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VOORREDE.
Niet alleen om commercieële redenen was het mij aangenaam een tweeden druk
van dit raadpleegwerk te kunnen bezorgen. Het snelle debiet van de eerste oplaag,
de vele navraag nadat zij reeds was uitverkocht, bewees dat mijn encyclopaedie, om
het oude cliché te gebruiken: „in een bestaande behoefte voorzag."
De jarenlange arbeid, besteed aan de samenste lling van het boek, was geen verloren moeite geweest — in dit gaf mij de opgewektheid opnieuw maandenlang te
werken aan dezen tweeden druk. Moge ook hiervan niet gelden het teleurstellende
oleum et operam perdidi!

Onder den velen rustigen en geregelden arbeid, welken de oorlog kwam verstoren, behoorde ook de mijne. Een encyclopaedie samenstellen toch is als 't ware
een vastleggen van wat is ... en daar begon te midden van dezen arbeid de wereldgeschiedenis zich met duizelingwekkende vaart af te ro llen, veel van het zijnde veranderend, nieuwe toestanden scheppend, nieuwe personen naar voren brengend en
in naaste toekomst nog wie weet hoeveel veranderingen voorspe llend. Dit maakte
het noodig bij het tweede deel een „supplement" te voegen, met, vooral over de eerste
letters van het alphabet, menig nieuw artikel en menige aanvu lling. Zoodoende alleen is mogelijk te geven wat ik mij zoo gaarne voorstel van dit boek te maken: een
tot op den dag van verschijnen zorgvuldig bijgewerkt geheel.
Is op dien dag de vrede nog niet gesloten, dan zal na a fl oop van den oorlog
aan de koopera een tweede supplement gratis toegezonden worden.
P. M. WINK.
ZsLT-BOMMEL, Oct.

1915.

BERICHT.
egegeven
betreffende de bevolking^van landen, cijfers
De cijfers
t
g even volgens de laatste officieele statistieken. Dit laatsteeldt
g evenzeer voor Nederland
en koloniën. De gemeenten van ons land zijn alle
vermeld.
Denebruiker
wordt verzocht 66k het Su
g
PPlement achterin het tweede deel te raadplegen, alsmede de lijst
achterin het le
J van afkortingen
8
en het 2e deel.
Bij de spelling
wisselen vaak de
P S der eigennamen
8
volgende letters en lettergroepen elkaar af : C en kk,
ei en e t enh
u sch
p , oe en ou,^ ae of oe en kw enqu,
en S', S en z, dsj en j, .en ij.
Men lette hierop
Pbij
J het naslaan.

provincies,^ steden enz. zijn,
J^ voor zooveel het buitenP
land betreft die van de volkstellingen
van 1909-10,
8
of voor enkele landen de officieelec if ers van 1913.
Als reel
met 10 000 inwoners
P
8 zijn
^ alleen laatsen
en meer opgenomen.
DaarbijJ zijn
J fracties van meer
P^
dan 500 voor 1000erekend
en fracties van minder
8
dan 500 verwaarloosd.
Waar hier en daar eenplaats van minder dan
1 000 inwoners opgenomen
is, zijn
J fracties van 50
P8
of verwaar oP dezelfde wijze voor 100 gerekend
g
loosd.
Wat Be 'é betreft, zijn
van 5000
J alle plaatsen
P
inwoners of meer opgenomen
en de juiste bevolkin $sPgjuiste

ENKELE VERBETER1N GEN.
leze
OP bl. 27, 2e kol. in het art. Aequinoctium
eq
uinoctiaaï punten.
men: a^
leze
OF bl. 63, 2e kol. in het art. Amsjaspands
!gyp
men: Zie ook op
?
P Daroed'f.
OP bl. 77, le kol. in het art. Antoninus leze men
Antoninu.s Pius.
in den Oden reel:
8
Men zoeke
OP bl. 94 is het art. Arius uitgevallen.
8
dit in het Supplement.
PP
OP bl. 103,^ 2e kol. leze men: Asren
en Essling.
p
g
OP bl. 109, le kol. in het art. Atjeh en OnderItoori^ heden leze men in den 10den reel
g v. o.:
Gaoej
en Alaslanden.
OP b1.143, 2e kol. in het art. Barnum leze men:
8eb. 5 Juli 1810 te Bethel.
OP bl. 146, 4e regel
g V. o. leze men: Zie fig.
8 145
pag. 147.
oPP8

(fig.
OP bl. 201 is het portret
P
^g 194) )verkeerdeliJ k als dat van Bjornson opgenomen.
P$
leze men: het
OP bi. 235,^ in het art. Brandpunt
p
P unt b. (fig.
8 228).
evallen : • Cham. Zie op
OP bl. 309 is we ^8
P Ham.
OP bl. 322, le kol. in het art. China leze men:
eindelijk verscheen 3 Februari 1913 enz.
OP bl. 415, 2e koL leze men onder fig..508:
Discuswerper.
rP
OP bl. 474, 2e kol. in het art. Elizabeth leze men
in den 5en regel
v. o.: vijf en veertig jaar.
gg]
OP bl. 495, le kol. leze men aan het slot van het
art. Egmond
^(de abdij)
g
J) : In 1567 werd de abdijJ verwoest door de benden van Brederode.
OP bl. 494,^ 2e kol, leze men in den Sen regel
g
v. b.: de oorlogen
g in den Revolutietijd.

Amsterdam.
A is in ons alphabet en in de meeste andere de
eerste letter; vandaar symbolisch:
het eerste. In het
Y
Hebreeuwsch heet de letter aleph
p ( = stierekop),
p)
welke naam overeenkomt met haar oudst bekenden
vorm; in het Grieksch heet zij
(z.a.).
Jalpha
p
(
) In de
algebra is a de eerste bekende grootheid; als Romeinsch cijfer is A= 500, -X = 5000. A en a, beneyens de enkel- en de
zijn begestreePte a zijn
Paalde tonen in de vier octaven der toonladder.
In horlog es biJ het komP
as gP
e laatst, beteekent A
avancer = vooruitloopen
J de richtingg aan,
P en wijst
waarin men de stift moet draaien om het uurwerk
sneller te doen looPen. A komt verder in tal van
afkorting en voor: a, afk. van are = 100 vierk. meter; A' of A° = anno, jaar; A. C. = anno currente,
jaar; A. D. = anno domini, in het
in het
ende 'aar;
P
Saar onzes Heeren; A. L. M. = artium liberalium
magister,
meester in de vrije kunsten (een voorma^9(
.
e academische titel); A. M. = anno muntli, in
het jaar
der wereld; A. P. = anno passato
of prae ]
p
lerito, in het voorafgegane jaar, (ook = Amsterdamsch Peil), à, Fr. tegen,
g voor; a, It., oP, bij, met,
naar, enz.
Aa, ook: aach, ach, achs (Ohd. aha, L.aqua,
in Nederd. i. water)} is de naam van vele riviertjes
] es
land, Westphalen
West halen Hannover, Zwitserland, de Oostzeeprovinciën,
Jutland, SleeswiJ k en N. Frankrijk.
P
In ons land zijn
riviertjes die Aa heeten.
J er 44 riviertjes,
Dale geeft de voorkeur aan de spelling
P g A.)
nabij
Aagtekerke,^ gem.
in Zeeland opP Walcheren nabij
g
Domburg,
g 717 inw.
Aagten. Het St. Aagten- of St. Agathaklooster

te Delft, in de Middeleeuwen een aanzienlijk
J nonneoklooster, diende tot verblijfplaats
aan prins
JP
P
Willem van Oranje,
7 die er in 1584 vermoord werd.
slangvormige
visch uit de faAal. Langwerpige, slap
^ e vi
g
aal
mille der AalachtigenMuraenoidae
9
(
) . Degewone
of pali
vul9' aris} is het meest bekend
n9' (Anguilla
( n9'
en komt in nagenoeg
alle binnenwateren
van
Europa
8
^
P
voor, zelden in den Donau, nooit in de Zwarte Zee
en de Zee van Azof. Zij
J worden tot 6 k g. zwaar
en tot 1.25 M. lang.g Als zijJ 4 à 5 jaar
] oud zijn,
J trekzee, worden daar geslachtsrijp,
ken zijt
8eslachtsr`JP, schieten op
P minstens 500 M. diepte
P kuit en sterven sPoedigdaarop.
De jonge
diertjes komen al spoedig
P]
g diertjes
P
8 in
jaar 65
groote
scholen de rivieren opP en zijn
zijn na 1 1 2]
g
cM. lang.
C er
p ^(^9
J de zeepaling
g Andere soorten zijn
root en dik wordt, tot 50 kg. wevul aris) , die zeer groot
gen kan, doch onsmakelijk is, en de murene (Muraena Helena)) der Middellandsche Zee, van 1 tot
1.5 M. lang,
g die door de Romeinen als lekkernijJ
gesteld
en in vijvers geteeld
werd,
zeer opprijs
8
P
gJ
waarin menig
g ter dood veroordeelde slaaf als vischvoeder zijn
J eind vond.
Aalbes, vrucht van de aalbessenstruikRibes
(
A. ), wordt in ons land
rubrum of R. ni9 rum((zwarte A.)
veeleteeld
en levert vooral opP
kleigrond
veel
^
g
oP. In vochtige
g bosschee ook in 't wild, als wanneer
R. rubrum alléen roode,een
g witte, vruchten draagt.
^
Aalber
(sPpr. Ool• , hoofdst van het Deensche
Aalberg
ambt A.2902
K.M2, 129 000 inw.; in Jutland),
(
aan de Limf'ord,
33000 inw., handelen visscherij.
J
J
A. was reeds in de 1 l eeuw een aanzienlijke
J koopP
stad.
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Aalesund (spr
(s r. Oole-), stad aan de W.-kust van
op
ongg
621 2 0 N.Br.;
P
g
8en, opP 3 eil gebouwd,
14 000 inw.; handel en visscherïJ (kabeljauw);
]
) de
stad is in 1904 bijna
afgebrand.
J geheel
g
g
Aali-Pasja Mehemed Emin, T. staatsman, in 1815
el eboren, sinds 1846 herhaalte P geboren,
de "k minister van buitenl. zaken enrootvi8
zier; onderteekende in 1856 den Vrede van Parijs,
J
leidde vanaf 1861 met zijngeestverwant
Foead
Pasja
8
9
de regeering
hervormingsgezinden
g in gematigden,
g
g
g
24 Sept.
P 1871.
g
ggeest; gest.
Aalt
^ Jacob, Noorw. staatsman en schrijver,
geb.
27 Juli 1773 te Porsgrund, mede-grondlegger
^ gger
g
staatsregeling
gest.
van de vrijzinnige
g in
gNoorwegen,
8 8
4 Aug.
8 1844.
Aalmoezenier (Fr. aumónier, E. almoner Katholiekeesteli`ke,
van stoffel"^J belast met het geven
g
g
ken eneesteli
ken
bijstand
namens een klooster,
J
g
8 Aalmoezeniers waren
ggesticht of andere inrichting.
ook verbonden aan vorstelijke
J hoven en waren in het
degrootlaatsteeval
hooggeplaatstegeestelijken;
g^
aalmoezenier (9rand aumonier de France)
Francs aan het
Fransche Hof bijv.was meestal een kardinaal; in
Engeland
heeft men nogg een heriditary
y9grand almoner
g
en een lord high
9 almoner((beide sinecuren, de laatsteewoonlï
k
An glik. bisschop
J bekleed door den (Anglik.)
g
van Oxford
noemt me^A. de aan
Oxford);in
;in sommige legers
g
de regimenten
toegevoegdegeestelijken.
^
Aalsmeer em in N.-Holland, aan de ringvaart
Aalsmeer,
^
van de Haarlemmermeer, bekend door de vele
kweekerïJ en, 5429 inw.
Aalst
Aalst em. in N.-Brabant, ten Z. van Eindhoven,
inw.
Aalst (Aelst, Fr. Aast stad in de Belg. prov.
Oost-Vlaanderen aan dens' Dender, 35 272 inw.;
handel,
Maertens,
1,
e , 8geb.
J verhei d. Dirk Mae
1453, richtte er de eerste boekdrukkerij
J in Z.-Ne.
derland op.
P
kormoran waterras) , vogel
Aalscholver,
^
g van de
orde der Zwemvo9 els, in 35 soorten, leeft uitsluitend van visch. De 9 ewoneA.Phalacrocorax
(
carbo L.) komt voor
aan de kusten van
EuroP a, Kl. Azië en
N.-Afrika, ook in N,
Amerika, in 0.-Azië
enz., 72-80 c.M. lang,
g
zwartgroen met bronsbruine
zwart
gerende
vleugels,
werd vroeger
8
g
in Engeland en Nederland en nog wel in
Chinaetemd
en oop
g
1. Aalscholver.
vischvangst
8 afgericht.
8
Aal 'es familie van de orde der Draadwormen
die in water,
( Nematolen , zeer kleine wormpjes,
PJ
bedorven azijn, stijfsel enz. leven.
Aalten,^ gem.
in Gelderland, aan de S ' e; station
g
van den sPoorw. Zevenaar—Winterswijk,
J 9207 inw.
vat; als wijnmaat
wijnmaa 4 ankers of 155,2 L.,
Aam,o.vat;
Aam
oliemaat 145,5 L.

Aambeien haemorrhoïdes is een on8emak bestaande in een verwijding
der aderen van den endeldarm, veroorzaakt door stoornis van den bloedsomloopn
gebruik
P de onderbuiksaderen. Onmatigg8
van voedzame
spijzen,
Pafdrijvende
afdrj
middelen, alcoholische dranken,ebrek
aan voldoende
beweging
8
^g
veroorzaken of bevorderen het ontstaan der aambeien. De knobbelvormige
aderverwijdingen
^zij
zijn inuitwendig,
8 d. w. z. liggen binnen of buiten de
Blijven de knobbels heel, dan spreekt
sluitspier.
men
PBlijven
P
van blinde aambeien, barsten zijJ en scheiden bloed
af, dan heeten zij
J bloedende aambeien. Strekt de
aderuitzetting8 zich ver naar binnen uit, veroorzaakt
het ongemak
veelpijnen,
dan is operatie
noodig,
g
P
8^
de meest radicaleenezin
geeft. Vermijding
van
8
gg
alles wat de kwaal veroorzaakt, koude wasschipgen
en zitbadenenezen
minder ernstige
gevallen.
8
g1^
Aamborstigheid(asthma, kortademigheid) is een
e
talrijk zeer verschillende ziekten.
symptoom van talrijke,
de kortademigheid,
die gepaard
e aard
g
ggaat met chronische longziekten,
onderscheidt zij
zij zich door het
g
plotselinge,periodieke
eriodieke
o treden der aanvallen, die
optrede
worden doordat de afscheiding
g van
koolzuur uit het bloed en de opneming
8 van zuur P
stof daarinlotselin
gbelemmerd wordt. Het met
P
koolzuur overladen bloedrikkelt
zeer sterk de zeP
nuwencentra in het verlengde
merg
g
8 en dit heeft
krampachtige reflexbewegingen in de ademhalings8lijder
organen
tengevolge. De lijder heeft een gevoel
of
g
h^1j stikt en kan niet ademhalen. De aanvallen duren
soms uren lang
$ en komen ongelijk
gJ veelvuldig en
onder ongelijke
omstandigheden
voor. De ziekte is
g
g J
zelden levensgevaarlijk,
maar ook zelden te geneJ
^
zen. Regelmatige levenswïJze en vermijding van bedorven lucht en kouvatten zijn de beste voorbehoedmiddelen.
Aanbesteding.
g Het in de gelegenheid stellen van
aannemers om op
zij een
Pte ggeven tegen
8 welkenprijs zij
bepaald
werk ten dienste van rijk,provincie, gePP
meente, vereeni8^8
' en of particulieren
willen leveP
ren volpalingen
volens
de be
8
gen van de te voren voor
hen verkrijgbaar gestelde
teekening(en)
en bestek.
8
g
staat de mededinging
aan
Bi'
aanbesteding
Bijopenbare
n9
p
lig
iedereen vrij
; degegadigden moeten dan vóór een
J
briefje
bi' gesloten
briefjes
bepaald
uur hunprijsopgaven
bij
P
meest met opgave
van een of meer borgen,
Pgg
die zich mede verantwoordelijk
J stellen voor de goede
g
oPplevering
J onderhandsche aanbe^ van het werk. Bij
stede
^ worden slechts enkele aannemers uit8enoodi g
gdP
prijsopgave
te doen en worden alle anderen van
J Pg
de mededinging
g
^ g uitgesloten.
Aanbiddin van het Heilige
Aanbidding
g Sacrament, Orde van
de zeer strenge
g van de Be^ vrouwenorde, afdeeling
nedicti'ner-orde. Haar
leden knielen afwisselend dag
g
en nacht voor het altaar. De orde werd in 1645 te
Parijs
J ^gesticht door Catharine de Bar.
b ïJ den ambtenaar van den burgerlijken
Aangifte
Aan
g
stand moet inersoon
of geschrift
plaats
hebben
P
P
g
huwelij willen sluiten en wel
door degenen,
^ die een huwelijk
g
partijen.
de woonplaats
van een der Pa
J
P
Van de 9 eboorte van een kind moet binnen drie
da8^
en aangifte edarn worden door den vader van
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het kind of bij ontstentenis door iemand, die bijJ de vruchten, insecten, kleine voeltjes
en eieren. Men
g
geboorte tegenwoordig
g
g
g was. D e vader van een pas-- onderscheidt 3 families: 1. de A. der Oude Wereld of
geboren kind moet eveneens aangifte
doen en de de Smalneuzigen
9 ((Simiae catarrhinae);
) deze hebben
g
g
zijn
scheepsgezagvoerder
moet aan het departement
van een smal neusschot, de neusgaten
schee
p
P
J naar voren geg
Marine aangifte doen vaneboorten
aan boord van oPend. Hiertoe behooren de het meest opP menschen
8
en
zijn
J schip
P zenen van een uit- lijkende soorten : de orang-A. ( orang -oetan, gorilla
P en wel door het opzenden
g
treksel uit zijn dagregister, waarin de acte van chimPansé), de9gibbons of langarmige A., de slank-A.,
de meerkatten, en de bavianen of mandrils; 2. de A. der
is.
ggeboorte opgenomen
Pg
(Simae
gehouden
Van overlijden
^jden is niemand bepaald
P
9en Simae
g ehoud aan- Nieuwe Wereld of de Breed- of p
gifte te doen, doch dit is noodig,
)•^ deze hebben een breed neusschot,
plat
yrrhinae
g daar anders geen
g
verlof tot begraven
gegeven
e
kan worden. BijJ over - hetwelk de neuslat
zijn zijzijn,de neusgaten
J
^
gg
P doet zijn,
g
aan boord zorgt gde gezagvoerder
weer voor de waartsericht
vele hebben eengrijpstaart. Tot
lijden
g
^
g g
aangifte.
deze familie behooren : de brul-A. de nacht-A., de
van woonplaats
BijJ verandering
moet aangifteg e- eekhoorn-A., 3, de Basterd-A. of Hal f-A. (Prosimiae);
n9
p
(
daan worden teremeentesecretarie.
dit zijn
J meerendeels nachtdieren, die op
g
P het eiland
Wie kennis draagt
Madagaskar
leven. Hun achterPooien zijn
J langer
g
,? is verplicht
g van eenigg misdrijf,
rP
g
daarvan aangifte te doen bijJ de politie
of justitie.
justitie dan de voor
voorpooten
ooien. Tot deze familie behooren: de
P
- of aanschouwelijk
aanschouwelijk onderwijs
onderwijs is vos-A. of maki's((waaronder de macaw) en de tra a9^
dat onderwijs,waarbij
loopers,
J uitgegaan wordt van den regel
p ^ die een kleinen of heel ggeen staart hebben.
g
dat de leerlingg zooveel en zoo goed
mogelijk
Aar,^ Aare,^ riv. in Zwitserland, ontspringt in de
g J zelf
g
moet waarnemen, moet „aanschouwen". Hierdoor Berner Alpen, loopt door het Briënzer- en Thunerworden niet alleen de voorstellingen
g juister
juister en leven- meer langs
Bern en Solothurn en valt tegenover
g
g
dier,
Waldshut in den Rijn;280 K.M. lang.
g der leerlingen
g maar ook de belangstelling
g
gg
wordtooter.In
de lagere
in Z.-Holland, 1%
Aar (
(Ter),
)^ gem.
^
g klassen wordt„aanschoug
2 uur ten N;O.
wingsonderwiJ
s” gegeven
door de kinderen stelsel- van Alphen,
3005 inw.
gg
P
matig
e voorwerpen Aurau,^ hoofdst. van het kanton Aar
^ de eigenschappen van eenvoudi
g ^a in het
grP
te leeren waarnemen; bij
bi' het voortgezet
onderwijs N. van Zwitserland, aan de Aar, 8000 inw.
g
Aardappel
Solanum tuberosum L.) , knolgewas
ggaat men van aanschouwingg uit door bepaalde voor- (
pp
gewas
werpen,
uit de natuurlijkeP
natuurlijke historie bijv.,in de school uit de fam. der Solaneeën, oorspr.
r. afkomstig
rP
g uit
te brengen
mee te nemen naar bui- Chili en Peru, in de 16e eeuw door de Spanjaarden
g of de leerlingen
g
P ]
tenschoolwandelingen, schoolreisjes, bezoeken aan in PSpanje, de Nederlanden en Italiëg in gd, door
werkplaatsen,
enz.).
) Baanbrekers van deze richting
P
g zeevaarders in Ierland, echter eerst in de 2e
g Eng.
waren Commenius gest. 1671 ; Rousseau((gest.
helft der 18e eeuw inEuropa
verbouwd,
P in het groot
^
g
1778 en Pestalozzi gg
est. 1827). +:
levert een belangrijkvoedingsmiddel en dient ter
deeltjes productie
van spiritus,
stijfsel,
dextrine enz. komt
P
Aantrekking,
Aantrekkin de kracht, welke de kleinste deeltjes
P
der lichamen (z. Adheasie en Cohaesie), ofoo^ voor in oneindigegverscheidenheid van variëteiten.
tere lichamenal emeene
aantrekkingskracht)
Jaarl. productie
in Europa en
P Amerika ong. g200 millig
S
P
elkaar doet naderen. Deze aantrekkende kracht oen ton.DeA. bestaatvooremiddeld:
79 % ouit water.
g
(}
is evenredig met de hoeveelheid stofmassa
Aardappelkever.
Zie Coloradokever.
pp
dier deeltjes en omgekeerd
evenredig
zijn bewegingen van de vaste
zijn
Aardbevingen
g
g
g met het kwadraat hunner afstanden (Newton). Men onderscheidt verder
nog
^
g de scheikundige
g aantrekking of affiniteit en de elec- =n p
trische en magnetische aantrekkin.
g

of com Aanvullingskleuren
g
lementaire kleuren zij
zijn die
A 25
^.,
welker vereen^g
'
wit lichteeft,
boy.
donker8
rood enoenblauw,
geel
8^
8 en
\ BI
indigoblauw, enz.
De
apen
Pitheci
Aap.
Aa
(
p
P
Simae ook wel V ierhandi en
k
Quadrumana
vorgenaamd,
(
men een orde der zoogdieren,
met handen aan alle of althans aan de achterste ledeZijJ leven in troepjes,
P]
vaakol
amisch, in de 2. Overzichtskaart der voornaamste aardbevingscentra en vulkaanreeksen
P Yg
tropen,
zijn
n
behendi
behendige
klaude cijfers
binnen de kringen
aan,, hoe vaak daar
g
J
J
P
g
g A,^ B, C enz, geven
teraars, voeden zich met
van 1899 tot 1901 hevige
J voorgekomen).
g aarbevingen
g zijn

P
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daarvoor zijn: de ronde aardschaduw bij maans- en
zonsverduisteringen,
het geleidelijk
van bovenaf
g
8
zichtbaar worden van de masten van nabijkomende
schepen
P enz. en het feit wordt bevestigd
g door de reizen om de wereld. De aardbol isPaan
olen dee
afgeg
plat.
Deggrootte der A. kan bepaald
worden door
P
P
'de omtrek :van een meridiaan is
^aadmetingen;
g
40003 K.M., die van den evenaar 40 070 K.M., de
afplatting
1 .De massa der A. isl 3240
P
^ 299
0 0 van die der
zon; haar dichtheid 5.5 maal die van water, haar
opil
ervlak 509 950714 K.M2. en haar inhoud 1083 billioen K.M3. De A. wordt doorparallelcirkels in aardgordels
g
c(z. a.) verdeeld;; de samenstelling
g van de
aardkorst is het voorwerp
P der aardkunde(z. a.);
het inwendige
waarschijnlij gloeiendd of
g der aarde is waarschijnlijk
en bestaat voornamelijk uit
g
ijzer.
De beweging
^ nqder A. om de zon^(revolutie)ge3. Scheuren in den bodem tengevolge
schied in 3651 4
dag^in een elliptische
baan, die
P
van een aardbeving.
936 millioen K.M. lang
g
P
^ is en in het eerre brandpunt
snelheid dezer
die uitsluitend in den naasten omtrek waarvan de zon staat. Deemiddelde
g
explosie-A.,
p
van vulkanen voorkomen; 2° instorti s-A., die het
gevolgzijiJ van het instorten van onderaardsche
ruimten, en 30 dislocatie- of tectonische A., elasti-,
de8?
groote
citeitsverschi'nselen,
die optreden
langs
^
P
J
Plooien of breuken in de aardkorst (de zwartgekleurdebieden
op achterst.
kaartje).
^)De bewegingen
^
P
kan zijn
J een successiebeweging, d. w. z. een stoot im
één bepaalde richting,
g, een ondulatie-beweging,
waarbiJ de voorwerP
en vP
aarde heen en weer schommelen of een rotarische beweging, waarbij
J zij om
hun asedraaid
worden. De beweging
lig kan vanuit
g
éénpunt
P
g of slechts in ééne bepaalP in alle richtingen
de voortg eP lant worden (centrale of lineaire verbreiding).
^) Het uitgangspunt van een centrale A.
in de diepte,
heet het epicentrum,
P, dat als
P
p
^ het punt
van onderaardsche
aardkorst, meest vergezeld
^eg
luiden en vaake
g Paard met het ontstaan van Pleten in den bodem en met uitbarstingen
8 van slijk,
water ofas.
g Men onderscheidt: 1° vulkanische of

5. Verdeeling8 van land en water
over de oppervlakte
der aarde.
PP

4. Bodemverschuiving,veroorzaakt
door de Japanscheg
aardbeving
van 1891.
uitgangspunt fungeert, de haard of het hypocentrum.
ypo
in zee, dan spreekt
men van
Ligt het epicentrum
P
p
zeebevi
n9en. Tot het bestudeeren der aardbevingen
g
zijn
aarde waarnemingsstations
verJ over de geheel
8
g
breid (z. Seismologie
09 en Seismometer).)
Aarde. De aarde is het door ons bewoonde hemellichaam, de derdelaneet
van de zon af ereP
^
kend. De ^ emiddelde afstand van de zon bedraagt
g
o^
.149 mill. K.M. De aarde is bolvormig;
8^bewijzen

30 K.M. in de seconde. De
bewe
' bedraat
^g
g bijna
aardas vormt met het vlak van haar baan een hoek
ng der ecliptica), wat de af wisvan 66°32'27' ' helli
en het verschil in de lengte
sel n^ der jaargetijden
g
der dagen
n9 der A. om
g veroorzaakt. De omwentelt
in 23 uur, 56 minuten
haar as rotatie heef tlaats
P
en 4 sec. van west naar oost; eenpunt
op
Pen
deneve
P
naar wentelt met een snelheid van 464 M. in de sec.,
punten P
op andere breedtenen
langzamer,
P
g de polen
blijven
in rust; zijJ heeft voor ons het schijnbaar
in
J
tegenovergestelderichting
richtin omwentelen van de vaste
sterren en het afwisselen van dag
g en nacht ten gevole.
^ ZiJ wordt bewezen door het naar het 0.
afwijken
van vrijJ vallende lichamen en inz. door de
J
roef van Foucault(z.
bekende slip gerP
c a.). Van de
oppervlakte
der A. (509 950 000 K.M 2.) is 70,8 %
pp
water en 29,2 %
^
o land. Van de wateroppervlakte
behoort 47 %
0 tot den Grooten Oceaan, 24 % tot
den Atlantischen Oc., 20 %
0 tot den Indischen Oc.,
Zuidelijk
4%
Noordelijke en 5 %o tot de Zuidelijke
o tot de Noordelijke
Europa
pper
o van de landoppere beslaat 6,7 %
vlakte, Azië 30,7 °o., Afrika 20,7 %o Amerika 26,8 %
en Australië met Tasmania en Oceania 6,2 %0 en de
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vroeg
een groote
vermaardheid in het vervaardig
^
aardewerk : Delftsche te
tegels
g
g
^en van geëmailleerd
werden een belangrijk
$^J uitvoerartikel. Later legde
g
pormen er zich op
P toe het nabootsen van Chineesch selein. In de laatste kwarteeuw is deze vaderlandsche industrie weer herleefd en zijn
) tal van aardewerk- oflateelbakkeri
P
Jen ontstaan. In Frankrijk
is deorselein-fabriek
van Sèvres, tegenwoordig
g
P
g
een staatsbedrijf, beroemd geworden, in Saksen` de
fabriek te Meiszen.
Hieronder verstaat men gassen,
die
Aardgas.
g
g
oPenkele plaatsen
uit de aarde stroomen, zooals
P
koolzuur en vele koolwaterstoffen. De A. komen
vooral voor in deetroleum
ebieden,
in Amerika en
P
g
in den Kaukasus, waar brandend A. de „heilige
g
bi' Bakoe vormt. Het A. wordt voor vervuren" bij
warmin gebruikt en, gecarbureerd,
ook voor verwarming
g
lichting . Waar het onder hoogen
druk (20 à 30
g
de uiteenoor
atmosf.
atmosf.) uitstroomt, wordt de door
zettingveroorzaakte sterke temperatuursverlaging
P
gmg
alvorens men het A.
J
gebruikt voor ijsfabricatie
verder benut. Sedert een tiental
jaren komt A. in
N.-Holland voor,
waar het hier en
daar voor verlichtingg
gebruikt
wordt.
Aardgordels
g
heeten de vijf
J
deelen, waarin de
aardoPPervlakte
verdeeld
wordt door
den eve7. De Aardgordels.
naar, de
g
keerkrinpoolcirkels. Men heeft een trog en de oolcirkels.
gordel
ordel tusschen de beide keerp
kringen,
twee9gematigde
9 9gordels tusschen de
g
keerkringen
en twee koude
P
g en de poolcirkels
gordels
ordels ofp
poolkappen,
binnen de poolcirkels
P
pp
gelegen.
aardpek,
Aardhars, ook wel ashalt,
p
p
jodenlijm,
jodenlijm, bitumen, enz. geheeten,
is een
g
ekachtig e, zwart-bruine massa, meestal
ontstaan uitpetroleum
door opname
van
P
P
zuurstof, welke deetroleum
vervormt tot
P
bergteer,
die, verder oxydeerende,
het A.
9
Y
vormt. Men vindt het als vulli p gvan Woven, doch ook inrooie
g lagen
g inz. aan de
oevers der Doode Zee en opP Trinidad. Het
S. G. is 1,16, het smelt bijJ 100° en wordt
sinds 1868ebruikt
om straten, enz. te
g
plaveien.
Asp
halt
a ier wordt als dakpp
P
bedekkinggebruikt.
Verder wordt A. aangg
6. A. Voorhistorisch aardewerk. B. UrnenBritsch
gewend tot het waterdicht maken van muren en
Museum). C. Romeinsch aardewerk.
ggewelven, tot het vervaardigen
g van ledersmeer
D. Sèvres-Porcelein.
en verfstoffen, in de litho
graPhie enz.
het eiland Majorca ontleenden`de beroemde ma'oliAardkorst. De A. of litospheer is de vaste steenca's(z. a.) hun naam. In ons land kreegg Delft reeds korst, welke de aardkern omsluit. De korst, welk
bevolki
Poolstreken 8,9 0° . De9gezamenlijke
n9.,"de A.
^
bedraat 1516580000 menschen, waarvan:
392 millioen;
in Europa
P
millioen;
813
in Azië
160 millioen;
in Afrika
millioen;
145
in Amerika
in Australië en Oceanië 6,5 millioen;
0,08 millioen.
in de Poolstreken
zijn 35 - o Christenen,
Van de bevolking
g der A. zijn
0,6 %
o Joden, 15,4 %0Mohammedanen, 41,3 %
Brahmanen en Boeddhisten en 7,7 %0 heidenen.
in Zeeuwsch-Vlaanderen;
Aardenburg,
g^ gem.
g
2071 inw. Bekend is de roemrï
ke`verdedi
J^
gmg' van
het stadje
stadje onder bevel van Elias Beekman tegen
g de
Franschen in 1672.
diegebakAardewerk noemt men de voorwerpen,
rP
8
' van
ken worden van klei, veelal met ttoevoe
gmg
andere stoffen. De kunst om uit klei voorweten
P te
vervaardeg en en die in de zon te laten bakken, dateert reeds uit voorhistorische tijden,gelijk
door
J
vondsten bewezen is. Het eerste volk,' 'dat,grooie
vorderin8 en maakte in de kunst der A. vervaarditenaren, die reeds 2000 v.
ging waren de E gYP
Chr. als bekwameottenbakkers
bekend stonden.
P
Ook in China was deze kunst waarschijnlijk
J J
reeds even vroeg
g bekend. De Grieken ggaven aan hun
voortbrengselen
op
een schoonheid in
voortbren
P dit gebied
g
g
vorm en versiering,
g die nooit overtroffen is. Ook de
Romeinen legden
er zich op
P toe. Daarna volgde
g een
g
tijd
J van verval, doch later leefde de kunst in het Oosten weer op
P en deze nieuwe kunst werd door Arabieren naar Europa
Het' meest karakg
P overgebracht.
teristieke erin was hetebruik
van 'glazuur
lazuur. Aan
g

t
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ontstaan E door de afkoeling
8 van den oors
Prongloeiend-vloeibaren aardbol, het verharde
keliJ kloeiend-vloeibaren
^sgesteente,
gesteente, en de daarop
P rustende sedimentaire forma-tiesneersla
g uit het water) zijn
J vermengd
g met
uit !het binnenste der aarde omhoog8
edron gen
eruptieve gesteenten
(graniet, bazalt, enz.). Men
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8. Opeenvolgingder geologische
eolo
lagen.
g
g
g
is nooit verder dan 2000 M. in de A. doorgedrongen,
doch uit de toename der aardwarmte leidt men af
dat de A. 50 K.M. dik is.
eolog ie is de wetenschap
Aardkunde of 9
P van de
samenstelling
8 en den bouw der aarde als een uit onorganische
stoffen bestaand hemellichaam. Met de
g
studie van deesteenten
houdt zicht depetr^raphie
g
houdt zich bezig
bezig.
g
g met het ong Degeotectoniek
derzoek van dein^der
8 Voor het
g steenlagen.
bepalen
van den relatieven ouderdom der sediment
taireesteenten
zijnJ de daarin aanwezige
g versteeng
(petrefacten)
van belang;
de overblijfselen
t
8 de
palaeontolog ie, onderverdeeld in ^ laeozoeilogie en
p alaeoph^
tolo
9ie, houdt zich met de studie daarvan
bezig.
der gesteenten,
die tot eenzelfde
g
g Het geheel
8
P eriode van het ontstaan der aardkorst behooren,
noemt men een geolo9ische fformatie; de historische
van deze
geologie onderzoekt en bakent de grenzen
^
formaties af. De dynamische
geologie
g g houdt zich
^

bezig
g 'met de studie der krachten, die meer in het
bijzonder aan de oPP
ervlakte der aarde haar aanzienan.
g
Aardmagnetisme. Zie Magnetisme.
Aardmannetjes
l zijnin de Germaansche fabelleer
en in het volksgeloof
wezens met een dwergachtige
^
der
ggestalte, die ondersteld worden in de diepten
P
aarde te wonen, waar zij
J door een koning
gge
regeerd worden. ZijJ zijn vaak diefachtigg en wraakzuchtig
g van aard, maar ook dankbaar voor bewezen
weldaden. Zij
J helpen
P vaak den mensch en zin
J vooral
mijnwerkers. ZijJ$^
knappe
mijnwerkers.
-, behooren
tot de groote
PP
familie der elven en heeten ook wel kaboutermannetjes, kobolden of mijngeesten.
Aardnotenolie is de olie, die in ons land bekend
is als Del f tsche sla-olie. Zij
Zij wordt door hydraulische
Y
uit de aardnoten ^(Arachis hyPersin^ verkregen
8
pinda's,
]
p o9aea L.) , meer bekend als apennootjes,
P
P
katjang),
7 a , een vrucht, die in
g elen ((in Indië kat
tropische
gewesten
algemeen
gekweekt
wordt.
P
g
g
g
Uit het residu, dat bijJ het persen
overblijft,
overblijft wordt
P
•
aardnotenmeel vervaardigd,
dat nog
roe.
g
8 50 proc
•
en 18roc.
t olie bevat en dus van hooge
8 voedingswaarde is voor menschen en dieren.
Aardolie. Zie Petroleum.
e ra phie is de wetenschap,
Aardrijkskunde of9^
P die
zich bezig houdt met de studie der aarde, inz. der
aardoPP
ervlakte, maar tevens ook met den wederkeer'^en invloed, door aarde en mensch opPelkaar
uitgeoefend.
Men kan haar onderscheiden in algege
g
meene en bijzondere
A. De eerste ggaat analytisch,
de
.?
Yt
laatste synthetisch
te werk. De algemeene
g emee A. bestuYn
deert de aarde en in het bijzonder
de aardo PPPer vlakte als ééngeheel.
ZijJ bevat de volgende
onderer
8
g
deelen: a. de wiskundig e of astronomische A. (beschouwt de aarde als hemellichaam) ; b. de natuurkunde A. of geopy
h siek (beschouwt de aarde als
naobject;onderafdeelingen:
tuurkundigobject;
klimatalogie,
^
oceano
dro9raphie, bio-geograp
hie) ; c.
9rap hie en hy
de aarde als
de anthropo9 ra
(
p hie (beschouwt
geo
wederkeerige
woonPlaats van den mensch en den wederkeert
en
door aarde en mensch op
P elkaar uit geoefend ; onderafdeelin
g en: cultuurgeographie, historicche,olitieke,
handels- en economische9eo9raphie.)
p
De bijzondere A. ook wel land- en volkenkundechot
✓09raphie 'geheeten,
^ met de af^ houdt zich bezig
^
^grenzen
zonderli
door natuurlijkerenzen afgesloten
g
Jke
afzonderlijk
deelen onzerlaneet.
Gaat zij
zijin opPde afzonderlijke
P
ra^hic ofplaatszij top^
gemeenten, d an wordt zij
beschrijving.
n9s^ n9 Zie verder ook onder Ontdekki
reizen.

Aardrijkskundige ggenootschappen,
Pp s vereen^'n^en
gwetenschap
wetenscha ,
tot • bevordering
der aardrijkskundige
men in vele landen. Het oudste A.G. is de in
•
doel
African
Society,
1788 te Londen opgerichte
f
y
g
de exploratie
van Afrika was. Ons land bezit er
P
twee n.l. het Koninklijk Nederlandsch Aardri leskundegGenootschap
Pg 1873, met
p te Amsterdam, opger.
oeen afd. te 's-Gravenhage
g (bezit het in 1902Pge
van ruim 100 000ggld. ter hekosrichte Veth-fonds
.
ti^'n gvan
onderzoekingsreizen in de koloniën en
g
het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Vol-
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kenkunde van Nederlandsch-Indië, te 's-Gravenhage,
opgericht
in 1852.
Pg
Aardstroom, electrische stroom, die optreedt
in
P
leidiagen, welker ver van elkaar afliggende
einden
door in denond
met de aarde ver^ begraven
gT platen
P
bonden zijn.Deze stroom is als een aan de aarde
eigen,
vanen
afhang een toevallige
g
g omstandigheden
kelijk verschijnsel te beschouwen. HijJ is aan regelg
matige
en da eli
J
^ 1'aarli'ksche
g Jksche schommeling en onderhevig
g((het sterkst tegen 4 uur nam. en in
de maanden Januari en Februari).
Aardvarken, Kaa sch Or cter us zoogdier
van
g
de orde der Tandeloozen,
groot, leeli k dier, dat met

9. Kaapsch
P Aardvarken.
z^Jijn lange
g in mieren en termieten-hoopen
g tong
P woelt
en zich met deze dieren voedt. Het wordt 1 M.
lang
l; en heeft een staart van 50 c.M.; het komt alleen voor in Z.-Afrika en is een zeer schuw nachtdier.
Aardverschuivingen
g komen voor in bergstreken,
g
waar de bovenste losse aardlaag,
g meestal tengevan
overvloedige
regens,
langs
een
steile
volge
g
g
g
g
hellin omlaaggkan schuiven. ZijJ kunnen zich soms
helling
over eenoote
uitstrekken en ewelPP
gr oppervlakte
g
die
P zijn.
g rampen
talrijk soorten voorkoAardvioo
^ (Haltica), in talrijke
inz. opP
lage
levende, meestglimP
g planten
g
mend blauw- ofoenzwarte
kevertjes,
kevertjes met dikke
gr
springen dienende achterdijen;richten door het
stukvreten van ontkiemendelanten veel ,
scha aan;
vormen een onderafd. van de fam. der Goudhanen.
ara
in onzuiAardwas,^ ozokeriet, is fossiele Pparaffine
veren toestand, een wasachtigmineraal
g
^mengsel
g
van koolwaterstoffen, smeltemakkeli'k
J tot een
g
olieachtige
g vloeistof,brandt met heldere vlam, wordt
in groote hoeveelheid, te zamen met steenkool of
zout,^g
gevonden in Galicië en Moldavië; er wordt
door destillatiearaffine
uit verkregen
P
^ en het is een
belan
belangrijke
ereiden van cere
g^J grondstof voor het bereiden
J 62-85° C.
sine(z. a. ,; S. G. 0,49-0,97 ; smelt bij
Aardwind,^ werktuig
g om zware lasten te verPlaatsen, is een kaapP
stander, doch die
op
den
beganen
P
^
e laatst is
8rand
^P
en horizontaal
werkt.
Aardwolf Proteles Lalandi),
) tot
10. Aardwolf.
de orde der Rooff

7

dieren en de familie der Civetkatten behoorend zoogg
dier, is eeneelachti
,^ zwart gestreept,
^
P op
P een
8
hyena
lijkend
nachtdier,
dat
in
Z.-Afrika
in
holen
J
Y
leeft en zich voedt met insecten.
Aardwormen. Zie Regenwormen.
Aargau, het 16e kanton van Zwitserland, grenst
aan hetrootherto
d.
g
g Baden, 1404 K.M 2, 231000,
meerendeels Duitsch sPrekende inwoners die ongeveer voor de helft Protestantsch en voor de helft
Katholiek zijn;
J vruchtbaar heuvelland; hoofdstad
Aurau.
ietscher Oberaar letscher en InteraarletAar,
ijsmass in het oosten der Berner
scher,, uitgestrekte
ijsmassa
g
een dergrootste
in die streek; 7 en 16,7 K.M.
P
^
lang.
g
van het Deensche
Aarhus sPr, oor-), hoofdplaats
P
ambt A. (2484 K.M2., 190 000 inw, in Jutland),
aan het Katte
Kattegat
at; 62 000 inw.
gem. in Zuid-Holland, N. 0. van
,g
AlPhen, 4047 inw., landbouw, veeteelt, steenbakkerijen.
Aarle-Rixtel,
^ ggem. in Noord-Brabant in de Peel,
1840 inw.; landbouw, veeteelt; het dorp
rp Aarle,
4 K.M. ten W. van Helmond, heeft een klokkengieterij.
Aars tot Pruisen behoorend eil. in de Kl. Belt,
1 K.M. van het vasteland, 253 inw.
Aaron,: Mozes' oudere broeder en helper,
P eerste
hooge Priester der Israëlieten, stierf opPden berg^ Hors
in het laatste jaar der omzwerving in de woesti'n.
J
Aartsbisschop is de bisschopP in de hoofdplaats
Aartsbissch0
P
eener kerkprovincie,
die behalve het aartsbisdom
P
no
nogeenige
g andere bisdommen bevat. In Nederland bestaat één kerkelijke
provincie, waarvan de
J P
hoofdPlaats Utrecht is. De aartsbisschopPoefent over
de mede-bisschoppen
provincie, de
kerkelijkeP
PP in de kerkelijke
sur aan-bisschoppen,
en, alleen een beperkt
recht van
a9
pp
P
ooPP
ppertoezicht uit. Zijn P
predicaten zijn
J Monseigneur
waardigheid
en Doorluchtigheid;
het teeken zijner
g
is het pallium (z.
a.)
( a.
patriarch, in den Bijbel
de naam der
Aartsvader,
^ p
J
stamvaders van het Israël. volk,inz. Abraham,
a
Izadk en Jacob.
naam in onze
Aartshertogen,
^ r De,ggezamenlijke
J
Oostenrij
gegeven aan Albertus van Oostenrijk
ggeschiedenis gg
( a.)) en zijn
J gemalin Isabella.
Aas^ a ls onderdeel van een oud ewichtenstelsel,
g
was daarin het kleinsteewicht'e
van1 (0,47 gram),
^
g
daar de uitdrukking
een aasje" om een zéér mini^ „geen
male hoeveelheid uit te drukken.
Aasgier. Zie Gier.
Aasgraaf,y in sommige
g steden van het oude Holland, biJ v. in den Briel,^ een beambte,r die besliste
in deeschillen
tusschen de visschers van aas en de
g
kabel'auwvisschers,
die het van hen kochten.
3
Aaskevers ( Sulphidiae
) familie van kevers, die
tot deze familie bezich voeden met aas en lijken;
J
hooren de doodgraversNecro
L., fig.
^
(
S
phorns vespillo
zoogdie10),
die) die gezamenlijk
J doode vogels of kleine zoo
^
ren begraven,
door de aarde eronder wegg te krab^
ben.Zie
( fig.
P bl. 8 ).
g 11 op
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11. Doodgravers,
een muis begravend.
g
^
(Gr. aba
speeltafel;
^ = tafel),
A.tha
tafel van vermenigvuldiging.
di^'n . In de
g
p Yoricus
bouwkunst is de A. de dekplaat
P
van een kapiteel.
P
Abaditen of Abbadiden,f Moorsch
vorstengeslacht
te Sevilla (Aba
Abad
g
regeerde
van 1026-1042, zijn
g
zoon Abad II van 1042-1069 en
zijnkleinzoon Abad III van 1069
—1091, werd onttroond door
koning
g Joessoe f van Marokko en 12. a. Abacus.
stierf 1095 als diensevan
g
ene}.
g
Abandon of abandonnement is in het zeerecht en
het assurantiewezen het door den verzekerde afstand doen van een schip
P of van een lading,
g die beschadigd is of gedeeltelijk
e ^ tegen
J te loor gegaan,
B
gg
en
guitbetalinger
volle verzekeringsom.
De verzekerde
g
g
heeft
in
veleoe
de keus
tusschen A. of
ver vergoeg evallen
werkelijk schade.
gder werkelijke
Van een der toppen g
van het
gebergte
8te
A., dat in Palestina tusschen Moab en Kaman ligt,
den berg
g Nebo, aanschouwde Mores het Beloofde
Land en stierf op
Pdie
Plek.
Abaton Gr, ontoegankelijke plaats), het met
gordijnen
afgesloten
koor, het Allerheiligste in de
8
g
Gr.-Kath. Kerken.
slachthuis,^ inrichtingg waarin
Abattoir,
^ openbaar
P
inootere
plaatsen
de slagers
zijn
zij het
^
P
ggehouden
g
de consumptie
P bestemde vee te slachten en het
zoomede het van elders ingevoerde
vleesch, te laten
g
keuren en afstempelen.
Het eerste A. werd op
P
P last
van Napoleon
in 1807 opgericht.
p
Ag
Abaa -Torna comitaat in het N. van Hongarije,
3230 K.M2., 157 000 inw.; hoofdsi. Kaschau.
Abba (Arameesch „vader"), oud-chr. aanspreking
P
8
van God (Rom. 8 : 15 ; in Oostersche kerken titel
dereesteli'ken.
J
g
Abbas was een oom van Mohammed(566-652),
stamvader van het Arabische
kaliefeng eslacht der
Abassiden,
s dat met A.8 kleinzoon Aboel-Abbas die
in 750 den troon beklom, begon en tot
1258 te Bag-g
dad heerschte.
Abbas I,^ d e Groots> sjah
> van Perzië uit het geslacht
g
Abacus

der So f i's, g eb. 1557, regeerde
1586-1628 als een
g
krachti
krachtig vorst, die het rijk
rijkbelangrijk
b^ uitbreidde.
Met A. III stierf in 1736 de dynastie der So ti's uit.
Abbas-Pasja of A. I, onderkoning
g van Egypte,
gYP
kleinzoon van Mehemed AU(z. a. ,eb.
g 1813, nam
na den dood van zijn
J oom I brahim-Pasja
7 10 Nov.
1848 de reg eerin8 over en stierf 13 Juli 1854. —
Abbas II Hilmi is de tegenwoordi
, g e khedive van
Egypte,
14 Juli 1874, re geert sinds den dood
8YP geb.
g
van zijn
J vader T ew f ik-Pasja ^(7 Jan. 1892)) onder
Engelsch
oppertoezicht.
PP
g
Abbazia
gelegen
aan de
Abbazia,prachtig
P
gg
P
g zeebadplaats
olf
van
Quarnero
(Adriat. Zee), in Istrië, 2500 inw.
g
Abbekerk en Lambertschaag,
g^ ggem. in N. Holland,
ten Z.W. van Medemblik, 737 inw.
Abbenbroek,
P het Z.-Holl. eil. Putten,
^ggem. op
712 inw.
Abbiate-Grasso,
stad in de Pprov. Milaan in N.^
Italië, 13 000 inw., rijstbouw,
zijde-industrie.
J
Baard
sneuvelde dicht bijJ A. in 1524.
y
Abbotsford voormalig klooster
in het graafschap
^
P
Roxburgh,
g aan de Tweed, in het Z. van Schotland,
beroemdeworden
als het fraaie buitenverblijf
buitenverblijf van
g
Scott, die er in 1832 stierf.
Abbreviatoren waren de schrijvers
der pauselijke
J
J
P
kanselarij,
die
Jtegenwoordig
g
g zijn
J het de 11 prelaten,
P
de bullen herzien.
het afkortin gsAbbreviatuur, L. afkorting,
g^
teeken zelf. Reeds in de Latijnsche
handschriften
J
komen zijJ voor; Seneca ontwierp
een systematische
Y
rP
verzameling
verzamelin van 3000 abbreviaturen. Men verkortte
de woorden ofwel door de eerste en een of meer
met het afkortin
volgende
letters te schrijven
8$steeken boven de laatste, bijv. an voor ante, of wel
door de eerste en de laatste letter te schrijven,
met
soms nog
g een of meer er tusschen, bijv.: dno voor
v e bestaan
domino. Enkele abriviaturen zijn
J blij
blijven
etc. voor etcetera.
Abchasen, Mohammed. volk in West-Kaukasië,
de
dat naoote
^
^ landverhuizingen
g naar Turkije (in
oorlogen
van 1864 en 1874)) in Rusland nogg maar
g
72 100 zielen telt. Naar hen heet de landstreek in
het Russ.ouvernement
Kaukasus, tusschen de
g
zuid. hellingg van den Kaukasus en de Zwarte Zee
Abchasiè. Deze streek werd in 1864 bij
J Ruslandgevoed.
g
aanzienlijk
raan
Abcoude,s aanzienlijk
dorp
gAmP
P den spoorweg
sterdam-Utrecht in het N. W. derrov.
Utrecht,
P
behoort ten deele tot deem. A.-Baambrugge
gge
(1515 inw), ten deele tot deem.
A.-Proostdi (1588
g
inw.)

Abces of Absces is een oP eenhooP8
in van etter in
een in het lichaamsweefsel door ontsteking8 ontstane
holte, de A.-holte. De congestie-A. banen zich
door het losse weefsel heen overooten
afstand
^8^
een wegg naar de oppervlakte.
Vroeger
g behandelde
PP
men de A. met warmea
en. Tegenwoordig
8opent
Pe
g
P PP
deeneesheer
alshij
hij de oorzaak niet kan w^e^
g
den etter, ook
men, ze zoover mogelijken verwijdert
en van afvoerbuisjes.
Wordt de etter
door het inlegg
S
verwijderd,dan kan ettervergiftiging
niet bij
^ tijds
van het bloed ontstaan.

ABD—ABD-OER-RHAMAN.

8

^

Abd Ar. woord, beteekent slaaf of dienstknecht,
komt veel voor in samengesteldepersoonsnamen:
^
P
Abdodlah, knecht Gods, Abd-e2-Kader knecht van
den Machtige.
g
Abd-el-Kader ( El Hada'i
7) , beroemd Arabisch
leerhoofd,
geb. in 1807 bij Maskara, gest.
te Dalegerhoofd,
g
8
mascus 26 Mei 1883. Hij voerde van 1832 tot 1847
in Algerije oorlog8tegen
^ de Franschen en sloot in
Bugeaud
1837 met huneneraal
het verdrag
u9
8
g van
Tafna, waarbij
J hem het
bestuur over derovincies
P
Oran,Titeri en Algiers voor
het grootste deel werd
afgestaan. In 1839 hervatte
hij
^ den oorlog,
g wilde een
Arabisch keizerrijk stichten. Na de veroveringg van
zijn smala g
door den hertog
van Aumale en de nederlaagan
zijnJ helper,
g
P den 13. Abd-el-Kader.
sultan Abd-oer-Rhaman
hij vluchten,
van Marokko, bijJ de Isl Yin 1844, moest hij
doch werd in 1847evan
en
en te Toulon
8 genomen
g
8
geinterneerd, later te Pau en te Amboise. In 1852
Lodewijk
hem de vrijschonkresident
J
1^
^ Napoleon
P
H vestigde
zich toen te Broessa en later te
heid. Hij
^
Damascus; hij
bleef volgens zijn belofte een vriend
^
van Frankrijken trad in 1880 bij Jeen vreeselijke
J
vervol^g
' der Christenen te Damascus als hun
beschermer op.
van de Fr.
J 8
P Hij
J8genoot een jaargeld
regeering
ge geg -wi
^ gs eert
8
g en schreef6odsdiensti
schriften.
Abdera, Grieksche stad in het oude Thracië bijJ
kaap Boeloestra.,
Haar inwoners, de Abderieten,
waren in de Oudheid berucht ombelachel
hum i ke
onnoozelheid. Toch waren Democritus, Protagoras
en Anaxarchus uit A. afkomstig.
8
Abderrahman, Arabisch veldheer, drong
g in 738
uit Spanje
Frankrij binnen om dit aan de Mooren
P l Frankrijk
onderwerpen.
Hij
J versloeg
8 Eudo van
rP
g hertog
Aquitanië,
doch werd zelf bijJ Poitiers verslagen
q
g door
Karel Martel en sneuvelde in den slag,
8 die 7 dagen
8
duurde.
Abd-oer-Raman.
Zie
Abderrahman.
Abdicatie beteekent afstand doen van een waardiheid
en meer in het bijzonder afstand van den
g
troon, De meest bekende abdicaties zijn
J die van
Cincinnatus, die tot tweemaal toe naar denloe
P 8
terugkeerde (458 en 438 v. Chr.); van Sulla, die
zich te Puteoli terugtrok, van Diocletianus 305 n.
Chr.), die zich te Salone in Dalmatië teregtrok, van
Karel V(1555-6), die zijn
J leven ging eindigen
g in
het klooster St. Yuste in Estramadura; van Christina van Zweden(1654), die eeni8en tijd
J in Frankrijk
en daarna te Rome' wonen;
die van Napoleon
I,
P
8
de eerste maal te Fontainebleau, de tweede te Parijs
(1814 en 1815); van Bolivar, den bevrijder
van
SP aansch Amerika (1825); van Karel I van FranOostenrij stierf; van
krik
^ (1830), die te GSrz in Oostenrijk
Frankrijk( 1848 , die zijn
p s van Frankrijk
9
•
leven in Engeland eindigde; van Willem I, koning8
der Nederlanden (1840), van Karel Albert, koning

9

van Sardinië, na de nederlaag
8 van Navara (1849),
(1870) , van
van Isabella II, koningin van Spanje
P
(1873), van vorst
Amadeus I, koning
P
g van Spanje
Alexander van Bulgarije(1886), van koning
8 Milan
I van Servië (1889).
Abdij, een onder een abt of abdis staand monniken- of nonnenklooster met daarbij hoorend landbezit. Vóór de Hervorming
8 was het aantal abdijenin
noordelijkeP
ons land zeeroot
^ en vooral in de noordelijkeprokloosters, wier ab.
vincies vond men aanzienlijke
J
ten rijken machtigg waren, o. a. de AbdijJ van E g akerk en 01Ludingakerk
mond, die van P, Ludin
denklooster, Aduard en Wittewierum. Abdijen nullias waren dezulke, die niet aan den bisschop
P van het
diocees, doch rechtstreeks aan den Paus ondexgeschikt waren.
24 Febr.
Abd-oel-Asis,^ sultan van Marokko, geb.
8
zijn vader Moelei Hassan oP,
1878, volgde Juni 1894 zijn
was de Europeesche
beschavinggwelgezind,
had veel
P
g
te kamen
P met oproerige stammen en vanaf 1907
inz. met zijn
J halfbroeder Moelei Ha f id, die in Aug.
$
1908eheel
de overhand kreeg
g en tot sultan uitgeg
roepen werd. Abd-oel-Asfis woont sinds in de Marokkaansche stad Casablanca.
Abd-oel-Asis, sultan der Osmanen, 2e zoon van
Mahmoed II, 8 eb. 9 Febr. 1830, volgde
g 27 Juni 1861
zijn
7 oP, werd 30 Mei 1876
J broeder Abd-oel-Meds'id
tengevolge van een opstand
der Softa's gedwongen
8
P
8
afstand te doen ten behoeve van zijn
J neef Moerad V
en werd 4 Juni d. a. v. vermoord.
geb. 20 Mei
Abd-oel-Hamid,^ sultan van Turkije,
J 8
1725, beklom den troon in 1774,est.
7 Apr.
P
8
1789.
Abd-oel-Hamid II^ sultan van Turkije,zoon van
22 Sept.
Abd-oel-Meds9
'id,geb.
g
P 1842, volgde
g 31 Aug.
8
1876 zijn
J broeder Moerad V oP , voerde in 1877/78
een ongelukkigenoorlog
oorlo met Rusland, in 1897 een
oorlog
J legers
g overwong met Griekenland, waarin zijn
eenonpopulair,
onPP
ulair, bloeddorstig
nen. Hij)
8 enachterdochtigvorst, werd in Juli 1908 door de Jong-Turk8
schaarti
gedwongen
gg om de door hem in Dec. 1876
P J
ingevoerde,
doch in 1877 geschorste
grondwet weer
in
8
^
8
te herstellen,oo
P de
8 in April
P 1909 deze grondwet
^
oPnieuw buiten werking
J afzetg te stellen, wat zijn
(hijevan
tin ten gevolge
April), waarna hij
8 8 had (27
werd, eerst te Saloniki, daarna te
gen gehouden
g
Skoetariin
KL-Azië). Zijno vo er was zijn
zij broe(P
Mahmoed.
Abd-oel-Latif was een beroemd Arabischeleerde
g
geneesheer
en aardrijkskundige,
J
g
g^ die niet minder dan
136 verschillende werken schreef (1162-1231).
Abd-oel-Mede id^ sultan der Osmanen,
^ggeb. 23
APr.1823
1823,volgde
zij vader Mahmoed II
g 1 Juli 1839 zijn
en gelijkheid
aan allegodsP, verleende vrijheid
g
g J
diensten en nationaliteiten, nam van 1853-56 deel
aan den Krim-Oorlog,
vaardi de in 1856 onder
^ vaardigd
derMogendheden
een ^
grondwet uit in Wester-,
^
P
scheneest
8 en stierf 25 Juni 1861.
Abd-oei-Moeen Aboe Mohammed, was de ndlegger
van het machtige
vorstenhuis der Almohaden
^8
8
z. Almaroviden ,eb.
1163.
g 1094, gest.
8
Abd-oer-Rhaman of Abderrhaman, sultan van

10
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Marokko van 1823 tot 1859, was Abd-el-Kader's
bondgenoot.
g
hamsten geb.
Afghanisten,
Abd-oer-Rhaman,
^ emir van Af
1830, werd, toen in 1879 Jakoeb-Khan door de
Br.-Ind. regeering
g onttroond was, door de Engelg
g
schen in Juli 1880 tot emir uitgeroepen, stierf 1
Oct. 1901.
Abd-oer-Rahman al Zahir, een Arabier, speelde
p
eenoote
van den AtjehJ
]
^ rol in de eerste jaren
oorlog,
rP zich in 1878 en vertrok naar
^ onderwierp
Mekka.
Abdon, een der richters van IsraëlRichteren
c
XII).
Abedneg o een der drie mannen in den brandenden vuuroven Daniël 3).
Abeel. Zie Populier.
Abel of Habel de tweede zoon van Adam en Eva
gedood
was een herder, die door zijn
J broeder Kaing
werd (Gen. 4).
Abel,^ Niels Henrik, beroemd Noorw. wiskundige,
g
est
eb. 5 Aug.
geb.
g 1802 in het stift Kristiansand, 8gest.
6 Apr.1829 als docent aan de universiteit te Christiania, heeft zich verdienstelijk
J ggemaakt o. a. door
ontdekkin^
en op
der integraal-rekening.
g
P het gebied
Eng.
Abel Sir Frederich Augustus,
^
8 scheikundige,
eb. 17 Juli 1827 te Londen,
ald. gest.
6 Sept.
geb.
g
Pt
1902, maakte zich verdienstelijk
J voor de fabricage
^
van schietkatoen; vond een toestel uit tot het bePalen van het ontvlammingspunt
van petroleum
P
^P
Abees Test").
Abele Sp elen uit de 14e eeuw dateerende, waaruit Vlaanderen afkomstige,
schijnlijk
g treurspelen,
P
waarvan de inhoud, in tegenstellingg met de mysteriey
^
ontleend is. Vier ervan
spelen,
niet aan den Bijbel
J
p
zijn
rP
J bewaard gebleven, n.l. Esmoreit^(onderwerp:
de zelfzucht), Gloriant ond.: de snoevende ridder),
Lanceloot van Denemarken ond. : de adeltrots) en het
Spel
p van den winter ende van den somer ond.: de
Jtijdwor
ijdele rangzucht). In
den laatsten tijd worden som mie
— Abel
g ervan nog^weer ten tooneele gevoerd.
g
beteekent deftig,
g
g ernstig.
Abélard Abeilard of Abeilard, (Pierre), de grootder 12e eeuw, Fransch geestelijke,
ste wijsgeer
J sco8
lasticus • in 1079eb.
g te Pallet bijJ Nantes; bekend
ook om zijn
J liefde voor zijn leerlinge
g Héloise, die hijJ
schaakte en in 'teheim
huwde. Toen zijJ later, om
g
hem den toegangwaardighede
toean tot de kerkelijkewaardi heden
af te sluiten, dit huwelijk
J ontkende, liet Fulbert,
haar oom, in wiens huis A. Héloise ontmoet had,
hem overvallen en ontmannen, om hem toch te beletten kerkelijke
waardigheden
te bekleeden. A.
J
g
ging in een klooster te St. Denis. H. werd non te
verblijf ontdekt en
Argenteuil.
Weldra was A.'s verblij
g
leerlingen toe. Hij' was de eerste waardie verte enwoorct. er van het rationalisme in de
en vervolging. Hi
Hijstierf
kerk, vond veel bestrijding
in 1142 in het klooster St. Marcel bijJChalon-surSaone Héloise leefde nog
g tot 1164 en stierf als abdis
g
van het klooster Paracleet bijJ
Beider asch rust sinds 1817 opP het kerkhof Père-laChaise onder één monument.
Abelianen of Abelieten, Abeloeden of Abelonieten,

Christ. secte uit de 4e eeuw, in Noord-Amerika, verwierpen
allegeslachtsgemeenschap.
rP
Abeneerrag en^ edel Moorsch ggeslacht in Granada,
wier veete met heteslacht
der Zegris
en histoe9
g
^
risch .niet vaststaande)) bloedige
g ondergang
g g in het
Alhambra, waarin hun vijand,
koningg Aboe-Hassan,
J
hen lokte en 86 der hunnen doodde omstr. 1400 ,
beschreven is in een werk van Gines Perez de Hita
waaraan Chateaubriand zijn ridderroman
(1595),zij
Aventures du dernier des Abencérages" ontleende.
Aben Esra Abraham-ben-Meir-ibn-Esra , een der
ggeleerdste Israëlieten uit de Middeleeuwen, ggeb..
1093 te Toledo,est.
g 1168 te Rome.
generaal uit een
Abercromby,
Y^ Sir Ral ph, Eng.
g^
oud Schotscheslacht,
geb.
g
g 1734 te Tulliebodie
(graafsch. Clackmannan), was een der bevelhebbers
en Russische troepen
bijJ de landing
landing der Engelsche
Pe
g
in Noord-Holland (1799), voerde in 1801 de Eng.
g
expeditie
tegen
in Egypte
p
TYP aan, drongg de
gP
g Napoleon
Franschen terug^bij
J Aboekir en stierf aan een in dien
slag
g bekomen wond.
Glamor8 an in het
Aberdare,^ stad in het graafsch.
8T
44 000 inw.
Z. 0. van Wales, nabijJ Merthyr
YTydvil,
^
Aberdeen graafsch. in 0. Schotland, 5063 K.M2,.
Aberdeen
000 inw. — De hoofdstad A. tusschen de mondingen
van de Don en de Dee aan de Noordzee,
g
164 000 inw; universiteit Ki s-Coll e .
Aberdeen,
9 Hamilton Gordon, lord, Eng.
^
^ George
staatsman,eb.
g 28 Jan. 1784 te Edinburg,
g leidde
herin 1814 de Eng.
tegen
Napoleon,
g
P
^
gpolitiek
haaldeli'k
J minister; ^gest. 14 Dec. 1860 te Londen.
Aberratie ^ „afdwalin
g ”} van het licht. Richten wijJ
door een kijker
het oog
J
g naar een ster, dan vallen de
lichtstralen van die ster niet, zooals men zou aannemen, loodrecht in ons oo g, ten eerste, omdat de
dampkring
P a die stralen breekt en ten tweede, omdat
ons oog
P dezelfde Pplaats blijft,immers het beg niet op
weegt zich, met de aarde mee, met een snelheid van
30 K.M. in de seconde. Het licht zal dus door
bijna
schuin in ons oog gvallen, evenals een
den kijker
koel,
g die door de beide wanden van een snelvarend
schip
geen rechte lijn
beschrijft
lijn beschrijft.
P vliegt,
^ in dat schipP8
we onmiddellijkdaaropP door het eerste dier
beideaten
^ zien, dan zouden we niet oP, maar naast
het uitgangsPunt van dien koel8 zien. Evenzoo is de
zien,
Jjuiste Pplaats van de ster, die wijJ door den kijker
nietrecies
waar wijJhaar waarnemen. De afstand
P
tusschen de juiste en de vermeende plaats
noemen
P
wiJ de aberratie van het licht.
blijf
een jaar
lang gdezelfde ster blijft
Daar het oog,
a
gdat
^
met de aarde in dien tijd in een 'ellips
rondloopt,
dien tijd de ster
P^ heeft het gedurende
^
achtereenvolgens
op
P een reeks vanggewaandePlaatg
senezien,
die samen de aberratie-ellips
p vormen. Bij^
g
deIaneten
en kometen noemt men aberratietijd
9 den
P
ti d, dien hetg
licht dezer hemellichamen noodig
heeft om de aarde te bereiken.
of eigenlijk
Abessinié^ Abyssinië
?^ in de
y
g J Habes'
oudheid Aethiopië
p (zie kaart v. Afrika), bestaat uit
7rov:
en Gondar, Edschoe, Wollo,
P Be gember
g
Aroessi Kaffa, Godscham, Ds imma • de vijf eerste
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staan onder een ras, de twee laatste onder een negus,
heteheel
staat onder een onbeperkt
gebieder,
is
g
P
8
800 000 K.M2 groot en telt 9 mill. inw. De kern des
lands bestaat uit een tot 3240 M. opstijgend terrasland met kloven, bergketens
(Ras Dajan, 4620 M.
M.)
g
en hooge
De Abai, bovenloop
g tafelbergen.
P van den
g
Blauwen Nijl, is de hoofdrivier,
ook de andere rivieren stroomen
meerendeels naar den Ni'1;
J het
grootste meer is het Tsana-meer;
men vindt in A. ook veel heete
bronnen. Het klimaat is in de
Kolla's=
warme landen)) in het
(
N. en N.-W. (tot 1800 M. tropisch,
P
in de Woinadega's
e9'
( = wijnlanden)
^(1800-2500 M. subtropisch,
P
14. Abessimer.
en opP de hooglanden,
Da's
e9
8
boven 2500 M. gematigd.
g A. is het vaderland van
8
de koffie, die wellicht haar naam ontleent aan het
landschap
P Kaffa. In de Kolla's olifanten, neushoorndieren, nijlpaarden,
krokodillen, leeuwen, apen,
P
JP
civetkatten. Belangrijke
Overbli'fseJ
$
$T J delfstoflagen.
len van de oerbevokking zijn de Agau
9 en de Falascha's; de Abessiniërs ( 1 millioen))n
zijn
J van Semietische afkomst, van Chamietischen oorsPron
g.ede
nog
Somali's en de Galla-volken; daarbij komen
g
is die der
S'ankala's) . Staatsgodsdienst
negers
(7
g
g
Jacobieten, dus het Koptische,
mono PY
h sitische
P
Christendom; verder zijn
J er Joden, Mohammedanen en heidenen. De tegenwoordige hoofdstad is
Addis Abeba, residentie sinds 1901 Addis Alam.
De invoer bedroeg
g in 1905 ruim 4 millioen dollar,
de uitvoer bijna
J
J 3 400 000 dollar. De gezamenlijke
g
spoorwegen zijn
zijn 309K.M.,de telegraafli'nen1700K.M.
J
lang.—A.,het
oudeAethio
oudeAethiopië
ië
stond
in
de
oudheid
ong
der Griekschen invloed; het Christendom werd er in
de 4e eeuw na Chr. ingevoerd.
Tot in het midden der
g
18e eeuw vormde A. een statenbond onder een keizer (Negus) en verschillende vorsten en stadhouders
(ras).. Langzamerhand
was de macht des keizers
g
te Gondar)
die der ondergeschikte
) afgenomen,
geschikte
8
vorsten toegenomen.
In 1852 veroverde Ras Rasia
g
van Gondar het land en nam den titel aan van Theodorus II, keizer (Negus Negesti, koning der koninHijJ raakte in oorloggmet Engey
8
ggen) van Abyssinië.
land, dat in 1868 Magdala
veroverde, waarop
P Theog
dorus zelfmoordlee
Pwierp
rP Ras Kasia
P 8de. Daarop
van Tigré
^ zich tot heerscher op
P onder den naam Johannes. HijJ verloor in 1889 een slaggtegen
g de Mahdisten en sneuvelde. ZijJ opvolger was Menelik II
(van Schoa). Hij
Hij sloot een verdrag
8 met de Italianen,
waarbij
J hun kolonie Erithrea erkend werd (1889).
Toen echter de Italianen steden in Tigré bezetten,
was
werden zij
J bij
J Adoea door Menelik totaal verslagen
g
1 Maart 1896 ),waarop
( Oct. 1896 den vrede
P Italië (26
van Addis Abeba sloot, waarbijJ A.'s onafhankelijkJ
sinds voors
heid erkend werd. Menelik regeerde
P oeg
digen heeft met behulpPvan Fransche en Russische
raadslieden zijn
bloei gebracht.
J land tot ongekenden
g
g
Hi' stond in Jan. 1913, waarschijnlijk
waarschijnlijkgedwongen,
^
Hij
g
het bewind af aan den door hem aan gewezen troonoPvo er ,zijn
J kleinzoon Lidsj9 Jeassoe, en stierf in
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het eind van hetzelfde jaar,
17 Dec., na langg verf
onder
lamd te zijn
geweest. Lids'7 Jeassoe regeert
J 8
g
een regentschap.
Ab of Abgara is de naam van 29 te Edessa^evestigde
vorsten van een rijk
rijk in MesoPotamië, die
g
van 137 v. Chr. tot 216 n. Chr. regeerden.
Volgens
g
8
de legende stond A. Oekoma met Jezus in briefwisselingen heeft hijJJ
zijn afbeeldsel ontvangen,
g waarnaar in de Oostersche Kerk de z..
g Ab9arusbeelden
van Jezus, die in tegenstelling
p
S
g tot de Veronica-portretten der Westersche kerk een somber,iPJ
nliJk
uiterlijk
J hebben.
verafschuwers" heetten onder Karel
Abhorrers
ïr
II van Engeland
de koningsgezinden
s
en aang
g^
hangers
der High
wijl zij
zij niets wilden weten
^
9 Church, wijl
van concessies aan de oppositie.
PP
, eerst van Nabal, daarna van
Abigail,
^ r v rouw
David. ( 1 Samuel 25.)
Abimelech, koning van Gerar (Genesis 20); A.,
8 ).
onwettige zoon van den richter Gideon(Richt.
(
Abituriënt noemt men in Duitschland de leerling
van eengymnasium
die na het beëindigen
g abi8 van den cursus het z.g.
het eind-examen, dat
turiëntenexamen moet afleggen,
hoogeschool
geschool
het rechteeft
g zich als student aan een hoo
laten inschrijven.
J
Charles, Ned. letAblaing
g van Giessenbur
gs Rudolff Charles
terkundi 8e en uitgever,
geb. 26 April
^g
P 1826, schreef
g
side
veel ter verbreiding
was
8 der ^z.g. Da
8 eraadeën,
een vriend en de uitgever
uitgever van Multatuli,gest.
est. 13
1904.
van den paus
in buitengewone
Able^gaat,gezant
g
P
g
aangelegenheden, in 't alg8
. ezant van den tweeden
ran8. In Hongarije
is
de
A.
de
vertegenwoordiger
gJ
van een magnaat
in den Rijksdag.
^
J g
Abner, veldheer en bloedverwant van den Israëlietischen koning
g Saul((1 Samuel 14 en 2 Sam. 2).
Abo, stad aan de Oostzee, door de Finnen Turku
en door de Zweden T or9 marktggenaamd, is de hoofdstad van het Finscheouvernement
A.-B orebora,
g
51 000 inw., zeehandel, scheepsbouw.
P
Aboekir,^ dorp
P ten 0. van Alexandrië in BenedenEgypte
nauwelijk 200 Arab. inw., bekend door
gYP met nauwelijks
zeeslag,
vloot onder Nelson
g waarin de Engelsche
g
de Fransche onder Braes
( Aug.1798)
y vernietigde
g (1
en door de schitterende overwinning,
p
g welke Napoleon er bevocht op
P de Turken onder Mustapha(1799 ).
In 1801 landde er een Eng.
g onder Abercromby,
8leger
dat de Franschen onder aanvoering
g van Menou
terugdreef.
g
Abolitionnisten. De A. vormden in de Ver. Staten
diearti',
slavernij ten
P Jwelke zich de afschaffinggder slavernij
doel stelde. De eerste voorzitter van de ver. der A.
Ben7 'amin Franklin. Zij stichtten in 1820 de
republiek
Liberia.
P
Abomey,
Abome op
P de Slavenkust (aan de Baai van
Benin van de Golf van Guinea), hoofdst. van het
vroegere
Negerrijk
^J Dahomé, in 1892 door de Frang
schen bezet, 15-20 000 inw.
noemden de Romeinen de oorsPronAborigines
ines
^
keli'ke bewoners van een land, die er van den beinigewoond
hadden en inz. het
^'nne af ab on^
8

8
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ABORIGIINES—ABSOLUUT.

legendarische
volk in Midden-Italië, waarvan zij^
8
beweerden af te stammen.
Abortus (miskraam),
l
)9de geboorte van een nog niet
zeven maand oud en dus nog8niet levensvatbaar
foetus, meest in de eerste drie maanden der
zijnd
zwangerschap. A.provocatus,
J
^ kunstmatige
p
8 afdri'goperati
ving
der vrucht door een chirurgische o eratie in
bepaalde
P
^gevallen om het leven der moeder te
afdrijve van de
redden • crimineele A. is het afdrijven
door onbevoegden
en zonder noodzaak.
g
About
About, Edmond, Fransch letterkundige
i
8 en jour(Loth.)
nalist geb.
14 F. 1828 te Dieuze Loth.
, helder
(
l^
lid der Académie fsan aise.
schrijver,
g
g^
Zijn
J meest bekende werk is ,Le Roman d'un brave
Homme". HijJ bewoog^ zich ook op
politiek gebied
en
g
PP
behoorde tot de door de keizerlijke
J regeering
8
g
bezoldigde
schrijvers;
schrijvers;g gest. 17 Jan. 1885 te
g
Paris.
Parijs.
Abracadabra, van omstr. 200 n. Chr. dateerend
tooverwoord, dat, in elf reels
l^ in een driehoek
op
perkament geschreven
en aan een vlasdraad
PP
g
om den halsdra
g tegen
g koorts,
g als amulet gold
^ en,
enz. Tegenwoordig
g be- ABRACADABRA
8
teekent het onbegriJpeABRACADABR
j k gebrabbel, wartaal.
liJ^
ABRACADAB
Abraham of Abram,
ABRAC ADA
de zoon van Terah, is de
ABRAC AD
stamvader der HebreeABRACA
én (
(Genesis
12-25J
. Hij
}
ABRAC
is een toonbeeld van
ABRA
aartsvaderlijke
deugd,
J
g
ABR
eeneloovi
g
g dienstAB
knecht van Jahwe
A
en wordt ook door de
Mohammedanen vereerd
15. Abracadabra.
als een vriend Gods: zij3
schrijven
hem de stichting toe
g van Mekka en van de
Kapba. Zij, zoowel als de latere Israëlieten, beschouwen hem als de bezitter van alle wijsheid
en de uitJ
vinder van het letterschrift.
ei enli'k
Abraham a Sancta Clara, eigenlij
J Hans Ulrich
en kanselredenaar, geb.
Megerle,
e9
^ satirisch schrijver
g
2 Juli 1644 te Kreenheimstetten in Baden, AugustiJ ner monnik en vanaf
1677 hofPrediker te Weenen,ald.est.1
Dec. 1709.
g
in den volksZijnreeken
P
toon zijn
J in vele talen
overgezet.
Abrantes, oude Portug.
g
stad in Estramadura aan
deTaa
g , 7500 inw. —
Voor den Hertog
g van A.
zie op
P Junot.
Abrasie is de versie- 15. Abraham a Sancta
lende uitwerking door de
Clara.
zee op
P steile kusten uitgeoefend.
^
Abrikoos Prunus armeniaca L.), boom uit
de fam. der Rosaceeën, uit Midd.-Azië afkomstig;
tegenwoordig
dan vroe ^
^
g in ons land minder gekweekt
bo^er, teert vooral opP kleihoudenden, kalkrijken

dem, lijd
lijdt veel door
nachten.
Absces Zie Abces.
Abruzzen, het
hoogste
gedeelte van
8 g
de Apennijnen
^(Gran
J
P
Sasso d'Italia, 2914
M.), woest bergland,
van diepe
P kloven
doorsneden, met een
guur
8^ klimaat; vroe8 er waren de bewooers beruchte
bandieten. Het com16. Abrikoos.
Patimento Abruzzi e
Molise(16 529 K.M2., 1431000inw. omvat 4rov.
P
van het koninkrijk
J Italië.
Amadeo,prins van Same,
Abruzzen, Luigi
y hertog
P
1;
der, zoon van den vroegeren koningg Amadeus van
en
NoordpoolSpat*, It. marine-officier, alpinist
P
P
reiziger,
g ggeb. 29 Jan. 1873 te Madrid, was de eerste
beklimmer van den Eliasberg
8 in Alaska, leidde in
1899-1900 een expeditie
naar Franz-Jose Phsland
P
((waarbij
a9 doordrong
JCagni
g tot 86°33'49" N.B.),) besteegin 1906 den Roewenzori in de Kongo;
g woont te
Rome schreef La Stella Polare nel mare arctico."
Absalom, derde zoon van koning
g David, kwam
en werd door Joabgetegen
P
J n vader in opstand
8 zijn
dood2
( Samuel 13-18).
dergrootAbsenteisme is hetere
zijn
^
g eld
^ afweziggzijn
en, zeer nagrondbezitters van hun bezittingen,
gwat
^
deeligwerkt. Het beheer wordt aan administrateurs
of rentmeesters overgelaten,
die vaak weiniggofg
geen
g
hart hebben voor het land, noch voor de belangen
g
derachters.
Niet alleen Ierland is door het A. verf
arm doch de slechte invloed ervan doet zich ook
in ons land voelen, in Limburgg en vooral in Zeeland
en in Friesland. Woont de landheer in het buitenland, dan is de toestand noggongunstiger. Ook Java
heeft te lijden
door het A.
J
Absinth,^ likeur, die getrokken
wordt uit de blag
gin8
deren°'derP
absinthplant((Artemisia), in vereeniging
met andere aromatischelanP
ten; het misbruik ervan ver4,a
iv,
oorzaakt absinthisme, een
'\.zware zenuwziekte.
Absoluut is in de wi JsbeP zichg ^ wat op
geerte datgene,
zelf, zonder eenige betrekking
g
tot iets andersedacht
wordt
l;
(teggenst. relatief).
f In de natuurkunde staat tegenover
g
absoluut specifiek(absoluut
(
en specifiek
gewicht,
bijv.).
J)
P
g
In de scheikunde beteekent
het onvermen8 d zuiver. Abis beweging
ging
solute beweging
in de onbegrensde ruimte,
relatieve eene ten oPzichte
va n andere lichamen, die wijJ
ons als in rust zijnde
denken.
J
17. Absinthplant. Een absolute monarchie is

ABSOLUUT—ABU-SIMBEL.
' sscha
een eenhoofdig
^ bewind zonder meezeg^^8
A
absoluut speelt
van eenparlement.
Het begrip
in de
P
8^P
A
moderne wijsbegeerte eengroots
rol.
Het
absolute
g
li8t buiten het bereik der ervaringswetenschap
P en is
g
dus een transcendentaal begrip.
en absoluut nulpunt.
Zie
Absolute temperatuur
p
p
Temperatuur en Nulpunt.
p
volgens
de Kath. kerkleer de vergeving
Absolutie
Absolutie,
g
g
8
der zonden en de vrijspreking
van degoddelijke
JP
8
straffen door denriester
na afgelegde biecht, inP
dien het berouw van den biechteling8oprecht,
zijn
J
P
schuldbelijdenis
volkomen en zijn
J
J voornemen ter
verbeteringg
welgemeend
is.
g
alleenheerschappij
Absolutisme is de onbeperkte
PPJ
P
van den vorst in den staat, waarbijJ echter de vorst
toch volgens bepaalde
wetten en beginselen regeert.
Pregeert
hijJ alleen naar eigen
g inzichten te werk, dan is
hi een despoot.
L.
'n ^)
" is de eigenschap
Absorptie
p (L.
^ ,oPzui ^
P van
g
vaste en vloeibare lichamen omassen
in zich opP te
g
nemen. Het aantal liters van eenas,
dat PJ
zijn
8
hoogst
g
8 door één liter van een stof geabsorbeerd
wordt bij
druk, noemt men het
9 0° én 1 atmospheer
P
absorabsorptie-coë
ciënt van het gas
P
g voor die stof. De A.
is evenredig
op de
8 met den druk, die door het gas
8 P
vloeistof wordt uitgeoefend (Wet van Henry).
y) Uit een
g
mengsel
men
g van 8assen wordt van ieder zooveel geabsorbeerd, als- beantwoordt aan denartiëelen
druk
A
(oreuze
Goed uitgegloeide, fijn P
(Wet van Dalton).
)J
houtskool heeft bijzonder
De A.
bijzonder veel A.-vermogen.
8
vanassen
door vaste lichamen heet meer in 't biJ
8
zonder ad tee. -- De A. van het licht bestaat
hierin, dat een deel der lichtstralen door eenig
lichaam opgezogen worden. Een absoluut zwart
lichaam zou al het licht, wat er opP viel, absorbeeren,
een rood lichaam absorbeert alle lichtstralen behalve de roode, die het terugkaatst. — Ook warmtestralen worden door de lichameneabsorbeerd,
door de
g
zwarte het meest(vandaar
meestvandaar dat winterkleeding donker
en zomerkleedin
g licht is . — In deph siolo ie is A.
de werking,
door
8
8 waardoor bloeistoffen of gassen
deaas
P oriën van dunne vliezen (darmwand, longblaas8
jes) in het bloed geraken.
Abstinentie is het zich onthouden van eensgerlei
zaak omodsdiensti
e8 of zedelijke
zedelijk redenen, inz. het
g
•
onthouden van hetbruik
van vleeschpijzen
^
FJ
oA de vastendagen.
Inphysiol
o9isch
enzin is A. ont8
houden8J
van spijs en drank, wat bij de meeste dieren en menschen snel den dood veroorzaakt. Koudbloedige dieren verdragen
honger
en dorst veelan
Ig
g
bijv.
ger dan warmbloedige.
J kunnen
8 Schildpadden
P
jaren
jaren zonder voedsel leven, vogels
slechts 5-28,
g
honden 25-36 dagen,
gezonde menschen verdragen
8 ^g
8
honger en dorst gewoonlijk
J niet langer
g
g dan 1 h 2
weken.
Abstractie. Het buiten beschouwing
8 laten van de
afzonderlijke
kenmerken van verschillende dingen
ge
J
van éénelfde soort, waardoor men de aan alleeg
zijnd kenmerken overhoudt, die samen het
meen zijnde
begrip
der soort vormen. In de grammatica
8^P
8T
zijn
abstracte begrippen die welke alleen
Jdie,
een in de^ edachte bestaan, bijv.de zelfstandige
nmw.,
die
g
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toestanden en 'e'
^enschaPPen aanduiden: vriendschap,
A rust, enz.
Absyrtus,
rtus Gr. fabell., broeder van Medea, door
Abs
haar me 8genomen op
P haar vlucht vain Jason. Door
haar vader Aëtes achtervolgd, doodde Medea haar
broeder A. en sneed het lijk
J aan strikken om Aëtes
oA te houden door het verzamelen der lichaamsdeelen.
} kerkelijke
kerkelijk
Abt ( van het Syr. abba, „vader"),
sinds de 5de eeuw titel van den overste
•
van een klooster, doorgaans
door de monniken
g eg
kozen en door den bisschopA bevestigd.
g A.
^ Sommige
k gezag,
hadden bisschoppelijk
P
PPJB
g andere alleen bisschopweer andere vorstelijken
rang.
8
J
8
P eliJ'ke waardigheid;
Abtskerke's-Heer-ggem. op
P het eil. Z.-Beveland
(Zeeland), 332 inw.
Abt,Eranz,D.
liederencomponist,
geb.
,
Po
8 22 Dec. 1819
te Edinburgh,
te BrunsP
,
g 1852-81 hofkapelmeester
wijk;
gest. 31 Mrt. 1855 te Wiesbaden.
J g
vader
der
maagd")
de
eerste
Abubékr, (Ar.
Abubékr
(
8
kalief der Arabieren,eb.
8 te Mekka in 573, vader
van Aisja, een van Mohammeds vrouwen. Na M.'a
dood erfde hijJJ
diens rijk.Hij stierf in 634 te Medina
en werd door Omar opgevolgd.
geschiedschr.
en
Abulfeda, Ar. vorst en geleerd
8
g
eb. te Damascus
in 1273, gest.
aardrijkskundige,
geb.
g te
Hamat in Syrië,
Yr 26 Oct. 1331. In de universiteitszij werken.
bibl. te Leiden is een handschrift van zijn
,9gebrek aan wilskracht, een zielsziekte, die
vooral bijJ zenuwlijden,
en melancholie oAJ
^ hysterie
Y
treedt.
Abu-Simbel,
J
, Ibsamboel^ rots aan den West Nijloever, tusschen den eersten en den tweeden kata-

18. Gevel van een rotstempel
P te Abu-Simbel
raki (dien van Assoean en dien van Wadi-Halfa)
met twee onder Ramses II ( 1348-1281) v. Chr.
uitgehouwen
tempels.
g
P

^
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ABUSJER—ACCEPT.

Abusjer,
1 of Bender-(„ha(
1 Bose'r
1 Abus'ir,
!^ A boes'ir,
ven-" Boesjr, voornaamste haven van Perzië aan de
noordkust van den Perzische Golf, ong.15 000 inw.
De handel is meest in Engelsche
handen.
g
Ab
dos. 1. In de Oudheid een stad in Kl.-Azië
Abydos
• het nauwste deel van den HellerPont, waar X erxes in 480 v. Chr. zijn
P^ leger
g monsterde en een schipbrug
van Hero
g bouwde;^ ook bekend door de legende
g
en Leander; later door de Turken verwoest. — 2.
In de Oudheid een stad in Opper-Egypte, waar zich
de beroemde Memmonszuil verhief en een tempel
P
graf van Osiris heette te bevatten (in
stond,, die het gr
Horus).
en
Set
1898 weer ontdekt met deraven
van
g
De Tafel van Abydos
Ab dos in 1818 ontdekt, in 1864 door
nieuwe tafel aangevuld,
bevat een genealogie
•
g
g
^
der 18 eerste Egyptische
dynastiën
vóór
Ramses .
(
Y
g9P
Ze wordt in het Britsch Museum bewaard.
AbY
la ((thans de Apenberg
9 bij
J Ceuta) was volgens
g
^
de Gr. fabell. een der ^^Zuilen van Hercules", Calpe
p
in Spa*
e (thans Gibraltar)1 de andere.
P ](
tot
de
fam.
der
Robinia
psendacacia),
Acacia (
i
p
Vlinderbloemigen behoorende, uit N.-Amerika
afkomsti
g e boom met
gevinde bladeren, die
zelfs oPschrale zandgrond
g
oeit en zeer goed
hout
groeit
g
levert.
Academie-De Academie
was in de Oudheid een
aan den heros A
Cad
emus
lek grond
ronds in de
gewijdeplek
van Athene, waar
zich eengymnasium bevond met schaduwrijke
lanen. Plato P lacht daar
zijn
) lessen te ggeven, daar- 19.
van een acacia.
om noemde men zijn
swig
ee '^e school
school de Academische, later iedereJ
een A. Plato's A. was die van het dogmatisme, de A.
van Arcesilaus,ggesticht in 244 v. Chr., was die
Carneadus, een de A. vang
van het scepticisme
P
sticht omstr. 160 v. Chr., was die van het herboren
dogmatisme.
In onzen tijdnoemt men A. een inrichgm
(hoogeschool)
eschool of een
tin voor hooger
onderwijs hoo
gg
enootscha . De oudste A. in dezen laatggeleerdgenootschap.
sten zin vindt men in Italië waar zijJ in de 15e en 16e
eeuw ontstonden. Later ontstonden in de meeste
eli'ke A. In ons land heeft
beschaafde landen dergJ
te Ammen de Koninklijke A. van Wetenschappen
PPen
sterdam, in 1880 opgericht
door koning
a
g L odewijk
Pg
Bonaparte ^; de Académie fran^ aise te Parijs,
J uit 40
onsterfelijken", bestaand,
letterkunde en de z. g. „onsterfelijken",
letterkundigen,
is een van de 5 A. die het Institut de France"
vormen.
Acadia is de naam, dien de Fransche volksplanters
P
in 1604aven
aan Nieuw-Schotland en Nieuwg
Brunswi k. Die naam
A. bleef behouden, zoolang
8
het schiereiland Fransch bezit was (1604-1713).
Het bleef echter steeds een twistappel
PPe tusschen
FrankriJ k en Engeland
en eerst in 1763 gaf
g Frang
(Zi Nieuw-SchotkrïJ k zijn
J rechten voorggoed op.Zie

land.)) — Acadian Mountains heet heteber
8^ tusg
schen den Hudson, den St. Laurenstroon en den
Atl. Oceaan.
Acanthus,^ fraaie planten
in de Midd.- Zee-landen,
P
reeds bijJ de Oude Grieken en Romeinen als sierplanran
p
ten zeereliefd;
de groote,
sierlijk
ingesneden,
om
dJ k in
g
g
g

20. Acanthusblad,
a. natuurlijk;
b.g
gestyleerd.
J
Y
gebogen
fraaigroene
en en fraai
ronde bladeren waren het poorbeeld vanlantenornamenten
inz. ter versiering
g
van de kapiteelen
van Korinthische zuilen.
P
A:capella ((It. in kerkstijl"
J) noemt men een meer stemmiggezang,
alleen, dus
g
g door het zangkoor
g
zonder begeleiding
g van instrumenten, uitgevoerd.
g
g
Acapulco,
Aca
, havenstad in den Mexikaanschen staat
p
Guerrero, met eenrachti
en,
P
g bijna 7000 M. breede
haven, aan den Grooten Oceaan, 6000 inw.; 30 Juli
1909 door een aardbeving
g verwoest.
Acca Larentia, Rom.odin,
te wier eere op
g
P 23
Dec. te Rome het feest der Larentaliën gevierd werd;
volgens de oudste sage was het een beroemde lichtekooi uit den tijd van Ancus Martinus; volgens een
nieuwere delee
oeder van Romus en Remulus.
P gm
Accent, het doen uitkomen van een lettergreep
gr P
door verheffing
g en versterking
g van de stem. De door
de Griekscheammatici uitgevonden
accentteekens
g
zin: ` acutus ' (ravis) en r circum lexis ; inde
nieuwere talen dienen zij
J vaak alleen maar om uitspraak
en duur van den klinker aan te geven.
P
g
ACCe
aan enomen" is de verklaringg oop
P ^t"Lat.„aangenomen")
een wissel door den betrokkene (acceptant)
of door
p
een derdeersoon
ter eere) ggesteld, dat
(acceptant
p
P
hiJ het bedrag
den vervaldagg aar den rechtmatig op
gen houder zal betalen. Deze verklaring
g bestaat in
de woorden actePteere te betalen" of ^^voor accePt" met de handteekening,
g^ ook wel uit de hand
teekening
voorzijde dwars over
g alleen,^ links aan de voorzijd
wisseleschreven.
Ook degeaccepteerde wissel
•
g
zelf heet A. welken naam men eveneens geeft aan
een op
( cent pe 100 of gedeelte
g
P gezegeld
g g papier
PP (5
verklaring
0
ervan)geschreven
g in dezen vorm:„p
g
neemt ondergeteekende
den
de som van ......
aan te betalen aan
waardeenten.
Handteekeningg en datum."
^

ACCESSIE-VERDRAG—ACETYLEENGAS.
is in het volkenrecht het ver
Accessie-verdrag
dra g, waardoor een staat toetreedt tot een verbond
van staten met dezelfde rechten en verplichtingen
als de andere verbondenen, of waardoor een staat
eenoot
srechten
overdraagt
g
g aan
8
8? deel der re eerin
of personeele
een anderen staatzonder
inlijving
(
P
unie),eli'k
g J Waldeck aan Pruisen, 18 Juli 1867.
Accessit ( Lat. „hijJ is er dichtbijJ ggekomen"),) bijJ het
beantwoorden vanri'svra
prijsvragen
g en de term om den
tweedenris
prijsaan te duiden.
Accidens, term in de wi'sbe
J geerte om die eigen^
schappen
PP aan te duiden, welke niet het wezen van
eenig
rP raken, welke het dus al of niet
^ voorwerp
hebben kan, zonder op
P te houden te wezen wat het
is, te 8genst. essence of substantie.
en
Acclimatisati e, het zich wennen vanlanden
P
zij niet thuis bedieren aan een klimaat, waarin zij
hooren. De Franschen noemen een diergaarde
een
g
mensch hebA.-tuin t?'ardin d' acclimatation) . Ookmenschen
ben het vermogen zich te acclimatiseeren, de bewoners deremati
g
gde luchtstreken doen dit het gemakkelijkst.
J
L ad collum, om
Accolade beteekent omhelzing (Lat.
den hals), en wel inz. delechti
eg omhelzinggvan een
P
in een ridderorde opgenomen
persoon door den gePgP
ne, die den ridderslaggg
geeft.
Accomodatie is het zich schikken in gevoelens,
gewoonten naar anderen, inz. het zich
begeerten
en ^
g
bi'
van onderwijs inrichten naar het bebij het geven
g
vattin^vermogen van den leerling.
g — A. noemt
men ook het vermogen
rP
g van het oogg om voorwerpen
duidelij te zien.
oPverschillende afstanden even duidelijk
A.-vermogen
berust op
o bepaalde vormverandeg
ringen
van de kristallens, welke tot stand komen
g
door de samentrekking
museulus
(
^ van een spier
P
ciliares) . In den ouderdom neemt het A.-vermogen
g
J af.
Bgeleidelijk
Accoord beteekent overeenstemmini^ . In de muziek is een A. het samenklinken van 2 tot 5 terts ewijs
opklimmende tonen. Grondtoon, terts en quint,
JP
c, e, 9 vormen een drieklank; nogl; een terts daarbijJ
gBeft het 4-stemmie
g septime-A. (c, e, g, b.) en no
weder een terts erbijJ het (5-stemmige)
^ none-A.
Pgedeel^ c, e,9, b, d) . -- In den handel is een A. een op
teli) ke betaling
g der schulden berustende overeenkomst, waardoor voor beidearti
P Jen de nadeelen
van een faillissement voorkomen worden. In een
f aillisement noemt men A. de overeenkomst, waarbijJ de schuldeischers zich vergenoegen met een aan
hun vorderingen
g verdeel ging van den
g evenredige
boedel en hierdoor denefailleerde
van alle verdere
8
verplichtingen ontslaan.
er zijn beroepP
Aecountaat is een deskundige, die
J
van maakt boekhoudingen
en administraties in te
g
richten en te controleeren, verslag
g uit te brengen
g
over de stand van handelszaken, enz. Zijn
J werk
heet accountancy. InS
sommige landen is dit beroepP
wettelijk
geregeld,
in ons land niet, zoodat iedereen
J g
g
als A. kan optreden.
Er bestaan in ons
land eenige
P
g
vereeni ' en, die ten doel
hebben de accountancy
Y
te regelen
en diploma's
als A. uit te reiken.
^
P
Accrin on^ s tad in het graafschap
P Lancashire
^
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in het N. van Engeland 44 000, inw.; katoenindusen kolenm
kolenmijnen.
trio^^
ijzersmelterijen
tot het o P zameAccumulatoren zijn
l inrichtingen
g
len van electrisch of hydraulisch
arbeidsvermogen.
Y
g
hydraulische
A. is
Armstro uitgevonden
De door Armstrong
Y
g
een hydraulische
pers, waarin watergepompt is tot
P
Y
het onder zeer hooge
g drukking
gggebracht is. De aldus
verzamelde arbeid kan nu weer worden teruggegeven
door het onder druk staande water(e
waterer wordt ook
hYwelglycerine
voor ggebruikt) in verschillende
^Y
draulische werktuigen
liften, smeedpersen,
(
P
g (kranen,
inrichting en tot het openen
P
P
van sluizen en bru^gen, enz.)
arbeid te laten verrichten.
Electrische A., ook wel accu's
of secundaire elementengenaamd,verzamelen electrische
B energie in den vorm van
scheikundigg arbeidsvermogen
g
en berusten opPelectrische
polarisatie
z.a..
Zij
zijn
zijn
p
(
)
uitgevonden
door Plantê
g
21. Electr.
in 1860. Bij voortduring
g
accumulator.
wordtezocht
naar een
g
electrischen A., die eenoot
^ arbeidsvermogen
g
zallk
een A. zou
P aren aan een minimum ggewicht. Zulk
een revolutie brengen in den bouw van automobestuurbare luchtbielen en voor vliegmachines
en
g
scheen
diensten bewijzen.
0 bijgaande
^(Op
P groote
J
P g
afb. wordt de accumulator Aelnden
door de eleg
Zijn deze losgemaakt
menten B. Zijn
en drukt men oop
g
0, na de positieve
en de negatieve
pool
den knop
P
^
P P
oP
en N door eeneleiddraad
verbonden te hebben,
6
dan ontstaat een stroom.)
Accijns is een binnenlandsche belastingg op voorwerpengJ
van da eli ksch verbruik,^ eene belasting,
g,
die vroeger in ons
land buitengewoon veelvuldigg
^
werd toegepast. De En^. gezant
William T emple
g
zeide eens dat in de Ver. Nederlanden van een toebereiden visch, die ter tafel kwam, minstens 30
verschillende A. betaald waren. Tegenwoordig
g
^
wordt in ons land nog
^A.ggeheven van:9gedistilleerd
oPbren
brengsst in 1912 1 28 765 000), bier en azijn,
000 , ealacht f5556 ,zout°
f
r f 1 758 000), suiker
f 25 329 000), wijn f 1 560 000). In 1912 brachten
de A. te samen oP f 64 427 000, en per hoofd der bevolkin
van 5 personen
betaalt
g 1 10,61. Een gezin
g
P
er dus'
f 53 aan. Deze zware
Per^jaar gemiddeld
g
belasting
belastin is uit staathuishoudkundig
te
^oogpunt
gP
veroordeelen, vooral waar zij
zij waren treft, die iedereen moetebruiken.
Een arbeidersgezin
van
g
g
5rsonen
betaalt aan accijns opPzout bijv.
bij v 5 maal
Peaccijns
als een ongehuwd
millionair. Er zal dusg e^
streefd moeten worden naar eeneleideli
Jke afschafg
fing der A. en hun vervanging door meer rationeele
belastingen.
Caserta in Z.-Italië
Acerra,
^ s tad in de prov.
P
CamP anië , 17 000 inw.
Acetyleengas 02^H2wordt verkregen
8 door bij
^ calciumcarbidwater te voegen.
Het A. was reeds
g
vroeger bekend, maar kreegg eerst beteekenis door
de bereiding
groot in den
g van calciumcarbied in het ^
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electrischen oven (1891). Het A.eeft
g een zeer lichtzijngebruik
gevende
vlam, maar zijn
moet met groote
8T
g
g
voorzichtigheid
gepaardgaan; het kan evenals gas
voorzicht'
g
^ $P
verstikken
veroorzaken,
met
lucht
vermengd
verstikking
g ontlichtgas
g en er hebg
Ploft het nogg sterker dan gewoon
ben vaak ontploffingenplaats
laats
bij het openen
en
P
J
sluiten derashouders,
waar men nooit een licht
g
dicht bijJ moet houden. Het meest gewone
gebruik
g
g
van A. is in fietslantaarns, doch het wordt ook wel
voor de verlichting
De
g
g van localitsiten gebruikt.
in dit
brand-assurantiemaatschappijenwei eren
g
eval meestal tegen
premies
te verzekegeval
g de gewone
g
P
ren.
Achab,^ koning
g van Israël van 918 tot 897 v.
Chr., huwde met Izebel, liet Naboth dooden om zich
van diens wijngaard
meester te maken; hij sneuvelde
J gJ
in den strijd
^ Koningen
J tegen
g Rama (1
g 22).
Achs ers De, een der vier hoofdstammen van
het Gr. volk; volgens
g de overleveringg stammen zijJ
z woonden in Thessalië en in den
af van Achaeiiis • zij
Peloponnesus
en werden bij
J de Dorische volksverf
land
landstreek
huizingaar
de naar hen genoemde
g
g
Achaja
9 gedreven.
g
Achs ,a vroeger
e9
ggeheeten, was in de
g Aegialea
Oudheid een kuststreek in den Peloponnesus,
die
P
twaalf steden telde. Deze teen
g het einde der 4e eeuw
opgeloste
stedenbond kreeg,
g in 280vv. Chr. verPg
nieuwd als Achaelsch Verbond groote macht en
de
kon aanvankelijkzich handhaven tegenover
g
Macedoniërs doch moest later met de Macadoniërs strijden
teen
J
g Rome. In 146 v. Chr. werd
het door de Romeinen ten ondergebracht en
werd A. een Rom. wingewest.
-- In het te genwoorg
die
koninkrijk Griekenland is A. een »nomos" of
g koninkrijk
provincie (3243
K.M2., ong.
(
g 150 000 inw.} met Patras als hoofdstad.
te Berlijn,
Achard,: Frans Carl,ggeb. 28 Apr.
J
P
stichtte in 1801 opP het landgoed
g Cunern bijJ Breslau
in Silezië de eerste beetwortelsuikerfabriek;est.
g
ald. 20 Apr.
P 1821.
Achates is in de »Aeneis" van V irgilius de trouwe
van Aeneas, vandaar fidus
vriend en wapenbroeder
P
vriend
ien aan te
A. om een beproefden
A. ^ getrouweA.)
P
duiden.
Aspro^tamus^ is de belangAchelous, tegenw.
g
g
rivier van Griekenland (220
K.M.), ontrijkste
(
springt op
o den Pindus en loopt
P uit in de Jonische
Zee.
en schoonste meer in
Achensee,, De, het ootste
8^
gelegen
Duitsch Tirol en het hoogst
Pen
g g
g van alle Alpenmeren (920 M. boven de zee); grootte 7 K.M2.,
diePte 133 M.
Acheron is de oude naam, aan verscheidene kleine
rivieren in Griekenland en Egypte
en wel
gYP gegeven
g8
eigenschap,
altoos in verband met eenige
g bijzondere
biJg
v. zwart of bitter water, vergiftige assen, enz.
De Grieksche schrijvers
hebben aan de rivier A.
J
in de landstreek Thesprotia,
^ die in een moerassigg
meerAcherusia
Palus) in N. Griekenland uitloopt,
(
den naam ontleend voor de rivier der Onderwereld,
die niemand tweemaal kon oversteken. Acheron was
in de Gr. fabell. de zoon van Helios en van Gaga, de

iter) , als straf voor zijn
aarde, die door ZeusJu
^ p
hulp
P aan de hemelbestormende Titanen, in een
sli'keri
l
gen stroom veranderd en naar de Onderwereld verbannen werd.
Achilles, de meestl beroemde held der Grieksche
Oudheid, de hoofdpersoon
van Homerus' Bias,
p
waarin de ongelukken
beschreven worden, welke
g
hetevol
waren
van zijngetwist met Agamemnon
g
g
gg
grootsten krijger
voor Troje.
door voor den €;r
^ HijJ gaat
g
der Grieken en wordt steeds beschouwd als het
type
ke
J kracht en schoonheid.
YP van jeu
} gd manneli
^
dat hem gewoon,^ De Snelvoetige"
g
P
g is het epitheton,
lijk
gegeven wordt. A. de zoon van Peleus en van de
J gg
A.'8
zeenimf Thetis was koning
Y
g der Myrmidonen.
toorn tegen Agememnon was opgewekt doordat deze,
de aanvoerder van
het Grieksche leger,
hem zijngevangene
g
g
Briseis ontroofde.
A. trok zich in zijn
9
tent terug
u9 (een uitdrukking ,diesPreek22. De gewonde
Achilles. woordelijkgeworden
g
woordelij
) en wilde niet meer meevechten. De Trojanen
J
A. aan
versloegen
de Grieken, totdat eindelijk
eindelij
g
vriend
Patroclus
verlof gaf
met zijn M
J
gYrmidonen op
P te trekken. Patroclus sneuvelde en nu
nam A. weer deel aan den strijd om Patroclus te
wreken. Hij
J versloeg
$ H ektor,^ die Patroclusgedood
g
had. Volens
g latere verhalen had Thetis haar zoon
onkwetsbaaremaakt,
door hem, toen hij
hij
nog
g een
g
kind was, in de Styx
St onder te dompelen.
Alleen zijn.
P
hiel, waar zij) hem had vastgehouden,
was kwets^
baar, vandaar de uitdru.kkin
g Achilleshiel om iemands kwetsbarelek
P aan te duiden, terwijl de
p
^kuitspie
kuitsier met het hielpees, welke
de driehoofdige
verbindt, Achilles
ierggenoemd is. A. werd
p
in zinzijhiel.
dan ookedood
door eenpijlschot
g
ander, later, verhaal zegt
^ dat zijnJ moeder
A. in vrouwenkleeren vermomd het leven onder de
dochters van
Lycomedes, op
Y
P het eiland Scyros,
om te voorkomen dat hijJ aan den Trojaanschen
krijg
y
J g zou deelnemen. Maar de sluwe Odysseus
ontdekte hem. Als koopman
verkleed bood hijJ de
P
aan, o.a. een
dochters van Lycontecles koopwaren
P
schild en een speer
den
P
P en liet onderwijlJopeens
aanval blazen, waarop
p A. zich verried, door niet, als
de meisjes,
en schild te
P
^^ te vluchten,^ doch naar speer
en. -- A.'s speer
grijpen.
g de wonden
P had het vermogen
te heelen, welke ermeeemaakt
waren.
g
Achmed, naam van 3 sultans van het Turksche
rijk
A. I'^ geb,
1603--1617 ^; A. I I,g
geb.
g
g ^ 1589,^regeerde
1642, regeerde
1691--1695 ;^ A. I I I,g
geb. 1673,^ volgde
g
g
in 1703 zijn
J onttroonden broeder Mustap ha II oP,
zij
aan Zweden in zijn
werd, doordat hijJ Karel XII van
Jgebied toeliet, in een oorlog
met P eter den Grootegeg
b den vrede van Passarowitz
wikkeld verloor bij
(1718) ^
groote
ggebieden en stierf, na in 1730 door de
de gevangeJanitsaren onttroond te zijn,in 1736 in
g
e
^
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nis. Zijn
J regeering
g
g is het aanvangstijdperk van het
invoeren van Europ.
P instellin gen in Turkije.
0 er-E
prov. Girgeh,
Achmin
Achmin, s tad in dePP
g
TYPt.
P
bij
oPden rechter-Nijloever,
J
J de ruïnen van het
oude Chente Min of Panopolis,
28 000 inw.
p
Achromatische lenzen zijn combinaties van lenkan zien zonder
zen, waardoor men de voorwerpen
P
gekleurde
randen. Zij
J bestaan meestal uit een tong
las en een conglas
veie lens van „crown" (
cave lens van „flint"loodhoudend
(loodhoudend) ^glas, die af P re cies in elkaarassen
en dan met canadabalsem aan
P
afstand van
elkaar bevestigd
P eenigen
g worden, af op
g
elkaar gesteld
gesteld zijn.
oostelijk geAchterhoek, D en, noemt men het oostelijk
deelte van hetraafscha
PZutfen en van het lande
schaPTwente.
Achterland. Zie Hinterland.
in Friesland, vroeger
de
Achtkarspelen,
^ gem.
p
g
g
zesdeieteni'
van
Oostergoo,
g
^
J
g 13332 mw. Degem.
Aug ustinus
A. omvat thans 11 dorpen:
P
ga, Buiten Ppost, Drogeham,
Gerkesklooster, Harkema—O P g
einde, Kooten, Lutje
] Post, Rottevalle, SurhuisterHoofdplaats
is Buitenveen, Surhuizum en Twijzel.
)
P
st aan de lijnGroningen—Leeuwarden.
Pog
Utrecht, ten N.
Achttienhoven,
Achttienhovengem. in deprov.
P
van Utrecht, 593 inw.
Aciden. Zie Zuren.
Achtyrka, arrondissementshoofdstad in het K1.Russ.ouvernement
Charkow(Z.-Rusland),
) aan de
(
g
riv. A. 24 000 inw.
Acireale, havenst. aan de 0.-kust van Sicilië,
Prov. Catania, aan den voet van den Etna, 35 000
inw.; warmeeneeskrachti
e
g bronnen, zeebaden.
g
in het
Acne is een huidziekte, die zich openbaart
P
ontstaan van roodsuistjes,
die aan den top
P wit
P ]
worden en doorbreken; de onschadelijkste vorm,
acne vu , gris, ontstaat meestal in d®uberteitsjaP
later van zelf weer; andere, ernren en verdwijnt
J
stig
er,vormen kunnen pijnlijke huidknobbels en zelfs
misvormingg an den neus veroorzaken,
bijgenaamd Pjiadassi, beroemd Ind.
A
ka
^ Jg
^
vorst, die over het grootste deel van Hindoestan
regeerde,
in de hoofdst. Patalipoetra
(259-222 v.
g
P
Chr.). HijJ hielp
(o.a. op
P
P het Boeddhisme verspreiden
zij rijk
Ce Y ) en liet in verschillende streken van zijn
Ceylon)
in de rotsen uithouwen, die nu zeer
groote waarde hebben voor de studie der Ind. volkstalen.
provincie in Chili, 14210 K.M 2., ong.
Aconcagua,
^ ^ P
g
160 000 inw.; hoofdst. San Felipe.
A., de hoogste
g
P — A.
ber vang
berg
geheel Amerika, uitgedoofde
vulkaan inde
g
Cordi lleras in den staat Chili, op
P^321
s o Z.Br.
giftige
ti eplantenAconitum(aconiet, monnikska
P
soort van de fam. der Ranunculaceeén. Deewone
g
monnikskap,
A.
na
llus
wordt
in
de
eneeskunL.,
g
í^
P
deebruikt
^ draagt
g
g blauwe bloemen. Zie fig. 23.
Acosta,
^ Gabriël, l ater Uriél, Jo odsch godsd.
g
hervormer, in 1591 te P orto eboren;
geboren; behoorende tot een door geloofsvervolgingen
tot het
Katholicisme over
e ane familie,
familie werd hiJ Kathogg
liek opgevoed,
keerde later tot het Joodschegeloof
Pgg
terug
ter en vluchtte naar Amsterdam. Zijn
Z geschriften
g
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tot zuivering van
den Joodschenodsg
dienst stelden hem
bloot e
aanverde
volggingen
van fanao
tieke rabbijnen, die
hem meer dan 15
jaren aanéén zooveel leeds aandeden,
dat hij zich in 1640
door eenpistoolschot
P
van het leven beroofde.

Acquaviva della
Fonti, stad in de
prov.
Bari delle Pu g P
lie, in het Z.-0. van
Italië, 11 000 inw.
Asqui, stad in de
23. Aconiet .
23
prov. Alessandria in
het N. W. van Ita li ë, 14 000 inw., slijkbaden.
= 40,5 are, in
Acre, vlaktemaat, in Engeland
g
Amerika = 40,4719 are.
Acre-g ebied landstreek in Z.-Amerika 191000
K.M 2 ., 70 000 inw. ), waardoorheen de Acre, een
zijrivier
zijrivier van de Amazone, stroomt; was — na de
ontdekking vanggouderts — een twistappel
tusPP
schen Bolivia en Brazilië. In 1903 werd nagenoeg
g
g
heteheele
A. aan Brazilië afgestaan.
In de laatste
g
g
'aren heeft
het A. weer opnieuw aanleidingg
gegeven
P
g geven
tot wrijving
J g tusschen die beide staten.
aan de zeekust,
Acre,^ St. Jean d',^ een stad in Syrië
Y
niet ver van den voet van den Karmel, 9800 inw.
De stad was oorspronkelijk
e
J een Phoenicische volkplanting.
P
g Haar oudste naam was Acca, welkegeder Ptolomaeen
durende de heerschappij
in Syrië
PP
Yr
veranderd werd in Ptolomais; toen de stad later
in handen der Saracenen viel, werd die naam weer in
Acca veranderd. A. is wel bekend in de geschiedenis
der Kruistochten, in 1187 door Saladijn genomen,
werd zij
en
mJ
J in 1191 door Richard van Engeland
Phili
Frankrij hernomen, ten koste van
Philipss van Frankrijk
000 man. A. werd toeng
ee even aan de Johannieter-ridders, welke haar den te genwoordigen
naamgaven.
In 1291 werdzizijgenomen door sultan
g
In 1799 verdedigde
de
7'raf van Egypte.
gYP
g
stad zich 61 dagen
waarbij de
Bonaparte,
p
g
gtegen
g lang
bezetting
werd door de Engelsche
En el schen onder
geholpen
b
g
P
moesten terugSidney Smith. De belegeraars
g
g
trekken. In 1832 werd A. genomen door I brahimPasja,
7 den zoon van den onderkoning
g van Egypte;
gYP
Eng.,
in 1840 werd het heroverd door de vereende
g
g
Oostenr. en Turksche vloot en met Syrië
Turkij
Yr aan Turkije
teruggedeven. A. is nu, mee door het verzanden der
haven, van weinig
g belang.
g
Cosenza in het Z. van Italië
Acri,
Acri stad in de prov.
P
Calabrië , 13 000 inw.
Acroterium,
^ versiering
g van marmer, leem, of
metaal aan de hoeken en den top
P van den gevel
g
(Zie fig.
op pag. 18).
eens tempels.
P
g PPg
en in de Ver. Staten
Act, Eng.,
g duidt in Engeland
g
het besluit aan van een bestuurslichaam: act of
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Parliament is een Parlements-, act off Congress,
Actium,^ nu La Punta, stad en voorgebergte
aan
^ een
^9'
g
Congresbesluit.
Griekenlandten Z. van de Golf
Act ot^
Navi^
ti0n^ z. Navigatie-acte; de W.-Kust van Griekenland(te
8
Arta ), beroemd
door den zeeslag, waarin Antig
nies en Cleopatra
verslagen
werden door Octap
g
vianus ( 2 Sept.
P 31 v. Chr.).}
Acton, Sir John Francis Edward, in 1736 te Besancon als zoon van een Engelschman
8
ggeboren, trad
in dienst van koning
g Ferdinand I V van Napels,
P
werd de minnaar van koningin Maria Carolina en
bracht het zoodoende tot eersten minister. HijJspeelPe
24. Acroterium.
de een rol in de oorlogen
Frankrijk en stookte
g tegen
g Frankrij
bi
den
val
van
de
Partheno
eische
Reis
een
door
den
stadhouder-koning
Act of Settlement
J
P
(z.a.)
de erfopvolgingre
elende publiek
regelend
Willem III bekrachtigde,
} aan, zijn
P
(
J woord te breken en duizenden
^
waardoor na zijn
g Toen
J dood het huis Hannover aan zijner onderdanen ter dood te doen brengen.
in 1806 Napoleon
Napels
.
de regeering
^
Pe binnentrok, vluchtte Ai
g
8 kwam.
Acta waren bijJ de Romeinen de handelingen
8 van naar Sicilië en stierf 12 Au g. 1811, door iedereen
den Senaat en dei Comitiën, verder de wetten en verfoeid, te Palermo.
Ada, gem. in het comitaat Bács-Bodrog,
besluiten der overheidspersonen
en later die der
g aan
P
keizers. Ook had men ; te Rome de Acta diurna, de Theiss in het Z. van Hongarije, 12 500
waarin, evenals in onze da bladen,
van dagg
tot dag inw.
g
graaf van
Ada^ eenige
alle nieuwtjes uit stad en land werden opgeteekend.
g dochter van Dirk VII,^
Pg
Holland en Zeeland, huwde na den dood van haar
Zi werden in 59 v.Chr.door Julius Caesar ingevoerd,
Zij
g
met
maar zijn
A. is ook vaak de vader in 1203, en nogg vóór zijn
Jbegrafenis,
^
J alle verloren gegaan.
gg
titel van verzamelwerken van allerlei aard: A. Apos- Lodewijk van Loon, ten einde aan haar oom Willem,
van Westfriesland, zijn
tolorum, de Handelingen
8
J rechten op
P Holland en
g der Apostelen: A. Pilati, graaf
het verslag
van de veroordeelinggen den dood van Zeeland — een zwaardleen — te betwisten. Ada
^
te vluchten, eerst naar
Jezus, dat door den landvooltd Pilatus naar den kei- werd echterenoodzaakt
g
zer van Rome zou zijngezonden,
een derPai`YP
oc he Utrecht, later naar den Burcht te Leiden. Deze
8
werd door de Kennemers veroverd en Ada werd,
boeken van het N. Test. ; A. Sanctorum of Martyy
rum, verzamelingen
J g van toen haar oom als graaf van Holland en Zeeland
g van levensbeschrijvingen
levensbeschrijvingen
van heiligen en martelaren, het bewind aanvaardde, naar Texel verbannen,
J g
waar zijJ op
inz. hetrooie
werk der Bollandisten(z. a.).
P twintigjarigen leeftijd stierf.
8
Ad io een It. muziekterm, geeft aan dat een
Actiehandel. Reeds in het begin van de 17e eeuw
werden in ons land maatschappijen
g
g enzacht moet worden uitPPJ opP aandeelen o P - stuk langzaam,eenvoudig
(tusschen
largo
(
9 en andante in) ; .00k een
g
ggericht, met het doel koopvaardijschepen uit te gevoerd
om opPdie manier uitgevoerd
`te
rusten. De aandeelen van deze maatschappijen, stuk,eschreven
g
^
g
e. a.
welke vaak schitterende winsten maakten, rezen worden, heet een A. Mozart,> Beethoven, Haydn,
y
soms sterk in waarde en leverden bij verkoop
Pgrooie hebben A.'s 8ecomPoneerd.
winst af. Een heelbijzondere
)
AdUl kustland in Oost-Afrika, tot Fransch SoPperiode in den actiemaliland behoorend, met de haven Obok, tegenover
handel in ons land was echter de dolle speculatie,
P
welke er in 1720 ook in de Nederlandenlaats
vond Aden; bewoond door nomaden.
P
De Heilige,
der
in navolging
Law en
Adalbert vanYPr ^^9
van Frankrijkzie
(zieo P
^ de apostel
P
) Engeland,
8e
8^g
waar de actiën van de Mississippi-compagnie en de Pruisen, omstr. 955eb.,
P van
8 vanaf 983 bisschop
hij om zijn
gehaat
Zuidzee-compagnie en vele andere PP
papieren, die ten Praag,
3 strengheid
g verliet, daar hij
^
g
deele enkel een denkbeeldige
J bisdom en 8^g in 997 als missionaris
8 waarde bezaten, tot werd, zijn
enormeri
prijzen
zen verhandeld werden en met enorme onder de heidensche Pruisen werken, waar hijJ den
}
den mardat jaar
gedenkdag)
koersschommelingen.
Niet alleen werden er in ons 23 sten April
(J ^
^ aar
P (zijn
gvan
g
land millioenenestoken
in buitenlandsche actiën, teldood stierf. HijJ werd te Praaggbegraven.
8r
g
Adalia in de Oudheid Attalia, is een Turksche
doch ook werden te Rotterdam, Middelburg
g en tal
met havenstad aan de zuidkust van Klein-Azië, aan de
van andere steden maatschappijenopgericht
P8
millioenen nominaal kapitaal
(waarvan soms niet, golf Avan A. 25 000 inw. (18 000 Turken en 7000
P
meer dan 1 b %o gestort werd)) en tot allerlei dwaze, Grieken .
le Bossu d Arras,
Adam de la Hale, bijgenaamd
eveneens nominale, doeleinden. Men dacht er niet
J$
over die wezenlijk
J hoofdwerk „Le
) ten uitvoer te brengen:
g hoofd- minnestreel uit de 13e eeuw. Zijn
zaak was dat men aandeelen had om te verhandelen. Jeu de Robin et de Marion" is de oudste komische
Snelle
dalingen in de koersen maakten van tal fami- opera.
den
Adam(Hebr. ^^zoon der aarde") was volgens
lies doodarm, waartegenover
andere schatrijk wer8
g
Bijbel de eerste mensch en de stamvader van het
den. Voor den reëelen handel, den scheepsbouw,
de Bibel
P
geslacht.
niJ verheid, was deze zwendel noodlotti^ . De dwaze
JkB
Fransch operacomponist, eb. te
meesterlij
Adam Adolphe,
La endijk meesterlijk
actiënhandel^is
p ^geb
,^ door Pieter Langendijk
den kaakesteld
oix
Q
,,in zijn
J uincam
P of de Parijs,24 Juli 1803. HijJ verwierf den meesten roem
g
HijJ stierf te
met zijnPostilion de Longjumeau".
Windhandelaars".
8?

ADAM—ADDERS.
Parijs 3 Mei 1856; in 1897 werd te Longjumeau een
standbeeld voor hem opgericht.
Pg
geb.
Adam, Paul, Fransch romanschrijver,
J
g 7 Dec.
1862; schreef „Chair molle" (1885) en verscheidene
andere romans, waaronder twee cyclussen:
„Les
Y
volontés mervellleuses" en „L'éPq
0 ue", drama's,
enz.
benaming
Adamas, de Latijnsche
J
g voor diamant,
was in de Oudheid de naam voor een mythische
5
stof, die voor onverbreekbaar doorging
gg en waarvan
o. m. de helm van Hercules, de boeien van Prometheus en de ketenen van Cerberus g emaakt waren.
rij in West-Soe
Adamaoea,^ vroeger
8 Foembina, rijk
zuidelijk
J van Borneo, bewoond door negerstamg
-men, behoort nu tot Noord-Nigeria (Eng.) en KameroenD
( 000
(); de vroegere
g hoofdstad Iola (20
inw. ligt opP
Eng.
8 gebied.
g
Adamastor of de Reus der Stormen, fictieveere
soon uit de Lusiade van Camoëns, die op
e het oo
8enblik dat Vasco da Gama de Stormkaap
(nu
Kaap
P(
P de
Goede Hoop)
omzeilde, een reus, bewaker van die
P)
kaap,
om hem het verder
P voor hem laat oprijzen
PJ
gaan te beletten.
berg
M. in
Adamello, op
P één na de hoogste
8
8 ((3554 M.)
de Ortler Alpen,
op
grens van Tirol en Italië.
Pdeg
P
gnostische secte in Noord-Afrika in
Adamieten
de 2e eeuw na Chr. ZijJ wilden, door geheel
naakt
g
te leven en door zich van het huwelijkte onthouden
de onschuld van vóór den zondenval weer herstellen.
— Een verwante secte, de Pikarden, verrees in de
14e en 15e eeuw in Boheme, doch werd door Ziska
^ootendeels uitggeroeid. In 1789 en in 1849 doken
zij
Oostenrijkopnieuw
oP.
J in Oostenrijk
P
der Ver. Staten van N.Adams,^ John, 2e pres.
P
Amerika, 19 Oct. 1735 te Braintreethans
Quincy)
Y)
in Massachusettseboren,
was een der grondleggers
g
g
gg
van de Noord-Amerikaansche vrijheid.
Hij
J
J was
rechtsgeleerde,
werd in 1774 afgevaardigd naar het
g
congres
te Philadelphia.
In 1778 en in 1780 was
P
^
hi'J als diplomatiek
agent
te Parijs
Parij werkzaam,
P
g
gingdaaropPnaar Nederland, waar hij Jde regeering
g
g
en het volk voor zijn
J zaak won. In 1782 keerde hijJ
Parijs teruggen hielpP daar den vre
naar Parijs
vrede met Engeland
eland sluiten in 1783. HijJ bleef ook daarna nog
g in
Europa
P werkzaam. In zijn
J vaderland terug,
g was hijJ
1789-97 vice-president
en van 1797-1801 PresiP
dent der Ver. Staten, als opvolger van Washington.
^
HijJ stierf 4 Juli 1826 te Quincy.
Y
geb.
Adams, John Quincy,
y zoon van den vorige,
g g
11 Juli 1767,est.
presideht
g 23 Febr. 1848, was de 6e P
der Ver. Staten (van 1825-1829).
Adams, Samuel, een der medegrondleggers van de
Noord-Am. onafhankelijkheid,
^ggeb. 27 Sept.
J
P 1722
te Boston, was koopman,
werd in 1765 lid van de
P
wet
wetgevende
vergadering
g
g
g van Massachusetts, van
1774-1782 lid van het Congres,
ijverigg bevorderaar
^ ^J
van de onafhankelijkheidsverklaring,
^ 1794-97
J
gouverneur van Massuchusettes, stierf 2 Oct. 1803
te Boston; hij
hi' leefde en stierf arm en werd de Amerikaansche Cato genoemd.
Adams, stad in den staat Massachusetts in het
N. 0. der Ver. Staten, 12 000 inw.
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Adamsappel,
pp ^ vrucht van Citris limetta pomum
p
adami, inootte
en vorm op P
een citroen lijkend,
lijkend
^
dikke
schil
en
zeer
zuur
knobbelig
oppervlak,
g PP
vruchtvleesch.
Adamaappel. Zie Strottenhoofd.
reeks zand^e een ree
Adamsbrug,
g Eng.
0 Adams Bridge,
ba l aken en eilandjes,
samen 23 K.M. lang,
J
^ tusschen
d^ zuidpunt
van Voor-Indië en de N.W.kust van
P
Ceylon,
Ce
dwars door de ggolf van Manaar, met slechts
Y
twee bevaarbare doorgangen.
berg
Adamsp
piek,^ de hoogste
^ op
P het eiland Ceylon
Y
g
(2241 M.); bovenop
van
P bevindt zich het „voetspoor
P
Boeddha", waar deze n.l. opP aarde neergedaald
zou
g
zijn; volgens de Mohammedanen is het Adams voetstap.
P De kruin van den bergg is daardoor een druk
bezocht bedevaartsoord der Boeddhisten.
Adana hoofdst. van het Turksche wils et A.,
(39 900 K.M2., 422 400 inw.) in het zuid-oosten
van Kl.-Azië, 45 000 inw.
Adat, of hadat, een in Indië verbasterd Ar.
woord, dat letterlijk
J beteekent wat terugkeert".
g
Men duidt met dit woord hetewoonterecht,
dus de
g
ongeschreven
wet aan. In Indië gaat
g
J de
g gewoonlijk
g
A. boven de Mohammedaansche wet.
Ad calendas graecas L. tot de Grieksche calendw" beteekent zooveel als met St. Juttemis".
De Rom. calendae waren de eerste dagen der maanden, waarop
J Plaats hadden.
P de betalingen
g ggewoonlijk
De Grieken kendeneen
8 calendae.
Adda,^ It. Addua, linker zijriv.
van de Po, ontJ
springt in het Wormser Joch Rhtische
Alpen),
(
P )
lootP door het Como-meer en valt bijJ Rettino, boven
Cremona, in de Po.
Adders zijn een soort korte, dikke giftslangPn met
op
echte gifttanden in den bovenkaakzie
P Gift(
slangen)
^ ) en zonder kuiltje
J e tusschen oogen
g en neus gaten. Tot de A. der Oude Wereld behooren de
cerastus of 9
ehoornde A. (Egypte), de Afrikaansehe
pofadder en de 9 ewoneA.,
A. die in geheel
Europa
g
P en

Azië voorkomt. In ons land treft men de A. somwiJlen aan in veenstreken tusschen heide, dorre bladeren en struikgewas,
ook wel opP droge
e
aardg
^weiden,
beziebedden en rotsachtige
g Plaatsen. ZijJ voedt zich
met kleingedierte,
valt echter grootere
dieren en
1^
g
menschen alleen aan als die haar trappen,
PP ^ tergen
g
ofi'CJP
en. Vluchten doet zij niet.
Haar beet brie
bringt
J
niet door leeren schoenen, enz. heen. Doodelijk
J is
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haar beet bijna nooit, maar zij veroorzaakt wel ernsti ge ziekten en heeft soms jarenlange
g verlammingg
van hetebeten
deel ten gevolge.
g
g g Na een beet moet
hetebeten
deel zooveel mogelijkonderbonden en
g
de wonde vergroot worden, zoodat het vergiftige
bloed weg
kan vloeien.Gaat cht niet, dan zuige men
gg
het speeksel
weg.
de wonde uit en spuwe
P
P
g Is er am moniak, chloorkalk of ongebluschte
kalk bijJ de hand,
g
dan legt men dat o de wonde. d
Ook kan de wond.
uitgesneden
of gebrand
worden. Zijn
J n deze maatregeg
ge
g
enomen, dan moet men zich door eeng len:niete
g
neesheer laten behandelen. Ook in de Nieuwe Wereld komen verschillende soorten A. voor, o. a. de
ratelslangz.
a.)
g
Addis Abeba, vroeger Fin f inni, tot 1901 de residentie van Abessinié, in het zuiden van Schoain
(
het midden des lands), 50 000 inw.waardi
{
Jnog
g een
vlottende bevolkingg van 30 000 zielen).} Belangrijke
gJ
handelsP laats. Residentie is tegenwoordig
g
g Addis
Alain 60 K. M. ten W. van A. A.
dichter en schrijver,
eb.
ggeb
Addison,^ Joseph,
p Eng.
Mei 1672 te Milston Wiltshire ,est.
17 Juni
g
1719; werd vooral beroemd door zijn
J
J bijdragen
g
(essays)
was
Y in „The Tattler" en „The Spectator,"
P
als treurspeldichter
minderg
elukkigopstellen
. Zijno stellen,
P
uitmuntten door stijl
smaak en die
J en goeden
g
aan de Eng.
g en waardiger
g
g litteratuur een ernstiger
karakter hielpen
oefenden een gunstigen
P geven,
g
^ g
invloed uit op
P de ontwikkeling
g van het Eng.
g volk.
Addisonsche ziekte,^ De, waaropP in 1855 door een
Eng.
g is,
g
g arts, Addison, de aandacht gevestigd
wordt veroorzaakt door een chronische aandoening
van de bijnier.
De huid en het slijmvlies
van den
J
lijder
wordt op
plaatsen
bronskleurig.
J
Pbepaalde
P
P
g De
ziekte is ongeneeslijk.
J
g
Adel. Hieronder verstaat men een klasse van menschen,es
uit geslachten,
wier stamvaders
g
P
g roten
erfelijke
voorrechten hebben verworven, waartoe
J
behoorde het voeren van een bepaalden
naam en
P
een wapen.
Deze9geboorte-adel is in de MiddeleeuP
w n ontstaan met het leenstelsel (z. a.) Naast dezen
geboorte-adel
heeft men in sommige
landen een
p erg
g
, o✓rati'ken adel, die voortkomt uit het verwerven van
van een ridderorde, een ambt of eene waardigheid.
g
In Duitschland zijn
J de adellijke titels (van den hooggf reiherr
ste tot den laagste: hertog,
g
g vorst, graaf,
edelman);
t baron , ridder en gewoon
) in Engeland
g
g
markies, graaf
in den hoogen
adel: hertog
(
g
g
g (duke),
earl , viscount burggraaf , en baron, verder in den
lageren adel baronet en knight
9 (ridder, eenpersoonP
like
)prince
Frankrijk: ince
J titel);
{ vorst , duc (hertog),
g
vicomte(burggraaf)
marq uis (markies), comte (graaf),
(
g
gg
chevalier ridder . In vroeger
chevalier(ridder).
g dagen
g waren de adellike
^J in onzen tijd beJ voorrechten zeer belangrijk;
staan ze in de meeste landen alléén in het voeren van
een titel. Nadat ons land zich had losgemaakt van
de banden, die het verbonden met het Duitsche rijk
J
' gingen
S ane,
en met Spanje,
g g de voorrechten van den adel
voor en na te loor en werden edelen in invloed overvleugeld door den rï kwordenden
koopmansstand.
J
P
Bi' de revolutie van 1795 werden de voorrechten
Bij
van den adelgeheel g
en al afgeschaft. De eenige
g kring,
g,

waar de adel nog een
bijzondere
plaats inneemt,, is
bijzondere
P
het Hof, waar de meeste ambten door adellijke
J
personen worden bekleed. In Nederland heeft men
en ridders en verleent
}
graven, baronnen, 'onkheeren
de koningin
g adeldom. Vreemden adeldom kan door
een Nederlander
aangenomen
worden. De Hooge
e
g
9
Raad van adel, bestaande uit een voorzitter, een
secretaris en vier leden, re
gelt in ons land op
regelt
P den
adel betrekkingg hebbende aangelegenheden. Verder
bestaat in ons land de Duitsche Orde Balye
y van Utrecht
(zie op
de adel, meest
P Balije.)
^) In Ned.-Indië speelt
P
bestaande uit afstammelingen
van vroeger
re
g
g
geerende vorsten, nog
rooie rol. De daar meest
g een groot
titels zijn
J pan eran raden en mas.
Adelaar of arend, onderfamilie der valken Falcinodae ), met van boven P
platten kop,
1> sterken, rech ten, alleen aan denuni
snavel, sterke
P gekromden
g
pooien, naakte teenen en zeer sterke vleugels.
Zij
^ J

'rC
26. Adelaar.
komen in ongeveer
60 verschillende soorten over de
g
eheele aarde
voor. Hun grootte loopt
g
P naar gelang
g
g
zij zijn van 1a tot 1 M. lang
de soorten uiteen, zij
g en van
11 tot
3
M.
breed,gemeten
van
den
snavel
tot
de
2
g
staartpunt
en tusschen de uiteinden der vleugels.
P
g
Alleen deieren
overtreffen hen in grootte.
De A.
g
g
vlieg
t opP ontzaggelijke
hoogte
is
zijn gezicht
g
gg J
g en zijn
buiten
buitengewoon
ontwikkeld. HijJ bouwt zijn
zij nest in de
g
•
van de meest ontoegankelijke
g
J rotsen en legt
g
gewoonlijkJ
2 of 3 eieren; de broedtijd duurt
dertig
derti da
dagen
en. Indien
A. jong
gevangen
J gg
g
wordt, is hijJ tot oop
zekere hoog te vatbaar ometemd
te
g
worden; zijn
zij ouJ zij
der, dan is diteheel
g
onmogelijk.De A.
was in de mythologie
de metgezel van Jup iter en wordt in
27. Adelaar als Romeinsch poëzie en sage de
P
g
veldteeken.
koning
konin der vogels
g
genoemd.
enoemd. Ook werd de A. reeds spoedig
P gggebruikt als
veldteekenbi
(Jde Perzen, de Egyptenaren,
gYPtenaren de Ro meinsche legioenen
en de legers
van Napoleon). De
g
^
A. is ook een der meest voorkomende wapenteekens.
P
De dubbele adelaar werd het eerstevoerd
door de
g
B Yzanti'nsche
keizers en werd onder keizer Si9isJ
mund, vanaf het jaar
jaar 1433,^ het wapenteeken
der
P
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Duitsche keizers; in Rusland is hijJ vanaf 1472 wa- loop
dierlijk leven.
P de hoofdvoorwaarde voor het dierlijke
enteeken,
eigen
de A. hangt
aams
i en Oostenrijk
J behield hem als zoodanigg
g ook het ontstaan der ei
g lichin 1806 bij
J oplossing
P
gvan het oude Duitsche Rijk. warmte samen. Hoofdorgaan der A. zijn bij de
bijJ de meeste
Adelaar, of Arend, sterrenbeeld aan den noord. hoogere
g ggewervelde dieren de longen,
g
hemel, op
P den Melkweg
g (rechte klimmingg tusschen in het water levende dieren de kieuwen. De adem281 en 305°, noordderde clinatie tusschen 5 en 8°), halmgsbeweging
en g
geschieden onwillekeurig,
g ook
zijn
grootste ster is Altair, van de eerste grootte.
in den slaapP of bij flauwten, en wel tengevolge van
J gT
g
denrikkel,
dien het koolzuurhoudende bloed uitAdelaarsorden. Zie Ridderorden.
P
bijnaam
van Curt Sivertsen, oefent op
aa
Adelaer,
^ e ervolle bijn
P het A .-centrum in het verlengde
g De
g merg.
beroemd zeeman,eb.
inademing geschiedt door de uitzetting8er
derborstg 16 Dec. 1622 te Brevik inademin
en,
N. 1675 als Deensch
ad- holte ten gevolge van de werkzaamheid van verschilin Noorwegen,
ggest. 5Nov.
)Hij
miraal-g eneraal !(vanaf 1663)
te Kopenhagen. Hi lende spieren, waarvan het middenrif de voornaamdiende als adelborst onder Tromp
uitademingg geschiedt tengevolge van de
p en onderscheidde ste is. De uitademin
zich vooral als admiraal in Venetiaanschen dienst elasticiteit van borstkas en lonen,
8 wanneer de
in den strijd
gopgehoude
werking
der ademhalingsspieren o ehouden heeft.
J teen
g de Turken.
Adelaide, hoofdst. van den Australischen staat
den manJ
zet zich bij de A. meer het onderlijf
J uit
Zuid-Australië, aan de riv. Torrens, ongeveer
7 buik-A. ), bij
(borst-A.)
de vrouw meer de borstkas
8
(
)
Eng.
J
En . mijlen
van de haven Port-Adelaide, waarmee Volwassenen ademen 16-20 maal in de minuut, zuize door een sPoorlijn verbonden is. Nieuwe haven- gelin
gaat de
koortslijders
^ en koortslijders
g
gen 44 maal; bijJ longinrichtingen
zijn in den laatsten tijd
tijd gebouwd
g
te A. sneller en moeilijker.
De ingeademde
lucht geeft
g
J
g
g
Semap hore. De stad is gesticht
in 1837 en telt zuurstof aan het bloed af ; de uit geademde lucht beg
192 000 inw.
vat door het bloed afgescheiden
koolzuur en water
g
Adelaide bevaarbare rivier in Zuid..— atrolrtn hoofd
Australië,Noorder
Territorium),
) loopt
(
P uit in
Juthrpy"p
de Adamsbaai.
Adelborst beteekent hetzelfde als edelknaap,
tyneri tuehtpijp
P
linker láchtp jptak,
vertakksn9
was in de Middeleeuwen de naam van jonge
^g
zoons van edelen, nu van jongelieden, die
rechter hie/it/JO;
I'`nef^ /uehfpyp
tot officier bijJ de marine worden opgeleid.
taf^
Pg
yartakkl,,q •
Deze opleiding
P
8 heeftpplaats aan het Koninklijk
Instituut voor de Marine te Willemsoord en
duurt 4 jaar. De adelborst le klasse staat
in ranggelijk
gg J met den 2den luitenant van de
marine of van de andere wapens.
A
Adelboden, veel bezochtlaats'e
P
J in het
En stli ental, eengeng
zijdal
van het Kan8
g Jjdal
dertal in het Zwits. kanton Bern, 1600 inw.
van koning
Adelheid, de Heilige, dochter
g
Rudolf II van Bourgondie,geb.
omstr. 931,
g
huwde in 974 met Lotharius, een zoon van
28. Ademhalingsorganen.
koning
^ van Italië, en na diens dood
gHugo
(950)) in 951, met keizer Otto .1 van Duitschop de Duitsche en is voor verdere A. onbruikbaar. Over kunstmatige
land. Zij verkreeg
ggrooien
^invloed
itsche
der plant, zie
aangelegenheden en behield dien ook onder de A. zie Schijndood. Over ademhaling
regeering
g
g van haar zoon en van haar kleinzoon, Plant.
Otto II en Otto III. Zij
(gedenkdag)
Aden, versterkte havenstad in Arabië, 36000
J stierf 16 Dec. !g
g
inw. (met oml.ebied
en eil. Perim ± 10 000 meer)
999 in een klooster te Selz in den Elzas.
g
aan de Golf van A. Door haar gunstige
Adelsberg, marktvlek (4000 inw.) in het Oosten- ligt
g g
g
bezit, het Girijksche
kroonland Krain, ongev.
)
g
^g 8 is A., sinds 1839 Engelsch
g 33 K.M. ten noord- ligging
oosten van Triëst. Bij
J A. is in het Karstgebergte de braltar van het Oosten. De stad is een steenkolendo 6t, een station voor 0.-I. mailbooten en heeft
beroemde Adelsberger
en l;root- dep6t
^ ggrot, dePprachtigste
g
aanzienliJj k handelsverkeer. Tot A. behooren ook
ste stalactietengrot in Europa.
P
Adelsta p s of Athelstan(de edelste), kleinzoon van Perim, Scotora en eengebied rondom Aden met een
Al red den Groote,g eb. 895, volde
Alf
J vader Eduard kustlijn
J van 200 en een diepte
P van 60 à 90 K.M.
g zijn
in 925 op
werd, door
Adenez of Adam le Rol, troubadour uit de 13e
P als koningg over de Angelsaksen,
g
het winnen van den slagg bij Brunanbush (937)
) 0op eeuw, leefde aan de hoven van Brabant1248--61
(
!
J
de vereende
g Schotten, Denen en Britten, meester en Vlaanderen (1297).
Dit zijn
zijn woekeringen
over heel Engeland,
gest.
27 Oct. 940 te Glocester.
Adenoide vegetaties.
g
g van de
^
g
Ademhaling
Ademhalm is die levensverrichting,
gele en in het bovenste en achg waardoor de derde amandelklier,g
van de neuskeelholte nabij
nabij de achzuurstof uit de lucht of uit het water in het lichaam tersteedeeste
g
opg
enomen, en de koolzuur uit het bloed uit het terste neusopeningen en de uitmonden g van de Eulichaam verwijder
verwijderd wordt. Zi'
Zij is met den bloedsom- stachiaansche buis.De opening
P g van deze buis wordt
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eredeeltelijk
door verstopt,
J oorg
P waardoor dikwijls
lijden
ontstaat en verder wordt de ademhaling8 door
J
den neus moeilijk,
onmogelijk.
gelijk. Dit is niet
J zoo niet onmo
alleen ongezond,
maar geeft
aanleiding
g
g
8 tot spraakP
stoornissen en maakt ook de kinderenA.V.
komen
(
het meest voor bij) schoolkinderen, op
P lateren leeftijd verminderen
ze, of hinderen althans niet meer)
)
suf en minder intelligent, waarom
het laten weg-g
nemen van de klier aan te bevelen is.
zijner
kunst inAdept,
J ner
A ^ d e in de diepste
P geheimen
g
alchimist; in 't algemeen iemand, die in de
gewijdeg
P of een
geggeheimen van een kunst, een wetenschap
nootschap
P doorgedrongen is.
naam voor de sP
ierachti
Ader is de algemeene
g
ge
buisjes,
buisjes, waardoor het bloed in het lichaam zijn om— in tegenloopvolbrengt
en meer in het bijzonder
P
gg
slagader
stellingan
a9
((z.a.)
) — van die bloedvaten,
g
waardoor het bloed uit alle deden van het lichaam
naar den rechterboezem van het hart of van de lonwordt.
g
g en naar den linkerboezem gevoerd
t* Aderlatin
g is de kunstmatige
g opening
Pe g van een
bloedvat,ewoonli'k
den arm in
J van een ader (aan
(
g
de buiging
van
den elleboog of aan den voet),) min^g
g
der dikwijls
of andere slagader.
In
J van een polsader
P
g
de nieuwereeneeskunde
wordt A. zelden meer toeg
gepast.
zuidelijke
aan de zuidelijke hellingg
Aderno, stad op Sicilië,
van den Etna, 26 000 inw.
Aderbeidsjan, Perz. prov. Zie A.{erbeids'an.
in Boheme opP
de grens
van SileAdelsbach^dorp
rP
g
ziëon .g900 inw. , bekend door den 8 K.M. langen
g
doolhof van 30 tot 60 M. hooge zandsteenrotsen,
dieedurende
den • Hussieten- en den 30-Jarigen
g
g
Oorlo
Oorlogde bewoners der streek tot schuilplaats
dienP
den.
Christelijke koningg van FriesAdgillus,
g
^ d e eerste Christelijke
land, kwam 631 aan de regeering, was de uitvinder
der dijken.
— A. i I^ koning
g van Friesland van 710
tot 737 of 739, was een tegenstander van het Christendom, werd door Karel Martel op
P aansporing
P g van
Willebrord beoorloogd
g en overwonnen.
Adhaesie is in de natuurkunde de met de grootte
van het aanrakingsvlak
„oenemen de aantrekkingsaantrekkin s8
tusschen twee elkaar rakende lichamen, zoowel van vaste lichamen onderling, als van vaste en
vloeibare ofasvorm'
e lichamen. Alle lijmen,
sol^
J
g
deeren, enz. en ook de capillariteit
berusten opP A.
P
Adie.
g Zie Etsch.
titel,^ die op
Adipati,
p
P Java als onderscheiding
g aan
regenten
wordt toegekend.
— Pangeran-A.,
, titel
g
g
g
rijk bevan den troonopvolger, Raden-A. van den rijks
in Soerakarta en D'ok'akarta.
] ]
in het N. van den N.Adirondack
g eber^ egeb.
g
Am. staat New-York lans
g den St. Laurensstr.,
1640 M. hoog.
g
titel, dien menggeeft
ee
Adjudant is de algemeene
g
aan officieren, welke aan vorstelijkepersonen
en
P
aan opperofficieren
worden toegevoegd,
PP
g ^ of aan administratieve eenheden van het leger (bataillons,
(
regimenten)
toegevoegdzij
zijn voor het afdoen van
^
schriftelijke
aangelegenheden en het overbrengen van
Jg
bevelen; ook als verkortinggvoor: A.-onderofficier.

Adjudant of maraboe is de naam van een vo gel, die
op
gelijkt
Argala)
p
P een ooievaar g
J
9) en in
((Leptoptilos
Afrika en Azië leeft. HijJ
zich door een
grooten,
krop
P kalen
aan
den hals en ontleent zijn
J
naam aan het feit dat
men hem zoo vaak in
kamPementen en exercitieterreinen ziet. De
A. maakt zich zeer veri
dienstelijk
door het
verslinden van schadeli'J k
fijn witte
ggedierte. De fijne
grijze
ze veeren uit den
staart worden voor
damesmodesebruikt.
g
Adjunct duidt een
ambtenaar aan, die aan
een hoogeren ambtenaar
is toegevoegd als helper
P
oflaatsvervan
er
P
g^; vóór
:,.
een ambtenaarstiteleg
Plaatst duidt het ge 29. Adjudantvogel.
]
g
woonlijk een
één rang
g
lager
geplaatste aan.
g gP
graaf Zweedsch gene-Adlercreutz,
Adlercreutz Karel Johan,
^ ^
raal,eb.
een hoofdP 1757 in Finland,speelde
g 27 Apr.
P
rol bij
J de onttroning
g van Gustaaf I V van Zweden,
{(1809), was in 1813 chef van den ggeneralen staf van
het Zweedsche leger
in Duitschland, geet. 21 Aug.
g
g
1815.
Adlersfelds Eufemia von, ggeb. ggravin Ballestrem
geb.
18 Aug.
di Castelle
n9 o, D. romanschrijfster,
J
g
g
1854 te Ratibor, woont te Genève.
graaf
Zweedsch
generaal
Georg,
van,
Adlersparre,
^
9 g
p
g
en staatsman,eb.
8 28 Mrt. 1761 in Jemtland, nam
deel aan de onttroning
g van Gustaa IV { 1809) , was
1810-1824ouverneur
van de provincie
Skaraborg,
P
g
g
stierf 23 Sept.
Gustafswik in
P het landgoed
g
P 1835 op
Wermland.
Administratiekantoor. Oorspronkelijk noemde
men A. die bankierskantoren, welke van den staat
het rechtekre
en hadden om voor het geheele
of
g
g g
gedeeltelijke
edeelteli'ke bedrag
Pet
hetGrootboek der
g hunner op
Nat. Werkelijke
vorderingen
Werkelijke Schuld ingeschreven
g
g
certificaten af teeven
meest van 100 en f 1000,
g
coucoupons
ons, voorzien
welke dan van rentebewijzen,
gelijk effecten. De A. berekenen daarvoor
eeni eprovisie en korten 1
%de
op coupon.
eenige
Pon — Behalve deze A. heeft men tegenwoordig
gnog
g anderen,
g
die certificaten van aandeel,J
g ewoonli'k aan toonder, afgeven
haar naam staande effecten.
Zij
P
J
gin op
innen de dividenden en interesten dier effecten,
betalen die aan de houders der certificaten uit en
nemen bijJ voorkomende gelegenheden
de belangen
g
g g
dier houders waar.
is die rechtspraak,
Administratieve rechtspraak
P
p
welke beslist ineschillen
tusschen de administrag
tieve regeeringslichamen en de burgers
van het rijk
g
of tusschen die lichamen onderling.
g
g Een algemeene
regeling
re
g g op
P dit ggebied bestaat in ons land nogg niet,
in andere landen wel. In ons land beslissen verschil-
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lende colleges
g in hooger
g beroep,
P bijv. de gewone
8
rechter (o.a. in zaken van kiesrecht, onteigening,
enz.), deede
uteerde
staten
der
provincie
(o.a.
in
^
P
g P
zaken van militie, drankwet,emeentebelastin
g
g ),
de Raad van State (afd. voor geschillen van bestuur)
enz. De behoefte aan een zelfstandige A. wordt
grondwetsherzieningg van 1887
reeds lang
g 8gevoeld, de ^
heeft de instellinggg
ervan mogelijk gemaakt, doch
schied is het nogg niet.
geschied
Admiraal komt van het Arab. emir al-omra, dat
opperste
krijgsbevelhebber
beteekent, en dient in de
Jg
PP
Europeesche
talen als naam voor een vlootvoogd
P
g (It.
ammira9
lio,S
P. en Port. almirante, Fr. amiral,En8. en
D. admiral). In ons land was de eerste „admiraal van
de zee" Philips
die in 1487 door
p van Bourgondië,
9
keizer Maximiliaan aangesteld werd om de zeerooverïJ en der Hoekschen teen
8 te gaan. In Nederland
bekleedt de A. de hoogste
waardigheid
op
8
g
P de vloot
(deze functie wordt meestal niet vervuld; het oppererbevel over de vloot berust volgens
bijJ
^
g de grondwet
den koning),
op hem volt
^ P
8 de vice-A. en daarna de
schout-bi'-nacht.
— Tijdens
Tijdens de Republiek
voerden
^
P
de stadhouders den titel van A.-generaal.
9
Admiraaivlinder t Vanessa Atalanta L.)) is een der
fraaiste vlinders van Middel-Euro
P^a 56-64 m.M.
vlucht, bruinzwart met helroode streep
P en witte
vlekken op
de achtervleugels
P de voorvleugels;
8
g hebben een vuurrooden zoom.
Admiraliteitscolleges
waren speciale
re8 eerin8sP
g
colleges
^ voor de zaken der vloot onder de Republiek
P
der Ver. Nederlanden. Er waren vijf A. het College
e9'
van de Maas, zetelend te Rotterdam, waarvan de
Prins van
) voorzitter was en dat den voorOranje
rang had, het Edelmogend College te Amsterdam,
het College van het Noorderkwartier te Hoorn, de
Admiraliteit van Zeeland te Middelburg
g en de Admiraliteit van Friesland te Harlingen.
Volgens
de
g
g
instructie van 1595 bestond ieder A. uit 7 leden, benoemd door de Staten-Generaal opP voordracht der
per
provincien, door die leden vertegenwoordigd; 4 van werden voorgedragen door de provincie,
waar
P
het A. zetelde, 3 door andere in 't bijzonder
aangeJ
wezengewesten.
De A. maakten voor de kapiteinsg
P
laatsen dubbeltallen
o , waaruit de admiraal-geP
op,
ge
neraal benoemde; de hoofdambtenaren werden door
de Stat.-Gen. uit der^eli'ke
J dubbeltallen benoemd;
de mindere werden door de A. zelf benoemd. De A.
hadden toezicht op
P al wat bouw, uitrusting,
g bemannin^, onderhoud enz. der oorlogsschepen betrof
en hadden in die zaken te gehoorzamen aan den
admiraal-generaal.
Zij
mede toe op
J zagen
8
^
P de verdeelin^derprijsgelden,
deden recht in zake vanprijzen en van zeerooverij.
J Hun inkomsten bestonden
uit de convooi en licent9elders (z.a.) en uit de subsidies van de Staten-Gen. De A. hebben in ons land
bestaan tot 1795.
roe in den
Admiraliteitslanden,
^ groepBismarcksarchipel ten N.O. van N.-Guinea; sinds 1885 onder
Duitschland, ong.
g 1000 inw.(Papoea's).
Adoea, in het N. van Abessinië, stad in het landschaP
Tigré,
^ 3000 inw.; ^nederlaag
g
8 van het It. leger
onder Baratieri teen
gne 8^ Menelik(1 Mrt. 1896 .
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Adolf van Nassau,s Roomsch koning
^ van 1292 tot
1298,eb.
ehol
geholpen
g omstr. 1250, trachtte,g
P door subsidies van koning Eduard van Engeland,zich
meester
g
te maken van Thurg
in en om zoodoende een familiebezit te veroveren, werd in 1298 door de keurvorsten afgezet,
beoorloogde
g zijn
zijnhertog
opvolger, herto
g
Albrecht van Oostenrijk, en sneuvelde, na wonderen
van dapperheid
te hebben verricht,^ in den slaggbij
PP
J
Worms (2 Juli 1298).
Adolf van Gelder erto9,de eenige zoon van Arnoud
van Gelder, ^eb. in 1438, is in onze geschiedenis
be8
o
rucht door de verfoeilijke
hij,aan
8op
J behandeling,die
stoken van zijn
eenig Geldersche
J moeder en van eense
zijn
J vader aandeed, dien hijJ in 1460 liet o P lichten, en bijJ felle vorst half gekleed
over het ijs
J van
g
Grave naar het kasteel Buren voeren, waar hijJ
jaren ggevangen
lange
J n woord
g hield, zelfs na zijn
geS jaren
geven te hebben, hem vrij
J te laten. Karel de Stoute
dwong
eindelijk Arnoud in vrijheid
te stellen.
g hem eindelijk
Karel hield hem opPzijn
J beurt gevangen
g en hijJ werd
g
eerst na den dood van den Bourgondischen
hertog
g
vrijgelaten.
Hij werd toen tot hertogg van Gelderland
G
JgJ
na zijn
J
J vrijlating
8gekozen en sneuvelde een half jaar
in 1477 bijJ het belegg van Doornik.
Adolf van Nassau, zoon van Willem van Nassau
en Juliana van Stolberg,
9 broeder van Pprins Willem I,
vergezelde zijn
zijn broeder Lodewijk
^ in 1568 bij
J den
veldtocht in Groningen
en sneuvelde bij
J de overg
winningbij
J dood werd
g J Heili gerlee (24
^ Mei 1568).) Zijn
diep
zijn aandenken leeft voort in het
P betreurd; zij
:
Lijf
Lijf en goed
al te zamen
g
Heb ik u niet verschoond;
Mijn broeders, hoog
Mijn
g van namen,
Hebben 't u ook vertoond;
Graaf Adolf isebleven
g
In Friesland in den slag....
Adolf Frederik,
^ hertog
g van Holstein-Gottorp,
koning
g van Zweden, geb.
g 14 Mei 1710, werd 1743
door Russ. invloed tot Zweedsch troonopvolger
gekozen, beklom 1751 den troon,g
est. 1771.
Hij
g
J
wasehuwd
(1744) met Louise Ulrike, zuster van
8
Frederik den Groote.
e, krïJgsAdolf van Nassau, bijgenaamd de J
^9
overste in dienst der Staten, sneuvelde in 1608 op
22-jarigen leeftijd
leeftijd bijJRïJnberk.
groothertog
Adolf,,^
g vroeger
g herg van Luxemburg,
to gvan Nassau, geb.
8 24 Juli 1817 te Biebrich, kwam
in 1839 in Nassau aan de re eerie , koos in 1866 de
zijdevan Oostenrijk,werd in hetzelfde jaar
door
J
Pruisen afgezet,
g
^ sloot in 1867 een verdrag
g met
Pruisen, waarbij J8
hijgenoegen
g nam met een bedragg
van 81/22mill. thalers, ^volde
g na den dood van onzen
koning
g Willem III (23 Nov. 1890) hem als naast
agnaat
op als groothertog
^ droeg
g
g
P
^ van Luxemburg,
in 1902 het regentschap
g
g
P van dit land omgezondheidsredenen op
zij zoon Wilhelm, en stierf 17
A aan zijn
1905 opPhet slot Hohenbur g
in Opper-Beieren.
PP
mijn heer"). Om den heiligen
Adonai(Hebr. »J
g
naam van God, Jahwe of Jehova niet uit te spreken,
P
lezen de Israëlieten op
de
plaatsen,
waar
die
in
het
P P
O.T. voorkomt: Adonaii
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Adonis was in de mythologie der Ouden een god
g
van Semitischen oorsprong, die onder de gedaante
g
van een schoonen jongeling
^ g g vereerd werd aan de
kusten van Syrië,
Phoenicië en Egypte.
Y
gYP A. was de
die
lievelin van Aphrodite,
lieveling
p
zijn
J gunst betwistte aan Persephone, de ggodin van de onderwereld. Toen A. op
P de jacht
door een wild zwijndoodelïJ k
gewond werd, kon Aphrodite
hem niet redden, maar verwierf van Zeus de gunst dat
hijJ slechts de helft des 'aars
J bijJ
Perseg hone behoefde te ver30. Adonis.
toeven. Hierdoor wordt symbolisch de wisseling
g van zomer en winter aangeduid.
Adoptie
p is in het Rom. recht het aannemen van
iemand als kind. Deze instellings
g met het Rom.
recht in sommige
g landen doorgedrongen, bestaat
o.a. in Pruisen. Toen de Code Napoléon
in ons land
P
gold bestond A. ook hier, doch ze is later uit ons
wetboek verdwenen.
trijd in de 8e eeuw, veroorzaakt
Adop tiestri'd
J ^ sstrij
van Toledo en bisaartsbisschop
PElipandus
^
scho Felix van Urgelis die leerden dat Christus
natuur in waarheid de zoon
naar zijngoddelijke
J
Gods, maar naar zijn
J natuur alleen dor
J menscheli'ke
was. De strijd
God aangenomen
J werd door het ing
" en van Karel den Groote beslist in den zin der
g^JP
kerkleer (792-794).
1255 inw; het dorp
Adorp,
rPA
p^ ggem in Groningen,
g
ligt
ziJ 1, 1 uur
g aan den spoorweg
P
gGronin en—Delf
g
ten N. van Groningen
g
Jop
ontspringt o de PYreAdour,^ riv. in Z.-Frankrijk,
de bekende badplaats
Bagneeën, loopt o.m.
langs
8P
^
nères-de-Big orre en mondt 5 K.M. van Bayonne
in
Y
Golf van Biskaye
K.M. ).
Y uit (335
(
Adramelech,
^ Assyrische
Yrggodheid, aan wie kinderen als brandoffersebracht
werden (2
( Kon.
g
19 : 37).
Adrar of Adrar-Tmarr, bergachtige oase in den
Sahara, ten zuiden van Marokko; hoofd P1. Schingeti
g
met 30 000 inw.; A. ligt
g
g in Fransch gebied.
Adrastos^ koning
os beraamde den tocht
g van Arg^
der Zeven Vorsten teen
g Thebe • allen sneuvelden
hij met de zolater ondernam hij
behalve A. Tien jaar
^
nen der verslagen
g helden,^ de Epigonen, een nieuwen
tocht, waarbijJ de stad verwoest werd.
Adresp
arti'
g Je onder Deak
J Hon ari
J^ staatk. Parti in
in 1861, die het herstel derrondwet
van 1848 wilde
g
vragen
g in een adres aan den koning,
g^ terwij de Bedoor
sluitpartij
onder Koloman Tisza^ die grondwet
g
P
wilde doen herstellen.
een besluit van den Rijksdag
Adria L. Hadria Hadria of Atria), zeer oude stad
in de N.-It.rovincie
Rovigo,
P
g^ links van de Po,
16 000 inw.; lagg in den Rom. tijd
J aan de Adriat. Zee,
verwijder
vanwaar zijJ nu door aanslibbingg 22 K.M. verwijderd

^

P

klom snel op,
van Karel V. In
P werd de opvoeder
P
1515 werd hij
jaa
J bisschop
P van Tortosa en twee jaar
kardinaal. BijJ zij vertrek naar Duitschland
•
Karel V hem met het bestuur over Spanje.
P1
Door den invloed des keizers werd hijJ in 1522 tot
opvolger van Ppaus Leo Xggekozen. Hij
J was een
eenvoudig,
dat
g
g vroom man, te zwak om het goede,
hij ook in de kerk wilde, tot stand te brengen;
hij
g hij
was een ijverig
van den doortastenden
8 tegenstander
g
Luther. De Romeinen haatten hem als vreemdeling
en als tegenstander
der weelde. HijJ stierf 14 Sept.
g
P
1523. Geen ander Nederlander werd ooitaus.
Hij
Hij
P
richtte te Utrecht het fraaieebouw
o
,
dat
nog
P
g
Paushuizen heet.
Adrianopel,(bij de Turken Edirneh geheeten
stad in Europeesch
Turkije,
Turkije aan den rechteroever
P
Maritza, was van 1366-1453 de residentie der
•
Turksche sultans, wierraven er zich
bevinden;
;

31. Adrianopel.
P

123 000 inw. — In den slag
A., 9 Aug.
bij 1
A.
o$
8 378,
zegevierden de West-Gothen over keizer Valens. -In den Russisch-Turkschen oorlog
g van 1828-29
te^evolwerd A. doorgeneraal
Diebitsj9ingenomen,
g
g
ge waarvan er 20 Aug.
g 1829 de voor Rusland voordeeli e vrede
van A.gesloten werd. In den oorlogB
g
van 1877-78 bezetten de Russen A. opnieuw
(20
P
Jan. 1878) en werd er 31 Jan. 1878 een waPenstilstandesloten.
In den Balkan-oorlogg
sloegen
^ de
g
Bulg. troepen
g voor A., dat
P in Nov. 1912 het beleg
verdedigd
werd door Choekri-Pasja
Choekri-Pasja, en namen
g
Mrt. 1913 de stad in met hulp
P van een Serv.e8erkorps.
rP Gedurende den Macedonischen oorlogg bezetten de Turken onder aanvoering
g van Enver-Bei A.
(22 Juli 1914),zoodat de stad Turksch bleef.
Adriatische Zee, De,(Mare Adriaticum, Adria) is
van de Middellandsche Zee tusschen
een zijbekken
Italië en het Balkan-schiereiland, door het kanaal
van Otranto66
( K.M. breed)) verbonden met de
Jonische Zee;oot
K.M2, langg 780 K.M.,
^ 131
tot
breed tot 230 K.M. en in het zuidelijkgedeelte
8
1589 M. diep.
J maar
P Aan de vlakke westkust zijn
weini
weini goede havens (Ancona, Venetië, Brindisi,
• laatste door kunstwerken verbeterd),) doch vele
aan de steile noord- en oostkust, die zeer rijk
J is aan
eilandenTriëst,
Pola, Fiume, Zara, Spalato,
Raze.
P
(
havenstad
gusa, Cattaro, Durazzo). De belangrijkste
Adriaan Floriszoon,
J
P
^ Hadrianus,
^ Ned. priester,
geb.
te Utrecht, 2 Mrt. 1459, als zoon van een schui- aan de A.Z. is Triëst.
g
tenmaker> studeerde te Leuven, werd eesteli'ke,
Ads mir En8 . Aimere), versterkte hoofdst. van
J
g

ADSJMIR—AEGEYSCHE ZEE.
Ads?•mir-Merwara
het Britsch-Indischeewest
g
(7021 K.M2 ; ° 501 000 inw.) aan de spoorlijn
en 2.
Bomba —Ara, 86 000 inw., 3/5Hindoes
Bombay—Agra,
s
Mohammedanen.
dat sommige
Adsorptie is het verschijnsel,
J
8 vaste
stoffen de eigenschap
PPer
P hebben ggassen aan hun opperg
vlakte vast te houden en te verdichten.
gem. in het Westerkwartier der prov.
Aduard,
P
,g
Gronin en, 1883 inw. Het dorpP A. dankt zijn ontGroningen,
staan aan een in 1192esticht
Bernardi Jnenklooster,
g
hun
waarin o.a. Wessel Gans f oort en Rudolf Agricola
9
o leidia ontvangen
opleiding
8 hebben, doch dat in 1580 verbrand is met de kostbare bibliotheek, die het bevatte.
berggroep
Adula-AiAen^
g^ P der Al Pen in Grauwbunderland, hoogste
punt de Rheinwaldhorn (3398 M.);
^ P
oPde O.hellin gontspringt de Achter-Rijn.
tij vóór het
Advent ( L. adventu3, komst)) is de tijd
van de komst des Heeren, dus voor Kerstmis.
De A. telt 4 Zondagen.
De Katholieke Kerk verbiedt
g
vermakelijkheden.
P
Bedurende den A. alle openbare
van de plant
zijn
Adventieve organen
^
J in 't algeP
ge
meen organen,
die op
P andere dan de normalePlaatg
sen ontstaan (lucht- en steunwortels, bijv.).
J
Adventisten,^ ggodsdienstige
^ secce, in 1831 in de
Ver. Statengesticht door William Muller, die te
New-York het nabij
vergaan
der wereld
J zijnde
J
g
eerst voor
en de komst van Christus voorspelde,
P
zij daar1843, toen voor 1844. Tegenwoordig
g
g stellen zij
voor geen bepaald jaar meer.De A. beoefenen matigheid in alle dingen.
Zi' maken ook in Europa
Euro a proZij
g
a anda vanuit Bazel en telden in 1901:7700 leden
Pg
in Europa.
P
was voorheen een klein, snelvarend
Adviesjacht
i
en lichtgewapend oorlogsschip, dat dienst deed om

32. Adviesjacht.
J
berichten en bevelen over te bren8en of verkenningen te verrichten.
aan een
Advocaat is de naam, dien meneeft
g
doctor in de rechtswetenschap
P (met den titel van
meester, Mr.),
e
) die oP de rol der advocaten is in ggeschreven en daardoor bevoegd is om voor de rechtbanken teleiten.
De A. moeten wonen binnen het
P
arrondissement van de rechtbank, waarbijJ zij zijn
zij
ingeschreven,
kunnen echter ook voor ieder ander
g
daarbij inrechtscollo
na daarbij
g e in het Rijk o treden,
P
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g te zijn.
J n Er is een onderggeschreven en beëedigd
scheid tusschen de functie van een advocaat en die
van een procureur, hoewel beideewoonlijk
door
g
éénersoon
uitgeoefend
worden. De advocaat
P
(L.
L. advocates, „bijgeroepene")staat naast den cliënt,
moet alles, wat ten voordeele van dien cliënt is,
voor den rechter in het juiste lichtplaatsen; zijn
hoofdtaak bestaat in het pleiten. Dep
procureur is de
g evolmachtigde vertegenwoordiger en p laatsvervan verschijn voor hem voor den
9 er van den cliënt, hij verschijnt
onderteekent de conclusiën, zorgt
8 voor de
inachtnemin
inachtnemingder wettelijke
vormen en de geldelijke
wettelijke
g J
administratie van hetroces.
HijJbehoeft geen
P
g
„meester in de rechten" te zijn.
J — De bijJ éénzelfde
rechtscollege
A. vormen een vereenig ingeschreven
g
ging onder den naam Orde van A., die uit haar midkiest, aan
den een Raad van Toezicht en Discipline
p
het hoofd waarvan een Deken staat. De A. kunnen
bijt
bepaaldePwor
vergrijpen in hun ambt geschorst
^
den en na tweemaleneschorst
te zijn
zijn van de lijst
J
8
der A.eschra
tPworden. — Duivelsadvocaat advog
catus diabob is degeen,
die bijJ de procedure,
welke
g
P
aan de heiligverklaring
^
g in de Kath. Kerk voorafgterwij
bestrijdt,terwijl de
8gaat, deze heiligverklaring
^
advocates Dei haarbe
P
-- Kerbepleit.
e ekelijke advocaten waren in de Middeleeuwen dg
nen, die kerken en kloosters in rechten
ofen
P ltiewa
derhand hielpen
verdedigen
gen hunner aans
P bijJ het verdedi
P raken.
is de substituut van den pro Advocaat-generaal
^
cureer-g'eneraal, de tweede ambtenaar van het OpenP
baar Ministerie biJ den Hoogen Raad.
orbi universo,
A. L1.0. U. _ Austria est imperare
p
d.i. Oostenrijk
Oostenrijk heerschee over de heele wereld, (devies van keizer Frederik III ,of : Austria erit in orbe
ultima, Oostenrijk
J zal bestaan tot aan het einde der
wereld.
Aediles ( van het L. aedes,gebouw),
) waren in het
g
oude Rome overheidep ersonen, wier taak was toezicht te houden opP de openbare
gebouwen,
inz. oop
P
8
de tempels,op
P P het herstellen der straten, opP de markten, enz. Aanvankelijkwaren de twee A.
A., die tevens
ook het volk moesten beschermen tegen
gen
de aanmati^a
' gen der grondbezitters,
(aedilespleplebejers
P l
^
bis), later werden er ook 2 door deatriciërs
beP
noemd, de aediles curules. Weer later benoemde
Julius Caesar er nog^ 2 nieuwe bij, de aedilis cereales,
om toezicht te houden op
P de openbare
P
graanschuren.
Aeduérs machtige volksstam in Keltisch Gallië,
tusschen de Loire en de Saone ten tijde
J van Julius
Caesar bondgenooten der Romeinen. Hun hoofdP laats was het tegenwoordige Autun, toen Bibracte
Juliaeheeten.
g
Aegadische
Eilanden,
^ (It. E9 adi) , eil.-groep
^
g P bijJ
Capo
westelijke voorgebergte van SiP di Baco,^ het westelijke
cilië, 43,5 K.M2, 6500 inw.; behooren tot de It.
prov. Tra Pani. Hier beslissende overwinning
P
8 ter
zee der Romeinen onder Lutatius Catulus over de
Karthagers onder Hanno (einde van den len Punsischen0orlo , 241 v. Chr.).}
A^eïsche Zee of Grieksche Archipel,
p ggedeelte van
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de Middellandsche Zee, tusschen het Balkan-Schiereil en Klein-Aziëele
g van N. tot Z. 670
8 gen, lente
B.M., breedteem.
g 300 K.M.196 350 K.M 2., grootste diepte
P in het Z.O.250 M. ZijJ wordt door ^oe en CYcladen , die
P
P en en reeksen eilanden (Sporaden
een brug
in
verg tusschen Azië en Europa
Pa vormen,
schillende kommen verdeeld. De westkust heeft
tegenwoordig
g niet veel belangrijke
g
l^ J havenplaatsen,
P
aan de noordkust is er slechts één : Saloniki. Aan de
oostkust is Smyrna
de belangrijkste.
Er zijn
l^J
J daar
Y
wel ruime havens en landingplaatsen, echter meest
alle verwaarloosd.
was volgens
de sage
Aegeus
^
g
^ een koning
1; van Athene, de vader van den dapperen
Theseus. Toen deze
PP
van Creta terugg kwam, waar hijJ den Minotaurusg edood had, verzuimde hijJ het zwarte zeil van zijn,
schip
het af gP
es ro P door een wit zeil te vervangen,
8
ken teeleen der overwinning,
8 en A., wanhopig
Pg om
den vermeenden dood van zijn
J zoon, stortte zich in
de, naar hemenoemde,
Ae9
eische Zee.
g
is een der Sporadische
EiAegina,
^ ^ thans Egina,
9
P ora
anden, in de Golf van Aegina,
86 K.M2. groot,
^
8^
19000 inw. — De hoofdstad A. ligt
opPde westkust
^
en telt 5000 inw. -- In de Oudheid was A. door
scheepvaart,
handel en kunst zeer belangrijk;
^J het
P
was oorspronkelijk
J een volk planting
P
P
g van Doriërs
uit Epidaurus,
in het midden der 6e eeuw v. Chr.
P
een onafhankelijkestaat, in 455 v. Chr. werd het
schatplichtig
g aan Athene, in 431 werden de oorP
sPronkeli'ke
bewoners door Pericles verjaagd
] g en
J
door Attische kolonisten vervangen,
g wat den bloei
van het eiland vernietigde.
— Aeginetische
kunst
^
8
is de oudere(archaische)r.kunst
}
van vóór Phidias,
zooenaamd
naar haar voornaamste middelpunt,
P
g
Ae^'na. Haar belangrijk
8^Jste monumenten, de daar
in 1811 opgegraven beeldhouwwerken van de gevels
g
no f ramen
van den Athenatempel
P ((15 figuren en nog
g
ten, de Ae9ineten) , zijn,na door Thorwaldsengerestaureerd te zijn,
in del
glyptotheek te MünchengeJ
8YP
plaatst.
Aegir is in de Noorsche mythologie de demon van
de wereldzee; Ran is zijn
) vrouw, die met haar netten de zeevaarders vangt
en de schepen
P vasthoudt.
^
Aeg is heet bij
J Homerus het schild van Zeus
Jup iter ,ggesmeed door He^haestus (Vulcanus),
volens
sommigen
g
8 overtrokken met het vel eener
geit. Bi'J latere dichters vindt men het schild in het
bezit van Pallas (Minerva) en de A. als het symbool
Y
voor de beschermende, hoede der machtige
goden.
^g
(Gr. Aigisthos) was de zoon van ThyAe isthuS
y9
enPge
oestes, werd door dezen te vondeling
g ggelegd
g
voed door zijn
hij op diens bevel
J oom Atreus. Toen hij
zijn
J in stede
J vader zou vermoorden^ doodde hij
HijJ zocht zich met Thyestes
daarvan zijnpleegvader.
y
P ^
te handhaven in het bezit van Mycena,
maar werd
Y
Atreus' zoon. Terwijl
verdreven door Agamemnon,
9
voor Troje
Troj streed, verleidde A. diens
Agamenon
g
Clytemnestra en vermoordde hem met haar
hij
hulp
Zeven jaar
later werd hij
]
Pbij
J zijn
J n terugkomst.
i^
verslagen
zoon Orestes.
9
g door Agamemnons
Aegos
g Patamos(Gr. „Geitenrivier"), in de Oudheid een kleine rivier en een dorpje
rP] aan de 0.-kust

van den Thracischen Chersonesus; in den PeloPonesischen Oorlog
de Spartaansche
vlootg
P
^ vernietigde
voo
8 d sander er de Atheensche vloot, wat de he ge8e
monie van Sparta
over Athene ten gevolge
P
g g had.
von, Oostenr.
Aehrenthal, Alvis Lexa, vrijheer
J
staatsman,eb.
g 27 Sept. 1854 in Groszskal in Boheme, van 1895 tot 1899ezant
te Boecharest,
g
1899--1906ezant
te Petersburg,
g
^ Oct. 1906 min.
van buitenl. zaken, annexeerde Bosnië-Herzo1;e omina 1908 ;est.
g 17 Febr. 1912 te Weenen.
Aelst Evert van, Holl. stillevenschilder, geb. te
Delft in 1602, ald. overleden 19 Febr. 1657.
Aelst,f Willem van, neef en leerling
g van den vorige,
Holl. stilleven- en bloemschilder, beroemder dan
zijn
est. 1683 te
J leermeester,ggeb. 1626 te Delft, gest
werkte van 1645-1656 in Frankrijk
Frankrij en
vooral te Florence.
Aemilianus,^
een Moorsch legerbevelhebber, werd
in 253 n. Chr. tot Romeinsche keizer gekroond door
deretorianen,
doch vier maanden later door hen
P
vermoord.
Aemilius' Paulus, Lucius, Rom. veldheer, consul
in 219 en 216 v. Chr., overwon de IllYriërs en sneuvelde in 216 in den 2en Punischen OorloggbijJ Cannae
tegen Hannibal. -- Zijn zoon Lucius Aemilius Paulus Macedonicus, consul in 182 en 168 v. Chr., versloeg in 168 den Macedonischen koning
^ Perseus
bij
en bracht zoo groote
rooien buit in de schat) Pydna,
Y
dat de Romeineneen
^ belastinggbehoefden te
zonen was Scipio
betalen,est.
2u
g 160. — Een zijner
Africanus de Jongere (z.a.).
Aeneas(Gr. Aineias , een Trojaansch held uit
krijg,
den Tro'aanschen
J g zoon van Anchises en
]
de Romeinsche sage,
Aphrodite
(Venus). Volgens
g
8
p
door V ir9 ilius bewerkt in zijn
J onsterfelijke„Aneis,"
ontsnapte
P A. uit de door de Grieken veroverde stad,
zin vader opPde schouders drazijn
J zoon Ascanius aan
g end en zin
de hand meevoerend. Zijn
J vrouw
Creusa kwam in de verwarring
om het leven. Na vele reizen en
avonturen strandde hij
op de
J P
kust van Afrika en kwam in
Carthago,
Dick
8
g ^ waar koningin
bij zich zocht te
hem te vergeefs bi'
houden. Degode
Deoden bevalen hem
heen teaan
g en, in Italië
ggekomen,^ huwde hijJ met Lavinia,
de dochter van Latinus, koning
33. Aeneas,
van Latium, na Turnus, den koAnchises dragend.
lung der Rutulers, verslagen te
hebben. Zijn zoon, van Lavinia, Aeneas Silvius,
werd de stamvader der koningen van Alba Lon a,
de moederstad van Rome. De Gens Julia, het
praticische ^geslacht, waaruit Julius Caesar afP
stamde, beweerde af te stammen van Ascanius, den
zoon van A. en Creusa.
Aeneas, Silcius Piccolomini. Zie Pius II.
Aengwirden of En irden em. in Friesland,
4397 inw. Tot dezeemeente
behooren de dorpen:
^
g
Heerenveen, Gersloot, Luinjeberd,
Terband en
J
T'alleberd;
gemeentehuis
te Heerenveen.
]
g

AEOLIËRS—AER9.

Aeoliërs een der hoofdstammen van het oude
Grieksche volk, die oorspronkelijk
J in Thessalië
P
was, doch zich later verspreidde over het
gevestigdP
Noorden van Griekenland en het Westen van den
schijne er AeoPeloponnesus.
In de l le eeuw v.Chr. schijnen
P
nederzettingen
geweest te zijn in Kleing g
Azië, waaruit meer dan dertigg steden voortkwamen,
waaronder Smyrna
op
Y
Y^ en Mitylene
P het eiland Lesbos. De naam Aeolisch wordtg
g e even aan een dialect van de Grieksche taal, dat teruggevonden
wordt
g8
in deoëzie
van Alcaeus en Sappho. De Aeolische
P
volksplantingen werden later, evenals andere Grieksche in Klein-Azië, bij
J in geJ het Romeinsche Rijk
li'fd.
J
Li arische Eilanden.
Aeolische Eilanden. Zie Liparisch
(Gr. Aiolos , de zoon van Hellen, wordt in
zeer veel mythische
verhalen genoemd.
HijJ wordt
g
Y
Liparisch
voorgesteld
als op
arische Eilanden
P een van de Li
g
hol gevan waar hijJ de winden in een groot
g
gen hield, ze naar believen uitzendend of teru ghou wordt hij
dend. Door sommige
latere schrijvers
gJ
voorgesteld
als een werkelijk
Jjk bestaan hebbend P er g
soon, wiep macht over de winden werd toegeschreven wegens
zijn kennis van meteorologie
^ en zeeg
manschaP.
Aeolusha
rP^ muziekinstrument bestaande uit een
klankbodem waarover eenige
zijn.
g snaren gespannen
gP
Wordt de A. zooe
g Plaatst of opgehangen, dat de

34. Aeolusharp.
rp
vrij doorheen kan waaien, dan doet het inwind er vrij
strument schoonti harmoniën hooren. De A. is van
zeer ouden datum, doch werd zeer verbeterd door
Schnell in 1789 en Herz in 1851.
tijdsruimte
tijdsruimte,
Aeon, Grieksch woord, datrooie
g
eeuwigheid
beteekent; het wordt vooral in het
g
BijJ de Gnostieken de
meervoud ^ aeonen )gebruikt.
g
vóór het ontstaan der zichtbare wereld van God uitwezens Ae}eeste
gestroomde(geëmaneerde)geestelijke
J'ke
g
8
g
enen .
A uator Equator of Evenaar, Evennachtslijn, bij
de zeelieden de linie", is de grootste denkbeeldige
lijn
opPg
gelijken
afstand
J om den aardbol getrokken
J
g
(90°) van de beideolen,
de grootste
breedtecirkel
P
g
dus, waarvan het vlak loodrecht staat op
P de aardas
noordelijk en een
en die de aarde verdeelt in een noordelijk
zuidelijk
J halfrond. Een door den A. der aardeg trokken vlak snijdt
hemelbol in
J den schijnbaren
den A. des hemels, die zich half boven en half beneden den horizon bevindt en dezen snijdtin het oosten het westpunt.J
Bij haar jaarli'kschen
omloopP
J
J
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komt de zon tweemaal in den A;. de dagen
g en de
nachten zijn
oop
P
J dan even lang
g en voor de plaatsen,
den A.ele
g staat de zon loodrecht boven den
g en,
heet de in de nabijhorizon. Magnetische
Aequator
J
^
eq
heid van den A. loopende
lijn,
lijn, waarop
P
^etuP de ma
heet
sche inclinatie = 0. — Thermische Aequator
eq
die zone der aarde, waarin deemiddelde
jaar-temg
hij li
g hij
^voor het grootste
^
P eratuur 25° C. bedraagt;
deel op
P het noordelijk halfrond.
is een sterrekundig
Aequatoriaal
g instrument, be^
staande uit eenooien
kijker,
kijk
er draaibaar om twee
^
de eene evenwijdig
g loopt met de aardas en de andere daar loodrecht op
P staat. De kijker
zelf loot
di met de eerste as. Men kan met
P evenwiJg
dit toestel een vaste ster onafgebroken
volgen.
g
g
een Provino f Aequatoria
Aeq
uatoriaal provincie
^
P
cie van Ang
lo-EgYP
tisch Soedan, werd in 1847-76
door Gordon georganiseerd en van 1878-1889 beooien bloei
stuurd door Emin-Pasja,
7 die haar tot gr
bracht. Door den opstand
van den Mandi werd
P
en toen Stanleyy
Emin's ositie steeds meer bedreigd
g
n 1889 voor den tweeden keer in de streek van het
Albert-Meer verscheen, bewoog
ghijJ Emin met hem
mee teaan
8 en de A. P. aan haar lot over te laten.
Deze werd nu door den Mandi veroverd. Eenaar
P
jaar
later werd de A. P. tot groote
ergernis
1
g
ger van Fran„verpacht"
door Egypte
ve acht" en in de
rijk,
gYP aan Engeland
g
jaren van 1896 tot 1900 door een En gelsch-E gYP•
tisch leer
g onder Kitchener heroverd. Vanuit
Fransch-Kongo
Mar
P
g drong
g de Fransche kapitein
chand op
P zijn
J beurt in de A. P. door en bezette 10
Juli 1898 Fashoda, doch Frankrijk werd langs
g diplaats, 21 Sept.
P '98,
Plomatieken weggedwongen
gg
g die P
te ontruimen, waarmee het Fashodo-incident ein• de.
of nachteveni
Aequinoctium
^ noemt men die
q
waarowaarop
dag en gnacht evenlangg
beide tijdpunten,
zijn(op
^P21 Mrt. en 23 Sept.),
P ) omdat de zon dan in
den aequator
des hemels staat of m. a. w. de ecliq
P
tica, d. i. de schijnbare
jaarli Jksche baan der zon,
J
den aequator
snijdt.
De beide snijpunten noemt men
q
de ^ uinoctiaalpunten. Men spreekt
van een voorP
9'aars- en een na ^'aars-A.
In de scheiL.
Aequivalent,
^ („gelijkwaardig").
eq
kunde verstaat men onder aequivalente hoeveelheden van twee elementen hoeveelheden, die, zonder dat er van een van beideoverblijft,
iets J met elkaar een nieuwe stof kunnen vormen, of elkaar in
een verbindinggg
geheel kunnen vervangen.
^
De gewichtigste
of tijdrekening.
Aera,
A
ljaartellinggg
o
aera's, nu nog
zi'n:1°. A. van de schaA'
ginggebruik, zijn:
ping
pg der wereld,^ s inds de lle eeuw v. Chr. bijJ de
Jodenebruikeli'k,
g] 3761 v. Chr.; 2°.
J aanvangsjaar
g
A. van Christus ^geboorte(Christelijke
ljaartelling);
J
g
3°. A. van de Hedsjra(of Hegira, de vlucht van
Mohammed van Mekka naar Medina, 15 Juli 622);
zijJ wordt ggebruikt door de Turken, de Arabieren en
de meest
de Perzen; 4°. onder de Indische aera's zijn
J
gebruikte:
a. de A. van Kaliyuga,
begint
18 Febr.
y^J ^
g
g
3102 v. Chr. ; b. de A. van Vikramadaditya,
y begint
57 v. Chr.; c. de A. van Calivdhanas begint 78 n.
met het sterfChr., d. de A. der Boeddhisten, begint
g

J
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jaar van Boeddha, dat echter biJj
verschillende
volken zeer ongelijk ggesteld wordt ((het meest juist
juis
P477 v. Chr.);) 5°. de Chineezen reekenen met c clussen van 60 jaar, waarvan de 77e in het jaar 1864
begonnen
is, of ook wel naar de dynastiën
hunner
g
Yn
vorsten; 6°. de Japanners
rekenen eveneens naar de
p
60-j.
der Chineezen, of volgens de reg ee] cyclussen
^
ringsjare
rin sjaren hunner keizers, of ten slotte naar een 16
•
660 v. Chr. beginnende A. Nino.
Van de niet
meern
aera's zijn
J voor de stugebruikte
die dereschiedenis
van belang:g 1°. De Grieksche
g
A. der Olympiaden (van
van 4 Jjaar)) vanaf 23 Juli 776
v. Chr. ; 2°. De A. van de stichtingan
Rome (p.
q
P u. of
P urbum conditam, of a. u. = anno
P . U. c. =post
urbis)) vanaf 21 Apr.
r. 753 v. Chr. ; 3°. De A. van Nabonassar (of de oude Egypt. A.), begint met den Babylonischen
koning
Y
g Nabonassar, 25 Febr. 747 v.
Chr., en loopt
zij zich
P door tot 12 Nov. 324, waar zij
aansluit aan de A. van Philippus,
pp van Alexander of
van Edessa, die begint met de troonsbestijging
Jg g van
Alexanders opvolger Philipp
us Ahrridaeus. 4°. De
A. der Seleuciden begint
begin in de herfst van 312 v.
toen Seleucus Nicator Babylon
in bezit nam;
•
Y
deze A. bleef bij de Joden,
Arabieren en Syriërs nogg
Yr
lang
in gebruik.
5°. De Diodeg na Christus'geboorte
g
g
taansche A. of A. der Martelaren begint met de
troonsbeklimmingg van Diocletanus, den
en Christenvervolger,
g 284 n. Chr., in Egypte
gYP in gebruik
g
g 29 Aug.
tot de verovering door de Arabieren
en bijJ de KopP
ten en Abessinische Christenen nog
g in den kerkdienst. 6°. De A. der Eerste Fransche Republiek,
p
begint
5 Oct.1793, oop
P 1792, ingevoerd
g
g met 22 Sept.
I. Jan.1806 door Napoleon
I afgeschaft.
p
g
Aeroe of Arroe, tot het Deensche ambt Svendborg
behoorend Piland, 92 K.M2.oot,13000
inw. ; opP A.
gr
ligt
g m et ong.1600 inw.
g de havenstad Aeroesk1 jbbin
Aëromechanica de leer van het evenwicht en de
beweging
g^ g van de lucht- of gasvormige
g
g stoffen.
Aérop lans. Zie Luchtvaart.
prov. Brabant, ten
Aerschot,^ s tad in de Belg.
gP
N. van Leuven, aan de Demer, 800 inw.
Aerschot,^ Philips
p van Croy, hertogg van, ridder van
het Gulden Vlies, voornaam Z.-Nederl. edelman uit de 16e eeuw, tegenstander van het Verbond
Oranje;
der Edelen en een vijand van Willem van Oranje
niet S Paansch gezind week daarom uit,
•
ove
rl. te Venetië in 1595.
van),ook van Aarssen of
Aerssen, heteslacht
g
dat ons land
Aarslens, aanzienlijkNederl. geslacht,
g
tal van staats- en krijgslieden
schonk, o.a.:
Jg
van
Cornelis van Aerssen, heer van Spijk,griffier
g
de Staten der Ver. Nederl.; was evenals Oldenbarneveldt een voorstander van vrede met Spanje,
P] ontpartij
snaPte diens lot door tijdig
J te
J g voor MauritsP
kiezen; was griffier tot 1621. (1543-1627.)
Franpois van Aerssen, zoon van Corn. v. A., was
Frankrijk
langen
tijd gezant
der Ver. Nederl. in Frankrijk;
g tijd
g
medewerker, daarna vijand van Oldenbarne•
veldt, wiens val hij
hij mee bewerkte (1572-1641).
(
Aeschines(Gr. Aeschines beroemd Atheensch
redenaar, tijdgenoot en tegenstander
van Demosg
athnes, immers aanhanger
g van Philip^ van Mace-

donië. Toen Ktesiphon voorstelde Demosthenes voor
zijndiensten aan het vaderland een gouden
kroon
g
te schenken, hield A. een redevoeringeen
g g Demosthenes, die
door alletijden
)
als een meesterstuk van
wels
Prekendheid beschouwd is. Demosthenes won
echter hetleit
met een even
P
beroemde rede„Voorde kroon",
tengevolge waarvan A. Athene
verliet, achtereenvolgens in
Kl.-Azië, op
P Rhodus en opPSamos woonde en daar in 314
stierf.
Aeschylus,
Y ^ ((Gr. Aischylos),
derondle
er van het Griekg
gg
35. Aeschines. sche treurspel,
P geb.
g 525 v. Chr.
te Eleusis in Attica, streed
mede in de veldslagen
g bijJ Marathon, Salamis en
Plataea,est.
g in 456 in Sicilië. Het aantal door
hemeschreven
treurspelen
P
g
wordt op
P 70 en zelfs opP 90
zij er
ggeraamd; hiervan zijn
7 bewaardebleven,
g
n.l. de trilogie
g Agamenmon,
9
de Choep horen en de Eumeniden, Deekluisterde
Pro9
metheus, De Zeven tegen
Thebe, De Perzen, en De
36. Aeschylus.
Smeekelf en. Een uit de
Oudheid tot onsekomen
afbeelding
g stelt hem
g
drinkend voor: hijJ was een beminnaar van den
wijn.
Aesculap iuS ( Gr. Asklepios
) is in de klassieke
mythologie de god
od der geneeskunde,
zoon van
g
door den
A pollo
en_ van Coronis. HijJ werd opgevoed
Pg
p
centaur Chiron, die hem deeneesg
kunst leerde. De haan, de raaf en
deeit
g
g waren de aan hem gewijde
J A. een haan
dieren.(„Wij
dieren.„Wi'zijn
schuldi
g^” waren Socrates' laatste
wordt A.
woorden). BijJ
voorgesteld
als een menschelijk
J
g
schrijver
eneesheer, en latere schrijvers
geneesheer,
en
dat
hij
op
de
klacht
van
zeggen
hij P
Hades (Pluto), die bevreesd was
dat zijn rijk ontvolkt zou worden,
toen A. eens een doode had opP
37. AesculaPius. ewe kt, door Zeus (Jupiter)
Ju ster ) neer g
Zijn beroemdste heiligdom
was te
ggeveld werd. Zijn
g
E
idaurus waar iedere vijf
vijf jaar feesten te zijner
Epidaurus,
^
eerlaats
hadden.
P
vermoedelij
Aesopus,
J ^ vermoedelijk
p ^ een Grieksch schrijver,
aan wien de fabels worden
rYg^
guit Ph 'ë
g
toegeschreven,
zijn naam verbonden is.
g
^ waaraan zij
omstreeks
Hij wordt verondersteld te hebben geleefd
g
570 v. Chr.; men verhaalt dat hijJ als slaaf naar
was
Atheneebracht
werd, ^waar hijJeen tijdgenoot
g
door koning
van Solon en Pisistratus. Hij werd g
gestuurd en
Croesus met een zending
P g
g naar Delphi
daar door deriesters
door hem g
beleedigd
pdie zich
^
achtten
achtten, gedood. De anecdoten betreffende A. zijn
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alle totaal onbetrouwbaar. Zij zijn ontleend aan een
levensbeschrijving,
J g als voorrede toegevoegd aan een
boek met aan hem toeg eschreven fabelen, die
verzameld zijn doorMaxi mus Planudes, een monnik uit de 14e eeuw. Dat
A. fabels verteld en geJ
schreven heeft, staat
vast, maar de nu naar
hemenoemde
zijn
Jj ong
echt en waarschijnlijk
van Oosterschen oorsprong.
38. Aesopus.
Aesthetiek is de wetenP
schapof de wijsbegeerte
J g
van het schoone, inz. van de kunst als de meest volkomen verschij ningsvorm van het schoone. De naam
A. werd het eerst door een Duitsch schrijver^ Baumgeerte
gegeven,
wijsbegeerte
gg
9arten,1750) aan dezen tak der wijsbe
maar, hoewel de naam modern is, is het onderwerp
altoos eengeliefde
stof geweest
voor wijsgeerige
eeri e beg
g
schouwing en. Het Oude Griekenland levert ons de
eerste bespiegelingen over het schoone in de geschriften van Aristoteles en de leering en van Socrates. In den nieuweren tijd
J is dit onderwerp
rp behandeld door tal van wi Js geerera.
De A. wordt tegeng
woordig
erkend als een tak derpsychologie.
Aestuarium noemt men de mondingen
g van groote
g
zijn
rivieren, welke niet door deltavorminggg
gevuld zijn.
Elbe, de Theems, de Ob, de Kongo,
g enz. hebben
aestuariën. Een zeer groot A. is dat van de Amazoneeilandjes zijn
zijn geen,
g
rivier; de daarin liggende
eilandjes
door
gg
aanslibbin ontstane delta-eilanden, doch van het
aanslibbing
vaste land afgescheurde
stukken. In rivieren met
g
A. doen zich eb en vloed zeer ver stroomopwaarts
P
g evoelen.
Aether. Ter verklaringg van de zwaartekracht, van
de overbrenging
gg van licht en warmte door de ruimte
en van de eigenschappen van licht en stralende
energie
wordt aangenomen
dat een
g
g
^ in 't algemeen,
elastische stof, in de heele wereldruimuiterstfijne,
)
te verbreid, alle ruimte vult, die niet door materie
ingenomen is, dus ook die tusschen de moleculen en
de atomen. Deze stof wordt A.enoemd
en is de
g
dras gster van het licht (vandaar de naam licht-aether) , van de stralende warmte, enz. In den laatbeproefd
een chemische
sten tijdis door Mendele'ezo
^
p
beschouwin over den A. te geven.
beschouwing
HijJ rangschikt
g
g
hem onder de indifferenteassen
en noemt hem als
g
element Newtonium.
Aether is in de scheikunde een kleurlooze, vluchtige
g vloeistof, die verkregen
g wordt door alcohol te
verhitten met zwavelzuur. Hij
J heeft een aan genameneur,
g is in de hoogste
g mate ontbrandbaar, en
zijn damp,
p
p met lucht vermengd,
^^ vormt een ontplofbaar mengsel.
Wordt zijn
dan
zijn damppingeademd,
g
g
veroorzaakt dit een tijdelijkegevoelloosheid;
daar)
g
om wordt A. opP groote
schaal gebruikt
als verdoo8^
g
vend middel bijJoperaties.
De snelle verdamping,
P^
p
van A. veroorzaakt koude. De bekende Ho mansdruppels
pp bestaan uit een mengsel
^ van alcohol en A.
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In de scheikunde is A. de naam van een belangrijke
gJ
groep verbindingen.
sterk
riekende,
vluchtige,
vluchtige
Aetherische oliën zijn
J
temperatuur
vloeibare, plantaardige
Jgewone
p
g
p
g
oliën, in water weinig,
en nether zeer
g
g in wijngeest
oed oplosbaar,
zij branden met een roeterige
e
P
g
vlam en hebben een scherpen,
p niet onaangenamen
g
smaak; in zuiveren toestand zijn
zij kleurloos. ZijJ
Jzij
worden voorparfumerieën,
likeuren en in degeneesp
g
kundeebezi
g
gd.
Staten-Vert.
Aethiop ië, in den Bibel
} „het land
J
(
Cusch", is de oude aardrijkskundige
g naam voor het
geheele, door de „van de zon verbranden", d.z. de
donkerkleurige
g rassen, bewoonde Zuidland, later
het ten zuiden van Egypte
J gelegen
g den Nij1
gap langs
land, dus ong.
g het tegenwoordige Nubië en Abessinië met Kordofan en Darfoer. Homerus en Herodotus makenewa
g gvan land en volk van A. Ptolomaeus en Plinius g aven er nauwkeuriger
g berichten
over Later noemde men A. de Christelijkestaten van
Abessinië. — In de laatste halve eeuw heeft men
in die streken overblijfselen
gevonden
van een beJ
g
schavin
puinhoopen
oudheden,^ p
P
g , de Aethiopische
p
van een doodenstad,ramiden,
overblijfselen
overblijfsele van
pY
met vier gevels,
elk van 220 tot 257 M.,
g
g
enz. — De Aethiopische
taal behoort sedert de 14e
p
eeuw tot de doode talen, het is een Semitische taal,
die overeenkomst heeft met het Arabisch en bijJ
inboorlingen
Geez-taal heet. Later is deze vervangen
g
g
door een andere taal, het Amharisch, datgeen
schrijftaal
werd, terwijl
terwijl de Geez-taal nogg steeds
J
wordteschreven.
Na de invoeringg van het Chrisg
tendom in Aethiopië
P ontstond er een uitgebreide
g
litteratuur in deGeez-taal, meest vanodsdiensti
g
gen
inhoud. Reeds in de 4e eeuw werd deeheele
Bijbel
J
g
in het Aethiopisch
vertaald. De Europeesche
bibliP
P
otheken bezitten vele Aethiopische
handschriften.
p
Aëtius: R om. ppatriciër en veldheer, omstreeks 395
eboren in het tegenwoordige
454.
geboren
^ Silistria, gest.
g
g
Hij
Hi diende onder de keizers Honorius, Valentinianus,
Johannes en later onder Placidia, de moeder van den
onmondigen
g keizer Valentianus III. Door een reeks
van intriges
hij gedaan dat
J kreeg
g hi
g en geweldenarijen
g
keizer en zijn
J moeder hem het bestuur overlieten
en nu wist hijJ twintig
g]jaar lang
g den val van het
West-Rom. Rijk
tegen
Rijk
g te houden. In 451 versloegghij
J
met hulp
g der Westp van Theodorik, den koning
Gothen, op
P de Catalonische velden de Hunnen onder
Attila en verdedigde
jaar
Rome tegen
]
g het volgend
g
g
hun inval. Eenaar
] later, in 454, werd hijJ door
P jaar
Valentinianus III verraderlijk
verraderlijk in het paleis
verP
moord. HijJ was de laatste krijgsheld
van het West.
Jg
Rom. Rijk.
J
Aetolië was een landschap
P in het oude Griekenland, aan de N.-kust van de Golf van Korinthe,
Na den tijd
Trojaanschen oorlogg vormden
J van den Trojaanschen
de Aetolische stammen een zelfstandigg verbond. ZijJ
zonderden zich meer en meer van de Hellenen af en
werden door dezen in Griekenlands bloeitijd
J als een
soort barbaren beschouwd. Eerst ten tijde van Alexander den Groote kreeg
g het Aetolisch Verbond meer
beteekenis. Aanvankelijk
J verbonden de Aetoliërs

J
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zich met de Romeinen tegen het Achaeisch Verbond later streden zijJ met Antiochus III tegen
g de
Romeinen. In 189 v. Chr. werd hun verbond vernieti g^
d deelde Aetolië in het lot van Griekenland en
werd het een deel der Romeinscherovincie
AchaP
'a. — A. vormt nu met Arcanië een nomos van het
koninkrijk
J Griekenland, Aetolië en Acarnanië(5722
K.M2.; ong.130 000 inw. hoofdstad is Missolonghi.
Afdee ngen
g Zie Eerste Kamer en Tweede Kamer.
aan die
Affecten is de naam, dien men inz,eeft
g
zij een bezijn, dat zij
en welke zoo sterk zijn,
aandoenin
aandoeningen,
en belangrijken
invloed uitoefenen op
g
P den geheelen
^J
wustziJ nsinhoud en lichaamstoestand.
Affidavit ( van het middeleeuwsch-Late Jnsche
hij heeft zijn
werkwoord affido,»J
J trouw verP and" is
beëedigde
de
in het En gelsche recht eengerechtelijkbeëedi
J vaststellingg van feiten.
aantrekverwantschap
Affiniteit,^ scheikundige
^
p of
ki , noemt men de kracht, welke atomen van verschillende elementen vereenigt tot moleculen van
een samengestelde
stof en in het algemeen
alle uiting
g
voorschij roept.
g energie
gen van scheikundige
gi te voorschijn
IJzervijlselbijv.
en zwavel vormen bijv.J
bij verwarmingg
zwavelijzer.
De werking
J
g der A. wordt door sommi^ bijv
opgeheven,
bijv. door warmte of
Pg
g
ge werkingen
electriciteit.
•
uste
Affre,
^ ggeb. 27 Sept.
^^ Den is Au9
P 1793 te St.
Rome de Tarn, aartsbisschop
J werd 25
P van Parijs,
Juni 1848 op
te Parijs
JgeJ doodelijk
P
P het Bastilleplein
troffen door eengeweerschot,
^ toen hijJ een barricade
g
beklom om de opstandelingen totstaking
stakin van den
strijdte bewegen.
g
der Ouden,, door de
Afghanistan,
star, et Dragiana
^
g
inboorling en Oerlajet
? (Stamland)} of Kaboelistan genoemd, is een land in Azië, in het N. begrensd door
Boekhars in het 0. door Indië in het Z. door Beloetsjistan
en in het W. door Perzië
o ervl.
^ PP
]
624 000 K.M2. 4 550 000 inw. A. is
een zeer bergachtig
gg
g land, een hoogvlakte, waaropP zich o.a. de HindoeKoh verheft tot 7750 M. hoogte. De
voornaamste rivieren zijn
J die, welke
in de Amoe uitloopen
uitloo en; de Kaboel,
van den Indus, en de
zijrivier
Hilmend, die in het Hamoenmoeras
zijn ruim
uitloopt.
P Van de inwoners zijn
g
g J Afghanen
2millioen eigenlijke
daarnaast Mongolen,
g
(Iraniërs),
Perzische Tadsjiks
(vermoedelijk
J de
J
oors r. bewoners),enz. Hindoes
oorspr
land verspreid
P
J over het geheele
g
alsothandelaars
engeldwisseg
^
laars. De voornaamste,laatsen
zijn
P
Kaboel, Kandahar en Herat. De re39. Afghaan.
eerui svorm is de absolute morsar
gg
chie deodsdienst
Mohammedaansch (meerendeels
g
Kaboel,
Snnnietisch . Het rijkis verdeeld in 4 prov.
P
Kandahar Herat en Turkestan. Het leer
g telt 60 h
90 000 man. De Afghanen
dro p gen in de 9e eeuw het
g
land binnen, doch kre gen eerst in de 18e eeuw historische beteekenis, toen Ahmed Sjah
? een machtig,
g onafhankelïJJ
k rijkvanA.maakte.Hij was de stichter van

de dynastie
der Doerrani(omstr.
) In 1829, bijJ
Y
(
den dood van Mahmoed, was het land in 4 deelen verdeeld. In Kaboel heerschte Dosy-Mohammed
Dos -Mohammed, totdat
in 1839 door de
Sjoedsjah, die te Herat regeerde,
g
Engelschen op
P den troon var Kaboel en Kandahar
e laatst werd. Nadat in den winter van 1841-42
gP
de Engelschen
genoodzaakt
waren om onder verlief
g
zen het land te verlaten, beklom Dost-Mohammed
den troon te Kaboel weer, veroverde (1850-1861)
ook de overige
gPprovinciën, sloot een verbond met de
Britsch-Indische regeering
g
g (1855) en kreeg
g in 1863
ook Herat, dat vanaf 1856 in bezit van Perzië was,
zijn zoon S'er-Aliterug.
J dood in 1863 kon zijn
?
g Na zijn
Khan eerst na bloedige
J broeders
g oorlogen
g met zijn
den troon bestiJ en.
In 1878 werd hij door Engeland
gJ
om zijn
(J
J vriendschap
P met Rusland verdreven (hij
stierf in 1879) en, nadat onder zijn
J zoon en opvolger
gezantschap
Jakoeb Khan het Eng.
P in Kaboel vergg
moord was, werd in 1880 Abd-oer-Rhdman, de kleinzoon van Dost-Mohammed, op
P den troon gepl,
gP
Abd-oer-Rhdman stierf
Jakoeb in Indiëeinterneerd.
g
1 Oct. 1901 en werd opgevolgd door den te genwoordigen
b emir Habib Oellah,ggeb. 1872.
ciliaten), een klasse
Afgietseldiert es(infusoriën,
f
derrotozoën
of oerdiertjes,
oerdiertjes, en wel de hoogst
^ eorP
J werden voor het eerst ontganiseerde daarvan. Zij
dekt in de 17e eeuw door A. van Leeuwenhoek in
stilstaand water. De naam A. werd aanvanke liJjk
$e-

40. Vorticella.

diertjes, die in afbreikt voor de microscopisch
P
enz. optreden.
'etsels d.i. aftreksels vanplanten,
gietsels,
Ptreden
P
De A. zijn
J éénce ' e ^ maar toch zeer samengesteld
g
anen
ebouwde
diertjes, die reeds een aantal cel-organen
diertjes,
g
vertoonen: mondopening, trilhaartjes,
] vacuolen,
enz. Zij P
planten zich voort door deeling,
8 knoPvorming of conjugatie.
ZijJ leven in het water ofparasi] ug
P
teeren in andere dieren. Hun voedsel bestaat uit
diertjes.
diertjes.Bi3
nog
P
g kleinere soorten microscopische

fraai soort
ggaande afbeelding
g stelt een bijzondere
A. voor, de Vorticella,r een kolonie van klokdiertjes,
vastgehecht.
rP
g
Peen waterplant
iumkasAfioem-Kara-Hissar ^»het Zwarte 0Opi" is een stad in Klein-Azië, ong.
g 300 K.M. ten
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0. van Smyrna,
' sP
unt van de
Y^ ^ aan het vereeni^g
spoorlijnen van SmYrna
en van Konstantinopel
P
naar Konia; 17 500 inw. In de omstreken wordt
veel opium
geteeld.
P
g
Aflaat ( indut9 entia) . Het woord A. duidt in de
kerkelijketaal (der Kath. Kerk) de kwijtschelding
aan van tijdelijke straf, die, nadat de zondenschuld
en de eeuwige
voor de zonde,
g straf zijn
J vergeven,
g
hetzij in dit of in het toekomstig
hetzij
8 leven,nogmoet wordeneboet.
Zoo vaak de Kerk aan den reeds bekeerg
den zondaar zulk eeneheele
of gedeeltelijke
g
J kwijtg
volscheldingschenkt,^ vult zijJde kwijtgescholden
doeningen
g. ^,schat der Kerk", die beg aan uit de z.g.
staat uit de verdiensten enenoe
gdoeningen van
g
Ook de boetewerken der
Christus en zijn
J heiligen.
g
menschen soms zwaarder dan zijJ voor hun zonden
hebben verdiend,aan
g niet verloren, doch komen,
door deemeenscha
aan de
g ten goede
g
g
Pder heiligen,
Kerk als eenemeenscha
eli'k J
eigendom,
waarover
PP
g
g
de in die Kerk door Christus g estelde macht te beschikken heeft en zoo beschikken kan — ook buiten
de bediening
g der H. H. Sacramenten — omdat deze
kwijtschelding
J
g voor God ggeldend is. De kwï Jtschelding
hebben, wanneer bijJ
P
g kan alleen dan plaats
den zondaar ofrecht berouw voorzit. De boetewerken waaraan A. verbonden was, konden vervangen
g
worden door elk werk van liefde tot God of tot den
bedeen vrijlating
naaste: schenkin S^
J
g van lijfeigenen,
vaarten deelname aan de kruistochten, enz. Was
voordien de A.ewoonli
k
slechtsgedeeltelijk,sinds
g
J
de llde eeuw komen ook volle A. voor. Vooral in de
16de eeuw hebben de A. aanleiding
tot
g gegeven
gg
misbruiken en deze waren weer de aanleidende
oorzaak tot het hervormend oPtreden van Luther.
Africanus,
^ Sextus Julius, Gr.geschiedschrijver,
g
te Alexandrië in het begin der 3de eeuw
presbyterg
n. Chr., werd door zijn Pentabilon chronolo 'cum"
derondle
er
heid.-christ.
gJ
g
gg van de vergelijkende
chronologie.
(ong.
Afrïdi onafhankelijkestam der Afganen
g
g
90 000 zielen, 5000 strijdbare
mannen),) beheerschte
J
vroeger den Khaiber- en den Kohatpas,
in
1878
door
P
de Engelschen
overwonnen.
g
Afrika het derde werelddeel der Oude Wereld,
bi^j genaamd het Zwarte of het Donkere Werelddeel
van den
de kaart)) strekt zich aan beide zijden
(zie
(
as) tot
evenaar uit van 34°51' Z.Br.kaa
(
PA
37°20' N. Br.kaa Blanco)
en van 17°34' W.L.
P
van GreenwichKaa
(
P
PVerde) tot 51°28' W.L. (kaap
Ras Haf oen , oPPe
rvl.
met de eilanden ong. 30 milg
N.lioen K.M2., kustlengte
g
g 28 000 K.M. De grootste
helftvanA.wordt voor eenroot
deel ingenomen
door
g
g
de hoogvlakten
van de Sahara; de W. helft van
8^
deze ontzaglijkewoestijnwordt in het N. begrensd.
g
door de bergketens
en hoogvlakten
van het Altlasg
^
aan de Sahara de zeer
gebergte;• in het Z.grenst
g
waterrijke^
Soedan, waarvan de W. helft Hoogg
Soedan, besproeid
wordt door den Niger
g en zijn
P
zijrivieren,
of
^ het middelste gedeelte,Middel-Soedan
J
g
Ni 'tië door de rivieren, welke naar het Tsaadmeer stroomen. De Zuidelijke
J helft van A. is een van
de kusten af terrasvormigg opstijgend, samenhan-
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De voornaamsteg
gebergten zijn
zij in
g
gend hoogland.
• N. de Atlas (Dsjebel-Ajasji, 4300 M.), in het 0.
het Alpenland
van Abessinië (Ras Dajan, 4620 M.),
P
in Kameroen het Kameroen-geb.
g (4070 M.) en opP de
grens van Britsch en Duitsch 0.-Afrika de Kilima
Ndsjaro (6010 M. en de Kenia (5600). De rivieren
zi door het randhebben in hun benedenloop,
P waar zij
geber^e breken, meestal watervallen. Naar de
Middell. Zee stroomt de Ni'l,
J A.'s voornaamste rivier; naar den Indischen Oceaan stroomen de
Zambesi enLim
dePoPo,naar den Atlantischen Oceaan de Oranje-rivier, de Koeanza, de Kongo,
g de
Nier, de Gambia en de Senegal.
Niger,
g De voornaamste
merenzijn:
J het Tsanameer in Abessinië, het Tsaadmeer in Centr.-A., het N ami-meer
(tegenwoordig
g
g
g
een moeras)
o o en de Zambesi,
) tusschen de LimPP
het Njassa-meer ten N. der Zambesie; het VictoriaN'ansa-,
het Albert-NjansaAlbert-Njansa- en het Albert-Eduard^
Tanganiin het bron-gebied
van den Nijl,
het
TananiJ
8
het Bangweolo- en hetMweroemeer in het bron•
gebied
van de Kongo.
der flora is A.
g
g Ten opzichte
P
te verdeelen in 3ebieden:
le N.-Afrika met een
g
flora,eli'k
gelijkaan die van Z.-Europa;
P 2e. Z.-Afrika
met een eigenaardige, aan de Australische verwante,
flora en 3e. het equatoriale Afrika, dat weer in verschillende onderafdeelings
list kan worden: a.
gggesplis
tropisch
W.-Afrika (palmen:
wijn(P
J en olie-palm,
P
P
0.-Afrika, tusschen aequator
uator
Pandanen , b tropisch
P q
en Zambesiste
en- en savannen-planten,
Zambesi(steppencaoutP
chouc leverende lianen), c de troPische bergstreken
g
rus en alpine
(heidestruiken, naaldhout (podocarpus)
Pine
vormen,)) d de 0.-kust van de Zambesi tot Al goabaaiMusaceeën
en C cadeeën
, )e het noordelijke
(
Y
(Somaliland en Soedan) en het zuidelijke (ten Z.
wolfsder Zambesi)
en ebied
(Succulenten:
( uccuenten:
) stePP
g
melk, aloë,assifloren
enz.) en ten slotte f de SahaP
ra- en de Kalahara-woestijn(overgangsgebieden).
J
Wat de fauna betreft: in de oerwouden leven kudden olifanten en rhinocerossen, in de savannen
; in de rivieren
buffels, zebra's,'guaffen, antilopen
nijlpaarden. Roofdieren, die in A. voorkomen zijn:
J
leeuwen, luipaarden,
zwarte panters,
jakhalzen en
P
P
hY
yena's. Verder vindt men er vele soorten apen
P en
in de rivieren krokodillen; van de vogels
moetengeg
noemd worden:'eren,
en een groot
aantal moerasg
^
vogels: flamingo's,
ibissen, pelikanen
en reigers.
g
P
g
Vlinders en landweekdieren komen weinig
g voor,
daarentegen veel termieten
en kevers. De tsetsevlieg
g
isen
noodg evreesd om haar voor koeien en paarden
P
lottige steken. De kameel is in A. ingevoerd.
Het
g
aantal bewoners bedraat
148 mill. A.
g ongeveer
g
is het vaderland van het zwarte of Negerras,
dat
g
eheel Z.- en Midd.-A. bewoont engesplis
es list kan
geheel
in
tweeN
afdeelin gen : de Bantoe -egroote
(gemengd
ras).
Dewo
De bgers en de Soedan-Negers
g
^
g
ners van het N. deel behooren tot het Kaukasisch
ras en wel tot de Chamieten en de Semieten. Verder
wonen in A. overblijfselen
van de oude EgyptegYP
Galla's,
naren en eeni8e 0.-Afrik. volken (Somali's,
(
Nubiërs, enz.); een deel van de bewoners van Madagaskar, de Hova's, is van Maleisch ras. Overbli'fselen
van de oudste inheemsche rassen zijn
J de
J
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Hottentotten en Boschjesmannen
en de dwergvolt
8
ken in Midd.-A. Wat den godsdienst betreft, behoort hetrootste
gedeelte
van de bewoners van
g
g
noordelijk A. tot den Islam; de bewoners der zuideleJ helft zijn
zijnheidenen; oorspronkelijke Christenen leven nog
en in AbesP
Í Kopten)
g in Egypte
gYP (de
sinië; het Christendom heeft door de zendelingen
g
vasten voetekre
en onder de Negers.
Er zijn in
g g
g
Afrika totaal 81 421 K.M. spoorweg
P
P
g in exploitatie.
Voor de staatkundige
g verdeeling
g zie men de kaart.
Ontdekkingsgeschiedenis. Terwijl het N. van A.
reeds in deeschiedenis
der Oudheid voorkomt en
g
in het midden der 7e eeuw n. Chr. door de Arabieren overwonnen en aan den Islam onderworpen
P
werd, bleef toch het overige
grootste deel van A.
gg
gin
voor de Europeanen
gesloten. Eerst vanaf het begin
g
der 15e eeuw, toen de Portugeesche
infant Hendrik
g
g
zen
Zeevaarder( 1460-1515) ontdekkingsreizen
de Zeevaarder1460-1515
naar de Westkust deed, werd A. het doel van Europ.
P
onderzoekingen.
Door de al spoedig
P g ontstane kolog
niën der Europ.
handelsvolken
werden
echter
P
aanvankelijkalleen maar de kustlanden bekend;
eerst vanaf het midden der 18e eeuw had een stelselmatigwetenschappelijkonderzoek van het binnenlandlaats.
Zie verder op
en
n9
P
P Ontdekkingsreizen
Koloniën.
Afrikaander of Afrikaner is de naam, dien men
blanken, inz. aan de
g eeft aan alle in Afrikageboren
g
Afrikaansch-Hollandsch sPrekenden.
Afrikaander Bond is een sinds 1880 in Z.-Afrika
aanvankelij met
bestaande,olitieke
vereen^g
' , aanvankelijk
P
speciaal
Hollandsch-Afrikaansch programma,
•
P ^
P
,dat echter na den oorlog
g van 1899-1902 belangrijk
gewijzigd
g J d is. De A.-B. streeft nu o. a. naar-de vereenigmg
'
van de Z.-A. koloniën tot één federale
vrijhei voor
Unieeen
( doel dat bereikt is) )en naar vrijheid
bevolkinggop
Phetggebied van taal en opvoeding.
Afrikaansch of Afrikaansch-Hollandsch is de taal
van de niet-Engelsche
bewoners van Zuid-Afrika.
g
Het onderscheidt zich van onze taal door zijn
J uiterst
analytisch karakter,
het ontbreken van taalkundig
g
geslacht
en van alle eerbui
' s- en vervoe
insg
gmg
g g
vormen, enz.; zijn
syntaxis
is zeer eenvoudig. Het
^ Yn
g
bevat hoofdzakelijk
J Nederlandsche woorden, zij het
dan ook vele oude en verminkte, en verder bestanddeelen uit het Engelsch, Fransch, Duitsch, Portug eesch, Kaffers, Hottentotsch en Maleisch. Het
wordtP
g es roken en verstaan over heel Zuid-Afrika.
Als schrijftaal
wordt het weinigg of niet gebruikt;
de
J
g
schrijfJ en kanseltaal is een eenvoudig,g eenigszins
g
lokaalekleurd
Nederlandsch.
g
die vroeger
Afrikanen noemde men de Negers,
g in
g
Afrika werden aangeworven
voor het Ned.-Ind.
g
leer. Deze wervingg werd in 1831 begonnen
en in
leger.
g
1840 naar aanleiding
der NegerP
g
g van een oproer
comPa gniën,
gesloten. Van 1855 tot 1870 werden
g
oPnieuw Negers
aangeworven,
doch ditmaal alleen
g
g
vrije
eenpogingg
ge
J lieden. In 1891 werd nogmaals
daan om het Neger-element
te versterken, die echter
g
gingen reeds na
mislukte. De aangeworven
Negers
g gmg
g
een ^jaar weer naar Liberia terug.
g
kAfscheidt
^$ secretie noemt men in de g eneesun

l

de die werkzaamheid van sommige
g organen, waardoor bepaalde
stoffen in al of niet gewijzigden
toep
g J g
stand uit het bloed worden verwijderd.
Die stoffen,
secreta, zijn: speeksel,
maagsap, het pankreas-sapP
PP
(d.i.P
het sap van de pankreasof alvleeschklier),)
P
darmsap,
gal, melk.
Pg
Afschrijving.
Afschri'vin . Hieronder verstaat men bijJ het
boekhouden het verminderen van het debet van een
conto met een zeker bedrag,
g bijv. het bedragg van
een oninbareost.
A. wordt vooral toegepast bi het
Pbij
opmaken
der balans, als compensatie
voor de waarP
P
deverminderingvan gebouwen,
machinerieën, enz.
g
De waardevermindering
g wordt dan afgetrokken
g
van deosten,
op Pde balans voor die gebouwen
P
g
enz. uitgetrokken,
of wel de balans wordt er voor
8
gecrediteerd.
} is de afstand van een ster
(declinatie)
Afwijking(
A'
tot den hemel-aequator,
gemeten
langs
q
g
g den door die
steraarsden
hemelmeridiaan, d.w.z. langs
g
g den
cirkel, welke door de beideolen
des hemels en die
P
ster loot.
P Deze cirkel heet de declinatie-cirkel. De
A. kan noorder- of zuiderdeclinatie zijn,
J naar gelange
en noordpool
q
g ster ligtgtusschen aequator
P of
tusschen aequator
en zuidpool.
De A. opPde hemelq
P
grobe komt overeen met breedte opP de aardglobe.
g
A. en rechte klimming (z.a.) bepalen
de P
plaats van
P
een ster aan den hemel,eli'k
breedte
en
lengte
de
ofte
g J
plaats
van een punt
opP aarde.
P
P
van Philip
s II, koningg
Afzwering. De afzwering
g
van Spanje, door de Staten-Generaal der Ver. Nederlanden, is een der belangrijkste
feiten uit degeg J
schiedenis van ons land. Het besluit tot die A. werd
genomen
door gemachti
gemachtigden
g
van Brabant, Gelderg
land met Zutfen, Vlaanderen, Holland, Zeeland,
Utrecht, Friesland, Overi'sel
en Mechelen. In het
J
Plakkaat der A., eda
g gteekend van 26 Juli 1581,
komen o.m. de volgende
overwegingen voor:
g
„Alsoo een iegelijk
kennelijk is, dat een Prince
g J kennelij
den Lande van Godeesteld
is hoofd over syne
Yn
g
ondersaten om deselve te bewaaren ende te beschermen van alle ongelijk,
g
g J overlast ende geweld,
gelijk
eli'k een Herder tot bewaarenisse van syne
Y schaasyn
sgeschapen
ng
P tot
P en. En dat de Ondersaten niet en
hij bebehoef van de Prince, om hem in alles, wat hij
veeld weder het Goddelijk
J of Ongoddelijk recht is,
onderdanigh
g te wesen en als slaven te dienen; maar
den Prince om der onderdaanen wille, zonder dehij geen
Prince is, om deselve met recht en
welke hij
g
redenen te regeeren,"
enz. Na te hebben uiteengezet
g
g
dat de koningg van Spanje
P J zijn Nederlandsche onderdarren behandelde niet als vorst, maar als tiran en
dat de
^> ondersaten, met ootmoedige
g
g vertooningen,
niet en hebben heuren voorschreven Prince kunnen
vermurwen noch vansyn
s Tyrannig
opset
Yr
P keeren,"
g
overblijf ,om heur
en hun alzooeen
g ander middel overblijft
eigene, heur huisvrouwen, kinderen en nakoomezijJ na de wet der
daar
lirag en aangeboorne vrijheid
(
zijnop
P te zetten)
Natuurgoed
g en bloed schuldigg voor zijn
te bewaren en te beschermen," doen zijJ te weten
ende door den
„ dat wij,
J^'t geen voorzs. aangemerkt,
g
uitersten nood, als te vooreraedron
bijJ
gen zijnde,
g
J
8gemeen acoord,^ deliberatiën ende overdragen, den
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koning
anen
'^ verklaard hebben, ende verg van SP
sijn heerklaaren bijJ deezen ipse9'ure vervallen van sine
i e, gerechtigheden
en ervenisse van de voors.
PPJ
•
g
g
zijn denlanden, en voortaan vaneen
g meeninge
g te zijn,
te kennen in eenige
•
g zaaken, den Prince, zijne
Hoogheid,
Jurisdictie ende domeinen van deze
g
voorsz. landen raakende, siJ nen naam als overheer
meer teebruiken
of bijJ iemand toe te laten gebruikt
g
g
worden. Verklaarende ook diensvolgens
g alle officiers,
usticiers smalle Heeren, Vassallen ende andere
In
eretenen van den Lande, van wat conditie en
Ingesetene
die zijn,
J^ voortaan ontslagen
g van den eed,
die zij
11 den koning
g van Spanje, als heere van deze
voorzs. Landenweest
hebbende, eenigzints
mogen
g
g
^
hebbenedaan
wesende, enz :'
gedaanofte in hem gehouden
g
Het stuk is ter ordonnantie van de Stateneteeg
door J. van Asseliers.
Turksche
eeretitel
voor
Aga of A9ha
hassi
a9
waarde g
aanzienlijke
militaire ambtenaren of hof waardigJ
heidsbekleeders.
Agaat noemt men in de delfstofkunde een soort
kwarts, bijna geheel
uit kiezelzuur bestaande en
g
daarenboven kalk,^Jijzer- en mangaanogYde, aluminiumozYde en water in afwisselende hoeveelheid
bevattend, en van groote verscheidenheid van kleur en inwendi
g maaksel. De A. ontleent zijn
J naam waarschijnlijk
aan de Achates of (
a9aten, een
rivier in Sicilië, in wier nabijheid A. in overvloed werden
gevonden.
De A. behoort tot
g
de half-edelgesteenten
en wordt 41. Geslepen
P agaat.
g
g
bruikten
tot het vervaardigen
g
lepels,
van sieraden, handvatten van stempels,
vore
P
ken, messen, enz. In de Middeleeuwen schreef men
aan de A. het vermogen toe om den mensch te behoeden voorgevaren
en rampspoeden en hem machg
en opgeruimdte
maken. De A.
^, aangenaam
g
Pg
wordtevonden
in Duitschland, Indië en Brazilië.
g
Agadir,^ havenP1. in Marokko, aan den Atl.-Oceaan, ong.
g 1000 inw.; oorspr.
P door de Portugeezen
g
door de wrijving
gesticht. A. is bekend geworden
g

g

42. Agadir.
g
in 1910-11 tusschen Frankrijk
J en Duitschland
ontstaan eerst door het bezoek van een Fr. oorlo sschi
Paan A., wat in Duitschland ontstemmingg
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wekteJ
( Dec. 1910) , terwijl in Juli 1911 Duitschland de ' kanonneerboot Panther en later den kruiser
Berlin naar A. zond, wat bijna
J een oorlogg tenhad. Zie verder op Frankrijk.
gevolgeP
vanY
Mycene,
werd te Ar os
g
Argos
Agamemnon,
g koning
gekozen tot opp erbevelhebber der verbonden GrieTrojeoptrokken.
ken, die tegen
Troje
De vloot werd bij^3
P
g
vertrek opgehouden
door tegenwind, omdat A.
Pgg
in het heilig
g woud van Artemis (Diana) een hinde
hadeveld.
Dit veranderde nadat Artemis verzoend
g
hi enia, A.'s dochter.
was door den offerdood van I p9
Eerst na zijn
J verzoeningg met A chilles ((z.a.) begongon
nen de Grieken overwinnaars te worden. Na den
val van Troje
J viel Cassandra, Priams dochter, aan
hij
A. als buit ten deel. Kort na zijn
werd hij
a terugkeer
g
door Aegisthus,
den minnaar van zijn
e9
J n vrouw Clytemnestra vermoord en met hem Cassandra.
Ps^
hia crepitans L.)
L. behoort totdetrom mi (
etvogels, leeft in troepen
P van 10 tot 30 stuks in de
P
wouden van Guyana.
In tammen staat is de
A. een nuttigg huisdier,
dat zeeroed
af te
g
richten is tot het bewaken van huis en vee
en door zijn
Jeigenaardig
g
g
gel
geluid
waarschuwt bijJ
^
gevaar.
Agapen
A en of liefdemaaltijden
warengemeen.?
g
schappelijke avondmaaltijden,
bijJ
de _ =
J
eerste Christenen in
gebruik ter
herinnering
g
aan het laatste avondmaal van Christus en ter
bevestiging
der onderlingegliefde. Ieder droegg naar
gmg
zijn
zijn vermogen
bijJging
; de maaltijd
gepaar
in e aard met
g
gebed
en g
gezangg en werd besloten met den „heiligen,
ge
kus." Door het Concilie van Carthago, in 397, werden de A. afgeschaft
om de erin geslopen
en
g
g Pmisbrullen. Men behield toen alleen het uitreiken
van brood en wijn,
afzonderlijk AvondmaalsJ als afzonderlijke
plechtigheid. De Hernhutters gemeente
heeft de A.
g
weer ingevoerd met hetgezamenlijk nutte
nuttigen
en van
en wittebrood.
en ggebleekte of tot la pg A^
r-aar
g ^ gedroogde
g
werpig
pg vierkante losse stukken verwerkte 0.-Ind.
zeewier, vormt met water eengelei, wordt daarom
ookebruikt
in plaats
van gelatine
in puddingen;
g
P
P
g
g
in 0.-Indië en in China wordt A. als voedseleg
bruikt en ook in verkoelende dranken. Verder vindt
het een toepassing
P
gbij
J het zuiveren en appreteeren
PP
van zijde.
Onder toevoeging
van bouillon, pepton,
J
gmg
PP
glycerine,
1 cerine, enz. dient het ook als voedingsbodem
voor
g
bacteriën.
Agassiz, Louis Jean Rudol he een der voortreffeli'kste
natuurvorschers der 19e eeuw,^g
geb. 28
J
Mei 1807 te Motiers in Neuchatel, van 1832-1846
hoogleeraar
in de natuurlijkehistorie te Neuchatel,
g
later te Cambridge
J Boston in de Ver. Staten,
g bij
waar hijJ tevens directeur was van het door hem
3

34

AGASSIZ—AGGREGATIE.

gestichte museum voor natuurlijke historie, en
overleed 14 Deo. 1873. A. was een tegenstander
van het Darwinisme en dankte zijn roem inz. aan
zijd werken over vissche p fossiele dieren en over
deletscherg enijstijd-theorie.
de Heilige,
Heili e, voorname Sic' ' ansche vrouw,
Agatha,de
g
te hebben,
diea
n den prefect
Qu intianus afgewezen
g
P
den 5den Febr.edenkda
g
g
cg
g251 in de gevangenis
den
marteldood stierf na de vreeselijkste
folteringen
ram
J
g
e en ondergaan.
Men roept
te hebben
p haar opP Sicilië
g
aan tegen
van de Etna.
g
g de uitbarstingen
paus
van 678
de Heilige,
Agatho,
P
p Cyprus,
YP
g , ggeb. op
^
) ver(
tott 682. HijJdeed de monotheletische leer (z.a.)
oordeelen op
g te Rome, tengeg
P een kerkvergadering
vo1ge waarvan op
p de zesde al gg. kerkvergadering
g
g te
Konstantinopel
P in 680 die leer verwierp.
^
t an van Syracuse,
yr
,geb.
g 361. v. Chr.
Agathokles ^^
als zoon van eenpottenbakker
te Thermae oop
P
zich aan den krijgsdienst, huwde met
Sicilië, wijdde
weduwe in Syracuse,
moest die stad
een aanzienlijkew
yr
te door den invloed der oligarchischepartij,
verlaten
g
Yracuse
ttrad in dienst van Tarente, ^ veroverde Syracuse,
werd tot veldheer
vernietigde
g e zijn
J tegenstanders,
g
ze en werd onbeperkt
gebieder
van de stad.
gekozen
p
g
g
en
uitstekend regeerder
heerschee welHij
a een
en
g
J was
Sicilië. HijJ streed met Karthago
r over geheel
dra
g en
g
h daarbij
bracht
a J den oorlogg naar Afrika zelf over
aan. HijJ
g
(310-306).. In 306 nam hijJ den koningstitel
liet zich
in 289 levend verbranden, toen hijJ door een
ilt^
uZ
leed.
;laaf ver ' ti gd was en vreeselijkepijnen
J
vriend van
p
Agathon, Grieksch treurspeldichter,
Chr. gest. 401 of 400.
geb 446 v. g
e Euripides,eb.
Platoen^
bewaard
g
zijn slechts fragmenten
geschriften zij
Van zijn
J $e
g
talrijk
Agave (fam. der Amary llidaceeen
), e en vrijJ talrijk
geslachtvan bladsucculenten uit Amerika, inz.

44. Agave.
(De
in de pl
zittende
c
P
g
persoon is bezig
P te verzamelen.)
g het sap
P
JsteppenMexico en de Antillen. Het zijn
woestijn-en ste
groote, dikke,
P landen. A. americana munt uit door ^
vleezig^
e doornige bladen waaruit zich eerst na vele
jaren een bloeistengel
P komt
g verheft; in Z. Europa
de A. americana veelvuldigg voor. Het suikerhoudende sap
P der bladeren (ook van de A. mexicana) levert
pulque
gegist de nationaal-Mexicaansche drank ^
q oP
.
Weer van andere A. worden de vezelsebruikt
tot
g
het vervaardigen
sterk touw. Ook
g
g van buitengewoon
als sierplant
wordt de A. veel gekweekt.
In ons land
rP
g
worden zij
J 's winters in de koude kas bewaard.
Agen,
g ^ hoofdstad van het Fransche departement
P

Lot-et-Garonne, op
P den rechter Garonne-oever
23 500 inw.;prachtige hangende brugg en een a quaeduct, dat in 23 bogen
P
g over de rivier loopt.
beAgence Havas,
ag
, agentschap
P voor telegrafische
8T
richten te Parijs,
ontstaan uit een klein vertaalbul
reau, in 1835 opgericht
door Charles Havas. Dien;
P8
zoon Au9uste vereende
g zinJ zaak met een advertentie-bureau en ruilde nu met de Fransche dePartementaleers
opname
P
g gratis
g
P nieuwsberichten tegen
van annonces. De A. H. heeft tegenwoordig
g in alle
g
landen der wereld haar corresP ondenten. Ze bezorgtan
de Fransche pers
P niet alleen berichten,
^
maar ook feuilletons en soms zelfs artikelen en
cliché's.
agenda is de naam van het
Agenda
of kerkelijke^
g
boek, dat de vereischte voorschriften bevat omtrent
deodsdiensti
eg en kerkelijke
kerkelijkeverrichtingen
g der
g
en omtrent de formules, die zij daarbij
geestelijkenJ
J
moetenebruiken.
De A. of rituaalboeken voor de
g
dee
R.-Katholieke Kerk worden door
P ausen vastgeg
steeJ d. Ook de Grieksch-Kath. Kerk heeft dergelijke
gJ
A. Voor de Hervormde Kerk g af de Dordtsche Synode
Y
in 1620 een „kerkorde,"
^ die nogg steeds onveranderd
s,
bestaat.
te Rome,
Agenzia
Stefani,
Stefan It., telegraafbureau
g
opgericht
in 1854 te Turijn
J door G. Ste f ani, levert
pg
berichten aan de It. bladen.
Agent
P
g pprovocateur noemt men een ggeheimpolitieagent,
die zich in het vertrouwen van staatkundige
g
g
om ze uit te hooren of aan te
verdachten dringt
zetten tot strafbare handeeng en, ten einde de ustitie een wapen
g
P tegen
g hen in de hand te geven.
geb.
Agesilaus II, koningg van Sparta,
P
g omstr. 442
v. Chr. koningg in 398, was een der grootste
veld^
heeren uit de Oudheid. In den oorlog
gteen
g Perzië
396 streed hhij
j voorspoedig
(396)
P 8 in Klein-Azië, bezette
Phrygië
en Lydië,
te keerera, daar de ver^gY
^ moest terugkeeren
•
Atheners, Argl'vers, Korinthiërs en Thebinnenvielen. A. versloeg
banen zijngebied
g hen bij
g
Chaeronea394.
)Later verhinderde hijJ na den slagg
bij Leuctra (371) tweemaal dat' de Thebanen onder
E paminondas Sparta
veroverden. A. werd door deP
zen veldheer overwonnen bijJ Mantinea in 362, sloot
een wapenstilstand,
trok daarna naar Egypte
gYP om
P
daar in dienst der Farao'seld
g voor zijn
J land te verdienen met oorlogvoeren.
Op
werd
J terugtocht
^o
P zijn
^
hiJ ziek en stierf in de haven van Menelaus opP de
noordkust van Afrika in 358.
Agglutinatie,
samenleving,
^g
g
^
g in de eneeskunde:
door
van de lippen van snijwonden
de vereeniging
gmg
klevende of stollende stoffenEn
pleister,
P
^ elsch
g
collodium) om infectie te verhinderen en etteringg te
voorkomen.
Aggregaten,oe
groep
P
gr van twee-zaadlobbi eg planten,
Jzijn
waarvan de bloemen tot korfjes
samengevoegd zin.
dezeoe
de familiën der Di^aca•
^ behooren
P
soms wordt ook die der
reeën en der Composieten,
p
Valerianaceeën er toegerekend. Voorbeelden van A:
de kaardebol, de cichorei, de zonnebloem, enz.
bi lagere
voorkomend
bij
Aggregatie, het
g organismen
g
zich samenvoegen
g van individuen om een individu
van hoogere
orde te vormen. Een fraai voorbeeld
g
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daarvan is bijv.de Volvox( z.a..
) Behalve A. van
voor van
gelijke
9J individuen, komt ook vereeniging
^8
wordt aangeduid.
ongelijke,
welke dan als symbiose
sJ
^
g J
Het lichaam der korstmossen bijv.bestaat uit een
van
alen en draadzwammen.
samenvoeging
g
^g
wijze, waaropP de moleAggregatietoestand is de wijze,
culen van een lichaam samenhanen.
Er zijn drie
g
A. : de vaste, dexvloeibare en de g asvorm'^e toestand.
BijJ den vasten A. hebben de lichamen een eigen
g 8edaante, een eigen
g volume en sterke cohaesie; in den
vloeibaren A. hebben zij
J een eigen
^ volume, maar
een eigen
geen
g ggedante en een geringe
g 8 cohaesie, en in den
gedaante,
zij noch een eigen
g g
8 asvormigen hebben zij
noch een eigen
g volume en vullen zijJ iedere hun8eafhankelij van
g even ruimte. De A. der lichamen is afhankelijk
en druk. Gassen kunnen vloeibaar, vloeistoffen vastgemaakt
worden en omgekeerd.
g
g
zijn
Agg
ri ^arels9 Agiriparels of Akoriparels
J n siep
raden vanglas of steen aan de Goudkust in W.
Afrika en op
in Afrika, ook in
P andere plaatsen
P
andere werelddeelen, worden niet vervaardigd,
g doch
wel van tijd
gevonden,
meest
tijdin den grond
J tct tijd
g
g
in ouderaven.
Zij Jg
gelden als toover- engeneesmidg
g
delen en ook wel als betaalmiddel. Men vindt ze ook
in Indianengraven
en op
P Timor en Flores in Ned.
g
Ind. Men neemt aan dat de A. van E
tischen
TYP
oorsprong
zijn
P gzijn.
g ilolfin^ers is de naam van het oudste Beiersche
herto8
en geslacht. De stamvader der A. was A gilol f ,
een veldheer en bloedverwant van Chlodw9g (Clovis),
)
(
koning
over Beieren
g
g der Franken. De A. regeerden
den Groote(788), die den
van 553 n. Chr. tot opKarel
p
laatsten A. Tassilo III in een klooster liet opsluiten.
P
Zie Azincourt.
Agincourt.
g
de hoogere
prijs
aggio, opgeld,
Aio
of (It.)
J((koers)
Agio,
( ) a9g
Pg
^ P
van eengeldsoort of ander betaalmiddel boven de
nomiale waarde, inrocenten
van die nominale
P
waarde uitgedrukt.
In de Ver. Staten van N. A.
g
betaalde men in 1865 voor 100 dollargoud 285
dollar inap ier.
P Het goudagio
g ^ was toen dus 185 %.
Tegginst. disagio.
^
rijze en dalen van
Agiotage is sPpeculatie op
P het rijzen
g
Pwaren en effecten. BijJ A. wordt aangenomen
om een bepaalde hoeveelheid
op een bepaalden
dag8
P
P
te leveren, konPer en verkooper
vereffenen
echter
oop
p
dien dag
g het verschil in koers, zonder dat aan levering
gedacht
wordt. A. is dus
g
8 van het gekochte
g
een soort hazardspel
of weddis
scha tusschen
weddingschap
P
konPer en verkooper.
P
Catania in het 0. van
Agira^ stad in de It. prov.
P
Sicilië, 18000 inw.
van Sparta
uit het huis
Agis,
g ^ naam der koningen
P
g
der A,9iaden. A. I., zoon van Eur ^sthenes, leefde omstreeks 980 v. Chr. — A. II,^ koning
g van 427 tot 398
v. Chr., overwon in den Pelo Ponnesischen oorlogg in
418 de Ar 'vers bij Mantinea. — A. III, koning van
338-321, verbond zich met de Perzen tegen
Alexander den Groote, sneuvelde in den slag
gbijJ
Megalopolistegen
teen Antipater.
— A. I V^ koning
^ van
p
245-240, vond bij^ zijn
in
zijn troonsbestijging
Jg ^ Sparta
p
een staat van verregaand
verval. HijJ zocht de wetg
ten van
cur9us te herstellen, dit mislukte echter,
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mede door de tegenwerking
g
^
J zoon Agesilaus,
g van zijn
er ontstond oproer
en A. werd ter dood veroordeeld
P
grootmoeder
Zijnmoeder en zijn
enewur
dg in 240. Zijn
J ^
^
deelden in zijn
Zijn
J zoon vluchtte.
J lot. Zn
Gr, feest glans" , een der drie Gratiën,
Alain
g
dochter van ZeusJu
) en van de Oceanide
^ piter
Eurynome. A. is ook de naam van de 47e asteroide,
en van eenparelmoervlinder.
Agnaten
g (zwaardmagen), bi'J de Romeinen de aan
de macht van den vader onderworpen
rP en, in tegeng
stelling
g tot de bloedverwanten (cognaten), waartoe
ook de afstammelingen
J linie (spil( P
g in de vrouwelijke
ma8en) behoorden. Vrouwen konden wel zijn
J A,
van een
doch haar kroost kwam onder de agnatio
g
ander stamhoofd.
Agnes,
g werd als Christin vervolgd
g ten
^ ^ de Heilige,
tijde
van keizer Diocletianus, in een bordeel geJ
bracht en van haar kleeren beroofd, waaropP heur
haar door een wonder zoo lang
8 e8 werd, dat het haar
heel bedekte. Toen een jongg man haar wilde onteeren, werd dezelotselin
p
gblind, doch opP de bede
zijner
vrienden maakte zijzijhem weer ziend. De
zij in 303
vlammen lieten haar ongedeerd,
weshalve zij
g
onthoofd werd.
Frankrijk, trouwvan Meran, koningin
Agnes
g van Frankrijk
g
nadat deze
in 1196 met Philips
u9
p II Augustus,
ebor
zijn
eerste vrouw, de
Deensche prinses In g
g,
J
P
verstooten had. In 1199 verklaarde deaus
haar
P
huwelijk
voor ongeldig. Zi' overleed 1201 te Poissy.
JZij
Y
Agnes,
A esgravin van Orlamunde, bracht na den dood
van haargemaal in 1293 haar twee kinderen om het
leven, die in haar oog8 een beletsel waren voor een
huwelijk
J met Albrecht den Schoon, den burggraaf
g$^
zij stierf in de
van Neurenberg.
g Deze verliet haar en zij
g e die niet met de histogevangenis. Zoo luidt de sage,
Pzij
rische feiten klopt.
Sindsdien verschijntzi als de
Witte Vrouw in de kasteeles der Hohenzollern om
sterfgevallen
aan te kondigen.
g
g
A
Agnes
nes van Poitou, dochter van hertog
g Willem V
huwde in 1043 keizer Hendrik III
van Aquitanië,
q
doodin 1056) tot
van Duitschland en was na diens dood(in
van het
1062 voogdes
van Hendrik IV en regentes
g
g
rijk.
J In 1062 werd zijJ verdrongen
g en nam te Rome
daar 14 Dec. 1077.
den sluier aan. ZijJ
beis een met arbeiderswoningen
Agneta-park
g en
g
p
bouwdark
Delft, waar arbeiders wonen van
nabij
P nabij
de Ned. Gist- en Spiritusfabriek.
Het werd in 1896
P
8gesticht door den sedert overleden industrieel Van
Marken, directeur dier fabriek.
Agni is in de Indische fabelleer deod
g van het vuur.
Agnosticisme. Dit woord is in 1869 het eerst erichbruikt doorprof.
Huxley
e
y om er die geestelijke
g
tingmee aan te duiden, welke beweert dat weten
alleen kan berusten op
g het waarnemen van verschiJ nselen en dat wijJ van het wezen der dingen
g en
van hun laatste oorzaak niets kunnen weten. A.
bevestigt
noch ontkent dan ook het bestaan van
God en van de ziel. Allard Pierson was in ons land
een voorstander van het A.
A^ omeg
g eber ^eggebergte
g in de D. kolonie Togo,
aan de Slavenkust , uitlooper
P van het 0 Possum ge
bergte (650 M.).
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d.w.z. strijders (voor Christus), bezitten. Deze wet werd aangenomen
en een eeuw
Agonistieken,
g
g
lap
langzij
toegepast, waarna zij in vergg
fanatiekearti
raakte.
P J der Donatisten (z.a.).
(de latifundia zich begon
in Daar hetoot- ondbezit
octa Aguti
W
D
A oeti (^í^
9
a9' n.) , knaagdier
g
^
g
gras, bladeren en uit te breiden, stelde de tribuun Tiberius Sem opus
troP. Z.-Amerika, voedt zich met ^
allerleilanten,
richt soms groot
rooie schade aan in Gracchus in 133 een nieuwe wet voor, welke de
P
onteigening
g g bedoelde van wat iemand meer dan 125
Planta ges.
was in de Oud-Grieksche steden de markt, H.A. bezat; de edelen trachtten de uitvoeringg dezer
Ofit Agora,
g
wet te beletten en de voorsteller ervan werd bijJ een
het centrum van het openbare
leven en de plaats
P
P
volksoploop
Tien jaar na den moord oop
der volksvergaderingen.
P P ggedood.
]
versterkte havensi. in de It. T. S. Gracchus streefde zijn broeder Ga 7us
rac
jusGAgosta of Augusta,
J
^
rov.
Syracuse op
prov.
J A. ver- chus hetzelfde doel na en moest dat eveneens met
P Sicilië, 16 500 inw. Bij
Yr
de Franschen onder Duq uesne den doodbekooPen.Julius Caesar slaagde
sloegen
g ergedurenP
g 22 Apri.
in Cam Panili
de vereen gde Sp. en Holl. vloten onder de Ru^er, de zijn
J consulaat in, de staatsgronden
gr
P
te doen verdeelen onder de Plebejers
met meer dan
waarbijJ deze laatste sneuvelde.
]
was er geen
Agoult,
^n
y, ggravin d',g eb. 13 Dec. drie kinderen. Na den val der Republiek
P
g
g ^ M arie de Flavigny,
s rake meer van A. W.
1805 te Frankfort a/d Main, als dochter van den uit- sprak
de Flavi
visdos^ in Spanje
P j in de 18e eeuw onder de
9n
y en Maria Bethmann,
gg
ggeweken burggraaf
der Habsbur9
ers, • onder
huwde in 1829 met 9rasfd'A., van wien zij zich Bourbons de aanhangers
g
later liet scheiden,est.
J 5 Mrt. 1876. ZijJ Ferdinand VIIde voorstanders van het absolutisme.
g te Parijs,
Agrél;é noemt men in Frankrijk
Frankrijk personen, die,, na
schreef onder hetseudoniem
Daniel Stern novellen
P
de een universiteit-examen afgelegd te hebben,^ toe geen belangri Jke o Pstell en, waaronder eeng eschiege
aan een lyceum
nis van ons land 1581-1635. Van haar uit een liai- laten worden om les teeven
g
Y Om
(als
son met Frans Liszt geboren drie dochters was nasium) of aan eene hoogeschool
( buitengewoon
g
g
Cosima eerst met Hans von, Bulow en daarna(1870) hoogleeraar ).
Agricola,
veldomstaatsmanen
getrouwd.
met Wagner
^ Cne'us
g
9 Julius,,R.
a9 9
hoofdst. van het distr. A. in de z.g. Noord- heer, geb. 39 n. Chr. te Forum Juliurn (Fréjus),in 77
A
West.rov.
P van Voor-Indië, 185 000 inw. (( 2/3 Hin- consul, 77-84 stadhouder in Brittannië, ,waar hijJ
; prachtige
uitbreidde; ,hijJ was de eerste,, die
does, 1/33
g
P
g gebouwen. A. het Rom.ebied
een eiland is;,g
gest. 93. Zijn
kwam in het begin der 16e eeuw tot bloei en van ontdekte dat Engeland
J
^
1526 tot 1658 was het de hoofdst. van het rijk
J der leven is beschreven door zijn
J schoonzoon Tacitus.
er ge
Agricola,
Rudolff (Roelof
is A. een Engelsche stad.
Mogols; sinds 1803
g
f Huisman),} , eender
g
geb. 1443 te Baflo ,
Agram, hoofdst. van Kroatië en van het comitaat leerdste mannen der 15e eeuw,g
was de leerling
2 180 000 inw);
A., ((7145 K.M2.,
A.
) ; 79 000 meeren g van Thomas
a Kempis
deels Katholieke, Kroatische inw., heeft een domp te Zwolle, reisde
in
het
buitenland,
werd
ekerk uit de 15e eeuw en een universiteit; zetel van
8
heimschrvijer
der stad Groeen aartsbisschop.
J
P
akker),
er
een
sinds
er,
nip
en,
waar
hij
de
vriend
Agrariërs ((van het L.
g
J
a9
welke
was van Wessel Gans fort.
1879 in Duitschland bestaandeolitiekepartij,
f Weer
P
later leefde hij
de belangen
J in Duitsch,
gtegen
g die
g van den landbouw verdedigt
land; hijJ stierf 28 Oct. 1584
van heteld-ka
itaal.
De A. vereen den
zich in
g
P
g
op
1878 tot een Verein deutscher Steuer- mid WirtP een reis naar Italië en
werd te Heidelberg8begraven.
schaf treformer" en sloten zich aan bij
J de Duitsch^
A. was taalkenner en wijsconservatievearti'.
J
g
P JSinds 1893 worden de belangen
45. Rudolf Agricola.
g
geer.
der A. voornamelijk
behartigd
door
den
Bund
der
g
J
g
^s
A icol Johan, eigenlijk Schnitter geheeten en
Landwirte."
Islebius,
Eisleben Magister
in ons land uit- naar zijn
Agrarische
Wet,
a9'
J geboortest.
g
^ e en 9 Apr.
Pr
g
in 1525Preeen der Hervormers,eb.
20 Apr.
daarbij de uitgifte
in Indië van
8
P
g evaardi8 de wet, daarbij
g
onden in erfpacht
aan particulieren
is geregeld.
gronden
g geld dikant te Eisleben, in 1536 hoo g1. te Wittenberg,
P
P
gstrij
aangelegenheden in strijd met
agrariae of akkerwetten) raakte overodsd.
Agrarische Wetten (Le9es ^
en Melanchthon, was vanaf 1538 hofprediker
waren in het oude Rome die wetten,, welke ten doel
P
sbur9sche
van het Au9
hadden om aan de arme Plebejers
Plebejers eengroote
outer aan- te Berlijn.
J Als mede-opsteller
P
vijanden Te
ageer interim ( z.a. maakte hijJ zich vele vijanden.
te verzekeren bl de verdeeling
g van den
Jn ggest. 22 Sept.
P 1566.
g
P den vijand veroverde gronden,
p
^ d.w.z.de op
geheel
toeëigenden.
welke de Patriciërs zich bijna
A
Agri
ri decumates of Decumaatland was de driehoek
8
g
den Boven-Donau, den Boven- en Middenaanleiding tot ernstige
Hun toepassing
gaf steeds aanleiding
g
gg
P
-Rheinbrohl;
deze streek
wanordelijkheden.
De eerste A. W. werd aan geno- Rijnen de lijn
wanordeli
J Re ensbur
g
g
J
Cassius Viscellinus, werd door de Romeinen in de le eeuw n. Chr. in
men op
p
P voorstel van Spurius
bezitenomen
en afgestaan
aan Rom. veteranen
stuitte af op de
maar de ten uitvoerlegging
g
8
g
P tegeng^g
werkinger
g Patricieërs (486 v. Chr.. In 366 v. Chr. en Gallische kolonisten, die er tienden van moesten
betalen; vandaar de naam.
werd door C. Licinius Stolo een wet voorgesteld,
g
Akragas))
eenmaal een beAgri entum(Gr. Aas
die o. m. bepaalde
dat niemand meer dan 500
P
publicus mocht lapST^Jijke stad opPSicilië, als Dorische kolonie van
era (± 125 H.A. van den ager
] ug
g P
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Gela uitgesticht omstr. 582 v. Chr. A. werd in 405
door de Karthagers
veroverd, kwam in 261 in de
B
macht der Romeinen en werd in de 9e eeuw n. Chr.
door de Saracenen verwoest. OpP haar puinhoopen
P
P
verheft zich de tegenwoordige stad Girgenti
Gir enti.
Marcus
Vi
sanius,
Rom.
veldheer
en
^ pp r
p
staatsman,eb.
g 63 v. Chr., schoonzoon van Auguetus. Hij overwon in 36 Sextus
Pomp e'us
au
9 in een zeeslag
g Jbij NP actus en door den beslissenden
zeeslag
dJ Actium {(in 61)) grondg bij
vestte hij
alleen-heeru9
JAugustus'
schaPPJ
i'. Onder zijnJ leidinggwerd
rijk
Pg
heteheele
Rom. rijk
opgemeten
g
en in kaartebracht;
ook stichtte
g
hij
grootsche bouwwerken, o.a.
Jg
het Pantheon te Rome;est.
in
g
Maart 12 v. Chr.
Ag ri
pp a von Nettesheim, Hendrik Cornelis, wijsgeerig
schrijver, M
46. .V. gA ri
J g g schrijver,
PPa.
geneesheer
en alchimist; geb.
14
g
g
1486 tegest.
Keulen, est. 18 Febr. 1535 te GreSeP
noble, leidde een avontuurlijk leven, was o.a. in
Mararedienst van de Nederlandsche landvoogdes
g
g
tha, schreef een bijtende
satire op de
P toenmalige
wetenschap
P „De incertitu ' e et vanitate scientiarum",waarvoor hijJ te Brussel een jaar
jaar langgevangen
gg
g
de Domizat. HijJ nam ook Lutherspartij
op gen
tegen
P J P
nikanen.
i sanius
Agr
i ina
V ipsania dochter van M. V p
pp ^
Agrippa,
pp was de eerste ggemalin van keizer Tiberius.
A^rippina de Oudere, tweede dochter van Ag ri
ppa,
kleindochter van Augustus,
^ 8gemalin van Germanicus
en schoondochter van Tiberius.
Na den dood van haargemaal
werd zij
J naar het eilandPandateria
bijJ Napels
verbannen, waar zij
zij in
P
33 v. Chr. vrijwillig
J
ger
g den hongerdood stierf.
(Julia),)
Ag ri
ppina de Jongere
^ c
dochter van de vorige en Germanicus, geb. 16 n. Chr. te Keulen
(Colonia A
ri ina) , was een der
g pí^
slechtste vrouwen uit deeschieg
47. Agrippina
denis. Na reeds tweemaalehuwd
g
de Oudere.
geweest te zijn,
huwde zij
zij met
J
keizer Claudius, vergiftigde dien om haar zoon uit
haar eerste huwelijk,
J Nero, op
P den troon te brengen. Nero liet haar in 59 vermoorden.
Agtelek,t Hong.
P in het komitaat Gómór, nabijJ
g dorp
den weg
g van Ofen naar Kaschau, is beroemd door
zijn
druipsteengrotten, de ootste van Euro
Jgrootste
Europa en
vóór-historische voorwerpen
zijn.
rP gevonden
J
g
Agua sinds 1541 uitgedoofde
vulkaan in Guateg
mala(375
mala3752 M.).
Aguascalientes
uascalientes hoofdst. van den Mexik.staat A.C.
692 K.M2., 103 000 inw., in het midd. des lands),
45 000 inw., N.O. van de stad Mexico warme bronnen.
Aguesseau,^ Henri Dra
27 Nov. 1668
^ geb.
uSr ois d',
g
te Limoges,
9 Febr. 1751
te Parijs,
volg ^ ggest.
J^
was
gen
Frankrij
g Voltaire de ^geleerdste staatsman,^ dien Frankrijk

ooit bezat. In 1700 werd hijP
hprocureur-generaal
te
g
Parijs, in 1717 kanselier van Frankrijk. In 1718 in
ongenade
zijn verzet tegen
Law,
zijn
g
ggevallen wegens
g
g
werd hij in 1720 weer tot zijn
post teruggeroepen.
JP
Het hoofddoel van zijn werken g
was de hervorming
der wetten.
Cordoba,
Aguilar
de la Frontera, stad in de prov.
g
P
in het Z. v. Spanje
S ane,
j 13 500 inw.
Aguihas of Naald-kaap,
p voorgebergte, dat de mideli'kste
punt
van Afrika is, ligt
J
P
g 155 K.M. ten Z.O.
van kaapP de Goede Hoop,
P op
P 34°51' Z.B., heeft een
vuurtoren. In de nabijheid
ligt
J AgulJ
g de gevaarlijke
g
has- of Naald-bank.
Aha
Ahaggar
gg arplateau in het midden der Sahara, met
in den winter met sneeuw bedekte bergtoppen;'
hoofdst. is Ideles. A. is de woonPlaats der roof zuchtige
g Roearegs.
g
Ahasverus of Ahasveros is de Hebreeuwsche vorm
van den Perzischen vorstennaam Xerxes en komt
meermalen voor in het 0. Testament.
Ahasverus is in een in de 13e eeuw ontstane legende de naam van een onbarmhartigg inwoner van
Jeruzalem, die Jezus van zijn
] g toen hijJ
J deur verjoeg,
op
eenige
zijngang
g g naar Golgotha
Pzijn
g
g
g oogenblikken
wilde rusten. A. is nuedoemd
om als „de Wandeb
lende Jood" rusteloos over de aarde te zwerven tot
Jezus' terugkomst
op
g
P aarde.
Aha=', koning
g van Juda van 736 tot 727 v. Chr.,
vereerde degoden
heidenscheen riep,
P door de S Y
ebracht,
de Ass Y
riërs en Israëlieten gin
't nauwriërs te hulp,
( KoninJ zich onderwierp
P aan wie hij
rP2
ggen 15 en 16).
Ahazja. --1) Koningg van Israël, omstr. 850 v. Chr.,
zoon van Achab, eenoddeloos
koning,
g
g stierf na
tweejarig
e re
geering, (1 Kon. 22; 2 Kon. 1.) — 2)
één
A., koning
g van Juda, zoon van J oram, regeerde
g
jaar en werd met Joram van Israël omstr. 843 vermoord door Jehu. (2 Kon. 9.)
Ahlwardt,
^ Hermann,
^ heftig
g D. antisemiet, ''- geb.
21 Dec. 1846 te Krim bijJ
van 1881 tot 1894
hoofd eener school te Berlijn
Bern,
li van 1892 tot 1903
werd ten slotte zelfs
in den Rijksdag,
door zijne`
verloochend om zijnnonbeJ ^geestverwanten
J
kookte aanvallen tegen
de Israëlieten; g
est, begin
^
g
1914.
Ahmadnager, hoofdst. van het distr. A. in het
presidentschap
42 000 inw.;
P
P Bombay
Y in Eng.-Indië,
g
textielnijverheid.
Ahmedabad, hoofdst. van het distr. A. in het
presidentschap
P
P Bombay,
Y 216 000 inw. A. is een der
mooiste Indische steden, metrachti
e edenkteeP
gg
kenen en moskeeën en was vroeger
g de hoofdst. van
Goedzjraat In 1817 hebben de Enhet landschap
P Goedzjraat.
A. voor goed
in bezit ggenomen.
enomen
g
^
1724,
Ahmed-sjah,
1773, was degrond^g est.1773
t ^ geb.
g
legger
der Doerani in Afgh
Y
gg van de dynastie
g anistan
en een beroemd veroveraar in Noord-Indië. Onder
A. nam Afghanistan
voor het eerst een plaats
in in
g
P
de rijJ der staten.
van den Rijn
Ahr, linkerzi'riv.
J
J in het Pruis. re gg
district Coblenz, ontspringt
P in den Eifel, stroomt
wi'door het 89 K.M. lang^
wijnschilderachtige,
e
e
g^
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gaarden bezette
Ahrdal, mondt uit beneden Sinzig.
.
g
Ahriman in het Zend Anra-Mainjoe, „de verAhriman(in
is in de oud -Perz,godsdienstleer
g
g
delve
g en de bron van het kwaad, het
^ xPersoonlïJkin
opperhoofd
der booze ggeesten, de tegenstander
van
PP
g
Ormuzd en deoede
geesten.
g
g
Ahuachap an stad in Salvador, Centr..Amerika y
14500 inw.; heete zwavelbronnen.
AL Zie Luiaard.
geb. 4IFebr. 1848 te
Aicard,
^ Jean, Fr. dichter,,g
Toulon, schreef o.m.„ Poèmes de Provence,"
,
,Jésus", romans en kleine dramatische stukken.
Aida opera in 4 bedr., tekst van Ghislanzoni, naar
Aida,
een -scenario van Mariette-bey, muziek van
Verdi,
,
voor het eerst opgevoerd
te Kairo in 1871, te Parijs
Pg,
in 1876. De opera
speelt
te Memphis
en te Thebe,, in
P
P
P
den tijd
J der Farao's.
Aidin of Smyrna,
Turksch wila'et
J
] in Z.-W.-KleinAzië, 65 900 K.M. 2, 1 396 500 inw.;; hoofdst. Sm yrhoofdst. A. of A. Guseihissar,, Z.O. van
na. Vroegere
g
Smyrna, 36 500 inw. Mohammedanen ).
Aigoen of Sachalin Oela,, Chin. stad in Mands'] oe
ri'e,
J aan de Amoer, 15 000 inw., oorspronkelijk een
strafkolonie. Te A. werd in 1858 hetrensverdra
g
g
gesloten
tusschen Rusland en China, waarbij
g
J aan
Rusland de linkeroever van de Amoer werd af8 estaan.

J

g
^

Gard,
Aiguesmortes,
g
^ stad in het Fr. departement
P
ten Z.-W. van Nimes, op
P 1 uur afstand van de Middell. Zee, 4500 inw., vroeger
g een belangrijkehavenstad, vanwaaruit Lodewijk
^ de Heilige
9 ter kruisvaart
vertrok naar Egypte
gYP (1248) en Tunis (1270 ).
Ailly, Pierre d', L. Petrus de Alliaco), Fr.eesteg
like,
geb.
in 1350 te Com
J
g
Piègne ,in 1389 kanse lier
van de Universiteit te Parijs,
in
1393
bisschop
J
p van
Cambra t in 1411 kardinaal, leider der Kath. hervormin
o de concilies te Pisa en te Cong ,Ps arti'
J op
stanz,est.
9 Aug.
Aug. 1420 alsP
pauselijk
te
J legaat
g
g
Avi
vertegenwoordigde hi' een
ghij
8^on; als theoloog
sceptische
en tegelijk
richting;
P
g J mystieke
Y
g^hij
J was een
dexeleerdste
mannen van zijn tijd.
tijd
g
Gustave, pseudoniem van Olivier Gloux,
geb.
13 Sept.
est. 20 Juni 1883,
P 1818 te Parijs,
g
J ald. gest
als kaju
itsjo
en naar Amerika, leefde daar 10
]ngen
aar onder de Roodhuiden,, reisde later door Spanje,
P ]
Turkije en den Kaukasus en nam deel aan oorlogen
g
en samenzweringen.
Zijn
Zijn boeken zijn
J meerendeels
g
ook in 't Nederlandsch vertaald.
Aimere. Zie Adsjmir.
o de ZwitserAin riv. in Frankrijk,
Ain,
J ontspringt
^op
sche Jura en lootP in de Rhone uit, 35 K.M. boven
Lyon ; 190 K.M. lang
} — Het
g (90 K.M. bevaarbaar).
deP. A.,
A. in het 0. van Frankrijk,
Frankrijk, 5825 K.M2. groot,
8T
346 000 inw., hoofdstad Bourg.
g
of
Mozesbron,
oase
van
Suez,
ten 0.
Ain Moesa
hier bevindt zich naar men meent de bron, die Mozes
stof uit de rots deed ontspringen Exodus
met zijn
J(
17).
Ainmiller,^ Max Emanuël
,ggeb. 14 Febr. 1807 te
Munchen, ald,est.
8 Dec. 1870, vond opnieuw
de
g
P
kunst vanlasschilderen
uit.
g
Aino of Ainoe mensch" jagers- en visschers-

volk op
P het Jap.
( g de kust)) en oop
P eiland Jesso (langs

de naburigeeilanden,
het oervolk van
JaP an.
Ainsworth, James
William Harrison,
Eng.
J
g romanschrijver,
ggeb. 4 Febr. 1805 te
Manchester,est.
te
g
ReYg
ate, 3 Jan. 1882;
schreef veel huiverin^
ekkende
Be schiedenissen.
Aintab, stad in
j
het Turksche wilaet
Aleppo
a (in
( het Z.O.
van Aziatisch TurAino's.
kije
J , 90 000 inw.
Air, Ahir of Asben,
oase in het midden der Sahara, bergland
(hoogten
(
8
8^
tot 2000 M.); bevolkt door Toearegs,• hoofdst.
Agades
met 15 000 inw.;
grootste stad Tintellust
g
^
60 000'inw.
Tessino, aan de
Airolo,^ dorp
P in het Zwits. kanton Tessin
Ticino en aan den Z. ingang
g 8 van den St. Gothardtunnel, 2000 Kath. inw.
Aasja
] gs gemalin
J ^ dochter van A boebekr en jongste
g
vanaf 624) van Mohammed, werd ook na diens dood
hoog
haar verzet tegen
g vereerd, hoewel, wegens
g
8
de verheffing
g van Mohammeds schoonzoon Ali tot
kalief, te Medinaevan
en
ZijJ stierf daar
g
g gehouden.
8
in 678 n. Chr.
Frankrijk ontAisne,^ 1.-ziJ riv. van de Oise in Frankrijk,
springt
op het^
Argonnenwoud,
280 K.M.
lang,
P
P isg
g
iè ne uit. — Het dep.
mondt bij
J ComPg
P A., in het N.
van Frankrijk, 17 428 K.M2., 534 500 inw., hoofdst.
Laon.
van
Aistulf of Aistol f, koning
g
g der Longobarden
749 tot 756, veroverde het Exarchaat, doch werd
koning
in 755 door Pepijn,
p
P
g der Franken, dienpaus
Stephanus II te hulp
P geroepen
g P had, gedwongen
g
gen afstand te doen van zijn
J veroveringen.
g
van
Aitzema is de naam van een Friescheslacht,
g
welks leden vooral bekend zijn: Foppe
pp
pp of Foppius
in de rechten, in het begin
van A. hoogleeraar
81 der
8
17e eeuw de eerste resident der Ver. - Nederlanden te
politieke
Hamburg,
g daarna belast met verschillendeP
zendin
g
g en
^ werd later van verraad beschuldigd,
nam de wijk
J naarhet buitenland en stierf te Weenen.
— Hessel van A., die in 1584 deel uitmaakte van het
gezantschap,
gP dat de soevereiniteit over de NederFrankrijk daarna
landen eerst aan den koning van Frankrijk,
aanbood.
koningin Elizabeth van Engeland
g
— Lieuwe van A. Nederlandscheschiedschri'ver,
g
J
est. 23 Febr. 1669
geb.
19 Nov. 1600 te'tDokkum,gest
g
's Ha ge,
g, schreef„ Saaken van staat en oorlogh
g in
en omtrent de Vereenigde
g Nederlanden," een werk,
dat van 1621 tot 1661 loot.
P
Turksche zeestad in KI.Aiwalik,^ Gr. Kydonia,
y
Lesbos; 21 000 Gr. inw.
Azië,tegenover
g
Gratianae,
Aix of Aix-les-Bains, het oude Aquae
q
Frankrijk
stad in het dep.
P Savoie, in het Z.O. van Frankrijk,

AI%AKIBA.
]
( tot 450 C. }wordt jaar9000 inw., warme bronnen,
liJ ks door 12 000 badgasten
bezocht.
g
Aix,
v. Chr. door de
Aix het oude Aquae
Sextiae(123
^
q
Romeinenesticht
, )stad in het Z.-Fr. dep.P Boucher8
du-Rhone, voorm. hoofdst. van Provence, zetel van
een aartsbisschop,
P 20 000 inw.; universiteit, warme
bronnen. Bij
J A. versloeg
8 .Marius in 102 v. Chr. de
Teutonen.
Aix, Fr. eiland voor den mond der Charente.
Napoleon
daar in 1815 aan boord van de Bel^ 8ging
g»
lerophon."
P
Ajaccio,
^ hoofdst. van het Fransche dep.
1
P en eiland
Corsica in de Middell. Zee, aan de W. kust, 22 500
inw., fraaie reede, vesting van den 2den rang. A. is
deeboos
te Plaats van Napoleon,
wiens standbeeld er
?^
^
staat als consul en als keizer. A. is door zijn
J zacht
klimaat een uitstekend winterverblijf voor borstlijders.
ia Sophia,
kerk te KonstanA a Sophia
of Ha9
p
p
tinopa
1, in oopdracht
dracht van Justinianus door de bouwmeesters Anthemios van Tralles en Isidore van

^
49. AjaJ Sophia.
P
Milete gebouwd en 537 voltooid,^ stond op
plaats
PdeP
van de door Constantijn
^ den Groote aan de GoddeliJ'
ke Wijsheid
Wijsheid
so
en 532
^
(Gr. te hagia
phia) opgerichte
Pg
door brand vernielde basiliek. Na de verovering
p
} werd de A.S. door
van Konstantinopel
(1453)
Mohammed II in een moskee veranderd.
} is de naam van twee Grieksche
Ajax (Gr. Aias)
helden uit den Trogaanschen oorlog, beiden bezonen in Homerus' Ilias. — A. de Kleinere, was de
zoon van O'ileus, koning
g van
Lokris. HijJ
met 40
schepen
Pe naar Troje, ontrukte
aan de Trojanen
Trojanen het lijk
lij van
BijJg
zijnterugkeer
leed hijJ schipbreuk,
, een straf
P
derden
J hijJin den
8^ wijl
^
nacht, dat Troje
genomen
] g
was, Cassandra beleedigd
8
had. — A., de Groote was de
zoon van Telamon, koning
van Salamis; hij
hi' was na
60. Ajax (de Groote).
Achilles de dapperste
uit
PP
het Gr. leger
voor
Troje.
Troje.
Toen
de wapens
van den
8
P
gesneuvelden
sneuvelden Achilles aan Odysseus
(Ulysses)
y
y
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werden toegewezen,
werd hij
J razend van woede, viel
8
op
P de kudden der Grieken aan in de meeningg dat
het vijanden
waren, en doodde ten slotte zichzelf
J
met zijn
J zwaard.
aan de Golf
Akaba, Turksch-Arab. havenplaats
P
van A., het N.O. deel der Roode Zee.
Akarnanië is het W. deel van het oude Hellas,
vormt in het tegenw.
koninkr. Griekenland met
g
Aetolië een nomos. Zie verder op
P Aetoliië.
Akbar, d.i. de Groote, keizerGroot-Mogol)
gof van
Hindoestan, de beroemdste vorst uit het huis der
Groot-Mogols,
eigenlijk
^
g J Ds'7 alaladdin Moehammed
Seheeten, 8eb. 14 Oct. 1542 te Amarkote in Sindh,
volgde
oP, breidde zijn
J vader Hoemayoen
J
g in 1566 zijn
l^ebied uit, verbeterde het binnenlandsch bestuur
zij volk, bevorderde kunst en
was de afgod
8 van zijn
P, handel en landbouw. Zijn
J residentie
was
ra, waar hijJ in 1605 stierf.
Aken D. Aachen, Fr. Aix-la-Chapelle, L. Civitas
Aquensis of A 4
uis granum ), hoofdst. van het re geeringsdistrict
A. in de R^P
jn rovincie, de stad waarde
g
vroegere
Duitsche keizers werden gekroond;
156 000
^
8
inw., meerendeels Katholieken. Onder de merkwaardeg
sta gebouwen
van A. behoort de oude Munster
^
( domkerk) , met het bouwen waarvan in 796 een
begin
is gemaakt
en waarin het stoffelijkJ overschot
^
8
van Karel den Groote in 814 is bijgezet; tevens bevindt zich daar hetraf
g van Otto III. In den Munster
zijn37 Duitsche koningen
en 14 koninginneng 8e
zalfd. A. is een belangrijkehandels- en fabrieksstad
en reeds vanaf den tijdder Romeinen zijnde minerale bronnen te A. beroemd. De belangrijkste
is
8^J
de Kaiserbrunnen 55+ C.). -- Het Congres rvan
Aken,^ v an 30 Set.
P tot 21 Nov. 1818, diende tot
bekrachtiging
g Alliantie
^ van het stelsel der Heilige
mogendheden
besloten de bezettin i;stroelz.a..
) De mo
8
en uit Frankrijktere te trekken
Pterug
en enelkaar
aar we
derkeerig
B te steunen bij
J revoluties. — De eerste
Vrede van Aken maakte een einde aan den Devolutieoorlog (2 Mei 1668). -- De tweede Vrede van Aken,
1,8 Oct. 1748, maakte een eind aan den Oostenrijkschen Succesie-oorlog.
9.
genoemd naar de
Akershus, ambt in Noorwegen,
8 g
vestin
S A. bijJ Christiania,^ aan de Christianiaf'ord
]
5224 K.M2., 116 500 inw.
Akersloot,gem in N.-Holland, ten Z. van Alkmaar, 1551 inw.
Akhmim,(El Achmim of 'El Echmim), het-oude
Chemmis of Panapolis,
stad in Opper-Egypte, o
p ^P
den rechteroxer van den Nijl, bezit o.a.
een KopP
tisch klooster met derachti
ste
P
g kerk van Egypte,
g^P
ong. 28 000 inw.
Akhissar (d.i. Witte Burcht"),stad in het
wilajet Aidin in het Z.W. van Klein-Azië 12 000
inw.
Akaba Ben Joseph, geleerde rabbijn, leefde omstr.
100 n. Chr.,
stondj
edurende
40 jaar aan het hoofd
g
der Joodsche hoogeschool te Jabne in Palestina,
gaf
tijd onderricht aan 24 000
g naar men zegt in dien tij
gen. A. werd op
P 120-jarigen leeftijd in 135
n. Chr. terechtgesteld
wegens
deelneming
g
8
8 aan den
opstand
van den valschee messias Bar Cochba.
P
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AKIBA—ALANDS-EILANDEN.

Alabama riv. in de Ver. Staten, loot
P uit in de
Golf van Mexico, 1014 K.M. lang. — A. staat in
het Z.O. van de Ver. Stat. van N.-Am., 134 043
K.M2., 2 138 500 inw. waarvan bijna
J de helft kleurlinen
Montgomery, voornaamste haven
^
g hoofdst.
Mobile. A. levert koren (in het N.), katoen (in het
Z.),ook veel steenkool. In 1711 door de Franschen
deel uit
g
ggekoloniseerd, maakte A. achtereenvolgens
van Georgië
PP in 1817 werd het een
g en Mississippi,
territorium in 1819 een staat; in 1861 trad het toe
tot de Confederatie der Zuidelijke
J staten.
Alabamakwestie. Dit was eengeschil tusschen
de Ver. Staten van N.-Amerika en Engeland, ontstaan wegens
de schade, door kaperschepen waarg
van de Alabama" een der actiefste was) van de
Zuidelijke
tijdens den
J Staten (de Geconfedereerden))J
burgeroorlog
bur
8
g in de Unie (1860-1865) toegebracht
der Noordelijke
Noordelijk Staten.
aan de koopvaardijvloot
kaperschepen waren gedeeltelijk
J in Engeland
g
g
ebouwd en hadden zelfs onder Engelsche
vlagg gebouwd
g ge
varen zonderdatn egand daartegen
iets
^eg
daan had. Een oo genblik dreigde
^ er een oorlog^ te
zullen uitbarsten. Heteschil
werd onderg
worpen
aan een scheidsgerecht
(Genève
{
rP
g
1872) , dat Engeland
veroordeelde om
g
een schadevergoeding
g
8 van 15%2 millioen
dollar te betalen, wat geschiedde. Dit was
het eerste voorbeeld van scheidsrechterlijke
beslissing
J
g in een internationaal geschil.
kloosternaam:
Alacoque,
9
q ^ Marguerite,
gest17 Oct.
Marie, geb. 22 Juli 1647, est.
als non te Para Y-le-Monial, gaf
g door
haar vizioenen aanleiding
g tot de invoering
van de vereering
van hetg
„Heili
^
g
Hart van Jezus"; door Pius IX in 1864
zaliggesproken.
51. De ruinen van de Akropolis
van Athene.
gg P
P
Ala-D
t wee bergen in Armenië, een
^ h^
M. en een opPTurksch gebied
ebouwen, inz. op
sterkt\en
bevatte7de belangrijkste
g
P Russisch ((3130 M.)
w^gebouwen
M. — A. is ook de naam van een gedeelte
M.)
^jare
in later jaren de citadel, was 3520
g deelte
Pels. De A.gelijk
middelpunt,
waaromheen de stad zich uitbreidde van den Taurus (K1.-Azië).
P
berg
Aladsja-Dagh,
en het verzamelpunt
bijJ aanvallen van buiten af.
^ ^
g
g in het Russ.-Kauk. gebied
P
versloegen de Russen
Akro^lis van Kars; van 13 tot 15 Oct. 1877 versloegen
Tegenwoordig
P
8
g duidt A. meer speciaal
hier
de
Turken.
Athene aan, waarin nog
g de bouwvallen staan van
Alagoas, staat van Brazilië, aan den Atl. Oceaan,
het Parthenon.
waarin de aanvangsaanvan - 58 491 K.M2., 785 000 inw., hoofdst. Maceió; vroeAkrostichon is eengedicht,
g
eindletters der regels, afzonderlijk gelezen, een gere hoofdst. A. 4000 inw.
Alai-gebergte, g eb. in Boekhara en in de Russ.
naam of een sPreuk vormen.
{
) W. gedeelte
g
Ferghana
(Centraal-Azië);
van
Utin geradeel, ten prov.
Akkrum,^dorp
P
g
rP in de Fr. gem.
S
Geb.; waterscheiding6
0. van Sneek, aan de spoorlijn Leeuwarden-Me
^
PPel, het Tiensjan- of Hemelsch
tusschen de Syr-darja
-±- 1800 inw.
] tot 7000
] en de Amoe-darja,
Y
y
der natuur- M. hoog.
Akustiek of 9eluidsleer is een gedeelte
g
g
Alain^ s tad in het dep.
kunde dat zich bezighoudt
met: de wetten der geP Gard, in het Z. van Frankg
k 30 000 inw. ^J
zijde-industrie. Te A. werd 27 Juni
luidsggolven,
^ de wetten der trilling^ van muzikale riJ^
tusschen
{
(Edit
de grdce)
tonen, het ontstaan en de verspreiding
9
^g
P
g der tonen in 1629 een verdraggesloten
waarbij dezen hun
Richelieu en de Hugenooten,
verschillende middenstoffen, de stem en hetehoor.
^ waarbij
^
Poli.
g
tieke voorrechten en versterkte steden verloren.
In en geren zin is A. het geheel
der regelen,
volgens
^
g
g
Alameda, stad in den N.-Am. staat Californië,
welke de beste uitwerking^ van het geluid
in gesloten
g
g
aan de baai van San-Francisco, 16 500 inw.
ruimten verkregen
g wordt.
e
Alands-ellanden,(sPpr. Ool-^ Finsche eil.•
^P
AkY^
ab hoofdst. van de divisie Arakan inBirma,
Britsch Ind. 36 000 inw.; zetel van Europ.P consuls, (ongg. 300 eil.,
^ waarvan 90 bewoond) aan den ingang
^ n8
grootste eiland,Aland
van de Botnische Golf. Op
haven sinds 1826 onder Eng.g heerschappij.
Phet
8T
PPJ
Akiba, hoofdst. van de Jap. ken A.{(in het N.W.
van Hondi), 34 500 inw.
in Centr.-Afrika,
Akka,^ n aam van een dwergwolk
8
lengte is
door Schweinf urt ontdekt; hun gemiddelde
g
1.35 M.
Akkermaalshout is zuiver eiken hakhout, met
geen andere houtsoorten ertusschen, wordt om de
7 à 10 jaar gehakt,
levert schors en brandhout.
g
Ak erman of Akkerman,^ het oude Tyras,
yras havenstad in BessarabiëZ.-W.-Rusland),
32 500 inw. Te
(
A. werd 6 Oct. 1826 een verdragg8
gesloten tusschen
Rusland en Turkije
(als aanvullinggbij
J den vrede
J (
van Boecharest),), waarbij aan Rusland rechten werden toegekend,
^ wier schending
g^gaf tot
g aanleiding
g
den oorlog van 1828.
handelsplaats
aan de
Akkra is de belangrijkste
P
^J
Goudkust, West-Afrika 20 000 inw., waaronder
slechts weinig
A. is sinds 1850 Eng.
g
P
g Europeanen.
bezit.
akros,
woord (van
Akropolis een Gr. samengesteld
g
polis, een stad),
hoog,
g Ppunt
) beteekent het hoogste
gen?^
van een stad,,
de citadel. Het wasgewoonlijkver-

ALANDS-EILANbEN—ALBANIA.
8 de vestingg Bomarsund,
^(457 K.M2., 13 000 inw.)lag
die in 1854 door de Eng.g Fransche vloot verwoest
werd.
Alanen, Alani, Alauni of Albani, volk van ScYthische en Sarmatische afkomst, uitmuntende
ruiters en boogschutters,
woonden verspreid
van den
^
P
Kaukasus tot aan de Don, verdrongen
g in 375 met
de Hunnen de Oost-Gothen, drop gen in 406 met de
Sueven en de Vandalen tot in Gallië, Spanje
P ] en
Lusitanië door, waar zijJ in 418 door de West-Gothen
" een afzondgeheel
verslagen
er
g werden, waarna zijJog
g
lijk
J volk meer uitmaakten.
Alan -clan in N. 0.-Indië de naam voor een
Alang-alang,
grassoort, die
1-4 voet
hoog wordt, stijve, lange,
8^
g
stijve,
8
smalle bladeren heeft en een halm met zilverwitten
voor, wordt
Pluim, komt in alle tropischelanden
P
jong
dient,.gedroo8d, wel tot
8 door het vee ggegeten,
g
dakbedekking.
g
omstr.
Alarik I^ koning
g
g der West-Gothen, geb.
370 n. Chr., diende tot aan den dood van keizer
werd in 395
Theodosius in de Romeinsche legers,
g
door zijn
tot koningguitgeroepen,
J stamgenooten
g
deed in ditzelfde jaar een inval in Griekenland,
overallunderend
en verwoestend c A. stak met
P
Ceres -tem P el te Eleusis
eigen
hand den prachtigen
g
g
P
in brand), werd door Stilicho in 396 teruggedreven,
gg
deed in 400 en 408 een inval in Italië, verscheen in
410 voor de derde maal voor Rome en veroverde die
stad, 14 Aug.,
lang
e lunderd
8 waarna ze 6 dagen
g
^gP
werd. A. trok nu naar het zuiden om Sicilië te veroveren, doch stierf te Cosenza. Zijn lijk werd beaven in de beddia van de Busento, te voren door
8rg
Romeinscheevan
enen
afgedamd,
die allen gedood
^
g
^
g
werden, o
J be
^aafPlaats zou kunP dat niemand zin
nenen verraden. — A. II, koning
der
West-Gothen
8
in Spanje
slag
P ] van 484 tot 207, sneuvelde in een sla
tegen Clovis bij Poitiers.
Alaska, schiereiland van Noord-Amerika, 22 000
Iljaminsk
K.M2. met vulkanen tot 3678 M. hoogte
^J
).
8^
Naar het schiereiland isenoemd
het territorium A.
g
van de Ver. Staten, vroeger
l; Russisch Amerika (van
de Russ.-Am. Handelscompagnie), in 1867 door de
Ver. Staten gekocht voor 7,2 mill. dollar. In het
gebied verrijstde Mount Mac-Kinley tot 6328 M.;
^Y
het beslaat 1 552 500 K.M2. en telt 64 500 inw.
(ong.. 30 000 blanken, 30 000 Eskimo's, Aleoeten en
Indianen, 2000 Chineezen. enz. Hoofdbronnen van
bestaan zijn
; in de
J en handel in elswerk
J visscherf
P
laatste jaren zijn
J aan den Boven-Joekon Cercle
^
City)
goudvondsten gedaan;
hoofd P
1.
Y ) belangrijke
^J ^
g
Sitka.
in Noord-Sumatra, ten Z.
Alas-Landen^ hoogland
8
van de Ga'o-Landen,
tusschen de zuidelijkste
]
TJ
Atjehsche
staatjes
der W.-kust en de residentie
]
]
Sumatra's Oostkust.
Alastor is in de Grieksche drama's de geest der
wraak, die voor iedere misdaad een wrekende daad
te voorschijn
J roept.
P
van vier berg-Alatau of Bont Gebergte is de naam
g
ketens in Centr.-Azië drie ervan in de Russ.rov.
SeP
mi'ets'ensk
en de 4e opP
de ^
grenzen van Tomsk en
] ]
Jenisseisk .
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Alatri, stad in de It. rov.
P Rome, 15 500 inw.;
zetel van een bisschop.
P
van de drie Baskische
Alava is de zuidelijkste
Prov. in SPape,
] 3045 K.M2., 96 500 inw.; hoofdst.
Vittoria.
dat door
Alba of Albe, is het lane
g
g witte ewaad,
de R.-K.riesters
gedragen
zij de mis
8 wordt als zij
g
P
celebreeren. Ook An8lik aansche en Luthersche ggees-teliJ ken dragen
de A.
g bijJ sommige
g g
g gelegenheden
Alba, hoofdst. van een distr. van dien naam in de
prov.
Cuneo in het N.W. van Italië(Piëmont),
c
P
14 000 inw., het oude Alba Pomp9
e 'a.
van
de
prov.
A.
(14
863
K.M2.,
Albacete,^ hoofdst.
^
P
138 000 inw., in het vroegere
8 koninkr. Murcia in
het Z.O. van SPanje , aan het Maria-Christina-kanaal, 22 000 inw.
Alba-Ion de moederstad van Rome en de oudste stad in Latiumest.
g 300 jaar vóór Rome), een
eeuw na de stichting van Rome verwoest door de
Romeinen onder Tullis Hostilius. A.-l. lag
g in de
{ de prov.
buurt van het tegenw.
Albano (in
Rome).)
g
P
Albans Rom. geslacht, kwam door Giovanni
paus werd,
Francesco A.,
A. die in 1700 als C lemens XIP
Filippo
totoot
^ aanzien, stierf in 1852 uit met prins
P
pp°
A. Uit heteslacht
A. is vooral bekend kardinaal
g
est. 11 Dec.
Alessandro
A.,A.geb. 15 Oct. 1692, gest
en wel door de rijke
J kunstverzameling
g in zijn
paleis, de villa A., dat nu aan P
prins Torlonia behoort.
P
is een woeste
Albanië, in het Albaneesch Skyperia,
yp
bergstreek aan de Adriatische en de Jonische Zeeën,
in de Oudheid Epirus
en Illyrië,
TurkP
Yr de vroegere
g
sche wilajets
Janina, Monastir, Scoetari en eendeel
]
van Koso omvattend, nu een onafhankelijke
J staat,
echter noggg
geheel in wording;
zijn
J
g zelfs de grenzen
^
op
(voorjaar
1914)) in het Z. nogg niet
(
]
P dit oogenblik
g
afgebakend. — De Albaneezen, in hun taal Sk etaren, in het Turksch Arnauten
genaamd, stammen af van de
oude Illyriërs
en Thraciërs, zijn
J
Y
een half beschaafd bergvolk,
1
g
A, 2 mill. zielen sterk, deels
Mohammedanen, deeds R.- en
Gr.-Katholiekende
c R.-K. Albaneezen heeten Malissoren)
wonen voor het grootste deel
in het tegenw. Albanië. Hun
taal is een zelfstandige
8 tak van
den Indo-Germaanschen taalstam. ZijJ staan opPzeer lagen
g
trap
; bloede van beschaving;
gde
wraak bestaat nog
g onder hen
en isemiddeld
in de helft der
g
sterfgevallen
als oorzaak op
^
P te
52. Albanees. geven.
De Albaneezen zijn
g
J altoos
gewapendg
en vertoonen in zeden en gewoonten
. en
zelfs in hunodsdienst
noggveel dat aan het heidens
dom herinnert. Het nationaliteitsgevoel
is zeurgeg
ring
g onder hen. Onderlinge
$ strijd was aan de orde
van den dag,
J in
g te meer waar zijJ onderscheiden zijn
twee stammen: de Gegen in het N. en de Tosken in
het Z. Zij
zijn dappere en bekwame soldaten en
J
werden als zoodanig
g door de Turken in het geheele
g
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gebezigd.
rijk
Jk 8
g — Geschiedenis. De oudste gesc hiedenis van A. is in het duister gehuld. Tot 1204 kon
het 0.- Rom, rijk
9 de kust *van A. verdedigen
^ tegen
^
Gothen, Bulgaren en Noormannen. In het binnenland drongen de Slaven binnen (in het N. Serviërs,
in het Z. Bulgaren), wier heerschers in de 10 en 1 l
eeuw te Ochrida zetelden. Na 1204 werd A.eheel
g
versnipperd.
Het despotaat
van Epirus
bestond
P
PP
P
tot 1449, Grieken uit Konstantinopel
P beheerschten
mee de kust; te Durazzo en omgeving heerschten
de Napolitanen
P
( 1257-1368 ,) daarna de Venetiërs..
Aan het Meer van Scoetari regeerden
de Serviërs, die
g
soms wel het heele land bezetten. Eigenlijkeheeren
des lands waren de adellijke
^ der 14e
J families. Begin
eeuw had Aen sterke trek naar het Z.laats.
De
P
Turken onderwis^Pen de Albaniërs na langen bloedien
g strijd,
1 waarin zich onderscheidde de laatste
vorst van Kroja,
George
Jg
9 Kastriota, bijgenaamd
J
Skanderberg , de nationale held van A.( 1443-68 ).
De Venetianen hielden nogS verscheidene jaren stand
in de kustplaatsen.
Het binnenland werd eigenlijk
P
rp
nooit veel meer dan in naam onderworpen.
Wel
won de Islam er veld. In het laatst der 18e eeuw
trachtte Ali Pas ?'a van T epelen de Alb. stammen onder éen heerscher te vereengen. De geheele
19e
^
eeuw was één strijdteen
g de Turken, het laatst had
in 1912 noggeen hevige
plaats.
Aug.^ 1912
P
gopstand
P
gaf
af de Porte aan hun eischee toe. Nog
g voor het
uitbreken van den Balkanoorlog
^ (19 en 20 Sept.
P
1912), deden de Malissoren een aanval opP Scoetari,
doch werden door de Turken teruggeslagen. Na de
nederlagen
29 Nov. 1912
^
8^ der Turken vergaderden
de Alb. afgevaardigden te Walona onder voorzitterscha
^ ,proclameerden
P
P van Ismaël Kemal-Be
de onafhankelijkheid
van A. en deelden dit aan
J
Oostenrijken Italië mee. 5 Dec. d.a.v. vormde het
voorl. bestuur van A. een ministerie en werd een
senaat van 18 ledenekozen.
8
De Mogendheden
steunden hetPplan om A. tot
g
een zelfstandigen
staat te maken en wezen aan
g
dezen staat o.m. Scoetari toe. ZijJ deden vruchtelooze
om koning Nikita van Montenegro te bepogingen8
ween
op te breken, maar
g het beleg^van die vesting8P
dwongen hem, ze, eenmaal ingenomen, weder te
verdedi
ontruimen, ten behoeve van A. De
T. ger
van Scoetari, Essad Pasja, een Albanees, bleek de
even
te hebben op Pconditie dat Montee
stad over88
ne^o hem zou steunen bijJ het plan,
dat hijJ 27
P
proclameerde zzich
Apr.
P '13 ten uitvoer bracht. HijJP
toen tot vorst van A. • 16 Set.
een door
g
P wei erde
de voort. regeering
g
gte Scoetari bijeengeroepen verg
g te erkennen en ook
gaderingdan ook deze regeering
eliks tevens eischend
te Durazzo deed men desg^
dat de zetel der regeering
g zou worden.
g
g
g ald. gevestigd
21 Sept.
P maakte Essad-Pasja
^ zich meester van de
douane te Durazzo. Het voorl. bewind te Walona
riep
in, ook om
g
^ der Mogendheden
P de bemiddeling
te stellen aan de invallen der Serviërs.
P
P aal enperk
Oostenrijkzond Servië een ultimatum in dien zin.
De Mogendheden stelden een internat. contrólecommissie in, die met het voort. bewind samenwerkte en verzochten de Nederl. regeeringom officieren

gendarmerie.Onze regeerting zond o.m.
voor de Alb.endarmerie.
uiteneraal de Veer en Majoor
^
Thomson,
homson, die zich
ich
met de hun later toegevoegde officieren schitterend
en. 24 Nov. 1913 werd
van hun moeielijke
kwijt
J taak kwijten.
Willem von Wied((zoon van vorst W
Wilhelm
lhelm
Marie der Nederlanden)) door de
zu Wied enrinses
P
Mogendheden
tot vorst van A. aan gewezen.
In
8
g
Jan. 1914 boden Alb. samenzweerders de kroon
aan aan I zzet-Pas9 'a, afgetreden
min. v. oorlog
8
g in
Turkij.
Jgunste
Te Walona had ten zijnen
ste
een aansla plaats van eenige^honderden comitadjis,
slag
comitadjis die
aandeden. De gendarmerie
P
P stoomboot de plaats
8
nam er 200evan
^
gen. 23 Jan. legde
g de voorz. der
voort. re8 eering , Ismaël Kemal-Bey,
y zijnambt neer
in handen der intern. commissie, de voort regeering
g
B
werd ontbonden en Fevzi-Bey
y tot directeur-generaal
8
der binnenl. zaken benoemd. 11 Febr. deed ook
zn
7 afstand van zijn
J macht aan de intern.
commissie. 21 Febr. ontving
8Pprins Willem von Wied
te Neuwied een Alb. deputatie
onder Essad-Pasja
7
P
en aanvaarde de hem aangeboden
kroon. 7 Mrt.
8
ontscheept
ontschee te de vorst te Durazzo na een rondreis aan
teEurop.
dadelijk te strijden
P hoven. HijJ had al dadelijk
inN.-Epirus
N.-Eirus, dat zich, na door de
P
8 en een opstand
Preputroepen
ontruimd te zijn,tot een onafh. re uP
Alban
Y, hoofdsi. van den N.-Am. staat New-York
aan de Hudson, 100 000 inw.; universiteit. A. werd
in het begin
door Nederl. ko8^ der 17e eeuw gesticht
8
lonisten, heette eerst Beverwijk later Willemstad,
in 1664 werd zijJ
Eng.
g bezit en kreeg$ haar te genwoordien naam.
Albast is een mineraal, dat zijn
J naam ontleent aan
de stad Alabastron in Opper-Egypte. Men onderscheidt het harde,ofkorreli
e,
^
g zeer doorschijnende
kalk-A. en het zachte, op marmer 8egeelachtigeP
ip
lijkende 9gips-A.
Beide soorten worden gebruikt
voor
g
het vervaardigen
beeldjes van welke industrie
g van beeldjes,
een middelpunt
is.
P
Albatani(Mohammed ibn Ds'eber ,eb.
8 omstr. 854
sterrenkundige
8^
^ onder de
gsst. 929, was de grootste
Arabieren. HijJ leefde in Mesopotamië.
P
Albatros vogel
^ en de
g van de orde der Zwemvogels
familie der
9els. Deggewone A. ((Diomedea
exulans L.)heef t
een vlucht van
3 M. De A. behooren thuis op
het zuid. halfrond, maar komen ook op
P het
noord. halfrond
voor. ZijJ worden
vaak op
P zeer
grooten afstand
53. Albatros.
van de kust of
van de eilanden waargenomen.
prov.
op
AI
a hoofdsi. van de gelijkn.
P het eil.
P
b Y^
g J
LuzonPhils
i' nen); 34 000 enw.
(
PPJ
1696 door Willem
Albemarle^ Eng.
g graventitel,
g
III verleend aan den Geld. edelman Arnold Joost
van Ke el,
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mnaam van een Kath. Nederl. geAlberdingk
g k ThiJ^
slacht, dat verscheidene schri
J vers heeft oPgeleverd,
waarvan de beroemdste zin:
Albertus A.
A.,
J Josephus
^
gest Mrt. 1889 te Amsterdam;
geb. 30 Aug .1820, est.17
• schreef vertellingen,
en verhandelingen
g
g
^ gedichten
over litteratuur-geschiedenis; en Karel Joan Lodepseudoniem Lode ..
wijkA.,
A. m eer bekend ander zijn
JP
Deyssel
is een
anno
Hwi k van De
y
( (Deyssel
Y
g gehucht in
ver, bij) Paderborn, vanwaar de familie A. afkomstigis . Deze werd 'geb.
g in 1864 te Amsterdam, was
een der baanbrekende letterkundigen,
g die aan „De
Nieuwe Gids" meewerkten, (de „Tachtigers"),
schreef in die dagen
g o.m. Een Liefde". Bekend zijn
verder „De kleine Republiek"
en zijn
J vele bundels
P
0 stellen". A. woont sinds 1893 te Baarn werd in
»P
1894 redacteur van het Twee-maandelijksch
TijdJ
schrift, dat 1902-8 maandelijksuitkwam als De
XXste Eeuw", welke in 1909 vereend werd met
„De Nieuwe Gids".
geb.
Alberoni, Giulio kardinaal en Sp.
^g
Pminister,
31 Mei 1664 te Fiorenzuola bij
J Piacenza, werdpriesP
ter, slaagde er ing
1713 als afgezant van den hertog8
van Parma te Madrid in, het huwelijk
J van Philips
p
V van Spanje
p 7 met Elisabeth
Farnese, de erfgename
van
g
Parma, tot stand te brengen, werd in 1717 eerste
minister van Spanje,
P ] regeer^eer
de oppermachtig, werdgrande
van Spanje
Hij
Penkardinaal.
] J
bestuurde de binnenlandsche
aangelegenheden uitstekend,
maar was ongelukkig
zijn
ginzij
g
buitenlandsche
politiek, welke
de vorming
g
van de Quadruple-Alliantie
p
54. Alberoni.
(z.a.) tengevolge had. In
1719 uit Spanje
P l verbannen, vluchtte hijJ naar Italië
en stierf 26 Juni 1752 te Piacenza.
Albert I,^ koning
geb. 8 Apr.
P 1875,
^ ^g
g van België,
zoon van Philips, graaf van Vlaanderen (2e zoon
van Leopold
p
I)} en van Maria ((dochter van vorst
Karel Anton von Hohenzollern-Si
9 marl
n9en), huwde
2 Oct. 1900 met hertogin
8 Elisabeth van Beieren,
aanvaardde na den dood van Leopold
II 23 Dec.
p
1909 de regeering
re eerie met een rede, welke den toch
reeds zooo
ulairen prins
met één slagg
algemeene
PP
P
g
sympathie deed veroveren, ook buitenslands.
Albert,^ Honorius Karel, vorst van Monaco, geb.
g
13 Nov. 1848 te Parijs,
J ^4 volde
P 1889 zijn
g 10 Sept.
vader Karel III op,
is een verdienstelijk
verdienstelijkgeleerde,
g
s
die veel doet voor de vermeerdering
g van de kennis
der zee, sinds 1891 corresPondeerend lid van de Academie van Wetenschappen
J
PP te Parijs.
Albert,
Albert Franz August
Karl Emanuel,prins
van
u9
P
Saksen-Cobur
-Gotha
geb.
26
Aug.
^g
9
g 1819, was van
10 Febr. 1840 tot aan 'zijn
J dood, 14 Dec. 1861, de
ggemaal van koningin
g Victoria van Engeland
g an en als
,Prince Consort" zeero
^
PPulair in Engeland.
Albert de G roots (Albertus Magnus), graaf van
Bollstádt, bijgenaamd Doctoruniversalis,
universaliageb.
1193
g
te Lauing en in Zwaben, werd in 1223 Domin-
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kaner-monnik, was een dereleerdste
scholastiekers,
8
gaf onderwijs
J in Duitschland en Frankrijk, werd
in 1254rovinciaal
van zijn
J Orde in Duitschland,
P
was van 1260-62 bisschop
van Regensburg, af
Pg
deze waardigheid
op
P om zich weer aan de weteng
schaP te wijden,
est.
gest 15 Nov. 1280 te Keulen. A.
J
een uitnemend Aristoteles-kenner en beschikte
over zeer uitgebreide
natuur- en scheikundige
g keng
nis, zoodat hijJ als een toovenaar beschouwd werd.
Alberta,
^Pprov. van het Dominion of Canada aan
de 0.-heffing
g van de RockyYMountains, 656 642
K.M2., 185 000 inw., hoofdst. Edmonton.
Albert Edwardmeer,^ Muta Nsi9e, meer in Centr.Afrika, on gg. 4000 K.M 2., door de Semliki watert
het af in het Albertmeer.
Mwutan Ns'^9e, meer
Albertmeer, Albert-Nyanza,
y
in Centr. Afrika, iets ten N. van den Evenaar, 150
K.M. lang
30 K.M. breed; uit het Z.
^ en gemiddeld
1;
ontvang
ontvan t het A. water uit het Albert Edwardmeer
in het N. door den Victoria-Nijl
J water uit het
Victoriameer. Uit het A. stroomt de Nil
J als Somerset-Nijl
]
J of Bahr-el-Ds'ebel.
Oostenrijk 3e zoon
Albertus VII,^ aartshertog8 van Oostenrijk,
keizer Maximiliaan II, geb. 1559, werd o
P8evoed aan het hof van Philips
p 7 werd
p II van Spanje,
geestelijke,
in 1577 kardinaal en aartsbisschop
J
g
P van
Toledo, van 1583-1596
onderkoning
g van Portugal, daarna stadhouder
der Sp.
P Nederlanden,
verliet deneesteli'ken
J
g
stand, huwde in 1599
met Phili
p s' dochter
Isabella. De „aartshertogen"
kregen
g
g ons land
als bruidschat, doch
konden het niet veroveren. A. werd 1600 bijJ
Nieuwpoort
verslagen
P
g
doorrins
Maurits, verf
overde in 1604 Ostende
55. Albertus van
na een 3-jarig
] g beleg
g en
OostenriJ k.
overleed te Brussel in
Juli 1621, kort vaar het eindigen vang
het 12-Jarig
Bestand.
Albi, hoofdst. van het departement
Tarn in het Z.
P
van Frankrijk
J aan de Tarn, 23000 inw.; zetel van
een aartsbisschop;
P concilie in 1254.
Albegenten heetten in de 13e eeuw in Zuid-Frankrik
J de secten der Katharen ^z.a. wier middelpunt
P
de stad Albi en haargebied
Albi ^Bois was. ZijJ streefg
den naar oud-christelijken
eenvoud, waren tegenJ
^
standers van hetausdom
en werden beschermd
P
door Raymond
van Toulouse. Het verVI,graaf
y
8
Petrus van
moorden van denauseli'ken
legaat
J
P
g
Castelnau 1208 } deed paus
Innocentius III een
P
kruistocht teen
g de A.g elasten, die geleid werd door
Simon van Montfort en den abt Arnold van Citeaux.
Eenleger
door het voorg van 50 000 man,
^ aangelokt
8
uitzicht opPbuit en door den toegezegden volkomen
aflaat, verwoestte de landstreken in Z.-Frankrijk,
VII
plunderde en moordde. In 1229 moest Raymond
y
P
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hetrootste
deel van zijngebied
aan Frankrijk af8
gFrankrij
de A. werden
mete
of uitgegeweld bekeerd
g
roeid. Zij
^ waren de voorloopers
P der Hervorming.
g
((Zie ook op
P Waldenzen.)
Albino's noemden de Portugeezen
de
witte
Negers
g
g
die zijJop
P de westkust van Afrika vonden. Tegen8 en
woordig noemt men A. die menschen en dieren, in
wier huid en oogen
gg de donkere kleurstof, het pi
Pg
ment, ontbreekt.
Albion is de oudste naam, waaronder Groot-Brittannië bekend was bijJ
Grieken en Romeinen.
A. is waaischit'nlïJ k afgeleid
van denzelfden worg
tel als het Lat. albus(wit) en toegepast met het oogg
op
P de witte kalkrotsen aan de Z.-W.-kust van Engege
land. A.wordt nu alleen nog^
maar in dichterlijke
dichterlijk
g
Oud-Albias gem. in Z.-Holland, ten 0. van Alblasserdam, 1225 inw.
Aiblasserdam gem. in Zuid-Holland, groot
6183 inw. ; scheepsbouw.
P
Alblasserwaard landstr. in derov.
Z.-Holland,
P
tusschen Merwede, Lek en Vijfheerenlanden, groot
21 818 H.A., ligt gemiddeld
1.7 M. beneden`PA.P.
8
Alboon koning
volgde
Alboin,
g
8 der Longobarden,
g in 561
in Pannonië zijn
J vader Audoin op,
P^ overwon de
Gepiden en veroverde in 568 Italië tot aan den Tiber. Hij
met Rosamunde de dochter
iJ was gehuwd
g
van den door hem verslagen
g Gepidenkoning
P
g Kunimond. Toen hijJ in dronkenschap
P haar eens dwong8 te
drinken uit den schedel haars vaders liet zijJ hem vermoorden door haar minnaar (573).
Albrecht 1^ hertog8 van Oostenrijk,
Oostenrijk Roomsch koningvan Duitschland van 1298 tot 1308,^ geb.
om g
str. 1250, oudste zoon van Rudolf I van Habsburg,
9
kwam eerst na de nederlaag en den dood
van Adolf
f
van Nassau (z.a.) bijJ Worms in 1298 op
den
troon,
P
besteedde al zijn
zijne
J krachten aan het uitbreiden zijner
gen, voerde daartoe vele oorlogen
g zonder
zin
J doel te bereiken, werd 1 Mei 1308 biJ Windisch
aan de Reusz vermoord door zijn
J neef,^ hertogg Johan
van Zwaben, wien hijJ zij
zijn erfdeel onthield, en diens
Albrecht van Beieren raaf van Holland, zoon van
keizer Lodewijk
Margaretha
9
.^ van Beieren en gravin
g
van Henegouwen
, een zuster van^aaf Willem I V.
e9
Gravin Margaretha
moest haar heerschappij
9
PPJ over
deze landen afstaan aan haar zoon Willem V, den
aanlegger
der Hoeksche en Kabeljauwsche twisten.
^gJ
Deze werd krankzinnig
g en A. werd tot ruwaard aan ggesteld in 1358. In 1388 stierf Willem en volgde
g A.
hem op.
PHij
J was een aanhanger
g der Hoekschen en
voerde oorlog
g tegen Gelderland, Utrecht en Friesland en in 1403 tegen
l
^ het machtige
^ Kabeljauwschgezinde Huis van Arkel^ waarbij
waarbij Gorcum door zijn
zij
g
Willem van Oostervant werd veroverd. Hij stierf
in 1404. Na den dood van zijn
werd hijJ
Jgemalin
g
geheel beheerscht door Aleid van Po eest.
Albrecht de Kloekmoedige, hertog
van Saksen,
g
,
stamvader van het tegenwoordige Saksische koningshuis,
geb.
17
Juli
1443,
regeerde
vanaf
1455,
^g
g
^
aanvankelijk
J te zamen met zijn
iJ broeder Ernst, streed
als veldheer van keizer Frederik III in 1475 teen
g

Karel den Stoute, in 1487 in Hongarije,in 1488 tegen
^
de Vlamingen
van Maximiliaan. In
8 ter bevrijding
dit
hij
jaar werd
hi' door den keizer benoemd tot stadhouder der Nederlanden en in 1498 tot erfstadhouder van Friesland; hijJ dempte
van het
P den opstand
P
Kaas- en Broodvolk, maar kon zijngezag
g g in Friesland slechts met derootste
moeite handhaven.
g
A. moest eenmaal, toen
o een landdag
hijJP
8 te Lei P zig
zijnin Franeker door de Friezen belegerden
z' was, zijn
g
en met den dood bedreigden
zoon Hendrik komen
g
ontzetten. HijJ
12 Set.
P 1500 te Emden. — Te
zijner
eere is de Saksische Albrecht-orde ingesteld.
g
Albret Jeanne d' eenige dochter van Hendrik van
Navarre en Margaretha
van Valois, zuster van Frans
9
I, g eb. 7 Jan. 1258, in 1548 gehuwd
met Anton van
g
Bourbon, hertog
g van Vendome. Zij
J was vanaf 1555
koningin van Navarre, was de-moeder van Hendrik
IV en de ziel van de Hervormdearti
J
P Jin Frankrijk.
Aibula pas in het Zwits. kanton Graubunderland,
Albula
van het dal van de riv. Albula naar het
Engadindal, 2315 M. hoog^; de s Poorli Jn van Thusis
naar St. Moritz loot
P door den A.-tunnel.
Albumine. Zie Eiwitstof.
t
Albuquerque, Alfonso d', de Groots, Port. zeevaarder en krijgsheld,geb
eb.1453 te Alhandra in Estramawas deondle
er
8?
gg van de Port. macht in het
Oosten, werd in 1509 vicekoning
g in Indië, veroverde
Goa, Malakka en Ce Y lon, bezette in 1515
Ormoes, dat de sleutel
werd van de Port.
macht in Azië, werd
teng
evol8e van laster
afgezet
en stierf 15
g
Dec. 1515 op een
schip
P
op
P de roede van Goa.
Een treffend bewijsvan
zijn
J rechtvaardigheid
g
is dat nogg vele jaren
^
na zijn dood Arabieren
en Hindoes naar zijn
graf
gingen
om zijn
g 8^g
J
56. Albuquerque.
beschermingg in te roe en tegen
van zijnopvolgers.
P
g de onrechtvaardigheid
g
Alcala de Henares, stad in de Sp.
prov. Madrid,
PP
vroeger
aanzienlijke stad met 60 000 inw., nu
g zeer aanzienlijk
11 500; tot 1836 zetel van een beroemde
eboorte laats van Cervantes.
universiteit;P
8
Alcamo,^ stad in de It. prov.
Trapani
P
P opP de N.W.kust van Sicilië, 52 000 inw.
Alcantara-orde,^ een der drie oude geestelijke
^
J ridderorden in Spanje,
ging
1 in 1156 ggesticht ter verdediging
van Castilië tegen
naar het
g de Mooren en genoemd
g
stad? 'e Alcantara(3500 inw.) aan de Taag.g In 1450
kwamhetrootmeesterscha
derA.aan
de Spaansche
P
P
8
kroon. De A. is nog gzeer rijk
rij en is nu een orde voor
verdiensten.
het, kazar =paleis), naam
AlcazarArab.
Alcazar(Arab. el
der, meestal versterkte,aleizen
der Moorsche vore
zijnde A. van Cordova, Sezin
sten in S PanJ e,
villa, Segovia
en Toledo. (Zie fig.
op pag. 45).
g PPg
8
Alchimie of Alchemie (Arab. de scheikunde"
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was tot oPde 17de
eeuw hetzelfde als chemie, scheikunde, daarna, in tegenstelling
g met
g
ewoneP
wetenschapdePelijke scheikunde, de
kunst omoud
te
g
maken van zilver en
andere metalen en zulks
door een middel, dat
men hetroot
g magisterium, de roode eeuw of 57. Zaal der Afgezanten
g
de roode tinctuur noem- In het Alcazar van Sevilla.
de en waaraan men
tevens de kracht toekende om alle kwalen teeneg
zen en het leven te verlenen,
8 waarom men het ook
de steen der wijzen of het levenselixer noemde. Een
tweede, minder volkomen middel, dat onedele metalen hoogstens in zilver kon veranderen, heette het
klein magisterium of elixir, de witte leeuw of de
witte tinctuur. De A. was reeds bijJ de Egyptenaren
gYP
bekend en wordt teruggebracht
op Hermes Tris8gP
me9istus ( z.a.) ,vandaar haar naam hermetische kunst.
De ingewijden
in de A. noemden zich adepten.
Hoe
P
8 J
men moe
g oordeelen over de A., die onder een
dichten sluier vaneheimzinni
g ligt,
^
8
gheid verborgen
waarvan nog
zoodat er
P] is opgelicht,
Pg
g maar een tipje
veel meer ware kennis in verborgen
geweest
kan
zijn
g g
dan men nogg vermoedt, het zoeken der alchimisten
heeft veleewicht'
e ontdekkingen
g ten gevolge
g g
^
g
gebied. Begg
g
^gehad, op
P scheikundig en geneeskundig
roemde alchimisten waren: Geber, een Arabier uit
her begin
8^ der 9e eeuw, Roger Bacon, Albert=s Magnus en Arnold de Villanova(13 eeuw), Ratmundus
eeuw),
Lull=s(14e eeuw),
(
) Basilius Valentius(15e
Theophrastus Parelcelsus, die reeds in de 16e eeuw
met antimonium-middelen, enz. In
P atientengenas
g
de 16e eeuw was het beoefenen der A. een rage,
g
waaraan zelfs vorsten meededen, die fortuinen
verslond en ook heel wat bedrisgers en avonturiers
bood hun slag te slaan.
gelegenheidg
Alcibiades,
Alcibiades Atheensch staatsman en veldheer, geb.
g
omstr. 450 v. Chr. te Athene, een schoon en schitterend begaafd
man, maar eerzuchtigg en losbandig,
8
g
die leefde in het tijdperk
van den Peloponnesischen
JP
P
Oorlo8 . HijJ was in zijn
zijnjeugd
Jg
een vriend en leerling
g van
Socrates, die zijn
J leven redde
in den slaggbijJ Potidaea (432)
en wiens leven hijJ later redde
in den slag
gbijJ Delium (424).
HijJ liet Athene bondgenootg
schappen
sluiten tegen
de
PP
8
partanen, doch verloor tegen
SP
g
hen den slag
gbijJ Mantinea
het
( 418.0
)
P met een
P punt
vloot naar Sicilië te zeilen om
Syracuse
te beoorlogen,
Yren,
gmaak58. Alcibiades.
te hijJ zich schuldig
g aan heili g schennis door de standbeelden van HermesMercurius
) te verminken. Hiervoor ter dood eeroorhij zich naar
deeld vluchtte hijJ naar Sparta,
waar hij
P
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de S Partaansche "zeden voegde
g
8 en in bondgenootschaPmet den Perzischen stadhouder Tissaphernes
Athene veel afbreuk deed. Uit vrees voor de wraak
van koninggA 9is II, wiens vrouw hij verleid had,
vluchtte hijJ naar Tissaphernes, maakte dien tot zijn
en met Athewerktuig,
P onderhandelingen
8 knoopte
^aan
ne, werd teruggeroepen, weer aan 't hoofd van het
leger
in 411 bijJAb
Yg ggesteld,^ overwon de Spartanen
P
dos, in 410 bijJ Cyzicus
in zeeslagen
Y
8 en kwam in 408
in triomf naar Athene terug. Wegens
g de nederlaagg
van zijn
J onderbevelhebber Antiochus van verraad
beschuldi8d, trok hijJ zich in Thracië in ballingschap
^ P
terug
P ar
g en werd daar in 404 opP aanstoken der Spartanen vermoord, toen hijpogingen
deed
om
zijn
J
vaderstad te bevrijden
bevrijden van de Spartaansche
overP
heerschip g.
uit de 2e of 3e eeuw
Alciphron,^ Gr. schrijver
J
n. Chr., van wien we 118 brieven bezitten, die z.g. afkomsti8zijn
J van allerlei lieden uit Athene of den
omtrek dier stad.
Valencia (in
Alcira,, versterkte stad in deprov.
P
het 0. van Spanje), aan de Jucar, 21 000 inw.
Alcoran. Zie Koran.
geb. 29
schrijfster,
Alcott,^ Louise May,
^ N.-Am. schrijfster,
g
Nov. 1833 te Germantown bij
J Philadelphia,
P
8est. 6
Mrt. 1888 te Concord bijJ
vooral bekend door
haar meisjesboeken.
Alicante, in het 0. van
Alcoy,
Y,stad in de prov.
P
SP
panje,
., PPierfabricage, inz. sigarettenS
g
] 34 000 inwa
aPier.
Alcuinis, Flaccus Albinus, 8eb. omstr. 735 te
zijntijd,
tijd
van z"n
York, een dereleerdstegeestelijken
g
de vriend en raadsman van Karel den Groots,
die hem in 782 naar Frankrijk
J riep,
P waar hijJ zich
vooral voor het onderwijs
verdienstelij maakte.
J verdienstelijk
1801 trok hijJ zich terug
g te Tours als abt van St.
Martin, stichtte daar een school,die eeuwen langg de
voornaamste zetel der wetenschapP was in het Westen, en stierf er 19 Mei 804.
van koema
Alcyone,
yons dochter van A eolus, ggemalin
nipgCeyx
y in Trachis, stortte zich in zee, toen zijJ het
lijk
omgekomen
gemaal
g
J van haar bijJ een schipbreuk
P
g
zag
za aanspoelen.
De goden
veranderden beiden in een
P
g
ijsvog el (Gr. mYt
h.).
Aldegonde. Zie Marnix van St.-Aldegonde.
^
bijJ de AngelAlderman was in het oude Engeland
g
g
saksen de titel van de hoogste
g ambtenaren der
PP en, werd later ook aan vorsten,
^ aafscha
graven,
oven, bisschoppen,
enz. gegeven.
Tegenwoordig
g is
PP
gg
g
in de Engelsche
gemeenteraden
de A. een raadslid,
g
g
dat in rangg boven de gewone
leden staat. Eén vierde
^
van den raad bestaat uit deze A. ZijJ worden door de
raadsleden uit hun midden of uitpersonen,die de
bevoegdheid
hebben om raadslid te zijn,gekozen
g^
jaar. Ook in de regeering
voor 6 `aar.
P
g
g der graafschap..
g
J hebben bepaalde
P en zijn A. Zij
P
ljustitie-bevoegdheden.
noordelijkste der
Alderney,
Y, Fr. Aurigny , is het noordelijkste
Eil., 8 K.M2., 2100 inw.
in de groep
Aldebaran, ster van de leootte
gT
P
der Nyaden
in het sterrebeeld van den Stier.
Y
pplaats
in
het
Eng.
graafschap
Ham
AldershotP
P
P
g gT
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shire, waar sinds den Krim-oorlog (1855) een vast
legerkamp is, in de omgeving waarvan een nieuwe
stad A. ontstaan is. Het geheel 31 000 inw.
Aidinen zijn
J de boeken door Aldus Manutius (z.a.)
gedrukt tusschen 1490 en 1597.
en zijnnakomelingen
$ $
Aldobrandinische Bruiloft. De, is een antieke Romeinsche frescoschilderij,
J de voorbereidselen voor
een bruiloft voorstellend, in 1606 gevonden in den
vroegeren
tuin van Maecenas te Rome, genoemd
$
$
naar den eersten bezitter, kardinaal Aldobrandini
sinds 1818 in de Vaticaansche Bibliotheek.
Aidrin^ er^ Johann, graaf,
gr ^ ook Altringer,
9 generaal
$
Oorlogg,
troepen
der keizerlijke
P in den Dertigjarigen Oorlo
geb. 10 Dec. 1588 te Diedenhoven, was na T ill^'s
dood opperbevelhebber
van het leger
PP
$ der Kath.
Lia streed met Wallenstein tegen
Liga,
$ de Zweden en
sneuvelde 22 Juli 1634 bijJ de verdediging
g$ van Landshut.
Meid of Adelheid van Po eest was de vertrouwde vriendin van Albrecht van Beieren (z.a.) Albrechts
zoon Willem van Oostervant, vertoornd over haar
Hoekschen, smeedde met andere
intriges
V tegen de Hoekschep
Hoeksche edelen een comPlot om haar te vermoorden wat in 1392 opP het Buitenhof te 's Hag$
ge eschiedde. Albrecht bestormde zijn
J zoons kasteel
Altena en verwoestte het omliggende
land. Willem
$$
was voordien naar Frankrijk
Frankrijk
uitgeweken
$
en eerst
$laats
P
J'aren daarna had een verzoeningplaats.
$m$ vanGer
vereeniging
Alemannen Alamannen,
Alemannen,
^
'
maansche stammen, die in het begin der 3e eeuw
aan de Boven-Main woonden, vanwaar zijJ zich onder voortdurende aanvallen op
P de Romeinen uitbreidden tot aan den Rijn.
J In 357 werden zijJ door
keizer Julianus bijJ Straatsburgg er in 368 door keizer
Valentinianus I in het Zwarte Woud verslagen,maar
trokken toch reeds in de 5e eeuw over den Rijn,bezetten den Elzas en Oost-Zwitserland, maar werden
door Clovis .1 in 496 bijJ Ziil Pich of Tolbiac
(tusschen Aken en Bonn) verslagen,
$ waardoor zij
ï kwamen. Later ononder Frankische heerscha
PPJ
tstond weer een hertogdom Alemannië, dat in de
10e en l le eeuw iets beteekendeewoonlï
($
Jk Zwaben
geheeten, z.a.).
Alem, Maren en Kessel, gem. in het N. van N.de Maas, 1311 inw.
Brabant, langs
$s
Alembert, Jean le Rond d', Fransch wiskundige
g
en wijsgeer,
een der Encyclo
p aedisten (z.a.),$geb.
te Parijs
J 16 Nov. 1717, was
het te vondelinggelegde
$$ $ onwetti$ e kind van mevr. de
T encin en den artillerie-commissaris Destouches, was reeds
in 1741 lid van de Academie
van Wetenschappen
J
PP te Parijs,
later van die te Berlijn,
J stond
in hooge
gunst
bij Frederik
J
$ $u
den Groote en Katharina II,
st. 29 Oct. 1783 te Parijs. 59. d'Alembert.
$eJ
in het Z.
AlemteJA
o prov.
P
van Portugal, 24 390 K.M 2., 416 500 inw.; hoofdst.
Evora.
Alencon, hoofdst. van het dep. Ome in het

N.W. van Frankrijk
J aap de Sarthe, kantindustrie
(point
d'Alen on), 12 0 inw. — De vroegere
$ere
^
9raven en her^en van A. stamden van Karel II
van Valois en stierven in 1525 uit. In 1570 schonk
zij broeder, den in
Karel I1 het hertogdom
A. aan zijn
g
Anjou De
bekenden Frans van Anjou.
$
hertog van A. werd gedragen door de 2den
zoon van den hertog van Nemours, Ferdinand Phi12 Juli 1844 te NeuillY, gest.
29 Juni
lipp
e ((geb.
$
$
1910 te Belmont bijJ Wimbleton in Eng.).
^
Aleoeten reeks van ong. 150 tot het N.-Am.
terrirorium Alaska behoorende, hooge,
$ vulkanische
eilanden, tusschen Alaska en Kamtsjatka, worden
verdeeld in de Vossen-eil., de Vier- Ber geil., de Andre'anowski-eil.,
de Ratten-eil. en de Nahe-eil.,
J
37 840 K.M2., 2500 inw.
gezamenliJ ke oppervlakte
PP
waarvan on$.1000 oorspr.
P inw. met eigen
g taal (eveneens A.,
genaamd, behooren tot de Eskimo's';
A. g
vischvang st; de A. zijn
zijn in 1741 door Behring
n9 ontdekt, in 1867 door Rusland aan de Ver. St.af$estaan.
o of Halen, stad in Syrië, hoofdstad van het
l^l^
Turksche wilajet A.(86 600 K.M2,, ong. 1 mill. inw.),
aantal inw. in de 18de eeuw nog 350 000. nu slechts
135 000 waaronder 20 000 Chr. en 5000 Joden; was
van oudsher, inz,edurende
en na de Kruistochten,
g
de hoofdstaPelPlaats voor het handelsverkeer tusnijverhei van A.
schen Europa
P en Indië; handel en nijverheid
zij nu zeer verminderd. De haven van A. is Scanof Alexandretta.
Alesia, versterkte stad in het oude Galliëin
( het
geheelverdwenen),} hoofdst. der
P. Cote d'Or; nu eheel
Mandubiërs; Julius Caesar belegerde en veroverde
met 60 000 man A. dat door 330 000 Galliërs onder
V ercingetorix verdedigd werd.
A. 9
Alessandria
} hoofdst. van de N.-It.prov.
^
(5088 K.M2., 835 500 inw.), tusschen de riv. Bormida en Tanaro, 76 000 inw., sterke vesting, zetel
van een bisschop.
P
(24 K.M. lang)
Aletschgletscher,$grootste gletscher
$
der Alen.
P aan den Z.-kant van de Jungfrau, in het
Zwits. kanton Wallis, benoorden de Rhone.
Alexander de Groote,geb. Juli 356 v. Chr. te Pella
in Macedonië, zoon van Philips II van Macedonië, en
van Ol^m
, opgevoed
door Aristoteles, toonde
pias
P$
reeds als knaap
begaafdheden, energie
P groote
g$
^ en
dorst naar daden. HijJ
$grooten roem in den
slag bijJ
( 338) , waar de Macedoniërs de
Atheners en de Thebanen versloegen.
In 336 volgde
$
$
hij J
zijn vader oP. Zijn eerste veldtocht als koning$
$ onderwas tegen
Thebe, dat zich J
bijJzijn nadering
d$
wie doch in 335 op het
van zijn
p valsche gerucht
g
wierp,
dood weer opstond
waarop A. tere $keerde en Thebe
P
PPeve
verwoestte. Nu begon
$ hijJ in 334 als opperbevelhebber der Grieken den oorlo g teen
$ Perzië, welke
iJ vader verschoven was. In
door den moord op
Pzijn
de lente van dat jaar
jaar trok hijJ over den Hellespont
P
met 30 000 man voetvolk en 5000 ruiters; versloeg
on bi'
bij de rivier Granicus en den
de Perzische satraP
Perzischen koning
J Issus in
g Darius Codomannus bij
Cilicië in 333, waarna hij
Syrië en Phoenicië aan
J Yr
zich onderwierpamascus
bezette en al de steden
rP,
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langs
Y^ en Gaza, die
^ de Middellandsche Zee. Tyrus
weerstand boden, werden verwoest. In Egypte,
gYP dat
het juk der Perzen moede was, werd hij als een bevri'der
ontvangen;
hijJ stichtte daar Alexandrië in
J
^
331 v. Chr. Daarna trok hij
hij weer noord- en oostwaarts,versloeg Darius nog
Yrië
g eens biJ Arbela in Ass
(331), hield zijn intocht in
Babylon,
Suza en Perse polis
Y
P
Hi liet zich tot koning
( 330).. Hij
van Perzië uitroepen en
drong
g
in het volgende jaar door tot
in Medië, waar Darius nogmaals een leger verzameld had,
doch door den satraap
P Bessus
vermoord werd, die zich nu
Artaxerxes noemde enziJn leger
g
samentrok achter den ParoPaA.
achmisusHindo-Koh
(
) .
60. Alexander de
terhaalde hem in Sogdiana
Groote.
en het zegevierende Maaxar
cedonische gleger bereikte
JYCP ro olis aan den
tesS r-Dar'a
, de laatste stad van Perzië (329).
Y
gedempt
Na een oP tand in zijnleger
P te hebben, trok
g B
en deed een tocht naar
hijJ weer door Bactria terug
u$
hij Boxane,
ScYthië.Ineenveroverderotsvestin
vond hij
l;
dochter van denBactrischen vorst Oxyartes,en huwde
hij zich naar
met haar eveneens327.
eveneens(327).Nu wendde hij
Indië, bereikte in 326 den Indus, versloeg
g den Indischen koning
dasPes, stichtte
g Porus aan den HY
de steden Nicaea en Bucephala
en wilde nogg ver f
dit, toen
der trekken, doch zijntroepen
g
P weigerden
hij den HYP
hasis bereikt had. HijJtrok nu langs
B den
Indus tot aan den Ind. Oceaan. HijJonderwierpP de
volkeren op
J weg
8 en trok door Gedrosia^ BeP zijn
loets'istan
opP welken tocht
) teruggnaar Perse polis,
P
^
had van ezijn
veel te lijden
woestijn^
J leger
g in de woestijn
brek aan water en voedsel. Daarna'n
hij naar
S^ g hij
Suza, waar hijJ bleef. Hij
J nam daar Statira, de oudste
liet, om de verdochter van Darius, totemalin,
g
menging
gr^ van het ras der veroveraars met dat der
veroverden te bevorderen, 10 000 Macedoniërs
trouwen met Perzische vrouwen en nam 30 000
er oP, wat veel ontevredenheid
Barbaren in zijn
leger
J
verwekte onder zijn
J soldaten. Daarop
g1 6 hij naar
P ging
Babylon
en stierf daar na een korte ziekte (13
Y
( Juni
plannen
323), terwijl hij
hij bezig^ was nieuwe grootsche
P
g
voor te bereiden. HijJ liet geen
erfgenaam
na en wees
g
g
een opvolger aan. Na bloedige oorlogen
verdeelden
geeng
^
lij werd in 322
z rJijn veldheeren zijn rijk. Alexander's lijk
Ptolemaeus in Alexandrië begraven.
g
Ziehier eenaar
P zeer bekende anecdoten uit zijn
leven: Toen hij
J vóór zijn ggrooten tocht de Pythia
Y
van Delphi
P wilde raadplegen,wilde deze haar zetel
niet bestijgen,
omdat
de
dag
geen
gelukkige
was.
J gg
g
^
g
op haar drievoet, waarop
A. zette haar meteweld
P
P
de Pythia
:
uitris „Mijn
uitriep:
J zoon, gij
gJ zij onweerstaanY
— Die
is mij
^^ godspraak
9 voldoende," zeide
g P
A. — Vóór hij
zij bezithij optrok,
verdeelde A. al zijn
P
zijn vrienden. — ^,Wat houdt gij
gJ over,
gen onder zijn
koning
vrienden, De hoop",
g een zijner
P
J
g ?" vroeg
antwoordde A. — Toen zijn
J veldheer Parmenio hem
aanried de schitterende voorstellen van Darius aan
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te nemen, zeggende:
„Ik zoude ze aannemen, als
g8
ik A. was." antwoordde A.: „Ik ook, als ik Parmenio
dat zijngeneeswas." — A. werdewaarschuwd
J g
g
heer Philippus door Darius om8ekocht was om hem
te ver 'tien.
g Toen deze hem een drank aanbood om
hem van een koorts teenezen,
dronk A. dien zong
der aarzelen uit en liet toen Philipí^ den brief
lezen met de beschuldiging. — A. bewonderde
Diagenes, die hem geen
andere gunst
vroeg,
g
g
g dan
dat hijJ niet tusschen hem en de zon zou gaan
staan
g
en zeide: ,Als ik niet A. was, zou ik Di^genes willen zijn"
— Te Gordium hakte A. met zijn
zij zwaard
J
Gordiaansclien knoop(z.a.)
p (
) door.
Alexander Severus, Rom. keizer van 222 tot
235 n. Chr. Hij was de aangenomen
zoon en opvolo volg
ger van Heliogabalus,
was een goed
vorst en werd
g
g
te SicilaSiklin
en
(
g bij JMainz) )in een soldaten-opProeredood
met zijn
g
J moeder.
Zie op
Alexander naam van 8ausen.
P
P Pausen en
op
P Borgia.
Alexander I, keizer van Rusland,eb.
g 23 Dec.
1777 te Petersburg,
o,
gggest. 1 Dec. 1825 te Tarang8
regeerde
van 1801 tot 1825. HijJ was beurtelings
^
g
Napoleons
vijand
Na
en bondgenoot
(zie
( op
p
PNapoleon)
2^
g
en oefende na diens val den grootsten invloed uit
op het lot vanEuropa.
' szins dweepP Hij
J was ee ^
P
ziek aangelegd, stichtte de Heilige
oop
g Alliantie (zie
(
Alliantie) en werd van vrijzinnig,gelijk
Jhij
hij in den
g
beginne was, ten slotte uiterst reactionnair.
Alexander II, keizer van Rusland van 1855 tot
1881,eb.
13 Maart 1881 als
P 1818, gest.
^
g 29 Apr.
slachtoffer van een bomaanslag
g te Petersburg.
g
Hij
1856)
Hi' maakte door den vrede van Parijs
Parijs(30 Mrt. 1856
een eind aan den Krim-oorlog; schafte in 1861 de
lijfeigenschap
zijn rijk
regeering
J g
J^g
P in zijn
J af. Onder zijn
werden de Kaukasische volkstammen onderworpen
rP
(1859), in Centr.-Azië Kokan, Boekhara en Chiwa;
Polen, na den oPstand van 1863, administratief
met Rusland vereenigd
g en de oorlog
^ met Turkije
gevoerd
(1877-78).)
g
Alexander Ill, zoon van den vorige,
g keizer van
Rusland van 1881 tot 1894;eb.10
Mrt.1845, gest.
g
g
1 Nov. 1894. Na zijn troonsbestijging
vaardi de
Jgmg
g hijJ
een absolutistisch manifest uit, waarop
P het Nihilistisch Comité hem den oorlog
g verklaarde. Eenmaal
werd hij
toen men b
bijij
J als door een wonder gered,
g
Borki zijn
Aanvankelijk
J trein had laten ontsporen.
P
^]
scheen hijJ zich bijJ Duitschland en Oostenrijk aan te
zullen sluitenDrie-keizers-bijeenkomst
op
J
P het
Poolsche kasteel Skierniewics, 16 Sept.
P 1884
)^ doch
zocht ten slotte toenadering
Frankrijk De
g tot Frankrijk.
staatkunde zijner
ministers, de vervol gmg
ging
van de Duitsche Protestanten in de Oostzee-provinciën
en de onderdrukkin
P
g der Polen
wekten veel vijandschap
J
Ptegen
g hem oP.
Alexander Kar
^eor
g ewi^'
J^ vorst van Servië,
zoon van KaraG9'eorge, den bevrijder
van zijnJ land,
geb.
eb. 11 Oct.1806, werd in 1841 na de afzetting
g van
heteslacht
Obrenowits7' tot vorst gekozen.
In 1858
8
g
afgezet,
werd hijJ in 1868 wegens
^
g medeplichtigheid
aan den moord op
P l ichaël Obrenowitsj9 bij
9 verstek
veroordeeld, stierf 3 Mei
tot 20 jaar gevangenisstraf
g g
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1885 te Temesvar. Hij was de vader van den tegeng
woordil^en koning
8 Peter I.
Alexander 1,^ koning
g van Servië,^ geb. Aug.1876,
volde
J vader Milan I
g na den troonsafstand van zin
dezen op
P in Mrt. 1889, huwde in 1900 met de
weduwe Draga
wilde
7
a9 Machin,8geb. Lunjewitza,
hief de
haar broeder tot trooncoP vo er aanwijzen,
zijn ggemalin
grondwet op
P en werd 29 Mei 1903 met zijn
8^
vermoord door saam t;gezworen officieren. Zijn
o volvolJ op
er was Peter I.
vorst van Bulgarije,eerder prins
Alexander I,^P
Alexander van
van Battenber9 , 2de zoon van prins
P
Hessen
,ggeb. 5 Apr.
P 1879 tot
P 1857, werd 29 Apr.
vorstekozen,
voegde
g
g in 1885 Oost-Roemelië bijJ
zijn
de Serviërs, die
^
J land, sloeg
g in Nov. van dat jaar
een veroveringsoorlog
gtegen
g zijnland ondernamen,
g
ie
terug,
zijn g
ze evg trok Servië binnen, maar moestzijn
renden tocht staken doordat Oostenrijk
J tusschenbeiden kwam. In Au g.1886 werd hijJbij
J een onder Russischen invloed op
staatsgreep
^PgeP touw gezetten
g
vanengenomen
en naar de Russische stad Reni
g g
aan den Donauevoerd,
keerde echter 3 Sept.,
P na
g
een tegenomwenteling,terug
tere , doch deed reeds 7
P d.a.v. afstand, daar Rusland hem vijandig
bleef. HijJ trad daaropP in Oostenrijkschen
dienst
J
onder den naam graaf van Hartenau, en stierf 27
Nov. 1893 te Gratz.
Alexander-Archipel,
eil.oe aan de kust der
p^
^ P
Stille Zuidzee, behoorend tot het N.-Am. terrotorium Alaska, boschrijk,
J 36 782 K.M2., bewoond door
Thlinkit-Indianen.
Alexanders) ^^ beroemd antiek mozaiekschilderijJ
4 M. in het museum te Napels,
in 1831 te
J M.)
^(61/2
P
2 bij

vier van den Nijl,
opP
het Maangebergte,
J ontspringt
P 8^
mondt uit in het Victoria-Njansa.
stad in het Z. van Roemenië, 16 000
Alexandria,
inw.
Alexandria of Alexandria was de oude hoofdstad
van Egypte
8YP onder de Ptolomaeën, werd in 331 door
Alexander den Groote gesticht aan den N.W. rand
van de Nijl-delta,
J
^op
P de landstrook tusschen de
Midell. Zee en het strandmeer Marioet, door een
dam He tastadion )P , die de haven in 2 bassins verdeelde, verbonden met het eiland Pharus, waarop
een vuurtoren stond van 130 M. hoogte. Het N.O.
deel van de oude stad, het BrachiumPo
Nea lis , bevatte de vorstelijke
paleizen, het museum, met de
J P
bibliotheek (700 000eschreven
rollen), hetgrootg
^
theater, enz. In het verste W. en Z.-W. deel van A.
lag de oudste, nogg uit den vóór-Macedonischen tijd
dateerende wijk
J Rhakotis, met het Serapeum
^ tem P
P el van Sera 's en de Doodenstad(Necropolis). Onder de Ptolomaeën (323-30 v. Chr. was A. de
voornaamste zetel der wetenschap,
P waar na het
verval der Gr. nationale litteratuur Gr.oëzie
P
en Gr. wetenschapP beoefend werden. Ook de Gr.
kunst ontwikkelde zich in dieeriode
te A.
P
tot een afz. richting Alexandra nsche kunst).
Onder de Romeinen was A. een wereldstad van
den eersten rang, en tot aan den inval der Arabieren bleef zijJ in vollen glans
schitteren. De Neog
P latonici z.a. hadden te A. hun hoofdzetel, doch
ook het christendom ontwikkelde er zich in een wijswelker
g
g Alexandra nsche theologie),
geeri
g e richting
beginselen verbreid werden door de leerlingen
S der
catechetenschool, welke o.a. onder leiding stond van

61. Alexanderslag.
g
(De figuren
onder A en D stellen Alexander en Darius voor.)
g
'PomPe'il opgedolven,
Pg^ stelt een slagg voor tusschen
Alexander en Darius waarschiJnli
J k dien van Issus).)
Alexandra
Alexandra 1. in Natal (Z.-Afrika), aan de kust
Z. van Port-Natal.
Alexandra-NW, of Kagera, voornaamste bronri-

Clemens en Origenes.
Na de verovering
g
^ door
de Arabieren in 648 verviel A. snel, en eerst in de
19de eeuw slaagde Mehemed-Ali er in, A. weer tot
bloei te brengen.
De door Ptolomaeiss Sotergestichte
g
g
bibliotheek werd voor een deel vernield bijJ het be-
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leg der stad door Julius Caesar ( 47 v. Chr.),
) voor het
overi e deel door fanatieke Christenen in 391.
(overige schrijven
J deze laatste wandaad toe aan de
Arabieren.) -- Het moderne A. of Iskanderieh is een
haven- en handelsplaats
aan het Mahmoedi'ehJ
P
kanaal, 338 000 inw. (meer dan 50 000 vreemdevan Ara' en), werd tengevolge
g
P
ge van den opstand
bi-Pasja
ar
^ in Juli 1882 door de En
g elschen
g ebombdeerd.
Alexandro
p of^ Russ. vesting
g in het Trans-KauArpatkakischeouvernement
Eriwan, aan de riv. Ar
atg
van de Aras en aan de spoorlijn
Jj TiflisJ zijriv.
J
P
Kars, 31 000 inw.
verzen zijn
Alexandrijnen of Alexandri'nsche
^
J versreels
van 12 of van 13 lettergrepen in het laatste
^(
rijme
geval
is de laatsteP
lettergreep toonloos). Zij rijmen
Be
g
$^
J twee aan twee en de Paren met staande
wisselen elkaar gestadig
en slepende
rijmen
P
g^af;
voorbeeld:
Ik zingg den ondergang
^ g van d'eersten Wareldgrond,
g
En 't menschdom dat, met Hel en Duivelen in ver(bond,
Inwelen
durfde trotsen
^ verhard, Gods Hoogheid
g
En 't aardsche Paradijs
g zij
zijn rotsen.
J beklautren langs
(Bilderdijk, Ondergang
g g der eerste wereld.)
De naam A. is ontleend aan den Oud-Fr. Roman
d'Alexandre" en de A. is het klassieke vers der
Franschen.
AI xius I Comnenus,
^ BYzantiJ nsch keizer van
1081-1118, leefde ten tijde
) van den eersten Kruistocht, diende als veldheer onder Michaël VII Ducas
en Nicephorus
III, dien hij
p
J in 1081 van den troon
stiet, streed van 1081-85 teen
g de Noormannen
onder Robert (huiscard.
Alfa. Zie Esparto.
Alphen,
p ^ ^gem. in Z.-Holland aan den Ouden
Rijn,
A. da teekent
uit den Ro^ 6523 inw.; het dorp
rP
g
means^hen tijd,toen het Albiniana heette.
AIp henen-Riet, gem.
in N.-Brabant, 2001
g
inw., aan de spoorlijnTilburg—Turnhout.
g
Altere^ Vittorio,ggraaf, ggeb. 17 Jan. 1749 te Asti
in Piemont,est.
g 8 Oct. 1803 te Florence, een der
beroemdste It. dichters van den nieuweren tijd
en de hervormer van het It. treurspel.
P
Hal oeren of Ali f oeren, naam, dien
Alf oeren ook Halfoere
geeft aan de bewoners van verscheidene eilanden in het oostelijk
oostelijk deel van Insulinde Noord(
Celebes, BangaaiBan aai- en Soela-eil., Halmahera, Boeroe,
. De A. zijn heidenen, vaak koppensnellers
en
pP
kannibalen.
Alfonsus I,
^ de Veroveraar, eerste koning
g van
Portugal,
regeerde
1139-1185, was de zoon van
g
g
graaf Hendrik van Bourgondië,
die, als schoonzoon
9
van Alfonsus VI van Castilië, het land tusschen
de Minho en de Douro verkreg en had en den titel
van graaf
van Portugal
g
v9 ggevoerd had. A. volgde
g hem
in 1112 op,
P ontnam in 1128 zijn
J moeder het regentg
schap,
J Ourique
P nam na den slaggbij
q tegen
g de Mooren
(1139)
den
koningstitel
aan,
verklaarde
zijn
gebied
4
gg
onafhankelijkvan Castilië en Leon, wat in 1144 door
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denaus
p erkend werd. Hij Jstierf in 1185 te Coimbra.
Alfonsus V,^ de Afrikaan, koning
g
g van Portugal,
re eerde van 1438-1481 (de eerste 10 jaar onder
regeerd
di'j ).. HijJ deed roemrijkerechten naar Afrika,
voogdi
veroverde daar de vestinge
vestin en Alcazar (1458) en Tanhijaanspraken
gelden
oop
) Later deed h'
g (1470).
P
g
Castilië en Leon, werd in 1476 bij JToro geslagen,
g g
moest Spanje
p ^ ontruimen en in 1479 afstand doen
van zijn
Hij
J stierf te antra in 1481.
J aanspraken.
p
Zijn
J zoon was Hendrik de Zeevaarder.
Alfonsus X, de Sterrenkundige of de W i'ze, was van
1252 tot 1282 koningg van Castilië en Leon, werd in
1257 door eenige
g Duitsche vorsten tot Roomsch
konin gekozen, versloegg in 1263 de Mooren, verkoning
zij
eenigde Murcia met Castilië, werd in 1282 door zijn
est.
gest in 1284
Sancho van den troonestooten,
g
Sevilla. HijJ deed veel aan sterrenkunde, liet de
sterrenkunde
g e tabellen van Ptolomaeus verbetetabellen
ren, zoodat zij
^
J voortaan de Al f onsi'nsche
heetten.
Alfonsus XII,
^ koning
g van Spanje,
P ] g geb. 28 N.
1857, zoon van de in 1868 uit Spanje
P J e verdreven
koningin
g Francisco de
g Isabella II en van koning
Assisi, werd 30 Dec. 1874 door een deel van het
leger
P] uitgeroepen, deed in
g tot koningg van Spanje
Jan. d.a.v. zijn
J intocht in Madrid, maakte in Febru1876 een eind aan den Carlistenopstand,
dempte
P
P in
1882 een militairen opstand,
stierf 25 Nov. 1885
p
aan tering. A. was in 1878 ggehuwd met Maria de las
Mercedes, dochter van den hertogg van Mont pensier,
p
en na haar dood in hetzelfde jaar,
in 1879 met Maria
J
Christina, aartshertogin van Oostenrijk.
Alfonsus XIII,^ koning
g van Spanje,
P ] werd 17 Mei
1886eboren,
na den dood van zijn
g
J vader Alfonsus
dijschaP van zin
XII. Hi'J stond onder voogJ
J moeder
Maria Christina tot 17 Mei 1902, huwde in 1906 met
Eugenie
de Engelsche prinses
p
ug
((Ena) van Battenberg,
die na haar overgang
g g tot het Katholicisme den naam
r der Austuprins
Victoria kreeg.
f us,P
gZijn
J zoon Alfonsus,
riën, is geb.10 Mei 1907.
zoon van
Alfred,^ d e Groote, koning
g van Engeland,
g
e Berkshire,
koning Ethelwolf,
f g eb. 849 te Wantage
gin
na den dood van zijn
J ouderen broeder Ethelred in 871
door het volk tot koningg van Wessex gekozen,
g
moest aanvankelijk
J voor de Noormannen vluchten,
versloegg hen echter in 878 en 893 herhaaldelijk,zoodat omstreeks 897 hun macht in Engeland
geheel
g
g
vernieti d was, stierf 28 Oct. 901. A. bevorderde
vernietig
beschaving
^ en de wetenschap,
P verzamelde de
wetten tot een wetboek, koos Londen tot hoofdstad,
lede
voor
de En elsche
zeemacht en
g
g den rondsla
g
g
van
vertaalde o.m. den Troost
der wijsbegeerte"
»
Boëtius uit het Latijn
Een
J in het Angelsaksisch.
^
zi
zijner
uitspraken
was: „De Engelschen
moeten zoo
J
p
g
vrij
^
J zijn
J als hun gedachten."
AI^arvie is de zuidelijkste
zuidelijkste
prov. van Portugal,
g
P
4850 K.M2., 255 500 inw.; hoofdsi. Faro.
Algebra
is een onderdeel der wiskunde, feitelijk
g
eenewizi
g rekenkunde; het onderscheid bestaat
g Jde
hierin dat, terwijl men in de rekenkunde met de
vervang
getallen
zelf werkt, in de A. deze getallen
vervangen
g
g
wordenldoor
wordenldoor teekens,gewoonlijk
J letters van het
g
4
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alphabet,
engewoonlijkals abstracte grootheden
P
g
behandeld worden. Derondsla
g
gvan de A. zoowel
als van de rekenkunde bestaat uit de vier hoofdre^els. Staat a voor hetggetal en b voor het 8etal 2,
dan is a -}- b= 8; a—b=4; a x b of abc 12
a
ena:bof•– = 3.
b
WijJ kunnen dezelfde bewerkingen
g eveneens doen
met onbekenderootheden,
mits deze verondersteld
g
worden steeds dezelfde te blijven.
15a -}- 5a moet
J
gelijk
zijn aan 20a, onverschillig
g J zijn
g wat de waarde is
van a. Evenals in de rekenkunde, heeft men in de
A. machtsverheffing
g en worteltrekkin8 : x x x x x
wordt uitgedrukt:
x 3 ; de viJ fdemachtswortel uit x:
^
5

ra
eli'knami
e al eby g. Vermenigvuldigingvangelijknamige
g g
o
ischeetallen
8
ggeschiedt door hetoptellen
P tell der coëfficiënten : a2 X a3 = a5, het deelen ervan door het aftrekken dezer coëfficiënten: a5 : a$ a2.Enz. Het belan8'rJ
i kste deel der A. behandelt de vergelijkingen.
—De uitvindingg der A. wordt gewoonlijk
J toegeschre8
ven aan de Hindoes, doch de invoeringg ervan in EuroPa danken wijJ aan de Arabieren.
diz
aan de Golf
. prov. Cadiz
Algeciras,
, stad in de SPP
g
van A. of van Gibraltar, 13 500 inw. Bijf A. versloeg
g
g Juli 1801 de Fransche vloot de Engelsche en 6 dagen
vloot de
g
g later de En elsche
SPaansch-Fransche. In 1906 werd te A. de confeinzake Marokko
rentie der Groote Mogendheden
geg
houden. Zie op
P Marokko.
Algen
^ of wieren, naam van een aantal sPorePlanten,waarvan de zeewieren de meest sprekende
verteP
zijn.
Zij
oneindi
genwoo 'ers zi
J
J bieden eenoneindige
g verscheidenheid, bevatten
e orgazoowel ééncellig
ga
nismen als veel vertakeweldi
egaf mete van
g
tingen,
g tot 300 M. toe.
Zij
Zi' leven meest in het
water en vormen de
laagste afdeeling van
hetlantenri
k. ZijJ
P
J
zijn nog
g niet in stengel en bladeren verdeeld en onderschei;
den zich van de zwammen, doordat zij
z blad62. Al gBlaaswier).
(
8Toen bezitten en zich
kunnen
voeden.
Bij
de
dus zelfstandig
J laagste
g Boora
ten A. heeft de voortplanting
gPplaats door
P
^ eenvoudig
deeling.
g
Algiers of Algeri'e, is de belangrijkste koloniale bezittingvan Frankrijk,
J^ aan de N.-kust van Afrika,
tusschen Marokko en Tunis, ten Z. begrensd door de
Sahara, oPP
ervl. 890 000 K.M 2., bevolkingg 5 564 000
zielen, daarenboven beslaat de invloedssfeer in
de Sahara 4 143 700 K.M 2., met 467 000 inw. A.
beslaat 3 dePartementen: Algiers, Oran en Constantine, en staat onder opperbestuur
van een gouPP
verneur-g eneraal. Men verdeelt A. in drie gebieden : 1 0 het Tell, een bebouwde streek tusschen de
zee en het Atlas g
eb. (graan,
wijn,
J sinaasappelen,
PP
^

katoen, olijven); 2a'^ de hoogvlakten
of het Atlasgeg
bied, droge
schrale
P
g streken, bedekt met esparto,
weiden en onderbroken door Sjots of zoutmeren, 39
de Sahara, welker Alg
eriJnsche grens
^ ggevormd wordt
door belangrijke
oasen((Biskra, Lag houat ), de streek
g J
van den dadelpalm.
Het klimaat is betrekkelijk
P
g in het N. en zeer warm in het Z. Aan delf8gematigd
stoffen brengt
ijzer, lood, zink,
P J
^ A. vooral koper,
steenzout, marmer enhos
P Phaat voort. De bevolkingbestaat uit Europeanen
(7 k 800 000 , Kabylen,
Y
P
Arabieren, Mooren en Negers.
Men vindt er leeuwen,
g
P anters, hYena's, jakhalzen, kameelen en al onze
huisdieren. — Geschiedenis. Hetedeelte
van Afrïg
ka, dat het tegenwoordige A. vormt, behoorde vanaf
de 4e eeuw v. Chr. tot Karthago
g daarna, na den val
van Karthago
g in 146 v. Chr., tot het Romeinsche
rijk
(prov. Numidia).
J (P
) De Romeinen brachten het
land tot grooten bloei. Het werd door de Vandalen
verwoest, daarna veroverd door de Byzantijnen, de
Arabieren en ten slotte door de Turken; vanaf de
14e eeuw werd A. een nest van zeeroovers, waar de
Barbarossa's regeerden.
Karel V en Lodewijk
^ XIV
g
ondernamen expedities
teen
P
g hen, doch deze bleven
zonderevol
g ,g evenals de aanvallen van Nederlandsche en Engelsche vloten. Toen in 1815 de
oorlogsvloten uit de Middell. Zee verdwenen, stak
de zeerooverï
J het hoofd weer oP. 27 Aug.
g werd de
hoofdstad Algiers
gebombardeerd en verwoest door
^ g
een En .-Nederl. vloot, doch reeds in 1817 maakten
Alg
erïJnsche zeeroovers tot zelfs de Noordzee weer
onveili^.In 1829 besloot Frankrijk
J een einde te maken aan dezen stand van zaken. 5 Juli 1830 werd de
stad A.enomen enY
stad en land door den dey
Dit was slechts
Hoessein aan Frankrijkafgestaan.
g
het begin
strijd, welke in driePerio^ van een langen
gstrijd,
den verdeeld kan worden: a. deeriode
der bezetP
tin g(waarin de verovering^van Constantine in 1837),
b. deeriode
van verzet (worsteling
^ van Abd-el(
P
Kader tegen
tusschenkomst der Marok^
g Bugeaud,
kanen, slag
der
P
gbijJ de IslyY in 1844) en c. de periode
P artieele oPstanden (in Kabilië van 1850-1871)
en in Zuid-Oran1901).
De oasen in de Sahara zijn
(
voor en na door de Franschen bezet, wier gebied
zich nu uitstrekt tot de golf van Guinea(Zi
GuineaZie Kaart
Afrika).
versterkte havenstad op
Alghero,
g
^
P Sardinië,
11 000 inw.; Neptunus-grotten.
AI
Algiers,
^ hoofdsi. van Algerije,aan de Middell. Zee,
g
800 K.M. van Marseille, 97 000 inw., met de voorsteden 172 000 inw. ; zetel van een aartsbisschop;
P
universiteit; belangrijke
handel, vooral in wijn
J en
^J
granen.
Algoabaai,
P
^
^ inham in de Z.-O.-kust van Kaapland
in Zuid-Afrika; aan de W.-kust de havenst. PortElizabeth,esticht
in 1826, 31 000 inw.
g
Algonkin,
^ naam van een groep
g
^ P Indianen-stamthen
vroeger
PP tot den Atl. Oceaan, nu
g van den Missisippi
alleen nog
g in Canada,^nog
g 9500 zielen.
Alhambra (Ar. geldt al hamrak de roode burcht"),
de voormalige
g der
g burcht en vorstelijke woning
Moorsche kaliefen van Granada, het schoonste
monument van Moorsche bouwkunst in Europa.
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Het werdebouwd
van 1248 tot 1300. Beroemd zende aan de Oranje-rivier-kolonie; de hoofd ppl A. N.
g
aan de Oranje-rivier, 2500 inw.
is vooral de Leeuwenhofzoo
genaamd
naar een door ligt
(
g
Mosselbaai (Kaap
Aliwal-South,plaats aan de
12 marmeren leeuweredra
P
g gen bassin met fontein),
de Goede Hoop),
P uitgangspunt van een spoorweg
naar Middelburg.
g
van dezen naam behooren tot de
Alk. De vogels
g
Zwemvo els
Zwemvogels
((Natatores)
) en wel tot de familie der
Alcidae. Zij
J duiken en zwemmen
uitmuntend, loopen
en vliegen
p
g
moeilijk,
o
J zijn
J geschapen
g P om
op
zee te leven en bewonen in schazij broeren de noordelijke
J zeeën; zij
den inoote
^ kolonies opP de z.g.
voelberen.
g
g Tot de familie der A.
behooren zeer veleeslachten,
een
g
waarvan, de ongevleugelde alk,
in de laatste 40 jaren nietezien
g
en waarschijnlijkuitgestorven
is.
g
Alkalde (van het Arabisch
64. Alk.
al-kadi, „de rechter") is in SPanje
de algemeene
naam
voor
een
rechter
of
magistraat,
g
door de regeering
g
g
g benoemd of door dengemeenteraadekozen
om recht te spreken.
g
P
63. Gezicht in het Alhambra.
oxyden
en
Alkalien zijn
J de in water oplosbare
Y
P
hY
dros
Yden van de alkali-metalen : kalium, rubien de zaal der Abencerragen
) waar dium, caesium, natrium en lithium, inz. van kalium
a9 ((zie op
P dit woord),
en
natrium. Deze metalen zijn
zijnbijJ gewone
temperaera
diteslacht
uitgemoord
werd.
gP
g
8
buitengewoon
snel en
A. (5799
K.M 2. tuur zeer week, oxydeeren
Alicante hoofdstad der SP. prov.
Alicante,
(
Y
g
P
waarbij
470 500 inw. ; in Z.-0.-Spanje)
aan de Middell.-Zee, verbinden zich zeer heftig
g met water, waarbij
P
55 000 inw; belangrijke
zeehaven. Uit den omtrek waterstof vrij
J komt. De A. kleuren het door zuren
^J
lakmoespapier blauw, het gele
van A. komt de zoete, donkerroode Alicantewijn. roodgekleurde
88
a ier bruin (alkalische reactie), smaken in
Aligarh,
y9hur) , hoofdstad van het curcumapp
g ^ ((Eng.
g All
distr. A., in de Britsch-Ind. N.-W. Prov.; met de verdunden toestand als loog,
8
g werken in econcentreerden toestand invretend en bijtend.
Kaliumhnaburige
J
Y
g oude stad Koil, 65 000 inw.
(Geschiedenis).
dros
de
(KOH)
en
natriumti
dros
de
NaOH
Zie
op
Perzië
Ali Mina.
(
P
Y Y
Ali ibn Ali Talib was de 4de kalief,eb.
g 602 n. Chr. waren reeds in de Oudheid bekend als alkaliën en ze
werden toen, evenals nu nog, voor de zeepbereiding
van Mohammed en gemaal
te Mekka, strijdmakker
g
P
g
van diens jongste dochter Fatime, naar wie zijn na- gebruikt.
Alkaloïden ofJ
komelingen
p lantenbases zijn stikstof- en koolg de Fatimiden hetten, werd in 656 kalief.
loo
en, die
loogen
Moawija,
Hi'J voerde oorlog
(
^ den oproerigen stofhoudende organische bases (d.w.z.
gtegen
g
eigenschappen hebben als de alkaliën), tot nogg
stadhouder van Syrië
en leverde hem in 100 dagen
Yrg
toeootendeels
uit planten gewonnen.
De A. zijn
30 veldslagen.
In 661 viel hij
hij door sluipmoord.
8Tp
P
g
g
geb. in 1741 te Tepeline
in de werkzame bestanddeelen uit deeneesmiddelen
Ali-Pasja
g
P
1 van Janina,g
die uit platen
bereid worden. Zeer beAlbanië, zoon van een Albaneesch hoofdman, be- of vergiften,
p
g
zijn
zij nicotine, cocaine, chinine,
wees in den oorlog
van 1787 tegen Oostenrijk en kendelanten-A.
P
g
narcotine, thane of kal/éine,
Rusland zoooede
diensten, dat hij
hij tot pasja
p
yne, morphine,
PJ van
g
Tricala in Thessalië benoemd werd; nu maakte hijJ enz.
zich doorgeweld
en omkooperij
Alkamenes, beroemd Grieksch beeldhouwer uit
P J ook meester van
g
Janina in een aangrenzende
provincie
en wierpP zich de 2e helft der 5e eeuw v. Chr., leerling
P
^
g van Phidias,
hijeen ver- vervaardigde
de beelden in den W.-gevel
van den
totasja
g
g
PJ van Janina o . AIn 1807 sloot hij
hij
hij was opperstadhouder
van Zeus-tempel
bond met Napoleon;
p te Olympia.
p
PP
gem. in Z.-Holland, 5095 inw.; in
Roemeniëeworden
en door geweld
en de macht
Alkemade,
^ g
g
8
ligtg het Brasemer-meer.
onafhankelij van de dezeemeente
van hetoud
g
g als onafhankelijk
g zoo goed
In 1819 sloot hijJ zich bijJ de Engelschen
aan.
Alkmaar gem. in N.-Holland, 21 461 inw.;
Alkmaar
g
oude stad, waarschijnlijk
in
waarschijnlijk reeds genoemd
In 1820 werd hijf door de Porte tot oproerling
P
g
gverin
klaard. A. verdedigde zich als een leeuw in het kas- 720; bekend door het beleg
P1
g door de Spanjaarden
daarbij 1573 waarbijJ Don Frederik de Toledo, zoon van den
teel te Janina, moest zich overgeven,
bedongg daarbij
8
behoud van leven en eigendom, doch werd in weer- hertog
g van Alva, na 7 weken moest aftrekken f„Van
een A.be ' t de victorie 1" .) A. was een der eerste steden,
wil daarvan 5 Febr. 1822 onthoofd. HijJ
zijde der Hervorming
dapper
P J de zijde
g kozen. Te
g die openlijk
PP soldaat, doch berucht door veel bloedige
van A.
A. werd in 18 Oct. 1799 het verdrag
daden.
^
,ggesloten
Aliwal-North, distr. in de Kaap-kolonie, gren- waarbijl de vereenigde Engelsche en Russische troe-

J
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Pen zich verbonden ons land te ontruimen. In de St.
Laurenskerk te A. bevinden zich de graftomben van
Floris V en van Cornelis Drebbel.
Alkmene was in de Gr. fabell. de dochter van
honing
en de gemalin
van
Electryon,
g
^
Y
g van Mycene
Amp
hitryon. Zeus(Jupiter) kwam tot haar in de edaante van AmphritrzJon en verwekte bijJ haar Herakies (Hercules), waardoor zij de stammoeder der Herakliden werd.
in waterspiritus,
Alkohol,^ a ethylalkohol, wijngeest,
^
Jn9
genoemd, is een
vrijen
toestand ook absolute A. genoemd
J
licht ontbrandbare vloeistof, die brandend smaakt; S.G. 0.795 bijJ 150, kookt bijJ 780, bebi' — 130,50 C., lost vetten, harsen, verfvriest bij
A.
stoffen enz. op.
p
P Voor de bereiding8 zie Spitirus.
vormt het werkzaam bestanddeel in brandewijn,
bier en wijn en wordt in de technische bedrijven
zoomede in scheikunde en artseni'men
)
^kunde veelvuldig
aangewend.
In kleine hoeveelheden werkt A.
g
opwekkend opp het zenuwstelsel, bijJg
grootere hoeveelheden bedwelmend en bijgeregeld
als
J g g gebruik
8
een vergif.
Alkoholisme, onder dezen naam vat men samen
al de nadeelen, welke het lichamelijke,
geestelijke
J en
J
g
zedelijke
leven,^ zoo van individuen als van geheele
J
g
volken ondervindt van het misbruik van alkoholhoudende dranken. Het omvat dus de alkohol-veracuutals
ti '
Pna het
( roes of dronkenschap)
ebruik van een groote
hoeveelheid opeens,
gebruik
^
P eens chrogeregeld
nisch bijJ
ggebruik zelfs van kleinere
g
8
hoeveelheden,maa
catarrh,
lever- en zenuwziekten
(
g
ziekten der slijmvliezen,
vergrooting
g van het hart,
J
^
en ten slotte vaak delirium tremens)) en verder de
nadeelige
op
P het menscheg
g gevolgen
g g van het gebruik
lik
(door
overerving),
g opP de zedelijkheid
J geslacht
(
g
zedenverruwin en opP de maatschappij
(zedenverruwing)
PPJ verar(
ming).
g
g Als bestri'dingsmaatre gelen stelt men tegengeheel-onthouding,
over het A.: drankbestrijding,
g
g
beperkende
bepalingen in de wetgeving, dronkaarsP
asY^
ls enz. In 1912 bedroeggde verbruikte hoeveelheid sterken dranker
P hoofd der bevolkingg in Liters
van 50 %o gehalte:
5,27. In 1897 bedroeg het: 8,44
gg
en nam sindsdienere
^ geld af, behalve in de laatste
jaren: 1910: 5 21 . 1911: 5.25; 1912: 5.27. In 1909
was het nog
g 6.98. De grooie dalingg in het volgend
J
^^ in Dec.
Jjaar is een gevolg
gvan de accijnsverhooging
g
1909. Het biergebruik is eveneens sinds 1897 (30.11
(
L. afgenomen
(in
L.)
( 1912: 27,39 L.), het wijnverbruik
g
nam af van 1,82 L. tot 1,28 L. Het aantal veroordeelden wegens
dronkenschap
P nam in ons land af
g
van 32 281 mannen en 1936 vrouwen in 1902 tot
28 774 mannen en 1527 vrouwen in 1911.
Allah is de Arab. naam, waaronder de Mohammedanen den èènen God aanbidden. A. samengesteld
uit al in ildh beteekent: de
» vereerenswaardige."
8
Allahabad hoofdsi. van de d iv. A. in de Eng.-Ind.
Allahabad,
g
N.W.-Prov.nu
Agra)
(
g aan de vereeng ) A. ligt
heilige rivieren, den Ganges
g en de
^g van twee heilige
Ds'oemma en wordt zelf ook als heiligg beschouwd.
Dsjoemma
A. beteekentodsstad"
en is een druk bezocht be^,g
devaartsoord der Hindoes; citadel en arsenaal;
172 000 inw.

Alleghany, riv. in den staat Pennsylvanië,
Y
in het N.O. der Ver. St. vereenigt
vereen zich bijJ Pittsburget
tot de Ohio. De A. is
g
g de Monongahela
meer dan 450 K.M. lang.
g
in den staat Penns Y1Alle han City,^
Alleghany
vanië in het N.O. der Ver. Staten, aan de riv. A.;
145 500 inw.
Gebergte,
een
Alle ara
e Appalachisch
Yg eber ^
9
p^
bergstelse
ber stelsel in het N.O. van de . Ver. Staten, strekt
uit van Alabama tot aan de St. Laurensbaai en
vindt zijn voortzetting
gopP New-Foundland. Het
loopt
over een lengte
p in 6 à 12 parallelketenen
P
g van
2500 en een breedte van 300 à 500 K.M. Deemidg
delde hoogte
hoogstetop
P is de Black
g is 1000 M. De hoogste
Dome of Mount Mitchell in Noord-Caroline2044
(
M.). Het A. is rijk
J aan steenkolen (Appalachisch
( PP
ook
steenkoolveld, 165 000 K.M2.) en aan ijzer;
J
veel wouden.
Allegorische
schriftverklaaring
g i s die uitlegging,
g
waarbijJ men uitgaat
van de veronderstelling,
g dat de
g
schrijver
iets anders, iets verheveners heeft willen
uitdrukken dan deedachte,
die in de letterlijkebeg
teekenis van zijn
J woorden ligt.
g De A.S. heeft een belan8J
ri ke rol gespeeld
bijJ de uitlegging
gp
^g^ van het Oude
Testament.
Allemane,
^ Jean, Fransch soc. democraat, geb.
g
1843, letterzetter van beroep,
P nam deel aan de
Commune, werd daar Nieuw-Caledoniëor
etrans
P g
teerd, keerde in 1880 naar Parijs
J terug,g scheidde
zich in 1890 van de overige
g soc.-democraten af en
vormde een meer revolutionairetintepartij,
naar
g
hem de Allemanisten gedoend.
Allen,^ Grant, Eng.
g natuuronderzoeker en romanschrijver,eb.
in Canada,
^
g 24 Febr. 1848 te Kingston
voorstander van
het Darwinisme; gest. 24
ijverig
g
Oct. 1899 in Surrey.
Y
Allenstein,stad
in het 0.-Pruisische reg.-distr. Ko^
ning
sber 8en, aan de Alle, 33 000 inw.
Allentown,^ stad in den staat Penns Ylvanië, in
het N.O. der Ver. Staten, 40 000 inw.
Allerheiligen, feestdag
^ der R.-Kath. Kerk ter eere
van alle heiligen
g en martelaars, 1 November; ingesteld doorpaus Boni acius
I --De GriekV in 609.
sche Kerk viert dit feest den eersten Zondag na
Pinksteren.
Allerheiligenbaai,
^ Bahia de tolos os Santos, baai
g
aan de 0. kust van Zuid-Amerika)
( Brazilië , waaraan de stad Baha ligt.
g
der R.-Kath. Kerk,gewijd
Allerzielen, feestdag
g
voor wier
aan de nagedachtenis derestorvenen,
g
zielen op
opgezegd en
g
P dien dagg (2 Nov.) gebeden
SJlvesmissenelezen
worden; ingesteld
door paus
P
8
^
ter II (999-1003).
Alliance fran ise De, voluit: Alliance franÇaise
la ro
ue franfaise dans les
pour
p
p ag
p ^ation de la la ^
colonies et et l'itran9er, in 1883 te Parijs opgerichte
P8
vereeng
in ^^ten doel hebbende de verbreidingg der
Fransche taal buiten Frankrijk.
J De A.F. heeft ook
in ons land eenige
g afdeelingen.
g
Alliance israélite universelle, internationale verin 1860 te Parijs g
gesticht, doel: het bevoreeni^g^
'
deren van deeli'kstellin
g J
gder Israëlieten met andere

J

ALLIANCE—ALMELO '(STAD•).
burgers
in de landen, waar die gelijkstelling
^nog
g niet
gJ
g
bestaat, en hulpbetoon
aan vervolgde
g Israëlieten.
P
De A.I.U. heeft een afdeelingg in Nederland.
Alliantie, De Heilig e+ naam van verscheidene staatkundige allianties, doch inz. van het verbond, na den
Parijs gesloten (26 Sept.
val van Napoleon te Parijs
p 1815)
door de keizers van Rusland en Oostenrijk en den
koning
waarbij uitgegaan werd van het
g van Pruisen, waarbij
de hoog-denkbeeld dat de wet der Christelijke liefde
g
ste wet moest zijn
J ook in dg binnenlandsche en
buitenlandscha staatkunde, dat de vorsten hun
onderdanen als hun kinderen zouden beschouwen,
Popgekome
o ekomen
enz. Hetlan
der H.A. is waarschijnlijk
Alexander I
keizer
den
piëtistisch
aan gelegden
g gden kei
P
van Rusland. Later traden de meeste Europeesche
P
vorsten toe (ook koning Willem I der Nederlanden).
Derins-reent
en de honingg van
P
g van Engeland
g
nadrukkelijk wat bij de
Frankrijk
dit nadrukkelijk,
J weigerden
g
volken wantrouwen tegen de H.A. inboezemde, die later bleek een strijdmiddel
der driegroote
rooie
J
mogendheden
te zijn
J tegen de liberale en nationag
listische denkbeelden.
Frankrijk, ontspringt o het LozèreAllier,+ riv. in Frankrijk,op
375 K.M. lang, valt beneden Nevers in de
gebergte,g
art. in Midden-Frankrijk, deel van
depart
A., de
Loire. — A.
voormalige prov. Bourbonnais, 7382 K.M2.;
406 500 inw.: hoofdst. Moulins.
Zie op
Alligator.
g
P Krokodil.
der Germaansche
Alliteratie,+ de oudste rijmvorm
talen, berust opP^
gelijkheid
van beginletters; de beJ
ginletter van het eerste woord was tevens die van
het derde en kwam dan in denzelfden reel
g meestal
naam van stafnog
den
g eens voor. Deze letter droeggen
rijm.
In IJsland de A. nogg
in gebruik.
Voorbeeld
^J
g
van A.:
Hoogg sloeg
heer.
J
g 't hart van den vorstelijken
In onze taal zijn
in
^ nogg tal van A. overgebleven
g
preekwijzen
als :,,man en muis",,,kind noch kraai" :,
sp
J
„huis en haard" enz.
Allmend(meent of gemeene weide, Bosch of akker)
isond,
toebehoort aan gemeenten
g
^ die in eigendom
g
ofemeenscha
en, en die ongedeeld
gebruikt
wordt
PP
g
g
g
door de leden of waarvan de opbrengst onder hen
overblijfse van het
verdeeld wordt. De A. zijn
J een overblijfsel
dbezit
d Gerder
geregemeenschappelijke grondbezit
g voornamelijk
maansche marktgenooten,
en bestaan voornamelijk
nog in Z.-Duitschland en in sommi ge Zwitsersche
kantons. Zie verder op
P Mark.
AIIoa+ h avenst. in het Schotsche graafschap
PClackg
mannan, aan de Forth, 11 500 inw.
Allobro
a Keltisch volk tusschen Rhone en
^ en
Isère in het vroegere
g Gallia Narbonnensis, hoofdst.
Vienna (Vienne). De A. werden in 123-121 v. Chr.
door Quintus Fabius Maximus Allobro icus aan de
Romeinen onderworpen.
Allodium,(van het Germaansche al-6d, „geheel
tegenstelling
de
eigendom"), in te
g
g
g tot het leengoed
eigen bezitting,
uit hoofde van
^
g waarvan de eigenaar
geenerlei
geenerlei
verplichtinggtegenover
eenizijn
eigendom
J eigendom
^
g
gen heer had. De landen, door Germaansche stam-
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men in bezit genomen of veroverd, werden onder
de vrije
J mannen van den stam verloot en dit was de
oorsprong
De eigenaar
l^
p g van den allodialen eigendom.
^
van een A. had daarover de vrije beschikking, maar
mocht het niet vervreemden, daar het een familiebezit was. Eerst bij ontstentenis van mannelijke
erfgenamen erfden vrouwen het A.
is de naam, dien Hahnemann, degrondAllopathie
p
^
legger
(z.a.), gg
gegeven heeft aan
P
gg der homoeopathie
dee
der dokters, welke dieg J
gewone ggeneeswijze
neesmiddelen toepassen,
waardoor een aan de ziekte
P
voorschijngeroepen
tegenovergesteld lijden
lijden te voorschijn
g
^
kan worden.
(land")
„aangespoeld
land"
is
de
naam
L.
Alluvium
van deonden,
die in het jongste,
g nu noggvoortl;Ti
durende, geologischetijdperk
tijd erk
gevormd zijn
J of
^
worden onder den invloed van het water en soms
ook van den wind, bijv.
delta's,
J aanslibbingen,
g
duinen, zandstuivingen, koraalbanken enz.
Alma, kleine riv. in de Krim, die tussche EuPato•
ria en Sebastopol
P in zee uitmondt; de Franschen en
de Engelschen,
onder bevel van Saint-Arnaud en
g
versloegen
er 20 Spt.
lord Raglan,
^
P 1854 de Russen
g
onder Mens 'i7 kow.
Ciudad-Real; in
Almaden,
stad in de prov.
^
P
het mild. van Spanje
1? J (Nieuw-Castilië), 7500
kwikmijn e in haar
inw.; bekend door de rijke
J kwikmijnen
Diego
d',PS . con
Alma r0
q q, vondeling,
9
+,
Ciudad-Real, in
J de stad A. (in
( de prov.
P
ggeb. bij
Nieuw-Castilië , verbond zich in 1542 met Pizarro
om Peru te veroveren, drong
g in 1535-37 in Chili
door, werd, toen hijJ voor zich aanspraak
maakte
P
oPde stad Cuzco, den zetel der Inka's, 26 Apr.1538
bij
door Pizarro verslagen
J Las Salinas en in Juli
g
d.a.v. in deevan
enis
g
g — Zijn
g te Lima geworgd.
g
zoon, Diego
g d'A. wreekte hem in 1541 door Pizarro
te vermoorden, liet zich uitroepen
P
p tot kapiteinP 1542 bij
ggeneraal van Peru, doch werd 16 Sept.
Cuzco verslagen
door de aanhangers
van Pizarro
g
g
en onthoofd.
Alma Tadema. Zie Tadema.
Almee of Almeh g eleerde vrouw") is in het
Oosten, inz. in Egypte,
gYP de naam van danseressen en
zangeressen
van betere conditie.
g
Almeida Don Francisco d', Port. krijgsheld, uit
van Abrantes, werd in 1505
heteslacht
der graven
g
^
benoemd tot onderkoningg in Oost-Indië, waar hij de
der Port. heerschappij legde.
Hij streed
grondslagenPPJ
^
o.m. met de Egyptenaren,
die hij
hij van de voornaamg3^
ste markten weerde. Zijn
J zoon, Lorenzo, sneuvelde
in eengevecht
tegen
Y A.
g^ vloot bijJ Bombay.
g de Egypt.
g
versloe deze vloot 2 Febr. 1509J bij Diu
dversloeg
^ g gafaar
na het bevel over aan zijnopvolger d' Albuquerque
( z.a.)en sneuvelde opp den terugweg
g g in Mrt. 1510 in
gevecht tegen de inboorlingen aan de Saldanhaeen gevech
bijJ KaapA de Goede Hoop.
P
Almelo Ambt- gemeente in de prov. Overijsel, in
Twente, 11329 in w.
Almelo( Stad-), gemeente in depprov. Overi'sel,
AlmeloStadJ geheel omsloten door Ambt-Almelo, 10 528 inw., meerendeels Hervormd ; textielnijverheid.
J
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ALMERIA—ALPHEN.

. rov. van dien naam
Almeria, hoofdst. van de SPP
(8777 K.M2., 359 000 inw.), aan de baai van A. in de
Middell. Zee, belangrijke
haven, 48 000 inw. In de
^J
en was onder
oudheid heette Q. Portus Magnus
ag
de heerschappij
PP J der Mooren 4 eeuwen langg een bloei,
ende stad met150 000 inw.
Almkerk-en-Uitwijk,
Ji ggem. in Noord-Brabant bijJ
Woudrichem, 3405 inw.
Almonds
Almonde, Philips
p van, luit.-admiraal van Holland
en West-Friesland,eb.
g 29 Dec. 1644 te den Briel,
nam deel aan vele zeeslagen,
o.a. den Vierdas8schen,
g
den slag8bij
Vigo, enz.
J Solebay,
$^ J^
Y dien hijJ La Hogue,bij
Na den dood van De Ruyter
^ in 1676 werd hijJ als diens
en hij
ging met Willem III
opvolger aangewezen
aan g
J^8
mede naar Engeland,
gest. te Oegstgeest 1 J. 1711.
g
Almondbury,
rY^ het Romeinsche Cambodunium, stad
in hetraafsch.
Yorkshire (W.-Riding)
(
g
^in het N. van
Engeland,
23 000 inw.
8
Almoraviden en Almohaden,i naam van twee Moorache vorstenhuizen in SPane.
j De eersten onderwierpen Marokko in 1062, onder emir Aboe-Bekr, en
maakten zich meester van het Moorscheebied
in
g
Spanje
P ] in 1086, onder Joessoe f ben T es? f in. ZijJ beAlmohaden, die in 1146
zweken voor de dweepzieke
P
onder Abd-el-Moemen Marokko veroverden, en ook
S ane' overwinningen
behaalden, doch ten
in Spanje
g
slotte door de Castilianen bijJ Tolosa verslagen
^
g (1212)
en uit Spanje
P ] verdreven werden.
meest
in
Zuid-Afrika
thuisLiliaceeën),
AIO (fam.
behoorende struik- ofalmachti
e planten, met een
P
gP
rozet van langs den
randedoornde,
dikke,
g
vleezige bladen met inwendig»
waterweefsel"
(bladsucculenten) en
trossen fraaiekleurde
8
bloemen; worden ook
als kamer- en koudekas
P lanten
^8 gekt.
Heteneesmiddel
A. is
g
hettot
i harde stukken
ingekookte,
bittere sap
P
van sommig^
e soorten
-- ...1*
A.
Alp.
(
p Zie Jura Zwaor,4 ,
bische .
AIpaca. Zie Lama.'
Alpen,
^ ^ De, zijn
J n het
van het Rhónedal in
het W. tot de Donauvlakte in het 0., in
65. Aloë.
een wijden
boog
J
g om
N.-Italië loopende,
uitgestrekte
hooggebergte van
P
^
Europa.
Dit gebergte
wordt verdeeld in drie
P
g
hoofdgroepen : de West-A, de Middel-A. en de Oost-A.
De West-A.
de
West-A., bevatten: de Li rische A. (van
(
kust der Middell. Zee tot den Col di Tends ); de ZeeA. (van den Col di Tenda tot den Mont Viso); de
Cottische A.(va
A.van den Mont Viso tot den Mont Ce); de Grajische A. (van den Mont Cenis tot den
Mont Blanc).)
De Middel-A. bevatten: de Zwitsersche A.Ber(

i

ner- ,Grauwbunder-, Glarner- A.enz); de Penninische
A. (van den Mont Blanc tot den Simplon);
de LeP
pontische A. (van
den Simplon
tot het Como-meer);)^
P
(
P
de Rhaetische en de Bergamasker-A.
(van
het Co(
b
momeer tot aan den Brenne
rPas).
De Oost-A. bevatten drie reeksen, een noordelijke:
de Tiroler-A., de Salzburger-A.
en de OostenriJksche
g
A.:
( uitlooPer: het Weener Woud);
) een middelste
de Hooge
g Tauern, Lae
g Tauern en Celtische A., en
een zuidelijke:
de Krnische A., Norische A. en JuJ
lische A.
De A. zijn
1100 K.M. lang,
J ongeveer
g
g 125-275
K.M. breed en beslaan een oppervlakte
van 176 000
PP
K.M2. De hoogste
topP is de Mont Blanc (4810
M. ).
(
8
Door de A.-passen
looPen spoorwegen, soms over de
P
P (Brennerbaan,
heen Brennerbaan, Pontebbabaan, Semmeringbaan), soms door reuzentunnels er onder heen
(Mont Cenis, St.-Gotthard, Arlberg,
^ Simplon). De
gemiddelde
hoogte
is on g.
g
g der sneeuwgrens
g
g 2800
N.-zijde,3100 M. aan de Z.-zijde),
M.2700
M.aan de N.-zijde,
(
J )
zoodat eenroot
deel der A. met eeuwige
g
g sneeuw
bedekt is ; van deze sneeuwvelden dalenletschers
g
af in de kloven en dalen. Aan de N.-zijdehoudt de
boomgroei
op
P met 1870 M., aan de Z.-zijdemet 2400
g
M.; van deze hoogte
tot aan de sneeuwgrens
is
g
8^
hetebied
der Alpenplanten, meer omlag dat der
gomlaag
naaldboomen met A.-weiden, nog
g verder naar beneden dat van de loofboomen en den akkerbouw.
Aan de Z.-zijde
vindt men op
J
P tot 900 M. hoogte
g
kastanjes,
wijngaarden en maisvelden. Onder de
]
planten en dieren der A. vindt men veel Noordelike
J typen.
YPen
Alpenjagers It. Cacciatori dells Alpi ), naam der
door Garibaldi in 1859eor
vrijscharen.
g aniseerde
g
1000 A. vormden in 1860 de kern van
de expeditie
naar Sicilië. — A.( Chase
seurs alpins, Alpini),
lichte infanterie
p
in Frankrijk en
Italië ter verdediging
$mag
der Alpassen
Alen-assen.
P
naam van 3 depart.
in Z.Alpes,
AI
P
Frankrijk: Basses-Alpes,
Frankrijk:
P, het N.-0.
deel der Provence, 6988 K.M2.
107 000 inw., hoofdst. Di e; Hautesgedeelte
van Dauphiné
5643
AI
Alpes,
P
g
K.M2, 105 000 inw., hoofdst. Gap;
P
AI es-Maritimes de Z.O. hoek der
Alpes-Maritimes
met het in 1860 door Italië
66. Fransch
afgestane
ggebied, 3739 K.M2., 356 000 Alpenjager.
^
inw., hoofdstad Nice of Nizza.
Alphabet,
de reeks van al de in een taal geb
p
g
twee letkeli'ke
naar de eerste twee
^
J letters, zoogenaamd
De volg-ters, van het Grieksche A. : alpha en beta.
g
orde der letters van het EuroPeesche A. is afkomsti gvan de Phoeniciërs; de Grieken en de Romeinen
voegden
er eenige
g
g letters bij.
Hieronymus
van, Nederlandsch dichter,
Alphen,
p
y
g eb. 8 Au 8. 1746 te Gouda, was achtereenvolgens
procureur-generaal
bij
J het Hof van Utrecht, P en e
8
sionaris der stad Leiden en thesaurier-generaal
der
g
Unie, bedankte in 1795 voor zijn
J ambt,gest. 2 Apr.
P
1803 te 's Hage, is vooral bekend door zijn
J „Kleine
gedichten voor kinderen" (1780).
(

ALPUJARRAS—ALUMIIQIUM.
AIpu arras, Las,^ zijn
J de zuid. uitlooPers van de
Sierra-Nevada, romantisch bergland
met talrijke
talrijk
g
in de Sp.
provincies Granada en Almeria, langs
PP
g
de Middell. Zee.
Alruin^ alruinwortel^ de vleezige
wortelstok
van
de
g
Mandra
Mandragora
o cinalis (fam. der Solanaceeën een
9 ^
narcotische,giftigeplant
hebben eenigszins
de ge g
daante vano
en
P PPeyes
^
werden vroeger als toovermiddel en amulettene-'
g
breikt, die rijkdom,
^ ge J
zondheid, vruchtbaarheid,
enz. moesten aanbrengen.
Alsen,^ t ot de Pruis. prov.
P
Sleeswi
J k•Holstein behoorend eiland in de Kl. Belt,
321 K.M2., on gg. 30 000 inw. ,
van het vastelandescheig
den door de smalle Alsensont; hoofd P1. Sonderburg.
g
Alster
van
: rechterzijriv.
J
de Elbe, 52 K.M. lang,
loopt door de stad Ham67. Mandragora.
g
burgg en vormt daar een bassin, de Binnen-A. of het A.-Bassin dat zich door
kanalen in de Elbe ontlast.
Alt of alto stem is de 2e der vier hoofdstemmen, n.l.
de lage vrouwenof knapenstem,
heeft eeng
omvang
P
^
van ongg. de kleineg tot de dubbel ggestreepte
P fI.
Altaar (van L. alta ara, hooge haard"),) bij de
Ouden kunstmatige 8^
hoogten van aarde, steen, hout,>
enz. tot het brengen
g
g van offeranden aan de goden,

Grieksch-Romeinsch. PomP eïsch. Assyrisch.
Yr
68. Altaren.
in de Chr. kerken aanvankelijk
J een eenvoudige
g tafel
voor het opdienen en wijden
van brood en wijn
wij voor
Avondmaal; sinds de 4de eeuw een kunstvol
gebouwde,
prachtig
8e
P
g versierde verhevenheid, waarboven men vaak een schilderij
J^ ziet het A.-stuk of
een beschilderden achterwand, soms met vleugelstukken, die dichtgeslagenkunnen worden triP
tiek .
Altai(of Altain Oola = Goudgebergte),eenberg
stelsel in Centraal-Azië, het brongebied
van de
g
Irt Y]
s', de Ob en de Jenissei, de scheidinggtusschen
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de Mongoolsche
tafellanden en Siberië, tevens een
g
natuurlijkerens
tusschen Rusland en China. De
g
hoogsteP
top is de Blejoecha
(4542
M.).) De bevolkingg
]
(
bestaat voor een deel uit overblijfselen
van de
J
Turksche oerbewoners. De A. is beroemd om zijn
rijkdom aan mineralen
:goud,
oud, zilver, porfier,
P :mar mer, jaspis,
P enz.
Altena, Het Land van, landstreek in N.-Brabant
tusschen de Merwede, de Oude Maas en den Biesbosch, vruchtbare kleigrond, 5070 H.A., voornaam
stelaats
Woudrichem. -- A. was vroeger
P
g een heerlijkheid
li'kheid en behoorde o.a. aan den in 1568 te Brussel
Filips
ras van
y graaf
p van Montmorency,
Hoorn. Zijn weduwe verkocht A. later aan de Staten van Holland, voor 90 000ulden.
g
Altena, stad in het reg .-distr. Arnsberg,
g^ de W. Pruis.rov.
14 000 inw. • ^J
ijzer-industrie.
P Westhalen,
P
van het hertogdom
Saksen-A.
Altenburg,
g
g^
(Thiiringsche Staten),) 40 000 inw.
Altmuhl, linkerzijriv.
van den Donau, in Beieren,
J
165 K.M. lang,
g 32,9 K.M. bevaarbaar, staat door het
Ludwig skanaal in verbinding
g met de Regnitz
^ in
Zwaben en vereent
g dus de Main en den Rijn met
den Donau.
Altona, de belangrijkste
handelstad van de Pruis,
gJ
prov. Sleeswijk-Holstein,
aan den rechteroever der
J
Elbe, zóó dicht bij
bi' Hamburg,
g dat het daarmee feitelijk één stad vormt: 173 000 inw.
Altorf of Altdorf, hoofdst. van het Zwits. kanton
Uri, V,
/ uur van het Vierwaldstitter-meer s ong.
g 3000
inw.
(in
het
Altoona,^ s tad in den staat Pennsylvanië
(
Y
N.O. der Ver. Staten} , aan den 0. voet der A
PPalachen, 43 000 inw.
Altranstiidt^dorpen
in het Pruis. distr.
rP riddergoed
g
MerseburgbijJ Liftzen; ong.
g 900 inw. Te A. werd
24 Set.
sloten tusschen Karel XII van
P 1706 vredege
Zweden en Au9'
ust II van Saksen,^ waarbij
waarbij deze den
Poolschen troon verloor; 30 Aug.
verdrag
g
alt
van
A. tusschen keizer Jozeft I en Karel XII, waarbijJ de
laatste vrijheid
van godsdienst
verkreegvoor
voor ProJ
g
gde
testanten in Silezië.
Aluin is een zwavelzuur dubbelzout bestaande uit
een verbinding
g van zwavelzure aluinaarde met een
zwavelzuur alkali. Het A. kristalliseert in verschillende vormen, is dikwijls
J vezeligg(pluim-A.),
)^
(P
een zijdeachtigen
J
g gglans en een gering
(
g
g S.G. (2.75);
het is doorschijnend,
J
^ wit of kleurloos en zoutachtiggsamentrekkend van smaak. A. diende in de ververijJ
als bits,
a ierJ verder in de leerlooierijJ en in de PP
fabricage,
g doch is tegenwoordig
g veelal verdrongen
g
g
door andere chemischere
PParaten ; het wordt ook
als bloedstelpend
middel gebruikt.
P
g
en
Aluminium is een wit metaal met sterkenlans
g
helderen klank, zeer licht S. G. 2,68), is rek- en
smeedbaar;
men kan het trekken tot zeer fijne
fijn dra,
en walsen tot uiterst dunnelaten
;^ het geleidt
P
g
electriciteit zeeroed
en wordt tot tal van doeleing
denebruikt
vooral
ook om zijn
zijnlichtheid. Voeger
g
^
g
moeilij te bereiden en daardoor zeer
was het zeer moeilijk
hoewel de grondstoffen van A. : kleiaarde en
kiezelzure kleiaarde, inoote
massa's in de aardgr
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korst voorkomen. Eerst na 1890 is hetelukt
het
8
inroute
hoeveelheden zeer goedkoop
P te bereiden
g
g
Héroult). In
in den electrischen
oven}
( methode van
1855 kostte 1 K.G. A. fl. 600; in 1856 fl. 180; van
1857--1886 fl 60 • in 1886 fl. 42 ; in 1888 fl. 26 ; begin
^
1890 f1.16 einde 1890 fl. 9; na 1899 fl. 1,10 a fl. 1,50
per K.G.
Alva, Ferdinand Alvarez de Toledo, hertogg van, (of
(
Alba ,SPaansch veldheer en staatsman, geb.
8 in 1508,
nam reeds opP 16-jarigen
J als officier deel aan
] g leeftijd
den oorlog
Frankrijk, was op
zijn 26e jaargeneP zJ
g met Frankrijk,
raal, op
P
Pzijn
J 30e jaar opperbevelhebber van het keizerlijk
leer;
genoot het volkomen
8 hi Jg
vertrouwen van keizer Karel
V, was als legeraanvoerder en
als minister de ziel van al
diens ondernemin8 en. In den
slag
(1547) deed
g bijJ Miihlber8(
hij) Karel een beslissende overwinningehalen
opPhet Smalg
kaldisch Verbondz.a..
(
) Zijn
voorstel om het lijk
J van Luther
in de slotkerk te Wittenberg
op
graven en te verbranden
Pteg
69. Alva.
kenschetsthemalLs een ijveraar
Karel V in
en
in
Duitschland
en dweper.
P Na in Spanje
regeerin^
aan ele
terzijdegestaan te hebg enheden
gg
ben nam hijJ in 1552 weer deel aan den oorloggtegen
g
Frankrijk, doch was onfortuinlijk; hi kon Metz niet
Frankrijk,hij
innemen en de volgende
jaren deden zijn
J roem als
g
veldheer tanen. Na de troonsbeklimming
g van
leger
Philips
g in Italië
P
p II voerde A. het Spaansche
aan. Na den Beeldenstorm zond Philips
p A. in 1567
naar ons land met een leger
g
g van 20 000 geharde
van Parma
krijgers. In 1568 volgde
g
g hijJ Margaretha
op en trad nu met onverbiddelijke
als landvoogd
g p
J
strengheid
tegen
de opstandelingen
o . Hi liet Eg^P
Hij
g
mond, Hoorne en vele andere Ned. edelen terechtstelwaarbij de beruchte
len. stelde denBloedraad"
in, waarbij
»
Varg as hem weldra als voorzitter opvolgde. Hij
dwong
g in het
^ die met een leger
g Willem van Oranje,
tot den terug-zuiden des lands was binnengevallen,g
tocht, zonder hem kans tot een veldslagggg
gegeven te
hebben. In 1569 stelde hijJ belastingen
g in (dentienden
twintigsten
en den twint'
penning
P
^
P
g van alle koopwaren,
penning
van alle onroerendegoederen, die verhanP
g
deld werden),
waardoor
hij
het
heele
land,
zonder
)^
J
onderscheid vaneloof,
tegen
8
g zich in 't harnas joeg.
g
De inneming
P 1572) was het
g van den Briel (1 Apr.
begin van A .'s nederlaag; weldra waren Holland en
ZeelandMiddelbur
(
gen Amsterdam uitgezonderd)
in handen van den Prins. A. slaagde
g erin Brabant
zijn zoon, Don Frederik,
tegen Oranje te behouden;^J
veroverde Zutfen, Naarden en Haarlem, doch stiet
het hoofd voor Alkmaar. A. zag
8zijn
J leger door ziekte wegsmelten, zijngezondheid
werd slechter, het
J g
succes begaf
zijn vorst begon
g hem en zijn
g hem te wantrouwen; 19 Oct. 1573 vroe
g hiJ ontslag en werd
tot stadhouder van Milaan benoemd. Bij zijn ver18 000 Nederlanders
hij er zich op,
trek beroemde hij
P^
door beulshanden te hebben doen omkomen. In

Spanje
viel hij in ongenade,
werd
g
gg
P ^ teruggekomen,
naar zijn
verbannen, spoedig
echter te rugJ goederen
P
g
om Portugal te veroveren, waarbijJhij
geroepeng
J zijn
J
roem weer vergrootte.
HijJ veroverde Lissabon in
8
1580 en overleed 12 Ja . 1582 te Thomar. A. was
een der eerste veldheeren van zijn
J eeuw; zijn
J aandenken leeft in deze landen voort als dat van een
monster; hij was niet zoozeer
een bloeddorstig
8
en voerde dan
mensch, doch kendeeen
g medelijden
ook de bevelen van zijn
uit, hoe
J meester getrouw
g
strengg die waren.
Alvarado, Pedro de, een der voornaamste officietegen
ren van Fernando Cortez, geb. te Bajadoz
)
g het
einde der 15e eeuw,est.1541
in een oorloggtegen
g de
g
Indianen van Z.-Mexico.
Alvinczy,
t vrijheer von Barberek, Oostenr.
^Y ^ Jozef,
veldmaarschalk,
1 Febr. 1735 op het kasteel
^ ggeb.
P
A. in Zevenburen,
g was van 1792-94 bevelhebber
de Franvan het Oostenr. leger,
tegen
^ gen
g dat in België
verschen streed, werd later in Italië door Bonaparte
g
slagen bijJ Arcoli en Rivoli (1796 en 1797), gest.
te
8
Ofen, 25 Nov. 1810.
in den buik, achter
Alvleeschklier ofancreas,klier
p
de maag,
erigen darm,
g mondt uit in den twaalfvin8
scheidt in den darm een kleverige, kleurlooze, eiwitstof af, die de omzettinggvan eiwit, vet en zetrijke
meel in resorbeerbare stoffen bevordert.
(Eng.-Ind.,)
Alwar,^ vazalstaat in Radsjspoetana
g
P
enst in het N. van Pends'aab;
7832 K.M 2., 828 000
grenst
J
inw. ; hoofdst. A. 57000 inw.
Amadeus 1, Ferdinand Maria, hertog
g van Aosta,
, geb.
koning
g van Spanje
P J
8 30 Mei 1854, tweede zoon
van Victor Emanuël, koning
g van Italië; 16 Nov.
1870 door de Cortes tot koning
g van Spanje
P J benoemd
J n in((na den val der Bourbons),
) hield 2 Jan. 1871 zijn
tocht te Madrid, deed 11 Febr. 1873 afstand van den
te hebben ordelijke
troon, na vergeefsgepoogd
J toeg
standen te scheppen,
keerde naar Italië terug,
g gest.
PP
18 Jan. 1890. Zijn
^ Amadeo, herJ derde zoon is Luigi
opP Abruzzen.)
t^9der Abruzzen. (Zie
(
Amadis heet de held van tal van middeleeuwsche
ridderromans, de Amadis-romans de oudste waarvan handelt over Amadis de Gaula (Wales), ook wel
waP , of,
zijn
de Leeuwenridder g enaamd (naar
J wapen),
(
wegens
zijn
iJ voorliefde voor eenzaamheid, Duister8
} . HijJ was de onwettige
schoonBeltenebros
g zoon van
(
een fabelachtigen
g koningg Perion van Wales. Verder
was er een A. van Griekenland, achterkleinzoon van
den vorige, zoon van Lisuart en van Onoleria,dochter
nog
van den keizer van Trapezunt
(Trebizonde ; dan no
P
een achterkleinzoon van A. van Griekenland, A. van
beide Sterre en tenslotte nogg een A. van Trapezunt,
p
den ook weer nakomelingen
van den eersten A. De
g
oorspronkelijkeA.-roman schijnt
J omstreeks 1370
in Spanje
zijn. A. is het type
YP der trouwe
P 1 ontstaan te zijn.
en eerbiedige minnaars en der dolende ridders.
Amalasuntha of Amalaswintha dochter van Thea
derik den Groote a koning
g der Oost-Gothen, huwde
als
in 515 met Eutarich, die in 522 overleed, regeerde
g
regentes voor haar zoon Athalarich, die in 534 overmet haar
a neeff T heodatus.,
leed. A. huwde daarop
Pm
Onmiddellijk na dit huwelijk
bleef echter regeeren.
Onmiddellijk
J
g
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liet haargemaal
haar opP aanstoken van de Grieksche
^
wat
keizerin Theodora ^evan g en nemen en worgen,
g
voor Justinianus het voorwendsel was om het Gothische rijk ten onder te brengen.
g
woestij
Amelekieten,^ oud Arabisch volk in de woestijn
het Z.W. van Palestina levend; hun stamvader
was Amelek, die voor een kleinzoon van Ezau g ehouden wordt. Saul en David streden teen
g de A.
der
Amalers,
^ De, waren een heerschersgeslacht
g
Oost-Gothen, dat met Theodatus in 536 uitstierf en
van Bern)) de
waarvan Theodorik de GrootsDiederik
(
beroemdste was.
Amalfi, zeestad in de It.rov.
P Salerno, aan de golf
g
van dien naam, in Beneden-Italië; 17 000 inw., zetel
van een aartsbisschop;geboorteplaats
van MasanielP
lo. In de Middeleeuwen was A. een hertogdom der
Noormannen; haar zeerecht ( Tabula Amalphitana )
gold
in de geheele Middell. Zee.
g
Amalgama,
^legeering
g
g van kwik met andere meg
talen. A.'s wordenebruikt
in de $ Pg
ie elfabrika e
g
(foelie = tin-A.), voor het vuureer uldenoud-A.
,
g
voor het bedekken van de wrijfkussens
der electriJ
seermachine ( Kienmay ers A., bestaande uit 1 deel
zink, 1 deel tin en 2 deelen kwik),
) voor het Plomboeren van tanden (koer-,
kadmium- en )
tin-A.),
P
enz. Zilver-A. komt in den vorm van kristallen in
de natuur voor.
waardoor
Amalgeeren
noemt men het proces,
^
P
oud en zilver uit zand en ertsen gewonnen
worden,
goud
g
door deze met kwikzilver in aanraking
g te brengen,
g
waarbiJzij
J de edele metalen aan het kwik afgeven.
8
Uit deze amalgama's
wordt dan later het kwik door
g
rsen en verdampen
persen
verwijderd
P verwijderd.
Amalia, gravin van Solms,ggeb. in 1602, dochter
van Joan Albert, graaf van Solms, huwde in 1625 met
Frederik Hendrik, was de moeder van stadhouder
Willem II enaf
overlijde in 1650
g zich na diens overlijden
moeite voor de opvoeding
P
^ van haar kleinzoon,
Willem III. ZijJ stierf 8 Aug.1675.
dentlateren
^
die oop
Amaithea heet in de Gr. fabelt. deeit,
g
Kreta denas
eooren Zeus (Jupiter)
als
^ ) zoogde;
P^
g
beloonin
g werd zij onder de sterren aan het uitspansel
geplaatst en is een schitterende ster in den
P
8P
Wagenman.
Wa
Toen A. een hoorn afgeworpen
g
d
P had, gaf
^
Zeus dien aan zijn
J
verpleegsters, de
dochters van Melisseus, met de belofte dat die hoorn
haar zou geven wat
zij wenschten; dit
was de hoorn des
overvloeds" ( cornu
copiae).

Amandelen zijn
J
deitten
van de
P
vruchten van den
amandelboom
Am
m
y^dalus conzunis) . De bittere
A. bevatten o.a.
amYg
daline, waar- 70. Tak van een amandelboom.
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het vergiftige blauwuit zich bija de spijsvertering
zuur ontwikkelt, zoodat men met het eten ervan
voorzichtiggP
moet zijn.A. worden vooral in Z.-Europa
gekweekt.
Amandelen noemt men in de anatomie twee ovale
organen
achter in de mondholte, tusschen de bogen,
8
g
welke van het zachteehemelte
g
naar de tongg en de keel verloopen;
P
hun afscheiding
^ maakt bijJ het slikken den ingang
g ^ van de keel glibbe•
.c rig:
J vaak de zetel van
g de A. zijn
on
ongesteldheden
(ontsteking
^ bijJ
g
kouvatten, enz. ).
Amanuensis, in het oude Rome
eeneletterde slaaf, van wien men
71. Amandelen zich gbediende voor afschrijven,
(a en a ).
voorlezen, enz., tegenwoordig
g
g een
ontwikkeld bediende of helper
P bijJ het onderwijs
in natuur- en scheikunde, in laboratoria en in
bibliotheken.
Amarapoera was tot 1860 de residentie van Birma, links van de Irawadi, had in 1810 nogg170 000
inw., nu slechts 7000 meer.
Amaril is een fijnkorrelige soort korund, donkerblauw of bruinekleurd,
dat, tot poeder
gestampt,
g
P
P
g
gebruikt
wordt voor het slijpen van gesteenten en
88
metalen. Op
papier
of
katoengelijmd
vormt
het
PPP
schuurpapier of -linnen. Het wordt voornamelijk
voornamelijk oop
het Grieksche eiland Naxis g ewonnen, doch in den
laatsten tijd
J ook scheikundigg vervaardigd.
g
groote, oude, vervallen stad in het Turk
Amasia
sche wilajet
Z.O. van Sinope,
(
P aan
^ Siwas Kl.-Azië),
de riv. Jespil-Irmak
(Iras),
nu nog^30 000 inw.; was
P
(
in de Oudheid de zetel der koningen
g van Pontus;
ggeboortestad van Strabo.
Amasis I,^ koningg van Egypte,
gYP omstr. 1550 v. Chr.,
beëindig de den vrijheidoorlog
der E tenaren tegEgyptenaren
J
Zijn
bevindt
Zijn lijk, in 1878 gevonden,
gen de Hyksos.
^
Y
zich in het museum van Gizeh bij
J Kairo. — Amasis
8YPte, evor
H, ( 569--526 v. Chr.} koningg van Egypte,
derde het verkeer met de Grieken en bracht Egypte
8YP
totrooten
bloei.
8
van de Gr. godin
Aphrodite
Amathusia,^bijnaam
J
p
g
(Venus), omdat zijJ vooral gehuldigd
^
g werd in de oude
Phoenicische stad AmathuS ( Amathunt)P
op Cyprus.
van
Amati is de naam van een beroemdeslacht
g
vioolmakers, in de 17e eeuw te Cremonaevesti
g
^d.
Nicola A.(1596-1684) was de leermeester van
Stradivarius.
Luik, 5769 inw.
Amay,
Y^ ^ em. in de Belg.
g prov.
P
Amazonas Alto-A., N.-W.-ste staat van Brazilië,
omvat hetebied
van den bovenloopP van de Amag
zone, 1 897 020 K.M. 2., 379 000 inw., waarvan ongeveer de helft Indiaansche nomaden; hoofdst. Mano•
as.
Amazonas, territorium in het Z. van Venezuela, in
stroom
het
gebeied van de Orinoco en de Amazone
49 000 inw., hoofdst. San Fernando de Atabapo.
P
Amazonen,
^ in de Gr. fabell. een krijgshaftig
Jg
g volk
van vrouwen, die in het N.O. van Klein-Azië, dich t
bi'
bij de kust der Zwarte Zee, leefden en daar een onafhankeli'k
J rijk
J vormden. ZijJ hadden slechts enkele
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malen met mannen uit de naburi8e landstreek omgang,
an , ten einde haar geslacht
niet te laten uitsterg
ven, en haar zonen werdenedood
of aan hun vaders
g
gezonden.
De A. onderwierpen
Pen
zich aan eeni'nli'ke
PJ J operatie,
P
n.l. het afschroeien der rechterborst, teneinde beter den boog
te kunnen hanteeren. Vandaar
de naam A., die „borstloos" beteekent. No8van twee A.-volken,
wordt in de Oudheid melding
gemaakt, n.l. èèn in ScYthië, aan
g
de oevers van de Don, en èèn in
Aethiopië.
P
Amazonenstroom, Rio de las
Amazonas, is de grootsterivier van 72. Amazone.
Z.-Amerika, op
P twee na degroot^
ste der aarde, loot
P in hoofdzaak van 0. naar W. en
mondt in den Arl. Oceaan uit bi'J den Evenaar. De
als Maranon uit het meer Lauricocha
A. ontspringt
P ^
4300M.), breekt in 13 pongo's
()
P g of stroomversnellingen door de 0. Cordilleras, stroomt door de woudvlakten (selvas) en mondt uit in drie hoofdarmen, die
de eilanden Caviana en Mixiana omsluiteneen
(g
delta). Verscheidene armen vormen met de Tocantins, een zijriv.,
het aestuarium van de Para, dat
J
^
om het eiland Marajo
van
] loopt.
P Het stroomgebied
g
zijn
5500
den A. is 7 050 000 K.M 2 .root,
J lengte
g
K.M., waarvan 4300 K.M. bevaarbaar. Ook vele
zijriv.
200)
Nero,
((in het geheel
J
) van denA., de RioNegro
g
Madeira, de Yapura,
zijn
groot. De
J reusachtigg^
P
stroom van den A. is zoo sterk dat het zoete rivierwater het zoute zeewater tot verscheidene honderden kilometers ver in zee bedekt. Aan den A.-mofid
voor, dat „ odoet zich somwijlen
het verschijnsel
JP
roroca" heet: bijJ volle en nieuwe maan dringt
^ de
zeevloed, oP^
ehouden door het uitstroomend rivierwater, met ontzettendeweld
den trechterg
mond binnen en verheft zich tot een aaneengezijn
slotenolf
oop
^ van 4 l 5 M. hoogte.
P
^ De scheepvaart
den A. is vrijJ voor alle volken. De naam A. werd
aan de riviergegeven
door Spanjaarden,
die IndiP ]
gg
aansche vrouwen mede tegen
hen zagen
g vechten.
g
Ook wordt de naam wel af8eleid van een Indiaansche woord amasona, dat boot-vernieler" zou beteekenen en verband houdt met de vernielende
pororoca's.
Ambachtsheer was de titel van hem, die met het
ambachtsrecht beleend was, di.. :bevoe
de g dheid
had om zelf als schout op
P te treden en de andere
rechterlijke
en bode, te beschepenen
ljke ambtenaren, scha
P
noemen. Li de Z.-Holl. Waarden traden de A. dikwijls
in dijkzaken
dijkzaken en waren daarvoor aansPrake) op
P
lijk.
J
rov PendAmballa En g. Umballa) ,stad in de Pprov.
sjaab
in het N. van En .-Indië,
80 000 inw.
]
g
Ambarawa,
s Pplaats in de residentie Semarang^ op Java; op
1 K.M. van A. ligt
de vestingg
P1 2
^
Willem I en ong.
g 5 K. M. verder zuidwaarts het
militair kampement Ban%oe-Biroe.
P
^
grijze
r 'ze amber, wasachtige,
Amber,
^ 9^
g grijze, aangenaam riekende stof, die in kleine stukjes
stukjesop
P zee dri J-

vend wordt aan^etroffen biJ Java, Madagaskar, in
de Moluksche zeeën, enz. Men meent dat de A. wordt
afgescheiden
in het darmkanaal van denP
otvi
potvisch;
g
sommigen
houden het ervoor dat hij
hij in 't algemeen
g
8
uit dealgalder walvischachtige
g dieren voorkomt. A.
wordtebruikt
voor welriekende tincturen en tandg
poeders en ook, als tinctuur, als zenuwstillend middel.
Amber stad in de Beiersche Boven-Palts, 25000
Kath. inw. • geweerfabriek.
in Z.-Limburg,
Maastrich
Ambij,
Jr gem
g
^ dicht bijJt,
1633 inw.
Ambiorix, een `vorst der Eburonen, in Belgisch
Gallië, streed tegen
Caesar, omsingelde
zelfs èèn van
g
g
diens le 'oenen54
no juist bijtijds
bijtijds van
( v. Chr.),
) dat nog
vernietiging
^g8gered kon worden. Caesar kon A. niet
in handen krijgen;
zijn
zijn verdere lotgevallen
zijn
Jg
J niet
g
bekend.
Amboina, residentie in het0. van den 0.-Ind. Archipel, bestaande
uit een reeks eil. in de Bandazee,
>
51 465 K.M 2 ., 199 000 inw. — A. of Ambon, eil. in de
Bandazee, afd. van de residentie A., bestaande uit
twee schiereil., Hitoe en Leitimor, 770 K.M 2 .,43 146
inw.;waarbi
;waarbij 949 EuroP.; hoofd P1. Ambon,f 8 000 inw,
met veilige
reede, sedert 1854 vrijhaven.
J
g
Amboise, s tad in het dep.P Indre-et-Loire, aan
Frankrijk, 4600 inw. BijJ
de Loire in het midd, van Frankrijk,
het Edict van A. in 1563, dat een einde maakte aan
den eerstenodsdienstoorlo
8
^, werd den Protestanvan godsdienst
toeng estaan.
ten vrijheid
g
bi' Homerus de godenspijs,
die onAmbrosia heet bij
g
sterfelijkheid
verleende.
Ambrosius, De Heilige,
^ kerkvader, omstr. 340geboren te Trier, werd stadhouder in Opper-Italië
en
PP
later door het volkekozen
tot bisschopPvan Milaan,
8
grondleggers
van de
gest. 4 Apr.
P 397. A. was een der 8^
g
g8
Westersche kerk, welker onafhankelijkheid
van het
J
wereldlijk
gezag
hij moedig
(J dwon g
J g
g hij
^ verdedigde
^ (hij
o.a. keizer Theodosius I tot een kerkelijke
l boetedoenin^
wegens
zijn wreedheid)) en welker innerlijk leg
venhïJkrachtiggbevorderde door het ontwikkelenvan
de kerkwetten, de kerkleer en den cultushij
(J voerde
w j in, het Ambroeen rhytmisch-melodische
zangwijze
8J
Y
siaanscheza
g n9). A. is de beschermheilige van Milaan naar wiep de door kardinaal Frederico Borra
ne
mee, aartsbisschop
P van die stad, in 1609 o
1^^
stelde Ambrosiaansche Bibliotheek 8enoemd is, die
werd tot 160 000gedrukte
later uitgebreid
boeken
g
áed ru
en 8000 handschriften, tevens museum van kunstwerken.
en heelkundige
Ambulance, vervoerbareenees-8e
inrichting,
J het leger
^ te velde om
g die dienst doet bij
zieken en gewonden te ve
ZijJ bestaat uit
rP leen.
g
wagens,
tenten, enz. De A. zijn
in
^
J het eerst gebruikt
g ^
de 15e eeuw,^P
op last van Isabella de Katholieke, en in
1630,
tijdens den Italiaanschen oorlog,
g door Riche^J
lieu stelselmatig^ingericht.
Zie ook : Roode Kruis en
g
Conventie van Genève.

in de prov.
Z.-Holland, aan de
Ameide,
P
^ gemeente
g
Lek
A. behoorde in de
Lek, 1708 inw. • de heerlijkheid
J
15e, 16e en 17e eeuw aan de Heeren van Brederode;
in 1672 werd A. door de FranschenP
^e lunderd en
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verbrand, nadat het door verraadenomen
was.
8
Ameland, een der twee Friesche Noordzee-eil.,
tusschen Terschelling(W.)
en Schiermonnikoog
g(
g ( 0. ),
5844 H.A., 800 H.A.olderland,
2060 inw. Sinds
P
1871 is A. door een „aanslibbing sdam" met het
vasteland verbonden; deze voldeed echter niet,
wordt niet onderhouden en is opP enkele plaatsen
P
door
doorgebroken.
Het eiland vormt een gemeente,
met
g
g
de 4 dorpen: Hollum, Ballum, Nes en Buren. A.
behoorde vroeger
g aan de Friesche koningen.
g Een
dochter van een dezer huwde met Taeke Commingha, waardoor in 806 A. aan dateslacht
kwam
g
en daarin bleef tot 1680. In 1704 werd A. het eigendom van Johan Willem Friso.
Amelungen of Amalers heeten in de Oud-Duitsche
ggedichten Theodorik de Groote Diederik van Bern))
en zijn
J helden.
koningen;
Amenhotep,
p^ na am van 4 Egyptische
gYP
g
A. III±
( 1400 v. Chr. )bouwde den tempel
P bijJ Luxor
en de z.. gMemmonszuilen;
A. IV, zoon van den vorige,
g
fanatiek hervormer opPg
godsd.
zijn
ggebied, verplaatste
J resirP
dentie van Thebe naar Tell
el Amarna, waar tusschen de
ruinen in 1891 zijn
g geJ graf
vonden werd.
Amerigo
Ves
g
p ucci. Zie
Vespucci.
p
Amerika(zie de kaarten 73. Amenhotep III.
Noord-Amerika en ZuidAmerika), hetrootste
westelijke vasteland of de
g
Nieuwe Wereld, in 't N. begrensd
door de Noordegr
lijke
like IJszee, in het W. door den Atl. Oceaan en in het
door den Grooten Oceaan of Stille Zuidzee; de
uitersteunten
zijn:in het N. kaap
Murchison o
PP
op
het schiereil. Boothia Felix (72° N.B.); in het Z.
kaap
Z.B. in het W. kaapP Prins
Z.B.)
(
P Froward (53°54'
of Wales aan de Behringstraat
(168°
W.L. v.
g
(
Greenwich) en kaap
W.L.
(
P Blanco in Brazilië (34°50'
v. Gr.). Ongeveer
in het midden der 0. kust dringt
g
g
de Atl. Oceaan het land binnen en vormt de Golf
van Mexico en de Karibische Zee(same
Zeesamen 4 584 570
welke A. in tweeoote
gr helften verdeelen,
die verbonden zijn
J door Centraal-Amerika,
^ dat bi'J
de landengte
van Panama slechts 46 K.M. breed is.
g^
N.-Amerika beslaat zonder de arctische eilanden
ong.. 19 813 000 K.M2., Z.-Amerika 17 752 000
K.M2. en Middel-Amerikazonder de)
Antillen)
7 670 000 K.M2. Tot A. behooren talrijke eilanden,
,
welke meestaloe
en vormen, n.l. de Arctische
^ P
archipel
P((3 540 000 K.M2.), waarvan Groenland het
grootste eil. is, de Antillen of West-Indische eil.
(237 000 K.M2.), een archipel
van
P om de zuidpunt
P
het vastelandVuurland-archi
(
Pel de Falkland-eil.
en de archipel
P aan de N.-W.-kust van Vancouver tot
de Aleoeten. In de beide helften van A. vindt men in
het W. reusachtige
in het 0. minder
g bergketens,
g
hooge beren
g en daartusschen uit gestrekte vlakten.
In Zuid-A. loopen
P de Cordillera's of Andes eerst in
1, dan in 2, daarna in 3 reeksen, loopen in de Antillen door en verschijnen
in Noord-A. opnieuw
als
J
P
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Rotsgebergte. De hoo
hoogste
berg
in
Cordillera's
de C's in
g
g
Zuid-A. is de Aconcagua (niet ver van Valparaiso,
P
7040 M.), in Noord-A. de Mount Mac-Kinley in Alaska (6238 M.); de beren
in
Centraal-A.
vormen
een
g
afzonderlijksysteem.
De oostelijke
oostelijke gebergten
Y
g
gt zijn
van verschillenden aard: in Noord-A. zijn
) het ketengebergteng
^- geb.); in Zuid-A. plateau's
(het Alle han
p
(de berglanden
van Guayana
en van Brazilië).
g
) In
Y
Noord-A. is 55%
° laagland
(de
( Poolvlakte en de
g
Mississippi-vlakte), in Zuid-A. 66 %o ((de Llano's van
den Orinoco, de Selva's van den Amazonenstroom
en de Pampa's
P van de Rio de la Plata).) Deze groote
vlakten en de li ggmg van het hooggebergte in het
W. werken de vorming
van groote
stroomgebieden
g
^
g
in de hand: in Noord- A. die van de Joekon, de
Mackenzie, den St. Laurensstroom en
den PMississi
pi;
P in Zuid-A. die van de Rio de la Plata, den Amazonenstroom en de Orinoco. Noord-A. is daarenboven rijk
J aan meren. In de Poolvlakte liggen
gg o.a.
het Groote Beren-, het Groote Slaven- en het Atabasca-meer, die langs de Mackenzie, en het Winnepegmeer, dat naar de Hudsonbaai afwatert. Zuidelijk van
de Hudsonbaai
liggen de groote,
gg
gr0
^onderling
g
met elkaar in verbindinggstaande Canadeesche
meren, het Boven-Meer, het Michigan-,
Huron-,
g
Erie- en Ontario-meer, welker afwateringgg
gevormd
wordt door deeweldi
g
ge Hudson-rivier. De fauna is
in A. niet bijzonder
ontwikkeld; de wilde dieren zijn
noch zeeroot,
die^ noch zeer sterk; melkgevende
g
ren ontbraken, zoodat de Europeanen
er wèl
P
ja
jagersen visschersvolken vonden,^ doch ggeen no g
madiseerende herdersstammen. In het N.elsdie=
P
ren: bisam, ijsbeer,
rendier, poolvos,
marter, enz.
J
P
In
dena
rairiën
van
N.-Am.
leefden
de
nu
bijna
P
J uitg Broeide bisons, verder herten, antilopen,
P, beren
(Rotsgeb.),
in het Z. ratelslangen
g
g en krokodillen.
Trop.
en tapir;
P A. is het land van jaguar,
J gu ^poema
P
P
verdervindt men er tal van apen,luiaard,
mierenbeer
P
en opossum;
ook vogels
verscheidenheid.
P
g in groote
g
In de rivierenoote
slangen,
en,
^ schildpadden,
P
gkrokodillen. Op
P de Antillen zijn
J weinig
g diersoorten. In
het hooggeb.
van Z.-A. leven de lama en de condor,
gg
deootste
roofvogel
^
P P
g der wereld. In de pampa's
vermeerderden de ingevoerde
koeien en paarden
g
P
zich zeer snel. Ook struisvogels
g komen in Z.A. voor
{(nandoe's). Wat de flora betreft, in haar openbaren.
P
zich deoote
^ verschillen van klimaat en bodemgege
steldheid. Door deoede
besproeiing
P
g is deplanteng
P
groei zeer ontwikkeld. Die van het N. komt overeen met die in het N. van
EuroPa en Azië. Ten Z.
van de Hudsonbaai en in hetebied
van de Cog
lumbia liggen
naaldbosschen,> verder zuideP
gg prachte
lijk,
vindt men reuzen ) in het dal van de Joaquin,
^
coniferen, de z..
g Mammoethboomen tot 110 M.
hoog.
kg In de wouden ten 0. van den Mississippi
PPo
.
men subtroPische vormen voor tusschen de loofboomen
derva
(het
vaderland
(
g ematigde luchtstreek
der magnolia's
en tulPenboomen) . In het mondingsdinsmon
^
van den Mississippi
g
PP doen zich de eerstePalmen voor, die in Centraal-Amerika en Brazilië zeel
veelvuldig
zijn. Kenmerkend voor de oerwouden van
gJ
Zuid-A. zijn
J het dichte onderhout en de slingerplan-
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ten, die ze bijna ondoordringbaar
maken. Mais was
g
de eenige
g korensoort in A. bijJ de ontdekkingg inheemsch • behalve de Europeesche
korensoorten zijn
P
no
in A. ingevoerd,
bananogtal van nuttigeg eplanten
g
P
nep suikerriet, koffie, Aziatische specerijen,enz. De
bewoners van A. zijn
g de een
J deels de oerbevolking:
afzonderlijke
J ras vormende Indianen, de afnemende
Eskimo's> en deels vreemdelingen: Europeanen,
Euro anen,
Negers,
en ook kleurlingen.
g ^ Chineezen, Japanners
P
g
Deezamenli'ke
g
g
J bevolkingg van A. wordt geschat
0
157 millioen inw., waarvan
65 % blanken,
10 %
op
o
0
Negers
en kleurlingen
en 25 %
g
g
o Indianen
g van Negers
en kleurlingen
van Indianen. Geschiedenis. Reeds
g
omstreeks 1000 haddenNoormannen het Noord-Am.
vasteland ontdekt, doch dit raakte later in vergetelheld en de verdienste het Amerikaansch vasteland
het eerst voor het moderne EuroPa te hebben ontsloten komt toe aan den Genuees Christophorus
P
Colombus(Oct. 1492, Aug.
g 1498). Toch werd het
land niet naar hem, doch door Waldseemuller in een
vlugschrift
van 1507 CosmograPhiae introductio"
g
naar den eersten schrijver
ervan, Amerigo
g V espucci,
J
elschen
genoemd.
Spanjaarden,
Portugeezen
en Engelschen
g
g
PJ
afhankelijkhei
stichtten eroote
gr in^ drukkende afhankelijkheid
asten
koloniën; naarmate deze zich aanpasten
P
aan de Europeesche
beschaving
g en innerlijksterker
p
o
enbaarde
er
zich
het
streven
naar
onafwerden, P
hankelïJ kheid. In 1783 slaagden
het meerendeel der
g
En . koloniën er in,zich als vrije staten los te maken
Eng.
de bevrijdingsvan het moederland. In 1810 begon
g
oorlogn
bezittingen
g en in 1822 werd
P
g de Spaansche
Brazilië zelfstandig.
g Alle Amerikaansche staten zijn
republieken.
Zie verder op
re
P Ontdekkingsreizen en
P
Koloniën.
Amerikaansch duel noemt men het misbruik om
ter beslechtingg van een geschil
door loting
g uit te mag
ken wie der beide betrokkenersonen
zelfmoord
P
zallegen.
Dit misbruik is niet uit Amerika afP
komstig.
in het Z.O. van Utrecht, aan
Amerongen,
g ^ gem.
g
den Rijn, 2441 inw.
Utrecht, aan de saAmersfoort, stad in derov.
P
menvloeiingvan eenige
g beken, die daar de Eem vormen 24 17 3 inw., kruispunt
van spoorwegen, beP
lang^J
"ke garnizoensplaats.
A. breidt zich snel uit,
P
g
wat te danken is aan zijn
g omgeving
g
g van
J prachtige
P
heuvels en bosschep welke velen er zich doet vesti en. A. wordtg
het eerst vermeld in 1028, ontving
van
in 1259 stedelijke
pl
P
g
J rechten, is de geboorte
Johan van Oldenbarneveldt, Pieter Both, Jacob van
Campen en Paulus Buys.
y
Amethyst,
Ameth st half-edelsteen, een door een organische
g
zelfstandigheid
violet ggekleurde variëteitvankwarts,
zelfstands
g
wordt vooralevonden
in kwartsgangen,
inz. in
^ g
g
P i en bazalt;• komt uit Brazilië,
^gn
g^spietgneis,porfier
Ceylon
en Spanje.
P an ' e
Y
Amfloen. Zie Opium.
p
Amicis, Edmondo de, verdienstelijk
J It. schrijver,
aanvankelij officier,
geb.
21 Oct. 1846 te Oneglia,
g
g aanvankelijk
reizen,
zen belater ontslag
g
g om te kunnen gaan
.zocht ons land, schreef daarover a,Olanda" 1874
),
t
verder vele andere reisbb eschriJvin
gen schetsen,, enz.

g
ook het beroemde jongensboek
jonensboek
Cuore" o(o
(ook in 't
vertaald : „Jongensleven"), est.
gest 11
1908 te Bordighera.
g
Amiens,: hoofdst. van het dep.
P Somme, in het N.W
van Frankrijk aan de Somme, oude hoofdst. van
Picardië, 93 000 inw.; Goth. kathedraal uit de 13de
eeuw ;geboorteplaats vanPPter van Amiens ;is een der
voornaamste fabrieks
handels
en Plaatsen van Frankrik.
J De Vrede van Amiens van 25 Mrt. 1802 werd
Frankrijk,
Frankrijk, Spanje
P a en
ggesloten tusschen Engeland,
g
de Bataafsche Republiek;
Spanje
P
P J en Nederland
kregen
met uitg SSpanje
P
g er hun koloniën bijJ terug,
zondering van Trinidad, Nederland met uitzondeHet Huis van Oranje
rip gvan Ceylon.
7 zou schadeloos
Y
gesteld worden in Duitschland. 27 Nov. 1870 versloegen
bij
g
J A. de Duitschers onder Manteugel het
Fransche Noorderleger.
g
AmmersGroot-ggem. in Z.-Holland, aan de
Lek, schuin tegenover
Schoonhoven, 1578 inw.
g
Ammerstol, gem. in Z.-Holland, aan de Lek, tegenover Groot-Ammers, 1180 inw.
naam van twee dorpen
Ammergau,
^
rP i Ober- en
Unter-A.) in het dal van de Ammer, in het Z. van
Beieren, niet ver van de Oostenri ksche
grens.
Zie
J
gr
verder Passiespelen.
p
Ammerzoden,^ bgem in het Z.W. der prov.
Prov Gelderland, ter weerszijden
van de Maas, 2368 inw. In
J
het dorp
P lit
g het oude kasteel A., uit de 13e eeuw
dagteekenend,
in 1590 door een brand bijnag eg
heel vernield, thans een nonnenklooster.
Ammon,9 beter Amon of Amoen, is een voorname
oorspronkelijk
J eenP laatP
ggod der oude Egyptenaren,
gYP
seli'ke
J ggodheid te thebe, later vereenzelvigd
g met den
Ré, vandaar de dubbele
zonnegod
g
naam Ammon-Ré door de Griekei. en
Romeinen vereenzelvig d met Zeus of
vertegenwoordigJupiter(Jupiter-A.),
verte
gg
p
de hetrinci
e der vruchtbaarheid,
P P
werd somwijlen
voorgesteld
als een
J
g
ram metrooie
horens, soms ook in
g
menschengedaante,
had een beroemd
g
heilig dom buiten Egypte
gYP in de Ammonsoase, ook A. of Ammonium genoemdde
c tegenwoordige oase Siwah),
14 dagreizen ten Z.W. van Alexandrië,
waar zich o.m. de Zonnebron bevindt,
74.
waarvan het water altoos dezelfde
Ammon-Ré.
temperatuur
heeft en dus bijJdag
g koud
p
en 's nachts warm is. Er bevinden zich daar nog
van den tempel,P waarheen eertijdsde
overblijfselen
te
g
g eloovigen stroomden om het orakel der godheid
raadplegen.
reuk,
Ammoniak,^ k leurloos ggas met prikkelenden
P
S.G. 0,589, kan door druk en koude verdicht worden
kookt en
tot een kleurlooze vloeistof, die bij-33,7°
daarbij
^ P
gbijJ de
J zeer veel warmte bindt (toepassing
ijsmachine
van Carré);
) het ontstaat bijJ het verhitten van salmiak metebrande
kalk, bijJ het rotg
ten van stikstofhoudende stoffen, enz. en wordt in
het groot bereid door distillatie met kalk van het
De oplossing
g van A. in
ggaswater der gasfabrieken.
g
P
is een
water, ammoniakwater, 'ammonia liquida,
Q
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kleurlooze, naar A. riekende, op
f de huid blazen veroorzakende, sterk alkalisch reageerende
vloeistof,
g
wordt voor medische en industrieële doeleinden
gebruikt.
Ammonia mag
g in drinkwater niet voorg
komen, daar het een teeken is dat dit men rottende
stoffen in aanrakinggg
geweest is.
eenroe schelAmmonïeten of ammonshorens, eengroep
pen, die uitsluitend in versteenden toestand voorkomen en behoord
hebben aan een uitgestorven
want aan de tegenti
woordige Nautilus)
van weekdieren, die
veelkamers
in
ge schelpen of schalen woonden, welke veeleg
leken op
P de horens
van de beelden van
Jupiter-Ammon, vandaar de naam Cornua
Ammonis, Ammons75. Ammonshoren.
horens. A. komen voor
in zeer uiteenlooP ende grootten, tot drie voet
toe. ZijJ worden gevonden
in oude gesteenten
van de
g
g
Devonische tot aan het einde der krijt-informatie
J
en inz. in de Jura-kalk.
Ammonieten, oude Semietische volksstam aan de
overzijde
van den Jordaan, nauw verwant met de
J
Israëlieten. Hun stamvader was Ben Aasmi of Ammon, een nakomeling
g van Lot. De Israëlieten voerden herhaaldelijk oorlog
g tegen
g hen. In den aanvangg
der 2e eeuw vormden zijJ nog
talrijk volk, doch
g een talrij
g het einde dier eeuw smolten zij samen met
de Arabieren. Hunodsdienst
was de Moloch-dienst.
g
Ammonius Saccas,
^ AlexandraJ nsch wijsgeer,
Jg
stichter van de Neo-Platonische wijsbegeerte
in het
g
begin der 3e eeuw n. Chr., was de zoon van arme
zij
Christenen en voorza g door zakken-dragen
g in zijn
zijnbijnaam
Ji
Saccas).
(vandaar zijn
) . Hij ver af aan tal van leerzaakte den Chr. godsdienst, en ga
daarbij zoekend te vergwijsbegeerte,
en les in de
eensen
g wat hem waar toeleek in de verschillende
wijs
eeri
J g
ge stelsels. Origenes en Plotinus zijn zijn beomstreeks 160
roemdste leerlingen.
A. werd geboren
g
g
en stierf 241 te Alexandrië.
Amoe of Amoe-Dar7'a, de Oxus der Oudheid, riv.
in Turkestan, ontspringt op
o het hoogland
van Pag
mir, vormt deens
en
g
gT tusschen Afghanistan
Boekhara, later tusschen Chiwa en Rusland en
mondt in verscheidene armen uit in het Aral-Meer;
lengte 2500 K.M., voor de helft bevaarbaar; stroom.
g 450 000 0op
ggebied 997 000 K.M2., waarvan ong.
Russischebied.
g
diertjes,
Amoeben ^ s r. ameuben) , microscopische
P
onderafdeelin g der WortelP
ootig en Rhizopoda ),welof oerdiertjes
ke tot derotozoën
P
^ behooren. Het
lichaam der A. bestaat uitprotoplasma, waarin
soms kernen, en verandert onophoudelijkvan vorm.
Zij bewegen
zich door schijnvoetjes
seudo
odiën
Zij
);
^
P
gP
deze worden uitgestoken,
en de lichaamsmassa
g
vloeit dan achter na of wordt bijgetrokken;
de A.
Jg
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leven in zoetwater, zwevend, over de oppervlakte
PP
van waterplanten
kruipend
of in het slijk
J van den
P
P

76. Amoebenon .g 400 X vergroot);
bovenaan: zweep-A.; onder: A. limax en
A.roteus
p
) op
P het punt
P een kiezel-al g
op
P te nemen).
bodem. ZijJPplanten zich meestal voort door deeling.
g
Amoentai afd. van de residentie Z.- en 0.-Afd.
van Borneo; vindplaatsen
van goud
en diamanten;
P
g
hoofd . A., aan de riv. Negara,zi Jriv. van de Bahan,
in een zeer dicht bevolkte streek.
Sachalin-oela) , riv. in
Amoer ^ Mandsjoeri'sch:
J
0.-Azië, ontstaat uit de vereeniging
van de Ar oen
^ gArgoe
de Sjilka, mondt uit in een ondiepen
P boezem,
den Amoer-liman, tegenover
het eil. Sachalin, is
g
met de Ar8oen 4478 K.M. lang, stroomgebied
2 mill.
g
voor de helft Russisch; zijriv, links:
Seja,
],
Boereja; rechts Ss'oen
a
grari, Oessoeri. De A. wordt
van April
P tot begin
g Nov. bevaren, den overigen
g
tijd
J is zijJ met i Js bedekt.
eneraalouvernement
in
0.-SiAmoer, Russischg
g
berië, opgericht
in 1884, omvat het Amoer gebied
Pgg
en de kuststreek met het Russische deel van het
eiland Sachalin, tot 1906 behoorde er ook TransBaikalië toe, hoofdP1. Charbarowsk.
Amoerang,
g afd. der Minahassa in de residentie Menado in het N. van Celebes; de hoofdplaats het eveneens A. en ligt
g aan de N.-W.-kust der Minahassa,
aan een inham van de Celebeszee ; zetel van een
controleur, aanlegbPlaats van de Kon. Paketv.
Maatschappij.
PPJ
prov. van het en.AmoerP provincie,
^ P
g g ouverne ment Amoer, is datedeelte
van Mandsjoeri'e,
J
g
J hetwelk in 1858 door China bij
J het verdragg van Ai goen
aan Rusland werd afgestaan;
het was reeds in 1649
g
door Rusland veroverd, doch in 1689 bij
bi' het verdrag van Nertsjink
weer aan China teruggegeven.
J
De A. beslaat den linkeroever van den boven- en
middelloop en de beideP
oevers van den benedenloop
der Amoer; 451 767 K.M2., 217 700 inw. In het
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kustgebied.
der A. ligt de belangrijke havenstad
gg
en vestingWladiwostok; hoofdst. isBlagowtjestjenk.
Amok,
r bij
J de Maleische volkstammen 4 ^,voorkomende toestand van hevige
g opwinding, tengevolge
of hartstochten, waarbij
degewaarbij
van oopiummisbruik
P
nen, welke er in verkeeren, bezield zijn
J door een
blinde moordzucht en iedereen, die binnen hun bereik komt, met hun kris of ander wapen
P dooden.
De A.-maker is vogelvrij.
J De Maleiers duiden den
g
toestand van A. ook aan als „mats-g laP " = verduisterd oog.
g
Masanderan, in het
, hoofdst. van de rov.
Amoi
P
N. van Perzië, aan de riv. Haras, dicht bijJ de Kas p.
P
Zee; 9000 inw.
Amor. Zie Eros.
Amorieten, machtige
g volkstam in Kanaan ten tij.de van de komst der Israëlieten, werden door Josua
verslagen
Olk een ander gedeelte
P
g
g en onderworpen.
der A., aan de overzijde
J van den Jordaan, werd door
de Israëlieten overwonnen en hun land in bezit
genomen.
, eAm0 hisme ^ Gr. amorp h, „g edaanteloos")g
daanteloosheid,emis
van structuurvormen, duidt
g
bi't een vast lichaam de te genstellin g aan met kristallijn;
dan onregelmatigverf de moleculen liggen
gg
sP^
reid er zin
egrensvlakken
en
g
Jeen
g^
g re elmati
de cohaesie en elasticiteit is in alle richtingen dehars, e.a. bezitten de eigenschap
zelfde. Glas,^ lijm,
gP
van A.
dooding;
' , doodin
Amortisatie,^ vernietiging,del
g oor^g
spronkeli'ke
g van roeJ beteekende A. de schenking
rende en onroerendeoederen
aan de kerk
kerk(„d
„de doode
g
•
; tegenwoordigverstaat men er onder een bef aalde wisJ ze van s chulddelging, inz. door den staat,
overeenkomst met de
waarbijJ deze,^ door vrijwillige
crediteuren, zijn
fJ onafJ schuld inlost tegen
g een prijs,
hankeli'k
P
J van het erkende bedragg der kapitaalwaarde, hetzijJ door inkoop
f de beurs of
P van effecten op
bedrag
door aankoop
g bedrag.
g
g het laagste
g gevraagde
ftegen
• fondsen, waren fondsen in verschillende staten
vroeger
die over een gedeelte der staatsPgg
g opgericht,
inkomsten beschikten, ten einde die tot A. aan te
wenden. Zij
J misten alle hun doel, mede omdat de
noodwendige
eheimzinni heid in het ' beheeren
g geheimzinnigheid
ervan zoovaak aanleiding
gaf tot misbruiken. Begg
Tucht is in onzeeschiedenis
het Amortisatieg
(1822-1840),
syndicaat
y
^ door de Belgen spottend.
^
P
S dicht
d'engloutissement" verzwe'8
n s-s
^sY
Ynding
caai genoemd.
g
rofeten,"
profeten," een veeAmos een der z.g. „
bezitter uit,Tekoa bijJ Bethlehem predikte in de 8e
v. Chr. teen
g de af goderi'Jen de verdorvenheid
in Israël.
Amoy, een der Chineesche verdra^havens ^-oPhet
A
eil. Amoy,
g ruime haven aan
Y^ Pprov. Fo-Kien,^ veilige,
de straat van Formoza, 114 000 inw. In de 16de
eeuw was A. een berucht zeerooversnest, waarheen
e ten slotte een vloot uitzond,
de 0.-Ind. Compagnie
^
welke in 1664 met de Chineesche vloot samen de
zeeroovers versloeg , waarna de Chineesche admiraal A. liet verwoesten.
LAmpenan,
Am nap voornaamste uitvoerhavenfopom

bok, aan de W.-kust, landingsplaats der ea
editie
expediti
Vetter in 1894.
g
Ampere,
Am
ere André Marie, Fransch wis- en natuurkundig
e, g
geb. 22 Jan. 1775 te Lyon,
aan de
Y hoogleeraar
g
PolYtechnische School, later aan het Collège
g de
France, beroemd door zijn
theJ electro-dynamische
Yn
oriehij
^Jtoonde aan, dat, wanneer men een vasten en
een beweegbaren
draad, waar electrische stroomen
g
doorheenaan,
in elkaar nabijheid
nabijheid
plaatst, de beP
g
weeg bare zoodanigen
stand aanneemt, dat beide
g
stroomen dezelfde richtingg
volgen;
g hij
hij toonde verder
het verband aan tusschen electriciteit en magne10 Juni 1836 te Marseille.
tisme, enz.} ; gest.
g
Ampere. Zie Electrische eenheden.
dubbel levende", tweeslachtige
AmPhibieén
dieren, omdat zij
zij op
P het land en in het water kunnén leven), klasse derewervelde
dieren, welke de
g
salamanders, kikvorschen enadden
omvat; de A.
P
hebben een veranderlijke
veranderlijke lichaamstemperatuur,
een
P
naakte huid; de uit de eieren voortkomende jongen
] g
ademen aanvankelijk
J door kieuwen, die bijJ de meer
volwassen vormen allengs
g door longen worden vervangen.
Amphic onie heette bijJ de oude Grieken eengodsg
dienstig-staatkundig
g verbond van stammen, die om
g
eenemeenscha
eli'kJ heiligdom
woonden, de amPP
g
g
was de
) Het belangrijkst
p hic oven ^(„omwoners").
^J
A. van Delphi
van 12 volkstamp en de Thermopylae,
PY
men; hun oorspronkelijkdoel was de beschermingg
van den A pollo-temPel te Delphi
P en den Demetertem fel te Anthela bijJ de Thermopylae.
De bondsverPY
gaderingbestond uit 2 leden van elken stam en vergaderde ieder Jjaar eens te DelPhi en eens te Anthela.
Het laatst wordt van het Am hict
onenverbond
f Y
terwijl
melding
^
gggemaakt in den tijd der Antonijnen,
hetesticht
heette te zijnJ in 1522 v. Chr.
g
Amphion
Am
hion zoon van Zeus (Jupiter) en Anti e,
van zang en snarenontving van Hermes de gave
g
Zethus bouwde hijJ
zijn tweelingbroeder
spel; met
J
g
de muren van Thebe, waarbijJ de steenblokken, door
het spel
P van A. betooverd, zich van zelf tot muren
z.a. en doodde
opstapelden. A. huwde met Niobec)
zich ten slotte uit smart over het verlies van al zijn
kinderen.
Atheensche
Amppo
hi lis^ in 437 v. Chr. gestichte
g
kolonie in Macedonië,
Y
g e^ op een door den Strymon
vormd schiereiland, maakte zich 424 v. Chr. onafhankeliJ k^ werd later bijJMacedonië ingelijfden was
nog
g later de hoofdst. van één der 4 Macedonische
prov. van het Romeinsche Rijk.
J
f
Am hissa stad in Midden- Griekenland,ten N. W.
Amphissa
Delphi,
in 339 verwoest door P hilip1^ van
p
het te enwoorMacedonië, later weer opgebouwd;
Pgg
die
g Salona.
gebouw, bijJ
Amphitheater,
^ kringg of ovaalvormiggg
p
de Romeinen bestemd voor kamPs Pelen en wildedierengevechten
; in het midden de arena en daar
g
rijen
f
rondomheen trapsgewijs oP
loofende rijen
zitplaatsen voor de toeschouwers; zonder dak; boven de
gespannen
om de toezitplaatsen
werden tapijten
P
pg
schouwers voor reen
g en zon te beschermen. Een
beroemd A. is het door V es
p asianusggestichte Am-

AMP$ITHEATER—AMSTERDAM.
phitheatrum Vespasiani, thans het Coliseum (Coloseeum) te Rome, dat 80 000 menschen kon bevatten

77. Ruine van het amphitheater
te Pompeji.
P^
P
en waarvan de ruine nog
e
g bestaat. Het eenige
gna ggenoeg ongeschonden A. is dat te Verona.
Amphitrite,
f in de Gr. fabell. de dochter van
p
andere een Nereïde, was
Okeanos en Thetys,
g
y volgens
deemalin
van Poseidon
g
(Neptunus), den god
g der
zee wordtvoorgesteld
g
naast haargemaal
oop
g
een door zeepaarden
of
P
tritonsetrokken
wagen
g
g
of zittend op
P een triton.
Amphitryon, was volg koningg
gens de Gr. sage
van Ti^
s, de echtgege
78. Amphitrite
met
P
noot van Alkmenez.a.),
(
Poseidon.
wordt door Plautus, Moals de bedrogen
lière en Kleist voorgesteld
g
g echtP regels
g uit Molière's
gmoot en naar een paar
comédie:Le
véritable Amphitryon est l'Am hi(P
tr Yon oil l'on dine, „de ware A. is de A. bijJ wien
men dineert")) heeft A. tegenwoordig
g
g de bee ggastheer.
teekenisekre
^ en
g van : een
Amphora,
^bij
J de oude Grieken en Romeinen een
p
aarden vaas met een dikken buik, nauwen hals en
twee handvatsels, inz.
gebruikt
om wijn,
J later
g
ook om er de asch van
PP
af8estorvenen in te bewaren ; als Grieksche
maat voor vloeistoffen
= 39,39 L., als Romeinsche = 26,26 L.
Amp litudo De, van
een hemellichaam is de
boog
g van den horizon,
ggemeten tusschen het
oostpunt
tot aan de
P
plaats,
waar het opgaat,
Pgaat
P
of tusschen het westpunt
P
en delaats
deplaat waar het
79. AmPhora.
ondergaat;
op
g
P 22 Decr.
is de A. van de zon 41 1/2^0 Z. ; op
P 21 Juli 41 1 °2 N.
Ampulla,
^ De Heilige
p
^9 (Fr. la Sainte AmPoulle) was
een in de kathedraal te Rheims bewaardlazen
g
fleschje met de heilige
g zalf-olie,^ dat volgens de sage
g
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door een duif uit den hemelebracht
was bijJ den
g
doop
P van Clovis I en waarmede vóór de Revolutie
de Fransche koningengezalfd
worden. De H.A.
g g
werd in 1793 door het Conventie-lid Riihl op
P de
markt te Rheims openlijk
stuk geslagen.
g g
P
Amr ibn alAssi, beroemd Ar. veldheer onder
de kaliefen Aboe-bekr, Omar, Othman en Moawyah,
veroverde in 638-642 Egypte,
€;YP stichtte Kairo, gest.
g
in 664 als stadhouder van Egypte.
gYP
Amraoti(Amrawati), stad in de Eng.-Ind. centr.Provinciën ó66—Indië 34 000 inw.
stad
Amritsar ( „Bron der Onsterfelijkheid"),
in de Eng.-Ind.
oor
J aa inhet N. van VPprov. Pendsjaab
g
Indië, ± 50 K.M. ten 0. van Lahore, beschermd
door de vestingg Gobindgarh,
153 000 inw. A. is de
g
heilige stad der Sikhs, de voornaamste handelsstad
van Pendsaab
j
en middelpunt
voor het verkeer met
P
Kasjmir (sjaals!).
Amsdorf, Nicalaus von, een vriend van Luther,
geb. 3 Dec.
1483 te Tor au, arbeidde
te Wittenberg
g
g
en te Maagdenburg, was van 1542 tot 1547 Protestantsch bisschopP van Naumburg-Zeitz,werd
de leider
g
der Luthersche orthodoxie en deed veel voor de
stichting
g der universiteit te Jena, est.
g 14 Mei 1565.
of
Ams'asp ands (in de Zendtaal Ameshaspenta
p
heili
heiligen)
en zijn
Onsterfelijke
van ZoJ in den godsdienst
g
roaster de zeven hoogste
geesten van het goede,
g g
g
waarvan Ormuzd de opperste
is. Zie ook op
PP
P Daroed 7'e.
AmstelNieuwer-ggem. in N.-Holland, ten Z.
van Amsterdam, 6567 inw.
AmstelOuder-ggem. in N.-Holland, ten Z. van
Amsterdam, 3439 inw.
Amstel, vroegere riv., thans deel van den boezem
van Amstelland, vanaf de vereeniging
van Drecht en
8'ing
Kromme Mijdrecht
Midrecht. De naam is ontleend aan dien
deouw,
waar zij Jdoorheen stroomde : Amestel^
la. A. is ook de naam van een kasteel(
kasteelini 1204
door Gijsbrecht II van Amstel)) dat stond,
waar nu in Amsterdam, tusschen Damrak en Nieuwendijk, de Dirk van Hasselsteegg is, in de 14e eeuw
geslecht, en van de heeren, die daar zetelden. De
vermaardste van deze zijn: GiJ sbreeht I van A. die
het eerst vermeld wordt tusschen 1174 en 1176 en
een dapper krijgsman
was, en Gijsbrecht
Ill van A ,
g
J
die, evenals zijn voorzaten, oorlog
g voerde met
Utrecht, die stad en Amersfoort innam en in botsingkwam met Floris V, wiens raadsheer hijJ ec
echter
later werd, wat niet wegnam,
dat hij
hij later deelnam
g
aan de samenzwering
g van de Hollandsche edelen
tegen
die den moord op
8en hun graaf,
g
P F loris V tengege
volgge had (1296). Gijsbrecht vluchtte
bulands
buitenslands
en stierf daar. Zijn
J bezittingen
g werden verbeurd
verklaard.
Amstenrade,ggem. in het Z. van Limburg,
g^ tusschen Sittard en Heerlen, 535 inw.
Amsterdam L. Amstelodanum), hoofdst. van het
koninkrijk
J der Nederlanden, aan den Amstel en het
vroegere
IJ, thans Noordzee-kanaal, 591 637 inw.;
g
belangrijke
er
g Jggebouwen: het Paleis,^ vroeger
gstadhuis, van 1648-1655 gebouwd door Jacob van Kampen,
bevat een der grootste
zalen van Europa;
p
l^
P het
Rijksmuseum,
van ' 1877-1885
gebouwd door Dr.
g
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P. J. H. Cuypers,
met tal van kunstschatten (de
yp
Nachtwacht ; het Stadhuis, vroeger
g Prinsenhof of
Admiraliteitshof, het Suasso-museum, het Paleis
van Volksvlijt,
p
Jo ggesticht door Dr. Samuel Sarphati,
gebouwd
door Cornelis Outshoorn( 1858--1864) , het
g
gebouwd,
volA.
Cuypers
Centraalstationdoor
Dr.
yp 8
(
tooid in 1889)^de Beurs, door H. P. Berlage
a9 ggebouwd
van 1898-1902, enz ; instellingen vanP
wetenschap
Academie van Wetenen onderwijs:
J
J de Koninklijke
voor Beeldende
schappen,
PP ^ de Rijks-Academie
Kunsten, de Stedelijke
Stedelijke Universiteit, de Vrije
J Universiteit, verscheidene seminaries,mnasia,
H.B.
gY
en handelsscholen, kweekscholen voor de zeevaart,
enz. grootsche
haveninrichtingen,
scheepgr
g druk
P
vaartverkeer, (in 1913 kwamen te A. aan 26000
zeescheen
P metende 12 338 906 M3., dat is 99
schepen met 1 173 000 M3. méer dan in 1912 — terwijl
g van het Noordzee
P
J in 1876,s het ]jaar der opening
kanaal deeheele
tonnenmaat der aangekomen
g
g
schepen
000 M3. bedroeg.
P kwagRijnschepen
J
P 1
men te A. in 1913 aan: 1701 scheen,
P metende
115 8069 M3 .); vaste lijnen naar 0.- en W.-Indië,
Zuid-Amerika en de voornaamste buitenlandsche
handel, hoofdzeehavens;
zeehavens;Rijnvaart;belangrijke
J'nvaart;
markt voor tabak, verder koffie, thee, rijst, specerijen;
van den fondsen-handel in NeJ ^ middelpunt
P
derland, zetel van de Nederlandsche Bank, middelpunt van diamant-industrie. Geschiedenis. A. was
P
in de 13e eeuw een arme visschersbuurt", waaruit
zich langzamerhand
de machtige
ontg
P
g koopstad
wikkelde; de naam wordt nietenoemd
vóór 1275,
g
toenf
g^ Floris V de Amsterdammers vrijdom
J
Jke tollen; de naam is ontschonk van alleafeli'
$^
leend aan den dam,doorGijsbrecht III in 1240 in den
Amstelele
haven te krijgen
g (ter
g
g d8 om een goede
van den tegenw.
hoogte
g Vijgendam). In 1300 werd
^
A. door Guyvan Avesnes tot stad verheven, in 1481
ommuurd op
g van Maximiliaan((de St.
P aandrang
Anthoniepoort
op
P de Nieuwmarkt dateert uit dien
P
tijd
J .
van kwijning
Na eenperiode
^ van
g in het begin
PeJ
den Tachtigjarigen Oorlog,
Oorlo kreeggA. tijdens
en door
J
dien oorlog
g een Pperiode van 8roeten bloei, inz. na de
verovering
door Parma in 1585.
rA
g van Antwerpen
Deze bloeitijd
duurde tot in de 2e helft der 18e
J
eeuw; de Revolutie en de Fransche tijd
J vooral
bracht haar eeneduchten
knak toe (in 1796
g
200 560 inw. in 1815 nog
g 180179. Eerst in 1840
had A. weer evenveel inw. als in 1796. In de tweede
helft der vorige
g een nieuwe Pperiode van
g eeuw begon
bloei en bevolking-toename,
vooral in verband met
g
het in 1876 geopende Noordzee-kanaal en den aanlegder nieuwe haveninrichtingen.
8
g A. wordt wegens
zijn
gg
J talrijke en schilderachtige
8 8grachten en bruggen
wel het Noordsch Venetiëenoemd.
g
Amsterdam, stad in den N.-Am. staat New-York,
aan de Mohawkriv. en het Erie-kanaal, 21 000 inw.
Amsterdamscheil
J
p verkort A. P., is een vergeli'kin gsvlak ten opzichte
waarvan in ons land alle terP
reinshoogten en waterstanden bepaald
worden. Het
P
komt overeen met deemiddelde
hoogte van den
g
bij Schelvloed in het IJ bijd Amsterdam,^ vóór dit b'

lin^
oude afgesloten
werd; oorspr.
P
g
P een stadspeil,
waarboven nimmer water uit het IJ in de grachten
werd toegelaten.
A. P. werd het eerst aangeduid
^
g
door het nulpunt
van de peilschaal,
die reeds vóór
P
P
1750 aan de Groote Amstelsluis stond. Door nauwvan
keu ' heidswate
assing en werd de hoogte
rP
^
A. P. vastgesteld
opPdeP
peilschalen enz. in de ver^
schillende deden des lands. Als A. P. werd daarbijJ
aangenomen
het vlak dat ligt 2,67689 M. beneden
^
de merken aan eenige
g oude Amsterdamsche sluizen
nogte lezen staat, bijJ een
(waarop
= bruggen), waaro nu no
gte
groef in een marmerenlaat:
Zeedi'ks
J Hoogte
^^
P
zijnde
negen
voet vijf
vijf duym
e l."
J
Y boven Stads-PY
g
Het door de nauwkeurigheidswaterpassingen van
1886 en 87 naar hoofd- en secundaire merken overals N. A. P.
8
ggebrachte A. P., wordt aangeduid
(nieuw of herzien A. P.).
voorwerp
Amulet ( Ar. „aanhangsel"),
rP uit steen,
^
metaal,erkament
(bijv.
J munten, ringen),
^J plaatjes,
g
P
P
meestal met opP
schriften—letters,
ggetallen, teekens
—, welke beschouwd worden
als voorbehoedmiddelen tegen
toovenarij, ziekten
en ongevallen en
om den hals, aan
de vingers
of oop
g
de borstedra
g gen.

Amundsen,Roald,

Zuid- en Noordpoolonderzoeker,
80. Arabische , amuletten.
geb.
19 Juli 1872
g
te Borge
8 (Noorwegen), voer in 1903-1906 door
de Noordwestelijke
doorvaart en onderzocht de
J
magnetische verhoudingen van arctisch Amerika;
bereikte 14 Dec. 1911 Zuid
de Pool en vertoefde
daar tot 17 Dec.
verbinAmygdaline,
Yg
^ stikstofhoudende organische
g
clip g, komt voor in ruimen-,
kersen-, abrikozen- en
P
P erzikenPpitten, in bittere
amandelen, enz. ; is op
zich zelf niet vergiftig,
doch doet, wanneer zij
met emulsine, d.i. de
eiwitachtige stof der bittere amandelen, in het
bloed wordt gebracht,
daar het zwaar vergifblauwzuur ontstaan.
tige
g
Ja^
ues, Fransch
AmY
ot ^
eb.g 30 Oct.
schrijver,
teMelun, beroemd als ver81. Amundsen.
taler van klassieken, was
groot-aalmoezenier van Karel IX en Hendrik IIIgest.
van Frankrijk,
^ ^ d aarna bisschopP van Auxerre, Best.
Feb. 1573 te Auxerre.
Ana als uitgang
g naam duidt een
g g achter een eigen
verzamelingg aan van uitspraken,
anecdoten, enz, ook
P
wel vaneschriften
over de dragers
g
g van dien naam.

ANABAPTISTEN—ANARCHIE.
Anabaptisten. Zie Wederdoopers.
stï en"
, veldtocht
Anabasis(Gr. het omhoog
g
van de zeekust naar het hoogere
binnenland; naam
g
van twee historische werken uit de oudheid: de A.
hon, en de A. van AlexanII, docr Xe
van Cyrus
^
y
der den Groote, door Arrianus.
schijndoo bij dierAnabiose,^ de toestand van schijndood
organismen,
door uitdroging
gg (bij raderdiertjes
g
en slakken, bijv.
(
J ) of door bevriezen (kikvorschen,
visschee , waarbijJ de levensprocessen
tot stilstand
P
bracht
zijn, doch weer in gang
gebracht kunnen
gebracht
g gg
J
worden door toevoer van vocht, warmte, licht en
lucht.
Anacharsis,^Scyth
J afkomst, kwam
Y van vorstelijke
uit dorst naar kennis in Satons tijdnaar Griekenzij werk,
land. Naar hem noemde Barthelem
y ( z.a.) zijn
hijJ een tafreel geeft
van Griekenland vóór
g
deeboorte
van Alexander den Groote, „Reis van
g
jeune
den 3jongen A. in Griekenland"^»
VoYa ge du jeune
A. en Grèce.")
Anachoreten ( Gr. „zich terugtrekkenden" ,) Christeli'ke
rooien
J kluizenaars in de 3e en 4e eeuw, in groote
van E te Syrië,
in de woestijnen
getaleEgypte,
Y Palestina
en Klein-Azië, waar zij o allerlei, soms buitensPoboete deden. Toen de A.
(zelfpijniging)
rige
^ wijzen
en volens vaste re gelen in
en leven,
gezamenlijkg
^g
ontstonden de monnikenkloosters.
Grieksche lierdichters,
Anacreon, een der 9rooie
g
eb. ostr.
m 530 v. Chr. te Teos in Ionië, leefde te
g
Samos, later te Athene,est.
g kort vóór 495 V. Chr.
verheerlijkende
Van zijn
wijn verheerlijkende
geJ de liefde en den wijn
dichten, zijn
bewaard gebleven.
J alleen fragmenten
g
g
De onder zijn
verzameling
g van
J naam doorgaande
g
navolginincirca 60 lliedjes((Anacreontica)) b estaat uit navol
tijd
^ uit lateren tijd.
Y r^ riv. in 0.-Siberië,onts
Prin
g t uit het
Iwasjkinomeer,
is 470 K.M. lang
1
P uit in de
g en loopt
Behring zee^ " aan deze riv. ligt
Y ^ staPelP1.
g Anadyrsk,
voor den handel met de Tsjoektsjen.
Anaemie. Zie Bloedarmoede.
Anaestesie,
^ ggevoelloosheid, toestand, waarin de
indrukken, die op
P het lichaam werken, zooals
warmte, druk, licht,eluid,
enz., niet tot bewustg
zijnkomen, wat veroorzaakt kan worden door ziekten van de hersenen en het ruggemerg
gg
g of van het
zenuwstelsel. A. wordt ook kunstmatig veroorzaakt
door aether, chloroform, e.d. om algemeene A. te
verkrijgen:
verkri' en : door inspuitingen met cocaine of door
aanwendingg van koude voor locale A.
spoorsAni^
ni^ stad in de It.Pprov. Roma, aan den
wegRome-Napels,
p 10 000 inw., zwavelbronnen.
Anahuac. Zie Mexico.
Analaboe. Zie Melaboe.
„ontleding")
Gr.„oplossing”,g
Analyse
Y
Y of analysis
wijsbegeerte
de ontbinding^ van een begrip
is in de wi'sb
^ e9
gP in
zijn wezenlijke
zijn
wezenlijke kenmerken, in tegenstelling
g
g met de
sYn
these (z.a.) — In de wiskunde heet A. een methode tot indirecte oplossing
en algeg
ge
P
g van geometrische
braische vraagstukken,
in dier voege
dat hetge^
g
vraagde
g bekend verondersteld wordt en de oplossing
g
P
verband met hetg eggevonden uit het wiskundige
^
^vene. Ook hier is de A, de tegenstelling
g
g van de
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synthese.
— De scheikundige
Yn
9 A. heeft ten doel de
bestanddeelen van een stof te bepalen
(qualitatieve
P
(q
A.) zonder zich om hun verhoudingg te bekommeren,
ofwel het oPs Poren van de volume- of ewichtsverg
houding,
g waarin enkele of alle bestanddeelen in een
hoeveelheid van een mengsel
of verbindingg aanwe g
zig zijn. — Over A. van het licht zie Spectraalanalyse.
Analytische
methode noemt men die methode,
Y
waarbij men uitgaat
van de concrete begrippen om
g
te komen tot de abstracte, door weglating
g
g van al het
toevallige.
g
Analytische
talen noemt men de moderne talen in
Y
tegenstellin
tegenstelling tot de oude; omdat in de eerste desYnthetische bui^'n gsvormen der oude talen worden
opgelost
in meerdere woorden, bijv.: L. mensae,
Pg
Ned. van de tafel; L. cantabo, Ned. ik zal zingen.
b
Ananas, schijnvrucht van de Ananas sativa, een in
tropisch
Amerika
inheemsche
plant,
bestaande
uit
P
P
ezwollen stenden oPg
gel. Behalve deze schijnvrucht worden ook de
bladerenebruikt,
uit
g
welker taaie vezels men
de A.-hennep
P wint. Ook
in Z.-Europa
P komt de
A. voor. Voor de con82 Ananas..
sumptie
in ons land
P
is zij
blikjes in den handel.
J meest in blikje
Ananias, Joodsch hoogP
e riester van 48 tot 59 n.
Chr., Paulus' vervolg er in 66 als vriend der Romei(Handelingen
Handelin en 23: 2, 24:
gen door de Joden gedood
g
1). -- A., Christen te Jeruzalem, met zijn
J vrouw
Sara door Petrus g estraft wegens
ontrouw aan de
g
in
ingevoerde
gemeenschap
g
( Handeling
g
P van goederen
gen 5: 1-11). — A. de Christen te Damascus, die
Paulus van zijn
J blindheid ggenas en doopte
P (Handelingen 19: 10 e. v. ).
Ananjew,
Cher
1 ^ stad in het Z.-Russ. gouvernement
g
son, aan de Tilgoel,
17 000inw.
inw.graanhandel.
g
Anapest, Gr. in de dichtmaat een versvoet, bestaande uit twee korte lettergrepen
g
^P en een lange:
Anarchie is een Grieksch woord, dat regeering loosheid beteekent. Onder Anarchisme verstaat
men
theorie,
eenver
welke
lke tot doel heeft
f
krijgen
van de grootst mogelijke
Jgg
^ J individueele vrijJ
gend staatsgezag.
heid bijJ afwezigheid
van dwin
dwingend
^ g
g
Het A. staat tegenover
de soc.-democratie, die juis
juist
g
den staat eenootere rol
in de gemeenschapP
g
wil toebedeelen dan die tegenwoordig
g
g heeft. Het A.
en philosofen,
is verdedigd
door tal van schrijvers
gP
in den modernen tijdo.m. door Proudhon, Stirner,
rondsla
Christelijken
Bakounine Most. A. opPgrondslag
Grave,
vond zijn
prediker in Tolstoy.
J P
y Kropotkine,
p
Beclus verkondigden
het communistisch-A., dat als
g
economische basisemeenscha
g
PPeli'k
J bezit van
productiemiddelen
voorstaat ^in tegenstelling
g tot het
P
g
bovengenoemde individueele anarchisme. Als „A.
aan eduid het strevan de daad" wordt somwijlen
aangeduid
J
ven dergenen,
Q
^ die de oude maatschappij
PPJ door individueele daden vaneweld
aantasten (moord
oop
(
g
5
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staatshoofden, enz).
) — In ons land is het A. ( mee rendeels communistisch-A.) vertegenwoordigd door
de z..
De
z.g.vrije
vrijesocialisten in diverse schakeeringen.
g
eerstero
andisten van het A. in ons land waren
P aPg
a.
Sterringa
Methóf er, Van der Voo en Sterre
koopman,
Anastro, Casper
p d', Antwerpsch
P
gerP
boortig
^ uit Biscaye,
Y door een bankroet eruïneerd,
8
wilde denrijs
prijsvan 80 000 ducaten verdienen, welke
hij
indien hij
Philips
9 hem toezegde,
p II van Span'e
g
P rins Willem I vermoordde, durfde dit zelf niet
doen, doch overreedde zijn
J knecht, Jean Jauregui,
het te ondernemen, die inderdaad 18 Mrt. 1582 te
Antwerpen
rP Pprins Willem een kogel
g door het hoofd
schoot, echter niet doodelijk
e9' werd
J wondde. Jauregui
A. redde zich door de vlucht.
terstond afgemaakt,
g
Anathema een Grieksch woord, waarmede in de
klassieke schrijvers
vaak dingen
worden,
J
8
g aangeduid
die aan deodheid
gewijd
geplaatst
P gP
g J en in den tempel
g
zijn
plaats datgene,
dat als zoenoffer
J^ ; in de tweede P
g
van den toom der hoogere
g machten verdelgd
g moest
worden • in dezen zin komt het ook voor in het formulier van den grooten kerkban, dat begint: „Anazi vervloekt)) ; vandaar heeft A. ook de
thema esto" (J
beteekenisekre
8 gen van banvloek.
Anatolié het morgenland", een naam, die ten
Keizerrijk het eerst8etijde
J van het B^yzantiJ nsche Keizerrijk
Phorus
l^even werd aan de streek ten O. van den Bosphorus,
dus aan Klein-Azië.
spoorweg
Anatolische spoorweg,
p0
gin KL-Azië, van
g^
P
Haidar-Pasja
Konstantinopel
a tegenover
^
P over Eskischehr naar Angora
(in 1892geopend), met zijtak
g
van Eskischehr naar Konia (1896, -- voortzetting
zie Bagdad-spoorweg).
Anatomie of ontleedkunde, is de leer van de vormen en den bouw der organische
wezens, inz. der
8
menschen (in deze laatste beteekenis ook anthro tomie} , doch ook van de dieren zoeitomie) en van
delanten
(h
totomie) . De A. wordt verdeeld in
py
P
de volgende
onderdeelen: osteologie, d. i. leer der
g
beenderen, syndesmologie, leer der banden, myol
o9ie,
leer der spieren,
splanchnologie, leer der ingewanden,
P
g
leer der
a^
iologie, leer der vaten en neurologie,
g
zenuwen. De microscopische A. of histol ie weefdierlij
selleer)) bestudeert den fijnen
fijnen bouw van het dierlijk
Dee
atholo9 ische A. of ziektekundige
p
gontleedkunde houdt zich bezig met ziekelijke
J afwi Jkingen in den bouw en de ligging
der organen.
Ten
gen
g
g8^g
einde deze afwijkingen
na te gaan, ^
verricht
men oop
^
het lijk
de sectie. Ten behoeve van
J van denpatiënt
P
de studie der A. vervaardigt
rae
^ menP
P graten :
spier-, in g ewan ds-, vaat- en zenuwbeen-, band-,sierpreparaten.
reP
— In vroegeren
tijd belemmerdengodsP
8
g
dienstige
g begrippen de studie der A. Mondino de
Luzzi ontleedde in 1306 en 1315 te Bologr a twee
lijken
en schreef een handboek der A.,
A. dat langen
J
8
tiJ
d groot
gezagg had. Nieuwe ontdekkingen
^ l;
g werden
gedaan door Vesalius(1543), Eustachio, Colombo,
e. a. In 1619 ontdekte Havey den bloedsomloop,
P in
1622 Aselli de l m hvaten; Malpighi (gest.
1694 ),
^P
g
Swammerdam en Buysch
(18e
eeuw)) gebruikten
de
y
(
8
kort te voren ontdekte vergrootglazen bij
bi hun onderzoek. In den laatsten tijd kreeg8 vooral V irchow

eenooten
naam door zijn
zijnonderzoekingen,
en, be^
ginz.
treffendeatholo
' che A.
P
8^
oras^ Gr. wijsgeer,
geb.
An
J8
g omstr. 500 v. Chr.
te Clazomenae in Ionië, leeraarde te Athene, werd
aangeklaagd wegen
we ens atheisme en moest vluchten;
428 te Lam Psacus. A. nam naast de stof
g
eesteli'k
een ^tweede,eer
J principe
P aan,, en was de
ste die
v
d zich verhief
f tot het
t eioo
geloof
8 aan een onstoffe lijken
Schepper.
J
PP
g eer, g
geb. 611 v. Chr. te
Anaximander,
Anaximander Gr. wijs
Jq
Milete,est.
) was de
g 545; leerling
g van Thales ^(z.a.),
eerste, die het begrip
van éénheid aan zijn
J n wereld^P
beschouwingen
^
glegde,
8 nam een oerstof
g grondslag
aan, het „a Peiron," waaruit alles was voortgekomen
g
en waarin alles zich weer moest oplossen.
Aan A.
P
wordt de uitvinding^ van landkaarten toegeschreven.
g
I")
Anch'io sono pittore ! (It. Ook ik ben
moet Corregio
e9 eens hebben uitgeroepen, toen h ^j
voor een schilderij
J van Ra aël stond.
Anchises,^ telg
g uit het oude vorstenhuis der Troenen, heerscher in Dardanus aan de Ida, was de
p
(
} die hem Aeneas
minnaar van Aphrodite
(Venus),
baarde, doch hem verbood zijn
J betrekkingg tot haar
te verraden ; toen hijJ zich daar toch opPberoemde,
werd hij
(Jupiter)
J door den bliksem van Zeus(
8p )e
troffen en verlamd. Aeneas droeg
g hem uit het brandende Troje en A. stierfedurende
de reis naar Rang
8
((Zie fig.
J Aeneas).)
g bi'
Anckarstram Jakob Johan,geb. 11 Mei 1672,
Zweedsch garde-officier, nam deel aan de samenzweringan
ontevreden edellieden tegen Gustaaf
f Ill
g
van Zweden, schoot dezen vorst dood Pop een
^emaskerd bal, 16 Maart 1792, en werd 27 April
P d.a.v.
terechtgesteld.
Ancona, hoofdst. van de Middel-Ital.rov.
A.
P
(1938 K.M2., 312 000 inw.), belangrijke
^J zeestad
aan de Adriatische Zee, 63 000 inw.; vesting;
goop
den ouden Molo (havendam), door Tra panusgebouwd, de in 115 n. Chr. opgerichte
triomfboog van
Pgg
Trapanus. A.
in 380 v. Chr. door vluchisv
gesticht
telingen
toen Dionysius daar regeerde.
Yr
g uit Syracuse,
8
n , maréchal d', eigenlijk
Ancre^ baron de Lussigy
Concino Concini, uit Florence, kwam in hetevol
g g
van Maria de Medici, na haar huwelijk
J met Hendrik
IV in 1600, naar het Fransche hof, trouwde met de
invloedrijke
aï werd na den
g^
J hofdame Eleonora Galli
dood des konings
tijdens het regentschap
P
g in 1610, tijdens
g
der koningin, haar almachtige
8gunsteling
^ g en maarschalk van Frankrijk.Intrigues
van
den
adel
be^
werkten dat Lodewijk XIII hem liet vermoorden
Zijn vrouw, een werktuig
) Zijn
((24 April
8 der
P 1617).
Spaansche
r^
eerin
P
8, werd 8 Juli d.a.v. als toovenarel verbrand.
Anus Martin,volgens
^ g de sage
^ de 4e koningg van
Rome, regeerde
van 641-616 v. Gar., kleinzoon van
g
dwong
Numa Pompilius,
p
g overwonnen Lati Jnsche
stammen zich te vestigen
op den Mons Aventinus,
8 P
bevestigde
J van den
g het Janiculum aan de overzijde
Tiber en stichtte Ostia.
Ancyra.
Zie Angora.
Y
^
AndalusiéSP . Andalucia), landstreek in het Z.
van SPane
j lans
s
gde beide oevers van de Guadal
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quivir,
bevat de vier vroegere
q
g Moorsche koninkrijken : Sevilla, Cordova, Jaèn en Granada, t enwoordi8
8 prov.:
Huelva, Cadiz, Sevilla, Mala
Malaga,
P
g , Alme ria, Granada, Jaèn en Cordova, 87 571 K.M2., met
Ceuta mede 3 563 000 inw.; vruchtbaar heuvelland
(wijn, olijven, koren, zuidvruchten) naast zandige
g
vlakten. A. wordt verdeeld in Opper-A.
of Granada
PP
en Neder-A.; in de dalen vindt men het warmste
klimaat van Europa;
P men vindt er vee- enPaardenteelt. A. werd eeuwen lang bewoond door de Mooren, die er tal van monumenten achterlieten. Bevolkin^en taal zijn
J met Moorsche elementen vermengd.
Eng. eil.Andamanen^
^oePin de Golf van Bengalen, 6495 K.M2., 18 000 inw., sinds 1858 strafkolonie voor Ind. misdadigers
opP Zuid(
g (Port-Blair
Andaman . De A. vormen met de Nicobaren een
prov. van Britsch. 0. -Indië.
gem. in de Pprov. N.-Brabant
Andes0 P- en Neer-),
,g
in het Land van Altena aan de Maas, 1076 inw.
Andenne,gem. (stadje) in de Belg.
g Prov. Namen,
op
gJ
P den 1.-oever van de Maas, 7921 inw.; belangrijk
industrieël centrum.
Anderlecht,^ v oorstad van Brussel, afz. gemeente,
8
64 425 inw.
in de Belg.
Henegouwen,
Andelues,
^ gem
g prov.
P
^
g
aan de spoorlijnBer en-Charleroi,
10 548 inw ;
g
steenkolenmijnen.
J
Andermatt ( It. Orsera),
) dorp
rP in het Zwitsersche
kanton Uri, in het Urserendal, aan de Reuss, 1444
M. boven den zeespiegel, aan het vereeni
8^'n^ sPunt
der ween
g over den St.-Gotthard, den Furka- en den
Oberal
PPas , 800 Kath. inw., veel vreemdelin genver keer.
Andersen, Hans Christiaan, Deensch dichter,
4 Au
Aug.
P 1805 te Odense op
g
g
^geb. 2 April
P Funen, gest.
1875 te Kopenhagen, zoon van een armen schoenmaker, bekend als romanschrijver („De ImProvisator", „Het was maar een speelman")
P
) en wereldberoemd door zijn
J sprookjes
((le druk 1835 ) . —
P
Autobiografie
„Het s Prookje mijns
J levens.”
^
Anderson, stad in den staat Indiana, in het N.O.
der Ver. Staten, 20 000 inw.
Andes, Cordilleras de los, (cordilleras, „bergketens"), een ongeveer
7000 K.M. lang
^
g ketengeber
g
gte, dat zich uitstrekt lans
W.-kust van
g de eheele
g
Z.-Amerika en daar ongeveer
evenwijdig
Jg mee loopt,
P
8
na den Himalaya
P aarde.
g gebergte
8 g op
Y het hoogste
De heffingen
zijn
J naar het 0. niet zoo steil als naar
g
het W. Deassen
liggen
P
^g meerendeels meer dan 3000
M. hoog.
g De A. tellen 56 vulkanen, waaronder 26
werkende en er komen veel aardbevingen
g voor.
aan metalen, inz. zilver en koper.
Groote rijkdom
P
De sneeuwgrens
ligt in het Z. opP 1200-1600 M.,
^
in het midden opP 5000-5900 M., onder den evenaar
op
p 4700 M. en in het N. op
P 4500-4700 M. De A.
wordenenoemd
naar de verschillende republieken
P
g
waarin zijli
en. De hoogste
Jliggen.
J n de Acong toppen
PP zijn
ca a (in de A. van Chili, 7000 M.), de Chimboraza
(in Ecuador, 6300 M. en de Nevada de Huascan
(in
( Peru, 6700 M.). In de A. bevinden zich de tirannen van twee derrootste
rivieren van de wereld:
g
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van de Amazone en de La Plato. De hoogste
g spoorweg
8 der wereld loot
P over de A., n.l. van Callao in
Peru over Lima naar Oroya
pas,
Y op
P de 0.-helling;
8deP
waardoor die spoorweg
P
gggaat, ligt
gong.
g ter hoogte
^
van den topP van den Mont-Blanc. De A. zijn
J tot
dusver nogg maar gedeeltelijk
J onderzocht.
g
Andijk,
l
ggem in N.-Holland, ten 0. van Medemblik, aan de Zuiderzee, 3048 inw.
Andischan, hoofdst. van het diitr. A. in de Russ.
Centraal-Aziatischerov.
Ferghana,
aan den TransP
g
kas Pischen spoorweg; 48 000 inw.
Zie Cichorei.
Andijvie.
J
in een dal aan de Z.Andorra, kleine republiek
P
zijde
P reneeën, tusschen Frankrijk
J der
Y0. Frankrijk
( (dep.
P
Ariège)
en Spanje
(prov.
Lerida),
(P
8
P
) 452 K.M. 2,
ruim 2000 inw., staat onder bescherming
g van Frankrijk, waaraan het jaarlijks 960 franks schatting
betaalt, terwijl
J ook de bisschopP van Urgel
g er zekere
rechtenbehalve
het kerkelijk
kerkelijkgezag)
en
(
)
^ guitoefent
jaarlijks
460 frank ontvangt.
J
$^ A. werd tot vrijen
J
staat verklaard in 778 door Karel den Groote, als
belooning
8 voor diensten, bewezen in de oorlogen.
g
tegen
de Mooren. De rechten, die hijJ zich reserg
veerde,en
819 over op den bisschopP van
8^gin
P
Urgregeering
el (in
( Spanje). De re eerin berust bijJ een
raad van 24 leden, voor 4 jaar
gekozen,
die een Pre l
8
sident kiezen, den syndicus,
eveneens voor 4 jaar.
Y
J
Twee stadhouders, viguiers,
door Frankrijk
J en den
^
bisschop
gekozen, zorgen
een rec hen
P van Urgel
g g
gmet
ter, bij Jbeurten door een van beiden gekozen,
voor
g
de rechtsbedeeling. De hoofdst. is Andorra la Vieja,
1000 inw. De taal is het Katalaansch.
Andrassy,
y ( (Julius),
) , ggraaf, Hong.
Y^ Guyla
g staats man,—
nam in 1848-49
8 eb. 8 Mrt. 1823 te Zemplin,
P
deel aan de Hong. revolutie, werd na de onderdrakkingervan ter dood veroordeeld en vluchtte naar
Parijs,
J kreeg
g in 1860 amnestie, werd in 1861 8ekozen in den Hong.
van
J
gRijksdag,
g in 1867 president
P
den Hong.
8 ministerie en kwam in 1871 als minister
van buitenl. zaken en van het keizerlijk
J huis aan het
hoofd van het Oostenr.-Hong.
rijksministerie.
0
gP
het Berli'nsch
Congres
bewerkte hijJ dat Oostenr.J
g
Hon ^. gemachtigd
gg werd om Bosnië en Herzegowina
g
te bezetten, en nam in 1879 ontslag,
g na dengrond
gelegd
d te hebben voor het Duitsch-Oostenr. defensief verbond. Gest. 18 Febr. 1890 te Volosca.
broeder van Petrus,P
predikte
Andreas, apostel,
P
volens
g de overleverinl?in Sc Ythie en werd te Patras
gekruisigdgP
aan een kruis met schuin e laatste
balken, dat later het A.-kruisenoemd
werd. Zie
8
op
hij de
een andere sage
P Kruis} . Volgens
8
^ stichtte hij
kerk te Byzantium.
De Russ. kerk beschouwt A. als
Y
haar apostel.
NaamdagK 30 Nov.
P
Andreasorde. Zie Ridderorden.
ingenieur,
geb.
18 Oct.
Andree, Salomon August,
u9
g
l7
1854 te Grenna in Zweden, legde
zich toe op
P de
g
luchtvaart, vatte hetlan
P op Pom met een ballon de
Noordpool
te bereiken; steegg 11 Juli 1897 met twee
P
reisgezellen,
Frankel en Strindberg,
9 op
P van l, het
g
Denen-eil. ( het N.W. eil. van Spitsbergen). Sindsdien werd, afgezien
van een paar
opgevischte
boeien
g
P8
P
niets meer van hen vernomen. In Mei 1914 werden
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overblijfsele van een
op
p de N.-kust van Siberië overblijfselen
welke men veronderstelde van
g
afkomstig
A.'s expeditie
p
8 te zijn.
Terra di Bari, in het
Andria,^ stad in de It. prov.
P
landscha Apulië
(Z.-0.-Italië); 50 000 inw.
landschap
p
van tal van
Andriessen Pieter Jacob, schrijver
J
kinderboeken,, geb.
17 Dec. 1815 te 's Hage
Ha e; 1848 —
g
hoofd eener school te Amsterdam,est.
19
g
Mrt. 1877.
HeereAndriesSt.-ggehucht in de Geld. gem.
g
waarden daar waar Maas en Waal door schutsluizen met elkaar in verbinding
g staan. In 1599 werd
er door de Spanjaarden
een schans opgeworpen, die
P ]
Maurits veroverd werd;
jaardoor prins
het
gend aar
P
te
enw. een fort: Nieuw-St.-A.
tegenw.
Luik, ten N.W.
Andrimont, gem. in de Belg.rov.
P
van Verviers, 5577 inw.
Androclus, Rom. slaaf uit den tijd van Tiberius,
ontvluchtte in Afrika zijn
J meester en ging
gg de L Y bische woestijn
J in, trok daar een leeuw een doorn
uit denoot.
g
g
p Leeuw en slaaf werden later gevangen
A., veroordeeld om door de
en naar Romeevoerd.
g
wilde dieren in de arena verscheurd te worden,
komt daar tegenover
denzelfden leeuw, die hem
g
herkent en aan zijn
liggen. Tiberius
J voeten gaat
g
en den leeuw.
schonk A. de vrijheid
van den TrojaanAndromache,
^ de echtgenoote
g
schen held Hector, is een der edelste vrouwenfiguren
g
Troj verloor zij
uit de Ilias".
Bij Jde belegering
»
g
gvan Troje
zijzag
g
echtgenoot,
bij de inneming
g der stad zij
J
haar zoon ScamandriusAst
^
y anax) door de Grieken
van den hoogen
Zij moest alsg evan^eg muur werpen.
rPZij
volgen,
werd zijngemalin.
ne Achilles' zoon Pyrrhus
^
gg
en, na zijn
g van EpiJ dood, die van Helenus, koning
rus Hectors broeder. Na Helenus' doodging
gmg
naar Klein-Azië terug en
met haar zoon Pergamus
g
stichtte het naar hem genoemstierf daar. Pergamus
g
de Pergamon,
met een tempel
g
P ter eere van A.
koAndromeda, dochter van den Aethiopischen
Andromeda
p
Deze beroemde er
ningCepheus en van Cassiopeia.
p
haar dochter schooner was dan de Nezich op,
P
zich bij
reiden. Dezen beklaagden
( p
J Poseidon (Nepg
tunus welke een overstrooming over het land zond
en een zeemonster, dat alles verslond. Zeus (Jupiter)
beloofde dat hijJ het volk van die rampp zou bevrijden,
e even. A.
indien A. aan het monster werdrijs
PJgg
werd daarop
P aan een rots aan den zeeoever vastgege
haar,
ketend. Daar vond haar Perseus, bevrijdde
doodde het monster en verwierf haar hand. Na
Pallas (Minerva)
haar doodlaatste
) A. aan den
(
p
sterrenhemel. — A., sterrenbeeld aan den N. hemel,
tusschen 18° en 20° noorder declinatie en 1° en 30°
rechte klimming.
g
en ootGrieksch eil., het noordelijkste
Andros,^^
ste der Cycladen,
P door
Y
^ in den Griekschen Archipel,
de DoroP
assage, 10 K.M. breed, gescheiden
van
g
Euboea, 405 K.M2., 19 000 inw.; hoofdst. is A.,
9 000 inw. — A. was van 1207 tot 1566 een vorstenDandolo.
stendom onder het Venetiaanscheslacht
g
Jaèn in het Z. van
Andu'ar
P
J: stad in deprovincie
Spanje, ten 0. vanq
Cordova, aan de Guadal uivir,
16 000 inw.

Andvari,^ in de Noorsche mythologie een dwer
dwerg,

in Alfheim in deedaante
van een visch,
g
werd door Loke ^evangen, die hem al zijn
afzijn goud
g
eischte en A. ook den ring Andvaranaut afnam,
waardoor A. zijn
J ggoud steeds kon vermeerderen. A.
sprak daaropP den vloek uit, dat deze ringg eiken bezitter het leven zou kosten. Deze mythe
Y is later met
de Siegfriedsa^ e verbonden : de vloek rust op
P den
schat der Nibelungen.
Ane, Aneh of Anei, riv. aan de W.-kusr van Sumatra, mondt beneden Doekoe in den Ind. Oceaan
uit, beroemd door de Kloof der Ane in haar bovenloop,
Pandangen KandangAm
at,
Ampat,
g]
P tusschen
der meest romantischelekjes
Ing
P ] van geheel
sulinde. Door deze kloof loopen
p de postweg
p
g en een
spoorweg, bij
bi' het aanleggen
$T
gg waarvan de grootste
moeilijkheden overwonnen moesten worden.
instru
Anemometer,r een zeer Jfijn zelfregistreerend
$^
ment tot het meten van de sterkte en de snelheid
van den wind.
Anemone (anemoon,
f am. .Ranunculaceeën),
kruiden uit de?. gematigde luchtstreek,
met wortelstok overblijvend.
In ons land
J
komen voor de vroegbloeiende wit-, soms
roodbloemige en, minder algemeen,
gele,
A.
g
g

84. Anemoon.

83. Anemometer.

Aneroide-barometer. Zie Barometer.
Anethan,r Jules Joseph,
^ baron d', Belg.
g clericaal

staatsman,eb.
g 1803, 1843-47 min. van justitie,
vanaf 1844 afgev.
voor Leuven in de Kamer van
g
Afgevaardigden, 1870 formeerder van het ministerie en min. van buitenl. zaken tot 1871, 1884-86
voorz. van den Senaat,est.1888
te Brussel.
g
der
er-Toe ,n9oeska, rechter zijriv.
Angara of 0 pp
J
Jenissei in Oost-Siberië, stroomt door het Baikalmeer en mondt boven Jenisseisk in de hoofdrivier
uit; lengte 2848 K.M.
tijd van
Angelen,
An
eten oud Germaansch volk, dat ten tijde
in het tegenwoordige Sleeswijk woonde ; de
A. trokken met de Saksen (Angelsaksen) in de 5e
eeuw naar Engeland en stichtten daar in het N. de
koninkrijken
0.-Ang„Engeland"),
lig (vandaar
^
J
Northumbrië en Mercia.
stad in den staat Caliof Los Angeles,
Angeles
^
g
fornië in het Z.W. der Ver. Staten, aan de riv. A.,
318 000 inw.; stapelplaats voor koren en ooft,Petroleum en ashalt;
heerlijk
J klimaat.
P
naam van
An^etsaksen is de gemeenschappelijke
PP J
g
en
de Germaansche volksstammen (Saksen, Angelen
g

P
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Juten), die in 449 onder aanvoering van Hengist
en Horsa naar Brittanniëin
^ P
g en,
g daarheen geroepen.
door de Britten, die na het vertrek der Rom. legioenen in 410 bestookt werden door Picten en Scoten in het N. en zeeroovers aan de kusten. De A.
veroverden langzamerhand
het land, onderwierpen
^
P
de Keltische bewoners en stichtten 7 koninkrijken,
Kent, Sussex,
de z.
z.g.
g. Angelsaksische
Heptarchie:
g
p
Wessex, Northumbrië, Essex, Mercia en Oost-Ankoning
836), verg
g
g lica. Egbert,
^ van Wessex (gest.
eeni^de ze in 829 tot een koninkrijk
(Lat.
(
J Engeland
g
?29' elsakvan de A
Anglig ) en werd de grondlegger
g
gg
op
den
Engelschen
troon,
welke
sische Dynastie
y
P
g
in 1066. — De
eindig de met Eduard den Belijder
^
Angelsaksische taal, nauw verwant met het OudSaksisch en het Oud-Friesch, werd reeds teen
g het
einde der 6e eeuw, na het Keltisch en het Latijn verbijna het geheele
drongen
g
g te hebben, de landstaal in bijna
tegenwoordige Eng eland, bleef dit ook na de verovering des lands door If illem van Normandië en
vervormde zich teen
g het midden der 13e eeuw, met
Romaansche elementen vermengd,
g
g tot de Engelsche
taal.
Angelus,gebed der R. Kath. zoo geheeten naar de
beginwoordenAn gelus Domini nunciavit Mariae,
„de engel
g des Heeren bracht de boodschapP aan Maria" , wordt driemaal
daags
als het hoog-g
g gebeden,
g
klinkende A.-klokje
— Angege
J daartoe het sein geeft.
g
lus,^ eroemd schilderij
J van den Fr. schilder J. F.
Millet ( een boer en een boerin in deemoedig^ biddende houding
akkerveld).
g
g staand opP een uitgestrekt
Gelderland, 2367
An erlo gemeente in de prov.
Angerlo,
P
inw. Het dorp A. (300
inw.)ligt
g 1z uur ten Z. van
^
Doesburg.
g
in N.-Zweden, tusschen
Angermanland,
^ gewest
^
g
Jemtland en Lapland,
1993 K.M 2., (waarvan
P
1023 K.M2., uit meren bestaat), 178 000 inw., bezijrivieren;
sP
roeid door de Ang
ermanelf en hare zijrivieren;
belangrijke
houtwarenindustrie; slechts ééne stad,
g^J
Hernoesand, aan de monding
g der A.-elf in de Botnische Golf.
Angers,
g ^ hoofdst. van het dep.P Maine-et-Loire,
Anjou aan de
hoofdst. van het vroegere
hertogdom
Anjou,
^
g
in het W. van Frankrijk,
J 83 000 inw.; fraaie
kathedraal uit de 13e eeuw, zetel van een bisschop,
P
Kath. universiteit; in de nabijheid
leigroeven.
A.
J
g
werd reeds onder de Romeinsche keizers een belan g rijkeplaats
en heette Andecavi of Juliomagus.
P
een van de beide
Ang
iosPermen^ bedektzadigen,
g
groote klassen,
^ waarin dephaneroganen
g anen of zichtp
baar bloeiendelanten
verdeeld worden. (De andeP
re klasse bestaat uit de naaktzadigen,
^ qymnospermen). De A. omvatten al dielanten,
welker zaP
den besloten zijn
g
J in een vruchtbeginsel.
prov. Luik, ten Z. der
Belg. P
An^ leur,
in de Belg.
^ gem.
g
stad Luik, aan het Ourthe-kan., 11 297 inw.
Anglesey,
g 9^ in de Oudheid Mona, in de Middeleeuwen Insula Anglorum, Britsch eil. en ^
graafschap
P in
de Iersche Zee, aan de N.-W.-kust van Wales, van
het vastelandescheiden
door de Menaistraat, waarg
over een hangende
brugg en een kokerbrugg voor de
g
aPoortreinen, 712 K.M 2., 51 000 inw. A. was vroe-
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ger een der hoofdzetels van den Druïdenkultus en
overblijfselen uit vroeger
bezit nogg vele interessante overblijfselen
g
tiJ d, waaronder dolmen en een Romeinsch kampP te
hoofdpl
BeauHolYhead. A. isrijk
rijk aan mineralen;
hoofd 1.
Binw. ), een badplaats.
(
P
Anglikaansche Kerk ^(ook High
9 Church, the Established Church, Church of England) , de ProtestantEngeland, in tegenstelling
sche staatskerk in Engeland,
l;
g tot de
in Schotland heerschende Presbyteriaansche
Kerk,
Y
ook de Bisschoppelijke
of Episcopale
Kerk genoemd,
PP
Jg
sluit zich wat haar leerstellingen
g betreft aan bijJ het
Calvinisme, doch neemt ten opzichte
van den
P
in tusschen
eeredienst en de inrichting
inrichting een plaats
P
Katholicisme en Protestantisme; zijJ ontstond in den
zijn echtscheidingsechtscheidin szijn
tijd,
J toen Hendrik VIII wegens
g
in 1534 met den P
paus brak, zichzelven tot
P
verklaarde en deze
opperhoofdder kerk in Engeland
g
met behulp
P van Cranmer, een aartsbisschop,
P een
nieuweedaante
gaf.
voorlooi voorg
g Deze betrofvoorloopig
namelijk
J alleen de inrichting
g der kerk, het dogma,
g
bleef in hoofdzaak katholiek. Na de vergeefsche
P oKatholicisme
'n
' a om
Maria
ging
'n van koningin
mhet
t K
ol icism e met
^ Ma
geweld te herstellen, werd onder Elizabeth de A. K.
op
de eeredienst
P den te^enwoordi^en voet ingericht;
g
werdere
y
g geld door het Book o Common Prayer
in het Symbool der
J
^ 1559) en de geloofsbelijdenis
g
39 artikelen naar de Hervormde leer vastgesteld
g
(1571). Onder den koning,
g die al de rechten bezit,
vroeger
toegekend,
staan de bisschopPg aan den paus
P
^
P en. Aan hun hoofd staan de aartsbisschoppen
PP van
Canterbur en van York. De eerste is primaat
van
Canterbury
P
eheel Engeland
en eerste pair van het rijk; hij volgt
^
P
g
in ranggopP de koninklijke
en kroont den
koninklijke prinsen
P
PPen,
koning. Verder telt de A. K. 35 bisschoppen,
en, zitting hebvan er 24, evenals de aartsbisschoPP
ben in het Huis der Lords. Lagere
g
g waardigheden
bekleeden de 26 suffragaan- en assistent-bisschopPeans de 39 aartsdiakens archP en, de 32 dekens ^(deans),
deacons en de landelijke dekens (rural deans) ten
getale
van meer dan 800. Het aantal ^geestelijken
g
bedraatg ongeveer
25 000. De totale inkomsten der
g
A. K. wordeneschat
opP8 á 10 millioen P. S. (96 a
g
120 mill. gulden). De staatskerk in Ierland, vroeger
2 aartsbisdommen en 12 bisdommen tellend, is in
1870 opgeheven.
In de A. K. bestaan 3 groote strooPg^
(High-Churchmen),
ming en : de hoog-kerkelijken
J
^
g
die nauwgezet
de uiterlijke
uiterlijk vormen handhaven en
g
het R. Kath. overhellen ; de laag-kerkelijken
werk
( Low-Churchmen) , die streven naar practisch
P
bijbelen traktaatvers reidin
,g inwendige
(bijbelJ
P
ge zen ding)
strengg orthodox zijn,
J n, en ten slotte de vrijg)
zinnige,
richting,
ge ^
g de z.g.
g. Broadchurchmen. In ons land bestaan er vijf
geJ Anglikaansche
^
meenten, n.l. te Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhag,
e Utrecht en Arnhem, die staan onder het
onden
toezicht van den bisschop
van
L.
ggeestelijk
J
P
Kongo
Angola,
^ of Port.
g
g ^ ook wel de Portugeesche
West-Af rika, Port. kolonie aan de W.-kust van Z.Afrika, ten Z. van de Belg.g Kongo-kolonie,
met
g
de enclave Kabinda in Fr. Kon g^
o 1 270 200 K.M2.,
ers ), rijk aan vruch4 200 000 inw. (meerendeels NegJ
ten en mineralen; hoofdst, LoandaSt.
Paulo de
(
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Loanda) 1024 K.M. spoorwegen, 5000 K.M. telegraaflijn,
^ J 654 K.M. telefoonlijn,
J
oery eh, het oude Ancyra ,
Angora,
( Turksch En9
g
hoofdst. van het Turksche wils et A. (70 900 K.M2.,
933 000 inw. in Midden-Klein-Azië, 28000 inw.bi'( J
na de helft Armeniërs), met Scoetari verbonden door
een spoorweg. Hoofdart. van den handel is het z.8.
kemelshaar of mohair, afkomstigg van de langharige
A.- ggeit. — A., het oude Ancyra
y ra in Galatië, is vol8ens de sage
g door Midasggesticht. Het bloeide vooral
ten tijde
(ligging
karavaanwo
( 8^ 8 aan den karavaanweg
J van Augustus
^
van Byzantium naar Syrië). Een van de oudste
Christ. kerken was erevesti
d,
waarschijnlijk
8
g waarschijnlijk
door Paulus 8esticht. In 314 en 385 werden er conciliesehouden;
in 1402 werden de Turken onder
g
door de Mongolen
onder
d TiBajazet
I er verslagen
on
g
g
g
moer.
Zie Ciudad Bolivar.
Angostura.
g
Fr. ^raafAngoulême,
^ hoofdst. van het vroegere
g
g
schap
Angoumois
en van het tegenwoordige
dep.
g
P
g a P
Charente, aan de Charente, in het Z.W. deel van
Frankrijk;38 000 inw.; zetel van een bisschop;
P
kathedraal uit de 12
eeuw;van Margeboorteplaats
schrijfster van den „HePtag aretha van Navarre, de schrijfster
meron" en van Balzac. De leden der oudere linie
van het huis van Bourbon voerden den titel van
„hertog
»
g van A."
An ra (do Heroismo), versterkte hoofdst.
van Portug.
de Azoren,
8 op
o het eil. Terceira,
11 000 inw.
haven aan de kust van D. Z.-W.Angra Pequena,
q
Afrika, ook Luderitzbocht geheeten. De streek,
waarin A. P. ligt,
g het kustland vanaf den mond van
de Oranje-riv. noordwaarts tot 26 4 Z. B., werd
in 1883 verkreg en door het Bremer handelshuis
Luderitz en in 1884 onder Duitschrotectoraat
geP
steld. Dit Luderitz-land is het uitgangspunt van het
tegenwoordige Duitsche Z.-W.-Afrika. Bij
J A. P.
de ankerplaats
Roberthaven.
rP
Angrivariërs oude Germaansche volkstam aan de
oevers van de Wezer, vereenigden
zich na de Groote
g
met de
Volksverhuzin
n9
g onder den naam Engern
en zelfs hun naam
Saksen en verloren hun vrijheid
onder Karel den Groote.
Anguilla,
> noordelijkste
^ Snakes Island,Slangen-eil.,
J
n9'
g
eil. der Kleine Antillen, Britsck, 91 K.M 2., on gg. 4000
inw., meest kleurlipgen •^ hoofdproduct
zout.
P
Duitsche bondsstaat, 2299
Anhalt,
^ hertogdom,
g
K.M2., 331 000 inw. waaronder 12 000 Kath. en
1500 Israël., bestaat uit twee deelen, een 0. deel
Dessau—Cóthen—Bernbur
(
g en een W. Ballenstedt) benevens 5 kleine enclaves; A. wordt bijna
geheel
omringd
Saksen; de
g
P
8 door de Pruis. prov.
voornaamste riv. zijn
J de Elbe en de Saale;landbouw,
veeteelt, veel bosschep veel delfstoffen, bloeiende
industrie ; hoofd- en residentie-stad Dessau. A. levert èèn re81'ment in het Duitsche le ger, heeft èèn
stem in den Bondsraad en zendt twee afgevaardi g den naar den Rijksdag.
J
g De hertog,
g Friedrich II,
(sinds 24 Jan. 1904)) deelt het oppergezagmet een
door getrapte
landdag
g van 36 leden, gekozen
g
g P ver kiezingen
stemming.
g met geheime
g
g

sdistrict
Anholt,
^ s tad in het Pruis. re eerin
g
g
Munster, aan den Ouden IJsel, 1700 inw., residentie
van den vorst van Salm-Salm.
CH
uc
Aniline,(a
J P rod6 NHa is een van de talrijke
ten, verkregen
g door de distillatie van koolteer. A.
wordt in hetroot
g bereid door nitrobenzol te reduceeren met ijzer
en zoutzuur; het is een kleurlooze,
J
olieachtige,
8 zwak aromatische kleurstof, S.G. 1.038,
bevriest bij —8 0, kookt bij 1480 ; aan licht en lucht
blootgesteld wordt het bruin en verdroogt.
8^ A. is zeer
giftig.g
Zoutzure A. wordt in massa's gebruikt voor
kleurstoffen en ook voor geneesmiddelen.
Animisme noemt men in de moderneodsdienstg
wetenschap
P
g van onbeschaafde volkeP de opvatting
ren, die in alle verschijnselen
en werkingen
J
g in de
natuur uitingen
denkende en
P
g zien van persoonlijke,
willende wezens. Het A. kent aan elk voorwerp
P uit
de organische,zoowel
als de anorganische
natuur een
8
g
ziel toe. Het is de bron van verschillende heidenscheodsdienstenals:
fetisiivme, totemisme, s'amanis^
g
me, enz.
Anijs ( Pimpinella anisum L.) , in het Oosten inheemsche, bi'J ons vroeger
van de
g verbouwde pl
P
fam. der Schermbloemigen
Schermbloemi en. De
splitvruchtjes
litvrucht'es leveren het A.zaad, dat als specerij
Jogebruikt
P
wordt en waaruit A.-olie bereid wordt. Anisette is een
met A. bereide likeur.
Anio, Aniene of Teverone,
1.-zi'riv.
van den Tiber; waarin
J
zij 3 K.M. boven Rome uitloot,
P
110 K.M. lang;
8 vormt bijJ Tivoli
een waterval van 96 M. hoogte.
Anjala-verbond,
J
^ verbond van
{
Zweedsche edelen, 12 Aug.1788
85. Anijs.
gesloten te Anjala in Finland,
teneinde Gustaa f III van Zweden te noodzaken vrede te sluiten met Rusland,
daar zijJ de oorlogsverklaring
g
J
g van dien vorst in strijd
achtten met de grondwet; het werd in 1789 onderdrukt.
Anjer,
l ^ v ersterkte haven op
P Java aan het nauwste
8gedeelte van straat Soenda, ong.
g 2000 inw., die van
veeteelt en handel leefden, werd 27 Aug. 1883 door
de vloedgolf,
veroorzaakt door de uitbarstingg van
g
Krakatau,eheel
vernield; sinds verder naar 't Z.
8
herbouwd.
in Midden-W.-Frankrijk,
Anjou,
!^ v oorm. prov.
J
P
met de hoofdst. Angers,
9000 K.M2., vormt tegeng
gen
woordig
deel het dep.
.
PMaine-et8 voor het grootste
g
Loire. — Het oudeeslacht
der9graven van A. stierf
g
in 1060 uit, daarna kwam A. aan de Engelsche
g
kroon, maar keerde in 1204 aan Frankrijk
Frankrijk terug.
g
Karel, zoon van Lodewijk VIII, werd in 1246 met
A. beleend; hij
hij werd de stamvader van het oudere
huis van A., dat koningen
gaf aan Napels,
P Sicilië
g g
en Hongarije.
g J e. Weder aan de Fransche kroon tere 8 gekomen,
werd A. door koning
8
g Jan II tot hertog8dom verheven in 1360 ene
J 2den
ggeven aan zijn
der jongere
linie
zoon Lodewijk,
^g
^ den grondvester
gr
van A. Lodewijk
^J k XI trok A. is 1480 weer aan zich

ANJOU—ANNALAND (ST.-).
van
en na dien tijd
J een prins
P
J voerde gewoonlijk
8
Frankrijk den titel van hertogg van A.
Anjou, Frans van, zoon van Hendrik 11 van
Frankrijk en Catharina de Medici, broeder van
in 1554, werd tot tweemaal
koning
g
$ Karel IX,geb.
toe, opP aandringen
g
vanrins
Willem van
P
Oranje, die zoodoende
de hulpA van Frankkrijgen,
^J" hoopte
A te krij
g ,
door de Staten in ons
landerce
en. Hij
J
g P
kwam in 1578, met
den titel „Beschermer
der Nede rl. vrijheid",
bracht een vrij aanzienlijk
J leer
g mee en
ontvingde
g belofte, dat
de Staten hem tot
86. Frans van Anjou.
J
vorst zouden kiezen,

zij van heer veranderden. Daar men hem
als zij
overigens
niet genoeg
vertrok hijJ
$
g
g wilde toegeven,
g
in 1579 weer. In 1581 werd te Bordeaux een
gesloten, waarbij hij met zijn
zijn
nieuw verdrag met A.$
wettelijke
nakomelingen
tot heer der Nederlanden
J
$
werd uitgeroepen(uitgezonderd
van Holland en Zee$
land die in 1576 het opperbewind aan Pprins Willem
PP
hadden opgedragen). In 1581 kwam A. opnieuw
P
voor korten tijd in ons land
en vertrok daarop
P
zijnvoorgenomen
in verband met zijn
naar Engeland
$
$
huwelijk
J met koningin
$^ Elizabeth, dat echter niet tot
stand kwam. Het volgend
jaar werd A. te Antwerg
n als landsheer gehuldigd.
Ook g
nu ontstond
wripen
g
J
gelaten
ving,
ag gg
$ omdat de Staten A. zeer weiniggezag
hij Antwerpen
hadden. Begin
rP te
^ 1583 trachtte hij
overrompelen, wat mislukte,
evenals zijn aanslag$A
op
overroet
J
eenige
gepogingen van de
Brugge
furie).) Na eeni
^
$$ (Fransche
zijde
der Staten en van koning
11
$ Hendrik III van
Frankrijk om de zaak te schikken, verliet A. ons
land en stierf 10 Juni 1584 te Chateau-Thier .
is gewoonlijk
Anker,^ als wijnmaat,
0 39 L. of 45
^
g
flesschen; in den vischhandel is A. een fust van 50
K.G.
%
Ankeveen,
s $gem. in het Z.O. van N.-Holland, ten
W. van Bussum, 545 inw.
Anklam, stad in het Pruis. re eerin sdistr. Stettin in Pommeren, aan den r.-oever van de Peene,
15 000 inw.
AnkYlostomiasis. Zie Mijnwormziekte.
.^
in de P
prov. Drente aan de GroAnlo
^ gemeente
^
^ sche
grens, 4568 inw.
kerkelijk overvolgens
de kerkelijke
Anna,^ De Heilige,
9e ^
g
leveringde moeder van Maria, de gr
grootmoeder van
Jezu8 de echtgenoote
van den II. Joachim. De R. K.
g
Kerk viert haaredachtenisfeest
26 Juli.
g
in 1507, dochter van den later
Anna Boleyn,
y ^ geb.
g
graaf
totaaf
verheven bakker Thomas Boleyn,
y werd
in Catharina van Aragon, de
koniugin
hofdame van koning
eersteemalin
van Hendrik VIII van Engeland,
n9
g
hij
huwde met dien koningg in het geheim,
nog^ vóór hij
$
van Catharina g escheiden was, werd daarna koningin (1532), schonk het leven aan een dochter, de
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latere koningin
g Elisabeth, en werd 19 Mei in den
Tower onthoofd, tengevolge van een door den
koning
aanklacht wegens
echtbreuk.
$
$ingestelde
g
van HenAnna van Kleef was de vierdeemalin
g
geb.
22 Sept.
drik VIII van Engeland,
A 1515 als
n9
g
dochter van hertogg Johan III van Klee j, huwde met
Hendrik in 1540. Hendrik liet zich nogg in hetzelfde
en
zij bleef in Engeland
]jaar van haar scheiden; zij
g
overleed 16 Juli 1557.
Anna Stuart,^ koningin
g van Groot-Brittannië en
Ierland van 1702-1714,eb.
1702-1714,geb6 Febr. 1665 als tweedochter van Jacobus II van Engeland en diens
trouwde in 1683 met
eersteemalin
A nna Hyde,
y
g
9 van Denemarken (est.
g 1708), koos bijJ
A rins George
Willem III van Orante,
de landing
g van haar zwager,
g
jare
diens zijde
en volgde
J
A in 1702, stond jaren
g hem op
invloed van den hertogg en de hertogin
g van
Marlborogh, tot in 1710 de Tories aan het bewind
kwamen, vereende
en Schotg
g in 1707 Engeland
land onder den naam Groot-Brittannië en stierf
zonder kinderen na te laten 12 Aug.
g 1714. Onder
haar re
regeering
eerie leefden tal van beroemde letterkundien.
g
Anna Iwanowna keizerin van Rusland, dochter
van Iwan III, een halfbroeder van Peter den Groote,
geb.
28 Jan. 1693, in 1710 ggehuwd met hertogg Frieg
drich Wilhelm van Koerland gest. 1711), in 1730 na
den dood van Peter II door den adel op
P den troon
regeeren;
eerera;
gunsteling
geplaatst,
e laatst, liet haar 8^
$ Biroet(z. a.) re
est. 28 Oct. 1740.
Anna van Egmond, de eenige dochter en erfgename van Maximiliaan, graaf van Buren en LeerWillem van
van prins
dam, was de eersteemalin
P
$
Oran7^e huwde met hem in 1551 en overleed in 1558
Haar zoon was Philips
op
p Willem,
J leeftijd.
P 25-'ar.
die later door Alva van de Hoogeschool
te Leuven
$
werd opgelicht.
Pg
Maurits, hertog
Anna van Saksen, dochter van
g
landgravin
van Hessen;
van Saksen, en van Agnes,
9
$^
eb. 1544, huwde in 1561 met Pprins Willem van
geb.
Oran7 'e, werd de moeder van P
prins Maurits. Haar
huwelijk
J werd in 1575 ontbonden, waarna zij naar
Duitschlanden
$mg18 Dec. 1577 te Dresden stierf.
Anna van Brunswijk-Luneburg,
g, dochter van
George
9 II, koning
$ van Groot-Brittannië en Ierland,
en van Carolina, keurvorstin van Hannover,eb.
g 2
Nov. 1709, huwde in 1734 met Willem Karel Hendrik Friso, later, als Willem IV, stadhouder der
Ver. Nederlanden. Haar zoon Willem V was de laatste stadhouder. Na den dood van Willem IV in 1751
der Nederlanden en
trad A. op
P als gouvernante
g
voog des van den minderjarigen
] g stadhouder. ZijJ
had onder haar bewind metoote
gr moeieli Jkheden
te kamen
P en stierf 12 Jan. 1759.
Annaber
g, stad in het distr. Chemnitz van het
door
koninkrijkSaksen,^ in de 16e eeuw opgekomen
Pg
haar mijnbouw,
die nu van niet veel beteekenis
J
meer is; 19 000 inw.
Annabon of Annabon^ SP. eil. in de olf
g van Guines baai van Biafra, 17 K.M2., 12 000 inw.
St.-), ggemeente in het N.W. deel van
AnnalandSt.Annaland(
het Zeeuwsche eil. Tholen, 2547 inw.
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ANNALEN—ANSELMUS.

Annalen of 7jaarboeken zijn boeken, waarin de
voornaamsteebeurtenissen
van jaar tot jaar staan
g
aangeteekend;
zijJJ
zijn de oudste vorm vangeschiedg
g
boeken en komen bijJ
volken der Oudheid voor.
Later werd A. ook de titel van gewone historische
werken, waarvan dat van Tacitus het bekendste is,
en van tijdschriften.
't
Anna-Parochie St.- do^in de Friesche gem.
g
Bilt met ong.
g 3000 inw.
in de p
prov.
rov N.-HolAnna Paulowna,
^
^ gemeente
land, aan de Zuiderzee, 3550 inw.; de bedijking
g
van den Anna Pauwlowna-polder
had plaats
van
p
P
1845-1847; deolder
werd
genoemd
naar
de
P
g
Russische grootvorstin Anna-Pauwlowna,ggemalin
van koningg Willem II. — Het dorp
P A. P. ligt
g aan de
s oorlijn Amsterdam-den Helder.
spoorlijn
„Rus van het Zuiden"), onder
Annam of Anam(
Anam „Rust
geplaatst
koninkrijk aan de
gP
•
P
0.-kust van Achter-Indië, 140 000 K.M 2., met
5 545 000 inw.; voortbrengselen:
goud,
zilver, kog
^
kaneel, rijst,
J suiker, ebbenhout enz. De
Per, ijzer,
Annameezen of Annamieten behooren tot het.' Mon^
oolschegodsras; de heerschende
dienst is een verbasterd Boedhisme;
de taal is éénlettergrP
e i en met
^g
Chineesche woorden vermengd;
de
g
schrijfteekens
stammen uit China.
J
Konin is sinds 1907 Duy Tan. In
Koning
de hoofdst. Hué resideert tevens een
Fransch resident-generaal; de citadel
der stad is bezet door Fr. troePen. —
A. was in vroegeren
tijd(tot 1428
^1428)
onderworpen
reen aan China. De Portu^eezen waren de eerste Europeanen,
P eanen
die zich in A. vestigden
in. 1511),
g
later vestigden
ook Nederlanders er
g
een handelsneerzettin in de hoofdst.
Hanoi. Later kwamen de Fr. Je- 87. Annamiet.
zuieten, die keizer Ngoeyen-Angne
(gest.
1820) christelijk
opvoedden.
De Christenverchristelijk
p
^
vol^^
in en onder de latere keizers gaven
in 1858
g
aanleiding
aanleidin tot een Fransch-Spaansche
expeditie
P
P
en de stichtingg van de Fr. kolonie Cochin-China
(z.a.). In 1874 sloot A. een handelsverdrag
g met
Frankrijken 6 Juni 1884 moest het FrankrijksroP
tectoraat erkennen; Chinaaf,
g na vergeefschen
g
strijd
, zijn
zijn recht o P
. Sinds 1187
J in Tonkin z.a.
(
vormt A.met de overige
g Fr. bezittingen
g het generaalgouvernement Cochin-China.
Ann-Arbor, staat in den N.-Am. staat°Michi an
aan de Huronrivier, 15 000 inw.; zetel der Michigan-universiteit.
an-universiteit.
zijngelden, die bij de
Annaten ^ Lat. „jaargelden")
^1 gg
)J
verleening van een kerkelijk
J
J ambt aan de pauselijke
P
schatkist betaald moesten worden en soms ookeg
deelteliJ k aan de kardinalen te Rome kwamen. In
verschillende landen zijn
J deze heffingen
g voor en na
afgeschaft.
Annecy, hoofdst. van het Fr. dep. Haute-Savoie,
in Z.-O.-Frankrijk
J 15 000 inw. aan het schilderachti^ e Meer vanA.,
A. dat tusschen steile bergen
g
ligt, (27
K.M2., 448 M. boven de zee).}
c K.M2.

Anno of Hanno, De Heilige,
g aartsbisschop
P van
Keulen in 1026, te voren kanselier van keizer Hendrik^ III, rijksbestuurder
rijksbestuurder van 1062-63 gedurende
^
de minderjarigheid
van Hendrik 1 V en later no gJ g
maals in 1072,est.
(
)
8 ^1075,
8 4 Dec, (herinneringsdag)
naar men zegt
wijl hij er niet in slagen
^
g uit verdriet wijl
kon alle simonie uit den weg
g te ruimen; heiligg ver klaard in 1183; reeds als een heilige
g in het
g bezongen
in 1106 ontstane, zeer merkwaardige
8 Anno-lied.
dep..
AnnonaY, oude stad in het Z. van Frankrijk,de
17 500 inw.
jaarlijks
blijvende
blijvend som,
Annuïteit is een jaarlijksgelijk
een schuld en tegelijk
gJ de rente daarvan
in een voorafbepaald
aantal jaren
jaren wordt afgedaan.
g
P
Bi een rentevoet
van 4 % zal de A. van een bedragg
o
van fl. 100 kapitaal
fl. 5 bedragen
43
P
g gedurende
g
28 jaren,
fl 10 gedurende
13
J'aren, fl. 6 gedurende
J
g
g
Deze regelmatig1 2jaar.
^jaren en fl.20ggedurender 5
J
^g
heid in de jaarlijks
jaarlijks te betalen som is in sommige
^
gevallen
evallen een voordeel, bijv.
bijv. bij
J de aflossingen
g van
o Ppenbare leeningen.
g
,
Annunciata-orde. Zie Ridderorden.
Annunciaten-orde,naam van: 1) eenFranschenonnenorde, gesticht door Johanna van Valois,g escheiden gemalin van Lodewijk XII van Frankrijk in
1501; 2) een Italiaansche nonnenorde, in 1604 gesticht door Maria Victoria Fornari; deze nonnen
heeten om haar blauwgewaad ook de Hemelsche A.
ag netta, It.
Annunzio,x Gabrielle d',^eigenlijk
g J Ra-pg
dichter en schrijver,
eb.geb.
in 1864 op de
P Adriatische
Zee, van 1890-1900 lid van de Kamer van Af
vaardigden, sloot zich aan bijJ de socialistische P arti', zeer begaafd dichter ,Canto Novo” 1882; ,Laudi del cielo," 1903—'4, enz.),}(
romanschrijverH„
piacere,"
1889; ,L'innocente," 1891; „Il trionfo
P
della morte," 1894, enz.) en tooneelschrïJ ver („La
Gioconda”, „La citta morta").
) A.'s werken werden
16 Mei 1911 opP den Index geplaatst.
gP
Anoden. Zie Electroden.
Ansbach,^ hoofdst. van het Beiersche reg eeringsdistr. Midden-Franken, niet ver van de Wurttemberg
sche grens,
voormalige residentie van de mark^
gr aven van A.-Baireuth; 20 000 inw. — Het
voormalige
^ het
g vorstendom A. ((3580 K.M2., tegen
einde der 18e eeuw 300 000 inw.} werd in 1362 als
Friedrich V van Neurenleengegeven aan burggraaf
ggr
ber9 , die het voor zijn
zij zonen verdeelde in 1398 in
helften: A. en Baireuth; in 1763 kwamen die
beide weer in één hand, in 1791 kwamen ze aan
Pruisen, in 1806 werden ze door de Franschen veroverd en aan Beieren afgestaan.
prov. Luik, ten N.W. van
Ans,^ stad in de Belg.
gP
Luik, 10 698 inw.
Anseele,^ Eduard,^ Belgisch socialist, geb.
g 26 Juli
1865 te Gent, aanvankelijk
J notaris-klerk, sloot zich
aan bij
J Internationale stichtte het soc. blad „De
Volkswil," werd hoofdredacteur van de Vooruit",
werd in de Gentsche arbeiders-coáPeratie „Vooruit"
de leider en zit sinds 1894 in de Belgische Kamer van
Afgevaardigden.
Anselmus aartsbisschop
rY ook
P van Canterbury,
wel A. de Groote ^enaamd, ggeb. 1033 te Aosta in

ANSELMUS—ANTICHRIST.
Italië werd in 1093 aartsbisschop,
21 Apr.
g
P gest.
P
root
1109,
later heilig verklaard,
(herinneringsdag)g
theoloog , de vader der scholastiek als wijsg
eeri
ge
bewi svoerin voor de waarheid der Kath. leerstelbewijsvoering
bewijs uit
lig gen; hijJ werkte het z..gontologisch
g
voor het bestaan van God: daar de mensch zich een
volmaakt wezen denkt, moet dit ook bestaan.
van het NoorAnsgarius,
9 de apostel
: D e Heilige,
P
g
den,eb.
g anderen
g 8 Sept.P 801 in Picardië, volgens
in Friesland of in Holland en wel te Woerden,
predikte
in Denemarken en in Zweden, werd in 831
P
de eerste bisschop
gest. te Bremen
gg
P van Hamburg,
3 Febr,herinnering
sdag865, heiligg verklaard door
paus Nicolaas.
Ansjovis
( E raulis encrasicholus , visch van de
1
familie der Haringvisschen, onderscheidt zich van
alle haringvisschen
door een over de onderkaak ver
g
uitstekenden snuit, een tot achter de oogen
g gesPleten mond en langwerpigronden lichaamsvorm;
lengte ong. 15 c.M. De A. komt in onze streken alleen 's zomers voor, in de Z. zeeën van Europa
P het
Zij leeft in scholen en komt vooral in de
heele jaar. Zij
Zuiderzee en in de 0. Schelde inooien
getale
voor.
^
g
De A. wordt uitsluitendezouten
gebruikt.
g
g
Antaeus is in de Gr. mythologie een zoon van PoAarde), een gewelseidonNe
^
^ ptunus) e n Gaea (de
die
J en alle vreemY onoverwinnelijk
g reus in Libye,
delingen
doodend om van hun schedels een PYrag
mide te bouwen ter eere van zijn
J
J vader. Zoolangghij
hij van deze
met de Aarde in aanrakingg was, ontvingg hij
steeds weer nieuwe krachten. Herakles(Hercules)
doodde hem, door hem van denrond
te beuren en
g
te worgen.
Antaki, het oude Antiochië, stad in het T. wilajet
AlePP
o, niet ver van de Middellandsche Zee N.W.
(
gedeelte , 24 000 inw.
Antalcidas,^ Vrede van, het door den Spartaansche
P
schen staatsman A. te Sardes in 386 v. Chr.eslog
ten vredesverdrag
de overige
g
^
g tusschen Sparta,
Grieksche staten en Perzië, waarbijJ de Grieksche
rus aan Perzië wersteden in Kl.-Azië, benevens Cyprus
den afgestaan en alle andere Grieksche staten zelfona
werden verklaard. Door
standigfhankelij
a en onafhankelijk
vrede werden de Grieken in Kl.-Azië aan hun
lot overgelaten
en de bondgenootschappen, Grieg
kenlands sterkte, opgeheven:
A. werd door vrienden
Pg
en vijanden
na dezen vrede veracht en maakte door
J
een vrijwilligen
J leven.
J
g hon gerdoód een einde aan zijn
Antananarivo ( Tananarivo) , hoofdst. van Madazetel van het Fr.
gaskar,^ in het binnenland gelegen,
g g
bestuur;> 60 000 inw. waarvan 2000 Europeanen.
P
Antennes. Zie Draadlooze telegrafie.
SPP
prov. Malaga,
Antequera,
P an
g Z. Spanq
^ s tad in de Sp.
1je, 32 000 inw., wol- en zijde-industrie.
Anthraciet is de oudste steenkool, zwaarder dan
, ï zerzwart, met
ggewone steenkool S.G. 1,4-1,7 )J
halfmetaalachtigen,
soms vetachtigen
glans, soms
g
g g
met fraaie kleuren aang
eloo
Pen, bevat 90 à 96 %o
koolstof, ontwikkelt eeneweldi
g
ge hitte en geeft
g
biJ
na geen
vlam, rook noch reuk. In vroegeren
tijd
g
g
twijfelde
men aan de brandbaarheid van het A. en
J
liet zelfs rijke
J bëddingen
g onaangeroerd.
g
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„menschensteenen" noemt men
Anthropolieten
p
van menschen. Zie verder oop
fossiele overblijfselen
Anthropp
o itheeus.
„mensch"),
weAnthro
^ ((Gr. anthropos,
p
) de
pol0
g ie
tenschaPvan den mensch, houdt zich bezigg met de
studie van den mensch als een bijzondere
soort der
J
organische
wezens en zijn betrekkingg tot de overige
g
g
uitgaan
van het natuurwenatuur. Men kan daarbijl uit
g
tenschaPP
elï Jk en van het historisch standpunt.
BijJ
P
de natuurwetenschappelijkeA. onderscheiden we de
somatische of p hysische
A., die de lichamelijke eigeng
schappen
bestudeert en de ethnologische, die de inpp
tellectueel-sociale eigenschappen onderzoekt. De
historische A. omvat de studie van den mensch uit
het váórhistorische tijdperk.
Anthropometrie is de leer van de verhoudingg der
afmetingen van het menschelijk
afmetingen
J lichaam. ZijJ is van
belang
olo gie en de ethnologie
^ en beg voor de anthroP
en
wijst
diensten als hulpmiddel
tot het herken) groote
gr
P
nen van misdadigers
(anthropometrische
dienst, zie
^
P
g
Bertillonnage).
aq
Anthrop omorphisme noemt men het in menscheeen bovenmenscheli'ke
gedaante voorstellen
J g
lij
lijk wezen, een engel,
bi v.
v. en inz. het aan de Godg bij
van het voorkomen en de spreekwijze
P
g
van een mensch. Geschiedt dit, zooals meestal in
den Bijbel,
zin en in de overtuiging
J^ in oneigenlijken
g J
gg
men
dat God een onstoffelijkwezen is, dan spreekt
P
van sy mboli qch. of formeel A. De tegenovergestelde
en de
opvatting, die aan God werkelijkde gedaante
g
dienscha
en van het menschelijkJ wezen toekent,
g
Pp
of materieel A.
is het dogmatisch
9
Anthrop op itheeus((Gr. „mensch-aap"). Tot voor
eenige
g jaren verstond men hieronder dieren, die
alleen maar verondersteld werden te hebben bestaan envoorloo
de Pers
van den te genwoordigen
mensch te ziJg
n geweest.In
1894 ontdekte echter onze landgenoot,
prof.
dr.
^
g
E . Dubois, in diluviale
op JavaP
eenige
lagen
lagen
g
overblijfselen
van zulk
J
een dieredeeltevan
den
(g
schedel, een dijbeen
en
J
twee kiezen, waarnaar
88. Kopp van een
zoooed
gJ het
g mogelijk
AnthroP1'
o itheeus.
g
geheelgereconstrueerd
is), door hem Anthro o itheeusPithecanthrogedoopt.
P.
^us erectus Haeckel g
AlP
es-MaAntibes, havenst. in het Z.-Fr. dep.
A
ritimes, 12000 inw.
tegenstander van Christus") was
Antichrist
vroegste
tijde der Chrisgste tijden
naar de opvatting
^ in de vroe
P
iJ
vijand,
g
J Kerk de door Satan uitgezonden
zij dienst, de
die strijd
g God en zijn
J zou voeren tegen
totoddeloosheid
zou verleiden, maar
g
door Christus overwonnen zou worden. In de 0 Penbaringordt
de A. uitvoerig gbeschreven als een afg
schuweli'k
J monster. Misschien had de ziener er Nero
mee op
men toen aan de
P het oog;
g^ immers geloofde
g
terugkomst
van Christus. — De ketnabijzijnde
g

I
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ANTICHRIST--ANTILOPEN.
•
plaats tusschen
tersche secten in de Middeleeuwen beschouwden den Is Pus in Phrygië
$ de beslissende slag$P
paus als de A.; de Grieksche Kerk Mohammed. — den 81-'arigen A. en zin
J verbonden viJ anden PtoloP
en het leven
ag
Ook bijJ de Joden na de Ballingschap
P bestond de maeus en Seleucus. A. verloor den slag
$
voorstelling
J Aziatisch rik
J viel ineen.
^ van een A., aan wiens heerschappij
PP^J een en zin
eindemaakt
zou worden door den Messias. De
Antigua, Eng. eil. behoorende tot deKleine Antil$
Mohammedanen hebben aan de Christenen eveneens len en het gouvernement der Leeward-Islands, 251
K.M2., 34 000 inw., hoofdst. St. John of Johnsde voorstelling ontleend van een soort A.
Anti-Corn-Law-Le ue Eng. „Anti-koren-wet- town aan de N.-W.-kust; ong.
$ 100 inw.
een ten
verbond"), in Oct. 1836 te Manchester opgerichte
Antilibanon
Antilibanon, Arabisch Ds'ebel-es'-S'erki,
7
77
Pg
loopend
vereen$'$
'n van kooplieden,
die streefde naar de O. van den Libanon en met dezenarallel
P
P
P
ië, verheft zich in den Grooten Hera heffe van alle beschermende rechten, inz. van $
opheffing
gte in SSyrië,
de invoerrechten op
P tarwe, welke sinds 1660 be- mon tot 2759 M.
N.- en Z.-Amerika,
Antillen, eil.-groepusschen
stonden. Vanaf 1815 had de Eng.
regeering
P
$
$ er zich
g
op
toegelegd het z.. beschermende stelsel z.a. toe te de Golf van Mexico en de Karibische Zee in het O.
Pg
g. 1s
( $
P assen vooral ten bate van den landbouw. Dit had afsluitend, 237 000 K.M2., on gg. 7 mill. inw. (on
wel tengevolge dat de prijzen
der levensmiddelen en blanken .Men onderscheidt 5roe
) eil. Cuba
$ Pen: 1)de
PJ
de loonen stegen, doch het voordeel kwam aan de Haiti, Portorico, Jamaica en de CaYman-eil. (vroeenaars, die
de pachten$
steeds hooger
o - ger: de Groote A.), 2)) d Bahama-, Caicos- en TurksP
P
$rondei$
g
Eil., 4)) de Kleine Antillen en 5)
dreven. De arbeidersbevolking in de steden leed eil., 3)} deVirginische
onder dit stelsel, wat in de slechte jaren 1836 en de Eil.onder den Wind (lansg de kust van Venezuela).
1838 ellende en oproer
tengevolge had. Gevolg was Eilanden boven den Wind noemt men de reeks van
P$
o.a. de stichting
g der A. door Cobden e.a. De mis- Portorico tot Trinidad. (De Engelschen daarentegen
lukking
g der aardappeloogst in 1845 werd de aan noemen de reeks van Portorico tot Dominica Leeleidende oorzaak dat de A. in 1846 haar doel be- wards Islands, Fr. Iles-sous-le-Vent, de reeks van
reikte: het invoerrecht op
$ tot Dominica tot Trinidad Windward Islands, Fr.
P tarwe werd verlaagd
(repuzijn Cuba, Haiti (re
u^ zijn
oP$eheven. In 1849 Iles-du-Vent). Zelfstandig
I 0.20 Pper H.L. en later geheel
g
Haiti en de Dominikaansche Rep.
P of Santo
$m$ de A. uiteen.
Anticosti, Indiaansch Naticotek, tot New-Fowad- Domino); Amerikaansch: Portorico en de W. Virg.
land behoorend Canadeesch eil. in de St. Laurens- Eil. ;• Venezolaansch: de 0. Eil. onder den Wind,
zin Europeesch
koloniaal bezit, te weten
golf, 8150 K.M2.; in den zomer vestigen er zich een de overige zijn
P
En elsch : de Bahama-eil. Jamaica, de Caicos- en
5000 visschers voor de zeehonden- en kabel'auwJ
Turks-eil.
met enkele uitzondeTurks-eil., de Cayman-eil.
vangst
^
rip en de Leeward Isl. met inbegrip
Antiek ( van het Lat. anti4uus, „oud" noemt men ringen,
$rP van de 0.
in het algemeen
alles wat betrekking
$
P de Virginische Eil. Barbados, de Windward Isl. en
g heeft op
ontwikkeling
$ van de volken der Oudheid en van Trinidad met Tabago (te samen Bri:sch West-Indië);
West-Indië
het oud- Griek- Fransch ;Fransch
deze allèèn, en meer in 't bijzonder
(
) Guadeloupe: met
J
en Martinique; Nederlandsch:
sche en oud-Romeinsche. Antieken noemt men de onderhoorigheden
$
voortbrengselen
van de P
plastische kunst der oude (Nederlandsch West-Indië, waartoe ook gerekend
$
Grieken en Romeinen, inz. beeldhouwwerken. — wordt Suriname): Aruba, Curaçao, Bonaire; St.
Antiek heeft verder de beteekenis van: uit een vroe- Eustachius, Saba en de W. helft van St. Martin;
Deensch Deensch West-Indië): de middelste Virafkomstig en daardoor waarde heb- Deensch(Deensc
er tijdperk af
$$
Eil. St. Thomas, St. John en Sainte Croix.
bend.
g^'
behoorende tot de onderAntilopen,
pa, zoogdieren,
g
Anti ons dochter van koning Oedipus en diens
was, nadat Oedipus zijn
eigen moeder Jocaste,
1l mis- orde der Herkauwers en de familie der Rolhoorn.
p
aantal diehad,
drijf
uitgestoken
d, de 9 en Bovidae^ omvat eene zeer groote
^
J ontdekt en zich de oogen
$
g
trouwebe$eleidster van haar vader in diens bal- ren wier lichaamsvormen zeer verschillend zijn:
J
lijken
op herten ,andere op
$ lijken
chaP
te Kolones in Attica. Na zijn
lip^
P aarP geiten,
g
P
J dood in sommige
den stieren of buffels. De horens zijn
Thebe teruggekeerd,
zij, $
tegen het gebod
J mede zeer
g
$rJ^
^ begroef
$$
bijJ de
lij van haar broeder Po- verschillend van vorm en ontbrekeneheel
van koning Creon in,^ het lijk
$
van sommige soorten. De meeste A. wonen
was in den Tocht der Zeven wijfjes
J
^nices^ die gevallen
g
en Ziehier een
en woestijnen.
woestijn
teen Thebe en werd opP Creons bevel levend be
tegen
PP
^a- in boomlooze steppen
a -A.; het
ven. A. is als ideaal van vrouwelijken
P
J ken moed en o P - opsomming
$ van enkele soorten: de ^el
poe in Z.-Afr. ook wilde beestggenaamd, naar het
So ho- gnoe,
offerin$ verheerlijkt
van Sophoverheerlijkt in de treurspelen
P
uiterliJ k het midden houdend tusschen paard
en
en anderen.
P
i e, was een van koe zeer wild, het snelste dier der Z.-Afrik, vlakCy clop s of de Eéno
Antigonus,
o99
^,!
g
de veldheeren van Alexander den Groote, kreeg
$bij
J de ten ; de ber99eit in het N. deel van het Rotsgebergte;
sa' -A., in de 0.-Euroverdeeling
) ^ steppepp of saiga-A.,
Y en de 9 ems ^(z.a.);de
$ van diens rijk
J Groot-Phrygië,
Y$^ Lycië
talrijk oorlo- P eesche en Siberische steppen;
PamPY
h lië^vergrootte
dit gebied
in talrijke
PP ^de9gazelle, zeer sier^
$
te temmen, leeft
vereende voor lik
gen met de overige
f
^^vlug$en schuw,gemakkelijk
$ Diadochen en vereenigd
van in N.Afrika en Arabië ; de springbok, zeer fraaie A.,
tijdbijna
bijnahet heele Aziatisch gebied
g
hij met zijn
zij gemakkelijk te temmen, leeft in kudden in de Z.Alexander in zijn
J handen. In 306 nam hij
Tartarije,
in Mongoolsch
de krop-A.
aan. In 301 had bijJ Afr. woestijnen;
Demetrius den koningstitel
J
^
p
g
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gebruikt,
paarsgewijs
aars g J levend op
de klipspringer,P
g
^
P de rotsen ken. Braakwijnsteen, in deeneeskunde
van Z.-Afrika; de dwerg-A., slechts 3 d.M. hoog
8
g en is een A.-verbinding.
een
schoon
jongeling
uit
Claudiopolis
in
boschbok,
in
Antinohs
in
Guinea
en
Loan
a;
de
44:c.M. lang,
^ 8 ^
P
8
g
was degb""
nstelin bgvan keizer Hadrianus
de boschrï
n
) ke 8gewesten van Z.-Afrika; de blauw- Bithynië,
en verdronk zich in 130 n.Chr. in den Nijl. Hadrianus
gaf
naam van een
sterrenbeeld in g
den Melkweg,
^ zijn
i
J
stichtte te zijner
eere Antino pPolis opP de bouwvallen
J
van Besa in Midd.-E
te, richtte een eeredienst in
gYp
jaarlijksspelen
houden te zijner
zijne eere
voor A. en liet jaarlijks
P
(de Antinoeia). De A.-vereering was in de 3e eeuw
n. Chr. nog
algemeen verspreid
en zeer vele standP
galgemeen
beelden, reliëfs en munten, A. voorstellend, zijn
w
bewaardebleven.
g
in 301 v. Chr.
Antiochié hoofdst. van Syrië,
Y
door Seleucus Nicator gesticht, aan den Orontes, 25
K.M. van de zee, in een vruchtbaar dal, was van de
vele steden van dien naam in de Oudheid de rijkste
J
en de zetel der Seleuciden, later van een Rom.
stadhouder, nog
van Azië
8 later van den patriarch
P
en van de aloudehristeli'
`Jke g
geleerdheid (de Antto
C
cheenscho god8eleerde school,^ welke stond tegenl;en
over de Alexandrijnsche
en vasthield aan de een)
voudige, woordelijke
woordelijke beteekenis der Bijbel-boeken).
)
J
A. beleefde haarrootsten
bloei onder Antiochus
g
den Groote. In 528 werd A.rootendeels
verwoest
g
door den Perzischen koning Chosroës, in 638 door de
Arabieren veroverd en in 1098 door de Kruisvaarders, waarna Bohemund van Tarente er een Christelijk jvorstendomstichtte(he
stichttehet Antiocheensch vor). In 1137 maakte de Grieksche keizer
J rij
van zijn
rijk en in
Johannes het tot een leengoed
g
werd het door de Mamelukken veroverd en bijJ
Egypte
gevoegd.
plaats van het voormalige
Pde^
8YP
8 g Op
thans Antakiaz.a.
A. ligt
)
(
koningen
Antiochus,y naam van 13 Syrische
Y
g uit
heteslacht
der Seleuciden. —A. I, zoon van Se eucus
8
Nicator, 280-261 v. Chr., droegg den bijnaam
bijnaa Sotèr
wegens
zijn overwinning^op
8 zijn
P de Galliërs
in Kl.-Azië. — Zijn
^ 261-247 v. Chr.,
J zoon A. H,
door de Milesiërs, die hij
bevrijd had van hun tiran
J bevrij
89. Antilopen.
verloor Bactrië
Theos „God” genoemd,
g
P
1. Klipspringer. 2. Blauwbok. 3. Gazelle.
en Parthië aan de Egyptenaren
en werd vergiftigd
8YP
door zijngemalin
Laodice. — A. III, de Groote, klein4. Sabel-antilope. 5. Hartebeest.
g
zoon van den vorige,
6. Saiga-antiloPe. 7. Gnoe. 8. Gaffel-antilope.
g
g 222-187 v. Chr., bevestigde
P
de wankele heerschappij
PpJ der Seleuciden en veroverde
bok, Centr.- en Z.-Afrika; de sabel-A., met lange,
P de P tolomaeën terug.
g
g, Phoenicië en Palestina op
sabelvormige
echter tegen
P
g horens, N.-O.-Afrika en Arabië; de Toen hijJzijn wapens
8 Europa
P richtte,
koedoe of 9 estreepte A. het hartebeest look buffel-A.), kwam hij
J in botsing
8 met de Romeinen ( Antiochiheeft in kudden in Z.-Afrika: de blesbok; de rooibok,
in Thessalië een ber sche oorlog),
^
g)^ leed bijJMagnesia
enz.`
zijd
slissende nederlaag
g en moest Azië aan deze zijde
van Freden Taurus afstaan (190 v. Chr.)— Zijn
Antimachiavelli,^ titel van een geschrift
J zoon,
g
derik den Groote(1739), waarin hij
be- A. IV, Epi 2"phanes 1 75-164 ,plunderdeden
tempel
J de politieke
P
P
'celen van
te Jeruzalem en veroorzaakte door zijn
Macchiavelli weerlegt.
J tirannie den
8t.
vrij
der Maccabeeën, waardoor de Joden vrij
Antimonium, ook stibium (scheik. teeken Sb) opstand
p
of sí9
'es lans een aan arsenicum verwant metaal, werden. — Na hem kwamen nog8 9 vorsten van denzelfden naam en onder A. XIII, Asiaticus, werd
wordt meestal met zwavel verbondenevonden
g
een Romeinscheprovincie
rovincie in 64 v. Chr.
(grauwspiesglans)Y
en dan bereid door een oxydatie. Syrië
Y
en reductie-proces,
ook wel door verhitting
Antioq
uia^dep.
P
P van de rep.
P Columbia in Z.-Amerig met
ijzer,
dat dan alle zwavel bindt. A. is zilverwit, bros ka, 59 025 K.M2., 160 000 inw. hoofdst. Medellin. —
J
en hard, S.G. 6,71, smelt bijJ 425°. Legeeringen
a van A. of Santa F6 de A. ten N. W. van Medellin, in het
g
A. zijn
het Caucad 1, 2000 inw.
J hard, daarom wordt A.gebruiktvoor
g
vervaardeg en van lettermetaal en van kussenblokAntiparos het Oliaros der Ouden, een van de Gr.
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Cycladen-eil
in de Aegeischa Zee, Z.W. van Paros,
Y
45,5 K.M2., 600 inw.; wordtTbeschouwd als heteg
boorteland van Phidias en Praxiteles. A. is bekend
door eenrachti
P
ge drui Psteen groot.
± 400 v. Chr.,, was veldheer en
Antipater,
p ^ geb.
g
minister van Philips van Macedonië en Alexander
den Groote, wasedurende'`Alexanders
tocht naar
g
Perzië vanaf 334 v. Chr. stadhouder van Macedonië
en versloeg
in 330 de oproerige PS artanenbij
bi' Meg ga
loPolis. Na Alexanders dood (323)
hij het
^
) behield hij
stadhouderschap
P over delEuro
^
Peesche' landen^ vol g de na den dood van Perdiccas dezen op
P als rijksbestierder, onderdrukte een opstand
P
,der Grieken en
stierf in 319.
redeAnti
Antiphon,
hop de oudste derjgroote'Grieksche
^g
naars,eb.
g omstr. 480 v. Chr. te Rhamnus in Attica,
in 411 ter dood veroordeeld!,^^wegens
landverraad,
g
wijl
hij samenspande
met`de`,,
oligarchische partij.
J hij
P
P J
Van A. zijn
J 15 redevoerin en'
g ^bewaard ,^.^gebleven,
die meest opP gefingeerde
processen
slaan.
g
g
P
Anti oden„tegenvoeters", menschen, die elkaar
T aan elde voeten toekeeren, dus vertoeven opP juist
J
kaar tegenoverlig van
P
gende punten
den aardbol. Onze
A. zouden de zeelieden zijn,
J die zich
iets ten Z.O. van
de Chathamseil. in
deStille Zuidzee bevonden. De A. hebben dag
g en nacht,
alsmede de J'aargetijden,
opP tegenJ
gen
overg esteldijden;
et
dit laatste met uit90. Antipoden.
P
a
zond
tinmg van
dichtbij
J den Evenaar wonende A.
groep
Antipoden-eilanden,
^ g
P Britsche eil. ten Z.O.
p
van Nieuw-Zeeland, 52 K.M2., onbewoond, liggen
gg
antipodisch
tegenover
Londen.
P
g
2O,
HN
Anti
Antipyrine,
rite scheik. formule C11
12 zuurstofhoudende base, een wit, reukloos, kristallijn
poeder, in water oplosbaar, ietwat bitter smakend,
PP
gebruikt tegen
geneesmiddel
wordt als geneesmiddel
g koortsen
g
en zenuwpijnen(hoofdpijn).
J
P
Anti-revolutionnairearti'
P J in ons
p 1: staatspartij
land, opgekomen
vooral sedert de 2e helft der 19e
Pg
eeuw, is anti-revolutionnair op
P staatkundigg en con fessioneel of orthodox op
kerkelij gebied. De A. P.
P kerkelijk
dat het beginsel, de geest
der revoluties van
8
1789, 1830 en 1848 was het ongeloof, het stellen van den wil der menschen boven de in den Bi'-J
beleo
Goddelijke
Goddelijk waarheid, dus de
P
g enbaarde,
God we
in de was van het gezag
ontkenning
g g van
reldsche zaken en het ten troon verheffen der rede in
delaats
daarvan. Kerk en Staat moeten volgens
g
P
haar steunen op
aan de
8
P het onwrikbaar geloof
rondwaarheden der Protestantsche Kerk. ZijJ
grondwaarheden
maar
tegenwenscht
echterhet
9 en
g een tegen-revolutie,
overgestelde der revolutie en wil dit vinden i^de zuivere en volledige
g toepassing
P
^ van Gods woord opp elk

der
ggebied en door den Staat aan de beginselen
g nselen
Protestantsche Kerk ondergeschikt
ondergeschikt te maken. Op
0
kerkelijkgebied
verwerpt
gmg;
Pzij
J alle staatsinmenging;
g
zijJ wil het onderwijs
onderwijs in de eerstePplaats toevertrouwd
zien aan de Kerk en tracht dus indeplaat
delaats der
openbare
school de vrije,
vrije, d.i. godsdienstige
P
g
g school
te stellen. Derondsla
en
g
8 der A.P. werden gelegd
g g
door Groen van Prinsterer { z.a, ) en haar verdere
ontwikkeling
is het werk van Dr. A. Kuyper
z.a.)
g
yp (
Vanaf 1864 werkt de A.P. samen met de Katholieken op
gebied. In 1888 trad voor
P staatkundig
gg
het eerst een anti-revolutionnair-Katholiek ministerie op.
P Zie verder Po Nederland (Geschiedenis).)
Antisemitisme, in 1880 in Duitschland ontstaan
woord, waaronder men verstaat de beweging, die
den invloed der Joden opP economisch, politiek
en
P
geestelijkgg
gebied bestrijdt.
Afgescheiden van de
kwestie of deonden,
waarop
^
P men zich tegen
g P olitieke en socialeeli'kstellin
g J
g der Joden met de
overige
verzet, al of niet juist
zijn,
juist
zijn
g staatburgers
g
het A. bijna
altoos antipathiek,
daar het8 eJ
P
steund wordt door volksbijgeloof engodsdienst8
haat, deze versterkt en in de hand werkt en zoo
licht ontaardt in buitens e
orig
heden, schelden, mishandelen, enz. In Duitschland is het A. verteg en woordig d in het parlement,
evenzoo in Oostenrijk
Oostenrij
P
Frankrijk.
Frankrijk. In ons land telt het gelukkig
g
g maar
weinig
g aanhangers.
g
die rotAntiseptische
middelen zijn
Jn
p
tin tegengaan, de bacteriën dooden, die rottingg
veroorzaken: sublimaat, carbol, creosoot, boorzuur, zwaveligg zuur, lysol,
formaline, chloor, enz.
Y
Antiseptische
wondbehandeling
g noemt men die
A
behandeling,
waarbij de wonde en alles wat er mee
g waarbij
in aanraking
en met steg komt, gedesinfecteerd
g
riek,d.i. absoluut ziektekiemvrije, stoffen wordt afgesloten.
geb.
444 v. Chr.,
Antisthenis,9 Atheensch wijsgeer,
Jg
g
school.
leerlip van Socrates, stichter der cynische
leerling
Y
A. verkondigde
verkondigde de stellingg : „Het gelukkigst
g
g is hij,
die het minst noodig
g heeft." Diogenes was een zijner
leerlingen.
Zijn ggewilde armoede was niet vrij van
g
aanstelleriJ en Socrates zei eens tot hem : „O, A., ik
zie uw trots door deaten
van uw mantel."
g
van de leer der
Antitrinitariërs^ tegenstanders
g
Drieëenheid; zie verder op
P Unitariërs.
Antiurn stad der Volscers in Latium aan de
Thyrrheensche Zee, door de Romeinen in 338 v.
Chr. veroverd, ggeboorteplaats van de keizers Claud ius en Nero, in de 9e en 10e eeuw totaal verwoest
bi' Porto d'
A.(bi
door de Saracenen. In de ruinen van
A.J
Anzio, ten Z. van Ostia, de haven van Rome)) werden antieke kunstschattenevonden:
de Apollo
p
g
Zwaardvechter.
van Belvedere en de Borghesische
9
havenstad
(sinds
1905
Bar),
Antivari(Turksch
vrijhaven
in het Z. van Montenegro, 1878 door
J
Turkije afgestaan,
ruim 2000 inw.
Turkije
g
in het N. van Chili, 120 718
Antofagasta,
gasta^ prov.
P
K.M2., 53 000 inw. ; borax- en salP eterla gen, zilvermijnen
A. havenstad aan den Grooten
mi
; hoofdsi. A.,
J
Oceaan onder den Steenbokskeerkring,
g
g levendige
scheePvaart, 32 000 inw.
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Antonelli, Giacomo, kardinaal, staatssecretaris
2 Apr.
Pius IX,geb.
vanaus
P 1806 te Sonnino 0op
P
g
deeenen
van Naels,
P werd in 1847 kardinaal en
^
was vanaf 1848 met korte tusschenpoozen de onbeperkte
leider der pauselijke
J Ppolitiek, die hij in
PeP
reactionairen zin bestuurde,est.
g 6 Nov. 1876 te
Rome.
Antonello da Messina, It. schilder,eb.
g omstr.
1444 te Messina, bracht de door hem in Vlaanderen
ggeleerde kunst van olieverfschilderen naar Venetië
over; ald. est. omstr. 1493.
Antonides van der Goes, eigenlijk Jan Antonisz.
3 Mei 1647 te
van der Goes, Nedeil. dichter, geb.
g
Goes vooral bekend door zijn gedicht „De IJGoes,^
hi' Amsterdams wereldhandel verstroom" waarin hij
heerli'kte
en werd arts,
J
J
, studeerde in de medicijnen
gest. 18 Augs. 1684 te Rotterdam.
Antoninus Pius, Titus Aurelius Fulvus Bojonius,
Romeinsch keizer, regeerde 138-161 n. Chr., geb.
aangenomen zoon en
86 te Lanuvium, in Latium, aangenomen
opvolger van keizer Hadrianus, was een t
vend, rechtvaardiggen zachtmoedigg heerscher, nam
Marcus Aurelius als zoon aan, die zijnopvolger
P
werd.
Antoninus, Marcus Aurelius bijgenaamd Philoaangenomen zoon van den
de Wijsgeer"),
sohue
G,^
p
vorig^
e was een der beste keizers van Rome; geb.
^
121 n. Chr. te Rome; volde
g in
161 Antonius Pius op,
P met wiens
hi' gehuwd
was, bedochter hij
g
J plee
noemde zin
lee broeder Lucius
g
V erus { est. 169) tot mederegent,
streed zegevierend
tegen
de
g
^
Parthen (161-165) en voerde
voortdurend oorlog
gtegen de
Germaansche grensvolken, inz.
tegen
est. 17
^ de Markomannen,gest
180 te Vindobona, ver91.
moedeli'k
J vergiftigd door zijn
zoon Commodus. A. was een stoïsch Marcus Aurelius.
en liet na de in de Grieksche taal gewijsgeer
^
schreven „Zelfbeschouwingen".
^,
gen — Ter herinneringan
op de Markomannen werd
g zijnJ overwinninggP
(29
de Antoninus-zuil opgericht
( M. hoog,
^ op
P de PiP
azza Colonna te Rome).
) A. wordt gewonlijk
J allenn
^
Marcus Aurelius genoemd.
Antonius, Marcus, de drieman, kleinzoon van
den beroemden redenaar Marcus A. (143-87 v.
Chr. geb.
g 83 v. Chr. aanhanger van Caesar, voerde
in den slaggj
bij Pharsalus (48) den linkervleugel aan
werd opperbevelhebber
der ruitegen
tegen Pome'us
PPer
p^ ^
teri'J^ in 44 als consul ambtgenoot
van Caesar. Na
g
te Rome meester van het
diens dood maakte hijJ
gezag.
^ g Door toedoen van Cicero in den Senaat tot
vijand
des lands verklaard, werd hij Jin 43 bijJMutiJ
na door den consul Hirtius verslagen, nadat eerst
Pansa door A. verslagen
diens ambtgenoot
g was en
g
daarbij
had. A. trok zich in
J den dood gevonden
g
Gallië terug,
g,maar viel weldra met een leger
^ Italië
weer binnen en sloot nog
g in 43 met Octavianus en
Lepidu, het Tweede Driemanschap,
P dat, na de overwinning in 42 bijJ Philippi
PP op
P Brutus en Cassius be-
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kreegg
haald, het Rom. rijk beheerschte. Lepidus
p
Afrika, Octavianus het Westen van Rome en A. het
Oosten. In 40 huwde A. met Octavianus' zuster Octavia, wat een verzoening
^ tengevolge had tusschen
de beide Driemannen, die op
stonden elP het punt
p
kaar teaan
g doch nu te Brundisium
g beoorlogen,
o nieuw
het rijk verdeelden.
Nog
rijk
8
eenmaal wist Octavia de beide
Driemannen in 37 v. Chr. tot een
verdrag
doch in 32 v.
g
g te beween,
Chr. brak de oorlogg uit. A. vertoefde
toen in Egypte
biJ koningin
gYP
g Cleohij was. De
p atra, wier minnaar hij
hij haar
buitensporige ^gunsten, die hij
beweeshij
(J schonk haar en hun
92. Antonius. beider kinderen de wingewesten
Azië en LibY)
e , maakten dat, oop
aanstoken van Octavianus, senaat en volk zich
tegen
hem keerden. 2 Sept.
P 31 had bijJ Actium
^
aan de W.-kust van Griekenland een zeeslag
plaats
((nadat A. te voren in een veldslag^ over P
wonnen was), waarin A., die door Cleopatra's
p
vlootehol en werd, de nederlaag^ leed. Cleopatra
^
vluchtte naar Alexandrië, gevolgd door A., die
tevergeefs
met Octavianus zocht te onderhandelen,
g
werd bovendien nog
g door Cleopatra, die Octavianus
wilde behagen,
verraden en stortte zich in zijn
zijn
g
30 v. Chr. te Alexandrië.
Antonius^ de Heilige
9 of de Groote, ook A. van
Thebe g enaamd, de grondvester
van het klooster^
leven,eb.
g omstr. 251 n. Chr. te Coma in BovenEgypte,
leefde vanaf 270 als anachoreet in de
gYP
woestijn, trad, na 30 jaar
te hebben, als
J zoo geleefd
^
zijn volgelingen aan in kluizen
leeraar opP en spoorde
zijn
P
teaan
g wonen in het gebergte
^ ^ op
Pden W.-oever
van den Nijl.
J Uit deze nabuurschap
P ontstond het
eerste kloosterleven ; A. stierf in 356 opP 105-'ari^
17 Jan.).
en leeftijdte Alexandrië (herinneringsdagg
.)
gg
A. geldt als beschermheilige
g der dieren. Zijn attribuut is een T.-vormig
g kruis, het A.-kruis. (Zie oop
van den H. Antonius is een
Kruis). — De verzoeking
n9
voor schilders.
geliefkoosd
onderwerp
g
rP
Antonius van Padua, een der voorn. heiligen der
15 Au
Aug.. 1195 te Lissabon, trok
R.-Kath. Kerk, geb.
als boet Pprediker door Italië en Frankrijk,
Frankrijk werd na
dood van den H. Franciscus hoofd van diens
orde en handhaafde de strenge
gest.
^
g
^ orderegels
13 Juni(herinneringsdag)231
te Padua, heiligg
a
verklaard in 1232 doorpaus
Gregorius
IX.
9
P
Antonius-orde De, ook Antonius-heeren of Hosp iAntoniusgeheeten,
taalbroeders van den heiligen
9
g
oorspronkelijk
een vereen
oors
J
g in
g tot verplegingvan
P
zieken,esticht
in 1095 door Gaston, een ridder
g
uit1Dau
tot
^
Phiné, werd in de 13e eeuw toegelaten
^
het afleggen
de kleedijJ beg
gg der kloostergeloften;
stond uit een zwartgewaad,
waropPeen hemelsblauw
g
Antoniuskruisehecht
was; in 1777 werd deze orde
g
vereenigd met de Malthezer-orde( z.a...^
Ulster,
Antrim,
P
^ ^ aafsch. in de Iersche prov.
3084 K.M2., 545 000 inw.; hoofdst. Belfast.
Antwerp en Fr. Anvers, hoofdstad van de Belgischeprov. A. ( 2832 K.M2., 987 201 inw.; voorm.
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markgraafschap
J over 't
8
P van het H. Roomsche Rijk;
alg.
^ vlakke en vruchtbare bodem, inz. langs
8 de
Schelde ; in het N. en N.O. de heidevelden der Kemn ), belangrijkste
zeehaven en vesting van België
Pe8
aan de Schelde, 308 618 inw. A. is een der belangg
rijkste
alleen van
België,
Jhandelsplaatsen,
P niet
^
^
naar ook van Europa
P (meest transito-handel) en
heeftere
^ elde
g met tal van
g stoomvaartverbinding
vreemde havens. Ook de industrie is er van beteekenis en na Amsterdam is het de zetel der diamant-

93. Groenplaats
te Antwerpen
rP
P
o den achtergrond
de Kathedraal).
(op
^
en Berchem zijn
industrie. Borgerhout
J twee voor9
steden van A., binnen de fortificatiënele
g gen. Het
merkwaar ' steebouw
van A. is de kathedraal
g
(1352
Notre-Dame, in Gothischen stijl opgetrokken
Pg
—1518), een van de fraaiste specimina
van Gothische
P
bouwkunst in België,
bevat o. m. 2 van de groot^
Rubens, de
ste schilderijen
van den Antwerpenaar
J
rP
Afnemin van het kruis" en de „Kruisverhefin g ."
„Afneming
Andere belangrijke
zijn de St. JacobsJ
ggebouwen zij
(15e eeuw ,het Stadhuis (1565), de Beurs (1531)
enz. Het Museum bevat tal van stekken uit de
Vlaamsche school, tot welker meesters tal van Antwerpenaars
behoorden: VanDi'ck
rp
^, de beide Teniers
enz. Het Museum-Moretus bevat de kunstschatten
voortbren
en
gselen van den beroemden boekdrukker
Christoffel Plantin (z.a.). Beroemde Antwerpenaars
waren nogQuinten
Binten Matsys
y en Conscience.
De oudste berichten omtrent A. dateeren uit de
7de eeuw. In de 9de eeuw werd A, door de Noormannen verwoest, in de 10de en i lde eeuw was het
handels
reeds een havenen Plaats en in het midden
hander 16de eeuw bereikte A. het toppunt
zijner
J ner
PP
dele ootheid (in 1550: 200 000 inwoners). Met het
begin
g ook A.'s ver^ van den 80-Jarigen
g Oorloggbegon
val. De Spaansche
Furie 1576
,de
) belegering
^
g
P
8door de
Spanjaarden
onder Parma( 1584-85 ), eindigende
P J
g

met de inneming
8 der door St. Ald^orde verdedigde
vesting, warenP
vreeselijke ramen; de verovering8
door de Spanjaarden
vooral ook, omdat nu de
P
Scheldemond, de toegangswegtot A., in handen van
en concurrent kwam, welke
den N. Nederl. vijand
toestand voortduurde tot de bezettingg der Nederlanden door Frankrijk.Van
toen af nam A.'s handel
J
een nieuwe vlucht. In 1830 maakten de omwentelingg
s ezinden zich^meester van de stad; de Nederl.
man)
bezetting
) bezette de ci(
8 onder Chassé(5617
wegens
het
tadel en schoot een deel der stad inuin,
P
g
verbreken van een wapenstilstand
door de Belgen.
8
P
Chassé verdedigde
g
g de citadel een maand langgtegen
de Franschen70
( 000 man). BijJ den vrede in 1839
bleef de Scheldeeo
g Pend tegen
g betaling8van een tol,
die 16 Juli 1863 is afgekocht.
Sinds 1893 is Rotterdam
8
begonnen
A. te overvleugelen
als transito-haven.
be
g
g
De cijfers
cijfers voor de havenbeweging
(De
J A.
8 g in 1913 zijn:
ton tegen
7056 schepen
P met 12 022
8 Waterwegg:
11 443 scheen
P met 13 915 543 ton.))
godheid,
die voorgesteld
werd
Anubie Egyptische
g
g
g^P
als een mensch met den kop
Hij was
J
P van een jakhals
ht s.
de zoon van Osiris en Nepy
BiJ.:de Grieken werd hijgelijkJ
gesteld
met Hermes Mercu(
g
rins )`en
g
. Hermanubisgenoemd.
Hij g eleidde de afgestorvenen
g
naar de Onderwereld.
os
Anzengruber,
9 O^
^ Ludwig,
tenri'ksch
schrijver,
Jgeb
eb. 29
1839 te Weenen, ald.
gest. 10 Dec. 1889; schreef
o ulaire drama's, romans en
populaire vertaald is in het
Nederlandsch o.a. „De
Schandvlek", roman.
tadje in het Fr.
Anzin,
^ sstadj
dep. du Nord, aan de Schelde,
00 inw.; een der voor94. Anubis.
naamste steenkolenmijnenvan
Frankrijk.
ontspringt
Aorta, de hoofdstam van de slagaders,
P
g
uit de linker hartkamer en beschrijft
J een boogg naar
ontspringen de sla aders,
boven. Uit dezen boog
gg
die naar het hoofd en de bovenste ledematenaan.
g
zij als borstarterie links van de werVervolgens
gaat
aat
zij
g

velkolom naar beneden, loot
P door de
buikholte als buik-A., geeft telkens
zijtakken
af en splitst
zich ten slotte in
J
P
twee eindvertakkingen,
g^ die voor het
bekken, deenitaliën
en de onderste
g
ledematen bestemd zijn.
J
p Aosta,^ h et Rom. A
u9usta Praetoria,
stad in de It.rovincie
Turijn,aan de
P
' s unt
96. Aorta. Dora Baltea, het vereeni
^gP
van de ween
g over den Grooten en de
Kleinen St.-Bernhard; 8000 inw.; hertog van A. is
de titel van een der It.rinsen.
P
Apachen,
g 7000 man), in
^ I ndianenstam (ong.
p
Texas Nieuw-Mexico, Arizona en Noord-Mexico;
zeer woeste krijgslieden,
rP g veel
J g^ wier onderwerping
is ook de naam, dien men
moeite kostte. — Apachen
p

APACHEN—APOKRIEFE BOEKEN.
Beft aan het schuim der Parijsche
bevolking:
geeft
J
g van
roof, moord enrostitutie
levende kerels. In navolP
men den naam A. te geven
van Parijs begint
g
g
^gJ
aan het schuim in iedere wereldstad.
gem.
op
de
Veluwe,
zeer
uitgestrekt
Apeldoorn,
g
^ g
P
p
(33 205 H.A.), omvat de dorpen A., Beekbergen,
Loenen, het grootste deel van Hoenderloo en tal van
buurten enehuchten.
In het N.W. ligt
g het Uddelerg
het koninklijklustA. gt
ligt
meer. Ten N. van het dorp
^
slot Het Loo. A. heeft alsem.
g 38 375 inw. In 793
wordt A. vermeld onder den naam Apoldro; in 1629
werd het verbrand door de Spanjaarden.
P
schilder der Oudheid,
Apeiles^ d e geroemdste
g
Alexander
den
Groote, wiensgunstevan
tijdgenoot
^
ling
hij
eb. te Colophon
in 356 v. Chr., gest.
hijwas,^g
g
P
vele stukken is g
niets bewaard e308. Van zijn
J
streng
bleven. Van A. wordt verteld dat hij zeerg
was voor zichzelf en kritiek uitlokte om daar zijn.
Somwijlen stelde hijJJ
voordeel mee te doen. Somwijlen
zijn werken openlijke
ten toon en luisterde, verborgen,
het
g
p J
oordeel dertoeschouwers af.Een schoenmaker maakte eenmaal een opmerking
g over de sandaal van een
P
zijner
A. veranderde het schoeisel. Maar
J figuren.
^
toen dezelfde schoenmaker zich daas
g daarna
waagde
g aan kritiek opPandere deelera der schilderij,
kwam A. te voorschijn
) en voegde
g hem toe: „Schoenj sandaal", vandaar het Lat.
maker, houd je bijJ je
spreekwoord: Ne, sutor, ultra crepidam.
in Italië, die zich uitstrekt
Qpenni nen^ bergketen
g
van Savona tot Reggio,
g van 1190
g8 over een lengte
en een breedte van 30-125 K.M.,emiddelde
g
hoogte
M. vormen in het midden het hoogland
g
g 1300 M.,
der Abruzzen • hoogste
top,
P^ Gran Sasso d'Italia,
g
zij door2914 M. De A. heeten naar de landen, die zij
: Ligurische,
Etruskische, Romeinsche en
snijden
gu
NaPolitaansche A. Het bergland
van Calabrië
8
behoorteolo
'sch niet tot de A.
g ^
is do verste afstand, waarop
Aphelium
Peen
Plap
neet of komeet zich bevindt van de zon. Begin Juli
bereikt onze aarde haar A. en bevindt zich dan op
21 030 055eo
( geogr.
J =
J van de zon (1
g ^ mijl
g gr. mijlen
7407,41 M.). Zie ook Perihelium.
was de Grieksche godin
der liefde en
Aphrodite
p
g
der schoonheid, volens
de mytheontstaan
uit het
Y
g
schuim der zee, van daar de bijnaam
J
„Anadomene" de aan de zee ontsteene",
dien zijJ ook wel draagt.
g
g
Zij
J had tal van beroemde tempels,
P
bijv.
te PaP
hos en te op
Amathus
J
Cyprus,
en heette daarnaar ook
YP
wel A. Cyp
ris, A. Paphia,
p A. Amathusa enz. Door de Romeinen werd
zijJ geindentifieerd met Venus,
deodin
der lente. Haar dienst
g
was van Oosterschen oorsprong:
de Striërs en Phoeniciërs vereerden haar onder den naam Astarte.
Tal van sagen uit de Oudheid
hadden opP haar betrekkingg(zie
( o.a. 96. A hrodite.
p
op
A Adonis). Het mooist bewaard Venus Milo
gebleven
ebleven beeld van A. iis de A. (
van het eiland Melos, een marmeren beeld, in
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het Louvre te Parijs,
J gewoonlijk
J de Venus van
g
Milo 8enoemd.
ia hoofdp1. van de Duitsche Samoa-eil., opp het
Apia,
eil. OePoloe 1300 inw. (waaronder 300 blanken);
}
haven.
van lekApicius,
p
^ naam van een Rom. geslacht
g
kerbekken; het bekendst is Marcus Gabius A., die
leefde ten tijde
van Augustus
en Tiberius en zich
J
u9
van kant maakte, toen hijJzijn
tot oop
zijn vermogen
g
een millioen na opgegeten had : van zoo weinigg geld
g
kon hijJ niet leven 1
Ha
was
Egypt.
Apis,
de
in
het
oude
Egypte
p,
p ^ g^P
gYP te
Memphis
als ggodheid vereerde stier. HijJ moest wat
A
zijn kleur betreft aan verschillende eischen voldoen,
o.a. een witten driehoek ope den zwarten kopP hebben,
enz. Volens
de
g
Grieksche schrï Jvers werd de A.
beschouwd als het
levend sYmboolvan
Osiris, die verondersteld werd in
97. Apis.
een stier te zijn
9
overgegaan en zich in deze dieren voort te
planten.
Telkens
na
25
jaar
werd
de
stier
in
een
^
P
aan de Zonewi'de
hij
P verdronken. Overleed hij
8 J put
voor dien tijd, dan heerschte er in Egypte
gYP algege
meerre rouw, tot er een opvolger
gevonden was.
P ^ g
Apocalypse,( Gr. „onth ulling ", „openbaring").
Het eerst is met dezen naam aangeduid
het laatste
g
boek van het Nieuwe Testament „De Openbaring
p
4
van Johannes", waarin in zeerrilli
g egbeelden en
met raadselachtige
tijdsaanwijzingen
wordt
aan
egg
duid wat in de naaste toekomst gebeuren zou.
oodsc en oud((Zie op
) Verschillende Joodsche
P Antichrist).
Christelijke
boeken dragen
eveneens, ggeheel of 8eJ
g
deeltelik
zij
) , het karakter van een A. en zijn
J de uitdrukking
van wat de in verdrukkinggeven
levendevro men verwachtten. Het oudste Joodsche boek van
dien aard is het boek Daniël.
van de maanbaan,
Apg
0 eum noemt men dat punt
p
waarop
P dit hemellichaam het verst van de aarde
verwijderd is; tegenst.
perigeum.
9
g
Apokride boeken a okrie ,Grieksch „verborgen"
g
noemt men die Joodsche boeken, welke niet in den
Joodschen Kánon, het Oude Testament, oPg
enomen
waren. ZijJ worden beschouwd als minder heilig,
8
niet door God Inge
mgeven. Men vindt ze in de Gr.
vertaling
g van het 0. T., de z.g.
g Septuaginta. Het
zijn:
J het eerste, tweede en derde boek der Makkabaeën, de sPreuken van Jezus, den zoon van Sirach, de wijsheid
van Salomo, Tobias, Judith, BaJ
ruch, de brief van Jeremia, het derde boek Ezra,
toevoegsels
op
P Daniël en Esther. De A. B. zijn
g
J door
de Joden nooit als Heiligs Schrift erkend, de Christenen der eerste eeuwen stelden ze op
J met
p één lijn
de overige boeken van het 0. T. In vele oudere uitStatenbi bel zijn
o enomen.
-g even van den Statenbijbel
J ze opgenomen.
}?e A. B. van het N. T., zijn die Evangelies
en HangJ
delingen
die niet in het Kánon van het
g der Apostelen,
P
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N. T. zijn opgenomen.
De voornaamste zijn: Het
Pg
voorevangelie
van Jakobus, het evangelie
voorevan
van Thog
8
mas, deeschiedenis
van Jozef, het evangelie
van
^
g
Jezus' jeugd,
van Maria's geboorte,
de
^
g
g het evangelie
geschiedenis
eschiedenis van Maria'sg geboorte
en van de kindsheid des Verlossers, het evangelie
van Nicodemus,
g
deeschiedenis
der Apostelen
van Abdias.
P
^
SakApo
Ida^ fabriekstad in het groothertogdom
^
g
sen-Weimar-Eisenach, in Weimar, 23000 inw.
Apollinarisbron,
Poy sterk koolzuurhoudende bron
in deem.
(Loever
van de Ahr, D. RijnPPeng
^
g He in
prov.); levert een frisch tafelwater.
Apollo
po was in de Grieksche fabelleer een zoon van
Zeus (Jupiter) en Leto (Latona), tweelingbroeder van
Artemis (Diana), ggeboren op
P Delos, de stralende
god
od des lichts Phoebus-A. , de straffende boogschutg ter, deod
zangg en
g van zan
snarenspel
en ook der
P
orakelsPreuken, waarin hij
hij
zich inz. te Delphi
openen
P P
baarde, deod
g der kudden,
de afweerder van alle
kwaad,bescherm
de god
van reinheid, vrede en orde,
een der voornaamsteodg
heden der Grieken. Delphi
A
was het middelpunt
van
P
zijn eeredienst; daar werden te zijner eere de
Pythische
spelen
gehouden,
Y
P g
zooenoemd
naar den door
g
draak Python.'
98. Apollo
van
A. verslagen
P
g
Belvédère.
Ook bijJ de Romeinen kwam
zijn
was
J eeredienst al vroegg in zwang.
g Zijn
J bijnaam
J
„de Goudlokkige",
zijn attributen: boo g,pijl8boog,
koker en lier; onder de dieren waren de hinde,
de wolf en de dolfijn,
J onder de Pplanten de laurier
gewijd.^
hem
A. werd voorgesteld als het ideaal
e
van mannelijke,
J j ugdige schoonheid. Het fraaiste
beeld van hem is de z. gg. A. van Belvédère in het
Vaticaansch museum, in 1475 te Porto d'Anzio in de
ruïnen van het oude Antium opgegraven, doorpau
aus
II aangekocht en in het Belvédère van het
Vaticaaneg laatst.
Het is een co
ie in marmer van
copi
P
ouder werk en stelt A. voor in zijn,
J afgebroken,
^
linkerhand de Aegis
9 houdend.
L.),
A
Appollo Doritis of Parnassius Apollo
) wit^
achtig
e, groote
dagvlinder,
met grooie roode oogen
g
g
^
oPde achtervleugels,
voor.
g
8 komt in bergstreken
Apollonius van Tralies^ Grieksch beeldhouwer,
te
leefde kort na Alexander den Groote's tijd,geb.
g
Tralles op
J broeder
P Sicilië, vervaardigde
g met zijn
Tauriscus den „Stier van Farnese" (zie opP Farnese .
in Ca
Apollonius
van Tyana,
PPaY ^ ggeb. te Tyana
^
po
docië, was een tijdgenoot
van Jezus, een wijsgeer
J^
uit de`'nieuw-P
thagorische school en tevens een
^
Y
ervele lanwonderdoener. HijJ trok als boetprediker
P
den door, bevestigde
zij zedelessen met wonderen
g zijn
voorspellingen en stierf, bijnahonderd jaar oud,
te Ephesus
in 96, volens
g anderen in 110 n. Chr.
P
Na zijn
J dood werden in vele steden van Klein-Azië
en Griekenland tempels,
altaren en standbeelden
P

voor hem opgericht.
Door de vijande
vijanden
het ChrisPgvan
de Neo-Platonici, werd hij
J boven Jezus
geplaatst;^
e laatst; in later tijd deed dit ook nog Voltaire.
Zijn
geschriften zijn
J verloren gegaan.
J ^
gg
is de hoofdpersoon
van een
Apo
Ilonius van Tyrus
Y
P
Griekschen roman, die in de Middeleeuwen in bijna
alle talen werd overgezet
en waarin de avonturen
g
verhaald worden van den Svrischen rins Apollonius.
In 1493 werd te Delft uitgegeven: „Die schoone en
die zuverliche historie van Apollonius
van ThYro."
P
Joodsch schriftgeleerde,
geboortig
Apollos,
p
g
g
g uit
Alexandrië, tot het Christendom overgegaan,re
P
dikte o.a. te Ephesus
(Handelingen
^
P
g 18: 24, 25 ), waar
een secte zich naar hem noemde. Luther e.a. houden
A. voor den vervaardiger
van den brief aan de
g
Hebreeën.
schriftelijk verdeApologetiek noemt men de schriftelijke
het Christendom tegen de aanvallen van
^"n gvan
g
Joden, heidenen of wijsgeeren;
in den tijd van het
Ja
heidensche Romeinsche rijk
J werd de A. beoefend
door de apologeten: Justinus Mart
Martyrus
rus, Tatianus
die in het Grieksch,
9oras, Clemens, Origenes,
9
Minutius Felix, Tertullianus, Arnobius, Lactantius,
die in het Latijn
J schreven; nadat het Christendom
tot staatsgodsdienst
was verheven, nog^ voortgezet
g
g
door Eusebius, Augustinus
e.a.; leefde weder op
g
P ten
tijde
van
het
Humanisme
(Marsilius
Ficinus,
475 ),
J
^
verdedigde
later het Christendom tegen
dePpilo8
^
soPhie (Hugo de Groot, 1622; Pascal 1670) , in den
nieuweren tijd voortgezet
tegenover
te enover het materia8
lisme inodsd.-wi
s eere8e werken.
Jg
g
Apologie der Augsburgsche Confessie,s eem in 1530
in opdracht
van den keurvorst van Saksen door
P
Melanchthon opgesteld
de op
^geschrift tegen
P^
P bevel
g
van Karel V door Kath. theologen
g
g vervaardigde
(egging
„Conf utatie"wederle
ingder Au sbur
sche
Geg
g
loofsbelijdenis).
Apostel,(Gr. „afgezant", „bode"), naam, dien
menon
aan twaalf jongeren
g
g eren van Jezus, door hem
aan
aangewezen
om zijn
Inhet
h N.T.
J n leer te verkondigen.
^
^
vindt men een viertal naamlijsten
der A., die niet
geheel
overeenstemmen( (Matth. 10: 2-4,
— Marc.
g
3: 16-19, Luc : 14-16 en Hand. 1 :13.
Op
13).
P de
lijst in de „Handelin8 en" is Judas Iscariot vervangen door den overt gens onbekenden Matthias.
Paulus, dien men de A. der Heidenen noemt, wordt
^gewoonlijk
J ook tot de A. ^gerekend. Later heeft men
den naam A. ook^
e evangeliesommige
ge even aan sommi
g
verkondigers: Boni f acius noemde men de A. der
Duitschers en Ans arias de A. van het Noorden.
-- De Handelingen der A. een der boeken van het
N. T., dat deeschiedenis
verhaalt van de eerste
g
Chr.emeente
te Jeruzalem en de lotgevallen
van
g
-g
sommige A., inz. van Petrus en Johannes, is volgens
g
het opschrift
geschreven door Lucas en een vervolgg
g
op
P het derde Evangelie.
g
kerkelijk secte in
A
Apostelbroeders,
ostelbroeders n aam eener kerkelijke
in de 13e en 14e eeuw, wier leden streefden
naar het terugkeeren
tot den eenvoud uit den tijd
tij
8
Apostelen. De stichter dezer broederschap,
PSe9'arelli, werd in 1300 als ketter verbrand te Parma.
Apostolische
Geloofsbelijdenis ( S2J mbolum A posto po

J
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licum , de, in haar te genwoordigen vorm in de 5e
eeuw vastgesteld,
oudste der drie oecumenische
g
emeeneldende
geloofsbelijdenissen.
Volgens
of
J
8
8
g
een overlevering,
B die echter door alle Protestantsche
theologeen veren door de meeste R.-Katholieke theolo
n is,^
werd de A. G. door de Apostelen
zelf
^
P
opgesteld.
Zij luidt volgens
den LatiJnschen tekst:
8
PgJ
1. Ik geloof in God, den almachtigen Vader, den
r van hemel en aarde. 2. En in Jezus Chrisschepper
Ns, Zijn
J een gen Zoon, onzen Heer, die ontvangen
8
uit de maagd
is van den Heiligen
^
g Geest, geboren
g
die
Pontius
Pilatus,
eeeden
heeft
onder
Maria, g
e
gekruisigd
is, gestorven en begraven,
neder gge^
8e
g
daald ter helle, ten derden dage
opgestaan,
o8 Pg
Pge
varen ten hemel, enezeten
aan de rechterhand
8
van God, den almachtigen
8 Vader, vanwaar HijJ zal
wederkomen, om de levenden en dooden te oordeeeloof in den Heiligen Geest, in de heilige
len. 3. Ik 8i;
Katholieke Kerk (de Protestanten zeggen
g8 „in de
Christelijke Kerk"), in degemeenheili8
e algemeen
Christelijke
8
g
schaPder heiligen,
8 der zonden, in
g. in de vergeving
g
de opstanding
g leven.
P
^ des vleesches en het eeuwige
Amen."
gemeenApostolische
Gemeenten. De Apostolische
P
g
po
ten belijden
het geloof
aan ééne heilige
J
8algemeene
g
g
postolische kerk, waarvan allen, die gedoopt
aP°
g P zijn
in den naam des Vaders en des Zoons en des HeiliJ staan onder leiding
zijn. Zij
i; van
8en Geestes, leden zijn.
de apostelen
des Heeren, die te Albury in Engeland
Po^
verblijf
verblij houden.
plechtigheden
wor eerediensten en kerkelijkeP
g
denevierd
overeenkomstig
^ eene liturgie,
g door de
^
a stelen vastgesteld.
apostelen
g
Aan het hoofd van elkelaatseli
ke
J gemeente
^
P
staat een engel
die met de overige
^
P
g of opziener,
profeten, evangelisten
en
g
Priesters, ouderlingen,
g P
herders of leeraars, en bijgestaan
door de diakenen,
Jg
den dienst der kerk verricht. Deeesteli
Jken worden
g
niet door deemeente
zelve gekozen,
maar geroepen
g
g P
g
der
door het woord des Heiligen Geestes bijJ
geordend,
profeten
en
door
de
genoemde
apostelen
P
geordend
P
g
met toestemming
De diakenen worg
g der gemeente.
verkozen en door den opzieden door deemeente
g
P
ner in hun ambtesteld.
g
De leden der Apostolische
gemeenten
erkennen
g
P
ve licht te zijn,de tienden hunner inkomsten
verplicht
aan Christus te geven. Daaruit wordt in het onderhoud dereesteli
ken
g
J voorzien. Offers, die bovendien
vrijwillig
g worden ggebracht, strekken ter bestrijding
^ g
der kosten van den eeredienst en tot bedeelingg der
armen. De opbrengst, zoowel van tienden als van
offers,
zonder dat daarbij dwang^ wordt
^ ggeschiedt
J
of eense controle wordt uit geoefend.
gebezigdg
A.G. bestaan in: 's Gravenhage, Utrecht, Rotterdam Groningen,
g f Amsterdam, Arnhem, Wijmegen,
J g
Leeuwarden. enz. In 1900 telden zijJ samen 28281eden.
Apostolische Majesteit is de eeretitel der koningen
g
ver
Sylvester
van Hongarije,in 1000
door paus
y
P
Stephanus
I, in 1758 vernieuwd
leenel aan koning
p
g
I voor Maria Theresia en
doorpaus Clemens XIII
haar opvolgers.
Apostolische
Vaderen noemt men sinds de 17e
po
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eeuw die leerlingen
welke geschriften
P
g der Apostelen,
g
hebben nagelaten,
die niet in het N. T. zijn o gP8e
nomen: Barnabas, Clemens Bomanus, 3e bisschop
van Rome, Hermas, Ignatius, bisschop
P van AntiPapias,
ochir, Polycar
^
p
p us, bisschop
P van Smyrna,
bisschoP van Hiëropolis en Dionysius
Areo
y
p^ita van
Athene.
han y
- eber
Appalachisch
Gebergte. Zie Alle9
9 gte.
pp
N.-Am.
Appalachen,
pP
^ naam van een uitgestorven
8
Indianenstam, die in Alabama, Georg
ië en Florida
woonde. In 1815 telden zijJnog
g 14 families.
zin: ieder beklagg over de
Appèl,
pp , in uitgebreiden
^
beslissing
waarbij
waarbij men
^ van een zaak of een geschil,
^
zich beroept
op een ander persoon
om de eerste
P P
P
beslissin
beslissing te herzien, (een kunstenaar, wiens werk
door de critici veroordeeld wordt, appelleert
aan
PPe
hetubliek
; in en eren,
rechtskundigen
zin is
P
g
8
appèl
hoer beroep
pp of hooger
p de toevlucht tot een hooger
8
rechtscollog e om verbetering
rechterlijk
g van een rechterlijke
^
g. Het A. is een klacht over de onjuistheid
der beslissing
8 en heeft ten doel die te doen vernietigJ
en of wijze8 A. kan alleen aan
aangeteekend
eteekend worden ingevallen,
waarbijJ de wet toelaat dat partijen
g
P J
zich tot een hoogeren
rechter wenden. Dit is bijv.
8
niet heteval
i; bij Jvonnissen van den kantonrechter
inzake vorderingen,
die niet meer beloopen
P dan / 50,
g
of ter zake van feiten, waartegen
hooger
g geen
8
g straf
is bedreigd
$ dan f 25 boete. A. is ook niet mogelijk,
8J
wanneer de veroordeelde door woord,eschrif
t of
8
daadetoond
heeft in de uitspraak
te berusten.
8
P
Er kan slechts éénmaal A. aangeteekend worden.
Wanneer A. niet mogelijk
g J is, kan nogg door andere
der rechterlijkeuits
rechtsmiddelen wijziging
raak
uitspraa
verkregen worden: door verzet, wanneer de veroordeeldearti
is, omdat zijJ niet kon of
^
P Jniet gehoord
wilde verschijnen, door revisie^ z.a.) , door verzet
door derden ^ welke zich door de uitspraak
benadeeld
P
achten , door request civiel (z.a.) en door cassatie
(z.a.) Door het A. wordt de tenuitvoerlegging
van
88^g
het vonniseschorst.
g
Appel,
), ooftboom
pp , Appelboom
pp
( (Pirus malus L.
uit de fam. der Rosaceeën. De wilde A., met wrange
g
vruchten en doornige twijgen,
komt in geheel Midd.J gg
en Z.-Europa
P voor; de tamme A., zonder doornen
en met smakelijke
J vruchten, is in vele variëteiten
over deeheele
aarde verspreid.
P
g
in het Z. van Gelderland, aan
A elterngem.
Appeltern,
g
de Maas (ten N.O. van Oss), 3136 inw.
Appenze!! een der 22 kantons van Zwitserland,
in het N.O. des lands, 420 K.M2., 73 000 inw., aan
alle zijden
omrin
omringd
d door het kanton St. Gallen;
J
sinds deodsdiensts
verdeeld in
Plitsin^(1597)
^
g
twee zelfstandige
g halfkantons die echter in het
Eed
Eedgenootschap
lichaam vorg
P slechts één politiek
P
enzell-Inner-Rhoden,
men: het Katholieke App
K.M2., 15 000 inw. hoofdplaats
Appenzell
159 K.M2.
PP
P
Abbatis cella), aan de Sitter, 781 M. hoog,5000
inw.;
g
het Hervormde APp
enzell-Ausser-Rhoden, 261 K.M2.
58 000 inw, hoofdP1. Trogen.
— A. is een bergland
g
g
met nauwe dalenhoo ste
g top Pde Sentis, 2505 M.).
Fransch
werktuigkundige,
die
Appert,
pp ^ Fran^ois
^
de methode uitvond om dierlijke
P
J zoowel alsplants

i

APPERT—APULIË.
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aardi8 e levensmiddelen in blikken bussen te conserveeres; gest. in 1840.
uit Alexandrië, leefde in de 2de eeuw
Appianus,
pp
n. Chr. was ambtenaar, eerst te Alexandrië, later
te Rome, schreef in het Grieksch een Rom. GeAu ustot aan Augusschiedenis", vanaf de vroegste
g tijden
in 24 boeken, waarvan slechts de kleinste helft
bewaardebleven
is.
g
. in het N.O. van Groningen
App
in^edam
g
^ gem
g
5673 inw.; A. ontvinggin 1327
aan het Damsterdiep,
p>
stedelijke
J rechten.
Appische
Weg
A
g en
g((Via Appia),
p p ), de oudste, langste
pp
mooiste weg
g van het oude Italië,^liep
P van de Porta
Capena
te Rome lans
g Ca
Pia Beneventum, Tarente
P

99. Appische
weg.
PP
g
tot aan Brundisium. Hier en daar worden er nog
8gedeelten van ggebruikt. De A. W. heet naar de n
consul Appius Claudius Caecus, onder wiens censorschap in 312 v. Chr. een begin
^ met den aanlegg
gemaakt
werd.
g
stad in den staat Wisconsin in het N.
Appleton,
pp
der Ver. Staten, aan de Foxrivier, 15 000 inw.; zetel
der Methodistische Lawrence-universiteit; fabrieken.
Appomattox
Court House of Clover Hill, hoofdP1.
ppo
van hetaafscha
Appomatox
in Virl^
' 'ë in het 0.
P PP
gr
dcr Ver. Staten, waar 9 Aril
een
J
p 1865 de Zuidelijken
ca ituleerde
d met
Lee cap
nederlaag
g leden en generaal
g
10 000 geweren
en 30 ka805 man, 350 wagens,
g
g
nonnen.
den Rom. kalender
April
g
p of Grasmaand,^ volgens
de 2e, nu de 4e maand van het jaar; thans 30, vroegen De Lat. naam A. stamt volger slechts 29 dagen.
erire
van het Lat. werkwoord aperire
ens Ovidius
p
(oenen),
omdat in A. alles ontluikt. De zon komt
P
in A. in het teeken van den Stier. A. is berucht door
het afwisselende weer. Deemiddelde
temperatuur
P
g
geheel
Europa
is in bijna
P
P in A. boven het vriespunt.
g
Aprilbeweging noemt men de beweging, die in
April
g hier te
P 1853 zich in Irotestantsche kringen
lande openbaarde
teen
P
g de herstelli pgder Katholieke bisschoppelijke hiërarchie in ons land. In de
oor van afgrondwet
van 1848 was het laatste spoor
P
g

hankeli'kheid
der Katholieke Kerk weggenomen
en
J
gg
na de invoering
vrij
P
g daarvan stond het den paus
de kerkelijke
zaken der Kath. in ons land te re geJ
ge
len zooals hij
hi` wilde. Hij
HJ
bepaalde
nu dat er in NeP
derland één aartsbisdom(Utrecht)
(
) en vier bisdommen zouden zijn
den Bosch, Breda en
(
J (Haarlem,
Roermonden hij^ beging
ggde fout de breve, daaropP betrekking
vóór de re geeP
^ hebbende, te publiceeren,
risgkennis droeggvan zijn
en gewaagde
zijnplannen
P
g
in een allocutie tot de kardinalen van de groote nadeelera en onheilen van de dwaalleer van Calvijn.
Een en ander verwekte eenoote
P
gr opschudding
g
Montijn,
en drie Utrechtenaren, deredikant
P
^ de
hoogleeraar Mulder en de advocaat Brieling,
n9 zetten
een beweging
opP
touw om wat in hun ooggeen onl^g
heil was af te wenden. In weinige
g telde een
g dagen
adres aan den koning
g 200 000 handteekening . De
A. had den val van het ministerie Thorbecke tengevolgeP
en onder het ministerschap van zijn opvolo volg Van Hall kwam de wet opP de kerkgenootschapPg
werd dat zonder
P en tot stand, waarin o.m. bepaald
P
's konings
g ggeen vreemdeling
g toestemming
g een
kerkelijke
bediening
J
g konden aanvaarden en het
kerkelijk
J ggewaad niet op
P straat gedragen
g mocht
g
worden.
schiereil. aan de W. kust van de KasApsjeron,
es!
P ische Zee, aan den voet van den Kaukasus, behoort
tot het Russ.ouvernement
Bakoe; petroleumen
g
P
J
ggasbronnen en sli'kvulkanen.
A ter
yp x of kiwi-kiwi, naam van een merkwaardien
g vo el
8op
PNieuw-Zeeland, behoorende tot de
order der Struisvogels,
4. d.M. lang,
^
g
g met een langen,
dunnen snavel en opP haar gelijk
gJende vederen. De A.
is een nachtvogel,
leeft
van
wormen
en
insecten
g
en is nu bijna uitgeroeid. De inboorlingen
g
maken Jjacht op
P den
A. om zijn
J huid, die
door hun hoofdeneg
dragen
g wordt.
Lucius,
Apulejus,
p l
Romeinsch redenaar
enwijs g
eer, geb.
^ omstr.
125 n.Chr. teMadaura
in Afrika, vooral bekend door zijn boek
ezel",
^^ De ouden
g
een satirisch-fantastische roman, waarin
de bekoorliJ ke ePisode ^^Amor en Ps ^che."
Apulië was in de Oudheid en de Middeleeuwen
de naam van een landstreek in Z.-O.-Italië ' vanaf
de rivier Frento tot aan kaapPSanta Maria di
Leuca, werd in de 4e en 3 eeuw v. Chr. door de Romeinen veroverd. In 1043 nestelden rich de Noormannen onder Robert Guiscard in A. verhieven het
tot een hertogdom
en vereengden het onder Rog
Calabrië en Sicilië tot één
bert II met Campanië,
P
koninkriJ k Sicilië (1130 . — Tegenw.
een landschap
g
(compartimento)
van het koninkrijk
J Italië, 19 109
P
Fogg^
'a, Baai
K.M2., 2 130 000 inw., omvat derov.
P
delle Puglie
en Leone.
g
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(L.
L.„waterleiding"),
die inz. in den AraArabesken zijn
Aquaeduct
g een over een soort
J versieringen,
g
q
bruggebouw
loopend
kanaal, dienend om water uit bischen stijl
J voorkomen en bestaan uit streng
P
gg
ge
gdalen en kloven, water- of landwegen te voeren, stYleerde en phantastische
dooreen geslingerdeplanP
g ngerdePl
hetzijJ om watertoevoer te
verkrijgen, hetzij voor
k scheepvaartdoeleinden,
^' ^ ^ , ^
een enkele maal ook om
.,^.

_ ;..,,

102. Arabesken.

tendeeleng
( fi . 102b),
) waarin soms ook wel letterteekens verwerkt wordenfi g.102a , Figuren van
dieren of menschen werden er uiteweerd,
zulks oop
g
grond van een verbod van den Mohammedaanschan
godsdienst.
Voor andere volken gold
g
g zulk een verbod niet en zijJ werkten dus in de A. afbeeldingen
van Rom. aquaeducten.
101. Overblijfselen
van vogels
q
J lichag e.a. dieren of halve menscheli'ke
men bovenaan de men, vaak tot zeer onnatuurlijke
( In de rechtsche figuurziet
g
J combinaties.
goot voor)
het water.)
Arabié door de inwoners Dsjesiret el Arab (het
water, dat in de bergengevaarlijk
zou kunnen wor- eil. der Arabieren), door de Turken en Perziërs
g
den, af te voeren. In de Oudheid werden de A. Arabistan en in den Bijbel
J el Kedem ((het Oosten)geiedere Rom. noemd, is een groot schiereiland van Z.-W.-Azië,
als drinkwaterleidingen
Bijna
g gebouwd.
g
door de landengte
nog
stad bezat er een. Van vele zijn
overblijfselen
no
g van Suez verbonden met Afrika,
J de overblijfselen
inw. Hetg ein wezen, zoo bijv.van het A. te Nimes, de Pont du meer dan 3 mill. K.M 2., ong.
g 31 mill.
2
Gardenaamd.
Een der belangrijkste
A. uit den heele schiereiland, een hoogg tafelland, aan de kusg
gJ
nieuweren tijd
over het ten terrasvormig,
J afbrekend, met toppen
g vaak stijl
J is het A. van Roquefavour,
9
Sjda in-het
Sjdar
ravijnvan de rivier Arc, in de buurt van Aix in van meer dan 30 000 M. hoogg (Dsjebel
( ^
in Oman), is zeer arm aan water; bevaarbare riZ.-Frankrijk.
De zuidelijketerraslandof Aquila
degl
de li Abruzzi, hoofdstad van de vieren ontbrekeneheel.
Aquila
g
^
q
zijn
A. ((6436 K.M2., 409 000 inw. , ten N.O. schappen
J het vruchtbaarst. Van de huisdieren
PP
P
voor.
komen het kameel en hetaard
het talrijkst
van Rome, aan de Aterno, 21 000 inw,
P
uit De bevolking
Aquila
en Priscilla,^ e en Joodsch echtpaar,
g bestaat voornamelijk uit Arabieren,
q
P
Rome verdreven, te Korinthe door Paulus bekeerd; voor een deel nomadische Bedoelnen (1 2mill.) en
hebbende en handel en
zij
werkten later P
te Ephesus voor de g
verbreiding verder vaste woonplaatsen
P
J
landbouw beoefende Hadesi's en Fellahs. Deodsvan het Christendom.
g
dienst is de Islam. Verder
genaamd,
Aquileja,
9
g
!1 i n de Middeleeuwen Aglar
q
treft men int A. ook veleten N. W. van Triëstele
g en,
g was ten tijdeder
Joden, Indische kocPlieden
Rom. keizers een rijke
in Opper-Italië
J koopstad
P
PP
en ook Negers
en Somali's
'anus
Trajanus
aan de Adriatische Zee, telde ten tijde
g
J van Tra
aan. De Arabieren zijn
3 à 500 000 inw. en werd „het tweede Rime",
J in
talvanl
(Roma Secunda) g
genoemd. Nu ligt
^
^ stammen gesplitst,
gP
g A. opP 9 K.M. van
die meestalPatriarchaal gede Adriatische Zee en telde in 1900 alsemeente
g
re eend , worden door hun
regeer
2319 inw. Het behoort nu tot Oostenrijk.A. werd
sjeiks of imams. In de
gesticht 181 v. Chr., in 452 door Attila totaal verOudheid werd A. verdeeld in
woest. In 557af
g het zijn
J naam aan het Patriarchaat
eser
Woest Arabié ( Ara bia Dvan A., dat tot 1751 bestaan heeft.
ta)
Aquino,
) en in Gelukkig
9 Arabië
s Thomas van. Zie Thomas.
q
Arabia Felix , de kust ge(Arabia
vanFelix),
het oude Gallië,
Aquitanië^ e en der 4 prov.
P
westen lans
tusschen de Garonne en de Pyreneeën, bewoond door
8 de Arabische
Zee. Later onderscheidde men
Iberische volksstammen; in 419 n. Chr. veroverd
daarenboven nog Steenachdoor de West-Gothen, aan dezen in 507 ontnomen
102. Arabisch ruiter.
tig Arabië (Arabia Pedoor de Franken, later onafhankelijk onder eigen
g
en ten N.O.
hertogen,
door Karel traea): het schiereil. Sinai en deeber
g
rP
g ^ in 769 weder onderworpen
strekt zich ter breedden Groote en in 778 verheven tot een koninkrijk, daarvan. Het Turkscheebied
g
dat hij in 780 schonk aan zijn
g de Roode Zee en is
J zoon Lodewijk
^ den te van 200 à 300 K.M. uit lans
J
Vrome; in 877 kwam A. aan de Fransehe kroon; verdeeld (van N. naar Z. in de landstreken El
Asir en Jemen; lans
het werd later bestuurd door leenmannen, die den Hedsjas,
J
8 de Perzi sche Golf is
titel van hertogen
tot in het N.W. El Hasa Turksch. Onafhankelijk zijn
^
g en zich somwijlen
g droegen
deel van Hadramaut langs
onafhankelijke
vorsten opwierpen. In 1453 werd A. hetootste
^
g de Z. kust
en het sultanaat Oman, benevens de woesti'nbevoorgoed
met Frankrijk
Frankrijkvereenigd
vereend.
J
g
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volking en in het binnenland. Ook de Engel schen
hebben enkele bezittinsen aan de Z.-kust. — GesChiedenis. De Arabieren zijn
J een Semietische volksstam • volgens
hun eigen
g bestaat er een
g overlevering
g
tweeledige afstamming , een van Joktan, een nakomelen
g van Sem, en een van Ismaël, den zoon van
Abraham. De eersten, de Joktanieten, zijn
J meer in
de Arabieren en hadden het eerst vaste
het bijzonder
woonplaatsen;
de Ismaëlieten bleven nomadisch
P
g
vrij
leven. De oudsteeschiedenis
der Arabieren is vrij
duister. Met de Israëlieten kwamen de Arabieren
(Midianieten)
in aanrakingg door oorlogen,
zoowel als
g
(
door handelszaken. De Romeinen konden alleen de
noordelijkste
vorsten en stammen van A. in een
J
soort afhankelijkheid
houden. Mohammeds leer, die
J
in Arabië snel ingang
vereende de Arabig g vond, vereenigd
stammen tot ééngeheel en maakte A. tot het
uitgangspunt der Islamietische beweging, die^oote
gedeelten
van Azië,^ Afrika en Europa
g
P aan zich
Kaliefen
en en Mooren.) Met
onder Kalie
onderwierp.
onderwie
den val van het kalifaat van Bagdad in 1258 einheerscha
i in Azië, met de overdigde de Arab.
PPJ
winningen
van Ferdinand den Katholieke in 1492
g
die ; in Europa.
P
In de 16de eeuw
veroverden tt de
Turken Jemen,
in de 17de eeuw
werden zijJ
weer
verdreven. In
1740 ontstond in
het binnenland
de secte der
Wahabieten, die
voorspoedig
P g
streden teen
g
den sultan en
den onderkoning
g 103. Arabieren voor hun tent.
vanEgypte
E te en in
J
g kondendeTurksche onderkoningen
lt van Egypte
gYP zich in A. handhaven metoote
gr inspanning, in 1841 kwam A. weer
onder Turkscheza
g .S Steeds echter heeft Turkije
er te kampen
f met oproerige bewegingen en men verdenkt Engelan
En eland dat in A. Aden bezit, sterk daarin
hand te hebben. Kunst en litteratuur. Arabisch
noemt men die kunst, welke in Mohammedaansche
landen ontstond onder den invloed der Arabische
Zij bloeide in Spanje,
heerschappij. Zi'
gYP VóórP ) Egypte,
Azië Perzië en Indië en stichtterachtigedenkP
gc g
teekens. De bouwkunst schiepP moskeeën, burchten
en grafmonumenten. Karakteristiek voor de Arab.
boog en verder de beboo
kunst is de hoefijzervormige
koorliJSpanje
ke arabeske. In het ChristelijkS an'e is de
Arab. stijl
J
J als Moede'arsti'1
J verder ontwikkeld.
Beeldhouw- en schilderkunst der Arabieren waren
omodsd.
redenen niet zeer ontwikkeld (zie
( onder
g
zij met veel succes de
Arabesken)^ wel beoefenden zij
kunstindustrie (weven, mozaik, lederwerk, enz.) —
De Arabische letterkunde bloeide in een tijd,
J toen
Europa
P in duisternis verkeerde. Hoewel er oudere
g zijJ eigenlijkmet den Koran,
P oëzie bekend is, begint

die, in dichterlijk
dichterlijk gewaad
g
Mohammeds leer bevattend, de schrijftaal der Arabieren grondvestte. De
eerstetijden
)
van den Islam waren door de vele oorlogen
g niet ^stigvoor de ontwikkelingg van kunst
en litteratuur. Met de verheffingb der Abbassiden tot
het kalifaat in 750 begon
bloeitij der Arab.
g de bloeitijd
Alle beroemde werken in andere talen
worden in het Arabisch overgezet en nieuwe meesterwerken ontstonden in die taal, o.a. de alom bekende „Duizend en één nacht". Ook in alle takken
van wetenschap
P hebben Arabieren uitgeblonken.
g
Van dezeeheele
oude Arabische beschavingg valt
g
in het tegenwoordig
Arabië
niet
veel
meer
te beg
g
speuren,
tenzijJ dan in de moskee-academies.
P
Arabi Pas a^ EgYP
tisch eneraal,
eb.in1839
in Beneg
g
den Egypte
gYP als zoon van een fellah,trad,toen hijJre
gi' mentscommandant was, op
P als leider van de nationalearti',
P Jdie streefde naar het verdringen
g van de
Euro
Europeanen
en de Turken uit de hoogen ambten,
Peg
werd in Febr. 1882 minister van oorlogg en feitelijke
feitelijk
van Egypte.
gYPoptrede
Zijno treden had de be( Juli 1882 ),
gvan Alexandrië ten gevolge
g g (11
waarna zijn
13 Sept.
J leger
g door de Engelschen
g
P 1882
hij zelf gaf
bi'
J Tell el Kebir verslagen
g zich
g werd; hij
daags
daas daarna over; het tegen
doodvong hem gevelde
g
nis werd door de Eng.
g veranderd in ver gregeering
g
banningaar
Ceylon;
in 1900 werd hijJbegenadigd,
^
g
waarna hij
gest.
Sept.
J naar Egypte
gYP terugkeerde;
g
P
g
1911 te Cairo.
Arabistan. Zie Arabië en Choesistan.
Araceeén of aroïdeeën, fam. van eenzaadlobbige
g
planten van de ^
groep
meerendeels
p r
P
P der Spadicifloren,
trop.
P kruiden, zelden heesters en dan klimplanten.
P
(lianen).
lianen De bladen zjnpijlvormig,
zijn
de bloemen vorJ
men een kolf, aan de basis waarvan vaak een
zijngeliefde
g
sierggekleurde bloeischeede zit. Het zijn
a .
Planten, waarvan het type
YP de arum is z..
Arachne, volgens
de MetamorPhosen" van Ovig
dies een jonge Lydische
L dische, die uitmuntte in de weefen het zelfs waagde
g Pallas, haar leermeesteres,
tot een wedstrijd
Toen de godin
niets
J uit te dagen.
^
g
in A.'s weefsel te verbeteren vond, vernielde zijJ het.
A. hing
g zich toen oP, maar Pallas sneed het touw
af en veranderde A. in een spin.
P
overzijd van de
Arad,
^ Hong.
g comitaat aan de overzijde
aan Zevenburen
5963 K.M2.,
gr
g enzend,
330 000 inw.; hoofdst. Oud-Arad,^P
op den rechteroever der Maros, 63 000 inw.
Arago, Dominique Fran ois, Fransch natuurkundige, een der grootste
geleerden
der 19e eeuw, geb.
g
g
g
26 Febr. 1786 te Estagel
8 bijJ Perpignan, van 1809—
31 hoogleeraar
aan de Polytechnische
School te Pag
Y
ris, werd in 1830 directeur der Sterrenwacht, in
rijs, lid van de Kamer van Afgevaardigden, in
1848 van het Voorlooi
PgBewind, tevens min. van
te Parijs.
Hij
oorlog
^J Hij
g en van marine,^ggest. 3 Oct.
ontdekte o.m. dat ïJ zer door den ma^
etischen
stroom magnetisch
wordt en deed ook veel om alle
gn
nieuwe ontdekkingen
in ruimen kaing bekend
g
te maken. — Zijn
J zoon Emanuel A.,^ggeb. 6 Juni
1812 te Parijs,
J advocaat en staatsman, in 1848 commissaris der republiek
in het dep
p
P Rhóne daarna

àRAGO—ARAUCARIA.
J een der hefJ onder het Keizerrijk
ggezant te Berlijn,
ti gste republikeinsche
bestrijders
daarvan, in 1870
J
P
en 1871 lid van het Comité van nationale verdedite Bern, gest
est. 26 Nov.
^8 , van 1880-94 gezant
g
te Parijs.
riv. van de Ebro in Spanje,8
onts
ontspringt
Aragon, ziJP
in de Pyreneeën
en is 192 K.M. lang.
^
8 De A. heeft
koninkrijk
haar naamgegeven
aan het koninkrijk
Aragon.
^
gg
Aron vroeger
Aragon,
g afzonderlijk
J koninkr. in het N.O.
van Spanje,
bevatte toen dePprov. Aragon,
Cgon ata
P ]
lonië, Valencia en de Balearen, tegenw.
een SP.
g
P itanaat, dat den titel van koninkr.
generaal-ka
behouden heeft, door de Pyreneeën
van Frankrijk
YrJ
$escheiden, oPde beide oevers van de Ebro, 47 391
K.M2., 913 000 inw. Tegenwoordig
g
g verdeeld in
3rov.:
Huesca en Teruel; hoofdst.
P Saragossa,
g
Sarragossa.
A. was eerst een Rom. bezitting,
g
g later
in het bezit der West-Gothen, in de 8e eeuw veroverd door de Arabieren. A. was een der eerste
landen, die zich van de Moorsche heerscha
i' losPPJ
maakten. In 1035 noemde Ramiro zich het eerst
koning
g van A. ; in 1137 werd Catalonië bij
J A. gevoed,
g in de 13e en 14e eeuw werden Valencia, de
Balearen, Sicilië en Sardinië veroverd; door het
huwelijkvan Ferdinand den Katholieke met Isabella
van Castilië in 1469 werd A. met Castilië vereentgd.
Girgenti
opP Sicilië,
Aragona,
g ^ s tad in de It. prov.
P
g
14 000 inw.; rijke
J zwavelgroeven.
g
Aragua, staat van Venezuela, aan de Karibische
Zee; 10 173 K.M2., 95 000 inw., hoofdst. La Victoria.
van de ToAraguay
J
g Y o f Rio Grande, linker zijriv.
cantins in Brazilië, tusschen derov.
Matto Grosso
P
en Goyaz,
Yop
ontspringt o de Serra CaYP
a o, is 2200
K.M. lang
g((waarvan 1200 K.M. bevaarbaar) en
mondt uit bi'J het fort Santo Joao.
Arak, alcoholische drank, die in 0.-Indië brandenje ever vervangt
wijnen jenever
g en bereid wordt uit rijst
of uitgistend
palmensapP (toddy). De beste A. wordt
^ P
(Batavia-A.).
op
P Java vervaardigd
g (Batav
oordelijkste divisie van de Eng.-Ind.
Arakan,^ nnoordelijkste
g
g
Prov. Neder-Birma aan de Golf van Bengalen,
672
000
inw.;
hoofdst.
Akyab
37 622 K.M2.,
Y
(z.a.).
planten
Araliaceeén familie van tweezaadlobbige
gP
uit deoe
^ P der Umbelli f foren, meest boomen en
struiken met besvruchten : de aralia's
í
komen meest in
troPische landen
voor, de A.ui
q ^ue Jolla levert de Ginsengwortel (z.a.);
de
(
A.apri
(
pyera (in
Japan)
het rijstpaJ P
P
P ier; '^ de A. el ^an tissima wordt als ka- 104. Asha ele antissima.
g
merPland geteeld.
g
naar
Aralmeer,^ h et Oxiana der Ouden, genoemd
g
het landschap Aral in de delta van de Amoe-Darja,
stePP
enmeer in Centr. Azië, ten 0. van de Kas-
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Pische Zee, 48 M. boven de zee, 67 769 K.M 2., wordt
gevoed
door de Amoe-Darja
] en de YS r-Da
g
rl a'.
de schrijvers
Aramaea of Aram, volgens
van het
g
0. T. het land tusschen Phoenicië, Palestina, Arabië,
en Armenië, waar de Arameesche taales
gProken
werd; het Syrië
en Mesopotamië der Ouden. De
YrP
Arameesche taal is een tak van den Semitischen
taalstam, nu nagenoeg
Zij^ was ver g
g uitgestorven.
g
deeld in SyrischW.-Arameesch
(
)en Chaldeeuwsch
(0.-Arameesch.)
Aranjuez,^ s tad in Spanje,
49 K.M. ten Z. van
P ]
Madrid, aan de Taag,
g 13 000 inw.;^ koninkijk
J lustslot met reusachtig
g park,
P ^ lente-residentie der SP.
koningen.
Vaak wordt aangehaald
de beginregel
g
g
van Schiller's Don Carlos : Die schonen Tae
g von
Aranjuez rind nun zu Ende" (De schoone dagen
g in
Aranjuez
AranjuezJ
zijn nu voorbij).
J)
Aran osgoudbevattende r.-ziJ riv. van de Maros
Aranyos,
in Zevenburen.
g
of Pirarucu,
Arapaima
A
^ tot 5 M. lang
g en 250
K.G. zwaar wordende visch in de rivieren van
Brazilië en Gu
Guyana;
ana; de grootste
^
zoetwatervisch. Er
wordt metijl
daar zijn
J
PJ en booggop
P]jacht gemaakt,
g
vleesch zeerezocht
is.
g
Ararat,^ hoogvlakte
aan den middelloop
g
P van de
Aras, op
beren
vol ens het 0. T. Noach's
P welkerbergens
g
landde.
Door een misverstand
heeft men
- ..
sinds de lode
eeuw den
k naam A.g e105. De Ararat. ^,
geven aan den
hoogsten
van Armenië,g
die Masis ofg
A ri-Da h
g topP
heette. De A. behoort tot Russisch Kaukasië, is in
den Grooten A. 5156 M. en in den Kleinen A. 3914
M. hoog
g en heeft een vulkanisch karakter.
Aras, de Araxes der Ouden, is een riv. in Russ.
Trans-Kaukasië, dieedeelteli'k
vormt
J de grens
g
g
met Perzië, mondtedeelteli
g
Jk uit in de Koera, en
sinds 1897edeelteli
g
Jk ook rechtstreeks in de Kaspische
Zee; lengte
88 460
P
gt 1022 K.M. stroomgebied
g
K.M2., waarvan 36 103 tot Rusland behooren.
Araucanié is eengebied in Z.-Amerika, in het Z.
van Chili, bewoond door den krïJ gg
szuchti en Indiaeenstam der Araucanen, ong.! 50 000 zielen. A. behoort in naam aan Chili, maar de Araucanen leven
geheel
onafhankelijk. In 1861 wist zich een voor de
gJ
Chileensche] justitie gevlucht
Fransch advocaat,
g
Antoine Tounens, onder den naam Orelio Antonio I
tot koning
HijJ werd in
g van A. te doen uitroepen.
P
1862 door de Chilenenenomen
en ggenomen, krankgevang
zinnigerklaard
en naar Frankrijk
Frankrijkteruggezonden.
gg
g
In 1870 keerde hijJ
terug, doch
werd in 1871
no g
g
maals verdreven en stierf 19 Sept. 1878 in FrankrïJ k.
Araucaria,^ t ot de Coniferen behoorendeplantenP
soort, thuis hoorend in Brazilië in Chili, waar zijJ
JP
ggroote wouden vormen. In de Jura- en Krijtperiode
kwamen zij
J ook in Europa
P voor. Ook in Australië
A.
imbrien Oceanië worden zij
J nog
gggevonden. De
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tata is de eenige
behoeften. De natuur, de A. en het kapitaal
z.a.
^ soort, die in onze streken in de open
P
^
)
P
lucht tiert. Onze sierdennetjes behooren tot de A. zijn
J de drie factoren der productie.
P
die arbeid verrichArbeiders zijn alle personen,
P
engere
ten, doch in en
eren zin verstaat men daaronder
welke in landbouw, industrie, handelsP
of transportondernemingentege
teen loon werken en
t hoofdzakelijk
J lichameliJ ken arbeid verrichten. Het algemeen
kenmerk der arbeidende klasse
l^
is dat zijJ de maatschappij
PPJ slechts haar arbeid kan
aanbieden en in haar bestaan afhankelijk is van
zij arbeidgevers vindt,genegen
de vraag
g of zij
^^ b haar
arbeid te koopen.
In de ongunstige
f
^ e
g conditie ver keeren meestal die arbeiders, welkeeen
bepaald
P
g
vakeleerd
hebben, en die men vaak aanduidt met
g
den Engelschen term unskilled laboures, in tegenstelling
g tot de skilled labourers, de vakarbeiders. Dit
verschil valt echter voor eenoot
^ deel wegg in die
ambachten, welke tegenwoordig
g
galsgroot-industrie
^
ed
ggedreven worden en waarbijJ door de verggedreven
s Pplitsing
in
den
arbeid
de
arbeider
niet
het geheele
g
g
vak verstaat, doch slechts een, soms zeer klein,
onderdeel ervan.
Arbeids-secretariaat,^ Het Nationaal. Op
106. Araucaria.
P het Internationaal Socialistisch Congres te Brussel in 1891
1. Araucaria imbricate (veel verkleind), 2. Rijpe
JP
werd een motie aangenomen,
de oprichting
8 waarin
P
g
zaadkeel,
g 3. Uiteinde van een takje.
aanbevolen werd van nationale arbeidssecretariaten
71
000
inw.;
prov.
in
Z.-Chili,
6366
K.M2.,
in
alle
landen,
opdat
de
arbeiders
uit
verschillende
Arauco,
^P
P
aan de landen elkaar zouden kunnen steunen bijJ conflicten
hoofdst. Lebu. — De stad A. in dierov.
P
baai van dien naam, 3000 inw.
tusschen kapitaal
en arbeid. Aan deze motie heeft
P
Arausio,
s stad in het oude Gallia Narbonensis, het N. A. S. in Nederland zijn
J ontstaan te danken.
de . Vaucluse in Z.-Frankrijk).Hier Het werd opgericht
tegenw. Oran7e(dep.
9 Juli 1893 te Amsterdam door
Pg
brachten de Kimbren in 105 v. Chr. den Romeinen 6 vakbonden en den Soc.-Dem. Bond. In 1895 telde
een vreeselijke nederlaag
het 22 bonden met bijna
g toe.
f 16 000 leden. In 1896 werden deolitieke
bonden als leden buitengesloten.
Armes. Zie Aras.
P
g
aan Toen de S. D. Arb. PartijJ aan invloed toenam, ontArayat,
Ara at stad opP het eil. Luzon (Philippijnen),
PPJ
(
de PamP
anga-riv. en aan den voet van den Vulkaan stond er in het N. A. S. wrijving, met name over
e
de vraag
van A. 14 000 inw.
g of het ook de actie voor arbeidswet ggeArbe, Dalmatisch eil. in de Golf van Quarnero, vin^zou ter hand nemen. Deze vraaggwerd in 1903
behoort tot het Oostenr.-Dalmatisch distrikt Zara, ontkennend beslist. In tegenstelling
g
g met een jon 193 K.M2., 4 000 inw.
het Ned. Vakgere centrale arbeidsorganisatie,
g
Arbeid is in de werktuigkunde en natuurkunde de verbond (z.a.), is het N. A. S. federatiefeor
g ganiwerking
g daarvan seerd, werkt het onafhankelijk
g
J van alle politieke
P
g van een kracht,^ indien ten gevolge
epartijen,
een lichaam verplaatst
wordt. Hetproduct
van het enodsdiensti
met het doel de arbeiders
P
^
rP
g
groot
en niet alleen hun een
aantal 6K.G. dat de kracht groot
is, en het aantal als klasse te organiseeren,
g
^
meters,> dat het lichaam, waarop
zij in voorkomende conflicten, doch
P de kracht werkt, hulPmiddel te zijn
voortbewogen
wordt, drukt den verrichten arbeid
hen te voeren tot socialisme, opgevat
als pro-Pg
g
in kilogrammeters(verkort K.G.M. uit. Eén K.G.M. ductiewiJ ze op
PP den grondslag
g
g
g van gemeenschapvan den ggrond en deproductieis de arbeid, door een kracht van 1. K.G. verricht, P eiijk
J eigendom
g
P
die een lichaam 1 M. in haar richtingg
verplaatst.
middelen. Eenzelfde standpunt
wordt in FrankP
e
du
Door Watt werd een andere eenheid ingevoerd,
rijk
door de Confédération générale
g
9
J ingenomen
g
de p aardenkracht^(verkort P.K. of in 't En gelsch Travail. Het aantal leden bedroegg in 1912: 6000
H.P. = horse-Power , n.l. de kracht, die een sterk in 1914: 9000.
Wanneer een lichaam door zijn
zij
paard
eenigen
tijd
slechts korten tijd)kan
Arbeidsvermogen.
g
^
J (doch
P
g
per - beweging
' het vermogen
uitoefenen
en
75 K.G.M.
diese
P
geli'k
J is aan
^ bezit om arbeid te verrichten, dan zegt
conde.
gn9 bezit. Het
g men dat het A. van beweging
In de nieuwere natuurkunde heeft men als een- A. van beweging
J m het aantal
^
^ n9= 12 mv2., (waarbij
voorstelt en v de snelheid van
heid nader aangenomen de er
erg,, d.i. de arbeid, die kilogrammassa's
g
bij v de wind, het
bew i bezit bijv.
een dyne
verricht als deze een lichaam één beweging). A. vanbeweging
y (z.a.)
^
water, de afgeschoten
kogel,
de geworcentimeter in zijn
1 K.G.M. =
g
g
J richting
g verplaatst.
rP
potentiëele
98100 000 ergs.
economische betee- pen
en steen. Arbeidsvermogen van pplaats (of p
g — In beperkte
P
zij
kenis is A. de krachtsuitingg van den mensch, die ener^,
ie) bezit een lichaam, dat tengevolge van zijn
arbeid kan verrichten, bijv.
bijv. het gewicht
dat
van maatschappelijke P
ten doel heeft bevrediging
^
gmg

ARBEIDSVERMOGEN—ARBITRAGE, HET INTERNATIONAAL HOF VAN.
aan een klok hangt,
g elk lichaam, dat door een ander
aangetrokken
of afgestooten
wordt, alle veerkrachaan
g
^
tige lichamen, die een verandering
g hebben onderveer, een samengeperst
g .
Pgas
Saan: een opgewonden
A. is in de natuur aanwezigg in den vorm van warmte,
electriciteit en stralende energie
9 van de zon; deze drie
vormen zijn
) echter meestal niet met voordeel rechtstreeks te benutten. Van het scheikundig
9 A. trekt
de mensch echter zeer veel nut, daar hetemakkelijk
^
J in warmte is om te zetten, door verbranding.
Een M3. anthraciet levert door een stoommachine 56
millioen K.G.M. nuttigen
g
g arbeid. Door de geheele
natuur geldt de wet van behoud van A. A. gaat nooit
verloren, al lijk
lijkt dit soms, maar het verandert van
Warmte, electriciteit, licht enz. zijn
J vormen
van A. Niet al het aanwezige
g
g A. is steeds in nuttigen
arbeid bm te zetten.
Arbeidswet is de naam van de Nederl. wet van 5
Mei 1889 g
(ewi'zi
J 20 Juli 1895, 31 Dec. 1896, 21
Oct. 1902, 28 Apr.1906,1 Juli 1909 en 7 Oct. 1911),
welke bepalingen bevat tot het tegengaan
g g aan van overiJ
matigen
en gevaarlijken
arbeid door jeugdigePerg
g
Bonen en vrouwen.
der beArbeidswetgeving
g n oemt men het geheel
g
dat de vrijheid
van werkgever en werkpalingen,g
nemer bi'J het aangaan
eener arbeidsovereenkomst
g
beperken.
Daar de arbeider de economisch zwakPe
kers deatroon
de economische sterkere is en de
P
omstandigheden den arbeider zouden kunnen dwin8en om voorwaarden aan te nemen, die schadelijk
waren voor zijn
J lichamelijke en moreele belangen
g en
klasse, hebben de wetgevers
in verschildie zijner
^
lende landen maatregelen
g
^genomen om dit te beletten en wel door middel van A. Deze wetgeving
g g
heeft in hoofdzaak betrekking
op: arbeid van kingP
deren, jeugdigen en vrouwen (deze
wordt beperkt
^
P
verrichtingen
geheel verboden);
en voor bepaalde
P
g g
arbeid van volwassenen inevaarli
Jke industrieën
g
(deze
wordt beperkt,
soms geheel
verboden);
t
) ; beg
P
perking
ar
rkin van den arbeidstijd
max imum-beidsJ
b.)
enz.
dag,
Zondagrust,
verbod van
g
^
beP
alin gen betreffende den toestand van de werkPlaatsen in verband met de eischen van reinheid en
hY^
'ëne, ter voorkoming ^
van 8
gevaar, betreffende de
wijze
van uitbetaling,
J
g enz. In ons land werd in
1874 de arbeid van kinderen beneden 12 jaar verboden, in 1889 werd de arbeidsduur van vrouwen
en jeugdige personen
ersonen
geregeld
en de arbeidsins Pecg
g
tie ingesteld;
in 1895 de veiligheidswet in egg
voerelve' ' heidsmaatre elen
in fabrieken en werk8
plaatsen, beperking
van arbeidsduur ingevaarlijke
p
P
g
bedrijven,
uitbreiding
J
) en in 1901 het
P
g der inspectie)
verbod uitgevaardigd om lucifers te maken met
wittenhos
P Phor.
Arbela in de Oudheid een stad in Assyrië,
Yr 85 K.M.
ten Z. 0. van Mosoel aan den Tigris. Naar A. is de
slag
genoemd tusschen Alexander den Groote en
gg
Darius Codomannus in 331 v. Chr., hoewel die
eigenlijk45 K.M. meer westelijk
westelijkwerd geleverd.
g
Thans heet de stad Erbil of Orbil, behoort tot het
Turksche wila'et
J Mosoel en telt 3800 Koerdische
inwoners.
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ArbEter of scheidsman is iemand, die door twistendearti'en
g
P J benoemd wordt om van haar geschil
kennis te nemen en daarover een beslissingg
te geven,
g
waaraan zijJ zich zullen onderwerpen.
Volgens
het
P
g
tegenwoordig
te
g
gggeldend recht kunnen vrouwen en
kindereneen
J en evenmin kunnen dat zijn
g A. zijn
rechters in werkelfJ ken dienst, procureursen adP
vocateneneraal officieren van ]Justitie en grifvocaten-generaal,
^
fiers, noch hun substituten. Er moet steeds een oneven aantal A. aangewezen
worden. Heeft een A.
g
schriftelij moet
een opdracht
aangenomen,
wat schriftelijk
P
g
hijook gehouden
die ten uitvoer
geschieden, dan is hij
g
te brengen,
tenzij de rechter hem op
tenzij
Pzijn
J n met rex
denen omkleed verzoek daarvan ontslaat. Zijn
J de
A. doorpartijenbenoemd, dan kunnen zijJ slechts
wordenewraakt omg
redenen, na de benoeming
ontstaan. Met eenstemmig
van departijen
g
g overleg
kunnen de A. te allen tijde
J herroepen
P worden. De
door A. noemt men arbiesc
beslissin van een ggeschil
beslissing
trage.
^ Het voornaamste verschil tusschen een proces
P
zij hun
en een arbitrage
zijn
g is dat de A. niet gehouden
g
te ggeven haarde streng
eregelen des rechts,
beslissing
doch hun uitspraak
eenvoudig
g kan berusten op
P
hun billi'kheids
in
J
g
g is uitgesloten
gevoel. Arbitrage
alleeschillen
belang
waarbij het algemeen
^ waarbij
ggeg
g
moeid is, verder voorgiften
of legaten
tot levens^
g
onderhoud huisvesting
g en voor de
g of kleeding
scheidin srocedures tusschen echtgenooten.
Bescheidingsprocedures
g
treft de arbitrale beslissing8 een rechtsgeschil,
dan
g
kan zijJ door een bevelschrift van den president
der
P
rechtbank executoir verklaard worden en de uitsraak
kri'Jg
t in dat geval
P
g dezelfde kracht als een
vonnis. De voordeelen van arbitrage
g liggen vooral
in het snellere
enen
Jgeener begoedkooPere verkrijgen
slissin . Soms kan men er de nadeelen van een verouderde ofebrekki
eg wetgeving
g gdoor voorkomen.
g
es
zin is de beslisArbitrage
J en
g in volkenrechterlijken
singdoor scheidsmannen overgeschillen
tusschen
g
soevereine staten, welke langs diplomatieken
wegg
P
niet opgeruimd
kunnen worden.
Bij diplomatieke
P
PgJ
A. wordt de beslissingg opgedragen door een door
beideartijen
aangewezen vorst of staatshoofd, bijJ
P J aangewezen
juridische aan een enkelen of aan een college
juridische
g van
rechtsgeleerden.
g
bezigArbitrage(in de handelswetenschap)s dieg
heid in den wissel-^g
geld- en fondsenhandel, welke
gericht
is op
g
P het benutten van de opP een gegeven
g
oogenblik
bestaande verschillen in de koersen op
g
verschillende beursplaatsen;
m.a.w. het berekenen
P
hoe men het voordeeligst
8 kan doen naar
g een betaling
dielaatsen of er een schuld innen, enz.
dieplaatse
Arbitrage,
e Het Internationaal Hof van,^ i s o
Pge
van 29 Juli 1899 door de toen te
richt bijJ
Het
's Haggegehouden Vredeston
)
f erentie
^ z.a..
uit 71 leden, allen rechtse
zetelt te 's Hagbestaat
door de regeering
g van hun
ggeleerden,
g
^ aangewezen
g
land. Wordt eengeschil aan het H. v. A. onderworen dan wijzen
wijzen de betrokken mogendheden
5 leden
g
P^
aan van de door andere mogendheden
benoemde
g
om over heteschil
te zitten. Deze ontvangen
g verg
alle
goedingvan kosten en honorarium en genieten
g
rechten en onschendbaarheden vanezanten
van
g
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den hoogsten
rang.
deel van het
g Het permanente
P
g
H. v. A. bestaat uit den Raad van Beheer en den
door dezen benoemden Secretaris-generaal.
De
g
Raad van Beheer bestaat uit deezanten
bijJ de Ned.
g
regeering
die opP de Vredeses
8
S
g van de 21 mogendheden,
conferentie tegenwoordig
g
g waren. Voorzitter is de
Nederlandsche minister van buitenlandsche zaken.
In 1902 werd het eersteeschil
voor het H. v. A.
g
ggebracht; het betrof de betalingg van een som gelds
g
door Mexico aan de Ver. Staten.
Arbitragetractaten zijn
J tractaten, sinds de o P richting
g van het Hof van Arbitrage
g in steeds ^oo ter aantalesloten
tusschen verschillende groot
rooie en
g
mogendheden,
waarin zijJ verklaren die1 u'g
ridischeeschillen,
welke zijJ niet langs
^diplomaP
g
tieken weg
voor het Hof van
g kunnen oplossen,
P
Arbitrage
Arbitra e te zullen brengen,gewoonlijk
met het
g
voorbehoud, dat dieeschillen
niet zullen betreffen
g
de zelfstandsltheid, de nationale eer of de levensbelanen
zij ook niet
lt der betrokken mo ltendheden en zij
de belangen
raken. In
lt van derde mogendheden
lt
een A., in 1904esloten
tusschen Denemarken
gesloten
en ons land, komt echtereenerlei
beperkende
P
lt
bepaling
be
P lt voor omtrent den aard der geschillen.
lt
Arbogastes,
Arbo
astel een Frank, geboortig
q
lt
lt uit Aquitanië,
was veldheer van de Romeinsche keizers Gratianu8
en V alentinianus II, liet dezen laatste in 392 vermoorden en schonk den troon aan zijn werktuig
lt
Eu9enius. Hierdoor in oorlog
ltltgeraakt met Theodo81u8 den Groots, werd A. 6 Sept.
Aquileja
uile'averf 394 bijJ A
slagen. Eugenius werd gevangen genomen en onthoofd, A. Pleeltde zelfmoord op
P de vlucht.
die men
gu
Arbor vitae,
^ » levensboom", is de figuur,
ziet bijJ een loodrechte doorsnijding
J lt van de kleine
hersenen van den mensch. Zie de fig.
lt bij
J Hersenen.
Arbroath, vroeger Aberbrothock, is een oude havenstad in het Schotscheraafscha
lt
PForfar, aan
de uitmonding
lt van de Brothock in de Noordzee,
22 000 in w.
Maagd van Orléans
Are Jeanne d', bijgenaamd de Ma
Pucelle d'Orléans^ ,geb.
6 Jan. 1412 te Domrémy
lt
in Champagne, dochter van eenvoudige
lt boeren;
uiterst vroom opgevoed,
kwam zij
zij vaak in een toePlt
stand van extase en dan hoorde zij
z stemmen, die
haar aanspoorden
Frankrijkte redden van de EnP
elsche
overheersching. Eerst
tijdens
het beleg
glt
van
Orléans door de En elschen in 1429 slaagde zij er in
toegelaten
te worden bijJ Karel VII, die na veel aarg
zelen haar diensten aannam, wist een convooi levensmiddelen binnen Orléans te brengen,
g ^ en,, zelf
in die stad zijnde, dwong zij de Engelschen het
beleg
ging
P te breken. Door haar optreden
gop
P
lt^lt een
nieuweeest
lt het leger
lt van den koningltbezielen, de
Engelschen
ltverslage
werden herhaaldelijk versla en en
d'Arc lteleidde den koning
lt naar Rheims
om hem daar te doenkronen(
kronen17
1 Juli 1429. Nadat
waarbi zijJge J een aanval opP Parijs
J had beproefd, waarbij
wond werd, en na de verovering
lt van St. Pierre le
Moutier, scheidde zijJ zich met een kleine schaar van
het leger des konings af, doch viel bij een uitval
uit
Piè^
Com
e in Mei 1430, wellichtldoor verraad,
in handen der Bourgondiërs, die haar later aan de

Engelschen
overleverden. Dezen beschuldigden
haar
^
8
van tooverij en ketterij
dat 4
J en na een proces,
P
maanden duurde en waarbij
en
9 J. d'A.physiek
PY
moreel veel te lijden
had, werd
zijzij30 Mei 1431 te
^
Rouaan levend verbrand. In 1450 werd haarproces
herzien en haar onschuld officieel vastgesteld.
In
g
1909 is J. d'A. door de R.K. Kerk zalig gesproken.
8^P
Men is nu bezig
stappen
g
PP te doen tot haar heiligBverklaring.
g — J. d'A. is de nationale heldin der
Franschen, de verpersoonlijking
J g van hun vader^
landsliefde.
in
Arcachon,^ h avenstad en beroemde badplaats
P
het Fransche dep.. Gironde (arrondissement Bordeaux , aan den Atl. Oceaan; 8000 inw. jaarlijks
J
bezocht door200
000 badasten.
f
g
Arcade,^ g
gang,
gevormd door een reeks van naast
g•g
of achter elkaare
g ^ die o PPilaren
g Plaatste boen
rusten. De A. behoort
tot den bouwstijl der
Middeleeuwen en men
vindt haar nog
lt veelvuldiltin oude Z.-EuroP.
_ steden, als aan een zijde
an n langs
open
Pgangen
zijnde
de straten, enz.; in N.107. Arcade.
Europa
wordt de A.
P
meer als architectonisch sieraad aangetroffen.
lt
Arcadië bergachtige landstreek in het oude Griekenland, in het midden van den Peloponnesus,
die
P
door zijn
zijn
) afgesloten
J van het overige Griekeng
ltzijn
jagers- en herland langen
tijdzijn oorspronkelijke
J 1lt
P
dersbevolkinlt behield, de Arcadiërs. De poëtische
P
fictie der Ouden maakte A. tot het ideale oord van
onschuld en eenvoud. In waarheid waren de Arcadiërs echter veel ruwer en oorlogszuchtiger dan
de overige Grieken en misten dezer beschavinglt en
kunstzin. Toch blijftltu
men in fi urli
Jken stijlJ A. nog8
steedsebruiken
om een denkbeeldiglt land aan te
lt
duiden vol reinheid van zeden eneluk
geluk door eenvoudilt
e levenswijs.
Vaak aangehaald
het o
J
lt wordt
Pschrift Et inArcadia ego" Ook ik was in Arcadië")
dat oPeen schilderij
J de
J van Poussin^ waardoor hij
broosheid van heteluk
gelukheeft willen uitdrukken, de
graftonbre van een herder draagt, waarvoor vier
personengegroepeerd zin.
J — De tegenwoordige
P
Gr. nomos A. 4 301 K.M2., telt 167 000 inw.,
hoofdst. TriPolis.
Arcadius, de eerste keizer van het Oost-Romeinsche Rijk,
van 395--408
• geb. 377 in Spanje,
>g
P 1 zoon
van keizer Theodo8ius den Groots verkreeg
gbijJ de
splitsing des rijks het 0. deel, terwijl Honorius het
Ru nru
W. deel ontving.
J gunstelingen,
lt A. liet zijn
lt
g^
en later Eutro 'us in zijn plaats re eergin. Na
Eutropius'
dood nam keizerin Eudoxia de regeering
p
lt
lt
waar voor haar vadsigen
lt ltgemaal, die 1 Mei 408
te Konstantinopel
P overleed.
Limburg,
Arcen en Velden,
lt rechts
P
^ ltem. in de prov.
van de Maas, tusschen Nijmegen en Venlo; 2464
inw.
Archaeïsche formatie,^ De, omvat het oudste tijd9
vak in het ontstaan der sedimentgesteenten; de lalten tot die formatie behoorend hebben een dikte van
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meer dan 30 000 M. zij
eisforJ bevatten de Oer^
matie en daaronder de Oerleiformatie. De A. F.
leven
organisch
bevateen
Jjfselen van or
8an
8 overblijfselen
meer en heet daarom ook wel de azoische formatie.
(Zie fig. 8).
is de naam van een fossielen voArchaeopteryx,
otte van een duif, door enkele lichaamsgel,ter
grootte
deelgin (bekken, ribben, schedel en
staart) verwant aan
de rePtielen, in twee
exemplaren
P
gevon den in de lithograP hische Jurakalk
van Solenhofen in
Beieren.
Archan
g el of Archan9elsk,
gouvernement in het N.
deel van Europ.
P
Rusland, waartoe
ook Nova-Zembla ;^ ^_ ^^ , '
en andere eil. behooren; 845 276
K.M2., 438 000 inw.,
De hoofdst. A.,
A. o
op
den rechteroever der
108. ArchaeoPter
Dwina, 40 K.M.
Yx.
boven haar uitmonding
haven- en
^ in de Witte Zee, belangrljke
gr J
handelsplaats
op
P
P de N.-kust van Rusland, 30 000
inw.
Archelaus, een beroemd veldheer van Mithridates den Groote, koning
g van Pontus, bewoogg de Grieken tot afval van Rome, werd echter door Sulla in
86 v. Chr. bijJ Chaeronea en in 85 bijJOrchomenus
verslagen,
bracht in 84 den vrede tot stand, werd
g
door zijn
J meester verdacht en vluchtte in 81 naar
Zijn verdere lotgevallen
de Romeinen. Zijn
zijn
g
J onbekend. — Zijn zoon A. ontving,
e'us
g nadat Pomp9
Mithridates had overwonnen, in 63 v. Chr. de waarheid van opperpriester van degodi
odin Bellona,
vorstelijke
waren verbonden,
J eerbewijzen
huwde in 56 v. Chr. met Berenice, de dochter van
koning
g Ptolomaeus Auletes, die na h et verjagen
van haar vader in Egypte
doch verloor
g
gYP regeerde,
g de
reeds in 55 v. Chr. het leven in een slag
g teen
Romeinen.
Archelaus,
^ koning
g van .Macedonië, 413-399 v.
Chr., natuurlijke zoon van koning Perdiccas II, bevorderde de Gr. beschavinggen zeden ; 399 vermoord.
Archidiaconus of archidiaken is de naam eener
oude kerkelijke
waardigheid
sinds de 5e eeuw. De
J
g
A. was in de oude kerk de eerste diaken, de eerste
helper
en plaatsvervanger
van den bisschop.
P
P
P In
g
de 6e en 7e eeuw bestuurden de A. heele bisdommen, in later eeuwen verminderde hun macht en
zij meerendeels verin de 15e en 16e eeuw werden zij
vanen
g door de vicarissen- generaal. Thans is de
waardigheid
van A. uit de R.-Kath. Kerk ge
g
g
verdwenen, evenzoo in de Grieksche Kerk, doch
zij
Kerk, waar de
J bestaat nogg in de Anglikaansche
g
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bisdommen in archidiaconaten verdeeld zijn.
J
erArchimandriet is in de Grieksche Kerk een opperof aartsabt, die het toezicht heeft over onderscheiden abten en kloosters en onder den bisschop
P staat;
in het Oosten is het alleen nogg maar een geestelijke
1^
eeretitel.
Archimedes, wis- en natuurkundige uit de Oudheid,eb.
hijJ verYr
g omstr. 287 v. Chr. te Syracuse;
rikte
de wiskunde en natuurkunde met gewichtige
g
J
^
ontdekking en (de verhoudingusschen
den inhoud
g
van keel,
g halven bol en
ondcylinder
bijgelijke
J$^
Y
vlakken en hoogten
= 1:
g
2: 3; de berekening
g van
de oppervlakte
van den
PPe
,cirkel, theorieën over mechanica en hydrostatica
(de
C
Y
„wet van Archimedes",
zie hieronder).Hij
J vondP rac- 109. Archimedes.
tisate werktuien
uit: de
g
schroef vanA.,of tonmolenom water omhoogg tebreneze g Jn g
gen, den takel,het tandrad, enz.Bekend is zijn
de dat hij
hij de aarde uit haar naven zou kunnen lichten, wanneer hijJ slechts een hefboom van voldoende
lengte
g had en een vast Ppunt, om hem erop
P te
Plaatsen. A. moet zich ook reeds beziggehouden
hebben
gg
met toepassingen van de kracht van den stoom, die
hijJ benutten wilde om kogels
te
g uit een soort geschut
g
werpen.
we en. Toen de Romeinen onder aanvoeringg van
Marcellus in den Tweeden Punischen Oorlog
^ ra
YS cuse belegerden
hij hun met
^(212 v. Chr),
) bracht hij
g
zelf uitg edachte werP
tuig
enggroote schade toe. Toen
de stadenomen
was, had Marcellus last gegeven.
g
gg
A.'s leven te sparen.
A. zat in zijn
J studeervertrek en
P
bestudeerde wiskundigeg^
figuren, die hij
hij in het zandd
op
had. In zijn
P den vloer getrokken
g
J overpeinzingen
gestoord door een plunderziek
soldaat, riep
hij
g
P P
J
dezen toe: „Winch toch mijn
J cirkels niet uit" (Noli
^
turbare circulos meos), doch de soldaat doodde hem.
Een eigenaardige omstandigheid
in A.'8 leven
g
houdt verband met de ontdekking
g van de naar
hemenoemde
hydrostatische
wet. Hiéro de kog
Y
ningvan Syracuse,
had aan een goudsmid
een hoeYr
g
veelheidoud
verschaft om er een kroon van te
g
maken en vroeg A., toen de kroon klaar was, naar
een middel om zonder haar te schenden te weten te
komen of er ook zilver bij
bi' gemengd
g
g was. Eens nu
dat A., daarovereinzend,
in het bad was, merkte
P
hij
J op
P dat zijn
J ledematen, wanneer die onder water
waren, een deel van hun gewicht verloren, hijJzij
bijv.zijn
ker kon
o
g J
P
heffen, enz. Men verhaalt dat
hij
J het water uit vloogg onder
het roePenvan Eurèka!Eurèka!
Ik heb hetevonden
en
g
110. Schroef v.
inderdaad, dit leidde hem
Archimedes.
tot de ontdekking
g der waarheid: ieder lichaam, dat ondergedompeld wordt
in een vloeilto verliest zooveel aanewicht
als het
9
9gewicht bedraagt
a9 van de door het lichaam ver p laatste

^
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vloeistof.
f Verloor dus de kroon in water meer aan
gewicht dan een even zware klomp massief goud,
dan was dit het bewijs,
een lichJ^ dat onder het goud
g
ter metaal
gd was, want in dit 8gevall verzij ook het
Plaatste de kroon meer water,
^ al had zij
vereischteewicht.
g
Archipel
aan iedere
^ is de naam,^ dien men geeft
g
zee, waarin veel eilanden liggen,
ook wel aan die
gg
eilanden zelf. Meer in het bijzonder
wordt er mee
J
aangeduid de Grieksche A. (Zie
Ae9'eïsche Zee.)
(
Architectuur. Zie Bouwkunst.
Archon of archont, Gr. heerscher" aanvoerder", titel van aanzienlijkeburgerlijke
g J en militaire
staatsdienaars in de oude Griekscheemeenebesten
g
inz. de mannen, die te Athene na den val van het
koningschap
^ P (na den dood van Codrus in 1068 v.
Chr.} het gezag
g g in handen kregen.
gen Te Athene betee nende de; organisatie
van het archontaat de over g
winning van de adellijkeen ri
rijke
families op
J
P de
koningen,
doch weldra kreeg
g
g deze instellingg een
meer democratisch karakter. Het archontáat
eerst erfelijk
g^ werd in 752 een
J en voor levenslang,
tienjarig
] g ambt en weldrain 683 werd de macht in
plaats van aan één,^ aan 9 magistraten toeverf
trouwd, die voor één jaar benoemd werden. De
eerste hunner, de A. e^ymo
n
s, behandelde rechtszaken, opP familiezaken betrekking
g hebbend, en
naam aan het burgerlijk'aar de tweede
ggaf zijn
JJ>
de A. basileus zorgde
voor den eeredienst, de
g
derde, de A.olemarchos
aanvankelij de
p
^ was aanvankelijk
legeraanvoerder, later belast met de rechtspraak
P
over vreemdelingen;
de 6 anderen, de thesmotheten,
g
waren wetgeversg
en zorgden voor de uitvoeringg
der wetten, BijJ
aftreden werden de A. tot
leden van den Areopagus
benoemd, ^als zijJ hun
P g^
ambt onberisPi
el k vervuld hadden. Met de onafhankeli'kheid
des lands ging ook het aanzien der
J
A. verloren. Zij
J bleven echter,
^ zij
J het dan ook
louter als voerders van een eeretitel,s te Athene
bestaan tot in de 5de eeuw n. Chr.
Arcis-sur-Aube, stadje in het Fr. dep. Aube,
aan de riv. Aube
b en den
n sPoorroe
0e
g van Orléans
naar Chlons-sur-Marne niet ver van Parijs;
3000 inw. —Napoleon
I leverde er 20 en 21 Mrt. 1814
p
slag
sla tegen
voor de
g de Verbondenen en trok terug
^g
driemaalrootere
overmacht van den vijand,
den
g
weg
vrijlatend.
J vrijlatend
g naar Parijs
Al ne 1.-zi'riv.
•
s vlek in- N.-Italië,^ aan deAlpone,
J
van de Etsch of Adie ten Z. 0. van
Verona,
,
3000 inw. — Napoleon,
toen noggg
generaal Bonaparte,
p
p
versloe
g er 15-17 Nov. 1796 de Oostenrijkers
onder bevel van Alvinez
y en onderscheidde zich
15 Nov. door met het vaandel in de hand zijn grenadiers voor te gaan over de brug
van Arcole, onder
een allerhe^
' st vuur van den vijand.
vijand
de Ia Frontéra,
S .rov. Cadi g
•
^ stad in de Pp
aan de riv. Guadelete, 14000 inw.; haar naam
zij aan het feit,^ dat zij
„oPde grens"
ontleent zij
zij in
gr
vroegere
eeuwen lag
grenzen van het gebie
gebied
g
gop
Pde^
• Mooren en der Christenen.
Arcot, of Arkat, hoofdstad van het distr. A. in
Eng.-Indië aan de riv. Palar, ten W. van Madras,

ruim 50 000 inw. A. werd in 1751 door de Fransohen ingenomen
en is sinds 1760 in handen der
g
Engelschen.
Ardaghan of Ardahan, stad in de Russ.-Kaukasischerov.
Kars, 4000 inw.; vroeger
P
g een sterke
Turksche vesting,
g in 1877 door de Russen veroverd.
Ardebil stad in de Perz. prov. Aserbeidsjan, aan
de riv. Karoesoe, in N.-O.-Perzië, dicht bij
bi' de KasPische Zee, 160 00 inw.
Ardèche,
^dep.
P in het Z. van Frankrijk,aan den
rechteroever der Rhone,enoemd
naar de riv. A.
A.,
g
een rechterzaJ riv. van de Rh8ne, 110 K. M. lap
lang.
g—
Het dep.
P A. bevat het N. deel van het vroegere
g
Lan edoc, 5556 K. M2., 332 000 inw., hoofdst.
Privas,ootste
plaats
Annonay.
P
gr
Y
Ardennen of Ardennenwoud, boschri) k berglandg
schaPtusschen Maas en Moezel in Luxemburg,
g
Bel^'ë en het aangrenzende
deel van Frankrijk;de
gr
A. behooren tot de leisteen-gebergten van den
Rijn,de grootste
hoogte
zijzijn
zijnrijk
J aan
gr
g is 651 M. zij
natuurschoon.
Frankrijk, in het
Ardennen dep.
Ardennes,
P in het N. 0. van Frankrijk,
deel doorsneden door de Ardennen, beslaat de N.
streken van het voormalie
e, 5253 K.M 2.
g ChamP agn
317 000 inw. ; hoofdst. Mézières.
Ardilan of Ardelan, P rov in het W. deel van
Perzië, 67 698 K.M2., bewoond door Koerden,
hoofd 1., Kirmansjah.
Areka,^ naam van een soort palmen,
waarvan de
P
Ameest bekende de pina
Ca
n9of betelpalm
p
^(Areca
techu is, welke in 0.Indië steeds in de buurt
van menscheli'ke
neder)
zettingen
^ wordt gevonden.
g
Het looistofhoudend zaad
levert het bloedstelPende
ggeneesmiddel catechu.
Stukjes
van deze zaden,
J
die ook wel areca- of betelnoten heeten, worden in
0.-Indië a emeeneg
kauwd, te samen meteg
brande kalk,ambir
en
g
tabak in bladeren van
betelP epg
er, de z. g. siribladeren.
vulkanisch
Ard oeno
gebergteP
in 0.-Java, op de grens
van de residenties
g
Soeraba'a
top, eigenJ en Pasoeroean. De hoogste
g
P^
gen
lik
vulkaan, 3330 M.
J A., is een uitgedoofde
g
hoog.
Ardoye,
W.-Vlaanderen,
Y^ stad in de Belg.
g prov.
P
ong. 15 K. M. ten Z. van Brugge,
gg 6839 inw.
Arelate of Arelatisch rijk, een koninkrijk, dat de
streken tusschen Ri'n,
J Reuss, Jura, Saone, Rhone
en Alen
P omvatte en heette naar de hoofdsi. Arles
door Boso,
^ Arelatum) . Het werd in 879 gesticht
g
graaf
gaf van Vienne,^ die door 23 bisschoppen,
die met
PP
hem van Frankrijk
Frankrijk afvalli
g werden, tot koning
ge
gkozen werd. Zie verder op
P B our9ondië .
Aremorica of Armorica c van het Keltisch „armoer" • land aan zee"), Kelt. naam van West-Gal-
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lid, langs den Oceaan, inz. van Normandië en Bretagne.
Narrenberg,
Arenaberg
9 vroeger
^ of Arenenberg,
g
slot aan het Bodenmeer in het Zwitsersche kanton
Thurgau,
bekend door het verblijf
J van Hortense,
g
de weduwe van Lodewijk,
.? koning
n9 van Holland, en de
moeder van den lateren keizer Napoleon
III. In
p
1855 werd A. teruggekocht
door keizerin Eugénie.
gg
Arendal havenstad aan de Z.-O.-kust van Noorwegen,
in het ambt Nedenaes, aan de baai van
g
Christiania, 10 000 inw.; Lodewijk
Lodewijk Philips
p woonde
er als balling.
g
Arendskerke 's Heer-),ggem. in Zeeland, op
Z.-Beveland, ten Z. van den spoorweg
P g Middelbur bg—
Goes, 3391 inw.
van het
Areometer,^ instrument tot het bepalen
P
soortelijk ggewicht van vaste zoowel als van vloeisoortelijk
bare stoffen of van hetehalte
in procenten
van in
P
g
vloeistoffen opgeloste
stoffen. De A. van Nicholson
Pg
bestaat uit een holle buis van metaal oflas,
g rechtop
door een zwaar emmertje onderaan;
P gehouden
gemmertj
dunne hals is voorzien van een schaaltje,
] waar
ggewichten opgelegd kunnen worden.
Om het S. G. van een vast lichaam,`'
legt
bijv.een steentje,
steentje, te bepalen,
P
men eerst zooveelewicht'es
] op
P de
g
schaal tot de hals van den A. tot
een daarop
merk onP aangebracht
g
dergaat in het water. Daarna legt
g
steentjeopPde schaal en
menhet
steentje
^
neemt er zooveelewicht'es
] af tot de
g
A. weer tot aan het merkteeken onderggaat. De afgenomen
gewichtjes
]
g
g
geven de zwaarte van het steentje
aan. 1Nu legt
men
het
steentje
steentj
in
g
y
•
van op de schaal in het emmert'e
vo g
^ onder aan den A. volgens
112.Areome
de wet van Archimedes(z.
( a.)) verter van
hest het nu zooveel aanv^g
ewicht
als een even
root volume water Nicholson.
evengroo
weegt. En dit verlies kan men nu bepalen
door
P
gewichtjes
P de schaal bijJ te voegen
ewichtjes op
g tot de A. die
omhoog
^ gg
omhoo gegaan
is, weer tot aan het merk ondergaat.
Men weet dus nu lo. hetewicht>>
van het steentje,
2o. dat van eengelijk
gJ volume water
en dus ook het( door
S. G.e
hetg wicht sub. 2 te deelen opP dat sub
1.) De A. van Fahrenheit is vanglas,
heefteen
^^ doch wordt
g emmertje,
rechtop
door een bolletje
P gehouden
gbolletj
kwik onderaan; deze A. wordt
gebruikt om het S. G. van vloeistofg
fen te bepalen.
Weegt
het instrument
P
^
P. gram en moet er, om het in water
tot aan een bePaald merk te doen
zinken, aram
schaaltj gezet
g op Phet schaaltje
dan weegt dus het ver+ agram;
Plaatste volume water P+
g
veronderstelt men nu
oopden A.,
om hem in een andere zwaardere
113.
vloeistof tot hetzelfde merk te doen
zinken, in plaats van a gram, b Vochtmeter.
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gram ggezet moet worden, dan weegt
^
g het verlaatsteroot
volume van die vloeistof — evengroot
g
als in het voriggg
geval het verplaatste
volume
P
P+a.
water — P + bam.
^ Het S. G. zal dus zijn P -^- b.
Voor het bepalen
van het S. G. van bepaalde
vloeiP
P
stoffen, alcohol, melk, enz. dienen A. zonder schaaltje, doch waaraan op den hals een
schaalverdeeling
g
is aangebracht,
meestal zoo ingericht,
dat men
g
g
daaroPaanstonds het S. G. of het percentage
e
P
galcohol, enz. kan aflezenvochtmeters
zie fig.
(
g 95 .)
Areopagus
AreO
us of heuvel van Ares (Mars), hoogte
g te
Athene, waar de zetel was van de rechtbank van
dien naam, die bestond uit vroegere
g archonten
(z. a.)) en belast was met het berechten der ernstige
g
misdaden. Solon droeg
PP
g haar tevens opP het oppertoezicht over de zeden, denodsdienst
en het
g
handhaven der wetten. De strengheid
der vonnissen
g
die ze ingaf,
ded
en de zin voor rechtvaardigheid,
g deden
g
den A. van Athene een^oote
vermaardheid van
8^
wijsheid
en onpartijdigheid
verwerven in de wereld
J
der Ouden. De A. bestond reeds in de verste oudheid en wordt het laatstgenoemd in 380 n. Chr.
De heuvel A. wordtenoemd
in de Hand. der
g
Apostelen
P
((17 : 19, 22 ).
Ar ui a hoofdst. van het dep. A. in Z.-Peru;
34 000 inw.; ten N. 0. van A. ligt
g de vulkaan van A.
6600 M.), die de stad reeds viermaal verwoestte.
Ares. Zie Mars.
Aretaeus^ Grieksch ggeneesheer uit Cappadocië,
pp
leefde te Rome onder de regeering
g
g van Nerva en
Trajanus,
7
g
ggold na Hi pnecrates voor den grootsten
geneesheer
eneesheer der Oudheid. Van zijn
J werken werd o. a.
in 1731 een uitgave
bezorgd
g
g door Boerhave.
Arethusa is de naam van een beroemde bron op
het eiland Ortygia,
^^ dat deel uitmaakt van Syracuse.
Y
Volens
de sage was A. de dochter van Nereus en
g
Doris. Door den riviergod
Al heus vervolgd,
Alpheu
g
zijJ naar Sicilië, waar zijJP
op voorspraak
van
P
ArtemisDiana in een bron veranderde, waarvan
Artemis(Diana)
het water steeds helder bleef en zich met vuil water
niet vermengde.
g
^geb
eb. 20
Aretino,
Pietro, Italiaansch schrijver,
21 Oct. 1556 te Venetië,
Aug.. 1492 te Arezzo, gest.
g
was berucht door zijn
J uiterst zedelooze geschriften,
g
s pele
maar zijn
J blij
blijs
elen behooren tot de beste der
letterkunde. HijJ werd door de Italiapen „de Goddelijke"
Goddelijke" (il Divino) )genoemd.
g
A. (3298
Arezzo hoofdst. van de Ital.rov.
P
K. M;., 218 000 inw.) in het dal der Chiana, aan den
spoorweg
P
g van Florence naar Rome, 47 000 inw.,
geboorteplaats
van Petrarca; in de Oudheid was
P
g
A. ( Arretium de tweede onder de Twaalf Etruskische steden en mantte uit door het vervaardigen
g
van leemen en bronzen vaten ( nasa arretina).
ArezzO^ Guido van. Zie op
P Guido.
Arg enson Marc René, markies cl', Fr. staatsman,,g
geb. te Venetië 4 Nov. 1652, werd hoofd
derlitie
Parijs
en voerde als zoodanigg de bePo te Parijs
rechte lett7 es de cachet in. In 1709 werd hij) staatsraad in 1718oot-ze
elbewaarder,
voorzitter van
g
l^
den Raad van Financiën, lid der Académie en in
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1720 minister; hij
van Law's
J was tegenstander
g
oP
peraties, legde
g na diens bankroet in 1720 zijn
J betrekking
trekkin neer en stier
stierf 8 Mei 1721.
teuil^ stad in het Fr. dep.
P Seine-et-Oise 10
K. M. ten N. W. van Parijs
Parijsop
P den r. oever der
Seine; 24 000 inw. ; kerk van het in 656estichte
g
klooster, dat verdwenen is.
of ArgenArgentijnsche Republiek,
9
9 en
p
^ Argentina
tinië, staat in Z.-Amerika, bestaande uit heteg
bied der hoofdstad Buenos-Aires, 14rovinciën,
P
welke met uitzondering
eli'knag van Entre Rios gJ
mie
g hoofdsteden hebben en 10 territoriën
gobernaciones , te samen 2 806 400 K. M2. A. behoortootendeels
tot het stroomgebied
van de
^
g
La Plata en haar reusachtige
Rijke
g zijrivieren.
fauna, waaronder de jaguar,
herten,
^ de poema,
p
amP
pampa-hazen,
nandoes (een
soort struisvogels),
(
P
g ),
verwilderdeaarden,
runderen en schapen.
In het
P
P
W. van A. huist de lama. Veel mineralen, waaronder
goud en zilver (vandaar de naam), koer,
P lood en
marmer. De bevolking
zielen en
g telt 7 202000
,
bestaat uit Spaansche
Kreolen, Indianen, Negers
P
g
en Kleurlingen
g (in het Z. Chino's, in het N. Cholo's
landverhuizers (meer
dan
8^naamd , Europeesche
P
^
1$ J4 millioen).
) Italianen,s SpanPan
jaarden, Franschen, Duitschers
enz. hebben inz. aan de Parana
en de Uruguay
8^Y bloeiende landbouwkoloniënesticht.
De
g
voornaamste landbon
wproducten zijn
Para^ aYt
hee,
J
tarwe, mais, vlas, suikerriet,
wijn
en rozijnen.
JBeelangrijker
Beelan ijker
is de veeteelt, welkerroducP
ten voor
deel uitgegroot eene
g
voerd worden in den vorm 114. Wapen
P van
vanedroo
d
Argentinië.
g
g zout vleesch,
vleeschextract,P
P e ton, huiden enz. Deezamenli
ke
J lengte der spoorwegen
g
bedroeg
K. M., die der telegraafg in 1911: 31
^
lijnen
in 1910: 61
K. M. Er waren 384 tele gr.J
kantoren, 3 stat. voor draadl, telegrafie;
de
koopPvaardijvloot
telde in 1911: 346 schepen
J
P met 137 097
ton, waarbij
met 80 447 ton
J 161 stoomscheen
P
(netto); de invoer bedroeg
g in 1912: 1120 mill. geld;
g
de uitvoer 1169 mill.ld.
van A. is
g De grondwet
g
een copi
co ie van die der Ver. Staten (z. a.). Sinds 1901
algemeene
dienstplicht
ingevoerd.
Het leger
g
g
P
g
telt in vredestijd1680 officieren e^20 000 man;
de vloot 54 vaartuigen, waarvan 12 antserscheP
P en met 396 kanonnen en 110 to edolanceerrP
buizen met 5550 man en 323 officieren. Geschiedenis. De landen aan de La Plata, die in 1515 voor
het eerst bezocht werden door Juan Diaz de Solis
en waar zich vanaf 1527 Spanjaarden
gingen ves P y
tien,
g behoorden tot 1776 tot het onderkoningschap
g P
Peru en daarna tot het nieuwestichte
onderkog
nip^
chaPBuenos Aires. OpPhet voorbeeld der
overige S
Spaansch
aansche koloniën in Z.-Amerika ver9 Juli 1816 de ,Vereende
g Staten van de
Rio de la Plata" zich onafhankelijk.
J Paraguay
gu Y en
Uruguay
gu Y constitueerden zich echter weldra tot

afzonderlijke
republieken.
Na veel binnenlandsche
J
P
onlusten scheidde in 1852 ook Buenos Aires zich af,
doch voegde
zich, nadat het 23 Oct. 1859 in de
g
sla bij
overwonnen was,^ door het verdrag8
JCepeda
P
van Parana weer bij
J de unie der overige staten
(6 Juni 1860). In 1863 werd de A. R. die verbonden was met Brazilië en Uruguay, in een oorlogg
met Paraguay
gewikkeld, die eerst in 1870 met de
^Yg
nederlaag *an dit land eindigde.
nederlaa
In 1880 brak er
g
een burgeroorlog
g
g uit tusschen Nationalisten en
Federalisten, naar aanleiding
g der residentsverP
kiezing. De Federalisten overwonnen en hun candidaat Roca werdekozen.
Een grensgeschil
met
g
^ g
Chili over Patagonië
werd voorlooi
g
P gbijgelegd
door een verdrag
g (23 Juli 1881). In 1886 werd
Juarez Celman, Roca's zwager ^ tot president
P
gekozen. Onverstandig
g beheer veroorzaakte een
finantiëele crisis en een opstand,
waar P
^ ten gevolge
g
van Celman 6 Aug.
g 1890 aftrad. Nieuwe grens-geschillen
met Chili hadden
in 1896 een verdrag
g
ten
gevolge,g
krachtens hetwelk Engeland als scheidsrechter optrad,
en in 1898 volgde
g een overeen P
komst tusschen beide staten, in 1899evol
g gd
door een nadere tusschen de A. R., Chili en Brazilië.
President is sinds 1910 Dr. R. Saenz Pela.
Argo. Zie Ar9onauten.
Argoen, bronriv. van de Amoer in 0.-Azië, ontsP
rin
^onder den naam Keroelen in Mongolië,
g
stroomt door het Dalai-Nor en vormt daarna over
een afstand van 800 K. M. derens
tusschen Rusg
land en China; lengte 1773 K. K.
Argolis,
g ^ in de Oudheid oorspronkelijk
J het gebied
P
g
van Argos, de 0. kustvlakte van den Peloponnesus,
P
later deeheele
0.
landstreek,
die
ten
N.
aan
Achaja
^
g
en Korinthe, ten W. aan Arcadië en ten Z. W. aan
Laconiërensde.
— In het tegenwoordige koninkg
rijkGriekenland een nomos, 2859 K.1112.,81000
inw.; hoofdstad Nouplia.
P
Argon,
g ^ kleurloos, reukeloos en smakeloos gas,
g
dat ong.
^o van de dampkringslucht vormt en in
g1%
1895 ontdekt werd door Rayleigh. Chemisch teeken Ar.
soort achtArgonauta
argo
g
^ L. ofpapiernautilus,
pp
ooti e inktvisch in de Middellandsche Zee. AlPg
wijfje bezit een hoogstens
leen het wijfje
20 c.M. lange,
^
g
sierlijke,
papierdunne,
spiraalvormiggewonden
J
P
PP
^ g
schelp,
P die niet zooals bijJ de overige weekdieren
door den mantel, doch door de beideootste
armen
8^
wordt afgescheiden.
Vroeger
g
g meende men dat deze
armen bij
zeiltjeboven het water werden
J ze
J van zeiltjes
uitgestoken.
De A. beweegt
zich echter door met de
g
armen te roeien. (Zie f ig
, opPP
pag.
g 93.)
Ar onauten De,^ waren volgens
de Gr. sage
Argonauten,
8 de
g
helden, die omstreeks 1250 v. Chr., order aanvoeJason, z ich op
ringan
PArgo
9 naar Colchis
P het schip
g
aan deZwarte Zee begaven
om daar hetGouden Vlies
g
te halen, deouden
vacht van den ram, waarop
P de
g
Phrixus en Helle hun booze
beide koningskinderen
g
stiefmoeder ontvlucht waren, en dat door de lucht
en over zee kon zweven. Helle viel eraf en verdronk in den Hellespont. Phrixua kwam in Colchis
en werd daar vriendelijk
J ontvangen
g en huwde met

ARGONAUTEN—ARIOSTO.

93

desonin
s dochter Chalcio
k
J offerde den
p e. Hij
af e
de vacht ten^ ram aan Zeus(Jupiter)en gaf
schenke aan koning
^zijn
iJ schoonvader, die
g A eëtes

116. Argonaut
of papiernautilus.
PP
g
wijdde en in een omheinde
aar aan Ares Mars) wijdde
haar
plaats liet bewaken door een draak. Jason slaagde
g
P
er in het Gouden Vlies te veroveren met behulp
Aeëtes.
de
dochter
van
koning
van Medea,
g
Woud, boschriJ k heuveln of Argonner
Argonnen
g
g
land in N.-0.-Frankrijk,
J tusschen de Marne en de
Maas.
.
AMOS oude hoofdstad van het Gr. landschap
(z.a.),
a. zetel van het koningshuis
der tot de
{
Argolis
8^
r9
van
Herakliden behoorende Temeniden, middelpunt
P
den Hera-cultus; later door Sparta
onderworpen.
rP
P
Het tegenwoordige Argo
Ar os heeft 10 000 inw.
Argostoli, h oofdst. van het Gr. eiland Cephalonia,
P
havenstad, 9000 inw.
Pa^
tes, „de
Argus (Gr. Argos),
Jg
9 )^bijgenaamd
Afziende" was de 100-oo8^g
' e wachter, door Hera
( Juno) aangesteld om lo te bewaken, die in een koe
was veranderd. Hermes maakte A. in slaapP door zijn
plaatste
fluitspel,
p, doodde hem en schaakte I o. HeraP
deo
en van A. in den staart van den uit zijn
^] bloed
og
Argusoogen
ontstanen en aan haarewi
g Jden pauw.
P
noemtmenalleso Pmerkende, ang
sta8wakende oogen.
8
Argyll
Ar
9?! ^ ^graafschap
P aan de W.-kust van
gY of Argyle,
SSchotland, 8322 K.M2 . 74 000 inw. •, hoofdstad
Inverary.
Ariadne,+ do chter van Minos koning
8 van Creta,
haë^ werd verliefd op
en van Pasip
P Theseus, die naar
Kreta wasekomen
om den Minotaurus{(z. a.) te
g
dooden. J8
Zij gaf hem een garenkluwen,
P
^ met behulp
g
waarvan hi
{
^we
8 uit het doolhof het
J den tere
Labyrinth)kon vinden (vandaar
( de uitdrukking
g
de draad van A.") en vluchtte met hem. Theseus
liet haar echter opP ' Naxos achter. Dionysos
{Bacy
^ en
en,ver in een grot
chus)) v ond haar daar slapend
P
rukt over haar schoonheid, nam hiJ haar tot vrouw.
haar te Argos
Dionysos
Na haar dood begroef
8 en
^
^
kroon
haar door Hephaestus
{ V ulcanusgesmede
groon
p
werd in de sterrenegP
laatst. Beroemd is het
antieke marmeren beeldde
A." in het
» Slapende
P
Vaticaan.
Arianism. Zie Arius.

116. De Slapende
Ariadne.
P

Ariano di
Puglia,
Pui stad in de It.prov.
Avellino, in
P
het voorin. koninkrijkNaels;
P 17 000 inw.
zijrivier van de Garonne,^ ontspringt
Ari 8+ 1. zijrivier
P gt
in de Pyreneeën,
op
de ^
grens van Andorra, 163
y
P
K. M. lan ^g. — Ani 0^dep.
P in het Z. van Frankrijk,
beslaat het ouderaafsch.
Foix, een gedeelte
van
g
^
Gascogne en van Languedoc, 4903 K. M 2., 199 000
inw., hoofdst. Foix.
Aria', Hebr. woord, dat Leeuw Gods" beteekent
en in het 0. T de naam
is van Perverscheidener
sonen. - In de demo
demonologi
polo ie der oudere Israëlieten
A. de naam van een watergeest;
in den ^aStorm"
g
van Shakespeare
is A. een luchtgeest,
evenzoo in
p
^
den „Faust" van Goethe.
Ariërs Sanskr. „vrijen",
„edelen" naam
der drie
,
hoogste
kasten in Indië; ook naam, waarmede de
g
bewoners van Iran en Voor-Indië zichzelf aanduiden; in den laatsten tijd
in
iJ wordt A. vaak gebruikt
g
plaats van Indo-Germanen(z. a.).
P
Gr. dichter en luitspeler
uit
Anion+legendarisch
^
P
Methymna opP Tesbos, de uitvinder van den dith y rambus, leefde omstreeks 600 v. Chr. Op de
terugrugvaart van een zap gerswedstriJ d te Tarente naar
Korinthe, werd hij
zijn schatten beluste
P zij
^ door de op
schippers
met den dood bedreigd,
PP
^^sprong
P ^ in zee en
werd door een dolfijn,die een oo enblik
te voren
g
door zijngezang
de kust gedragen.
^
^bekoord was naar
g
8
8
Ariosto,
geb. 8 Sept.
^ Ital. dichter,
+ Ludovico,
^^
P
1474 te Re 'o,
g^ beschermelan^van kardinaal
Ippolite
d'Este
pp
en van diens
broeder, Alf onsus I, hertog
van Ferrara,
gest. te Ferrara,
6 Juni 1533.
Zijn groot
werk
Zijn
^
is , Orlando Furioso" (de Razende Roeland),
een episch
geP
dicht, dat den
117. Ariosto.
strijdvan keizer
de Saracenen bezingt
tegen
Karels Paladijnen
g
in 51 zangen.
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Ariovistus, legerhoofd der Markomannen (Duitschers), werd door de Gallische Sequaners
te hulp
P
eroePen teen
g de Aeduërs, die met de Romeinen
g
verbonden waren en werd door Julius Caesar
verslagen
bij
J Miihlhausen i.d. Elzas, 58 v. Chr. A.
g
vluchtte naar Germanië en stierf spoedig
P g daarna.
grensvesting
Arie EI Egyptische
J de
g naar de zij
^
gYP
van Palestina, op
P een rots in de Middell. Zee;
aan de mondin8van de Wadi el Aris',tJ zi 6J .^heette
tijdens de Kruistochten Larie; 17 000iinw.1 Hier
Jeruza_van
stierf 22 Mrt. 1188 koning
g Boudewijn
.7.^van
km.
Aristarehus van Samos, eender meest beroemde
sterrenkundigen
der Oudheid, leefde in de eerste
8
helft der 3de eeuw v. Chr. Hijt schijnt
zJ reeds te hebben vermoed dat de aarde zich om:de zon en om
haareen as ^
beweegt; wegens
deze g
meening werd
hij
8
J
beschuldigd
g van ongodsdienstigheid. Bewaard is
van hemebleven
een geschrift
„Over de grootte
en
g
g
8
den afstand van zon en maan."
Rechtvaardige,
de Rechtvaardi
Aristides,
g , A.
^ bijJ g
theensch staatsman en le geraanvoerder,geb. omstr.
540 v. Chr. bedekte zich met roem in den slagg
bijJ
Marathon (490),werd in 489 eerste archon, in 483 als
tegenstander
van Themis-f
g
locks door het ostracisme
voor 10 jaar uit Athene
verbannen. Later, toen
Athene door de legers
g van a
Xerxes bedreigd werd,
,.
werd A. teruggeroepen, á
streed mee te Salamis en
te Plataea, werd na Themistocles' verbanning
g in l
118. Aristides.
470 v. Chr. met Cimon j
van 3
totoopperbevelhebber
PP
de vloot benoemd en werd een derondle
^ ggers
van de Atheensche hegemonie,
gest.
te Athene in
g
g
ambten
467, doodarm, hoewel hijJ de aanzienlijkste
bekleed had. Zeer bekend is de volgende
anecdote
g
uit zijn
J leven : Op
P den dagg van het ostracisme
ontmoette A. een landman, die hem vroegg zijn
(A. 's} naam op
P de scherf te schrijven, die als stembiljet diende, daar hij niet schrijven kon. A. vroeg
den man, die hem niet kende, welke'even
hijJ
g^
dan tegen
A. had,^ waarop
YP
P de boer het typische
g
antwoordaf
g : Geene maar het verveelt me hem
altijdden Rechtvaardige
g te hooren noemen."
Grieksche blïJsPeldichAristoPhanen de grootste
gr
ter^g
eb. omstr. 450 v. Chr., est.
g tusschen 387
en 380 v. Chr. te Athene; van zijn
is
J lotgevallen
g
weini
weinigbekend; hijJwas een scherpzinnig
gwaarnerP
toestanden van zi Jti tijd,
mer der maatschappelijke
zonder echter zelfpartij
J blijspelen
P J te kiezen. In zijn
ij de dwaasheden der heerschende moden,
^
geeselt hij
partijen
artsen en partijleiders,
wiJg
s eerera, enz.; 11 van
P J
zijn
„De AcharJ stukken zijn
J bewaard gebleven:
g
ners> " De ridders", een aanval opPden machtigen.
g
de wi
Cleon, ^^ De wolken",
9tegen,
g
J gs eerig e besPiegetegen
lip gen^ inz. tegen
g Socrates
^ ^^ De wespen",
P
g de
zucht om te procedeeren, De vrede," De vogels",
van' het democratische
tegen
de overdrijvingen
g

staatsbestuur, „De Thesmophoriazousen,"
een
P
bespotting
bes
P
8 van den toestand der Ath. vrouwen,
L sistrates", wederom een aanprijzing
van den
»Y
. vrede, „De kikvorschen,"
tegen
de ontaarding
g
g der
tragische kunst, „De Ecclesiazousen", waarin de
vrouwen een staat stichten,
en „Plautus", over den
rijkdom.
Daarenboven 42
stukken, waarvan alleen
de titels bekend zijn.
J
en
Aristoteles,s de grootste
gr
invloedrijkste
wijsgeer
en
J
Jg
natuurkenner der Oudheid,
ggeb. 384 v. Chr. te ISta^'ra
119. Aristophanes.
P
Macedonië,(
in Macedonië,vandaar
zijn
de Stos'
iriet , leerling
bijnaam
J
g van Plato, vanaf
e
onderwijz
343 opvoeder
en onderwijzer
van Alexander den
P
stichtte in 331 in het Lyceum
te Athene
Y
een eigen
school. Beschuldigd
P
P
g philosophische
g van
hij
oddeloosheid, vluchttel. hij
goddeloosheid,
naar Chalcis opP Euboea,
waar hij in 322 stierf. Volstortte hij
8gens sommigen
g
zich in den Euripus,
P met
den uitroep:
JP mij,
mij daar
P „Grijp
u niet begrijpen kan." De
wijsbegeerte van A., ook
wel de Peri patethitschegeheeten
peripatein
(vanatein
het Gr. woordp
P
„oPen neer wandelen", om- 120. Aristoteles.
dat A. zijn
J lessen placht
P
teeven
al op en
P neer wandelend in de
g
uit de
lanen van het LYceum) , voortgekomen
8
Platonische ideeënleer, ruimde aan de bovennatuurkunde of metaPY
h sica de grootste
plaats
in.
P
g
er
A. is deondle
Y der logica
^ en
gg der meta hPsica,
gr
der natuurlijkehistorie. Hij Jschreef werken over de
redeneerkunde, welsPrekendheid, dichtkunst, natuurkunde worden en vergaan,
de ziel, over planten
F
g
en dieren, over wis- en werktuigkunde,
over het
g
ze
uitspansel,
staatuits
P
^ over metaPhYsica, zedekunde,
kunde> enz.; een in 1891 gevonden
geschrift
van
g
g
hem over de staatsregeling
g g der Atheners verwekte
opzien.
In de Middeleeuwen,
Pz
^ inz. in den tijd der
scholastiek,^ggolden zijn
J werken naast die der Kerk
als hoogste
autoriteit en nog
g in onzen tijd
^ ontwaart
g
men zijn
J invloed.
Arizona staat in het Z. W. der Ver. Staten van N.Amerika in 1863 als territoriumevormd
uit een
g
deel van N.-Mexico, strekt zich uit tot aan de Rio
Colorado,
rijk aan metalen, in 1910 tot staat ver^J
heven 294 911 K.M2., 204 000 inw. • hooirist.
Phoenix.
Ark des Verbonds, de kist, waarin volgens den
Bijbel
de Tafelen der Wet waren opgeborgen (2
J
Kron. 5, 10; Exodus 26, enz.). In de oudste tijden,
zJ
z j zich in den tavan Jozua tot Samuel, bevond zij
bernakel te Silo, werd door David naar Jeruzalem
gebracht
en in zijn
paleis geplaatst,
tot Salomo
JP
gP
g
haar naar den TemPel overbracht. De oude Israë-
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lieten dachten zich Gods tegenwoordigheid nauw
verbonden met de A. Gedurende den tocht door de
woestijn
g
g
J werd de A. voor de Israëlieten uit gedragen.
In den tempel
g en mocht
P stond zijJ in 't Allerheiligste
alleen door den hooge Priester gezien
worden.
Op
g
mee ekri'
gg
J8^tochten werd zij, in doeken gehuld,
voerd, eenmaal door de PhilistiJ nen buit gemaakt,
g
doch weer teruggegeven. Bij
Bi de verwoesting
g van
ging
v. Chr.)
Jeruzalem door Nebukadnezar 586
ook de A. verloren.
Arkansas, r. zi Jriv. van de Mississippi,
PP ontin Colorado, mondt
ssPpringt op
g
P het Rotsgebergte
uit bijJ Napoleon
in den staat A. en is 3000 K. M.
P
lang.
Arkansas, staat in het Z. W. van de Ver. Staten
van Amerika, ten W. van de Mississippi,
PP waar de
rivier A. vrijwel
middendoor loopt,
P^ 137 855 K. M2.,
J
1 574 000 inw.,werd in 1819 een territorium, in 1836
als staat in de Unie ongenomen;
hoofdst. Little
g
Rock.
gemeente in de prov.
Z.-Holland, 865 inw.
Arkel,
P
^ g
een klein uur ten N. van GorinHet dorp
rP A. ligt
^
chem. — Arkel, naam van een vroegere
g heerlijkheid in hetaafscha
Teisterbant,
tusschen de
^
P
Lek en de Merwede,, bevatte behalve de hoofdstadAsperen,
LAs
Gorinchem,
Plaatsen: Heukelom,deeer
P
dam Gasperen,
Haastrecht, Schoonre^ Hagestein,
g
P
woerd Everstein, Reinestein, Heer van Aartsberen Zoelen en Oosterwijk.
g^
J Het slot der Heeren van
A., na 1220 ten
A. stond aanvankelijk bijJ het dorp
rP
0. van Gorinchem, en dit tweede slot werd in 1412
verwoest door Willem VI van Holland. Deze bouwde
een nieuw slot aan de Merwede, dat in 1573 door de
Watergeuzen
veroverd en door de Gorcummersgeg
sloot
der Heeren van Arg
P werd. — Het geslacht
kel was beroemd om hun lichaamskracht; Jan IX
van A. overleden 1272,ee
, onder de Waterpoort
rP
^P
een balk en lichtte, terte Gorinchem doorrijdend,
tusschen de
wijl
^J strijdros
J daaraan hing,
8 zijn
J hij
de tong het beest uit den bek hingg
knieën op,
g
van benauwdheid. Bekend is het rijmpje
J P^ van de vier
beroemdste Nederlandscheeslachten:
g
Bredero de edelste, Wassenaar de oudste,
Egmond
Arkel de stoutste."
J
gde rijkste,
De Heeren van A. waren trouwens ook rijken bezaten uitgestrekte
bezittingen,
ook in Brabant en
g
g
Fra ijk. De laatste regeerende
heer van A. was
g
Jan XIII, die zijn bezittingen
g verloor in den oorlogg
met de Hoekschen;^J
hij stierf omstr. 1425. Het Land
van A. werd toenevoe
d bijJde bezittingen
g van het
g
g
afeli
$^
J k Huis van Holland.
Arktisch duidde aanvankelijk
J aan wat behoort
tot het sterrenbeeld van den Grooten BeerGr.
{
noordelijken
hemel bearktos), dat zich aan den
J
wat betrekvindt; daarnaar, in de aardrijkskunde,
kingheeft opPde Noordpool
g g
P en de aldaar gelegen
streken, de landen ten N. van den Noordpoolcirkel
P
(662M
3 N.Br.).
kunwerktuigkunght, S ir Richard, Eng elsch werktui
e,g
geb. 23 Dec. 1732 te Preston in Lancashire,
construeerde in 1768, met medewerking
g van den
voor
uurwerkmaker John Kay,
P
y een spinmachine
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katoen, dieP ard,
eerst
en laterdoorbe
door water wogen
werd (vandaar
{
„watermachine" genoemd);
g
)
g
A. werd in den adelstand verheven, niet om zijn
f verdiensten, doch als een toevalligg gunstbetoon
(wegens
( g
8^
het aanbieden van een adres vanelukwenschin
g
g)
en stierf 3 Aug.
te
Cromford
in
Derbyshire.
g
Y
presbyter
te Alexandrië, geb.
omstr. 250,
Arius
Y
^ P
g
aan de eerste
J naam gegeven
gast. 336, heeft zijn
gg
ote kettersche beweging
Christelijk
groote
gg in de oude Christelijke
hoewel deze niet van A. dagteekende,
doch
•
g
het vraagstuk,
waaropP de ketterijJ sloeg,
g reeds voor
g
hem was opgeworpen. A. ontkende dat Christus in
wezengelijk
zou zijn met God den Vader. De daarg
' ,het Arianisme, verdeelde lanuit ontstane bewe
^g
gen tiji de kerk in het Oosten en deels ook in het
zijn leer verworpen
Westen. A. werd in 318 afgezet,
rP
g
oP de concilies te Nicaea ((315)
) en te Konstantinopel
P
381, maar nogg langg na zijn
(381),
J dood bleef zijJ voortbestaan, eerst binnen de grenzen van het Romeinsche
rijk
J en, toen zijJdoor bloedige
g daar
g vervolgingen
uitgeroeid
was, bij
uit
J in dien tijd tot het Christendom
g
bekeerde Germanen, West-Gothen, Oost-Gothen,
Bourgondiërs, Sueven,
Vandalen, enz., doch lang-g
zamerhanden
^gook deze tot het Katholicisme
over; na de zevende eeuw bestaatergee
ereen Ariaansecte meer.
•
grenzen van
bergpas,
de ^
Arlber
g^
gopP
gP 1797 M. hoog,
Tirol en Vorarlberg,
g die uit het Stanzerdal (van de
(
Ina voert naar het Kloosterdal (van
de Ill),} dus de
Inn)
waterscheidin is tusschen Rijn
waterscheiding
iJ en Donau. Sinds
pasen een tunnel de A.-spoor1884 looptt door de as
P
weg,
g die Innsbruck met Bludenz verbindt.
ArieS het oude Arelate, stad in het Fr. dep.. Bouches-du-Rhone, aan den 0. arm der Rhone, 31 000
inw.; door het kanaal van A. verbonden met
de Middell. Zee;
overblijfselen
f
van Rom. bouwwerwerd
kenam
theater,grafmonumenten),
{ hitheater,
P
in 879 hoofdst. van het Arelatische Rijk,
J in 1481
' d.
met Frankrijk veree^
Arlon in het Vlaamsch Aarlen, in het Duitsch
Arel, het oude Orolanum View, hoofdst. van de
Belgischeprov.
rov. Luxemburg,
P
g 12 045 inw.; in Apr.
1794 versloegen
de Franschen onder Jourdan er de
g
Oostenrijkers.
macht", inz. „oorlo
S . „gewapende
Armada,^
Pgsvloot"; in deeschiedenis
de naam van d® groote
8T
g
vloot, die in 1588 door Philips
p 9 werd
p II van Spar*
uitgezonden
om Engeland
te veroveren, dat hijJ na
$
g
van Ppaus
de terechtstelling van Maria Stuart (1587)
(
had gekregen.
De A., die
Sixtus V teneschenke
g
g g
de onoverwinnelijke"
J
ggenoemd werd, bestond uit
130 scheen,
voornamelijk al'oenen,
benevens 20
g]
P
karveelen voor het leger
g en 10 adviesschepen.
Pe De
bemanning telde 19 295 soldaten, 8460 matrozen,
2088 slaven, en eenoot-in
uisiteur met 150 Do^ q
minicanermonniken. Het doel was dat deze vloot
zich in het Kanaal zou vereengen met de transportP
schepen,
P aan
P en ^ waarop de hertog
g van Paraza, de Spaanache opperbevelhebber
in de Z. Nederlanden, een
PPe
leer
g van 30 000 man zou aanvoeren, om dan, te
samen met de troepen
op de vloot, een inval in EnP P
land te doen. Bevelhebber der A. was Alonzo Perez
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de Guzman hertog
$ van Medina Sidonia, die nooit oop
zee hadevaren;
zijn
^
^ vice-admiraal Martinez de
g
Recalda was echter een bekwaam zeeman. De A.
vertrok 22 Juli 1588 uit Coruna, na reeds opP den
tocht van Lissabon naar Coruna door stormeg
jammerlijk,
teisterd te zijn.
mislukte jammerlijk,
J De expeditie
P
want, hoewel de En8elsche vloot slechts 30 schepen
P
versterkt door gewapende
telde, werd deze ijlings
g Pe
koopvaarders
en stond zij
J onder bevel van Howard,
P
Drake, Hawkins, Winter, Frobisher en andere hoost
g
vekwame en dappere
PP aanboerders. Daarenboven
hielden de Hollandsche en Zeeuwsche vloten de
zuidelijke havenseblokkeerd
en beletten Parma
g
uit te looPen. Een escader onder Justines van Nander A. deel,
8au nam rechtstreeks aan de bestrijding
in welken strijd echter de Engelschen
het leeuweng
deel hadden. Hun kleine, beter bestuurbare schen brachten de logge
der A. in het nauw,
pen
gg galjoenen
g ]
ende kanten aangedie 7 en 8 Au s.
ge
g van verschillende
vallen en verslagen
g werd. Het overschot der A. wilde
om Schotland heen tere keerera
naar Spanje,
g
P ] doch
Eenievaartuiwerd door stormen uiteengeslagen.Eenig
leden schipbreuk
op deP
kust vanen,
Noorwegen,
gen
P
g
andere op
P die van Schotland, andere zonken in volle
zee. Haar verlies bedroeg
schepen
en
g 72 groote
g
P
10 185 man. Zóó veel f milies in Spanje
P ] waren door
deze ramp
dat Philips
p IIggenoodzaakt
g
P getroffen,
was door een koninklijk besluit den gewonen
rouwg
tijd
te bekorten. De nederlaag
de A. wasg
de redding
J
g
ook van ons land. Ware Engeland
veroverd, dan
g
d
was Parma er wellicht ineslaa
g
g ook N.-Nederlandlte heroveren.
landlte^^
h graafsch.
in de Iersche prov.
Ulster,
P
gr
1328 K.M2.
K.M2., 125 000 inw. — De hoofdst. A. bij3 Belfast, 8000 inw.
graafsch. in Z.-Frankrijk,
Armagnac,
J
ggr
^ ^ voormalig
waaraan de 9raven van A. hun naam ontleenden. De
meest bekende daarvan is Bernard VII, die onder
nats, de partij
Karel VI het hoofd was der Ar
^9
P J
koos van den hertog
g van Orléans en verbitterden
fractie (de
strijdvoerde tegen
t
g de Bourgondische
g
Bour
u' noes) tegen
J s verdedigg9^9
g wie hijJ in 1413 Parijs
de. In 1418 maakten de Bourgondiërs
zich
meester
g
van de hoofdstad en werd Bernard vermoord in degevangenis.
g
^nis
Armagnacs is de naam der soldaten in dienst van
maq , en die echte woestegraaf Jean V I van Armagnac,
gr
lirag en waren. Om Frankrijk
Frankrijk van deze troepen
P te
die na den vrede
met Engeland in Frankbevrijden,
g
rijk
moordden en plunderden,
zond
P
J allerwegen
g
koning
g Karel VII aan keizer Frederik III van
Duitschland toen deze door de overwinningen
g der
Zwitsers in het nauw wasebracht,
50 000 A. te
g
hulp.
P Zij
J leverden 26 Aug.1444 te St. Jacob aan de
Birs een voor Zwitserland roemrijken
slag:
J
g 1600
Zwitsers streden 10 uur lang
g de Franschen en
gteen
na. Dit boezemde den dausneuvelden allen op
P16na
phijn, die de Franschen
aanvoerde, zóóveel achting
g
in, dat hij Jnaar den Elzas terugg trok, 28 Oct. d. a. v.
den vrede te Ensisheim sloot, en den Zwitsers zijn
vriendschap
De A. bleven toen PlundeP toezegde.
g
rend rondzwerven, totdat staten en steden de han-

den ineensloegen
om hen, deels met geweld,
deels
g
g
verdrijven en te verspreidoor overeenkomsten, te verdrijven
P
den. De oorlof teen
g Zwitserland heet naar hen de
Armagnac-oorlog.

Armatolen, vrijheidlievende bewoners van N.Griekenland, die na de veroveringg van Griekenland
in 1460 door Mohammed II zich terugtrokken in
heteber
te en daar onder aanvoeringg van stoutg g
moedige opperhoofden
(capitano's)
) den strijd
J tegen
P
g
PP
de Turken bleven voortzetten. Vaak waren de
Turkscheas'a's
en
Pg
P ] niet tegen
g hen opgewassen
moesten zij
J overeenkomsten sluiten met de A.,
waardoor dezen veelgezag
kregen
g in de door hen
g g
bezetteebieden.
ZijJwaren meest Albaneezen en
8
dieven" genoemd.
In den
werden ook Klephten
p
8
vormdenzij
zi de kern van
Grieksche vrijheidsoorlog
den opstand.
P
Arme Koenraad, naam van verscheidene benden
gewapende
boeren in Duitschland, omstreeks 1500.
g P
Zie Boerenkrijg.
,?9
Armenié^ het hoogland
tusschen de Kaspische
P
g
en de Zwarte Zee,met de bronnen van den Euphraat,
P
den Tigris, de Koer en de Aras, nu behoorend tot
Turkije,Rusland en Perzië, doch vroeger
^
g door eigen
koningen
geregeerd.
De Pplateau's van A. zijn
J 800
g g
g
à 2000 M. hoog,
en toppen
g met tal van bergketens
g
PP
van 3b00 á 5000 M. (Groote Ararat, 5156 M. en vele
meren. De bewoners zijn
gedeeltelijk
Armeniërs
J
J g
mill.),
mill.), deels Turken (ong.
c(ong.
) verder
g
g
Perzen, Russen, Turkmenen en Koerden. De Armeniërs zijn
J een Indo-Germaansch volk; zij^ hebben
in weerwil van alle staatkundige
hun
g lotgevallen
g
eigen
g nationaliteit weten te bewaren, hoewel velen
door de vervolgingen
g der Turken uit hun vaderland
verdreven en over Azië en 0.-Europa
zijn.
J
P
P verspreid
Zij
J behooren meerendeels tot de Armenische Kerk,
een der oudste Oostersche Christelijke kerken, reeds
in de 2de eeuw ontstaan. Haar leerstellingen
g komen
het meest overeen met die der Grieksch-Orthodoxe
erfelijk in. ZijJ
Kerk, doch hetriesterscha
Pis er erfelijk
P
heeftatriarchen,
die zetelen te Konstantinopel
Pe en
P
Jeruzalem; haar opperhoofd
is de Katholikos, die te
PP
Etsjmiadsin in den Ararat zetelt. Sinds deze een
vazal iseworden
van Rusland, staat zijn
g
J kerk eveneens onder Russische bescherming.g Verder zijn
J ong.
g
100 000 Armeniërs R.-Katholiek; in hun eeredienst
en liturgie
der Armenische taal
^ is echter het gebruik
g
door denaus
In het einde der 19e eeuw
P toegestaan.
g
gaf
g de haat der Armeniërs teen
g de Mohammedanen
aanleiding
^ die opP bloedige
^
g tot hevige
g opstanden,
P
wijzedoor TurkijeJ onderdrukten werden. Men schat
het aantal ter doodebracht
Armeniërs tusschen
g
1894 en het voorjaar
voorjaar van 1896 op
P 80 000. In den
laatsten tijdin Turkije
J bezigghervormingen
g in te
voeren, waartoe o.a. een Nederlander tot insPecteer-generaal is benoemd.
Armentières,
^ stad in het Fr. dep.
P Nord, in het
arrondissement RiJ ssel ^(Lille), aan de Lys;
^ 29 000
inw.; textielindustrie.
Arminianen of Remonstranten, naam van een
Protestantsch kerkgenootschap
P in Nederland. De
g
10
naam is afkomstig
g
g van Jacob Arminius,geb.
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Oct. 1560 te Oudewater, die in ons land en in Zwitserland studeerde, in 1588redikant
werd te AmP
sterdam, waar hem werd opgedragen een geschrift
g
van Dirk Volkertsz Coornhert teen
g het leerstuk der
praedestinatie te weerleggen.
De lezingg ervan beP
gg
keerde hem echter tot Coornherts opvattingen. In
1603 werd hij
te Leiden en
J benoemd tot hoogleeraar
g
zóó ingenomen
was men over zijn
J uitlegkundige
g
lessen, dat de Academische Senaat Arminius' vriend U endie hem had
bogaert,
og
aanbevolen, een zilveren beker schonk.
Reeds in 't volgend
jaar begon de strijd
tussehen hem en zijn
ambtgenoot Gomarus,
een hartstochtelijk
J
verdedig er der CalvinistischeraedeP
stinatieleer. De hevige
g
..
121. Arminius.
•
twisten, die volgden,
g
schokten Arminius' gezondheid en hij stierf 19 Oct.
1609 te Leiden. Gomarus' stelling
g was: „God heeft
door een eeuwigg raadsbesluit bepaald
welke menP
schen zalig
g en welke verdoemd zullen worden;
HijJ
de uitverkorenen door de wondaarom brengt
gt
derbaar "kste middelen tot bekeering
g en laat de
overigen,de verworpelingen, in hunne zonden."
beweerde: ,God schenkt
Arminius daarentegen
g
aan allen, die berouw hebben over hun zonden en in
en het eeuwige
Christus gelooven, vergiffenis
8 leven;
8^
hij
J wil dat alle menschen tot zaligheid komen; alleen in zoover God door zijn
J alwetendheid hetgeloof van den een en heteloof
van den ander heeft
8
vooruitgezien,
heeft HijJ van eeuwigheid
het lot van
g
g
een ieder bepaald".
De twist kreegg tevens een min of
P
meer staatkundeg e beteekenis, doordat de A. bineen zekereenzen
het gezag
gvan den Staat over
8Tg
de Kerkoedkeurden,
doch de Gomaristen een volg
komen zelfstandigheid voor het kerkelijkbestuur
eischten. De A. dienden in 1610 een verzoekschrift
(Remonstrantie)
Remonstrantie in bijJ de Staten van Holland, waar
zijt de meeste aanhangers
telden. Deze Remonstrang
tie, waarin zij
hun leerstellingen over de raedestiJP
natie uiteenzetten, was opgesteld
door U^nb
aert.
09
Pg
De Gomaristen dienden een Contra-remonstrantie
jn hun tegenstanders
opPonchristelijk
in, waarin zi
zijn
g
J
heftige wijzete lijf gmg
gingen. In 1614 werd door de
Staten van Holland, op
P raad van Oldenbarneveldt en
Hugo
^J de Groot, een tolerantie-edict uitgevaardigd,
gevaar ' d
waarin denredikanten
werd aanbevolen hun strijd
strij
P
onder het volk te brengen
en elkaar te verdra
g
gen.
en. De Remonstranten" onderwierpen
zich
P
daaraan de Contra-remonstranten" niet.
daaraan,
J
Zij
eischten een Nationale S3ode, om door hun numerieke meerderheid de overwinning
g te kunnen behalen.
Dehet land in o P
godsdiensttwist bracht
schudding.
g De magistraten der steden van Holland
kregen
van de Staten machtiging
g
gg on een wacht
van rustbewaarders, waardgelders, in dienst te ne-
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men. Dit wekte verbittering
prins Maurits en
gbijJP
en deze trad openlijk o te
z ijn aanhanggop
zijn
tegen Oldenbarneveldt, die als het hoofd der A. beschouwd werd.
Geenodsdiensti
ge overtuiging
^g zat bij Maurits
g
voor: volgens
zijn
J zeggen
gg „wist hijJ niet of de Praeg
destinatieoen
gr of blauw was", doch hijJhandelde
omolitieke
redenen. HijJzette bijJde Al g.
P
g Staten
door, dat er een Nationale Synode
zou gehouden
Yng
worden, dankte hier en daar meteweld
de waardg
ggelders af, veranderde de regeeringen der steden,
liet Oldenbarneveldt, Hugo
en
u9 de Groot, Hoogerbeets
9
Ledenberggevangennemen
Ledenberg
(29
enar
( Aug.
g
g 1618).
nevelrit werd ter dood veroordeeld, Hugo de Groot
en Ho09erbeets tot levenslange
ggevangenisstraf,
g
g
Ledenberg9 P
pleegde
g zelfmoord. Uytenbo9 aert was geplaats,
vlucht. In 1618 en 1619 had de Alg.
gSynode
Yn P
die, metoote
de A. geleid,
8
g
^ willekeur tegenover
onder voorzitterschap
Johannes
P van den predikant
P
Bo9ervan, hun stellingen
verwierp.
De
predikanten,
P
g
P
welke er aan vasthielden, werden ontzet uit hun
ambt, en, tenzij zij beloofden
zich van alle g
prediking
P
te zullen onthouden, uit het land verbannen. Rotterdam, Gouda en Hoorn, die nietezind
waren, zich
g
naar die beslissing
werden daartoe8eg
g te voegen,
dwongen
Ook de
Jg
g door een bezettingg van krijgsvolk.
Fransche Gereformeerden aanvaardden de besluiten der Dordtsche Synode.
Buitenlandsche vorsten
Yn
jare van
beschermden de ballingen.
In de laatste jaren
g
regeering en onder Frederik Hendrik konden velen tere gkeerdn en in 1636 kregen
g de A. van
de Staten van Holland en West-Friesland vrijheid
vanodsdienstuitoef
ening.
g
Arminius, of Hermann, zoon van een vorst der
Cherusken, een dapper veldheer, die de Germanen
bevrijdde
van het Jjuk der Romeinen, ggeb. in 17 v.
J
Chr. Na uit den Rom. krijgsdienst
teruggekeerd te
J ggg
zin,
J vereende
g hij Jde ontevreden stammen en verg
nietigde
g in een driedas gschen slagg(Hermannslag)
9 n. Chr. drie Rom. legioenen
onder V arus in het
81
Teutobur
g erwoud. De Cheruskenvorst Se9ester,
door A.
wiens dochter Thusnelda reeds vroeger
g
geschaakt
eschaakt en tot zijn
was, riepP 15
zijn gemalin gemaakt
g
n. Chr. de Romeinen tegen
g A. te hulp.
P Toen Germanicus nu Thusnelda gevan g en nam en naar Rome
voerdewaar
zij
zij van een zoon, Thumelicus, beviel),
^
riep
de Germanen te wapen,
leverde
P
P A. opnieuw
P
in 't jaar
16 twee veldslagen
^
g Germanicus, die
g tegen
hiJ verloor; versloég
g in 17 Marobodus, den vorst der
Markomannen, en werd 21 n. Chr. door zijn
J stamgenoten vermoord, die hem verdachten naar de
alleenheerscha
PPJi te streven.
Armorica. Zie Aremorica.
ob.
gob.
Armsbron
g^ Sir W illiam Georg9 e, Eng.
g ingenieur,
g
Nov. 1810 te New-Castle,P
paste het eerst het
stelsel deretrokken
geweren
ook opPg
geschut toe en
g
g
vond de naar hemenoemde
kanonnen uit, die
g
uit over elkaar heeneschoven
ijzeren
ijzeren ringen
g
g beW. Armstaan. De door
gestichte
firma
g hemrma
stron9
, Withworth en Cie bezit gr
oote scheepswerven
P
en fabrieken te Elswick a. d. Tvne, waar 22 000
man werken. A. stierf 27 Dec. 1900 te Cragside.
gs
Arnauld,
^ bijgenaamd
Jg
» de Groote A.".
^ Antoine,
7
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8 eb. 16 Febr. 1612, doctor en medelid der Sorbonne,
in hun
was de woorvdoerder des Jansenistenz.a.)
(
strijd tegen de Jezuïeten en een der vrijzinnigste en
mannen van zijn tijd.Hi nam in 1672
geestigstezijnHij
de wijk
aansche Nederlanden, waar hijJ
J naar de S P
vervaarde de tegen
de
strijdschriften
g
g Jezuieten en
de Hervormden; gest.g
8 Aug. 1694 in een dorp
rP
bijJ Luik.
Arnaut, Turksche naam voor Albanië; Arnauten,
Albaneezen.
Arndt,^ Ernst Moritz, Duitsch dichter en patriot,
P
professor
op
Rei g en, werd in 1805 P
eb. 26 Dec.
geb.
P
in deeschiedenis
geschiedeniste Greifswald. Door eengeschrift
g
over de lijfeigenschap
(J vader was nogglijfeigene
J ^g
J g
P (zijn
hij den koning
ghij
g van Zweden deze
8geweest) bewoog
wakker
es om zj
zijn
op
J volk wakk
P te heffen. HijJ deed alles
te schudden, dat onder Fransche overheersching
ging, moest na den slag
gebukt
gbij
J Jena naar
^^
g
Zweden vluchten, keerde in 1810 terug,
g vertoefde
later in Rusland en wekte door zijn
en
^ gedichten
g
vlugschriften
de Duitschers op
vlu
P tot den strijd. In
^
hij hoogleeraar
te Bonn, werd in 1820 af1818 werd hij
g
gingen.
In 1840
g
g ezet we gens democratische ne gi
herkreeg
hij zijn
zijn hoogleeraarsPlaats,in 1848 werd hijJ
ghij
Hij
afgevaardigd naar de Nationale Vergadering. Hi'
stierf 24 Jan. 1860 te Bonn.
in de prov.
Zeeland opP WalArnemuiden,
^ gem.
g
P
2101 inw.
cheren aan de lijnMiddelburg—Goes,
g
Gelderland, 46 823
Arnhem,
A
rn hemgemeente in de prov.
P
inw. ; de stad A. is de hoofdstad derrov.
GelderP
op
land
P den rechteroever van den Rijnaan den
voet der Geld. heuvelen en bezit onder de kerken de
St. Eusebiuskerk met deaftombe
van Karel van
gr
Gelder, den laatsten hertog
g uit het huis van Egmond
gest. 1538 ; verder het Duivelshuis van Maarten
van Rossem thans stedelijkebibliotheek; veel
handel en industrie. — A. kreegg stedelijkerechten
in 1223 en was reeds vroeger
g
g de zetel der hertogen
van Gelderland. In 1572 werd A. bijna zonder
slag
g
of stoot door de Franschen bezet, in 1813 door de
Pruisen stormenderhand op
P de Franschen veroverd.
onder de koningen
De wallen zijngeslecht
^
g Lodewijk
g
Napoleon
en Willem I.
p
oem of
Arnica,
Arnica ( wolverlet, valkruid, wilde goudsbloem
9
plant,
woudbloem
)i overblijvende
P behoorende tot de
Composieten, metele
g bloemgroeit
en
korfjes,
] 8T
Pop bergweiden
g
veenachtige
g heidevelden in N.Europa.
Uit de wortels en
P
bloemen wordt de A.-tinctuur
bereid, een, vooral homoeoPathisch,eneesmiddel.
g
Arnim,
^ Harry,
y ggraaf von,
Duitsch diplomaat,
ggeb. 3 Oct.
P
1824, werd in 1871 tot commissaris benoemd voor de onderhandelingen
over den vrede
g
met Frankrijk
en 9 Jan. 122. Arnica.
J
1872 totezant
te Parijs,
J geg
raakte in conflict met Bismarck, werd 22 Febr. 1874
weteruggeroepen on in een strafproces
P
g gewikkeld
g
gens het ontbreken van gewichtige
g stukken in het

archief
van
maanden
8ezantscha
P . Tot 9hete
8vangenisstraf veroordeeld, week hijJ naar het buitenland uit, schreef een brochure om zich te verdedigJ
en „Pro Nihilo" 1875
,) waarin hij zich voor^
stelde als een slachtoffer van Bismarck en werd daaroP
bijJverstek tot 5 jaar
] tuchthuisstraf veroordeeld
wegens landverraad, beleedigmb
' g van den keizer,
enz.1876.
) A. besloot nu om persoonlijk
^
J'k te verP
schijnen
voor het „Rijksgerecht"
J
en vroevroeg
vrijtoen hijJ 19
J had dit reeds verkregen,
ggeleide. Hij
g
Mei 1881 te Nizza stierf.
rev. in Middel-Italië, ontspringt o den
^op
Arno,
Monte Falterona in de A P
enniJnen en mondt bij^
Pisa uit in de Li fiche Zee.
Zij is 248 K.M. langg
J
en vanaf Florence bevaarbaar.
Arnold van Brescia, de oudste en wellPrekendste
tegenstander
van het pausdom
in de 12e eeuw,
P
^
leerlip
leerlingvan Abélard,predikte
te Brescia, zijn
J n vaderP
stad, en te Rome teen
wereldlijk macht der
g de wereldlijke
en de wereldschheid dereesteli'ken.
Op
J
P het
8
tweede Lateraanconcilie onder voorzitterschap
P van
paus Innocentius II((1139)) werd het anathema over
P
hem uitgesproken. Hij
Hi' zocht een schuilplaats
te
P
Zurich en'n
g1vijf
g Jjaar
] later naar Rome, toen hijJ
hoorde dat het volk daar tegen
was oop.
P
P
g den paus
J macht had laten
ggestaan en dien slechts geestelijke
g
behouden. Hij
was
tien
jaar
lang
het
hoofd
der
J
]
g
republiek
te Rome. Toen Hadrianus I V, tot paus
P
P
gekozen,
ekozen, Rome in den ban deed (1155)
en van keizer
(
Frederik Barbarossa, die met een leer
g naar Rome
wasekomen
om zich te laten kronen, A.'s uitleveg
ring
lieten de Romeinen hem in den
g
g verlande,
en genomen,
steek. A. vluchtte, maar werdevan
g
g
g
door den keizer aan den stadsprefect
van Rome uitP
eleverd
en
vóór
het
volk
iets
kon
vermoeden,
geg
wurg d en verbrand. Het pauselijk
J Hof ontkende
P
later alle medeplichtigheid aan deze daad. — Zijn
J
volgelingen, de Arnoldisten, bleven tot omstreeks
het begin der 13e eeuw in Italië, Zwitserland en
Duitschland bestaan. In 1862is te Brescia een standbeeld voor hem opgericht.
Pg
-SoudersArnstadt,
, hoofdst. van Schwartzbur g
hausen, ten Z. van Erfurt, aan de Gera, 18 000 inw.
Arnulf van Metz,^ bisschop
P van Metz, van 612—
627 stamvader van het Karolingisch vorstenhuis
geheeten); geb.
omstr.
(daarom ook de Arnul ^
i ersg
g
was gehuwd
met Begga,
583. Zijn
Zijn zoon Ansegisil
e99 de
e9
g
dochter van Pepijn
p ,7 van Landen. A. stierf 16 Aug.
g
641.
Arnulf van Karinthié^ D. keizer. Zie op
P Duitschland (Geschiedenis).
Aroe-eilanden,
^ e is. -groep
P in de Banda-Zee, ten
Z. van Nieuw-Guinea, behoorend tot de residentie
Amboina; 6325 K.M 2. • de grootste eil. zijn: Warialaoe, Kola, Wokan, Kobror, Maikor, Koba en Tarangan. Het aantal inw. werd in 1888 geschat
oop
g
13 000, meerendeels Alfoeren. Middelen van bestaan:arelduiken
opPara
]
P j vischvangst,
g jacht
P
diJ
svogels. De Ned. posthouder
woont te Dobo 0op
P
Wamar, het centrum van den handel, aanlegpl.
gP
van de booten der Kon. Pakketv. Mij.J
Aroewimi,
rechterzijriv.
van den Kongo,
^
J
g ont-
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^

rin op de Blauwe Bergen, ten W. van het Albertspringt
meer, is 1300 K.M. lang
8 en mondt uit bij het station
Aroewimi.
Aroisen, hoofd- en residentiesi. van het vorstendom Waldeck, 3000 inw.; slot met aanzienlijke
J
bibliotheek, kunst- en oudhedenverzamelingen.
g
Aronskelk. Zie Arum.
Arosa, druk bezocht, 1892 M. boven de zee lig-gend, kuuroord in het Zwits. kanton Grauwbunderland; ruim 1000 inw.
Ma aren, in 889 tot die waarArpad,
g der Maygaren
rp ^ hertog
veroverde omstr. 895 Hongarije!
$ J
g
en Zevenburgen,
stamvorst van het Arpadsche vorg
in
1301
in
de
mannestenhuis dat met Andreas HI
liJ ke lijn
is. A. overleed in 907 en leeft
J uitgestorven
g
in het volkslied nogg voort als de Hongaarsche
held
g
biJ uitnemendheid.
Arpeggio,van det Ital. ara,
p „harp",muziekr
P muz
term, beteekenend, dat oPP
piano of viool de tonen
van het accoord nieteli'k,maar
achterelkaar moeten
gJ
worden aangeslagen. Het A. wordt aangeduid
door
g
eenolvend
lijntje
lijntjerechtopPvóór het accoord.
g
Caserta, in het Z.W. van
Arpino,
P
rp ^ stad in de prov.
Italië ( CamPanië), 11 000 inw.; het oude Arpinum,
p
geboorteplaats
van Marius en Cicero.
P
8
in de
Arrah, hoofdP 1. van het distr. Sjahabad,
J
En 8.-Indische prov.
Bengalen,
aan het Arrah-kag
P
naal, 46 000 inw.
Arran,, bergachtig
g eil., behoorend tot het Schotg
Clyde
scheaafscha
Bute,
ligt
de, 465
^gin de Firth of Cl
P
^
5000 inw.
van het Fr. dep.
Arras ( Vl. Atrecht),hoofdst.
)
P Pasde-Calais in N.-W.-Frankrijk, de vroegere
g hoofdstad
van Artois; 26 000 inw.;geboorteplaats der beide
XIII
Robespierre's ;^ in 1640 werd A. door Lodewijk
^
op
P ]arden veroverd.
P de Spanja
Arrestatie noemt men het door de bevoegde
g macht
nemen van een persoon. Volgens
art. 157
gevangenP
g
van de Grondwet, mag,
in de wet
g
g buiten de gevallen
bepaald,
niemand in hechtenis genomen
worden dan
g
P
op
P een bevel van den rechter, inhoudende de redenen der aanhouding.
geval van betrapping
o
PP g op
gIng
heeterdaad van eenig
g strafbaar feit is iedere Bieen een ieder
naar der openbare
macht verplicht
p
P
bevoeg d den dader aan te houden en voor den offi(denur
bcier van justitie
] ustitie of een der hulpofficieren
P
te brengen.
P
g Deze maaktprocesgemeester bijv.)
verbaal op
weer in vrijJ
g
P en stelt den aangehoudene
heid tenzijJ het een misdrijf
misdrijfgeldt,
waarop
P als
g
maximum 4 jaar gevangenisstraf
staat en de offig
g
cier, om vlucht te voorkomen of om redenen van
maatschappelijke
PP J veiligheid, een bevel tot voorloopigge
aanhouding uitvaardigt, dat 6 dagen
P
g van kracht
g
is. Langere
aanhouding^ kan alleen bevolen worden
g
krachtens beschikking
g van de arrondissementsverleend isen wel
rechtbank en nadat rechtsingangis,
voor een tijd
J van 30 dagen,
g
g die telkens verlengd
kan worden tot het eindvonnis uit ges Proken is. Dehechtenis kan in mine (preventieve)
ze voorlooP ig
p
dering
g
^ van de straf worden gebracht.
Arretium. Vazen van. Zie Arezzo.
van den Romein Caecina
Arria, echtgenoot
g
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Paetus. Toen deze in 42 n. Chr. wegens een samenzwermgteen
g keizer Claudius ter dood veroordeeld
was, vergezelde
A. hem op
g
P zijn vlucht en toen er
voor hemeen
g kans op Predding gmeer overbleef,
stiet A. zich een dolk in de borst en reikte dien toen
stervend aan haar man, zeggend: „Paetus, het doet
geen pijn",((Paetes, non dolel). Ook Paetuu doodde
zich daarop.
P
Arrianus Flavius, Gr. wijsgJ eer, staatsman, veldheer en schrijver,
J
Ynië
ggeb. te Nicomedia in Bith
teen
g het einde der le eeuw; 131-137 n. Chr.
adocië, behaalde een overwinstadhouder van CaPP
op de Alanen, werd in 147 archon te Athene,
nip gP
leefde nog
van Marcus Aurelius, schreef
^ ten tijde
J
o.m. een Anabasis,"
het belangrijkste
boek over
»
^J
de veldtochten van Alexander den Groote.
Arróe of Aeró, Deensch eil. ten 0. van Alsen en
ten Z. van Funenele
g en;
g behoort tot het ambt
AerósSvendborg,
P
g 92 K.M2., 000 inw. plaatsen:
k] iibingmet 1500 inw. en Marstal met 3000 inw.Arrowroot een soort zetmeel, dat bereid wordt
in W.-Indië uit de wortelknollen van Maranta
arundinacea en in 0.-Indië uit die van Curcuma ant
aard9asti olio en Curcuma leucorrhiza. Het lijktoop
appelen op
PP
P tarwemeel, en is daarvan het best te
onderscheiden, doordat het bijJ het mengen
in kogen
bend water den aan die beide eienen
reuk mist. Het
g
wordt trouwens reeds in Indië vaak vervalscht.
Vooral voor ziekenvoedsel wordt A. veelgebruikt.
Arsaciden, nam van een koningsgeslacht, dat
regeerde
over het door Arsaces I in 256 v. Chr.geg
stichte Nieuw-Perzische of Parthische rijk.In 226
n. Chr. loste dit rijkzich opP in het Perzische. Een
zijlinie
der A. regeerde
150 — 428 na Chr. in Grootg
Armenië.
Arsenik of arseen, scheik. teeken As., is een staalgedegen
kristallijn, bladerig
g metaal, datg
$^J"s, kristallijn,
^ gevonden wordt in ertsgangen van oude gesteenten,
g
gneis, enz., ofwel in verbininlimmerleisteen
en ^
g
ding met zwavel of metalen. Het A, dat ir den hanuit del voorkomt
gede
gen, Sf afgescheiden
gis Sfar
sen;kkies, door sterke verhitting,
waarbij zwavelg waarbij
iJ zer,roverbliJ'ft. Het atoom
atoomgewicht
is 74,45,
het S.G.
,,
g
5,73.(A.
( is ook te bereiden in een zwarte ofgrijze
amorfe modificatie van 4,71 S.G.) A. is reukeloos
en smakeloos. Bij
het
J verhitting
g tot 3800 C. gaat
g
zonder te smelten over in eenri
g Jsachtig witten
damp.
J verbindingen
g zijn
J zeer vergiftig
P A. en al zijn
en wel het ergst
of
(
^ (arsenicum
g het arsenikhexoxyd
rattenkruid). Hoe beter en sneller de verbinding oP
lost, des te heviger
g werkt het vergif.
Arsin.
j Russische el = 0,7112 M.
Arta of Narda, het oude Ambrakia, is een stad in
Griekenland, hoofdtstad van den Gr. nomos van
dien naam, dicht bij
bi' de Golf van Aria van de Jonische Zee aan een rivier, die eveneens Arta heet;
bi' den
8000 inw. • A. was tot 1881 Turksch. Dicht bij
zeeslag
ingang
g ^ van de Golf van A. werd de beroemde zeesla
bijJ Actium (z.a.) geleverd.
g
A'rtabazus of Artabazes was de veldheer van
Xerxes in den oorlogg
tegen Griekenland, trok zich
in den slagg bijJ Plataea (479 v. Chr.), nogg vóór deze

100

ARTABAZUS—ARTHUR.

ten voordeele der Grieken beslist was, met 40 000
man terugg en ontkwam over Konstantinopel
P naar
Azië.
Baatz, seigneur
d', GascogArtagnan, Charles de9
g
nisch edelman,eb.
bijJ het
g
g omstr. 1611, gesneuveld
beleg
g
g van Maastricht in 1673 en beroemd geworden
door Alexander Dumas' roman DedrieMusketiers".
s 'atra, naam van
Artaxerxes,
^ oud-Perz. Artag7
ee^
' e Perzische koningen,
nl.:
g
regeerde
eerde
Artaxerxes I Longimanus (Langhand), re
van 464-424 v. Chr., dempte
der
P een opstand
P
de Athegen
onder Inarus,^ streed tegen
Egyptenaren
gYP
ners werd door Cimon verslagen
en ontving
g hun
g
barneling
g Themistocles, dien hijJ met eerbewijzen
overlaadde.— Artaxerxes II Mnemon met een sterk
geheugen begiftigd"), zoon en opvolger van Darius
II regeerde van 405-358 v. Chr., versloeggen doodde bijJ Cunaxa ten N.W. van Babylon
J jongeren
J g
Y zijn
hem in opstand
was gedie tegen
broeder Cyrus,
y
g
P
komen • in 368 sloot hij
met
de
Spartanen
den
vrede
J
P
vastevan Antalcidas)
( z.a. , waardoor het geheele
g
land van Klein-Azië weer aan Perzië kwam. —
{ Wagenmenner"), de zoon
Artaxerxes Ill Ochus„
van den vorige,
van 358-339 v. Chr., begregeerde
g
dwong
zijn
zijnsatrapen
oproerige satra en, heroverde van 348—
Phoenicië en Egypte
gYP en werd ten slotte door zijn
veldheer en vertrouwelinggBagoas
vergiftigd.
-- Arag
taxerxes IV ook wel A. I genoemd, was de hersteller van het Perz. rijk
J en de stichter van het Huis
225-240 na Chr.
der Sassaniden, regeerde
g
' en,op
o
Artels naam van eigenaardige vereeni
^g
patriarchaal
communistischer grondslag,
g onder arP
^
beiders, ambachtslieden, enz. in Rusland, met het
doelezamenlï
g
Jk een bedrijf
J uit te oefenen, in te
kooPen, crediet te verschaffen, onderlinge
g verzekedergelijkheid
is in de A.
ripg, enz. Het beginsel
g
meestal strengg doorgevoerd.
g
dochter van Zeus en Leto,
Artemis
Artemis, Gr. godin,
g
tweelingzuster van Apollo.
Aanvankelijk ggodin der
^
maan (Hekate, Phoebe), werd A. later een buitengewoon veelzijdige
macht toegeschreven. A. was inz.
deodheid
der vrouwen,
g
zij
J beheerschte het geheele
g
vrouwelijkegeslachtsleven
J
g
en trad op
der
g
P als godin
eboorten.
Zij
Zij schonk de
geboorten.
vruchtbaarheid, was meesteres over het dierenrijk,
jacht,
bewaar'
godin der acht
ster der eeden enz. De
Romeinen vereenzelvigden
haar met hun Diana. A. • 122. Artemis
wordt meestal voorgesteld (naar een munt in de
met de attributen der jacht: verzamelingg Farnese.
boog
i lkoker.
genpij
Artemisia,(alsem), Pplantensoort behoorend tot de
waarvan de meest bekende
familie der Composieten,
p
is de A. absinthium, waarvan de absinthz.a.
(
)
wordt bereid.(Bereiding,
bereid.Bereidin invoer van en handel in
absinth is in ons land in 1909 bijJ de wet verboden
geworden.)

os , N,C
Artemisia, vorstin van Halicarnassus,
Y
sirus en CalYdna in Kl.-Azië, volgde
g Xerxes op
P zijn
tocht naar Griekenland en onderscheidde zich in den
slag
g bij Salamis (480 v. Chr. door beleid en vastberadenheid.
Artemisia,: koningin
g van Carië, stichtte ter eere
van haarestorven
gemaal
Mausolus in haar hoofdg
g
stad Halicarnassus, eengrafmonument, het Mausoleum, dat een der Zeven Wonderen der wereld was.
in
Artesischeutten
((in Europa
P het eerst ge
P
g
de Fr.rov.
P Artois) zijn bronnen, die door boringg
verkregen
worden en aldoor onder druk staand
g

l

(

123. Artesischeut.
P
water opspuiten. Deze druk wordt veroorzaakt,
doordat een komvormige
g laagg waterhoudende
g rond besloten li^. tusschen twee waterdichte
leem- of steenlagen.
Wordt nu de waterhoudende
g
laag
laa aangeboord
in haar diepste
punt, dan spuit
g
P P
P
vol
volgens
ens de wet der communiceerende vaten het
in het boorgat
even hoog
als het
g
g op
g ongeveer
staat aan den rand van de waterhoudende laag.
g
en brouArtevelde,^ Jacob van, Vlaamschpatriot
P
wer te Gent, zoon van den rijken
lakenhandelaar
Joh. van A., verdreef aan het hoofd zijner
medebur^ I van Vlaanderen, die met
gers in 1337graafLodewi'k
den adel des lands tot Frankrijkoverhelde,^ bewoog
g
Gent tot een bondgenootschap
P met Eduard III
g
van Engeland en werd 24 Juli 1345 bijJ een volksoPloop
wijl
J men hem beschuldigde
g
P te Gent gedood,
^ de
Engelschen te veel te bevoordeelen. — Zijn
J zoon,
1340, P
plaatste zich in 1381
bij
Phili s van A.geb.
Philips
A.,
J
den strijd tegen Lodewijk II van Vlaanderen aan het
hoofd der burgerij,
Brugge,
g Jversloeg
g den
ggraaf
J bijgg
veroverde die stad, doch werd door een Fransch
leger,
dat den graaf
te hulpP kwam, verslagen
g
l; bijJ
g
Roozebeke, 27 Nov. 1382, en sneuvelde in dien slag.
Arthur of Artus, is een held uit den sagentiJ d der
Britten, die omstreeks 500 n. Chr.eleefd
moet hebg
benest.
( g in 537 , }hen aanvoerde tegen
g de Saksen,
en het middelpunt
werd van vele, vanuit Wales en
P
Breta
ne over de geheele
Romaansche en GerBretagne
g
maansche wereld verspreide,
die in de
P
^ heldensagen,
g
12de eeuw in Frankrijk een litterairen vorm kregen. De Keltische nationale held werd het ideaal
van een ridderlijken
vorst. Volgens
g de Welsche
sae
g resideerde A. te Caerlleon aan de Usk in Wales
( volgens de Bretonsche te Carduel, het te genwoordie
J g
g Carlisle in Cumberland) met zijngemalin
GenovevaGhwenhu
(
y war en een schitterender
hofstaat, waarvan 12 der edelste en dapperste
PP
ridders het middelpunt
vormden; dezen plachten
P
P
met A. om een ronde tafel aan te zitten ( Arthurs
Tafelronde). Van A.'s hof uit trokken de ridders
naar alle landen op
P avonturen uit, waarvan de beschri
J vin
g den inhoud vormt van de romans in
vain",
proza en verzen Erec” „Lancelot"
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„Perceval", „Tristan", enz.), welke een sagencYclus vormen (de Arthur- ro mans).
Artillerie was reeds vóór de uitvinding
g van het
en ggebruikte
ebru
buskruit de naam van de bijJ belegeringen
g g
Tegenwoordig
oorlogsmachines.
oorlo
,^
g is A. de naamTvan
g
g
het derde hoofdwapen van het leger.
g Men onderkanonnen al deewe
bscheidt veld-A. ( die met haar k
en der troepen volgt;
J de bedieningsmangsman
^gP
^ zijn
rijdende A. bijJ de
schappen
bereden, dan heet zij
zijrijdende
PP
„veld" rijden
ze opP de affuiten en caissons mee);
J
de stukken in forten en vestingen
vesti
n9•A. (die
(
g
bedient, alsmede het zware bele g
erin gg
s eschut);
meest
in
pantserforten
opgesteld,
het
kust-A.die,
(
P
Pg
met haar zware stukkentot
( 30 c.M. toe) opneemt
P
tegen het scheepsgeschut) en de scheepps-A., die aan
boord der oorlog
schePen is opgesteld.
In bergachtige
Pg
landen heeft men ber9•A., die uit lichte stukken bestaat, welke, zooveel mogelijk
oop
g J uiteengenomen,
g
muildieren ofak
aarden naar voor zwaardere
PP
stukken onbereikbarelekken
meegevoerd
kunnen
P
g
A. zijnzijn
bewapend
worden. Onze veld- en rijdende
P
bedieningsmansmanmet snelvuurgeschut,
waarbiJ g de bedienin
g
schappen
door schilden aan `de;affuiten en de
PP
zijn
munitie-caissons eenigzins
beschermd zijn.
g
Artis,volksnaam voor de Amsterdamsche dier^aarde, die voluit heet Natura artis ma9 istra („de
natuur is de leermeesteres van de kunst"). Deze
naam was op
zóó gP
geplaatst dat het woord
P den gevel
g
A. boven de deur stond.
Cy nara L. ,plant
uit de fam. der
Artisjok)
P
Composieten,
Com
een distelachtige
p
g Pplant, uit het Oosten afkomstig;
g de vleezige
g vruchtbodem van eene
soort, de vleezige
g
g stengels
van een andere worden
alsoente
gegeten in En8Tgg
geland, België en Frankrijk(in
( ons land zeer weing . De Pplant wordt tot
—
1.50 M. hoog, te
heeft o
vinsP
letige, van onder
witte bladeren en blauwpaarse
aarse bloemkorfjes.
Artois^ vroeger eenprov.
P
in N.-W.-Frankrijk,
J met
den titel van eengraafg
schaP
(ongeveer
het tegen(. g
g
124. Artisjok
met
J
woordi
P Pas-de- eetbaren vruchtbodem.
g e dep.
Calais); hoofdst. Arras.
A. is met Frankrijkvereendg bij Jden Vrede van
Nijmegen in 1678.
Aruba, een van de Ned. Kl. Antillen onder den
Wind,on geveer 30 K. M. van de kust van Venezuela;
het kwam in 1740 onder Ned. bestuur; 165 K. M2.,
9616 inw.ekruisd
ras van Negers
g en Indianen);;
g dianen
Oranjestad
en;^hoofds. Oranjestad.
Phos
Phaatla g
} Europ.
fam der Araceeën),
(
P of
giftplant
W.-Aziatische overblijvende
g P inbosschen,
meti PJ
lvormi egbladeren, knotsvormige
g bloemkolven en roode bessen. (Zie fig.
P de volgende
g
g op
kolom.)
Arva, comitaat in het N. van Hongarije, aan
Galliciëgrenzend,(201
enzend,2018 K. M2., 85 000 Slowa-

..a

125. Aronskelk.

kische inw.),enoemd
g
naar de riv. A.r zijriv.
J
van de Waag;
g hoofdst.
Alsó-Koebin.
Arvaalsche Broeders
(Fratres arvales), naam
van eenriestercolle
P
l;e
in het oude Rome,
volgens
de sage
^
g gge sticht door Romulus, op
aansporing
P g van zijn
stiefmoeder Acca Laurentia, en welkerspeciale taak bestond in
het brengen van offeranden voor een voorsP
oedig en oogst.
Het
g
waren steeds aanzienlijke
mannen, en in
J
later da lten was de keizer steeds een der A.
Zi' hebben zich
B. Zij
waarschijnlijk
J J van alle
heidenscheriestershet
P

langst
g staande gehouden.
g
van de Rhone in Savoye,
Arve zijriv.
J
Y ontspringt
op
M.) , loopt
(
P den Col de Balme (2202
P door het dal
van Chamonix en mondt dicht bijJ
in de
Rhone uit; lente
g 100 K. M.
Arverners naam van een Keltisch volk in het
Auver
Auvergne,
ne, dat zich onder Vercinlangentijd
Je tegg n Julius Caesar verzette.
9 etorix langen
As heette een oud-Romeinsch koperengeldstuk,
g
P
door Servius Tullius ingevoerd,
van afwisselendgeg
wicht en afwisselende waarde in den loop
P der
tijden
(ten tijde
van Cicero was een A. ongeveer
4
J
J
(
g
cent van onze munt waard). — A. was ook de naam
van een gewicht van 327 gr., verdeeld in 12 onsen.
Asa,y koning
g van Juda, achterkleinzoon van Savan
zijn vader Abia, regeerde
lomo, opvolger van zijn
g
a
923-883 v. Chr. en werd opgevolgd door Jos',
7at
zijn zoom
Asa foetida of duivelsdrek is een bruinrood gemhars, hoofdzakelijkafkomstiggvan een schermbloemi^g
gewas Scorodosma foetidum Bu e , dat tusschen het Aralmeer en de Perz. Golf voorkomt,
heeft een walgJ
eli'ken reuk en smaak en wordt als
of krampP
P
ggeneesmiddelggebruikt ((als prikkelend
stillend middel, teen
g wormen, enz.).
Asahan, sultanaat op
P de 0.-kust van Sumatra,
onder Nederl. o
ereza
ong.g6000 K. M;.,., en zeer
PP
g ,g
belangrijk
^J door den bloeienden tabaksbouw. A. is
door een 2000 M. hooge
in het W. van de
g bergketen
g
zij Bataks
Bataklandenescheiden.
De bewoners zijn
g
Maleiers, ook veel Chineezen als koelis. Hoof d P1.
is Tandjong^ Balei, aan de voor sloepen
P bevaarbare
A.-rivier ( afwatering van het Tobameer) gelegen,
g g
ong.
P
g 13,5 K. M. stroomopwaarts.
Asbest( Gr. onverbrandbaar”)^ naam van delfAsbest
stoffen die zich onderscheiden door vezelachtige
g
samenstelling,
^^ zi'deachti
J
g en gglans en veelal door
een witte ofri'ze
gJ kleur. Het eigenlijkeA. komt in
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zamenstellingovereen met hoornblende en is daarijzerarme
van een ijzerarme
of " zervriJ e varieteit. Daarnevens
^J
heeft men nogg verschillende soorten (buigzaam
A.,
^ g
amiant of bergvlas,
bergkurk
of bergleer,
^
a
g eer houtabest of berghout). Van het amiant maakten volgens
g
Plinius de Ouden een soort onbrandbaar lijnwaad
(asbestinum), waarin de lijken
verbrand werden
om de asch ervan onvermengd
g te houden. In
verschillende berglanden
bestaat tegenwoordig
g
g
g
een levendige A.-industrie, welke allerlei voorwerpen, ook kleedingstukken (handschoenen en laarzen, bijv.) vervaardigt,
8^ welke dienen moeten om
vuur, warmte of electriciteit af te sluiten,
>teen
g de
inwerking
g van zuren te beschermen, enz.
AsarJ awas de lotgenoot
vanDaniël aan het hof van
g
1l'ebukadnezar en heette later Abedn
e9 o. Het
„Gebed van A." behoort tot de Apocriefe
boeken
P
van het 0. T. en dateert waars ^
hi Jnli'k
J uit de
laatste eeuw v. Chr.
Ascalon of Ascalon een van de vijf
J
J Philistijnsche
steden tusschen Gaza en Asdod aan de Middell.
Zee, wordt in het 0. T. meermalenenoemd
• e,g
g
boortiPlaats van Herodus den Groote. 12 Aug.
g 1099
versloegen
de Kruisvaarders onder Godfried van
g
Bouillon hier den sultan van Egypte. In 1157 werd
A. veroverd door Boudewijn
Boudewijn III,^ koningg van Jeru
zalem, in 1187 weer ingenomen
door de Saracenen,
g
in 1191 heroverd door Richard Leeuwenhart, het
jaar
volgend
jaar verwoest. Thans zijn
g
J er alleen maar
bouwvallen over. De sjalotten(eigenlijk
askalonnen)
J
ontleenen haar naam aan A., waar zijJ vroeger
g in
menigte
g groeiden.
^
ASCaniuS^ z oon van A eneas en Creusa ^ ging na de
verwoesting
Troje met zijn
g van Troje
J vader naar Italië,
werd na Aeneas' dood diens opvolger, liet echter
weldra aan zijn
t stiefmoeder Lavinia de oude residentie Lavinium over en stichtte zelf Alba Longa.
g
Ascension, Hemelvaarteiland, vulkanisch eil. in
den Atl. Oceaan, ten N. W. van St. Helena; 88
K. M2., 120 inw., sinds 1815 En gelsch • haven Georgetown, sinds 1881 kolenstation.
oefening om heerAscese^ Gr., beteekent elke oefenin
schaPPJ
i over iets te krijgen.
Jg Men duidde in de
Oudheid met dit woord o. a. de onthoudingg aan der
Gr. kampvechters,
^ die daardoor de noodige
P
g kracht,
vlu
vlugheid
en volharding
g
g zochten te verwerven; in
het Christ. spraakgebruik de^! doodin
g des vleesches" door uiterst sobere levenswijzeen vrome
boetedoeningen.
g
Asch is de na de verbrandingg van plantaardige
P
g
of dierlijke
stoffen als onverbrandbare substantie
J
overblijvende
rest, die bestaat uit kalium- natrium)
calcium-, magnesium-,
ijzer-,
hosphosphorhor- en andere
^
^P
gen; wordt technisch nogg voor verschillende doeleinden benut. Hout-A. wordtebruikt
bijJ
g
de zeepziederij, linnenbleeker
iJ g
iJ^ ververij,
lasfabrits ge en in aardewerkfabrieken; ze wordt echter
meer en meer verdrongen
en soda. De
g door potasch
P
Phos
Phorzuurhoudende beender-A. dient tot het
maken vanhos
or en is een kostelijke
kostelijkebemesting.
P P
g
A. heeft een zeererin
warmte geleidend
vermogen
g g
^
g
en wordt daarom welebruikt
bijJ het bouwen van
g

ijskelders, brandkasten enz. — Vulkanische A. is
uiterst fijn verdeelde lava, die bijJ vulkanische uitbarstipgen in den dampkring
geworpen
P g
g rP wordt,
soms in zulkeoote
hoeveelheden(bijv.bibijde uitgT
barstipgvan Krakatau in 1883 }, dat zijJ over de geheele wereld ongewone
luchtverschijnselen
verwekt.
g
Prov.
Aschabad,^ hoofdst. van de Transkaspische
p
in Russisch Centr.-Azië, nabij
J de Perz, grens,
g^
19 000 inw.
Aschaffenburg,
^: voormalig
g vorstendom aan de
Main, thans tot het Beiersche distr. Unterfranken
behoorend, kwam in 1806 aan denootherto
^
g van
Frankfort; toen deze afstand deed, verviel het aan
Oostenrijk^(1814)
Oostenrijk
) en werd door dit land aan Beieren
overgedaan
tegen
afstand van gebied
in Tirol en
g
g
g
Salzburg.
A. op den rechteroever
g — De hoofdst. A.,
van den Main, aan den mond der Aschaff, 30 000
inw.
of Aschwoensd
Aschdag
^
a9 is de eerste dag
g van de
^oote, 40-daag sche vasten in de R.-K. Kerk, zoo
de gemeenteleden
ggeheeten omdat dan de priester
g
P
na het bijwonen
der mis met asch het teeken des
kruises op
P het voorhoofd maakt, onder het uits
Preken van de woorden: Memento, homo,uia
pulvis es
^ p
et in pulverem reverteris „Gedenk, o mensch, dat
gij stof zijtt en tot stof zult wederkeeren").
gijJ
")
Ascherslehen arrond.-hoofdst. in het Pruis. re g.g
distr. Maagdenburg
Saksen, aan de
g
P
g in de prov.
Eine, 29 000 inw.
Ascoli Picen0 het oude Asculum Picenum,
hoofdst. van de Midd.-Ital. P rov. A. (2063 K. M2.,
256 000 inw.),
) aan de Tronto, 29 000 inw.
Asch van Wilk, Jhr. Mr. Titus Anthonyy Jacob
van, Ned. anti.-rev. staatsman,eb.1849
te Utrecht,
g
werd 1881 lid der 2e Kamer voor Zwolle, daarenboven 1883-1891 burgem. van Amersfoort,
1885-91 lid der Prov. Staten van Utrecht, 1891-96ouverneur
van Suriname (1904 werd te Parag
maribo een standbeeld voor hem opgericht); in
1896 lid der le Kamer voor Zeeland, 1900 wederom
burgem. van Amersfoort, 1901 lid der Tweede Kamer, voor dat district, doch in hetzelfde jaar min.
van Koloniën in het ministerie-Kuyper; est.
gest.
Sept.
Ha e.
P 1902 te 's Hage
stad
Satrian0 het oude Asculum Apulum,
Satriano,
p
in de Z.-Ital.rov.
P Foggia,
ggi 9000 inw. ; Pyrrhus
versloeg
g er 279 v. Chr. de Romeinen.
Ascot Heath,i dorp
P (in 1901:1927 inw. en groote
^
heidevlakte in BerkshireEng eland 7 K. M. van
Windsor, waar jaarlijks in Juni groote wedrennen
wordenehouden,
de Ascot races.
g
Ascue of Ascue George, Engelsch vice-admiraal, streed in den slag
Plymouth (26 Au
^ bij
J Y
g 1652)
tegen
doch leed de nederlaag.
^
g A. nam
g de Ruyter,
eveneens deel aan den Vierdaagschen
Zeeslag
g
g 10—
13 Juni 1666), raakte met zijn
J schip,
^
P de „Royal
Prince" aan denond,
en
^ werd gevangen
g g genomen
g
tot aan het sluiten van den vrede opALoevestein
geinterneerd.
vijf steden van de Philbbtï Jnsche
Asdol^ een der vijf
vorsten, zetel van den Dagon-dienst,
onder Salomo
ag
tijdelijk
door de Israëlieten bezet. A. lag^ aan den
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weg
gYP en was daardoor straYr naar Egypte
g van Syrië
te8isch van belang.
g Het werd door de Maccabeeën
ingenomen
en verwoest, door de Romeinen in 55 v.
g
Herodes de Groote liet A. na
Chr. weer opgebouwd.
Pg
aan zijn
^ zuster Salome. Thans is A. een klein dorp„
P
Esdud, niet ver van de zee.
in de Noordsche mythologie het machte e
Asen,^machtig
zij
geslacht der ggoden, wier stamvader Odin is. Het zijn
weldadige
g wezens, die voortdurend
strid
J voeren tegen
g de boosaardige
^ reuzen, de
Vanen.
Aseis is een methode van ofereeren en wondbehandeling,waarbij
g^
J alle infectie-kiemen van de wongehouden.
De huid van den
de worden verwijderd
g
patiënt, de handen, verbandstoffen en instrumenten
P
van den arts worden daarbij
^ i.: volstrekt
J steriel (d.
vrij
de instrumenten
g
J van ziektekiemen) gemaakt;
enz. door verhitting
g in stoom van hooge
g spanning
P
g
of door koken, huid en handen door wasschen met
zeep
en
warm
water,
alcohol
en
sublimaat.
P
handelsen het rijkste
Aserbeidsjan,
1 ^ N. W. prov.
P
van Perzië, maakt deel uit van
en nijverheidsgebied
het Armenische hoogland;
104 840 K. M 2., circa
g
1 mill. inw.Armeniërs,
Koerden en Turkmenen);
{
hoofdst. Tebris. A. heette in de Oudheid Atropatene.
p
het verblijf der Asen", is in de Noordsche
Asgard,
g ^ het„verblijf
fabelleer de woonplaats
der ggoden in het midden van
P
den hemel, door de brugg Bifrost (den
regenboog)
{
verbonden met Midgard
(de aarde).
g
Kent, 85
Ashford^ stad in het Eng.ggraafsch.
^
K. M. ten Z. 0. van Londen, 13 000 inw.
Ashton-in-Makerfield stad in hetraaf
g sch.
Lancaster, in het N. W. van Engeland,
10 K. M.
g
ten 0. van Manchester, 44 000 inw.; ni Jverheidscentrum.
Ashland, stad in het staat Wisconsin in het N.
der Ver. Staten, aan het BovenmeerLake
Superior),
{
13 000 inw.; belangr. industrie.
en wilajet
j in W.-Arabië, tusschen
Asir,^ bergstreek
g
Hedsjas
en Jemen, 150 000 K. M 2., 160 000 inw.;
]
hoofdst. Menadir, met in de buurt de vestingg Reda.
As anti, voorm. Negerrij
g J k in W.-Afrika, nu tot de
Eng.
P de Goudkust behoorend; de ing koloniën op
boorlingen,
Jg
g ^ de As anti nen
, zijn
J een krijgshaftig
g
volk, meer ontwikkeld dan de meeste hen omrinoop
^ hun aantal wordt geschat
g
gende stammen;
1 b, 2 millioen; tot 1896 voortdurend in oorlogg met
de Engelschen (laatste
opstand
in 1900);) hoofdstad
P
^
Koemassí35
{ 000 inw.).
Askalon. Zie Ascalon.
Ask!epios. Zie A esculapius.
Asmodes Asmodi, Aschmedai of Verwoester in de
Hebreeuwsche mythologie een booze geest,
die
g
o. a. in het Boek van Tobias voorkomt.
Asnières stad in het Fr. dep.. Seine, 5 K. M. ten
den linkeroever der Seine,
N. W. van Parijs,o op
43 000 inw., beroemd wegens de roei- en zeilwedstrijden,die erg
worden gehouden.
Asopus
Aso
us is de naam van den riviergod
g en tevens
van vele rivieren in het oude Griekenland.
ASp aria is de meest beroemde der hetairen
(»vriendinnen" ) uit de Oudheid,eb.
g omstr. 470 v.
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Chr. te Milete, muntte uit door ongemeene
bekoorg
lïJ kheden en groote
geestesgaven,
ging
g g te Athene om
g
g
g
met de beroemdste mannen, was de beminde en de
tweedeemalin
van Pericles en huwde na diens dood
g
sicles.
met
in de prov.
Z.-Holland, 1656 inw.;
Asperen,
^ gem.
g
p
P
het stadje A. is aan de Ling
e gelegen.
g g
wortelstok
zijn de uit den kruipenden
Asperges zin
P
o cio schietende jonge
van Asparagus
opschietende,
^^us
1r
P
g spruiten
nalis.
in
ren
en Eszlingen
Asren
J dorpen
g zijn
P Neder-Oostenp
rik,
Weenen, waar 21 en
J aan den Donau, tegenover
g
onder aartshertogg
22 Mei 1809 de Oostenrijkers
I,
Karel een overwinning
g behaalden op
PNapoleon
^
waarvan de voordeelen echter weldra weer verloren
en door den
sla bi Wa
ram. Maarschalk
J
g
^gg
Lannes sneuvelde in den slag
gbijJ A.
Zie Colon.
Aspinwall.
p
AS romontegebergte
Aspromonte,
^ in het Z. W. van Calabrië,
nabij
'o waar 29 Au gs. ] 862 Garibaldi. bijJ een
JReg^^
o 'n gom
in hetRomeinsche gebied door te dringen,
g
g
Pe
aangevallen,
gewond en gevangen
werd.
aan
^g
g
g genomen
g
g
Aspp
ro otamos de Witte Rivier"). Zie Achelous.
staatsman, geb.
Asquith,
g
^ H erbert Henry,
y Engelsch
g
q
12 Sept. 1852 te Morley, in 1876 advocaat te Londen, in 1886 lid van het Lagerhuis,
waar hijJ zich
g
aansloot bijJ de liberale partij,
8 in 1888
P J verdedigde
Parnell in 1892-1895 staatssecretarisminister
{
van binnnelandsche zaken, in 1905 kanselier van de
schatkist, sinds 1908 minister-resident;
nam 30
P
Mrt. 1914 teneinde het hoofd te kunnen bieden
aan officieren, die niet teen
g Ulster (z. a.) wilden
dienen, het ministerie van oorlogg over.
aan de Assab-baai, in de straat
Assab,
^ plaats
P
Bab-el-Mandeb in de It. kolonie Erythrea,
9 Jan.
Y
1881 door Italië bezet; ong. 5000 inw., meest Arabieren, Somalis en Joden.
Assam en 0.-Bengalen,
^ ,Pprov. in het N. 0. van
Eng.-Indië,
door Bengalen,
Bhoetan, Tig
g
^begrensd
^
bet Opper-Birma
en Manipoer;
34 019 000 inw.
P
PP
Hindoes Mohammedanen en heidenen).
) A. wordt
zijrivieren.
besproeid
door de Brahmapoetra
en haar zijrivieren.
bes
P
P
van het Eng.
g
g bestuur is Sjillong.
Assassi nen een staatkundig-godsdienstigeMohammedaansche secte Sjiieten die gedurende de
Kruistochten een vreeselïJ ke rol heeft gespeeld
in
gP
Perzië Syrië
J
yr en Palestina en waarvan de overblijfselen nu nog
geheime genootschappen
PPe bestaan in
galsg
g
het Oosten. Stichter der secte was Hassan, die in
overroet
1090 het slot Mamoet in Perzië
P elde en
zich daar vestigde.
HijJ had weldra 60 000 aanhang
ers^
die hem blindelings
gehoorzaamden,
gg
^ overtuigd
g
g
dat zijn
J bevelen van God zelf kwamen, Door een bedwelmenden drank, uit hasjisj of hennep bereid,
werd, en door zinswelke jongelieden
toe ge
) g
g
genot,
snot werden zijJ tot willooze werktuigen
g van het
pperhoofd, dat de vorst van den Berg
el
ooPP
{]
g (Sjeik
pg gewoon Westerlingen
Ds'ebel
) heette ^doch door de Westerli
]
genoemd werd. Door
lijkde Oude van den Berg"gg
dolk en vergif versPreidden de A. alom schrik en vergrrootten zij
J hun macht. Vanaf het midden der 12e
eeuw resideerde het hoofd der A. in de sterke burcht
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Ulleika in het Libanon eber . In de 13e eeuw
brak Hoela9 oe, een machtige
g khan der Mon golen,
hun macht; de burchten der moordenaars werden
vernield en zijJ zelf uitgeroeid.
g
.rov. Brabant, ten N. W.
Assche, s tad in de Belt^P
Assche
van Brussel, 8864 inw.
Assela n Thomas,geb. te Amsterdam, woonde
daar in de 2e helft der 17e eeuw. HijJ schreef eenige
^
treurspelen
en verscheidene kluchten, o. a. „Jan
P
Claeszoon of deewaande
dienstmaagd"
8
g (1683).
Drenthe, 14 005 inw.
Assen,
Assengem. in de prov.
P
A. is de hoofdstad derrovincie
en was tot aan
P
het begin
g dezer eeuw een klein dorp.
rP Toen het 13
Maart 1809 door koningg Lodewijk
^ tot een stad verheven werd, telde het slechts '730 inw.
gemeente, vroeger
Assendelft
^ g
J
g een heerlijkheid.
in derov.
P N.-Holland, 3758 inw. Het dorp
P A
wordt reeds in 1063enoemd.
g
Assenede,^ stad in de Belg.
prov. 0.-Vlaanderen,
gP
biJ de Ned. grens
^ ten W. van Sas-van-Gent.
geld,
Assi^aten zijn
J het papieren
PP
g ^ door Frankrijk
in omloop
gebracht ten tijdeder Groote Revolutie.
Pg
Als zekerheid ervoor stelde men de tot staatsdomein
verklaarde kerkelijke
J
ggoederen. Men kon deze,
zonder derï
prijzen
zen te drukken, niet in eens verkooa ier uit voor de waarde
Pen, en gaf
g daarom PP
ervan, gen
aan
dea
emeenten
werdg gelast
dit
Pieren
bij den verkoopP
geld in betalingg aan te nemen b'
dieroederen,
welke het rijk
rijk overliet aan degeg
meenten, waarin zij
De A. heette dan ook
Jlagen.
g
aanvankeli
papier municipal
J kpp
p („gemeentelijk aP
pier"). Terwijl echter de waarde der kerkelijke
PJ
goederen
oederen
ggeschat werd op
P 10 000 mill. francs,
had men in 1796 reeds voor 45 578 mill. francs A.
uitgegeven. Gevol
Gevolgwas een enorme koersverlaging
gg
der A. Reeds in 1795olden
zijJ 1s van het nomig
naal bedrag
zij daalden tot 1/833114 Febr. 1796
g en zij
werden ze buiten koersesteld
en tegen
1ao der
g
g
nominale waarden ingeruild
tegen
g mandaten
g
g z. g.
(mandat8 territoriaux ).
Asser,
Tobias Michael Carel,
^ Ned. rechtsel.
^
g
en kenner van het internat. recht,eb.
P
g 28 Apr.
hoogl1. aan het athenaeum te
1838, werd 1862 hoo
stichtte 1869 de Revue de droit
international et de lé ^
' lation comparée",
behoorde
P
in 1873 tot dendle
ers van het „Institut de
^ gg
droit international". In 1875 werd A. adviseur van
het dep. van Buitenl. Zaken, in 1893 lid van den
Raad van State, vanaf 1870 lid en vanaf 1898 voorz.
van de staatscommissie voor het intern,rivaat
P
recht;est.1913.
g
Assiniboina, riv. in Canada, ontspringt
op
P
P het
Rotsgebergte,is 700 K. M. langg en mondt bijJ Fort
Garry
Ga in Manitoba uit in de Red. Rivier, die uitwatert op
eer. Naar deze riv. heeten
P het Winne
P egm
de tot de Sioux behoorende Assiniboina-Indianen,
nog
g 5000 man sterk.
Assisi,^ stad in de Midd.-It. prov.
Peru gi
'a ,aan de
P
riv. Chiascio; 17 000 inw. ^g
eboorte
geboorteplaats
laats van den
H. Franciscus van A. die er in 1209 het eerste
klooster van zijn
J orde stichtte en wiens stoffelijk
overschot er in de Kloosterkerk rust.

Assmannshausen dorp
rP in het Pruis. re .-distr.
^
Wiesbaden, aan den Rijn,ong.g1100 inw.; warme
bron;oede
mode wijn (Assmannshauser),
8),
baanznaar het Niederwald.
Assoean, het oude Syene,
y
Prov.-hoofdsi. n
Opper-Egypte, ong. op
o den Kreeftskeerkring,
g op
P den
rechterNiJ loever en bijJ het begin
^ van de watervallen,
zoodat van A. af de Nijl bevaarbaar wordt. In den
omtrek vindt men vele oudheden. Een der eil. in
den Nijl
Sa geheeten, is het beroemde
J bij
J A., nu El Sag
Elephantine der Ouden. A. telde (in
( 1897)) 13 101
inw. In 1902 is de reusachtige
g stuwdam in den Ni J1
voltooid om het water op
P te stuwen en dit in den
tijdvan droogte
droogte over het land te brengen;
in 1912
8
nog
no 7 M. hooger
zoodat nu 1 millioen
g gemaakt,
g
aeres land (405 000 H. A.) besproeid
kunnen worden.
P
Assumptionisten
) is de
p
( Pères de 1' Asgomp tion
naam van een Fransche congregatie,
die een zeer
gig
militant karakter droeg en inz. veel kracht ontwikkeld door middel derers
(hun
blad ,La Croix"
(
P
had een oplaag
P g van 19 000 ex.).) De Orde, die sinds
1520 bestond, werd in Frankrijk
Frankrijk 24 Jan. 1900 0 P8reheven.
lias.
Assurbanipal.
p Zie Sardana^
AssY
rié^ e en oud rijk
J in Azië, oorspronkelijk de
landstreek ten 0. van den middelloop
P van den Tiis, bes
^
Proeid door de Groote en de Kleine Zab, in
het N. en 0. bergachtig, in het Z. vlak, ong.165 000
K. M2. en verder de door de Assyriërs
door hun
Y^
veroveringen
daaraan toe gevoegde
Yg
g g landen (Babylonië, Mesopotamië,
Kl.-Azië, enz. De Grieksche
P
verhalen betreffende de oudsteeschiedenis
van A.
g
(Ninus, Semiramis, enz.)) bleken bij
0 deopgravingen
te Nineve en do ontcijfering
van het spijkerschrift
(z. a.) Medisch-Perzische sagen
te zijn.
schijn
^
J A. schijnt
2250 v. Chr. ontstaan te zijn
) uit nederzetting en van Babylonische
volkplanters.
Het
^
P
bleef door taal, beschavingg en geschiedenis
nauw
g
met BabYlonië verbonden. De eerste hoofdstad was
Assur, ten W. van den Tigris,nu
( de bouwvallen
van Kalat S'irgath , naar welke stad het land 8enoemd werd. Bijna g
onafgebroken voerde A. oorlog
g
met het moederland BabYlonië. Salmanasser I
( omstr.1330 v.Chr.)) breidde het rijk
J in N. W. richtinguit en bouwde een nieuwe residentie, Kolach.
Zijn
J zoon, Tukulti-Adar I heerschte zelfs tijdelijk
J
J
over BabYlonië. Van de 9e tot de 7e eeuw v. Chr.
wasgeheel
KL-Azië aan A. onderworpen
rP en was
g
Nineve op
P den linkeroever van den Tigris,
^ tegen8
over Mosoel, de hoofdstad. Onder A88urbanipal
( Sardanapalus 668-626 v. Chr.) braken opstanden
P
uit in de veroverde landen en in 606 bezweek
Nineve voor de verbonden Chaldeeërs (onder
Nabo olassar en Mediërs (onder Cyaxares • hierdoorging.'s
zelfstandigheid voor altoos verg
loren ( zie: Baby}
lonié . De Ass ' che kunst
bereikte haar hoo
g te
P unt onder Sardanagr
bouwwerken waren vooral
palus. De ootsche
versierd met overvloedig
g beeldhouwwerk en basreliefs, en ook de Assyrische meubelen, sieraden en
wapens
waren soms wezenlijkekunststukken.
P
(Zie fig.
pag. 105).
PPg
g op

ASTARTE—ASTEROÏDEN.
semiAstarte
Astarte, Grieksche naam van de grootste
^T
tischeodin,
de echtgenoote
van Bahl; zij vertegen.
^
g
woordigde
het vrouwelijke,
ontvangende,
voort.
^
g
8
bren^ ende principe.
P P A.
was deodin
der liefde,
g
der vruchtbaarheid en
der voortplanting; de
maan was haar gesternte. Haar eeredienst
eischte dat de meisjes
zichris
aan
^
P gaven
de vreemdelingen,
die
g
haar feesten kwamen
• het loon stonbijwonen
den zijJ
af aan het
heilig
dom of besteedden zij
aan offers. A. was ook
deodin
van den krijg.
g
Vooral door de zeevarende Phoeniciërs
127. Astarte.
werd haar zinnelijke
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eeredienst in alle landen om de Middellandsche
Zee verspreid.
P
Asten,^ gemeente
in de prov.
N.-Brabant, ten Z.
P
g
van Helmond, 3884 inw.
Aster,
plant uit de fam. der Composieten, meest
^ P
of tuilen bioverblijvende
kruiden,^ met in pluimen
overbli
J
P
J
of witte
eengeplaatste bloemkorfjes;
blauwe, violette
]
straalbloemPJ'es en gele
g of roode schijfbloempjes.
De N.-Am. soorten zijn
) als her st-A.ggewilde sierP landen.
aan de Kaspische
Zee
Asterabad,
^ Perz, prov.
P
P
18 000 K. M2. 179 000 inw.); hoofdstad Asterabad,
15 000 inw.
planeten, zijn
planetoiden of kleine p
Asterioden
:p
J de
kleinste soortlaneten,
die om de zon loopen,
in
P
P
banen liggend
tusschen die van de planeten Mars
8gP
(zie op
en Jupiter
p
P Planeten); het aantal ontdekte
A. bedraat
g tot P heden ruim 500. De eerste A.
Ceres, werd 1 Jan. 1801 ontdekt door Piazzi. Men
neemt aan dat de A. ontstaan zijn doorg
verdichting
van een nevelring,
vrij om de zon
^ die zich vroeger
g ^J

in den vorm van eén leeuw
ew
126. Assyrische
en Perzische kunst. 1. Ass Tisch
bronzen ggewicht
Y^
Y
onder palmboomen
Jg
P
((Br. Museum). 2. Perzisch zegel, Da rius voorstellend, op
P leeuwen jagend
(Br.
Br. Museum).
uit het Ppaleis van Darius ((Louvre). 4. Basreliëf met twee af Beel) 3. Kapiteel
P
Assur
Chr., den god
al uit de 9e eeuw v. Chr.
dingen van den Assyrischen
Koning,
^
g^ Assurnasirpal,
Y
cirkel boven den heiligen boom (Br. Museum).
vereerend die hem verschijntin een gevleugelden
g
g
}((Br. Museum). 6. Het graf
5. Kolossale leeuw van den tempel
(
g
P van Ninib te Calah (Nimrod)
7. Kolossale gevleugelde
leeuw met menschenhoofd uit
van Cyrus,
g
g
y ^ in de buurt van Murghab.
g
hetaleis
van Koning
)
(
p te Calah (Nimrod).
P
g Assurnasirpal
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bewoog. De A. dragen meest alle klassieke namen
en worden aangeduid
door het ggetal, dat de volg
orde vang
haar ontdekking aangeeft,
in een kringg
g
e laatst.
gP
Asthma. Zie Aamborstigheid.
9
Asti, het Asta Pomp*
p9 der Ouden, stad in de N.It.rovincie
Alessandria, aan de Tanaro, 38 000
P
inw. ; muskaatwijn. In de Middeleeuwen was A.
een der voornaamsterePubliekenen bekend door haar
100 torens, waarvan er nog
g slechts 30 in wezen zijn.
Aston Manor, fabriekst in het Eng. graafschap
gr
P
Warwick, ten N. van Birmingham,
77 000 inw.;
g
iJ zerindustrie.
Astor, Johann Jakob, geb. 17 Juli 1763 te Walldorf bij
J Heidelberg,
g sinds 1783 te New-York, waar
hiJ
begon
te drijven,
g een pelshandel
J ven, strekte langgP
zamerhand zijn
J handelsrelaties uit over de geheele
g
aarde, zoodat hijJbij
J zijn
J dood, 29 Mrt. 1848, een vermogen naliet van 20 mill. dollars, dat later bijJ den
dood van zijngelijknamigen
g J
g kleinzoon in 1890 reeds
oP
meer dan 100
mill. dollar
geschat werd. Hij
g
Hij
stichtte te New-York de Astor-Bibliotheek, de
grootste der Ver. Staten.
g^
Astoria, havenstad in den staat Oregon
in het
g
N. 0. der Ver. Staten aan den Gr. Oceaan, 15 K. M.
boven den mond der Columbia; (in 1906) 10 000
inw.; in 1811esticht
door agenten
van Astor.
g
g
Astrakan gouvernement in het Z. 0. van RusAstrakan
van den benedenloopPvan de
aan beide zijden
Wolga,
Zee; 215 841 K. M2.,
g ^ aan de Kaspische
P
talrijk
van talrijke
1246 000 inw., vormt een laagvlakte
^
en Kalmnkkenen Kir^'ezenste
zoutsteppen
P Pen ) . —
(
De hoofdst. A.,
A. op een eiland van de Wolga-delta,
g
ri ke haven- en hanmet 150 000 inw., is een belangJ
delstad. — Het naar de stad A.enoemde
bont beg
staat uit zwartbruine velletjes
J van lammeren.
Om ze te verkrijgen
worden de ooien gedood en de
Jgg
no ongeboren
nog
^
lammeren gevild.
Gelukkig
g
g is het A.,
datedra
en wordt, meest van wol vervaardigde
g g
g
namaak.
Sterrenwichelarij.
Astrologie.
Zie
g
Astronomie. Zie Sterrenkunde.
Astrophysiek
siek ofphy sische sterrenkunde is die
wetenschap,
P welke met behulpP van de methoden der
natuurkunde de natuurlijkeof physischegesteldg
PY
heid der hemellichamen onderzoekt. Zij
J omvat o. a.
de astro
p ho
^rap hie (de toepassing
P g der
Photo
g raPhie bijJ het onderzoek der hemellichamen), de
astrophotometrie
(de bepaling
p
P g van de helderheid
der hemellichamen) en de toepassing
derPsecP
g
traal-analyse.
Yse.
Asturié^SP. prov.,
sedert 1833 Oviedogeheeten,
g
P
aan de N.-kust van Spanje;
P l^bergachtige landstreek,
10 895 K. M2., 627 000 inw. ; hoofdstad Oviedo. —
Al ion-De Sp.
te enwoordi prins
P troonopvolger, tegenwoordig
P
sus, geb. 10 Mei 1907, draagt
den titel vanprins
p
van A. Dit isewoonte
sinds 1388.
g
^as
, z oon van Cy axares I, koning
g van
Medië van 584-559 v. Chr. werd door zijn
J kleinzoon Cyrus
van den troon gestooten.
y
g
Scamandrius, zoon van
A anax^ eigenlijk
^ J
Hector en Andromache, werd na de verovering
g van

Troje
J van den hoogen
g stadsmuur afgeworpen door
de Grieken, wijl
J de voorspelling
P
g luidde dat A. een maal den val van Troje
J zou wreken.
Asuncion, hoofdstad van de Z.-Am. republiek
P
Paraguay, oP den L oever der riv. Paraguay,
70 000 inw.; tot 1620 was A. de hoofdstad van
alle Sp.
P landen aan de La Plata-rivier.
Asyl,
van het Gr. woord asylon,
duidt een
g
Y ^ afgeleid
y
onschendbaar toevluchtsoord aan voor misdadigers,
wegg
eloo en
P slaven en vervolgde schuldenaars. Het
waren in de Oudheid meest he' ' elaatsen,
aan de
P
godengewijd,
en zonder heiligschennis
kon daarg
g
binneneen
worden. De A. waren
g geweldgepleegd
g
het uitvloeisel vanodsdiens
' e of menschlievende
g
^
overwegingen, soms ook vanpolitieke:
wilde men
P
ergens de bevolking snel doen toenemen, dan maakte men van dieplek
P een A. BijJ de Israëlieten waren
zes steden aangewezen
als vluchtsteden, doch zelfs
g
de altaren
warene
wie sommige
geen A. voor
gmisbij v Numeri 35 : 16
daden bedreven haddenzie
^ bijv.
-- Na de invoeringg van het Christendom werden de kerken A. In de meeste staten werd dit echter reeds vóór 1789 afgeschaft. Ook in het volkenrecht spreekt
men van as
lrecht en bedoelt daarasylrecht
P
mede het beschermen van onderdanen van een
ander land, die zich aan vervolging
g in hun vaderland onttrokken hebben. Dit recht strekt zich echter uitsluitend uit over uitgewekenen
om politieke
g
P
ofodsdiensti
egredenen, niet over misdadigers.
g
g
Atacama
Atacama, woestijnin het W. van Z.-Amerika, 3
à 4000 M. boven de zee, met vulkanen,ele
g gen in
derov.
en voor een deel in de prov.
P Antof a asta
g
P
A. van Chili; salP
eterla eng
en zilvererts.
— A.
A.,
prov. in Chili; 79 585 K.M2., 73 000 inw., hoofdst.
CoPPR
ia o (10 000 inw. ).
Atahualpa
p was de laatste koning
g van Peru uit het
J troon bevestigd
g door
ggeslacht der Inca's, had zijn
zijn broeder Huascar te overwinnen, toen Pizarro
zijn
rijkbinnendrong, hem verradelijk
J^
J gevangen
g
g
nam, hem voor 42 mill.ld.
g en zilver afperste
^goud
P
en 29 Aug.
^ 1533 liet worgen.
g
Atalanta volgens de Gr. fabelleer een Boeótische,
dochter van koning
Yr beroemd
g Schoeneus van Scyrus,
om haar schoonheid en haar vlugheid.
De Preteng
denten naar haar hand moesten met haar een wedloopouden
en werden gedood,
indien A. hen overP
g
won. Zij
J overwon ze allen, tot Hip2me
^ ns haar overwon door onder het loopen
appelen
neer te
P gouden
PP
g
verstrekt en die A.
strooien, hem door Aphrodite
p
Hippomenes
verzuimde
niet kon nalaten opP te rapen.
p1^
P
echter deodin
te danken voor haar hulpP en werd
g
tot straf met A. veranderd in eenaar
P leeuwen.
Ata
Atap, in Ned. 0.-Indië de naam voor gedroogde
g
g
alan^ -alang en ni PP
a aimbladeren welke als dakbedekking dienst doen.
en laatste
Atbara of Astabaros, de noordelijkste
J
op Pde W. hellingS
zijrivier
zij ontspringt
van den Nijl,zij
P gt
van het Abessynisch
hoogland
en ontlast zich aop
g
Y
den rechter-oever, bijJ El Damar, boven Berber.
Atchison,s s tad in den staat Kansas,^ in het midd.
der Ver. Staten opP den rechteroever der Missouri,
16 000 inw.
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Ate is in de Gr. fabelleer de naam van een ong elukqgodin, die de menschen tot wraak en misdaden
Z werd door Zeus, haar vader, van den
aanzet. Zij
Olympus geworpen
ewo en en woont nu onder de menschen,
tot hun verderf. Haar volgen echter andere dochters van Zeus, de Litae ( „verzoenende gebeden"),
g
weer goed
maken.
die het onheil, door A. aangericht,
g
g
Henegouwen,
aan de
Ath, s tad in de Belg. prov.
Ath
g
P
Dender ten N.W. van Bergen
g (Mons), 10 998 inw.;
veel industrie.
Athabasca,^ r iv. in Canada, 1040 K.M. lang,
g komt
en loot uit
van het Rotsgebergte
P in het 12 500
g
A.-meer. — Het voormalige
K.M2.ote
g district
^
A. werd 1 Sept.
g bijJ de nieuwe prov.
P
g
P 1905 gevoegd
Alberta en Saskatchewan. — A. is ten slotte nogg de
groep
naam van eenroote
^
P Indianen-stammen, die
g
zichzelf T inneh” (d.i. menschen" noemen.
Athalarik,
^ koning
g der Oost-Gothen van 526—
534 zoon van Eutarik en Amalasuntha (z.a.).
Athalia, dochter van koningg Achab van Israël,gemalie van Joram, koning
g van Juda en moeder van
koning
g door Jehu
7 Na diens vermoording
g A haz'a.
zij, om zelf heerscheres te blijven,
J
^ 884 v. Chr.) liet zij,
alleen,
g bePrinsen uit het huis van David ombrengen,
halve haar kleinzoon Joas, die door eenpriester
P
gred werd. A. heerschte nu 6 7jaar te Jeruzalem, toen
brak er een samenzwering
haar uit onder
g
g teen
ten gunste
van
leiding
e riester Jojada,
7
g^
g van den hoogP
(836 v. Chr. (2 KoJoas. A. werd daarbij
J gedood
g
ningen
nin en 11).
was de beAthanasius, wel de Groote bijgenaamd,
Jg
roemdste der Kerkvaders, de „vader der orthodoxie" ^g
geb. omstreeks 295,^ in 328 bisschopP te Alexandrië, voornaamste woordvoerder der rechtzinnige
g
theologen
teen
g de Arianen(z. Arius), werd door
g
Ariaansche machthebbers en invloeden vijfmaal
uit zijn
2 Mei
g
J ambt ontzet en verbannen, gest.
373. Zijn
Zijn stoffelij
stoffelijk overschot werd eerst te KonstanPel, doch in de 15de eeuw te Venetië bijgezet.
Hij
J
^ is later heilig
g verklaard. — De G eloofsbelijdenis
Athanasianum of
van Athanasius, ook Symbolum
y
naar het eerste woord) Symbolum Quicunque, is een
der oecumenische sYmbolen en bevat in 40 art. de
leer der Drieënheid en der menschwording
g van
Ze is
Christus. Zij
Zij is echter niet door A. opgesteld.
Pg
in de 6e eeuw al8emeen aanvaard, door de Griekache Kerk echter in de 12de eeuw verworpen.
P
eigenlijken
zin een tempel
Athenaeum,^
in ^
P van
J
wijsheid; later
AtheneMinerva degodin der wijsheid;
Athene(Minerva),
werden inrichtingen
van hooger
onderwijs zoo egg
g
noemd. Het eerste A. van dien aard werd omstr. 135
n. Chr. door keizer Hadrianus gesticht. Ook in onzen tijd
J heeten inrichtingen
g onderwijs,
g van hooger
waar vooral oude letteren onderwezen worden, A.
(bijv.
^J de academie te Marseille). In ons land bestonden vroeger A. te Franeker, Maastricht, Deventer en Amsterdam (uit dit laatste A. is in 1876
deemeenteli'ke
J universiteit voortgekomen). Het
g
verschil tusschen een A. en een hoo ageschool bestond
vervooral hierin, dat het A.een
8^
g erkende graden
leende aan de studenten.
volgens
de mYtholoAthene,^ Pallas A. Gr. godin,
g
g
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gie
'e geboren
uit het hoofd van Zeus, waaruit zijJ
g
metlinsterende
wapenrusting
P
gen hooggeheven
gg
g
de eeuwige
sPJ
eer, te voorschijnsprong. Zij was
g
maag d (Parthenon) , de
beschermgodin van helden en steden, de verstandige
g beraadster, de
schutsvrouw aller kun.
sten. De uil en de slang
waren haar toegewijd.
De Romeinen vereenzelvigden haar met hun
godin
Minerva(z.
( a.).
g
Athene, de hoofdstad
van het oude Attica en
het middelP unt van de
oud-Grieksche beschaving,
g tusschen de twee
kleine rivieren Cephisus
P
en Ilissus 5 K.M. van de
zee.
Het
oudsteedeelte,
L
g
de door Cecrops
p( 1550 v.
128. Pallas Athene.
Chr.) op
P een kalkplateau
P
gestichte Burcht of
Akropolis (z.a.) bevatte de beste voortbreng..
g
selen van Grieksche bouwkunst, het Parthenon met het beeld van Athene, door Phidias van
goud en ivoor gewrocht, het Erechtheion, enz. Naar
de Burcht leidden de Pro1^J
laeën, op
P last van Pericles (437-432 v. Chr.) gebouwd,P
een breede trap
poort, uit wit marmer gebouwd.
Rondene
g
erachtigP
olis lag
om den Akrop
g de benedenstad Ka^ol is
eveneens rijk
J aan prachtige
P
P
g bouwwerken, tempels,
theaters, zuilengangen, standbeelden, enz. BijJ A.
behoorden drie havens: Piraeus, Munychia
en
Y
Phaleron. In haar bloeitijd
J telde A. 20 000 huizen
zoodat het aantal inwoners
en 21 000 vrije burgers,
g
geschat kan worden opP200 000. Het tegenwoordige
koninkrijk
A., hoofdsi. en residentie van
het J Griekenland, in de nomos Attica, 167 000 inw., bezit
sinds 1837 een universiteit, benevens Duitsche,
Fransche En gelsche en Amerikaansche archaeolo' che instituten, ook een sterrenwacht. — A., door
Theseus tot hoofdstad van Attica verheven, werd
tot 1068re
g en daarna door
^eerd
g door koningen
. Tijdens de Perz. Oorlogen bearchontenz.a.)J
(
unt van haar macht (zie:
reike A. het hoogtepunt
(
Griekenland), doch deongelukkige uitslag
g van den
an
Peloponnesischen
Oorlog
P
g ( (431-404)) had den landzamen ondergang
g g der stad tengevolge; 86 v. Chr.
geplunderd
lunderd en werd
werd A. door Sulla veroverd ene
daarna een Romeinsche, later een Byzantijnsche
J
Y
provincie. In 1205 werd A. na den Vierden Kruistocht de hoofdstad van eenelï
g Jknamighertoggdom in 1458 door de Turken veroverd, waarna het
verviel tot een kleinlattelandsstad'e.
P
^ In den Griekschen Vrijheidsoorlog
J
g^ viel A. in 1822 in handen der
Grieken, in 1829 weer in die der Turken; sinds 1830
is het de hoofdstad van het koninkrijk
J Griekenland.
Athens, stad in den staat Georgia in het
Z.O. der Ver. Staten, 20 000 inw.; universiteit.
waren bij
Athieten of kampvechters
J de Ouden
P
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worstelaars van beroep,
o PP die bij^ feesten of spelen
P
Aanvankelij waren de A. amateurs, die tot
traden. Aanvankelijk
edelste'
geslachten behoorden. Na 400v. Chr. bejongelingen
l g gen tut' i^de mindere ^klassengegonsen zich
heel en al aan de worstelkunst te wijden.
Hun beJ
roePbeleefde zijn
om. keizers.
J d onder de R
J bloeitijd
De A. waren toen ingildeneor
Behalve
g aniseerd.
g
op
P het eigenlijke
g J worstelen,^ legdenn^ iJ zich ook toe
op
vuistvechten, springen, s eer- en
P wedloopen,
PP
schiJfwe
rPen.
Lancaster in het
Atherton,^ s tad in het graafsch.
8v
N. W. van Engeland, 16 000 inw.; ijzerindustrie;
kolenmijnen.
J
Athos, in het N.-Grieksch7H ion Oros („Heilige
Berg"), in het; Turksch Aineros, in het It. Monte
Santo g eheeten, is de oostelijkste
van de drie landJjkste
tonen
g van het Chalcidisch Schiereil. in de Ae geische Zee, 47 K.M. lang,
g tot 11 K.M. breed, door een
la e en smalle strook' met het vasteland verbonden.
lage
hoogste
A. (
(1935 M. hoog)
P de eigenlijke
g J berg8
^ top,
g
vormt een eigenaardige republie
re ubliek van meest Grieken Russische monniken, die in 20 kloosters, 12
dorpen,
en
rP 250 cellen en 150 kluizenaarswoningen
ghuizen, tenetale
van 6000. De ber gA. is het middelg
punt van het Grieksche geloof,
het Vaticaan van het
P
g
Oosten. De kleine kerkelijke
staat was schatplichtig
J
P
g
aan TurkiJ e, doch nu door de oorlog en van 1912-13
de toestanden opP het Balkan-Schiereil. zoozeer
ewïJzig
d zijn,
van A. door de Groote
g
J zal de positie
P
Mogendheden
opnieuw
geregeld
worden. Geen
Mo
g
P
g g
Mohammedaan mag
De regeering
g er zich vestigen.
g
g
g
is in handen van de Heilige
die zetelt te
8 Synode,
Y
Ka ^9
es, de hoofdplaats,
en bestaat uit 20 af gevaarP
g
di den, van ieder klooster één, en 4 voorzitters.
digden, de monniken van den bergg A. tegenwoordig
g
g
nietop
o een hooggP
peil van ontover het algemeene
g
wikkelingstaan, bevinden zich in de klooster voortreffelijke
J boekerijenmet zeldzame handschriften,
daar de bergg Athos in de Middeleeuwen de zetel der
Grieksche wetenschap
P was.
Atjeh en Onderhoorigheden,gouvernement ,dat
het N. deel van Sumatra beslaat en met de binnenlandeno
en de Ga'( Groot-Atjeh
J
J
en Alaslanden)) en de eilanden
(Poeloe We en Poeloe Bras) 53 222
K.M2. groot is (ruim 1 1/2 maal Nederland bewoond door deAt'ehers,
eenemen
g
gd ras, dat op verschillendelaatsen
in het gouvernement
g
P
een zeer uiteenloopend
karakter
P
en uiterlijk
J bezit. Hun aantal wordt
geschat oPcirca 100 000, doch meer
dan een raming
g is dit niet, want
het wordt ook wel 5 maal zoo hoog
J behalve
ggesteld. De kusten zijn,
dan voor inlandscherauwen
niet
P
zeer toegankelijk; het verkeer concentreert zich opP enkele punten:
P
Melaboeh op
P de W.-kust, Olehleh
of Oeléë Lheue opP de N.-kust
(stoomtram naar de hoofdplaats
P
Koeta Radja,
Radja, telegrafische
ver- 129. Atjeher.
gr
]
z'

^

^

binding
g met Sabang,
g Penarag en Deli, geregeld
g g
stoomvaartverkeer met Penarag en de Sumatrasche havens)) en op
li Telok
Segli
P de 0.-kust Se
Edi(sind 1873 onder
maar vooral Edisinds
bestuur, levendige
g
handel, voert jaarlijks
]
J 40 000
;k
pikols peper
P
P P uit). Langs
g de
0.-kust loopt
P de At'ehstoom]
tram van Olehleh naar Idi
en verder naar het Z. 326
K.M. lang.
g Het eiland Poeloe
We, dat eerst in 1884 in bezit
werdenomen,
bevat de
g
veilige
(1500
M.
g Sabangbaai
^
g
lang, 900 M. breed en 10-12
las
vaam diep)
dieP, die ruimte heeft
Atjehsche woning.
^
g voor 12 van de grootste
scheen,
met kolenloodsen
P
steigers,
kunstlicht,
droogdok,
marine
en
militaire
8
^
etablissementen,eëg
geëxploiteerd
wordt door de N.V.
P
g
„Zeehaven en Kolenstation Sabang"
groote
g en een 8^
toekomst tegemoet
gaat.
g
g
Het binnenland wordtevormd
door de Atjehg
^
vallei en de Gajo- en Alaslanden,
deze laatste nog
g
weinig bekend((in
Sept.
Set. en Oct. 1901 deed de gene raal, gewezen gouverneur
Van Daalen daar een eerste
g
verkennin^tocht, in 1904 de volgende;
de enorme
8
slachting
, bijJ die gelegenheid
onder de vijandelijke
vijandelijke
g g
bevolking
had heftige
g aangericht,
g
8 critiek in de
Tweede Kamer tengevolge, o.m. van Jhr. V. de
Stuers). De middelen van bestaan zijn
J landbouw
rijst,inasg
pinang peper,
ePer, katoen, suikerriet), een weivischP
8veeteelt, inzamelinggvan boschproducten,
van gst, handel en de gewone
inlandsche industrieën.
g
0
Opde 0.-kust wordt veel verwacht van de Petroleumindustrie. — Groot-Atjeh en Pedir staan onder
rechtstreeksch bestuur, de ruim 60 staatjesgs
langs
de kusten worden door hun inlandsche vorsten beertoezicht.
stuurd onder Ned. oPP
Atjeh was in de 16de en 17de eeuw een bloeiende
handelsstaat met grooten invloed, ook maar buitenuit. Reedsi n 1599 werd A. door de Nederlanders bezocht en sindsdien was de verhouding
g nu eens
vriendschappelijk,dan weer vijandig
kJ
g ^ (in 1601wa
men twee Atjehsche
afgezanten
naar prins
Maurits),
]
P
g
maar meestal vijandig. In het laatst der 17de eeuw
poogde A. de Nederlanders van de W.-kust van Sumatra te verdrijven
en beproefde
zelfs daartoe een
P
verbond te sluiten met Siam. Na dien tijd
J raakte A.
door binnenlandsche twisten in verval; doch er was
als 't ware door overlevering
stemg een vijandige
ming
teen
g Nederland ontstaan, die zich telkens
zocht te uiten. In 1824 verbond ons land zich tegenover Engeland
met dit land een regeling
g
g g te treffen
ter beveiliging
van handel en zeevaart. Zulk een re^g
eJing werd eerst in 1857 8etroffen, doch dit bracht
8
en ons land kon geen
ggeen betere verhoudingen
g
g
afdoende middelen aanwenden tot beteugeling
g g van
den zeeroof, daar wiJ A.'s onafhankelijkheid
moesten
J
eerbiedigen,
Deze verplichting
werd o eheven door
gopgeheven
rA
g
gesloten Sumatratrachet in 1871 met
geland esloten
taat en toen nuoP' en
langsP
diplomatieken
^gom
g

P
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weg het oPP
ereza
Jg met behoud
g in
^ A. te kri en,
van de inlandsche bestuursorganisatie, faalden en
A. bijJ verschillende landen steun zocht tegen
g ons,
volde
geer
in Maart 1873 de oorlogsverklaring. De Kóhler (die
ste ex Peditie onder generaal-majoor
8
14 Apr.
P ongelukkig
P
g af, de troepen
P sneuvelde) liep
g
moesten terugtrekken,
terwijl de marine de kust
g
bleef blokkeeren. De 2de expeditie
landde in Dec.
P
1873; 24 Jan. 1874 werd de Kraton veroverd. De
Van Swiebevelhebber der expeditie, luit.-generaal
^
ten, P roclameerde het Nederlandsch hezag,
g liet den
Kraton, thans Koeta Radja,
] versterken. Hem volgden verscheidene militaire bevelhebbers, die ondervonden dat zij
J te doen hadden met een niet te
onderschatten vijand.
Het meeste succes had kolodie aanvallend oPtrad
nel Karel van der Heden,
y
en zeerevreesd
werd door de Atjehers. In 1880
g
werd er ineheel
Groot-Atjeh
geen schot gelost.
] g
g
g
Doch toen hijf door een burgerlijk
bestuurder verg J'k bestuurd
vanen
was,
moest
de
regeering
in
1884
besluiten
g
g
g
zich te beprijs te geven
het veroverden
gebied PJ
^
alen
econcentreerde
tot het bezetten van een „geconcentreerde
g
stelling",
niet veel meer omvattend dan Koeta
g
Radja.
] a In 1893 was de toestand ten slotte zóó verer erd dat men
gebruikt moest maken
van de hulp
g
P
van het Atjehsche hoofd Toekoe Oemar, om den
uit de buurt van de stellinggte houden. Oemar
vijand
Plee
gde in Maart 1896 verraad, wat den toestand
hoogst
bedenkelijk maakte. Onder luit.- generaal
g bedenkelijk
Groot-Atje
Vetter en diens opvolger werd echter Groot-Atjeh
gezuiverd.
In 1898 werd kolonel
vijanden
g
J. B. van Heutz, de latereouverneur-generaal,
8
g
gouverneur
van A. Deze slaagde
er in Pedir
g
g
te onderwerpen
en ons g
gezag
P
g in de onderhoorigheden te doen erkennen; Toekoe Oernar sneuvelde in 1899, deretendent-sultan
onderwierp
P
zich in 1903. Van Daalera, die in 1904 Van Heutz
alsouverneur
opvolgde, drop , zooals we zagen,
g
gg
in 1901 en 1904 in de Gajo- en Atlaslanden door. In
van A.
1909 werd overste Swart totouverneur
g
benoemd. Thans iseheel
A. daadwerkelijk
daadwerkelij onder
g
het aantal „kwaadwilligen",
g
g ggekomen,
8
blijve verzetten,
die zich nog
g g blijven
gtegen
8 het Ned. gezag
slechts enkele tientallen meer en allerwe8e wordt begonnen landbouw, veelteelt, industrie en onderwijs
J krachtigg te bevorderen.
De laatste sultan van A., Toeankoe Daoed leeft
op
P Ambon als banneling.
^
Atlanta hoofdst. van den N.-Am. staat Georgia,
In in
het Z.W. der Ver. Staten, 155 000 inw., belangrijke
^J
handels- enf abriekstad;universiteit voor kleurlingen.
8
Atl anti8 ^ Atlantis iwsula) , bijJ de Ouden de naam
van een fabelachtig
de oude
g eiland, dat volgens
g
sage
Egyptische
8 achter de Zuilen van Hercules (de
gYP
straat van Gibraltar) lag^ en verzonken heette te zijn
wegens de toenemende slechtheid der bewoners.
Atlantische Oceaan,gedeelte van de wereldzee
tusschen EuroPa, Afrika en den meridiaan van
kaap
P Agulhas (20° O.L. v. Gr. in het 0., Amerika
en den meridiaan van kaap
P Hoorn (67° W.L. v. Gr.)
in het W. en de beideoolcirkels
in het N. en Z. De
P
oPP
ervlakte is 81 657 800 K.M2., zonder de middel-
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en randzeeën (de Midell. Zee, de Oostzee, de Noordzee, het Kanaal, de Iersch-Schotsche Zee, de Golf
van St. Laurens, de Golf van Mexico en de Caribische Zee.) Zijn
Zijn lengte
8 is 14 800 K.M., zijn grootste
^
breedte 9000 K.M. De A. 0. bevat weinig eilanden,
doch een zoo aanzienlijke
kustontwikkeling
J
g als
diepte
8geen andere wereldzee. De gemiddelde
g
P is
3858 M., derootste
diepte
P werd ten N. van Portog
ricoegP
eild door het Am. opnemingsvaartuig
Blake: 8341 M. Het bekken van de A. 0. bestaat
uit twee dalen: de W.-en 0.-Atlantische Trog,
^gescheiden door een smallers onderzeeschen rug, den
Atl. Drempel,
P waarop
P men zelden meer dan 3000
M.eilt;
P daarneven aanstonds 5000 M. en meer.
De beide dalen loopen
van N. naar Z., de drempel
P
P
volt ongeveer
volgt
8
de richtinggder Europ.
P en Afrik. kust.
Atlas was volens
g de fabelleer een titan, zoon van
Ja geios en Clymene, de vader der Pleiaden, was veroordeeld om als straf voor zijn
met
P
J samenspannen
de hemenbestormende reuzen, aan de grenzen der
aarde staande, eerst in Griekenland en ten slotte op
de N.-W.-kust van Afrika, het hemelgewelf
te
8
torsen. Ovidius verhaalt dat Perseus, het rijk
J van
A. bezoekende, vergeefs
zijngastvrijheid
inrie
inriepen
J
8
hem deswege
in een berg
8
g veranderde. --Naar
hem heeten A. (of Atlant) mannenfiguren, die aan
bouwwerken, in stede vanilaren,
een dwarsbalk
P
dra gen en dus denzelfden dienst doen als van cariat den (z.a.) — De naam A. werd door Mercator (z.a.)
het eerstegg
even aan een verzamelingg van an
landkaarten, op
van A.
P het titelblad waarvan de figuur
g
was afgebeeld,
het hemelgewelf
dragend.
g
g
g
A
Atlas,
^ in N.-W.-Afrika, in Marokko in
ggebergte
3arallelketenen
(de
Hooge
9 A. met de hoogste
P
^
8
toppen,
de Dsjebel
Dsjebel
M. en de Tamjoert
J Ajasji
] ^(4500 M.)
PP
]
(4700 M. in het midden; de Anti-A. in het Z. en de
N.-keten, die in het 0. Riff heet); in Algerië
en Tunis
g
twee ketenen: de Tell of Kl-A. in het N. en de Groote
of Sahara-S. in het Z., waartusschen de hoogg
vlakte der Sjots
Sjots^
ligt. De hoogste
^ toppen
PP in Algerië
g
bereiken ong.
g 2300 M.
Atmosfeer, Zie Dampkring.
p
Atmosfeer is in de natuurwetenschap
P de eenheidemaat, waarmee de druk opP een vloeistof, een
gas
gelijk
zij
zijis g
J aan de druk8 of stoom wordt gemeten;
g
kin^P
van den dampkring, n.1.1,0 33 K.G. per c.M2.
AtoL Zie Koraaleilanden.
Atoom noemt men in de scheikunde het kleinste
deeltje eener stof, dat noch in natuurkundig,
deeltje
8^
in scheikundig
opzicht verder deelbaar is. Wanneer
gP
de A. van twee of meer elementen elkaar aantrekken, ontstaan er moleculen van een
samen
8estelde
stof. De A. van éénzelfde element worden verondersteld steeds evenroot
en even zwaar te zijn en deg
zelfde affiniteit te bezitten. De wezenlijkegewichten
^
juis te
der A. zijn
natuurlijk uiterst gering
J natuurlijk
g en niet juist
g
Maxwell ween
g
^ 435 000 trillioen
waterstofatomen ééngram),
toch spreekt
men van
P
g
A- ewicht en verstaat
daaronder dan de verhouding
g
tusschen deewichten
van het atoom van zeker
g
element en dat van een atoom waterstof, het lichtste van alle atomen deze verhoudingg kan vrijJ nauw-

8
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keurig
worden. Het A.-gewicht
van goud
is
g
gbepaald
g
P
dus 195,7 x zooveel
195,7; één atoomgoud
weegt
^
g
als een atoom waterstof. Daar men A. niet waarnemen kan, is de leer van hun bestaan, hun beween en hun gewicht slechts een theorie, doch deze
8^gg
atoomtheorie is voor de exacte natuurwetenschappen.
PP
e
scheikundige
onmisbaar: zelfs de eenvoudigste
x
greactie zou zonder haar onverklaarbaar zijn.
J
Atrat0^ riv. in het N.W. van de re Publ. Columbia
opP
de Andes en loopt
in Z.-Amerika, ontspringt
P in
P ^
15 monden uit in de Golf van UrabaCaribische
c
Zee).
deze rivier te be) Meer dan eens is voorgesteld
g
nutten voor een kanaal tusschen Grooten en Atl.
Oceaan.
Atrecht. Zie Arras.
Atreus, zoon van Pelops en van Hippodamia,
kleinzoon van Tantalus, echtgenoot van Aerope,
p
vader van Agamemnon
en Menelaus^(de Atriden ),
9
verkreeg
waar zijn
Y
PPJ over Mycenae,
g de heerschappij
broeder Thyestes Aerope
p verleidde, wat het begin
^
was van een lange
reeks van gruwelen. O.m. liet A.
g
hij zich in
Th^estes' kinderen vermoorden, terwijl hij
schijn
J met hem verzoend had, en , zette hem hun
vleesch toebereid als spi
PJj s voor.
prov.
rov TeAtrO
Afro, het Adria der Ouden, stad in de P
ramo in het N. 0. van Italië Z. van Venetië),
13 000 inw.
Atrium heette het voornaamsteedeelte
van het
g
oud-Romeinsche huis. Het A. was een vierkante
of langwerpige zaal, die haar licht ontving^ door een
vierkante opening
P g in het midden der zoldering.g

131. Atrium.
toenemende weelde ook in
Toen deze zaal bijJ
ruimte toenam, werd om deze opening
P 8 heen het dak
soms door zuilenesteund.
Onder de opening, die
g
door schermenesloten
kon worden, was een waterg
bekken aangebracht,
werd
^ waarin het regenwater
g
g
opgevangen. Ter ziJ de van het A. had men een paar
P
vond men
ok
kabinetjes
Ook
g
] ^door gordijnen
g
J'nen afgesloten.
er een soort huiskapel,
P waarin het altaar der Laren
stond en de Penaten bewaard werden. In het A.
stonden verder het bruidsbed, de haard, deeldkist
g
en soms ook de beelden der voorouders. Oudtijds
was het A. het middelpunt
van het huiselijk leven;
P,
huisvrouw hield er
hetezin
J
g kwam er bijeen

haar slavinnen bezig,
ontving
zijn
P
g de patroon
g er zijn
Atrophie, vermindering
van de massa van het geheele lichaam(uittering)f
g van eeniggdeel daarvan.
A. komt voor 1. als seniele A., zonder eenige
g andere
oorzaak dan de ouderdomstoestand; 2. als voedi sA., door onvoldoende voedselopnamein
het lichaam;
P
3. als werkeloosheids-A., wanneer een of ander weefsel, inz. dat van bepaalde
spieren,
in langen
P
P
g tijd niet
gebruikt wordt;
4. als druk-A., wanneer eenig
g
lichaamsdeel voortdurendedrukt
wordt, door de
g
kleeren bijv.;
5. als neurotische A., tengevolge van
J
een ziekelijke
aandoening
J
g van het zenuwstelsel en
6. alsevol
8 van
g de inwerking^van sommige
ge vergiften.
Atropos,
p^ Gr. „de onvermurwbare", een der drie
Parcae of Schik9odinnen 'en wel degeen,
die den
g
levensdraad afsnijdt.
Attalus was de naam van drie koningen van Pergamum in Kl.-Azië, die reg eerden van 241-197
van 159-138 en van 138-133 v. Chr. De laatste,
Attains III, vermaakte zijn
J onmetelijkeschatten
aan de Romeinen; deze veroverden echter ook zijn
rijk.
bevorderaars
J Alle drie vorsten waren groote
$m
van kunst en wetenschap.
P
Attica was in het oude Griekenland een der 8
landschappen
van Midden-Griekenland of van het
PP
eigenlijke
Hellas, waarvan de hoofdstad Athene was.
Voor de.eschiedenis,
zie Athene en Griekenland. In
8
het tegenwoordige
^ Griekenland is A. een nomos,
8
2287 K.M2., met 313 000 inw.
Attila, in de Germaansche sage
en
8 Etzelgeheeten
g
ook wel God
e9 iesel^» Geesel Gods")) ggenaamd, was
een koning
g der Hunnen, een zoon van Moendzoek
of Mandras en volgde
zij broeder
g in 434 b. Chr. met zijn
hun oon Roas op.
In 444 vermoordde
hij
P
J
Bleda om alleenheerscher te worden, breidde zijn
rijk
J in Pannonië (z.a.)
^
) door veroveringen
g uit, van
de Wolga
g af tot diep
P in Duitschland toe, en stichtte
een onder zijn
J bevelen staanden volkerenbond van
ScYthische en Germaansche stammen. Hij
J deed
vooral het Oost-Romeinsche rijk veel kwaad,dwong
g
keizer Theodosius II een jaarlijksche
schatting
J
^ te
]
betalen, die hij
tot 3500 pond
goud. In
J opvoerde
P
P ^
448 kocht deze keizer den vreede door afstand van
de Z. Donauggewesten.IIn5
4 1 deed A. zijn
zij bekenden
naar Gallië. Hij trok door Duitschland, verzamelde aan den oever der Beneden-Main de verschillende koningen,
g ^ die aan hem ondergeschikt
g
een half millioen manwaren en een leger
g van bijna
schappen.
HijJ verwoestte Mainz, Worms, Spiers
en
PP
P
Straatsburg,
plunderde Trier, Metz en andere steg e
den. NabijJ Chalons-sur-Marne stiet A. op
P het leger
g
van den Romeinschen veldheer Aëtius, aan het
hoofd van Rom. en Gothische en Gallische troepen.
De slagg duurde drie dagen;
der
g^ Theodorik, de koning
West-Gothen, sneuvelde. Attila behield weliswaar
het slagveld,
maar na dezen slaggp
op de Catalauni•
g
sche Velden keerde hijJ teruggen
ging den Rijn
^ weer
over. Reeds in het volgend
jaar
(452)
viel hij
hij in
]
^
g
Italië en drongg verwoestend dat land binnen, hield
waarschijnlijk
waarschijnlijk
opPde smeekbeechterlotselin
f
gop,
P^
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J

P

zijn
Pinzij
Leo I, die met een gezantschap
den vanaus
g
P
kwam, keerde terugg en stierf in 453 in Pannonië, waarna zijn
rijk snel verviel.
J rij
h stad in het N.W. der Ver. Stat., in
g^
den staat Massachusetts, 11 000 inw.
geb. 1745,
Atwood, George,
9 Eng.
g g
g natuurkundige,
was hoogleeraar
aan de universiteit van Cambridge,
g
g
gest. 1807 te Londen. HiJ was de uitvinder van de
bekende „valmachine van A.", een toestel, waarmee men de wetten van den vrijenval der lichamen
aanschouwelijk
J kan maken.
van de Seine, komt van hetPlaAube,^ r. zijriv.
J
teau van Langres,
g mondt uit boven
^ 248 K.M. lang,
Pont-sur-Seine. — Het dep.
p Aube bestaat uit
een deel van het oude Champagne en Bour gondië,
6026 K.M2., 241 000 inw., hoofdst. Troyes,
Y aan de
Seine, die midden door het dep.
P stroomt.
Fransch operaAuber Daniel Era^ois Esprit,
P
p
componist,
P
geb. 29 Jan. 1782 te Caen, werd 1842
directeur van het Conversatoire te Parijs,
est.
J gest
Mei 1871 ; werd wereldberoemd door zijn
J opera
P
La Muette(
de Portici" (1828).
nogg
)iH'Jcomponeerde
P
vele andere opera's
P
i die zich onderscheiden door har
luchtige,
muziek.
P
g en pikante
g ggeestige
Aubervilliers of Notre Dame des V emus of Les
V ertus stad in het Fr. dep.
P Seine, 8 K.M. ten
talrijk fabrieken.
N. van Parijs,
J 38 000 inw.; talrijke
ri e chevalier d', Fr.
Aubigné,
në Théodore A
^ ppr
staatsman, veldheer, historicus en dichter,eb.
8
8 Febr. 1552 te Pons in Saintong e. Hi'
J was eengeestvan Hendrik I V.
driftig
g Protestant en strijdmakker
Na diens doodging
hijJ naar Genève, wijl in Frankg g
iJ
rijk
liep,
zijn leven gevaar
P^en bleef daar tot zijn
Jzijn
g
dood, 29 Apr.
P 1630. HijJ schreef een „Histoire unigeschiedkundige
verselle", die een der belangrijkste
^
g
Zij bebronnen is voor het tijdperk
1550-1601. Zijn
JP
i ues", waarin hijJ
gri Jkst dichtwerk is Les Tra gq
inrachti
egtaal de gruwelen
der odsdienstoorlog
P
^
g tal van werken.
gen beschrijft. Verder schreef hijJnog
waaronder satiren. — Zijn
J zoon Constant d'A. was
de vader van de markiezin de Maintenon.
Auburn. 1) Stad in den N.-Am. staat New-York,
aan het Owascomeer, 32 000 inw.^;oote staats gevangenis,
^ waarin het A uburnsche stelsel wordt toegeg
past: de gevangenen
werken overdagg samen in werkP
g
g
zalen, doch zijn
te zwijgen.
g — 2)) Auburn,
J verplicht
P
stad in het N.O. der Ver Staten, in den staat Maine,
te genover Lewiston, 13 000 inw.
grootmeester van de Orde
,gr
Aubusson, Pierre d',
van St. Jan (de Johanniters)
) en s^het Schild der
Kerk" bijgenaamd; eb.
geb.in 1423, est.
g 13 Juli 1503.
grootmeester zijner
zijne Orde en maakte
Hi' werd in 1476 gr
Hij
beroemd door zijn
J succesvolle verdediging
^g van
het eiland Rhodus teen
g sultan Mohammed II(23
Mei-28 Juli 1480). HijJ werd in 1489 kardinaal, in
Christelijk vloot.
1501eneralissimus
van de Christelijke
g
^hoofdst. van het dep.
P Gers, in Z.-Frankaan de Gers, 14 000 inw.; zetel van een aartsrijk,
bisschop. In de dagen
g van Caesar heette A. Augusta
u9
Auscorum.
Auckland,^ stad opP het N. eiland van Nieuw-Zeeland ten Z. van de haven Waitemata, aan de Hau-
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raki g
golf op
P de 0.-kust, 103 000 inw. ; zetel van een
Anglikaanschen
en een R.-Katholieken bisschop.
g
P
Aucklandseilanden,
Aucklandseilanden eilandengroep
g P ten Z.W. van
Nieuw-Zeeland, 825, K.M2., onbewoond; er is een
itm
nde haven,
Rendezvous
Harbour,
a boor, d
ante
av , Rendeze
uk
dieevaak
bezocht wordt door walvischvaarders.
Aude,^dep.
P in Z.-Frankrijk,
J beslaat een gedeelte
g
van Languedoc, 6342 K.M2., 301 000 inw., hoofdst.
Carcassone. Het dep.
o
P heet naar de rev. Aude,^dieop
de 0. Pyreneeën
YrPontspringt,
o 223 K.M. lang
g is
en in de Middell. Zee uitloot.
P
Auderghem,
Auden hemgem. in de Belg.
gPprov. Brabant, 0.
van Brussel, 7886 inw.
Audenarde. Zie Oudenaarde.
van de En gelschAudh of Oudh, gedeelte (prov.)
P
Indische Vereende
en A., tusg Provinciën van Agra
^a
schen Nepal
P en den middelloopP van den Ganges,
g
62 719 K.M2., ong.. 13 mill. inw., in het N. woudmoerassenTarai
aan
den
voet
van
den
Himalaya,
C
)
Y
overigens alluviale vlakte, aan den Ganges
ges
vruchtbaar,ezond
klimaat; hoofdstad Lucknow.
g
A. was in de Oudheid de kern van het rijk
J Kossala
met de hoofdstad Ajodhja,
J
J werd in 1194 ingelijfd
g J bij1
het rijk
J van den Groot-Mogol,
g in 1760 maakte het
zich onafhankelijk,
ja later werd het bezet
gJar
J twintig
door de troepen
P der 0.-I. Compagnie,
P^ aan welke de
radja's
J schattingg moesten betalen, en 7 Febr. 1865
werd het ingelijfdbi'bijEn elsch-Indië.
g
Stafford in het midd.
Audley,
Y^ stad in het graafsch.
g
van Engeland,
000 inw., steenkool- en i zermi'1
g
J
nen.
oasen oe in Tripolis,
ten
oasengroep
Audsjila of Augila,
Audsjila
^
P
Z. van Barka, behoort tot Bengasi,
4000 inw., met
g
de oasen Dsjalo
en Lesjk
erreh
mee: 10 000 inw.
J
J
Aue stad in den Saks. kreits Zwickau, aan de
Zwickauer Mulde, 19 000 inw.J
^• ijzer- en textielindustrie.
Auer, Karl, baron von Welsbach, Oostenrr scheikundige,
8 ggeb. 1 Set.
P 1858 te Weenen, ontdekte in
1885 hetg
8as loeilicht; verbeterde in 1900 het electrisch gloeilicht door osmiumdraden teebruiken
g
inplaats van kooldraden Osmiumlicht ).
stad
in
den
Saks.
kréits
Auerbach im Vo ands
Zwickau, 16 000 inw. ; manufacturen.
Auerbach, Berthold, D. romansc "ver,eb.
g
28 Febr. 1812 te Nordstetten in het Schwartzwald
uit Israëlietische ouders, studeerde te Tiibingen,
werSpinoza's
Munchen en Heidelberg,
g^
p
ken, schreef verder: ^,Schwarzwalder Dorfs geschichten"(1843),„Spinoza” (1873), Dichter and Kaufmann" (1839) en vele
andere romans, vertellingen
enz. Zeer beg
kend is zijn
J boek»Auf
die Hiihe" (1865). A.
in 1859 te Berlijn
gingJ
wonen;est.
8 Febr.
g
1882 te Cannes.

Auerhoen, T etraa
132. Auerhoen.

Uro9 allus L.), het
grootste der wilde
hoenders in EuroPa,
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behoort tot de familie der boschhoenders. De haan
wordt tot 1 M. lang,gheeft een vlucht van
110-140
M. en weegt
i
^
g 51 à6
2 K.G. De veeren
rug, zwart en wit aan
zijn
op den^
^ P
^ zwartgrauw
de onderzijde
en staalgroen
op
gr
P de borst. De hen
J
Het
is 1a kleiner en niet zoo fraai gevederd.
g
A. leeft inN.-Euro Pa enAzië en in deMidden-EuroP.
beren
bergen,in den regel
J met
P
g eenzaam, in den paartijd
verscheidene hennen.
s. Mer Auerstadt, dorp
g distr.
P in het Pruis.g re eerin
seburg
Saksen),
)^ ong.
g 600 inw. BijJ A.
P
g (in de prov.
(denzelfden dag,g waaropP
versloe 14 Oct. 1806 damelfden
de slagg bijJ Jena plaats
had) de Fransche maarschalk
P
daarop
Davoust door Napoleon
to9
^
P verheven tot hertog
g onder hertog
g Karel van
van'A.} het Pruisische leger
Brunswi^ ic^ die in den slagg sneuvelde.
Augereau,
g van
, P ierre Fra^ois Charles, hertog
g
Frankrijk,g
geb.
Castiglione,
^ maarschalk en pair
P van Frankrijk,
^
11 Nov. 1757 te Parijs,
P
J^ zoon van een fruitverkooper,
was tot 1787emeen
soldaat, eerst in Franschen,
g
Na
olitaanschen
dienst,
daarna
schermdaarna in
P
meester; nam in 1790 dienst in het Fransche zuiderleg er was reeds in 1792 brigade-generaal en.
bijna alle
streed roemrijk
P ]^ nam deel aan bijna
J in Spanje;
van Naeoleon I, voerde den staatsgreep
P 1797), werd in
P uit van 18 Fructidor ((4 Set.
val over
1804 maarschalk, ging na Napoleons
^
van FrankXVIII,^ werd tot pair
tot Lodewijk
,^
P
van
rïJ k benoemd,
g
J Na^leon's terugkeer
^ bood bij
Elba hem tevergeefs
zijn
J hulp
P aan, herkreeg
g na
g
tweeden afstand zittingg in de Kamer der
Napoleons
^
Ne gevelde
Pairs en trok zich het over maarschalk Ne
zoo aan, dat hijJ zich opP zijn
^J landgoed
g
La Houssaye
waar hijJ 16 Juni
^
Ybij
J Melun terugtrok,
1816 stierf.
A eias de Stralende"), legendaAug iaS
^((Gr. Augeias
risch koning
g van Elia bezat een kudde van 3000
runderen, wier mest in de stallen hoog
g oPgestaP eld was. Een der 12 werken van Herakles (Hercules) bestond hierin,^ deze stallen in één dag
g te reinP rivieren doorheen
gen. HijJ deed dit door er een paar
Hercules het geëischte
te leiden. Toen A. weigerde
g
het vee, te geven,
werd hijrJ met twee
loon, 1/,0
g
ro
zijner
zoons door hem gedood.
J
g
Aug,
ier, Emile,
^ Fr. tooneeldichter en schriJ
te Valence. Reeds zijn
ver,^ggeb. 17 Sept.
J eerste
P
La ciguë"
werd in het Théátre
st
g
^ (De giftbeker)
Fran^ ais oPg
evoerd en met succes (1844).
In ver(
tooneelstnkken stelde hijJ de verscheiden zijner
ti d enooten aan de
keerdheden enebreken
zijner
gJg
kaak. Bekend zijn
J vooral: Le gendrede M. Poi, Le
rier"met Jules Sandeau sameneschreven
g
fils de Giboy
er"
Les Fourchambault". A. werd
,„
in 1858 lid der Académie;
^ggest. 26 Oct. 1889 te
Croiss Seine-et-Oise .
Augsburg,
g
$^ ^^ hoofdst. van het Beiersch reg.-distr.
Zwaben en Neuburg,
g ^ ligt te midden der Zwab.hoogvlakte
op
P een heuvel tusschen de
gv
Wertach en de Lech, niet ver van haar samenvloeiing; 105 000 inw. ; veel industrie, zetel van een
bisschoP. — A. was in de Oudheid een Rom. koloin 15 v. Chr.,
nie (^
A usta Vindelicorum),^ gesticht
g

in de Middeleeuwen
vanaf 1276 een vrije rijksstad,
een beroemde handelsstad, waar de schatrijke
keP
koop-er en Weiser woonden. De handel
mansfamilies F^q
nam af na het vinden der zeewegen
g naar 0.-Indië
en Amerika. De Hervorming
g vond in A. aanstonds
ingang; Luther vertoefde er in 1518. In A. werd 25
Juni 1530 de rijksdag
gehouden,
waarop Pde Prog
sbur9sche
testantsche vorsten Karel V de Au9
overhandigden;
in 1547-48 de rijksdag,
Confessie
f
g
In 1555
waarop
g
P het Interim (z.a.) werd vastgesteld.
sbur sche
Godsdienstvrede^ (z.a.)gewerd er de Au9
9
sloten. A. werd zwaareteisterd
in den Derti^1
jarig
Oorlog(bezettinggdoor de Zweden in 1632, helegen Oorlo
in den SSpaanschen
aanschen en den Oosgering
ering in 1646)
tenriJ kschen Successie-oorlog.
g Na den vrede van
Pressburgin 1806 werd A. bijJ Beieren gevoegd.
g
g
Aug
sbur^che Confessie, De, (Lat. Con essio
A ustana , is het belangrijkstegeloofsbelijdenis^
geschrift der Luthersche kerk, de door Melanchthon
door de Proin het Duitsch en Latijnuitgewerkte,
g
te Au
Augsburg
testanten op
P den rijksdag
g g ((25 Juni
1530) aan den keizer en het Rijk
J voorgelegde en
door de handteekeningen der Protestantsche Standen bekrachtigde
geloofsbelijdenis.
Zit
J bestaat uit
g g
J
tweegedeelten:
een met 21 geloofsartikelen
en een
g
g
met 7 verklaringen
teen
g misbruiken in de R.-Kath.
g
Kerk; zij
blijvende
J was niet bedoeld als een blijvende
geloofsDe A. C. werd echter door den Rijksdag
belijdenis.
J
g
verworpen.
In latere uitgaven
bracht Melanchthon
g
rP
herhaaldelijk veranderingen
aan, doch in 1560 verherhaaldelij
g
de Luthersche orthodoxie zich te zullen
houden aan de onveranderde A. C., zijnde
deze de
J
en verklaarde
Jjuiste uitdrukking
g
g van hun geloof
zijJ de veranderingen
g voor ongeldig.
Aug
sbur^che Godsdienstvrede noemt men de te
Augsburg
en 25 Sept. 1555 afg
ug g tot stand gekomen
gekondigde overeenkomst tusschen de Kath. en de
Protestantsche Standen, onder voorzitterschap
P van
den Roomsch koning
g Ferdinand, broeder van
vrijhei van
Karel V, waarbij
J aan de Prot. Standen vrijheid
zij in het
dat zij
godsdienst werd verleend en bepaald
P
van hun goederen
en rechten,
bezit zouden blijven
g
ook van de door hen verkregen
g voormalige kerkeli'ke
J ggoederen. De overheid van stad of land zou
beslissen welkeodsdienst
in het openbaar
uitgeg
P
oefend zou mogen
g worden; andersdenkenden zou
het vrijt staan te verhuizen. Voortaan zouden geesovergaand de
teli'ken
telijken, tot do Luthersche leer overgaand,
kerkelijke
) ggoederen aan de oude Kerk moeten overlaten. Door den A.G. werden de Protestanten
onttrokken aan heteza
gezagder R.-Kath. bisscho Ppen, zoodat deze vrede den stoot gaf
g tot een krachtige ontwikkeling
g van het Protestantisme in
Duitschland.
Augur,
J de oude Romeinen een lid van het
g ^ bij
uren
priestercollege der a^
^ die den wil der goden
g
konden lezen uit allerlei voorteekenen (au9uria),
P gszooals de vlucht der vogels,
bepaalde
damkrip
g
P
het eten van zekere heiligekippen
ki n,
verschijnselen,
enz. De voorteekenen,^ die zich ongevraagd
g
In sommige
gevallen,
vertoonden, heeten auspicia.
gg
p
bi' de benoeming
g
J het ten oorlog
g van overheden,^ bij
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uittrekken van een veldheer en bijJ het houden der
volksvergaderingen comitia , moesten de A.g eraadP
leed
g worden. De A. mochten niet eigenmachg
tig
raadplegen, doch alleen
g de voorteekenen gaan
g
op
g
P last der overheid. BijJongezochte
teekenen stond het hun vrijJ die oop
te merken en te latenelden,
in
g
welkeval
er rekening
g meegeg
houden moest worden. Hun invloed
was zeerot
en zij
waren onafzet^
J
baar. Hun aantal, aanvankelijk
J 2,
klom later tot vijftien
en in de laatste
J
dagen
g van het keizerrijk was hun
aantal onbepaald.
Het college
P
g der A.
werd eerst door Theodosius den J ongere
(408-450 n. Chr. opgeheven,
doch
Pg
reeds ten tijdeder Punische Oor- 133. Augur.
logen
(216-146
v. Chr.) geloofde
^
g
g
men niet veel meer aan • de A. en Cicero zeide
reeds dat de eene A. den anderen niet kon tegenkomen zonder telimlachen.
g
Au st II, de Sterke, als keurvorst van Saksen
12 Mei
Friedrich A
u9ust I,^ koning
g
g van Polen, geb.
1670 te Dresden, was beroemd om zijn
J zeldzame
volgde
lichaamskracht en zijngeestesgaven,
g
g in 1694
g
zijn
"n
broeder o als keurvorst. Na 2 Juni 1697 tot
op
het Katholicisme te zijn
hi 27
J overgegaan,werd hij
Juni d. a. v. tot koningg van Polen gekozen,
wat
g
hem schatteleld
g kostte. 15 Sept.
P werd hijJg
kroond. In 1700 sloot hijJ zich aan bijJ de Noordsche
XIII
Alliantie teen
g Zweden, werd echter door Karel X
de
van Zweden bijJ Klissow en bijJ Pultusk verslagen;
g
Zweden drop g en door tot in het hart van Saksen. In
den volksmond ontstond toen het bekende sPotliedje
J : 0, du lieber Augustin, — alles ist hin —
Ach, du lieber Augustin — alles ist weg.
g — Sachsen
int weg,
g^— Polen ist weg!g enz. Bij Jden vrede van
Altranstidt (1706) moest A. van de Poolsche kroon
afstand doen tenunste
van Stanislaws Leszczinski,
g
maar in 1719, na den slaggbijJ Pultawa en den dood
van Karel XII, kreeg
g
J kroon weer terug.
g A. zijn
Aan A.'8 Prachtlivendheid had Saksen het bezit
van vele kunstschatten te danken, maar ook een
ontzettenden schuldenlast en zware opbrengsten.
"n ^stelin
^
gen en maltressen verslondengroots
Bommen. Hij
J liet slechts één wettigen
g zoon na, den
tateren keurvorst en koning
g van Polen Friedrich
talrijke onechte kinderen moet
August III. Van zijn
J talrijk
worden graaf Maurits van Saksen (z.a.), een
zoon van Aurora van Kon'^9smark. A. stierf te Warschar 1 Februari 1713.
was de
het vrouwelijk van Augustus,
Augusta,
Au
ug
bijnaam
van de keizerinnen van het Romeinsche
0
Rik.
^J Ook verschillende door de Romeinen gestichte
g
usta Emssteden en volksplantingen heetten A: Aug
rite Merida,rov.
Bajadoz,
^ Spanje), A. Suessionum
P
^
(Soissons), A. Treverorum (Trier), A. Taurinorum
(Turijn),
Turijn A. V eromanduorum (St. Quentin),
sbur
A. Vindelicorum Aug
g , A. Pretoria (Aosta),
enz.
Augusta, hoofdsi. van den staat Maine,
in het N.O. der Ver. Staten, 12 000 inw. -- A. stad
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in den staat Georgia, aan de Savannah, in het
Z.O. der Ver. Staten, 42 000 inw.
I Augusta Victorie
s Duitsche keizerin en koningin
gm
van Pruisen, dochter van hertog
g Friedrich van
Sleeswi'k-Holstein-Sonderbur
^
g -Augustenbur
g ,geb.
g 23
Oct. 1858 op
P het kasteel Dolziggbi'
JFrankfort
aan de Oder, 27 Febr. 1881ehuwd
met prins
P
g
W ilhelm van Pruisen, den tegenwoordigen Duitschen
keizer Wilhelm II.
Augustinus Aurelius, de meest beroemde Kerkvader van het Westen,eb.13
Nov. 354 te Fa
asfa
Fagast
g
Numidië, studeerde te Karthago,
g werd leeraar
in de welsprekendheid
te Rome en te Milaan, legde
P
g
zich na een J
jeugd vol gop
uitspattingen toe o de wijsbegeerte,
be
sloot zich aan bijJ de Manichaeërs, die door
g
het vrije onderzoek der rede tot de kennis der
waarheid zochten te komen, begon
ten slotte aan
g
alle waarheid te twijfelen, doch
werd door bisschop
P
Ambrosius te Milaan in 387 voor het Christendom
gewonnen en tegelijkmet zijn natuurlijken
zoon
gJ
Adeodatus gedoo P t. HijJ trok zich in strenge
stren
g afzondering terugg nabijJTagacte, werd in 391 tot P
pres-bYter, in 395 tot mede-bisschopP gekozen
van Hippo
g
PP
Re^
'us (tegenwoordig
stierf
cg
g Bona)) in Numidië, en stier
daar als bisschop
(herinneringsdag)
P 28 Aug.g^
g g430,
terwijl de stad door de Vandalen belegerd
werd. De
g
Zijngeschriften
R.-K. Kerk eert A. als een heilige.
gg
hebben eeuwenlang
grooten
ing een buitengewoon
g
^
vloedehad
op Pde Westersche Kerk. HijJformuleerg
de er zeer scherp
rp
de leer in van de erfzonde en die
van de voorbeschikking.
g Vele ervan zijn
J verloren
aan, vooral de wiJg
s eeri ge, letterkundige
gegaan,
g en wiskundeg e. Zeer beroemd zijn
zijne»
Confessiones"
J zijne
(De Belijdenissen van A.), een autobiografie, en
zijn „De ^
civitate Dei" (Over de stad Gods.))
Romulus, de laatste keizer van het
Augustulus,
g
Westersch-Romeinsche Rijk,
J was de zoon van Orestes, Attila's eersteneheimschri
J ver, die in Italië
g
heerschte en in 475 A., nog
een onmondigen knaa ,
gknaap
keizer verhief. Reeds het volgend
jaar werd hijJ
g
onttroond door Odoacer, den aanvoerder der Germaansche
Pen, een vorst der Herulers, die
huurtroe
de teekenen der keizerlijke
uitleverde
J waardigheid
g
aan Zeno, den keizer van het 0.-Rom. rijk,
J en zelf
met den titel van patriciër over Italië heerschte. Het
Romeinsche Rijk
^ bestaan, 505
J had toen 1230 jaar
J'aar als keizerrijk.
Augustus
of Doorluchtig
Au
9 is een erfelijke
9 bijnaam,
J
^
in 27 v. Chr. door den Rom. Senaat en het volk toegekend aan keizer Octavianus; het woord is waarschijnlijk
schijnlijk afgeleid
van augur
(z.a.)
^i9'
) en drukte de
g
verhevenheid enriester
"ke onschendbaarheid van
P
zijn
perzoon uit. De keizerinnen noemden zich
JP
A usta. Claudius II (268 n. Chr.) noemde zich
er etuu8(voortdurend)
semper
p A. en later werd ditpp
A. De Middeleeuwsche keizers van Duitschland
leidden A. af van augere vermeerderen" en noemt
den zich„altijdJ
vermeerderaar des Rijks". De
maand A. werd zooenoemd
naar keizer A. welke
g
in die maand consul werd en vele overwinningen
g
behaalde.
Augustus, eigenlijk Gajus Julius Caesar Octavia8
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nus de eerste Rom. keizer, zoon van Ga'us
9 Octavianus en van Attia, een dochter van Julia (Caesar's
jongste
23 Sept.
P 63 v. Chr.,
g
1 g zuster). HijJ werd geboren
eadoPteerd en tot erfgewerd door Julius Caesar g
ge
naam benoemd, streed na diens
vermoording
g aanvankelijk tebij
ag
bijMutinea
gen Antonius(slag
in 43 v. Chr., waaraan A. deelnam)sdoch verbond zich daarna met hem en met Leides
p
tot het Tweede Driemanschap
kreeg
A.
)
g het
((Oct. 43 v. Chr).
bewind over Midden- en Beneden-Italië, de eilanden en
Afrika. Door een bloedbad
ontdeden zich de Driemannen 134. Augustus.
van hun tegenstander,
en dit
g
ieuwd toen
Antonius en A. bi
bloedbad werd
vernieuwd,
J
Philippi
onder
P
PP in Macedonië de republikeinen
Nadat een
Brutus en Cassius hadden verslagen (42).
(
door Antonius' gemalin Fulvia verwekte opstand (de
(
z..g Perusijnsche
oor g) was bedwongen
g en Fulvia
J
overleden was, werd door het verdragg van BrundiBrinsi het rijkJopnieuw
verdeeld, A. kreegg
siumdi
P
het Westen, Antonius het Oosten en Leides
p
werd in 36 opPzij
geschoven; het
Afrika. Leides
Jg
p
zijn zijde.Aan Antonius en Cleopatra
leer
legerverliet zijn
p
andrijven de oorlogverklaard.
werd in 32 op
P A .'s aaandrijven
Door de overwinning
D
J Actium ((31)) en Antonius'
gbij
dood30
dood(30),werd A. alleenheerscher en ontving
g in
27 den titel Augustus, nadat hem reeds in 29 dien
verleend was. Hij
van Imperator
p
J liet zich al de reublikeinsche
waardigheden
één voor één o p
g
Pge
dragen
en oefende onder den titel vanprinceps
g
p p de
volgende
rechten uit: als imperator
had hijJ het o P P
g
perbevel over het leger,
g het recht van oorloggenvre e
als P ro de en van leven en dood over de burgers;
g
consul het oppergezagover
alle provincië, wat hem
P
het rechtaf
lijfw
ach te houden; als tribuun
g een lijfwacht
hij) onschendbaar als praefectus
morum of zedeP
meester oefende hij
J toezicht uit op
P Senaat en buigeals consul
rij
den census (belasting);
g;
(
J en regelde
g
was hij
P
J voorzitter van den Senaat; als pontifex
maximushoo
e riester had
hij Jhet oppertoezicht
)
(
PP
gP
enheen Ten slotte
over alle godsdienstige aangelegd.
werd hem hoewel hijJ dit slechts weerstrevend aannam^g
goddelijke
J eer bewezen. A. maakte zich zeer
het rijk.
verdienstelijktegenover
J HijJ breidde het
g
uit, bevestigde
g de grenzen,
^
^ inz. de noordelijke,
roeide het rooverwezen uit, deed veel voor kunst en
wetenschap.
De tijd van A. was de ,ouden eeuw"
P^g
der LatiJ nsche letterkunde. HijJ stierf 19 Aug.
g 14 n.
Chr., na 32 jaar
geregeerd
te hebben.
g g
]
ug ^
monniken,
Augustijnen,
^ De, ook wel Augustijner
g J
de vierde en jongste
aanzienlijk orde van bedel] g aanzienlijke
in de R.-K. K k ontstaan uit verschilInnocentius
lende vereeni
'n en, aan wie paus
P
gig
I V 17 Jan. 1244 den z.g.
g van den H. A ^us gregel
tinus gaf. Klachten over verval van tucht bijJ de A.
enopogingen
in en
g om dat te verbeteren, deden in de 14e en
15e eeuw nieuwe onafhankelijke
J congregaties van
A. ontstaan, o.a. de Saksische, waartoe Luther

behoorde. In 1567 rangschikte Pius V de A. onder
de bedelorden. Een strengere
g A.-orde werd in de 16e
eeuw inortu
door Thomas 4 Jeu
P al
ggesticht
g
(gest.
z^9' ^ Barrevoeters. De
J de Augustijner
gest. 1582 , dit zijn
A.-orde bloeit noggP
op Sardinië en in Amerika.
Philippe
Aumale,^ Henri Eugène
^
pp Louis d'Orléans
herto van, 4e zoon
van Lodewijkp^
Philips, koningg
^
Frankrijk, ggeb. 16 Jan. 1822 te Parijs,
van Frankrijk,
J^ Fr.
generaal
en eschiedschri'ver,
g
g
J ^ was gouverneur-erië, streed teen
ggeneraal van
g Abd-el-Kader en
nam dezeng
g evan en (1847). Na de Februari-revolutie van 1848hi
en bleef daar
gmgnaar
hij Engeland
g
1871(hij
hi' 1871aan
had vergeefs
zij
tot
zijn
Frankg
J diensten
rik aangeboden
in den oorlogg
met Duitschland),),
g
gg
werd tot lid der Nationale Vergadering
g
gte Bordeaux
gekozen, in 1881 lid der Académie, door de wet van
1886 uit Frankrijkverbannen (in 1889 werd die
wet voor hem opgeheven); gest. 7 Mei 1897 opPJ
zijn
villa bijJ Palermo. Hij
J schreef kri'
g
Jg s- engeschiedkundige
g werken en liet zijn
J kasteel Chantilly
y met
veel kunstschatten na aan het Instituut.
Aurangabad,
vazalstraat
vazastraat
^ stad in den Eng.-Ind.
g
Haidarabad in Voor-Indië, 37 000 inw.
(„Sieraad
Aurangzeb
„Sieraad van den troon"), rootmog
gof van Hindostan, geb. 20 Oct. 1619;• stadhouder
van Dekan zijnde
overwon hijJ zijn
zij oudere broeders
J
zijn
sjah Dis'ihan
en besteeg
J vader, sjah
a
g 1658 den
troon. Het Mongoolsche
rijk
rijk in Indië kreegg onder A.
g
zijnootste
uitgebreidheid:
hij beheerschte
geheel.
g
^
J
g
Voor-Indië. HijJ was een zeer streng,
g doch rechtvaardigheerscher, verspreidde
den Islam, vernielde
P
veleedenkteekenen
van den Ind. eeredienst. HijJ
g
stierf 21 Febr. 1707 te Ahmednager.
g
Aurelianus,^ Lucius Domitius,^ R om. veldheer,,g
geb.
9 Sept.
214
n.
Chr.
te
Sirmium
in
Pannonië,, werd
P
na den dood van keizer Claudius II in 270 door zijn
troepen
in Pannonië tot keizer uitgeroepen, was
P
een streng
roemrijk heerschei (de Senaat gaf
g en roemrijk
hem den titel Restitutor orbis, wederhersteller des
rijks), dreef de Gothen en Vandalen terugg (270),
vernietigde
het rijkvan Zenobia te Palmyra en viel
gyr
tijdens
door sluipmoord
tijdens een veldtocht tegen
P
g Perzië
275 b. Chr.).
Aurillac, hoofdsi. vanet
g Fr. dep.
p Cantal, in
Auver e Z.-Fankri k 18 000 inw.
Aurora,
.dos de godin
van het
^ bij
J de Grieken Eos,
g
morgenrood,
lin van T ithonos; Tederen morg
ggemalin
er'^
e" g
godin van
gen verheft zich de rozenvin
^^
g
haar leerstede
en stijgt
g
Jg met haar rossen Lampos
en Phaeton op
P uit de diepte
P der zee om den menschen het licht te brengen.
g
Aurora, stad in den staat Illinois in het midd. der
Ver. Staten, 24 000 inw.
Auscultatie, de kunst om uit deeluiden
die in
g
het lichaam ontstaan, den toestand van inwendige
g
organen
op
P te maken. De arts ausculteert of wel
g
door zijn oor tegen
het lichaam van en patient
g
P
te leggen,
of wel door middel van den stethoscoop,
gg
P
eenehoorbuis.
De A. is van zeer groot
bij
g
g belang
g J
het onderzoek van den staat van het hart, van de
longen en van het borstvlies.
AusgTeich, de staatkundige
overeen
van 26
g overeenkomst
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Hongarije
Set.
ggeP 1867 tusschen Oostenrijk en Hon
sloten, voor den tijdvan tien jaar. De A. regelde
g
de bijdrage
land in degemeenschappelijke
Jvan ieder
g
uitgaven
en
betrof
verder
de
verdeeling
van
de
uit
g
g
staatsschuld en het tol- en handelsverbond. De A.
werd vernieuwd in 1878 en in 1887; in 1897 liet
de toestand in de OostenrijkscheKamergee
Kamereen be•
g van een nieuwen A. toe. Het bestaande
verdrag
g werd toen van jaar tot jaar vernieuwd,
waartoe de regeering
re eerie bevoegd
g is. In Oct. 1907 werd
een nieuwe A.esloten.
g
Ausonië is een oude dichterlijke
J naam voor Italië.
Ausoniërs oud-It. (Oscische) volksstam, die in
zij werden in
Campanië
en in Z.-Latium woonde; zij
P
314 v. Chr. aan de Romeinen onderworpen.
de beroemdste Rom .
Ausonius, Decimus Magnus,
a9
geb. te Bordi gala
dichter uit de 4de eeuw na Chr.,eb.
(Bordeaux), omstr. 310, in 378refect
van Gallië,
P
in 379 consul,est.
g omstr. 395.
Aussig,
^^ stad in N.-Boheme, op
P den linkeroever
van de Elbe, 40 000 Duitsche inw.; belangrijke
industrieo.a.
chem. fabriek van Oos( de grootste
g
tenriJ)
k , veel handel en scheepvart,
2 havens. A.
P
werd in 1426 door de Hussieten verwoest.
romanschrijfster,
eb.
Austen, Jane, Engelsche
gg
gest
16 Dec. 1775 te Steventon in Hampshire,
est. 18
P
1817 te Winchester, schilderde in haar romans
•
voortreffelijkhet leven van den gegoeden
middelgg
stand.
tadje in Oostenrï Jksch Moravië, aan
Austerlitz,^ sstadje
de Littawa, ruim 3000 inw. ; beroemd door den
Napoleon
oleon I het Oostenrijkschg, waarin Na
Russische leger
g ((de z.g.
g onder Kutusow versloeg
Driekeizerssla
g ; ook de keizers Frans van Oostenrijk
^ en Alexander van Rusland waren aanwezig;
g
2 Dec. 1805). De overwinning
g werd daags
g daarna
hevolg d door den wapenstilstand
van A. en 26
P
Dec. door den Vrede van Pressburg.
g
in de ggem.Zeist. Pprov. Utrecht,
Austerlitz,^ gehucht
g
in 1804 op
P de Amersfoortsche heide ontstaan uit het
kamp,
P
P door Fransche en Nederlandsche troepen
betrokken, enenoemd
naar A. in Moravië. Ter
g
piraherinnering
aan
het
kamp
van
1805
werd
de
P
g
een kunstmatige heuvel
mide van A. opgericht,
Pgg
van 65 M. hoogte
g boven de zee, vanwaar men een
P rachtiguitzicht heeft.
Austin, hoofdst. van den N.-Am. staat Texas, in
het Z. der Ver. Staten, aan de rev. Colorado, 22 000
inw. ; zetel van een universiteit
Austin,^ Alfred, Eng.
g 30 Mei 1835 te
g dichter, geb.
Devonshire, woonde te Ashford in Kent, was da g bladcorrespondent
van de»Standard", o.a. in den
P
Fransch-Duitschen Oorlog,
g schreef satiren, gedichten en drama's en werd in 1896 als opvolger van
est.
Tennyson tot Poëta laureatus z.a. b enoemd;gest
Juni 1913 te Swinford Old ManorKent).
(
Australië(d.i.„Zuidland"), ook wel Nieuw-Holland, het kleinste en laatst ontdekte werelddeel,
met Tasmanië(67
Tasmanië67 894 K.M2.) en de tot den Australischen Bondsstaat behoorende gebieden 7 704 165
K.M2. De En gelschen rekenen ook Nieuw-Zeeland
tot A. Elders noemt men deze en andere eil. in de
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Stille Zuidzeeezamenli'k
J Oceanié. Het Australisch
g
vastland, vroeger
heeft
g Nieuw-Hollandgeheeten,
g
een afgeronden
vorm (in het 0. ligt
kaap
o
g
^
P Byron
3n op
153° 40' 0. L. v. Gr., in het W. kaap
P SteeP Point
op
P 113° 6' 0. L. v. Gr., in het N. kaapPYork opP10°
43' Z. Br., en in het Z. kaapWilson
opP39° 9' Z. Br.
Br.);
P
in het Z. de Austr. Golf en de Speer
Golf, in het
P
N. de Golf van Carpentaria.
A. is een tafelland met
P
een steilen W.- en 0.- rand en woeste zandvlakten
en het binnenland. De hoogste
vindt men
g bergen
^
in het Z.O., waar de Australische Alen
P in den
Mount Kosciuzko een hoogte bereiken van 2234
Gram
M., de
gians zijn 1900 M. en de Blauwe BeriJ meest zeer
gen 1230 M. hoog . De rivieren zijn
waterarm en vormen in het heete jaargetijde
]
g J een
zijn tal van meren,^ meestal niets
reeksoelen.
Er zijn
P
dan zout- en moeraspoelen,
de grootste
ervan zijn
P
g
het Torrens-, Eyre-,
-, Frome-, Gairdneryr Gre gorY
en Amadeusmeer. Het klimaat is in het N. 26 deel
tropisch;
het overige,
zone beg ^
P
g tot de gematigde
hoorendeedeelte
heeft 4 jaargetijden. Vaak
g
komen langdurige droogten voor, tengevolge
g ge waar van millioenen schapen
P en runderen omkomen. Wat
de flora betreft, zijn
J voor
het niet-tropische
gebied
P
g
karakteristiek deomboog
meneucalYP
ten , de
pro-teaceeën, de sacuarinen (in
de bergstreken)
en de
)
g
acacia's; in het binnenlandroote
uit estrektheg
g
den met dicht, stekeligkreuP elhout, het z.g.
g scrub,
bedekt, of met spinifex,
P
een harde, scherpkantige,
a
waardeloozerassoort.
De
g
fauna wordt bijna
J geheel
g
g evormd wordt door
kloak- en buideldieren:
kangeroe,
wombat, vogelg
g
bekdier, vlieg ende eekhoorn; de overige zoogg',IN dieren zijn voornamelijk
J
135. Australiër.
vleermuizen, ratten, muizen en de dingo.
g
g Vogels
talrijk (60 soortenpapegaaien!:) emoe, lierzin
J er talrijk
voel,
zijng eg zwarte zwaan. De Europ.
P huisdierenzijn
imPJ
orteerd; de konijnenzi
zijn door snelle vermeni g vuldiging
een
landplaag g
geworden.
In N.-A. zijn
^g
P
g
alligators,
verder vindt men ong.g 60 soorten slangen,
g
g
waaronderif
g ti ge. Aan mineralen is A. buitengege
woon rijk,
inz. aan goud.
De bevolking
J
g bedraagt
g
g
met inbegrip
g P van Tasmanië en de overige
g tot den
Bondsstaat behoorende eilanden, ong.
g 4 733 000
zielen(
zielenzonder de inboorlingen). De Australiërs of
a geheel onbeschaafde
Australische Negers,
de bijna
bijn
g
inboorlingen
van het vasteland, ong.
g
g 30 000 ingetal, meestal nomaden, behooren
tot een afzonderlijk
afzonderlij
.
hun huid is bruin, zij zijn
J Jdolicho-cephaal,
P
hebben zwart en kroes, doch niet wolli^ haar. ZijJ
sterven snel uit. Chineezen vindt men eveneens vrij6
veel in A., doch hun aantal neemt niet meer toe,

g
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sinds in 1880 in bijna
alle koloniën een belasting
$
van 120 à 1200ld.
wordt. Het
$
$ van hen geheven
aantal K.M. spoorwegen in Australië (met
inbegripP
(
van die opP de eilanden) bedroeg$ in 1912: 30 072;
de telegraaflijnen
70 861 K.M. 90 %
^
o van de bevolkin$ is van Engelsche,
Iersch of Schotsche af$
komst. De groote meerderheid is dan ook Protestantsch: 2,7 millioen, onder den bisschop
P van S^dney,
J er 856 000 Katholieken onder een
Y verder zijn
eveneens te Sydney
Y Y resideerenden kardinaal. —
Heteil
in A.
g
P der beschaving$is over 't algemeen
zelfs hooger
het aantal analPha$ dan in Engeland,
$
beten is ererin
rP
$ er.
$ Het onderwijsJ is verplichtend
en nagenoeg kosteloos; te Sydney, Melbourne, Adelaide en Hobart bestaan universiteiten. Deers
P
doet voor de En $elsche niet onder. Bi Jna overal,
zelfs in zeer kleineplaatsen
kleinelaatsen, bestaan bibliotheken.
Hoofdmiddelen van bestaan zijn
J landbouw en
belang.
veeteelt ook de mijnbouw
is van zeer groot
J
$r
$
De handel is eveneens in verhouding tot de grootte
v
van A. zeer aanzienlijk.
bijv.
J De handel van Sydney
Y Y bij
slechts door die van vijf En $elsche havens
overtroffen. Staatsinrichting.
Geheel A. behoort
g
tot het Britsche rijk
J en vormt 5 koloniën (staten) oop
het vastelandNieuw
vasteland(Nieu Zuid-Wales, Victoria, QueensZuid-Australië en West-Australië) verder
Tasmanië (en Nieuw-Zeeland). Deouverneur
van
$
iedere kolonie wordt door het moederland benoemd,
zij zichzelf met ei
zij
eigen
voor 't overige
$ regeeren
$
$ ministerie, eigen
Sinds 1 Jan. 1901
$ en Hoogerhuis.
$
$ Lagervormen de Austr. staten een bondsstaat, de „Com•
monwealth of Australia", waarbijJ Nieuw-Zeeland
zich nog
heeft. Aan het hoofd der
$
$ niet aangesloten
re$eerin$staat een door den koning$ van Engeland
$
benoemdouverneur•
$eneraal, sinds 6 Febr. 1914
$
Het Bondsparlement
Ronald Munro Ferguson.
g
P
bestaat uit een Senaat (36 leden) en een Huis
van Afgevaardigden 75 leden . Als hoofdstad werd
in 1904 Dalgety in het Z.O. van Nieuw-Zuid-Wales
uit eschreaangewezen;
in 1912 werd eenprijsvraag
$
$
ven voor het bouwen van een nieuwe hoofdstad in
dezelfde streek, die Yass-Canberra zal heeten. A.
begint in de laatste jaren
een eigen
1
$ vloot te bouwen;
168 000
als leger
^
g heeft het vrijwilligerskorpsen
man . De inkomsten bedroegen
$ in 1911 ruim 246
mill.ld.
ruim 176 mill. ; de staats$ ; de uitgaven
$
schuld ruim 76 mill. Geschiedenis. De eerste ontdekkingsreis naar A. geschiedde in 1642 door Abel
hij A. om. Tevoren hadTasman en in 1644 zeilde hij
den Hollandsche zeevaarders bij
J toeval gedeelten
$
van A. ontdekt, en eveneens was de Spanjaard
De
P]
Torres in die strekeneweest.
Daarna kwamen de
$
En$elschen aan de beurt, inz. Cook (in
( 1770). In
1787 vestigde
pp zich te Port Jackson,
$ Arthur Phils
bij
het tegenwoordige Sydney, en nam geheel
J$
Nieuw-Holland voor de Britsche Kroon in bezit.
Eerst 25 jaar later werden de onmiddellijk achter
Port Jackson liggende
Blauwe Bergen
$en over
gg
schreden. Van toen af werd het onderzoek van
kusten en binnenlandere
eld voortgezet.
Aan$ $
$
vankeli'k
bewoners uitsluif waren de Europeesche
P
tend Engelsche
tot deportatie
veroordeelden en hun
g
P

bewakers; de eerste vrije immigrant
was een
^
Duitscher, die met een Schotscheede
orteerde
$ P
vrouw trouwde; de eerste in 1805 verschenen courant had eengedeporteerde tot redacteur. Vanaf
1821 begon
de toevloed van vrije landverhuizers,
$
in welke bevolkinge
en hun na$ gedeporteerden
$ P
komeling en weldra opgingen. In 1893 kwam het
laatste schip
In
P met veroordeelden uit Engeland.
$
1851 bedroeg
$ de blanke bevolking
$ reeds 350 000
zielen; in dat jaar
jaar
werden de goudmijnen
ont]
]
$
J
dekt, wat landverhuizers uit alle landen der wereld
deed toestroomen. Een voor een
kre$en nu de kolonies weldra zelfbestuur: N. Z.-Wales in 1855, Victoria in 1856, Zuid-A. in 1857; Queensland in 1859;
West-A. echter eerst in 1890:
ngers het
Australië of Austrië, onder de Merovi
0. deel van het Frankische Rijk,
$
J inz Lotharingen,
België en de landen aan den rechter Rijnoever,
hoofdst. Metz.; van den dood van Clovis 1 511 tot
aan Pepijn
751 meestal een zelfstandig
p ^ den Korte(751)
koninkrijk.
J
enzell.
Auszer-Rhoden. Zie App
aan den rechteroever der Seine,
Auteuil,^ dorp
, tot
rP
Parijs
J behoorend, was het zomerverblijf van vele
beroemde mannen. Sedert 1870 hebben er jaarlijks
]
J
druk bezochte wedrennenlaats.
P
Autochthonen(
Autochthonen Gr. ; Lat. „ter ' enae" of „indiaan de oors Pron)is de naam, dien men geeft
$
$
keli'ke
J bewoners van een land en hun onvermengde
$
nakomelin$ en, in tegenstelling
$ tot de volken, die
$
zich daar later zijn
J komen vestigen.
$
en Portugeesche
uitdrukAuto da F6,
^ Spaansche
P
$
kin$, die „daad van geloof"
(Lat.
„actus fidei")) be(
$
teekent en waarmede bedoeld wordt het tot in het
einde der 18e eeuw in Spanje
$ $ebruiP ] en Portugal
keli'ke
plechtige
J P
P last
$ verbranden van ketters op
der Inquisitie.
In geval
de veroordeelden in het
q
$
laatste oo $
enblik hungeloofsafwijking
herrie
herriepen
en,
zijJ$
als bewijs van genade eerst gewurgd
$
$ en
daarna verbrand. De veroordeelden werdene$
kleed in een met vlammen en duivels beschilderd
of
boetgewaad;
op
het
hoofd
hadden
zijJ
san benito
P
$
een hoo$$
etoP
te muts of tiara. In Spanje
zijn van
P ] zij
tot 1808 in heteheel
34 658 menschen oop
$
die wijzeom het leven gebracht.
$
Automedon was de naam van Achilles' wa$enbestuurder voor Troje; vandaar schertsend wel gebruikt inplaats van ,koetsier".
Automobiel of motorrijtuig,
^ 9^ een door mechanische
kracht bewogen
weg.
$ De
$ rijtuig
J g voor den gewonen
$
eersteo
' om een
P $mg
A. te bouwen werd
gedaan door Cu9net
te Parijs,
J die in 1796
een„stoomwagen"
bouwde; in 1831 werden geregelde stoomomnibusverbindin$en
ingesteld tusschen
£1
^
Cheltenham en Glou136. Panhard automobiel cester, Londen en
uit 1892.
Stratford; deze en
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verdereroefnemin
en
P
g waren echter meestal slechts
van korten duur en werden in de schaduwesteld
g
door den vooruitgang
g g in den bouw der sPoorweglocomotieven.Wi^J1 daarenboven een Eng.g wet van 1865
ootere snelheden dan 6,4 K. M. Pper uur voor A.
grootere
verbood, had de verdere ontwikkeling
g der A. in
Frankrijk Pplaats; Bollêe bouwde daar in 1875 een
Frankrijk
bruikbaren stoomomnibus, de „Obéissante"; met
de „Mancelle" reed hij
J naar
J in 1878 van Parijs
Weenen; hij bedacht
de nu noggevolgde
g plaatsing
gg
P
g
van een staanden motor voor aan den wagen.
In
g
1886 bouwden, onafhankelijk
J van elkaar, Daimler
te Cannstatt en Benz te Mannheimoede
A. met
g
snelbenzine-motoren.
De Daimlersche constructie (
loopende
benzine-motor met verstuiver en gloeibuisP
inz. in Frankr k verder volmaakt.
ontsteking)Frankrijk
g
In stede van benzine wordt ook spiritus
gebruikt,
P
g
wat echterewoonli'k
g
J te duur uitkomt. Electrische
A.electromobielen
), waarbijJ een door accumula^
torenevoerde
electromotor de beweegkracht
leg
g
vert, zijn
J vanaf 1881 in doelmatige
g constructieg ebouwd. Stoom-A. worden inz.ebruikt
voor zware
g
vrachtwagens
en straatlocomotieven; electrische-A.
g
uitsluitend voor stadsverkeer; benzine-A. voor
bijna
toerisme. Met A. worden snelheden van 160 K. M.
en meerer
P uur bereikt.
kringen
Autonomie ^het recht van bepaalde
P
g binnen
den staat, inz. van deemeenten,
om, binnen zekere
g
grenzen, voor zichzelf wetten te maken en zich zelf
te besturen. In ons staatsrecht is vooral van belang
de A. deremeenten.
Voor 1795 bezaten alleen de
8
geenerle staatsrechsteden A., hetlatteland
had tienerlei
P
De A. van alle gemeenten
J ke bevoegdheid.
g
g
werdere
eld bij Jde wet van 29 Juli 1851.
g g
is
een
procédé
om
clichés
(z.
a.)) te verAutotypie
(
p
P
vaardigen
naarP
hoto g
ra hiën;
de drukplaat
wordt
P
P
g
daarbij
hoto
a hisch negatief
J belicht onder eenP
^P
g
met een in fijne
verdeelde plaat
ruitjes of puntjes
Jruitjes
P
P
(raster) als tusschenlaag,
g zoodat de tinten der
J witte en
Photo worden o
Pgelost in uiterst fine
zwarte vakjes of inunten.
P
Autun,
: s tad in het dep.
P Saone-et-Loire, in 0.FrankriJ k Bour
^
gondië) , 16 000 inw.; A. heette
vroeger
g Bibracte, A^ustodunum en Flavia Aeduorum.
Auvelais,^ stad in de Belg.
prov. Namen, aan de
gP
Sambre, ten W. van Namen, 7232 inw.
en graafschap
id
Auverg ne ^ oude provincie
P
g
P in Zuidde tegenwoordige de P
. PuY
-de-Dome en
Frankrijk,
Cantal, benevens een deel van Haute-Loire, 13 760
K. M2., met 850 000 inw. • hoofdstad was ClermontFerrand. A. is een bergstreek
met uitgedoofde
vulg
g
kanen : Mont Dore (1886 M. Plomb du Cantal
(1858 M. en PuY-de-Domti( 1456 M.. A. werd
onder Lodewijk XIII
Frankrijk ver ^(1610) met Frankrijk
)
eenigd.
Auxerre,^ hoofdstad van het dep.
P Yonne in Midden
Frankrijk in g
vroeger tijd
van het graafschap
tijd
g P
Auxerrois; ligt aan de Yonne, zi riv. van de Seine;
22 000 inw.
van onze vloot,
Auxiliair eskader is datedeelte
g
dat in Nederlandsch-Indiëestationneerd
wordt,
g
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z.. gtot ondersteuningg(vandaar
de naam „hulp(
P
eskader" van de Indische marine. Daar deze echter
alleen uit flottielje-vaartuigen
en
torpedobooten
g
rP
^
bestaat, is het A. E. onze eigenlijkezeemacht in
Indië. In 1914 bestond het uit 4antsersche
Pen
P
Hendrik en De
Koningin-Regentes,
Tromp,
pHertog
^9
n9 ^
Zeven Provinciën) benevens 8 torpedobootjagers,
6 tor
edobooten, 1 onderzeeër en div. andere
torpedobooten
welke scheen
P bemand waren met
g
625 Europeanen
en 689 inlanders.
P
Ava of Awa, was de vroeger
g schitterende hoofdst.
van het rijk
( 1837 als zoodanigg eervanJ Birma, (na
PP
g en door AmaraP oera ;aan de Irawadi in OpperBirma, 39 000 meest Boeddhistische inwoners.
waardoor iemand zich medeAval,
^ borgtocht,
g
aansprakelijk stelt voor het op
P tijd betalen van
een wissel. Deze borgtocht
wordt gegeven
door oop
g
gg
den wissel de woorden „Voor aval" telaatsen
en
P
daaronder de handteekening.
g
Avant Ia lettre Fr. vóór de letter aangebracht
is", noemt men de exemplaren
van een gravure,
^
P
dieedrukt
worden, vóór nogghet onderschrift oop
g
zij frisdelaat
Deze afdrukken zijn
g
P is aangebracht.
en scherper
rp dan de latere en hebben daardoor
hoo ere waarde.
hoogere Tataarsch volk, dat in 310 n. Chr. uit
Korea naar Siberië verhuisde en in de 6e eeuw uit
de streken ten N. van den Kaukasus door Honga•
riJ e tot aan de Enns voorttrok en Duitschland door
invallen verontrustte. In 626lunderden
de A.
P
Konstantino el. In 796 werden zij
zij door Pepijn,
p^
zoon van Karel den Groote, tot aan de Theiss terugg
In de 9e eeuw verdwijnt hun naam uit
gedrongen.verdwijn
g
de term, waarAvatara,, in de Ind, godsdienst
g
mede het tot de aarde afdalen der Hindoescheodg
heden wordt aangeduid inz. de tien menschwori
dingen
van Vishnoe.
g
roetbij
bi' de
^groet
Ave
^ » wees gegroet",gebruikelijke
g^
oude Romeinen. -- Ave Maria, eerste woorden,
door den engel
g Gabrielggericht tot Maria ((Lukas
1 : 28).
) Uit de woorden van den engel
g en die van
A. M. samengesteld,
ook wel
Elisabeth is hetebed
g
g
dat
(Angelica salutatio)
de Engg
el roet(^
) geheeten,
g
biJ de R. K. volgens
wordt
g
g den rozenkrans gebeden
bi'J de kleine kralen (en
( het „Onze Vader" bij de
(of Caesar), morituri te
p
g roote) . Ave imperator
salutant! ( Lat. „Heil u, keizer, zij die sterven gaan,
groeten u!")} was de toeroep,
p waarmede de Rom.
gladiatoren
de arena van den circus betraden.
g
prov.
Beira, aan
Aveiro,^ s tad in de Portugeesche
P
g
een strandmeer bij
^ den mond der Vouga
g en aan
den spoorweg
naar Lissabon, 10 000
P
g van Oporto
P
inw.; zetel van een bisschop
Ulteriore, It. prov.
Avellino,, vroeger
g Principato
P
p
in Campanië,
3037 K. M2., 405 000 inw.— De
P
hoofdst. is A.,
A. 24 000 inw. Dicht bijJ A. ligt de Val di
Gargani,
de Furcae Caudinae der Ouden. Zie oop
g
Caudijnsche
passen.
p
^
Avenhorn
,ggem. in N.-Holl., ten Z. W. van Hoorn,
1109 inw.
es ) een der zeAventi-nsche
berg
J
g (Aventinus mom),
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ven heuvelen, waaropP het oude Rome gebouwd
was,
g
op
P den 0. oever van den Tiber. Daar stonden vele
tempels:
die van Juno, Victoria, Jupiter
enz. Thans
P
p
staan er eenige
g kerken en kloosters. Op
^ den A. B.
Plebejers in 494 v. Chr. teruggbij
trokken zich de Plebejers
J
hun strijd
" tegen de Patriciërs.
Avereest,
^ggem. in het N. 0. van Overi Jsel, ten
0. van Dedemsvaart, 8133 inw.
La o di Averno, meer
Avernus,^ het tegenwoordige Lag
(Italië),
ineen sombere
omJ Cumae in Campanië
(
P
)^
gevingp
evin en vergiftige
volgens
dam en uitwasemend, vol
V irg ilius de ingang
g g tot de onderwereld.
beroemd Ar.
Averrhoes,
s eigenlijk Ibn-Ros'd,
7
wijsgeer,
geb.
eb. te
Cordova in 1126, gest.
g 12 Dec.
1198 te Marokko, verwierf een grooten naam door
zijn
helde
J verklaring
g vanAr istoteles.ZiJ n wijsbegeerte
J
g
over naar het materialisme enantheïsme.
P
er
Aversa, stad in de It.vroe
}prov.
^
P
P
g Napelsche)
Terra di Lavoro, 23 000 inw. A. werdesticht
g
door de Noormannen in 1027, nabij
J het oude
Atella.
Averij is in 't algemeen
Averij
alle schade,^ aan schip
P of
g
lading
geleden,^ en alle bijzondere
onkosten terzake
gg
van schip
gemaakt. De A. wordt onderP of ladinggg
scheiden in: lo. averij grosse ofggemeene A., schade
die is toegebracht
of kosten,^g
die zijn gemaakt in
g
het belangg van schipP en ladingg beide,^ bijv.de schade
voortkomend uit het opP strand zetten van een schip.
P
Deze A. wordtedra
en door al de belanghebbenden
g g
g
bijJ schip
van het
P en lading,
g
g^dus door den eigenaar
schip,
P door den bevrachter en door den eigenaar
g
der lading.
bijzondere ofp
particuliere A., de
g 2o. bijzondere
schaden en buitengewone
onkosten,^ die door schipA
g
of lading,
g of door beide, maar niet ten behoeve van
beide te samen, zijngeleden.
Berging
Berin van de ladingg
g
bijv.
bijzondere A. Deze wordtg eJ behoort tot de bijzondere
dragen
door den eigenaar
van hetgoed, dat de
g
g
schade leed of ter zake waarvan de kostenemaakt
g
werden. — Onder ordinaire A. verstaat men alle
gewone onkosten aan de reis van een schip
f verbonden.
Avesnes,
p Nord
s arrond.-hoofdst. in het dep.
in N.-Frankrijk
6000 inw. Voor Jan van A. zie o
J >op
Hene9ouwsche Huis.
Avesta. Zie Zend-Avesta.
Aveyron,
Ave ron rechter zijrivier
van de Tarn in Z.Frankrijk
A. (het oude Rouerg ue 8771
J in het dep.
pA.,
K. M2., 369 000 inw. hoofdst. Rodez).}
Ar. wijsgeer en
Avicenna,
^ eigenlijk Ibn Sina,
^Jg
arts,eb.
bijJ Boekhara, gest. 1037 te
g 980 te Afsjema
J
Hamadan in Perzië. Zijn
Zijn medische geschriften
g
dienden eeuwenlang
gbij
J het onderwijs
g als grondslag
g
in deeneeskunde
ook
in Europa.
g
^
P
Avigliano, stad in de Z.-It. prov. Potenza,
18 000 inw.
Avignon,
^ ^ hoofdst. van het Z.-Fr. dep.
P Vaucluse
en van het vroegere
Venaissin, aan de
g graafsch.
^
Rhone, omgeven
door uit de 14e eeuw da gteekeg
nende muren (ruim 3 M. dik), 49 000 inw., zetel
van een aartsbisschop;
het oudepauselijkehof
P^
doet thans dienst alsevan
enis
en kazerne. A.
g
g
is deeboorte
g
Plaats van Petrarca's Laura. In de

Oudheid heette A. Avenio; het was van 1348-1797
hoofdstad van het aan deausen
behoorendegraafP
gr
schaPA., van 1309-1378 de residentie der pausen
P
tijdens
hun „Babylonischegevangenschap"
en tot
Y
1409 nog
pausen.
ausen -g van verscheidene niet erkende p
Petrarca hing
verschrikkelijk tafreel op
g een verschrikkelijk
P van A.
tijdens
het verblijf der pausen
en noemde het „het
P
Babylon
van het Westen, een school der misdaad",
Y
enz.,
Avila, hoofdst. van de Sp.prov.
A. in Oudp
Castilië (7882 K. M2., 200 000 inw.), aan de helling
van de Sierra d'Avila, op
]
p den oever der Adaja;
12 000 inw., tot 1808 zetel van een universiteit.
van de lijfwacht
van
Avila,^ Sancho d', kapitein
P
J
Alva tijdens
diens verblijf Jin de Nederlanden, nam
deaven
van Egmond
en Hoorne in hechtenis;
g
gr
overwon in 1574 opP de Mookerheide L odewijk
^ en
Hendrik van Nassau en sneuvelde in 1607 als
bevelhebber van de in de baai van Gibraltar door
Jacob van Heemskerk vernielde Spaansche
vloot.
P
in de S . prov. Oviedo, in Asturië,>
Aviles zeesi.
PP
op
P de N.-kust, 13 000 inw.
Avogadro, Wet van, een der fundamenteele wetten der scheikunde, luidt: tweegelijkevolumina
vangassen
onder gelijken
druk en van gelijke
gJ
g
g
temperatuur
bevatten evenveel moleculen. Door
p
het ontdekken dezer wet is het mogelijkgeworden
g
de moleculair- en atoomgewichten
der ggassen te
g
Amadeo,ggeb. 9 Aug.
bepalen.
— Avogadro,
^
P
g 1776 te
Turijn,aldaar est.
9 Juli 1856, was
g
g als hoogleeraar
ook de eerste, die onderscheid maakte tusschen
moleculen („constitueerende moleculen”)) en atomen „elementaire moleculen").
Avoirdupois,
p ^ naam van een Eng.
g
g handelsgewicht,
gebruikelijkJ
voor alle waren, die men bij hetg ewicht verkooP(
t(uitgezonderd
preciosa
en
P
g
ggenees-middelen, waarvoor men het troygewicht
((z. a.)
)e
y9
gbruikt). Eénand
A. = 453,6 gram.
P
^ Verder heeft
men : de stone = 14, de q uarter = 28, de hundredweight of centweight = 112 (in N.-Am. = 100)
en de ton = 2240in
and Avdp.
( N.-A. = 2000))P
P
Avon, naam van eenige
Avon
g riv. in Gr.-Brittanië en
Ierland, inz. van de Upper-Avon,
zi
riv.
van
de
J
PP
Severn in NorthamPtonshire, wordt biJ Stratford
(Shakespeare's
bevaarbaar.
p
P
ggeboorteplaats)
in de
Avondmaal,Sgodsdienstige
g Pplechtigheid
g
Protestantsche kerkgenootschappen, bestaande in
het nuttigen
van brood en wijn,ter herdenking van
gg
Jezus' laatsten avondmaaltijdmet zijnediscipelen,
P
waarvan in het N. T. verhaald wordt; komt dus
overeen met de Mis in de R.-K. en Gr.-Orthodoxe
Kerken. In tegenstelling
g
g tot de R.-K. leer der
transsubstantiatie ^ wezenveranderin g,} volgens
welgens
ke de ouwel en de wijn
J op het woord des priesters
P
veranderen in Jezus' lichaam en bloed, nemen de
Protestantsche kerkg enootscha
PPen dit niet aan,
meehoewel overigens
van elkander afwijkende
lt
ningen verdedigend
over de beteekenis van het A.
g
Protestanten wordt niet veel
Onder de vrijzinnige
van het A.
g
gebruik meergemaakt
is de naam van een z. g.
Avondsmaalproef
p
g Godsoordeel in de Middeleeuwen, inz. toegepast oop

P

AVONDSMAALPROEF—AZIË.
en kloosterbewoners, waarbij
J
ggeestelijken
J de ver.
dachte deew
^ hostie moest nuttigen.
g jde
^ Men ging
daarbij
g dat deze niet
J uit van de veronderstelling,
in een zondig
g lichaam zou kunnen blijven,
J
^ tenzijJ
ze het zou dooden of ziek maken. Braakte men
haar dus uit, of werd men er ziek van, danold
dit
g
voor een bewijs van schuld.
Avondster. Zie Venus.
Awaren of Awariërs, stam in het N. deel van den
Kaukasus, in het Russ.-Kauk.ebied
Dagestan,
g
in het voormalie
g khanaat Awarié ruim 200 000
zielen, in 1859 definitief aan Rusland onderworpen;
rP
hoofdst. was de vestingg Choensak. De A. stammen
waarschijnlijk
J J af van de Avaren.
Awatsja,
J^ rivier op
P het Russ. schiereil. Kamts'at]
ka, mondt uit in de A. -baai
groote
diepe
om:g
r
P reede,
rind
ligt.
g door vulkanen, waaraan Petropaulovsk
P
Axel,
p
Zeeland Zeeuwsch
Vlaan,ggem. in de prov.
{
deren), 4957 inw. — Het stadje
stadje A. telt on g.g 2600
inw.; werd in 1586 doorprins Maurits veroverd, in
1747 na dapper
g
PP verzet door de Franschen genomen.
Axenstrasze,
^ beroemde weg
g van Fluelen naar
Bruinen metaanderi
g het
Jen en tunnels,^ langs
g
Vierwoudstedenmeer in Zwitserland, aan den voet
van den Axenberg,
stijg een steil uit het meer o PJ
1022 M. hoog.
gend rotsgevaarte,
g
g Aan den voet
de „TellsPlatte," met de TellskaPel.
Axminster, stad in Devonshireg
{ Z.-W.-En eland), ongg. 4000 inw. Tot 1835 bestond te A.
de later naar Wilton bijJ Salisbury
overgebrachte
^
g
tapijtweverij,
waarnaar de fluweelachtigegAxminstertapijten
genoemd
zijn.
J
PJ
g
Ayacucho,
Peru,
Y
, h oofdst. van het dep.
p A. in Peru
20 000 inw.; 9 Dec. 1824 werd bij
J A. een slag
ge
gleverd tusschen Spanjaarden
en Zuid-Amerikanen,
P ]
onder bevel vaneneraal
Sucre, welke de ong
afhankelijkheid
van Peru tengevolge had.
J
Aymara,
Amara Indiaansche volksstam op
de hoogP
g
vlakte van de Andes, tusschen 15 en 20° Z. B. hun
aantal wordteschat
op P600 000 à 750 000.
g
Ayr
Y of Ayrshire,
y
ggraafschap
P in Z.-W.-Schotland
2923 K. M2., 254 000 inw., veel mijnbouw.
De
J
hoofdstad A. ligt
g aan den mond van de rivier A.
in de Firth of Clyde
Y (in de Iersche Zee),29 000 inw.
A
alle
prov. Luik,, ten Z.
Yw
, stad in de Belg.
gP
van Luik, aan de Amblève, 5320 inw.
Azalea. Zie Rhododendron.
Aziatisch Rusland noemt men heteheel
der
g
Russische bezittingen
in Azië. Daartoe behooren
g
Kaukasië, Siberië met het N. deel van Sachalin,
de N.-Siberische eil., Wrangelland
en Long-eil.,
,
g
g
Centraal-Azië en de vazalstaten Khiwa en Boekhara. 0 PP
ervl. (Kaspische
Zee en Aralmeer inbeP
grepen)g
en bijna26 mill. K. M2. met een bevolking
van ruim 32 mill, inw.
Aziatisch Turkije
Turkije is het ggeheel der bezittingen
g van
het Turksche rijk in Azië, t. w. Klein-Azië, Armenië
en Koerdistan Syrië, MesoPotamië en
gedeeltelijk
,o ervlakte 1766 800 K.M2. met 1689 9000 inw
J PP
Azil het grootste der werelddeelen, het grootste
gedeelte
van het vasteland der Oude Wereld op
g
P het
N.-halfrond, samenhangend
met Europa
ik
g
P en Afrika,
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met Amerika en Australië verbonden door reeksen
eilanden, strekt zich uit van kaapPTsjeljoeskin
in
]]
het N. (77° N. Br.) tot aan kaapA Boeroe, de Z. punt
P
van het schiereiland. Malakka in het Z. (1° N. Br.);
van kaapP Baba, de W. punt
P van Klein-Azië, in het
W.26°
0. L. v. Gr.)) tot de Oostkaap
{
P of kaapP
Deschnew,
dehet
0.schier
] Ts'oekts'-Punt van
] en
eil., in het 0. (169044' W. L. v. Gr.); oppervlakte
PP
(met inbegrip
P der Pooleilanden)) 44 179 400 K.
M2. — Hoewel de romp
van Azië bijzonder
oot is
Pgr
in vergelijking
met de schiereilanden, is de kustvrij groot; de kustlengte is 82 300
ontwikkelingoch
vrij
g
K. M. Naar het W. loot
P A. uit in een schiereil.,
Kl.-Azië, naar het Z. in drie schiereil.: Arabië,
Voor- en Achter-Indië, naar het 0. eveneens in drie
schiereil.: Korea, Kamtsjatka
en het Ts'oekts'J en
]
]
schiereil.; ook vele eilanden: in het 0. het Japansche
P
eil.-rijk
J {(met Formosa),
) Hainan en de Philippijnen,
PPJ
in het Z. de Soenda-eil, de Molukken, Ceylon,
enz.
Y
Hete
eheele
midden
van
het
werelddeel
wordt
in ggeg
nomen door een hoogland,
waaraan zich in het N.
g
een laagvlakte en in het Z. onderscheidene bergg
stelsels aansluiten. Op
P omstreeks 70° 0. L. is het
hoogland
het smalst, de laagvlakten
van Toeran en
g
g
Hindostan naderen elkaar daar en verdeelen het
Aziatisch hoogland
in twee deelen, een Voor- en
g
een Achter-Az. hoogland,
met elkaar verbonden
g
door den met sneeuw bedekten Hindoe-Koh.
Beide hooglanden
worden begrensd
door steile
g
^
bergen.
Het Achter-Az. hoogland
wordt in het
g
g
Z. begrensd door den Himalaja (8840 M. en den
Karakoroem8620
M.
{
) , in het W. door het Plateau van Pamir, „het dak der wereld" (7860 M.)
M. in
het N. door den Tien-Sjan
Tien-Sjandaarbij
en talrijkedaarbij aansluitende ketens (7000 M.), en in het Z. loot
P het
uit in deeber
g ten
g van Achter-Indië en China.
Door den W. Kwen-Lun, denAltyn-Tag
Alt -Ta en den
Nan-Sah
j
wordt het verdeeld in twee deelen: de
hoogvlakten
van Tibet en den woestijngordel
g
van Han-Haiin
{ het W. Tarimbekken, in het 0.
Gobi of Sjamo
geheeten).
J
) Het Voor-Az. hoogland
g
g
kan verdeeld worden in drie deelen : Iran, Armenië
en Klein-Azië; van de randg
eber^en noemen we
het Soereiman
M. in het 0. en de Elg eb. {(3910M.)
boers (5670 M. in het N. Daarvanescheiden
is de
g
Kaukasus. De laagvlakten
lans
g den N. rand van
g
Azië zijn
J die van Toeran en Siberië; aan den Z.
rand die van Hindoestan, Mesopotamië en de S Y risch-Arabische woestijn.
J — Groote rivieren stroomen naar alle zijden
uit de bergen
J
g naar zee; de
Ob, de Jenissei en de Lena naar het N. ; de Amoer,
de Haangho en de Jang-tse-kiang
g
g naar het 0.• de
Mekong,
g de Menam, de Saloeën, de Irawadi, de
Brahmapoetra-Ganges,
de Indus, de Ti g
raat
P
8
{
naar het Z. De Amoe-darja
J en de Syr-darja
J (naar
Yr
het Aral-meer), de Oeral (naar de Kaspische
Zee),
P
de Tarim en de Ili (naar het Balkasjmeer) zijn de
vervoornaamste steppenrivieren.
Depplantengroei
PP
g
toont in het N. een arktische flora met uitgestrekte
g
toendra's ; ten Z. van de boomgrens, die tusschen
71 en 64° N. Br. loopt, vertoonen zich de Siberische wouden, in welkebied
de plantengroei
g
g
P
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nauw verwant is met die in N.- en Midden-Europa.
P
OP de bergen
^op
begint o 2100 à 2300 M. de alpine
P
flora mede overeenkomend met die der Europ.
hooggebergten. In het grootste
gedeelte
van A. n.l.
g
g
in Mongolië, Tibet, Turkestan, Klein-Azië, Syrië,
Perzië, Afghanistan
en Beloetsjistan,
J
^ benevens oop
^
de N. ketens van den Himalaja, draagtde flora een
woestijnen steppenkarakter.
China en Japan
J
^J
PP
P zijn
het 0.-Aziatischebied
der altijdgroene
gewassen.
g
g
8
Het tropische
P
ggebied van A. bevat de Z. kust van
Azië, verder Voor- en Achter-Indië, de Soenda-eil.
en de Philippijnen;
daar vindt men dus tropische
PP J
P
plantengroei:P
dadelpalmen, mangroves,
lianen,
gT
bamboe, -eiken, rhododendrons enz. en tal van cultuurgewassen: rijst, suikerriet, katoenstruiken,
tabak, specerijenenz. Tot de Aziatische cultuurggewassen behooren ook inde eerste Pplaats het graan:
g
tarwe, spelt,
rogge,
^
P
J uit A. afkomstig,
g^ ggerst, zijn
evenals de moerbeiboom, de abrikoos, deerzik
P
de boekweit, de hennep
en
de
linde.
—
De
dierenP
wereld van A. is te verdeeles over driegebieden:
g
le het Arktischeebied
(ijsbeer,
poolvos,
rendier,
(J
g
P
veelvraat, hermelijn,sabeldier):
) 2e het gebied
g
tusschen den N.-Poolcirkel en den Himalaja
J (in
(
het N. vossen, marters, eekhoorns, in de steppen
PP
wolven, dsJ g^
i etsi's en wilde ezels, in Tibet antilopen,
muskusdier,
yak en
kasjmirgeit.
In de Kas p.
P
^
J
P
g
Zee en het Baikalmeer zeehonden. De vogels
g en de
insekten komen overeen met de Euro .; weinig
g
kruipende
dieren en amPlubiën ); 2e het Oostersche
P
gebied (apen,
halfapen, vleermuizen, insekten(P
eters; koningstijgers,
^ Jgers, civetkatten, beren; olifanten,
rhinocerossen; tal van vogelsoorten;
veel visschen,
>
kruipende dieren en amP
hibiën . — De
bevolkingg
)
van Azië (830 mill.;19er
19pe K. M2.) bestaat voor een
•
nog
(in
g uit wilde herders- en jagersvolken
( het
JS
N. enatriarchaal
geregeerde
nomaden (in
P
^ W.-en
g g
} ze kan verdeeld worden in 5 hoofd8roeCentr.-A.);
l de
) Hyperboreeërs
H erboreeërs in het uiterste N. 0. : JoeP
kahieren Tsjoektsjen, Korjaken, Anoe's • 2) de
Mongolen:
Samojeden,
Kir
Kirgiezen,
^ ', Koreanen, JaJ
l;
Panners, Annamieten, Birmanen, Siameezen, Chineezen; 3) de Dravida's (in Dekan en opP
Ceylon);
4) de Maleiers; 5)) de Middellandsche rassen (Kaukasische volken, Semieten en Indo-Germanen). —
De voornaamste godsdiensten zijn:
J het Brahmanisme het Boedhdhisme de leer van Con ucius en
Laotse, de Islam, het Sjamanisme,
]
het Parsisme
en het Christendom. Dit laatste telt betrekkelijk
J
maar weinig
— Zelfstandige
g staten
g
^ aanhangers.
zin
Azië: de onafhankelijke
Abië,
onafhankelijkeggebieden inArabië,
J
verder Perzië, Af havisten,
Nepal, Boetan, Siam,>
P
China en Japan.
P — Geschiedenis. Naast Egypte
gYP is A.
de oudste schouwplaats
der wereldgeschiedenis;
wp
g ,
de oudste rijken en staten ontstonden in A.;
Aziatische volken (Phoeniciërs en Perzen) drongen
reeds in de oudste tijden
in Afrika en Europa
J
P door.
De invallen der Hunnen en later der Mongolen
in
g
EuroPa, zoowel als de stichtingg van wereldrijken
J
door de Arabieren, waren beslissende feiten in de
geschiedenis.
De laatste aanval van A. op Europa
P
Pa
was de vernietiging
van het 0.-Rom. Rijk door de
^ gRij

gvan Konstantino Pol, 1453).
) Na
de ontdekking
g van den zeeweg
g naar 0.-Indië
plantten
eerst de Portugeezen,
P
^ daarna de Span.
^
P an
jaarden, Nederlanders, Franschen Denen en Enlangs
kusten van den Ind.
gelschen hun vlagg
^
Oceaan. De Engelschen
veroverden van den
8
Gan es uit het Britsch-Ind. rijken kregen vasten
Gangesg
voet in China, Arabië en den Ind. Archipel.
P Zie
verder onder Ontdekkingsreizen
en Koloniën.
n9
Azimuth, Het, van een hemellichaam is de hoek
begrepen tusschen den meridiaan en den verticaal
van dat hemellichaam.
Azincourt,
^dorp
rP in het Fr. dep.PPas-de-Calais,
ong. 300 inw.; bijJA. versloegen
^ de Engelschen
^
onder koning
g Hendrik IV de Franschen onder den
d'Albret(225 Oct. 1415).
Connétable d'Albret
formatie. Zie Archaei8che formatie.
Azoren ( „Havikseilanden", Eng.
Western Isl^
lands), Port.rovincie
(geen
kolonie), 9 in den
P
(9
Atl. Oceaan tusschen Afrika en Amerikaele
g gen
eilanden : San Miguel en Santa Maria, Terceira,
Graciosa, San Jorge,
g Pico, Taal,
Y Flores en Corvo,
vulkanisch, vruchtbaar, met mild klimaat, 2388
K. M2., 256 000 inw.; hoofdsi. Angra do Heroismo
op
P Terceira.
AzoW^ vlek in het Russ.g ebied der Donsche Kozakken, aan een arm van de Don, 13 K. M. boven haar
mond,17 000 inw. ;in deOudheid deGrieksche handel.
stad Tanai8, in de Middeleeuwen heette A. Tana.
Azow(Zee van), de Palus Maeotus der Ouden, binnenzee in het N. O. van de Zwarte Zee en daarmee
verbonden door de Straat van Kertsj' • ^37 605 K. M 2.
Azteken vormden de bevolking
g van Mexico ten
tijdevan de ontdekkinggvan Amerika;
Amerika;zij
zij waren
een tak van den stam der Nahua-volken, waren
uit het N. Mexico binnengetrokken, hadden een
rac
hoogen
echP van ontwikkelingg bereikt, brachten
g trap
ter aan hunoden
menschenoffers. Hun hoofdsi, was
g
Tenochtitlan, naar het schijnt
J de stad Mexico zelf.
Azijn
Azijn is een oplossing
azijnzuu in
P
o azijnzuur
g van 5 à 6 %
benevens zeererin
p eghoeveelheden toevallige
ontstaat door
g vreemde zelfstandigheden,
g
ox
oxydatie
van den alkohol (opname
van zuurstof
Y
(P
daarin , wanneer
wijn,P
wijn, bier ofgegist vruchtensap
bijJ
temperatuur
van 20-30° aan de lucht wordt
P
bloot
blootgesteld,
waarbij
waarbij een in de lucht aanwezig,
g}
tot de bacteriën behoorend schimmelplantje
]
P
( Mycoderma aceti, azijnmoer)
^
) uit de lucht in de egiste vloeistof komt, zich daarin vermeerdert en de
zuurstof uit de lucht aantrekt. Tegenwoordig
g
g
wordt A. in de fabrieken opPsnellere wijze
J bereid
ten koste van den geur echter) door verdunden
alkohol, vermengd
of
g met wat A. en roggemeel
8^
moutextract (het z..
g azijngoed) do or hooge,
i; met
beukenkrullenevulde
vaten te laten druipen,
g
P
terwijl
van de vloeistof
J dicht over de oppervlakte
PP
beneden in het vat steeds versche lucht aan8evoerd wordt(omdat
wordtomdat door de oxydatie in het vat de
temperatuur
daarin ong.
) Dit is
P
g 10° hooger
g wordt).
de snelazïf nbereiding. De snelazijn
Jj wordt door toevoe^^
'n van essences geuriger
en soms
l^ g gemaakt
g
gekleurd
ekleurd om ze opPg
wijn-azijn te doen J
gelijken.

Brussel.
B is de tweede letter in ons alphabet en tevens
in dat der meeste talen. In het Hebreeuwsch en
Phoenicisch heet zij
J bette (= huis of tent), omdat
zij
J den vorm van een huis of tent had. In het
Grieksch heet zijJ bèta. Als Romeinsch cijferis B =
300, B = 3000. In de muziek is b de zevendet oon
van de toonschaal, waarvan c (= ut of do) de
grondtoon is. B. in Eng.
= bachelor
gr
g afkortingen
g
z. a.) B. S. G. D. G. = breveté sansarantie
du
g
zonder waarborg
gouvernement
g
g ebreveteerd
6
der regeering")^in Frankrijk
Frankrijk een formule op
P de
van regeeringswe
B. W.,
P
g e verleende patenten.
afkortin voor Burgerlijk
afkorting
g J Wetboek.
eil.-groep
Bai-eil., P
Baai -eilanden ook Bay- ofg
in de baai van HondurasCentr.-Amerika) gelegen,
g g
behooren tot Honduras, ong.
g 2800 inw.; hoofdP1.
El Pogreso
op het eil. Roatan.
8^ P
BaAi Phoenicisch woord, dat Heer of God beteekent (= Bel bij de BabYloniërs )J , naam van de voorbij Jde Phoeniciërs.
naamste mannelijkegodheid
g
De B.-dienst stamt uit Tyrus,
maar B. werd
Y
weldra ook in Israël en Juda vereerd, zoo zelfs,
dat de dienst van Jahwe(Jehova) er door onder
dreig de te gaan.
Men huldigde
den afgod
g met
g
g
'erook maar ook met bloedige
g offers
offers van wierook,
van dieren en zelfs van kinderen. (Zie ook 1 Kon.
18 : 26). De B. dienst werd uitgeroeid door Jehu,
koning
o
g van Juda (847-820 v. Chr.). (Zie fig.
g op
a. 122.
Pg
ad
van Baal" was weleer een be(„stad
roemde enrachti
P
Y^ die een poos
ge stad in Syrië,
P
lan ook Helio
lang
^ lisc Zonnestad" heette; thans
een vlek met ong.
g 2000 inw. in het dal tusschen

den Libanon en den Anti-Libanon; vele bouwvallen inz. van tempels.
Volgens
de sage
P
g
g werd B.
voor de
esticht door Salomo tot een woonplaats
gesticht
P
konin8^
' van Saba.
Baanderheer was in het oude Duitsche rijk de
titel van eiken edelman, die het recht had onder
een eigen
op
Jg
J krijgslieden
P te trekg banier met zijn
ken in het keizerlijk
adel kon dien
J leger.
g
g De lagere
titel alleen verwerven door een benoeming
g des
keizers. Later werd B. een erfelijke titel,
die nog
g
wel verleend wordt. In den volksmond is B. verbasterd totbanjerheer"
(=
.
^
c „ eurmaker"
g
Lathen of Latum, voormalige
Baar,^ vereend
g met
baanderheerliJ kheid in het graafsch.
Zutfen; wordt
^
reeds in 1220 vermeld; de beide dorpen
rP liggen aan
den IJsel, dicht bijJ Rheden.
Baar, (van het Maleisch baroe, nieuw, frisch,
versch,as,
g in
P zooeven; orang
^ baroe, nieuwelin)
d
voor iemand, diePpas in 0.-In.
Indië spotnaam
P
komt ; ook voor een zeeman, die voor 't eerst de
Linieasseert;
in Z.-Afrika de naam van een pas
P
P
in dienstesteld
trekdier of voor een kaffer, die
g
nog
g niet eerder met blanken heeft omgegaan. In
het algemeen: een nieuweling,
g
gopP allerlei gebied.
Friesland, vroeger
Baarderadeelgem. in de prov.
Baarderadeel,
g
P
de vierderieten
ten Z. W. van
Jvan Westergoo,
g
g
Leeuwarden 5506 inw.; hoofdP1. is Weidum.
(Gypaëtus
barbatus ,
of lammergier
Baardgier
p
9
g
welke den overgangg
vormt
tusschen
roofvogelsoort,
g
de arenden en de'eren
^ ^;de
^ootsteroofvo gel van ons
werelddeel lichaamslente
ong . 1,15 M., vlucht
g
ong.
M. drastg een dikken baard onder den
g 2^6M.,
snavel; huist in de OostenriJ ksche Alpen
en de
P
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Pyreneeën, verder in de hooglijk
paleis SoestdïJ^
k residentie van koningin
J P
^
gebergten van Azië en Afrika.
Emma.
Capitonidae ),
Baardvogels
Baars Percad tot de Stekelvinnig en behoorende
faro. der Spechten,
leven in
zoetwatervisch, groenachtiggeel, met zwarte
P
de tropische
wouden der Oude
dwarsstreP
en der Nieuwe Wereld, inz. in
pen en
Oost-Indië: zij
zijn plomp
roode vinJP
Pe
gbouwd en drat;en bundels borsnen, schubtels aan den wortel van den
ben metgesnavel; hun vederdos is schittande ranterend.
den, komt
Baardwijk,
voor in ri,^gem. in de prov.
P
139. Baars.
N.-Brabant, ten W. van 's Hervieren en
tot;
enbosch,1596 inw. De Baardandere binnenwateren, in ons land zoowel als in de
wi'ksche Overlaat is een overlaat,
andere Europeesche
landen,^ lengte
gewoonlijk niet
P
gt ^
waardoor het water uit de
meer dan 40 i 50 c.M. De B. is een zeer vraatzuchBeersche Maas ( z. 4'a.) afvloeit 138. Baardgier. tigge roofvisch, die zich ook met andere visschen
naar de Langstraat
en den
voedt; zijn
smakelijk
g
J vleesch is zeer smakelijk.
Nieuwen Maasmond.
^groep
l^P van zes eil. in Ned.-Indië
Baarland,
gem. oop
tusschen de Z. W.- en
^ g
het Zeeuwsche eil. Z.de Z. 0.-Eil., behooren
Beveland, aan de Westot de afd. Aroe-, Kei-,
terscheldé tusschen
Tenimber- en Z.-W.-Eil.
Hansweert en Ellewoutsvan de residentie Amdijk,
boina;osthouder
te
J 733 inw.
P
Baarle of BaerleCasTiPa, aanlegplaats
der
(
gP
par van), ook weleKon. Paketv. Mij., 843
g
noemd Casp arus BarK. M2., 23 000 inw.
laeus, Ned. dichter en
Babel. Zie Babylon.
wig
eer, geb.
eb. 12 Febr.
Bab-el-MandebAr.
J
t
1584 te Antwerpen,
gest.
„Poort der Smart of
rP ^g
14 Jan. 1648 als hoogdes Doods"), smalle
g
leeraar in de wijsbegeerte
straat, die de Roode zee
en welsprekendheid
aan
verbindt met den Ind.
P
het Athaeneum te AmOceaan, (Golf v. Aden).
sterdam; hij
In de straat het eil.
J was een
boezemvriend van Hoot.
Perim (z. a.).
f
Baarle Nassau, gem.
Babeuf, Francois Noël,
in derov.
P N.-Brabant
ggenaamd Gracchus,ggeb.
aan de Belgische grens,
23 Nov. 1760 te St.
met enclaves in de BelQuentin, journalist uit
' eheg
gemeente Baarlede Fransche Revolutie,
^
Hertog,
Herto , die opP haar
richtte in 1794 een eigen
beurt enclaves heeft in
blad op,de ,Tribun du
B. N. 2574 inw
PeuPle"
^ waarin hijJ zijn
Baarmoeder(Uterus),
communistischetheorié
orgaan
in het vrouwelijk
op
g
P volkomen gelijkheid
g^
lichaam, dat de vrucht
der menschenebasee
g
omsluit vanaf de ontverkondi8de, voerde hefvangenis tot aan degetig
ge op
^ de
PPpositie teen
boorte, ligt
als een hol,
Thermidoristen en
uit spierweefsels besmeedde in 1797 eens
staand,eervormig orsamenzwering , waarvan
E
gaan
aan in' het kleine bekhet doel was: herstel
ken, tusschen blaas en 137. Eenpriester
brengtg een menschenoffer aan der grondwet van 1793,
P
edeldarm. Door ontste- Baal (naar een teekening
g van André Castai
l^e . herstel der vrijheid,
king
en plaatsof vormgelijkheid en broederP
veranderingen van dit orgaan
ontstaan de scha der Nationale Conventie, ontbinding van
g
B.-ziekten.
het Directoire, uitdeeling
g van levensmiddelen
Baarn,
gem. in de prov.
Utrecht, 20 K. M. ten aan het volk, enz. Zijn
^ ^
P
^J medestanders waren
N. 0. van Utrecht, 9277 inw.; villa- dorp
rp
met veel Buonarotti, Darthé e. a. en het totaal aantal
vreemdelingenbezoek,
in de nabijheid
het konink- deelnemers bedroeg wel 17 000. Een der leiders
g
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Grisel, verried hetlan,
P het Directoire nam
132 samenzweerdersevan
g en, waarvan 32 ter
g
dood veroordeeld werden. B. en Darthê werden
door het Hooggerechtshof
te Vendome ter dood
g^
vernemen van het vonnis
veroordeeld. BijJ
trachtten zij
J zich met dolken te dooden, slaagden
g
hierin niet en werden 28 Mei 1797e
uillotineerd.
88
Buonarotti, die ontkwam, heeft een boekeschreg
ven over B. '8 samenzwering.
top
.
Babia Goes hoogste
P der Beskiden 1725:M.
g
k
babirussa),) wilde
Babiroessa of hertzwijn (Porcus
(
zwijnensoort
in Insulinde (inz. in Noord-Celebes en
J
Boeroe) , onderscheidt zich door
sterk ontwikkelde van boven
omgekrulde
slagtanden,
inz.
g
in den bovenkaak.
Baboer, sultan
Sehir Eddin Mohammed,
gob.
140. Babiroessa.
1483, afstammelingvan Timoer,
t
volgde in 1494 zijn
P in Ferganah ^in
J vader op
Turkestan), veroverde Samarkand, Kandahar,
Ghasna en Kaboel en trok in 1519 over den
Indus. Door een opstand
in zijn
rijkgenoodzaakt
Jg
P
teru te keerera, viel hijJ in 1525 opp nieuw in
terug
Pensjaab
en veroverde Delhi. Later vestigde
J
g
B. was de grondvester
van
hiJ zich te Agra.
^
^
het Groot-Mongoolsche
rijk,
dat bijnageheel
g
Jg
zijneigen
g leven
Hindostan omvatte. HijJ beschreef zijn
in de Tataarsche taal, stierf 28 Dec. 1530. Zijn
nakomelingen
van Grootg
g behielden de waardigheid
Mogol
g tot 1857.
Babylo
Bab
lon (in het 0. T. Babel), de hoofdstad van
oude Babylonië,
was een der ggrootste enPrachY
ti^
te steden uit de Oudheid, stond opP de beide
oevers van den Eufraat, in den vorm van een vierkant, waarvan, volgens Herodotus, welke B. bezocht iedere zijde22 K. M. lang gwas, zoodat de
stad een 4 X zooote
besloegg als
g^oppervlakte
Pp
het tegenwoordige Londen. De stichting
g van B.
ligt
11 : 1
J (Gen.
^
g den Bijbel
g in het duister. Volens
—9 werden stad en torenebouwd
kort na den
g
ivers noemen als stichschrijvers
Zondvloed. Ongewijde
g J de schr
van Bel"). B. bereikte haar
ter Bel ^ Babel = „poort
P
hoogsten
bloei onder de Chaldeeuwsch-BabYlo^
en diens zoon NebuNabopolassar
sche koningen
^
g
kadnezar (7e— 6e eeuw v. Chr). De stad was omg even door een muur 7 M. hoogg en 30 M. breed.
De koningsburcht
opp den linkeroever van de Eufraat
g
bevatte de hangende
tuinen, die aangelegd waren
g
op
zuilen rustte. Hun bouw wordt
P een terras, datop
toegeschreven aan Semiramis, doch ook aan Nebukadnezar. De toren van B., een der ZevenWonderen
Strabo 200 M. hoog.
der Wereld,9 was volgens
g
g In 539
werd B. veroverd door Cyrus en tot derde hoofdst.
In 516 werd de stad, die in
van diens rijkgemaakt.
g
opstand
was gekomen,
beleerd
en veroverd door
g
p
g
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Darius Hy
stalpes. Drieduizend der voornaamste
burgers
werden ggekruisigd
P
^ en de wallen en poorten
g
Alexander de Groote was voornemens B.
geslecht.
g
te herstellen, doch stierf in hetaleis
van Nebup
kadnezar, alvorens dit voornemen te hebben kunnen uitvoeren. Ten tijdeder Seleuciden(312-64
^
v. Chr.)) daalde B. snel in aanzien; de stad Seleucia
werdeheel
gebouwd
van bouwmaterialen uit B.
g
g
Reeds 130 v. Chr.roeide
er graan
binnen de vroe T
g
van Christus
g
gere omwalling
g en omstr. de geboorte
was B. niets meer dan eenpuinhoop. Te
Tegenwoordig
g
g
op P
de plaats
van Babylon
ligt
^
P
Y het kleine vlek Hillah.
de Gr. schrijvers
vaak Chaldaea
BabY lonië(bij
^)
in de Oudheid de vruchtbare lage
la e
genoemd)
g
landstreek aan den benedenloop
P van den Eufraat,
in ruimeren zin omvatte het ook Z.-Mesopotamië,
P
het was een middelPunt van een overoude beschavin
g (zie Ass risch-Bab lonische oudheden). Omtrent de oudeeschiedenis
van Babylonië
bestaan
Y
g
slechts enkele aanwijzingen.
De eerste koning
van
^g
geheel B., met Babylon tot hoofdstad, was Hammmoerabi ^ omstr. 2200 v. Chr.), wiens op
P een steen blokegift
gr wetboek in 1901 te Susa werd ontdekt.
Tusschen 1500 en 1000 v. Chr. kwam B. onder de
heerschappij
Eerst Nabopolassar
pp J der Assyriërs.
Y^
(625-604) ontrukte in bondgenootschap
g
P met den
Mediër Cyaxares B. aan Assyrië
Y en stichtte het Chaldeeuwsch-BabY lonisch rijk,dat onder Nebukadbloei benezar ^ 604-561 )het hoogtepunt zijner
reikte> doch reeds onder den vorst, die in den Bijbel
J
Belsasar g enoemd wordt, werd het veroverd door
Cyrus,
den koning
v. Chr.).
^
) Na afy
g van Perzië (538
wisselendestaan
te hebben onder de heerschappij
PPJ
g
van Perzen, Macedoniërs, Seleuciden, Parthen, Romeinen, Nieuw-Perzen en Arabieren, werd B. in
1638 door de Turken in bezitenomen,
die het nu
g
wilajets, Bagdad
nog
in twee wilsjets,
g bezitten (verdeeld
(
g
en Basra).
verblijf der JoBabylonische
ggevangenschap,
ap, het verblij
g
Y
groot deel der stamin Babylonië,
waarheen een ^
t
men Juda en Benjamin
Benjamin na de innemingg van Jeruzalem597
v. Chr)) door N ebucadnezar heengevoerd
^
g
werden. In 537af
aan 50 000 hunner verlof
y
g Cyrus
naar Palestina terugg te keerera. In 458 onder Artaxerxes I g
in een tweede,
ggroep
minder talrijke oe
naar hun vaderland terug.— Over de „B. G. der Pausen" zie op Pausen.
met kaarten, uit Z.Baccara(t),
P
^ hazardspel
FrankriJ k afkomstig,
ggevonden
g dat ook elders ingara
heeft in s pelerskring en en in een kwaden reuk
staat, wegens
den ebruikelï
Jken hoogen
g
g
g inzet.
Baccarat, s tad in het dep.PMeurthe-et-Moselle
Baccarat
in het N. 0. van Frankrijk,7000 inw.; beroemde
fabriek van kristal(baccarat).
Bacchanalian in het oude Rome de feesten ter
e
de erge
eere van Bacchus ^ Dionysos ; wegens
guitg
gingen, in 186 v. Chr.
spattingen,die
gepaard
er mee e aard
gmg
biJ senaatsbesluit verboden; figuurlijk wordt B.
feestgelag.
gebruikt
voor: luidruchtig,
g g.
g^uitgelaten
g
g
Bacchanten heetten bijt de Romeinen de deelnemers en deelneemsters aan de Bacchanaliën, in
de eerstelaats
de priesteressen
van Bacchus(vanP
P
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daar „bacchante" voor: uitlaten,
door drank o P ^
ge
gewonden vrouwspersoon); in de Middeleeuwen de
zwervende studenten,die van hoogeschool
tothoogehooeg
zwierven en vaak een losbandig leven leidden.
Bacchus, Bakchos of Dio^Jsos, was bijJ de Grieken
en Romeinen deod
g van
den"n
^D en van de vruchtbaarheid der aarde in 't
algemeen, zoon van Zeus
(Jupiter)
iter en van Semele, een
Thebaanscherinses.
VolP
gene de mythologische verhalen stond hij
^Jzijn
zij vader
krachtigter zijde
J in den
141. Bacchus.
strijd
J der Goden tegen
g de
reuzen en Zeus wakkerde
zijn
Eva Bacche,
1l moed aan door hem toe te roepen:
P
eva! (Goed zoo, Bacchus !)Deze kreet werd herhaald
door de Bacchanten, alsizï
J zich'aanhunuitsP actie8en
overgaven.
De eeredienst van B. werd reeds in 490 v.
g
Chr. te Rome ingevoerd; de Romeinen vereenzelvi 8den hem met hun vruchtbaarheidsgod
g Liber. B.
wordt somwijlen
voorgesteld
als een rijp,
JPgebaard
g
g
man, soms ook als een lachend jongeling.
Felice
Pasquale.
Zie
op
Bacciochi,
q
p
P Bonaparte
Marie Anne Elisa).
Bach Johann Sebastian,
componist,
geb.
21 Mrt.
P
8
1685 te Eisenach in Saksen-Weimar, vanaf 1723
cantor en directeur van
de Thomas-muziekschool
te Leipzig, ald. gest.
28
g
Juli 1750; schreef oratoria,assier
(de
^ Mattheus-,
P
enJohannesPassie }, geeste lijke en wereldlijke
J cantaten, motetten en missen,
klavierstukken, instru142. Bach.
mentale- en or8el com
Posities enhantasiën.
In
P
werken is hij de grootste
verte genzijn
kerkelijke
^J
$^
8
woordiger
van het Protestantisme.
g opP kunstgebied
8
HijJ was tevens een uitmuntend muziekonderwijzer
en ma
magde vader van de Duitsche toonkunstgenoemd worden. Van zijn 11 zoons werden verscheidene beroemde musici.
Bachmoet,^ arrond.-hoofdst. in het Z.-Russ. g ou vernement Jekaterinoslaw, 31 000 inw.; zoutbronnen.
Bachtijari, Koerdisch-Perzisch nomadenvolk in
derov.
P Loeristan (Z.-W.-Perzië); tellen ong.
g
250 000 zielen.
verblij van den
Bachtsjisarai,
het voormalig
^
g verblijf
der Tataren in den Krim, thans stad in het
Z.-Russ.ouvernement
Taurië, 13 000 inw.
g
Bacillen,
^ microscopische,
P
^ ééncefige organismen
g
bepaalde
be
soort bacteriën n. 1. de staafvormige,
P
bijv. Mecoonschadelijkof zelfs nuttig ^J
Jg
ggedeeltelijk
derma aceti, zie op
J veroorzaP Azijn),
^ ^ ggedeeltelijk

kers van ziekten (bijv. de tuberkel-B. en de B. menin81'tis).
Zie verder op Bacteriën.
P
Back
ds a ^ Eng . Backer,4un9 e, ook Backarbehoorende tot
9and'
7 ) , een distr. in Eng.-Indië,
8
Ben lee (sinds 1905 tot 0.-Bengalen en Assam),
divisie Dhaca, 9450 K. M2., 2 154 000 inw.;hoofdP1.
Barisalvroe 8er B.), 8000 inw.
Backhuysen,
Ys ^ Ludol , Roll. schilder van zeestukgest
ken,eb.
est. 17 N.
geb. 18 Dec. 1631 te Emden,
te Amsterdam, als zeeschilder een der grootste
meesters der 17e eeuw.
Bac-Ninh,
^ hoofdst. van de gelijknamigeprov.
gP
gJ
in de Fr. kolonie Tonkinhet
der
^ stroomgebied
8
Boven-Songka); in 1884 door de Franschen op
P de
Chinezen veroverd; 10 000 inw.
Backwoods(Achterwouden), de uitgestrekte wouden, die in het midden der 18e eeuw het land ten
W. van het Alle8han
Y-8eb. bedekten, de woonPlaats der Roodhuiden; nu het verre Westen der
Ver. Staten. De blanken, die zich daar vestigden,
8
of squatters.
noemt men backwoodsmen,ioniers
q
p
er, 8eleerde Eng.
Baco of Bacon,
g monnik, geb.
g
in 1214 te Ilchester in Somerset (Z.-W.-Engeland),
g anderen 1292)) als Frangest. 11 Juni 1294 (volgens
ciscanermonnik te Oxford; doctor mirabilis „bewonderingswaardig
door zijn
Jg
g leeraar”) bijgenaamd
g
bewonderaars, wegens
zijn
zijn ontdekkingen
g
g
Pop
natuurkundigscheikundige
-(vergrootglazen!)en s
B
bied, blonk eveneens uit als wis- en sterrenkundige,
8
beticht van tooveri , werd hijJ
door zijn
vijanden
JJ
tot 2 maal toevanen
en de tweede
^ 8genomen
g
maal 10 jaar
gevangen
te Rome. Hadden
J
8
g
g gehouden
schei- en natuurkundige
8 onderzoeken de eerste
aanleidin
aanleiding gegeven tot B. 's vervolging, later waren
het zijn
van dorre dogmatiek
en school) bestrijding
^
scheeleerdheid
en zijn streven naar hervormingg
J
van onderwijs,
J wetenschap
P en kerk, die de woede
zijner
tegenstanders
opwekten.
J
P
g
Bacon Francis, viscount van St.Albans, lord van
ggeb
eb. 22 Jan.
Verulam, Eng.
staatsman en wijsgeer,
te Londen, advocaat, lid van het Parlement,
steeg
g onder Jacobus I in den staatsdienst, werd in
1618 lordkanselier en baron van Verulam, in 1620
viscount van St. Albans, liet zich omkooeen en misbruikte het staatszegel,
g werd deswege
8 in 1621 veroordeeld en in den Tower opgesloten.
PgP Spoedig
g weer
begenadigd, leefde B. verder teruggetrokken
en
gg
stierf 9 Apr.
P 1626 op
P een reis te Highgate. B.'s
gder scholastieke
gr oote verdienste is de bestriJdin
en de bevordering
J en
g van de proefondervindelijke
P
inductieve methode in de wetenschap.
P HijJ schreef
belangrijkewerken over bijnaalle takken van
wetenschap.
P
Bacove is de naam van een soort banaan (z. a.),
In de laatste jaren
is
ook wel banaanvi'
g
^9 genoemd.
J
van regeerie g
swe ge de teelt der B. in Suriname zeer
bevorderd en ziet men daarin een middel om de
welvaart dezer kolonie te verhoogen.
Bács-BodrO
g^ Hong.
g comitaat, tusschen Donau
en Theiss, (door het Bacserkanaal verbonden),
8857 K. 1VI2, 605 000 inw. ; hoofdst. Zombor.
li'tschimmels zijnééncellige,
Bacteriën of Sp^
g

g
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or anismen waarvan de grootte
variplantaardigeorganismen,
^
{
eert tusschen enkele weinige micromillimeters1
microm.M. _ 0,001 m.M.) )en gedeelten
daarvan
$
en"die zich door splitsing vermenigvuldigen. Naar
hun vorm verdeelt men ze in: lo. coccen, ko elvorB.,
mi ge B. 2o. bacillen, staafvormige
$ B. en 30 8pirillen,
schroefvormi$e B. De B. kunnen voor een deel zichzelf beween
$ en hebben dan hunne draden, ciliën of
zweepdraden, als bewegingsorganen; sommi$e
groeien
alleen bij toetreding
$ van lucht aerobiën ,
$rJ
andere juist wanneer de lucht afgesloten is { anbij temperaturen
tusaerobiën). De meesteoeien
P
$rJ
g tempetem eschen 15 en 400 C. enkele verlangen
$ lagere
Voor uitdroandere aanmerkelijkhoogere.
$
ging, zonnelicht en disinfecteerende middelen zijn
welke
de meeste tamelijk
gevoelig,
p
J$
$ alleen de sporen,
sommige vormen en waaruit later weer een nieuwe
zijndaar beter tegen bestand.
B. te voorschijnkomt,^$
Deze sporen
worden bijna
door de
bijna alleen gevormd
$
P

It a (

$k

1 4\

1(.1.e(!l.‘1
I

r0x '

(

Longtering{ 1000 ver
Cholera (1000 ver . .
143. Bacteriën.
bacillen, zelden door coccen of agirillen. De B. vermeni$vuldi
ongeslachtelijkew jze en
$en zich op P^
wel door eenvoudige deeling
{
P
$ of splitsing
$ (vandaar
li'tschimmels) . De B. ontbinden de orde naam sp^
van het
$anische stoffen, die als eindproducten
P
dierlijk-en plantaardig
P
$leven opAaarde ono PhoudelfJ$
k gevormd worden tot in hun eenvoudigste
$ elementen: water, koolzuur en ammoniak; zijJ veroorzaken de'tin
en als
$sP
$^ -gsen rottingsprocessen
zoodanig spelen vooral de gistingveroorzakende B.
een groots rol in de industrie. Sommige B. kunnen
zich ook in levende organismen vermeerderen, dan
heeten zij parasieten of pathogene(ziekteverwekkende) B., in tegenstelling tot de sa hen, die
alleen op
materiaal tot ontwikkeA dood organisch
$
B. zijn
ling
J de oorzaken van
1^
$ komen. De pathogene
tal van ziekten, die ontstaan door de vergiften,
welke zijJbij
produceeren. Het
J haar vermeerdering$P
organisme verdedigt
zich door of de B. te dooden, of
door haar vergift te neutraliseeren, of door beide
tegelijk.
De stoffen, welke dit vermogen,
zijn
J
$
$J
aanwezig
witte bloedlichaampjes
P
P] en
$ in bepaalde
ook in andere vaste weefselcellen. Na een besmettin$, die niet tot een ernstige
$ ziekte aanleidin $e
$ $even heeft, is de hoeveelheid dier beschermende
stoffenouter
en het organisme
dus beter $
$rewa
$
nd tegen die ziekte. Hierop
Aeg
A berust het inenten
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met B. of B.-producten, waarvan
men de werking
$
verzwakt heeft (vaccins). Soms ook gebruikt men er
g dier, dat
het bloedvocht ((serum)} voor van eenig
door zulke inentingen
onvatbaar is $gemaakt. Op
0
$
wordt het weerstandsvermogen
beide wijzen
$ van
het lichaam tegen
soort B. verhoogd.
P
$
$ een bepaalde
Bacteriologie
g is de wetenschap
P der bacteriën. De
groote
vooruitgang
dP is tean
$m
$
$ van deze wetenschap
ken aan de door Robert Koch uit$edachte onderzoekin$s
methoden, o. a. het maken
vangekleurde
$
preparaten
araten en van reinculturen. De bacteriën houden n.l. bepaalde
kleurstoffen nog
$ vast, wanneer
P
die uit het omringende
protoplasma
van weefsel of
$
P P
zijn. JMen kan ze zich zoodoende
bloed al verwijderd
scherp
rP tegen
$ $ doen afsteken, wat
$ haar omgeving
het microscopisch
onderzoek vergemakkelijkt.
In
J
$
P
bepaalde
stoffen, bijv.in vetvri en bouillon, verAJ
meerderen de bacteriën zich zeer snel; om echter
die van een bepaalde
soort af te scheiden
en z. g.
P
$
reinculturen te krijgen, heeft men een°vasten voedir$sbodem noodig,
^ en men vindt die in schijfjes
JJ
(bouillon
met
PP voedingsgelatine
{
$s$
$gekookte aardappel,
gelatine),$a
agar-agar, enz.
Deze mengsels
g oop
$
$
$ geven
gglas een doorzichtige
$ wat het waarnemen ver$ laag,
Om reinculturen te maken, smelt
J
$emakkeli'kt.
men de voedigsgelatine,
voegt er wat van de te
$sg
onderzoeken stof bij, roert het mengsel
$ dooreen,
er$s$
drie dosen van in andere voedingsgelatine
brengt
$t
en verdunt opP die manier de bacteriënhoudende
stof og een paar maal, tenslotte giet men de mengsels opP schaaltjes
schaaltjes en laat ze stollen. Alle gebruikte
$
instrumenten zijn
opdat
$
J vooraf steriel gemaakt,
geen
vreemde bacteriën bij
J het mengsel
$s komen,
$
evenzoo de voedingsbodem
zelf. Na een paar dagen
$sP
$
ontdekt men nu in de mengsels de door snelle vermení^uldi
'
ontstane bacterie-kolonies. Met
$m$
behulp
naald kan men nugedeelten
P
P van een platina
$
daarvan in versche voedingsstof
in reageerbuisjes
]
$s$
overbrengen,
die met watten af$esloten worden om
$
toetreding van bacteriën uit de lucht te voorkomen.
Men kan deze reinculturen jarenlang bezwaren,
zoodat ze steeds voor onderzoek beschikbaar zijn.
J
Baetri^ Bactriana, noemde men in de Oudheid
de vruchtbare dalvlakte van den OxusAmoedarja) tusschen den Paropanisus
(Hindoe-Koh)
{
P
in het Z. en de Sogdische berende
P van
$ (deuitloopers
den Tien-Sang),
Afghaniste
hamsten
$ ) dus het N. 0. deel van Af
het 0. deel van Boekhara. B. was in overouder
tijdhet tooneel van Zoroasters werkzaamheid, het
middelpunt
van een machtig$^ waarvan Bactra,
A
het tegenwoordige
$
$e Balkh, de hoofdstad was, en
dat een Arisch bevolking$ had. Het werd eerst door
de Meden, daarna door de Perzen onderCyrus veroverd. Weer later veroverde Alexander de Groote B.
In den tijdder Diadochen werd B. gevoegd
$
$ bij
J het
Syrische rijk der Seleuciden, doch in het midden der
3e eeuw v. Chr. maakte Diodotus I, de stadhouder
van B., zich vrij
Jheerschappij
van de Syrische heerscha i en
werd de grondlegger van het Grieksch-Bactrische
rijk,
J dat zich tot aan den Indus (Ganges)
$ ) uitbreidde,
doch na 140 v. Chr. door de Scytische
Toeharen
Y
veroverd werd. Later behoorde B. tot het Arabisch
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kalifaat, weer later afwisselend aan de Turken en plaatsen, waarvan Baden-Baden de voornaamMongolen
en ten slotte aan de Afghanen.
ste is. De industrie bloeit vooral in de distrikten
g
g
Bad noemt men de indompeling
g en Mannheim en in het Zwarte
P g van het lichaam Karlsruhe, Freiburg
handelsplaats
is Mannheim,
of van bepaalde
lichaamsdeelen in een vloeistof of Woud. De belangrijkste
$^J
P
Pa
de methodische inwerking
den Rijn
o . In
g van ggas- of damPvor- tot daartoe varen de zeilschepen
P
Jn P
stoom bootvermig
of ook van halfvloeibare
(slijk,
stoffen sk, zand)
) den laatsten tijdis een geregelde
g g
Het spoorop
P de huid. Heete voet- en hand-B. dienen om het binding Mannheim—Bazel ingesteld.
g
Poor
bloed uit hersenen en lonen
g terugte doen vloeien we et is zeer dichtint 1905 : 2160 K. M2..) — B.
koude hand-B.
tegen
aan de hand, is een constitutioneele monarchie, aan het hoofd
g
8 ontstekingen
enz. Russische baden veroorzaken door heete, voch- staat deootherto
, die den titel van Koninklijke
^
8Tg
Hoogheid
voert, de troonopvolger heet erf ootti gge lucht zweetafscheiding
g van den Hoo
g en versnelling
ggr
kinderen van den groothertogg
bloedsomloop;
P hetzelfde wordt ook bereikt door hertog, de verdere
^
heete,
en
g bestonden reedss heeten margraven en •^avinnen. De volksverte ggenge lucht. Badinrichtingen
biJ de Ouden, inz. zeer prachtig
ingericht
bijJ de woordi^g
' omvat een Eerste en een Tweede Kamer;
g
P
g
door algemeen,
geheim
kiesrecht.
Romeinen(thermen); vanaf de Kruistochten be- de laatstekozen
g
g
^
stonden in Duitschland z..
J
g badstoven, die echter B. zendt 14 afgevaardigden naar den Rijksdag
g en
onzedelijkhei
brandpunten
van onzedelijkheid
en ook van be- heeft 3 stemmen in den Bondsraad. Het Badensche
P
van het Duitsche rijksleger
g vormt met
g
J
gwerden en in de 16e eeuw allengs in on- contingent
bruik raakten. In den laatsten tijd
J worden allom eenige
P en een bataillon Meckleng Pruisische troepen
het 14e legerkorps. De hoofdst. en
badinrichtingen
Jg
g ggebouwd, zeer nuttig,
g vooral in burgsche jagers
ons land, waar men de reinheid van het lichaam residentie is Karlsruhe. De Katholieken in B. staan
Freiburg
nog
uit- onder bestuur van den aartsbisschop van g
^
g
g al te veel verwaarloost (handen en gelaat
in Breisgau.
In deze Pplaats is een Kath. hoogeschool,
g
g
g
gezonderd . Permanente baden worden soms dagenen wekenlang
bijJ hardnekkige
g huid- in Heidelberg
g een Protestanstche, in Karlsruhe een
g eP
g toegepast
ziekten, brandwonden enz. Zeebaden worden voor technische. Het budget bedroeg
g in 1904 aan ontvang
g
84 306 405 Mark. De staatsschuld
bepaalde
ziekten voorgeschreven.
Andere ziekten sten en uitgaven
g
P
g
worden bestreden door lichtbaden en electrische CP
s oorwegleeningen )1 Jan. 1904: 410 284 453 Mark.
— In Regeerend vorst
is sinds 28 Set. 1907 groothertog
Lichttherapie
baden.Zie
p
P
^
p en Electrotherapie).
g
g
de scheikunde noemt men B. een inrichting
g om Frederik II geb. 9 Juli 1856).
het
Aurelia A q
stoffeneli'kmati
Baden of Baden-Badenuen
^
g Rom.
J
gte verwarmen, zonder ze met
vuur in direkte aanraking
door ze in sis), stad in het midden van het groothertogdom B.,
g te brengen,
g
een andere verwarmde stof telaatsen
(water,
olie, twee u^g
gaans van den Rijn,aan den voet van het
P
^
zand, enz.) — In dealvano
Plastiek heet B. de oP- Zwarte Woud, 23 000 inw.; beroemde badplaats,
P
g
lossing,
ge bronnen, dieng zich Pop het tegal- met meer dan 20eneeskrachti
g
g waaruit de metaallaag
stigvoor lijders
aan
rheumatiek
en
onderli'fsafzet.
vaniseeren voorwerp
rp
lijders
J
75 000 badgasten;
ziekten ^; jaarlijksgemiddeld
Badachsjan,
P in N.-W.-Afghanistan
g
gg
J ^ berglandschap
g
tusschen den Hindoe-koh en de Amoe-darja;
P
J met tot in 1872 was er een druk bezochte speelbank.
100 000 Perzische sprekende,
Mohammedaansche
Baden, badplaats
in Beneden-Oostenrijk,27 K.
p
P
M. ten Z. van Weenen, 23 000 inw., met 13einw., hoofdst. Taizabad.
g
door de Mooren neeskundige bronnen, heette bij de Romeinen Aquae
Badajoz,
u9
J ^ het oude Pax Augusta,
Bax Aujos
hoofdst. van de P
prov. B. Pannoniae.
^ genaamd,
g
Aar au, aan de
21848 K. M2., 520 000 inw., in Estramadura,
Baden,^ s tad in het Zwits. kanton Aargau
Z.-W.-SPan Je ,) aan de Guadiana, 35 000 inw., sterke
en aan de lijn
lij Arau—Ziirich, het Thermae
vesting.
A4'
uae Helvetiae der Romeinen, geneeskrachtige
8^ g
g
bronnen, 6000 inw.
Barcelona
Badalona, havenst. in de Sp.
P prov.
P
Sept. 1714; werd door
—7
(N.-0.-Spanje),19 000 inw.
den Vrede van B. tusBaden,groothertogdom,
bondsstaat in Z.-W.^ ^
g
schen Frankrijk en het
Duitschland, 15 070 K. M 2. (zonder het tot B. beDuitsche rijk
hoorend deel van het Meer van Constanz : 182
^ de SpaanP aan
sche Successie-oorlogeK. M2.) 2 143 000 inw., waarvan ruim de helft Kag
ëindigd.
tholieken en 26 000 Israëlieten), strekt zich uit op
Baden-Powell, Robert
den rechteroever van den Rijn,
J vanaf het meer van
Stephenson
Sm
h Eng.
Constanz tot Mannheim, wordt in het 0. begrensd
^r
p
g
g
generaal
eneraal en sver
"J
door Wiirttemberg , Hohenzollern en Beieren,
van militaire werken,
in het N. door Hessen en Beieren. Het Z. 0. deel
van B. behoort tot stroom
het g ebied van den
ggeb. 22 Febr. 1857 te
Londen, streed in 1888
Donau, die in het Zwarte Woud in B. ontspringt.
tegen de Zoeloe's, in
B. is een der vruchtbaarste landen van Duitsch1896 als bevelhebber televert aan
land,
graanen veldvruchten van allergen de Matabelen, verIei aard oP^
opPheel warme plaatsen
zelfs amanP
144. R. S. S. Baden- dedigde in 1900 Mafedelen en eetbare kastanjes.
Ook aan boschbouw
J
Powell. 4:::.,„;,A king tegen de Boeren
en veeteelt wordt veeledaan.
B. telt vele badg
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tot er ontzet kwam, en werd in 1903eneraal-ins
Pecg
teur der Eng.
g
^ cavalerie; B. P. is de organisateur
der Scouts (z. a.).
was de spotnaam
voor keizer NapoBadinguet
po
g
P
leon III, omdat hijJ 25 Mei 1846 ((toen nog
8 als prins
P
Lodewijk
g Ham, waar hij
) u it de vesting
p
3 Napoleon)
zat, ontsnapte in de kleedingg van een
gevangenP
metselaar, die B. heette.
plaatsje
op de 0.-kust van het Z.-W.
Badjoa,
B
^e P
P
schiereil. van Celebes, aan de Golf van Boni, uittegen
g
P
gahgs Punt van de verschillende expedities
Boni.
van Bali, aan de
Badoen
g, het kleinste rijkje
Z.-punt
van dat eiland.
P
Badrinath stad in de Eng.-Ind. Ver. Prov. van
Agra
en Oudh, vermaard wegens
haar ouden,
gr^
g
V ishnoe-tem el, waarheen om de 12
prachtigenP
]'aar wel 40 à 50 duizend bedevaartgangers trekken.
Tacitus
Baduhenna,^ e en woud, waarin volgens
g
in 36 n. Chr. 900 Romeinen sneuvelden bijJ
opstand
der Friezen. Aangaande
dejuisteligging
juiste li in
g
P
ervan is men in 't onzekere.
geb.
3 Nov.
Baedeker, Karl, Duitsche uitgever,
g
g
1801 te Essen,^g
gest. 4 Oct. 1859 te Koblenz, was de
samensteller van de beroemde reishandboeken, die
thans in het Fransch, Duitsch en En gelsch verschi'J
'aar herdrukt worden. De uitnen en om de 2 à 3 jaa
P g overgeplaatst;
J werd in 1872 naar Leipzig
g
tegenwoordigeeigenaa
ei enaar is sinds 1878 Fritz B.
in de Belg.
Antwerpen,
aan
P
:gem.
g prov.
P
g
de Nethe, 6582 inw.
. prov. Cordova, in het Z.
Baena,^ s tad in de S PP
Spanje, ggebouwd P
op de
P en van een Rom.
P ninhoo
stad; 15 000 inw.
in de Belg.
prov. 0.-Vlaanderen,
Baesrode,
^P
^ gem.
g
aan de Schelde, ten 0. van Dendermonde, 5256 inw.
Baexem,^ of Baaksein
^ ggem. in Limburg,
g aan de
lijn
J Weert-Roermond, 788 inw.
Jaèn,
Balza het oude Beatia, stad in derov.
P
resivroegere
in het Z. van Spanje,
g
P ] 14 000 inw.; vroe
dentie van Moorsche koningen.
g
1584,
Baffin
^ Eng.
g
^ William,
8 zeevaarder, geb.
esneuveld in 1622 bijJ de belegering
gesneuveld
g g van Ormoes
hij deed vele ontdoor de Engelschen
en Perzen; hij
g
dekkingstochten met het doel de N. W. doorvaart
genoemd
de Baffinbaai
te vinden. Naar B. zijn
J
g
,
eengedeelte van de N.-IJszee, van de Straat Davis
tot de Smithsound, ten W. van Groenland, en eveneens het eil. Baff inland ( meer dan 600 000 K. M2.,
bewoond door ong.
g 1000 Eskimo's, ten W. der
Baffinbaai • in 1897 door Canadaeannexeerd).
g
prov. Groningen,
aan de NoordBafflo
g
^ ggem. in de P
zee 2629 inw.; het dorp
rP B. is een station aan den
spoorweg
P
g Sauwerd-Roodeschool.
Ba^lkhand^E^ .-Ind. agentschap
P in Centraall^
Indië dat door inlandsche vorsten bestuurd wordt,
29 326 K. M2., 1 737 000 inw. Het omvat de vazalstaten Rewa, Nagaudh Maihar, Sohawal en Kothi.
ver van
niet
Bagamojo
agaln0^ of Baqamog o^ havenstad,,iet
de monding
ani in Duitsch-O.-Afrika, teKingan
g der Kin
genover Zanzibar, 13 000 inw.
Bagauden waren Gallische boeren, die in 285 a.
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Chr. onder de regeering
g
^ van keizer Diocletianus in
opstand
kwamen tegen
P
g de Romeinsche heerscha P der B. P
plaats.
laats
PJi'. Ook later hadden nogg opstanden
P
Bagdad,
B.
B.,
^ hoofdst. van het Turksche vilajet
]
(111 300 K. M2., 614 000 inw.), in MesoPotamië,
aan den Tigris,
door twee schipbruggen verbonden
g
met het opP den westelijken
(rechter)
J
(
) oever der
nv.g
g ele en oude B. ; de van ouds beroemde residentie der Khalifen (van 763-1258); 125 000 inw.,
een hoofdsta
der PP
el laatsen voor Arabische, Indische enProducten
Perzischeuro
alsmede
smede voor E
peesche
fabrikaten; de vele graven
van heiligen
fabrikaten;
P
g
8^
maken B. tot een bedevaartPlaats van de Muzelmannen.
Ba adspoorwe
J^ die
g is de naam van een lijn,
aangelegd wordt als voortzetting^ van den
en Anatolischen spoorweg
P
) en wel van uit Koala,
g ( (z. a.)
over Adada, Djeroboloes
aan den Eufraat, Nisibis,
J
Mossoel, Bagdad
en Bassora en naar El-Koweit
8
aan de Perzischeolf.
is reeds geopend.
gP
g Een gedeelte
g
Is heteheel
voltooid, dan zal men van uit Londen
g
via Konstantinopel en
Bagdad naar BombayY
g
kunnen reizen in 9 dagen,
terwijl
terwij men daar nu, via
g
en Suez, 15 dagen
g voor noodigg heeft.
De aanleg van P
dezè^n spoorweg
g heeft aanleidingg
iJ tusschen verschillende
e even tot veel naijver
gg
Mogendheden.
De Anatolische spoorweg
g
g toch in
P
Duitsch bezit en de concessie voor den B. S. is
aan de Anat. SPoorwegmaatsch. verleend. De B. S.,
eenmaal voltooid, zal aan de D. belangen
g in Kl.Azië eenroot
overwicht geven.
In 1901 heeft
8
8
Engeland
En eland, dit inziende, den sultan van Koweit,
havenstad het eenigst
geschikte eindpunt
van
P
g g
den B. S. is,ehol
g en,
P zich onafhankelijk te verklaren van Turkije,
Turkije, zoodat Engeland
dit punt
P
8
beheerscht. Frankrij
Frankrijk wilde mee stem in het kahebben, omdat de B. S. enkele Fr. spoorwegen
P
gen
P
in Syrië
Yr van zich afhankelijk zou maken, enz. In
Aug.
g 1913 werden Frankrijken Duitschland het
eens over de voltooiing
8 van den B. S.
zijn
meestal vaartuigen,
toege.
Baggermachines
^g
J
ge
g
rust met werktuigen
g om zand en slib te verwijderen uit rivieren, kanalen, havens, enz. Van een
dggewone moderne B.g geeft onderst.g fig. deoor

r.

145. Baggermachine.
gg
snede. Men heeft ook voor het verrichten van afe
J aan ggegTavingen B. die aan een locomotief zijn

128

BAGGERMACHINES—BAILEY.

bracht, zoodat zij
kant
^ den af te graven
a zich langs
^
kunnen beween.
8 Dezelfde diensten worden verder
verricht door zandzuigers
en door z. g.
grijp- of
^ B^JP
g
kraan-B. Deze bestaan uit een op een vaartuig
8
aangebrachte
kraan, waardoor eengrijpijzerom8
laaggebracht
wordt, dat door kettingen
8 ^eo
Pend
gg
enesloten
kan worden en evenals een hand in het
g
zand"
en den „handvol" boven brengt.
^
8^tJP
stad op
de N.-kust
der Siciliaansche
Bagheria,
^
^
P
Prov. Palermo, ten O. van Palermo, 18 000 inw.
in MidBagirmi,
^ , Mahommedaansche negerstaat
g
den-Soedan, ten Z. 0. van het Tsaadmeer, hoofdsi.
Massenja;
] ^ in 1900 ingelijfd
go
g J bijJ het Fransche Kongo8ebied .
Bagnacavallo,
Ravenna
, stad in de provincie
P
^
in het N. 0. van Italië, 15 000 inw.
d' Adour
B^nères-de-Bi
a9
g orre ook Bagnères
eheeten stad in het dep.P Hautes-Pyrénées,
aan
geheeten,
Yr
de Adour in Z.-Frankrijk,8000 inw., zeer druk
bezochte badplaats
met 32 warme bronnen, trekt
P
18 i 20 000 badgasten.
'aar
Jjaarlijks
gasten
een LuchongeB^ères-de-Luchon
^ ook wel alleen
heeten stad in het Fr. dep.PHaute-Garonne, in
reneeën, 3000 inw., druk
het dal Luchon in de Py
bezochte badP laats,(ja arlijksmeer dan 40 000
badgasten).
Bagno, van het Ital. woord B. = bad, was de
naam van vroeger
in Frankrijkin de oorlogshavens
8g
bestaan hebbendeevan
8enissen. De naam is af8
komstig
8 van de baden van het Serail te Konstantinopel,
waarbij een 8gevangenis
voor slaven bestond.
P^ waarbij
8
B. bestonden te Toulon (vanaf 1748), te Brest
(vanaf 1750), te Rochefortvanaf
1767).) De 8evan ^
g enen in het B. werden opPden rechterschouder
gebrandmerkt,
waren dag
^
8 en nacht met ketenen
geboeid
en moesten over dag,
8
8 twee aan twee8eketend, harden arbeid verrichten. In 1832 werd
III
het brandmerk afgeschaft en onder Napoleon
p
werd de
vervangen
en door de8arbeid in het B. vervan
Ca enne, Nieuw-CaleP ortatie naar strafkoloniën (Cayenne,
donië, enz.).
tion^ Peter Ivanowitsj,
B
9 vorst, Russisch veldheer,e
8 eb. 1765 uit het historische Armenischeg slacht der Bagratiden
aq
(die van 147 v. Chr. tot
1810 n. Chr. heerachten in Geor '6 en Armenië
althans in bepaalde streken ervan), nam vanaf
1790 deel aan de veldtochten der Russen tegen de
Turken en in Polen, was later onder-bevelhebber
Napoleon
I,
van Kutusow in de oorlogen
^
8 tegen
8
bij
en Friedstreed onder Benning8en
1z9'
J Eylau
Y
land (1806-1807), streed in 1808 teen
g de Zweden
in Finland, daarna in 1812 in Rusland, werd in
den slaggbijJ Borodino verwond en stierf 7 Oct. 1812.
Bahadoer-sjah, de 21e en laatste Groot-Mogol,
nam deel aan den opstand
tegen
in 1857,
P
8
8 Engeland
verwerd na de inneming
g
g van Delhi naar Rangoen
bannen en stierf daar 7 Nov. 1862. Hij
J was een
gevierd dichter.
Bahama-eilanden S P. Lucsy os tot Eng.
g W.Indië behoorende eil.g^
• ePtusschen Florida en
Haiti,
^ deels opP de Kleine-,^ deels opP de Groote BahaiJ Andros (4144 K. M2.),
mabank • deootste
zijn:
gr

Groot-Abaco (met Kl.-Abaco 2010 K. M 2.), GrootBahama (1114 K. M2.) enz. ; staatkundige verdeeling
K. M2.
M2.,
81))Gouvernement der B.E., 11
58 000 inw.; hoofdsi. Nassau opP New-Providence;
2) Turks-eel. (met de Caicos-eil. , 429 K. M2. 5000
inw.
Bahar, stad in derov.
B. (114 437 K. M2. 24
p
millioen inw.), in het Eng.-Ind.
presidentschap
g
P
P
Bengalen,
47 000 inw.
g
Bahawalpo
er,,vazalstaat in En g.-Indië, in het W.
van Hindostan (Pendsjaab), 38 849 K. M 2., ruim
700 000 inw. — De hoofdst. B. aan de rev. Gara,
19 000 inw.
Bahia de Todos os Santos. Zie Allerheili9enbaai.
Bahia of voluit Sao Salvador da Bahia de Today
08 Santo8, hoofdstad van den Braziliaanschen staat
B. (426 427 K. M2., (2 287 000 inw.), aan de Allerheilig
enbaai, 350 000 inw., zetel van den aartsbisschop(primaat
van Brazilië),
) vesting
P CP
8 van den
eersten rang,
g na Rio de Janeiro de voornaamste
handels
P laats van Brazilië; in 1510 gesticht,
g
van 1623-1625 in Nederlandsch bezit, tot 1763
hoofdstad van Brazilië.
Bahman of Bahaman is volgens de leer van Zoroaster een der Ams'a8
persoon ggedachte
7 ^nd8, de als P
goede geest, die in de vromen leeft en werkt.
Bahrein-eilanden,
eil. ^
groep
^
P in de Perzische
Golf, aan de 0.-kust van Arabië, 600 K. M 2., 68 000
inw.), hetootste
eil. is Bahrein of Aval, met de
8^
hoofdst. Menama (25 000 inw.), ten N. daarvan
het eel. Maharrak, met 22 00, zetel van den Eng.
8
resident. De B.-E. zijnbekend
om hun P
parelvisJ
scherfJ en werden in 1867 onder Eng.
protectoraat
gP
e laatst.
gP
Bahr-el-Abiad of Witte Nijl. Zie Nijl.
Bahr-el-Asrah of Blauwe Nijl. Zie Nijl.
Bahr-ei-Ghasel of Gazellenrivier. Zie Nijl.
Baikalmeer,
meer van
^ het op
P twee na grootste
^
Azië, in het Z. van Siberië, opP de grenzen van het
rov. Trans-Baikalië, 34179
8ouv. Irkoetsk en de P
K. M2., 476 M. boven de zee, 623 K, M. lang,
g tot
1447 M. diep,
verbonden met de
P door de Angara
8
Jenissei. Hetotste
eil. in het B. is Olchon, 626
8^
K. M2. Stoombootdienst. De Baikal-ringbaan, in
1904P
8eo end, deel uitmakende van den Siberischen
Spoorweg, is 260 K. M. lang.
8 Daarenboven bestaat
er een stoompontdienst
of een vervoer over het ijs
6
P
van het station B. naar Tancho'.
] -- Het Baikal9 giber9't e, dat het meer omzoomt, is tot 1800 M.
hoogg en zeer rijk
rij aan metalen.
sstad in het Fr. dep.P Nord, 13 000 inw.
Fransch sterrenkundige e n
willY.Jean Sylvain,
y
letterkundige,
J^ 15 Sept.
g i ggeb. te Parijs,
P 1736, werd in
1763 lid der academie
speelde een8^oote rol in de
,P
Groots Revolutie, was lid der Nationale Ve adering
tijdens
de beroemde zitting in de Kaatsbaan
gg
en, na de inneming
bureg van de Bastille, main (burgevan Parijs;
zijnpopulariteit,
PP
toen
J verloor zijn
hi'Jbij
J de beruchte manifestatie op
P de
P het Champ
Mars (7 Juli 1791), waar de menigte
de afschaffing
van het koningschap
^ P eischto, haar met geweld
8
door de Nationale Garde liet uiteen drijven.
HijJ
J
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werd in Nov. d. a. v. niet herkozen, trok zich terug
en moest ten slotte vluchten. In 1793 werd hijeg
vanen
genomen en 11 Nov. van dat Jjaarge
g g
lotineerd als „koningsgezinde en onderdrukker
Toen hij met
hij ontblooten hals aan den
der vrijheid."
voet van het schavot stond, zaggeen omstander hem
rillen. „Je beeft", snauwde deze hem toe. „Dat
is van koude, m'n vriend", antwoordde B. enin
8g
kalm den dood in.
BairaktarTurksch
„vaandeldrager"), eervolle
(
zier Moestafaa
van den Turkschen grootvizier
bijnaam
g
J
(z. a.).
Bairam. Zie Beiram.
Baireuth of Bayreuth, hoofdst. van het Beiersche
regeeringsdistr.
re eerin sdistr. Oberfranken in het N. 0. des lands,
aan de Roode Main, 36 000 inw.;rooie
Richard
g
Wagnerschouwburg;
villa Wahnfried, de verg;
^
u9ner In de nablijf
JA laats van mevr. Cosima Wagner.
bi'heid
de kasteelen Eremitage
g en Phantasie.
J
Baisse is het dalen van den marktprijs
A r J s van g oe deren of effecten. Een sAeculant à la baisse is iemand, die verbintenissen voor leverantie opA termijn
hij voordeel zal
aangaat
voor zoodanigen
prijs, dat hij
g AJ
g
a la B.
hebben, indien B. intreedt. De speculant
P
ge
( ook wel als baissier, contremineur of bear aangeduid) zal, wanneer hij
op grooie
schaal speculeert,
JA
P
zin best doen om de markt te doen dalen door
P en, het uitstrooien van valsche ge•zijnJ nverkoo
heeft hijhigoede redenen
rechten, enz. Somwijlen
zijn
handelwijz e n.l. het alléén weten van
•
J handelwijze,
zullen drukken.
en, die deprijzen
g
tad in het comitaat Bacs-Bodrog
Baja,
g in het
1: s
den linkeroever van den
Z. van Hongarije,o op
Donau, 21 000 inw.
Baja-California,
^, te rritorium der reAubl. Mexico,
omvat het schiereil. Californië, 151 109 K. M2.
48 000 inw.; hoofdst. La Paz (5000 inw.).
Ba'ada
del Parana. Zie Parand.
l
Bajadères
^( het Portug.
g bailadeira, „danJ (van
seres") , publieke
danseressen en meisjes van verA
dachte zeden in Indië; deels zijn
J zijgewijd
J g J aan den
tempeldienst
f(dewedasjies),
9 ) deels leiden zijJ een zwerP
vend leven en vermaken bijJ feesten en gastmalen
g
de aanwezigen
g (nataks, enz.).
Bel'ae
^ o ud-Rom. stad in de nabïJheid van Napels, aan de Golf van B., was een prachtige
pe
p
^ badlaats en het lievelingsverblijf van de aanzienlijke
J
Romeinen; er zijn
J nu nog
g slechts ruinen van over.
Echter begint zich een moderne badplaats
B.
te
A
ontwikkelen.
Bajazet
of Baje
7zid, naam van twee sultans van
aJ
zij vader Moegeb.1374,^ volgde
TurkiJ e. — B. I,
^ g
g zijn
Bulgarije,gedeelten van Servië,
• I op,
A^g
rp de meeste
Macedonië en Thessalië, onderwierp
staten in Klein-Azië, overwon 28 Set.
P 1396 in de
van
van Nica lis
nabijheid
g Sigismund
9
Po koning
H arre wat de onderwerping
Hongarije,
P g van Bosnië ten
gevolgeger
had, belegerde
van 1391 tot 1397 KonstanLino
el hief het beleg
teen
]
J
gopP
g een jaarli'ksche
P^
schatting
g en het recht om een kadi en een moskee
in de stad te hebben, doch werd 20 Juli 1402 nabijJ
anderen ver
en
een andAngora
in Galatië verslagen
gdoor
g
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overaar: Tinvoer, den Khan der Tartaren, en stierf
alsevan
ene
gAksjee
in diens legerplaats te Aks'eer
^
8 Mei 1403. B. had den bijnaam
of Jilderim („bliksemekre en van Dsjilderim
9
gg
straal"), wegens zijn snelheid en ontstuimigheid
in het oorlogvoeren.
— B. II,^eb. 1447, zoon van
g
Mohammed II, besteeg in 1481 den troon, moest
in 1511edwon
en
g
g afstand doen ten behoeve
A
van zijn
P . 1512 aan verf zoon Selim en stierf 18Apr.
. Hi'J was een vriend der wetenschappen
AP en stichtte
openbare gebouwen.
Zijn
prachtigeP
g J
J toegefelijkg
heid voor de Janitsaren bracht hem ten val.
eigenlijk
Michaël
de
Bay,
M
ichaël,
Bajus,
8 J
y R.J ^
Kath,od
geb.
g 1513 te Melia). in Hene^
g eleerde,
aan de hoogehoo eA
g ouwen, werd in 1551 professor
te Leuven, in 1578 kanselier dier universiteit enrootin
uisiteur
der Nederlanden, 8est.
q
g
16 Dec. 1589. Zijn
richting,
J theologische
^
g die hem
herhaaldelijk
in botsing
J
8 bracht met de Jezuleten
de Franciscanen en zelfs met denaus, het Baja^
nisme, werd later deondsla
^
gvan de leer der
Jansenisten.
Bakairi tot de Kariben behoorende volksstam
in Brazilië, in het brongebied
van de Xingoe
g
g en de
Rio Arino, in den staat Mato Grosso.
residentBakargandsj,
Bakar ands' distr. in het Eng.-Ind.
g
A
schaA0. Beng.gen Assam, in de divisie Dhaka, aan
den beneden Brahmapoetra,
9450 K. M2., 215 400
A
inw. ; hoofdst. Barissal 15 000 inw.
Bakau,^ s tad in het N. 0. van Roemenië, bijJ de
Zevenbergsche
grens, aan de Bistritza, 19 000 inw.;
g ^
graanhandel.
Bakel en Milheeze, gem. in het 0. van N.-Brabant,
ten N. 0. van Helmond, 1788 inw.
Baker, Sir Samuel White, beroemd Afrika-reizig
er,g
geb. 8 Juni 1821 te London, woonde van af
1854 opPCeylon,
ontdekte opP zijn
zijn (in
( 1861 begong
Y
nee reis in de landen van den Boven-Nijl
J het Albert Nyanza
meer en keerde in 1865 naar Engeland
Y
^
tereg. In 1870 begaf
P] in dienst van
g B. zich als pasja
den onderkoning
van
Egypte
aan
het
hoofd
van
gYA
g
een militaire expeditie
naar de landen van den
A
Witten Nijl
Oenjore
J en drongg door tot in het gewest
^
en
( 22° N. Br. ), steeds oorlogg voerend tegen
ginboorlinen
g en slavenhandelaars. In 1873 keerde hijJ terug.
J stierf 30 Dec. 1893 te Newton Abbot in
g Hij
Devonshire. — Zijn broeder Valentine B.,^ bekend
als Baker-Pasja,
de
^
1, Eng.
g officier, streed tegen
Kaffers, nam deel aan den Krim-oorlog
g en werd
generaal, trad in 1877 in Turkschen dienst, nam
deel aan den Turksch-Russischen Oorlog,
g8in8
daarna naar Egypte,
GYP werd opperbevelhebber
PP
van het Egypt.
Hi'J
(
g in den Soedan (1883).
gYP leger
leed 4 Febr.1884 bijJ El-Teb een nederlaaggtegen
g de
Mandisten, trok zich naar Engeland
terug
g en
8
stierf 17 Nov. 1887 op
gYP te
P een reis naar Egypte
Tel-el-Kibir.
Bakker, Jan de, bekend onder den naam Pistoriu8, g eb. te Woerden, P
pastoor te St. Jacobswoude,
de eersteriester,
^die in ons land de Hervormingg
omhelsde, werd 15 Set.
g
A 1525 te 's Gravenha ge
verbrand.
9
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Bak" Russ. gouvernement in Trans-Kaukasiii, teerd; vandaar ontsnapte
P hij
^ in 1860 opP een Ame-

2 1 014 000 inw. — De hoofdst. Bakoe,
oorlos8 en handelshaven aan de Z.-kust van het
schiereil. APejeron aan de Kasp.
P Zee, 218 000 inw.,
middelpunt
van de nafta-industrie; depetroleumP
P
bronnen liggen
I
Y Saboenteji,
P Balachany,
g^ bij] de dorpen
39 160 K. M .,

(

146. Spuitende
Petroleumbron !bi
^J Bakoe.
P
Romanten Bibi-Eibat, het product
wordt in' buiP
zeneleid
naar de z. g.gZwarte Stad in B., ook beg
staat er een buizenleiding
g naar de stad Batoem aan
de Zwarte Zee, 854 K. M. lang.
P
Pro
g De petroleum-productie bedroeg
g in 1906 446 mill. Ppoed ((1 Ppoed =
16,38 K .G.).
Hon
Hongarije,
a e, ten
Bakonywoud, woudgebergte
g
W. van den Donau, ten N. van het Plattenmeer,
vormt deensscheidin
gtusschen de Kleine en de
^
Groote Hongaarsche
laagvlakte,
hoogste
punt de
g
^
g P
Kiiróshe
(713 M. ).
8Y(
Bakunier Michaël Alexandrowiis',
7 Russ. agitator
^
Twer
Beb. 1814 te Torsjok in het gouvernement
g
tut een rijke,
adellijke
familie, was tot 1838 Russisch
adellij
k
J
studeerde daarna in Berlijn
J en Dresden
wijsbegeerte,
wi'sbe
trad hier en later in Zwitserland opP als
J g
een ijveraar voor communisme en als vijand
der
Russische regeering , zoodat deze zijn
Jgoederen
g
verbeurd verklaarde. Hij
J reisde in Italië, woonde
in Parijs,
J Brussel en Berlijn,
tJ^ nam deel aan het
Slavencongres te Praag in 1848, nam in 1849
deel aan den Mei-oPstand in Dresden, en bereidde
een revolutie voor, die
te geli'k
J in Saksen, Baden en de Palts zou
uitbreken. Dit mislukte;; B. werd gevangen.
genomen en te Kiini - ei
stein in Saksen in Jan.
1850 ter dood veroordeeld, welk vonnis in
levenslap ge gevangen8
g
schapP veranderd werd.
In 1851 werd B. aan
Rusland uitgeleverd,
in 1855 naar Oost.
147. Bakunin.
Siberiëor
P getrans

rikaansch schip
P naar Londen. Hij nam deel aan
de werkzaamheden der Internationale, doch geraakte wegens
zijn
denkwijz in bot^
J anarchistische denkwijze
sing met de hoofden der Internationale, inz. met
Marx, en op
P het congres
^ te 's Gravenha ge
g in 1872,
dat hijJ nietpersoonlijkkon bijwonen,
kwam het
^
zij en hun aan tot een dinitieve breuk tusschen zijn
hangers.
De laatste jaren zijns
J levens bracht hij^
g
hij stierf 3 Juli
door te Genève en te Lugano
en hij
g
1876 te Bern.
Baktsjiserai. Zie Bachis'iserai.
7
Bal stat distr. in de divisie NagP
oer der En g .Balaghat,
Ind. Centraal-Provincies, 8130 K. M2., 383 000 inw.;
hoofdst. Boerka (5000 inw. ).
Balaklava havenst. aan de Z.-W.-kust van de
Krim, ten Z. 0. van Sebastopol,
P ong.
g 1300 inw.;
26 Sept.
genomen;
25
P 1854 door de En elschen
g
8
Oct. d. a. v. had er het door Tennyson
vereeuwigde
y
g
evecht
plaats tusschen de Russen en een brigade
gevecht
g
P
lichte Engelsche
ruiterijonder lord Cardt9
' an) , die
g
geheel
vernietigd
bijna
g
g werd.
Balalaika driesnarig,
gelijkend
muBalalaika,
g op
P een gitaar
^J
81
ziekinstrument der Klein-Russen.
Balans noemt men in de boekhouding
g een staat,
die opgemaakt
wordt om vast te stellen hoe groot
Pg^
oPeen bepaalden
datum het vermogen
P
^ is van een
handelaar. Ze heeft den vorm van een rekening8 in
het boekhouden. Op
( debet-)) zijde
P de linker- (de
worden alle schuldenassiva
, opPde rechter- (de
P
(
credit-)J
zijde alle bezittingen
opgeteekend.
(
)P
g (activa)
8
Het verschil tusschen die beide wijst
het
zuiver
J
vermogen
onder de
Pg
g aan. Dit bedrag8 wordt opgeteld
P assiva, zoodat de uitkomsten der optellingen
aan beide zijden
der B.gelijkzin.
de wet
zijn.Volgens
J
8
rp
is ieder handelsman verplicht
binnen de eerste zes
maanden van ieder jaar een B. op
P te maken, die in
^ (balansbaleen daartoe bestemd afzonderlijk register
boek) in te schrijven
erfee
schrijven en eigenhandig
g te ondg
kenen.
Balasore,^
hoofdst. van hetgelijknamige
district in
de Eng.-Ind.
prov.
Bengalen,
13 K. M. van de zee,
g
P
g
aan de Golf van Bengalen,
21 000 inw.
g
Balata is een opP getah-pertjahgelijkende
stof,
gP ^
die uit het melksap
een in Gu
^aP van den Bullytree,
Y
na en Venezuelaoeienden
boom, bereid wordt.
l^
Balawat, naam van Assyrische
bouwvallen, ten
Yr
0. van den Tigris, 13 K. M. ten N. 0. van Nimrod.
Men heeft er koperen
en albasten platen
gevonden
P
g
P
met historische opschriften.
P
graaf,
It. staatsman en geBalbo,
9 Caesare,
^
schiedschri'ver,
geb.
21 Nov. 1789 te Turijn,maakte
J
g
zijngeschrift
g
zich in 1843 algemeen
bekend door zijn
g
Della Speranza
d'Italia" (Verwachtingen
van
P
^
dat aan de éénheid van
Italië , waarin hijJ
8
Italië de bevrijding
van Italië door Piëmont moest
voorafgaan,
was van Mrt. tot Juli 1848 Sardinisch
g
minister-resident,
gest. 3 Juni 1853.
P
Balboa,
^ Vasco Nunez de, S
q
P . conquistador,
zich in
rP
Seb. 1475 te Xeres de los Cabelleros, wierp
1510 op
P tot stadhouder van Darië, ontdekte 25
van PaSept.
g opde landengte
P 1513 vanaf een berg
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nama de stille Zuidzee, nam de kustlanden ervan
voor Spanje
in bezit, werd in 1517 slachtoffer van
P
de kuiperijenvan zijnJ schoonvader Davila, die hem
van oproermakerij
en zonder proces
J beschuldigde
P
P
g
liet onthoofden.
of Balkasjmeer, meer in Russ.
Balchasmeer
j
Centr.-Azië, 18 432 K. M2., 274 M. boven de zee.
Balder, in de Noordsche mythologie de tweede
zoon van Odin en Fr'^9a, de ggod des lichts, van het
schoone enoede,
volgens
de „Edda" door Loki's
g
g
zijnblinden broeder Heider. Frigga
listedood
door zijn
99
g
B.
had n.l. al hetescha
ene
P een eed afgenomen
g
g
niet te zullen schaden, endegode
deoden schoten nu uit
naar B. en wierpen naar hem, zonder hem
te kunnen deren. Fria
9'9 had echter een mispelP
Loki had ditopgemerkt,
boompje
rukte
P] vergeten.
g
Pg
het uit de aarde, en liet Heider het naar B. weren,
P
die,etroffen,
dood neerviel. Symbolische
voorY
g
stellin van den zomer, die door den lichtloozen
stelling
winteredood
wordt.
g
Baldricus of Baldrik, 15e bisschop
P van Utrecht,
van 918 tot 977, verdreef de Noormannen uit het
Sticht, versterkte Utrecht, ligt
begrave in de door
gbegraven
herbouwde St. Maartenskerk.
eilan
Balearen of Balearische eilanden, Spaansche
P
den oe in de Middellandsche Zee, tegenover
dengroep
de
g
kust van Valencia, bestaande uit de groote eil.
Mallorca en Menorca, de kleinere Cabrera, DragoConejera en noggonbewoonde
nera, Conejera
kleine eion
landjes.
Zij
JPityuse
vormen met de nabijgelegen Pit uren
J
a.) de prov.
(z.
) koninkrijk
Balearen
vroegere koninkrijk
( (het
g
Mallorca , 5014 K. M 2., 312 000 inw.; hoofdstad
Palma.
eeuwen,
Balester, oorlogswerktuig
g uit vroegere
g
g
waarmedero'ectielen
(pijlen)
(J
} weggeslingerdkonden
P
P l

148. Balester.
worden. De Romeinenebruikten
in de Punische
g
Blijde
lijde.
oorlogen
Zie ook opP B
g B. als werpgeschut.
rPg
g staatsman, geb.
g 25
^ Arthur James, Eng.
Juli 1848, neef van den markies van Salisbury,
wiensarticulier
secretaris hijJ was van 1874-1880,
P
werd in 1874 lid van het Lagerhuis, in 1886 secretaxis voor Schotland, in 1887 secretaris-generaal
voor Ierlan van 1891-92, en vanaf Juni 1895
oPnieuw eerste lord van de schatkist en voorzitter
van 1902-1905 minister- P
prere
van het Lagerhuis,
8
sident; daarna leider van de oppositie;
later als
PP
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zoodanig
g opgevolgd door Bonar Law((z. a.)) — Zijn
jon
broeder Gerald B., g eb. 1851 te Edinburgh,
g ste
b oeder
g
werd in 1885 lid van het Lagerhuis,
werd in 1895
g
onder Salisbury
eerste
secretaris
voor
Ierland
en
y
was van 1900-1905 handelsminister.
Ba!
gy0 ,ggem. in het Z. van Gelderland, tusschen
Wijchen en Grave, 509 inw.
Balgzand,
Bal and ondiepte
P in de Zuiderzee tusschen het
MarsdiePen de Anna-Paulowna-polder.
P
Bali eiland in Ned. 0.-Indië het westelijkste
der Kl. Soenda-eil., met de bijbehoorende
kleine
J
eilandjes
J 5808 K. M 2., 145 805 inw. (w. o. 53 Europ.
. en 1115 Chin.). De bewoners zijn
grootendeels
J $^
belijders
van de leer van Brahma, al is deze dan ook,
J
onder de lagere
klassen vooral, zeer verbasterd.
g
Door het Hindoeisme is ook de kastenverdeeling
ingevoerd;
de laagste
kaste zijn
g
J de Soedra's, die
^
echter niet met zulk een uiterste minachtingg behandeld worden als de Paria's in Aindostan.
Boven hen staat de kaste der W es7 'a's of Goesti's,
de beoefenaars van handel, landbouw, kunsten en
wetenschappen,
daaruoven weer de Ksatria's of
PP
ridders, die den titel van Dewa dragen,
en de
g
hoogste
klasse ten slotte is die der Brahmanen,
g
die den titel van Ida voeren. De vorsten, die eigenglijk
moeten worden,
J uit de tweede kaste gekozen
g
zin
J meestal uit de derde afkomstig.g Als uitvloeisel
van het Hindoeisme is opP B. lijkverbranding
zede.
B. vormt met Lombok de residentie Bali en Lombok, hoofdP1. Boeleling
Vijfrijke
rijken
J Vijf
g of Singaradja.
g
PB. bezitten noggrecht van zelfbestuur: Kloen gkoengg, Bang li, Meng wi, Badoeng en Tabanan. In de
beide afdeelingen
van het eigenlijkeouvernementsgg
gebied
is de vorstelijke
vorstelijkewaardigheid
afgeschaft,
g
g
g
ziJzijn
In 1839 erkenden
zijn Boeleleng en Djembrana.
J
de vorstin van B. het Nederlandsch oppergezag,
desniettemin waren herhaaldelijk expedities
P noodig
g
om onseza
daadwerkelijk
daadwerkelij te doen erkennen, en
g g
1846-1849, in 1858, in 1868, in 1903wi
(Jl de
radja
het mede-verbranden
J van Tabanan weigerde
g
van weduwen met het lijk van haar echtgenoot
te
g
beletten) en ten slotte in 1905 — B. vormt met
Lombok de residentie Bali en Lombok, 10 523 K.
M2., 523 535 inw. (w. o. 119 Eur. en 1807 Chin.).
Bali, Straat, zeestr. tusschen de eil. Java en Bali,
in het smalsteedeelte
1 uur breed.
g
in het Turksche wila'et
wilajetChodaBalikesri,
wendikar,
in het N. W. deel van Kl.-Azië, ten
j
Z. W. van Broessa, 13 000 inw.
Balio!
Baliol, John, koning
g van Schotland, geb.
g 1260,
kwam in 1291 op
P den troon, door de keuze van
en als diens leenEduard I, koning
g van Engeland,
g
man, stond in 1294 tegen
zijn leenheer oP, werd
g zijn
overwonnen, was van 1296-1299 in den Tower
gevangen,Zij
stierf in 1315 in Frankrijk.— Zi'n zoon
van 1333-1356,^ in welk jaar
B. regeerde
J
g
gunste van, Eduard IH van
hij
J afstand deed ten 8^
En
Engeland;
eland;
gest. in 1363.
g
Bal uw, in het oude Holland en Zeeland aanvankeli'k
van den graaf
in een
J een plaatsvervanger
P
g
^
bepaald
be
P
ggebied en daar belast met bestuurs- en
rechtszaken ; ten tijde
Huis
J van het Henegouwsche
g
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en daarna, uitsluitend rechterlijke
J ambtenaar, inz.
belast met de crimineele zaken en daarin openbaar
P
aanklager
en uitvoerder van de vonnissen der
g
vorme
s met wie hijJ de Hoo gVierschaar"
rechters,
de, waarbijï in hooger
g beroepp ook zaken van civielen
aard werden beslist. De B. benoemde de sc outen
op
berustte.
P
g voor de civiele rechtspraak
P wie de zorg
In sommige
de B. mede voor de
g
g streken zorgde
gg
justiti
met
ei en justitie
diJ ken. In de hooge
heerlijkheden
de B. door den heer benoemd. In de meeste
Hollandsche steden heette de B. schout, in Zeeland,
alsmede in Rotterdam, Gouda, Schiedam en Schoonhoven
echter B. De B. werd in later tijd benoemd
o
door de Staten van Holland en Zeeland.
gem.Gaasterland in Friesp1. van de em.
Balk ,
met ong.
g 1500 inw.
Balk, Hermann von, landmeester van de Duitsche
Orde, die in
Orde,
1230-39, was de eerste zijner
0
Pruisen heerschappij
PP J voerde, streed met succes
tegen
de heidensche Pruisen,
teg
^ zocht hen doorg ea ' dheid te bewegen
g tot het Christendom over
mtig
teaan
g stichtte de steden Thorn, Kulm, Elbing
en Mariénwerder.
Balkann (Turksch,
^ „gebergte"), de Haemus der
(
Ouden
enswal van
,gebergte in BulgariJ,e de Z. ^
nau- ebied vanaf de Timok `^,rechterzi'riv.
Donau-gebied
het Do
(
J
den Donau in Servië))))tot aan kaapPEminé aan
} de W.de Zwarte Zee, is verdeeld in 3 deelen: 1)
B tot aan de Isker tot 2186 M. hoog;
g 2) de Hooge
of Centrale B. tot ong.
g bij
J Slivno, bereikt met de
van 2374 M.; 3) )de 0.-B.
Joemroektsjal een hoogte
die zich oplost
in olfvormi
ge heuvels tot 1000 M.
P
g
hoog.
en eenige
g daarvan
g -- De B. heeft vele passen
P
zin
J bekend uit de oorlo gen tusschen Rusland en
as in den Centralen B.
Turkïe
bijv.de S i ka
J^JP
P
Balkan-oorlog. In de eerste dagen
g 1912
g van Aug.
tusschen Turken en
g gr g
gaf een heviggrensgevecht
Montenegrijnen
aanleiding
P
g tot een diplomatiek
g^J
incident. Wel trachtten de Groote Mogendheden
het
g
conflict bij
en scheen het een oo
genJ te leggen
gg
blik of het incidentesloten
was, doch Montenegro
g
^
ging door met het maken van oorlogstoerustingen
0P
groote
schaal en de grensgevechten
bleven
^
^ g
voortduren. Turkije
P de tusschenkomst
P daarop
J riep
der Mogendheden
in,^ Montenegro
^ deed hetzelfde.
g
I het eind der maand Aug.ghadden inmiddels
In
oorlogszuchtige manifestaties Pplaats in Bulgarije, te
Turkije en
Roestsjooek
en Phili
oP
el ^gericht
tegen
Ro
PP
g
g Turkije
waarin autonomieeëischt
werd voor Macedonië.
g
1 Sept.
een meetinggP
plaats, waarin
^
P had te Belgrado
geprotesteerd
werd tegen de gevaren,
welke de
g
ge Prg
Servische bevolking
Turkije liep.
P 8 Sept.
P had er
g in Turkije
een schermutseling
g
g Pplaats tusschen T. en Bul g.
troepen
te Kara Tee.
P weken later deden
P Een aar
P
de Malissoren een aanval op
P T. vestingg Scoetari,
doch werden teruggeslagen,
en deden Kretenser
gg g
revolutionairen een eveneens mislukten aanval
op
P Vathy^ (Samos). Gewaarschuwd door al deze
teekenen van naderend onheil begon
g ook', Turkï
Je
t^
eenige
te nemen. In de laatstex:
dagen
g
g maatregelen
van Sept.
te KonstantinoPel
P gaf
g de Russ. gezant
g
den raad, het ten uitvoer leggen
g
gg van hervormingen

in Macedonië te bespoedigen, doch reeds 30 Sept.
P
ïJ P
mobiliseerde Bulgarije en eischte van Turkije
ohelderin
g over de manoeuvres in de buurt van
Adrianopel
en over het beslag
op
P
P voor
gleggen
gg
Servië bestemde ammunitie te Uskub. 1 Oct. mobiliseerde ook Griekenland en ook Turkije
J besloot
nu tot mobilisatie en legde
g op
P 50 Gr.
g beslag
stoomschepen
in de Zwarte Zee voor tros Penver P
voer. Dezeebeurtenissen
hadden een paniek
P
g
tengevolge op
beurs. Het bleek dat
J
P de Berli'nsche
er tusschen de 4 Balkanstaten :Montene o, Servië,
Griekenland en Bulg
arïJ ë een militair verbond
tegen
Turkije
g Turkije bestond. 2 Oct. zonden zijJ aan Turkije
J k ultimatum betreffende het invoeren
• g
van hervormingen
g in Macedonië. De Mogendheden
g
trachtten te bemiddelen. Nazim Pasja,
J de T. min.
van oorlog,
benoemd. 7
PP
g werd totopperbevelhebber
Oct. beloofde Turkije
der Groote
J aan de gezanten
g
Mogendheden
de in 1880 voor Europ.
Mo
J ontP Turkije
g
worP en hervormingen
in te voeren, doch dit beg
lette niet dat Montenegro
g 8 Oct. den oorlogg verTurkije ook zijn
klaarde. 11 Oct. mobiliseerde Turkije
zij
en hadden dezeebeurtenissen
een paniek
•
g
P
oP de PariJsche beurs ten gevolge.
g Bulgarije,
g
g J Servië en Griekenland eischten nu administratieve
autonomie der T.rov. in
Europa met instelling$
P
vanrov.
P raden en benoeming
g
g van Christ. oeverneurs. 14 Oct. trokken de Turken zonder oorover
en
op
dienzelfden
logsverklaringde Serv, grens
P
^
datum werden de Kretenzer afgevaardigden voor
het eerst in het Gr.arlement
toegelaten.
Den vol.
P
g
betrekP
g enden dag
g brak de Porte de diplomatieke
kingen af en verklaarde 17 Oct. aan Bulgarije en
Servië den oorlog.
(18 Oct.)) werd te
g Daag sdaaroP(
Ouchy
J en Italië gesloten
g
Y de vrede tusschen Turkije
en verklaarde Griekenland aan Turkije
J den oorlog.
g
Voor Turkije
J begon nu een reeks van tegenslagen:
Bezane bezet;
16 Oct. hadden de Montenegrijnen
19 Oct. namen de Bulgaren
Mustapha
Pasja, 22
P Pasja
g
bezetten de Grieken Lemnos, 23 Oct. bezetten
de Serviërs Sienitza en Novi-Bazar, 24 Oct. bezetten de Bulgaren
na een hevigen
g slagg Kirk-Kilisse,
g
26 Oct. namen de Serviërs onder aanvoeringg van
hun kroonprins
Uskub, 27 Oct. waren de Bulgaren.
P
g
te Eski-Baba, 29-31 Oct. had de slagg
bij JLoeléBoerg
as plaats
naar de Turken onder Nazzim-Pas 7'a
P
door de Bulgaren
onder Savow verslagen
g werden.
g
Onderwil
Ipek,
de
Onderwijl namen de Montenegrijnen
g^J
P
Grieken de eil. Samothracië, Thasos en Imbros, de
Serviërs bezetten 2 Nov. Prizrend, de Grieken
3 Nov. Preveza; 6 Nov. trok het Gr. leger de Vardar
over en rukten de Bulgaren
op
P naar de Ts'atalds'ag
linie de laatste verdedigingslinie der Turken oop
slechts eén dagmarsch afstands van Konstantinopel en waarachter zich de Turken verschanst
hadden. De Porte had zich inmiddels (4 Oct.) tot de
Mogendheden
ggewend om interventie voor een wag
P tinstilstand en het vaststellen van vredesvoorwaarden. Deze stellen als voorwaarde dat de Porte
de door hen ontworpen
— en
g
rP vrede zal goedkeuren
hierbiJ
blijft
blijft het voorloopig.
Pg Inmiddels bezetten
de Verbondenen allengs
Europ.-Turkije,
J
P
g geheel
g
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behalve hetedeelte
achter de Ts'atalds'a-linie.
niet toe; de onderlinge
]
]
g
g
g verdeeldheid der Mogend6 Nov. bezette een Gr. eskader Tenedos, 8 Ncv. namen heden stelde hem hiertoe in staat: zij bepaalden
P
de Grieken Saloniki, welksm
vlootbeton in voor
g arzoen zich a ,in hen zich tot een vrijJ onschuldige
g vlootbetooging
overgaf.
Een Serv. regiment
en een Bul g.
Antivari en een blokkade der kunst (in April).
26
P
g
ln
g brigade
g
bezetten mede dezeewichti
genomen, de dappere verg
ge havenstad. De Mrt. werd Adrianopel
f g
Serviërs bezetten 8 Nov. Prilep,
11 dedig er S 9'oekri-Pas9 'a werd met zijn
zijn staf evanP de Bulgaren
g
g
Nov. Demi-Hissar, de Montenegrijnen
16 Nov. genenomen.
19 April
^J
g
P werd opnieuw een wapentusschen Turkije
Saint-Jean de Medua, De Serviërs dwongen
Turkij en de Verg
g 18 stilstandesloten
Nov. Monastir te capituleeren
Montenegro
De
( Zekki-p as9 'aggaf zich
P
g
g ditmaal uitgezonderd.
over met 50 000 man T. troepen),
19 Nov. bezetten Balkanstaten aanvaardden 21 Apr. de bemiddeling
P
g
Serv. en Montenegr.
op
P Alessio, 22 Nov. de der Mogendheden
g dat Turkije
g troepen
g
g
P den grondslag
Bulgaren Dede-AgJ
ats', 24 Nov. de Serviërs Du- de landen ten N. en W. van de lijn
J Enos (Ae geïsche
razzo en Dibra. Van de tevoren aan Turkije
Zee)) zou afstaan, in principe
P
(
P
J be- Zee)) — MidiaZwarte
hoorende landen boden nu alleen nogg weerstand: het toekennen van oorlogsvergoedingzou worden
Scoetari, dat door de Montenegrijnen
belegerd
aangenomen
en dat de kwestie der eilanden en van
^J
g
g
werd, Adrianopel,
gelegerd
door de Bulgaren
en de definitieveg
P g
g
g
grensre elingvan Albanië (z. a.) beJanina beleerd
g door de Grieken. De Serviërs zonden slist zou worden in overlegg met de Mogendheden.
g
later een hulpkorps naar Scoetari en een naar Adria- 23 April
P werd Scoetari overgegeven aan de MonnoPel. BijJ de Tsatalds'a-linie
j
hadden inmiddels tenegrijnen
(de
J
^
(. Serviërs hadden hun legerkorps
17 Nov.evechten
plaats
gehad
en scheen de reeds vroeger
teruggeroepen), tengevolge, naars oe g
P
gP
g
krijgskans
kri' skaas in zooverre gekeerd,
dat de Bulgaren
digdaaro
daarop
bleek, van een overeenkomst tusschen
g
g
deze linie niet konden forceeren. Onder beide koning
g Nikita en den T. bevelhebber, den Albanees
legers begongg
tengevolge van koude en ontbering Essad-pas 9'a, die zich 27 Apr.
P tot vorst van Albanië
de cholera te woeden. 3 Dec. werd tusschen Savow P
proclameerde. 4 Mei besloot Nikita Scoetari te
en Nazzim een wapenstilstand
gesloten,
die ook ontruimen dat aan het internat. eskader werd overP
g
voor Servië zouelden,
doch waaraan Griekenland gg
eeven. 12 Mei verklaarden de Verbondenen aan
g
niet mede deed. 16 Dec. begonnen
te Londen de de Mogendheden
dat zijJ bereid waren te Londen de
g
g
vredesonderhandeling en. Inmiddels had Oostenrijk
Oostenrij vredesonderhandelingen
te hervatten. Voor deze
g
uitgeoefend
op
zouden zij
zij echter eerst nogg onderP
g
P Servië, zoodat dit land ten einde liepen
P
zijn
toezegde
zijn troepen
van de Adr. Zeekust terugg lipgeen bloedigen
P
g Macedonischen oorlogg voeren.
te zullen trekken. Gedurende de onderhandelingen
Men zie derhalve voor het vervolgg dergeschiedeg
g
zette Griekenland den zeeoorlog
op het art. Macedonische
g voort. 16 Dec. nis van den Balkan-oorlog
gP
had een onbesliste zeeslag
gPplaats vóór de Darda- oorlog.
nellen. 18 Jan. een anderevecht
bijJTenedos. Te
Balkanschiereiland, Het, is het Z.-0. schiereil.
g
Londen bood de Porte aan, 5 van de 7 EuroP. Provin- van Europa
Turkije SerTurkije,
P en omvat Europeesch
P
ciën af te staan, de Verbondenen eischten echter ook
de Roemeensche Dobroeds'a,
] Albanië, DalmaAdrianopel
Zee,^ waarop
een deel van Kroatië,
P en de eil. in de Aegeische
g
P de tië, Bosnië met Herzegowina,
g
afgebroken
en af
ebroken werden. 22 Jan. be- Montene
Montenegro,
Bulgarije
g
g
g J en Griekenland. Het heeft
sloot echter de Porte die voorwaarden aan te ne- 2 bergstelsels
: de Balkan in het N. 0. (waarmee
het
(
g
men, waarop 23 Jan. te KonstantinoP el een RhodoPe-geb.
of Des otoda gh samenhangt)
g en de
P
staatsgreep
in het W., waartusschen de
PPplaats had. Enver bei ((z. a.)) dwongg Dinarische Alen
P
Kiamil-pasja
ootvizier af te treden. Mah- landstreken Macedonië en Thracië liggen.
en. De riviep 'a als grootvizier
moed Che f ket verving hem. Nazzim
werd in den loop ren behooren tot drie stroomgebieden:
dat van de
P
g
der betongg
in doodgeschoten.
29 Jan. werden de Zwarte Zeede
zijn zijrivieren),
zijrivieren) dat van
g
( Donau met zijn
onderhandeling en door Turkije
Turkijeafgebroken
g
en de
Aegeïsche Zee (Maritza,
Stroema, Vardar) en dat
(
wa
wapenstilstand
opgezegd. De Turken deden 9 Febr. van de Adriatische Zee (Narenta, Drie). De bevolP
vergeefsche
pogin
om te landen oP de kusten kingbedraatgmeer dan 18 mill. zielen, bestaat uit
g
Peg
van de Zee van Marmora en van de Zwarte Zee Zuid-Slavenoerra
( Serviërs, Kroaten, Bulgaren), Rdoch de oorlog
gevoerd; nen (Italianen en Roemenen), Albaneezen, Grieken,
g werd verder zeer slapPg
beidearti'en
uitputting
Turken, Tataren benevens Armeniërs, Joden en
P J begonnen
P
g
P
gte bespeuren.
Het nemen
der belegerde steden werd tot voor- Zigeuners.
,
naamste objectief
der Verbondenen. 6 Mrt. werd
in het
Balkh, stad in het N. van Afghanistan,
J
g
Janina door de Griekenenomen
; 35 000 man T. landschaPB.
nabijhei de ruinen
B.,15 000 inw. In de nabijheid
g
troepen
sgevang
en gemaakt.
12 Mrt. b
de beroemde stad, die in de Oudheid Bastra
P
Jgkrijgsgevangenbombarg
deerde de T. kruiser Hamidiek Durazzo en St. Jean heette, deeboorte
g
Plaats van Zoroaster en de reside Medua. 18 Mrt. werd koning
was. Deze stad was later een van
g van Grieken- dentie van Cyrus
g George
y
land te Saloniki door een Griek vermoord. Oosten- de hoofdzetels van het Boeddhisme en werd in
rijktrachtte in het laatst van Maart Montenegro
1220 verwoest door Dsjingis Khan.
g
te dwingen
Balkrecht^ recht van inbalking
g het beleg
g van Scoetari opP te heffen,
g of inankering,
doch hoewel Italië en Rusland het steunden, en het recht van den eigenaar
van een erf om balken
g
zelfs
eenMogendheden
o P of ankers in den muur van een ander te hebben
P aar dagen
g later alle
g
heffing
gaf koning
g van het beleg
^ eischten,^g
g
g Nikita en daarin of dr aroP te laten rusten. De eigenaar
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van het B. mag nieuwe balken
of ankers laten legg
zijn,
meergen, indien de oude vergaan
J n, echter geen
g
g
‘dere. De eigenaar
van
den
dra
enden
muur
is
niet
dragende
g
den muur in behoorli) ken staat te onderhouden.
Ballade(van het Ital. ballata, „danslied" ,eg
dicht of lied, dat oorspronkelijk ezon
gezongen
en werd ter
begeleiding
g
g van den dans; sinds de 12e eeuw bijJ de
Romaansche volken een klein lyrisch ggedicht,gewoonlik
J een minneklacht bevattend; later in de
14e eeuw in Engeland
en Schotland het epische
g
P
volkslied der minnestreels. In de 18e eeuw leefde
de B. weer op
en Duitschland en in
P in Engeland
g
ons land dichtten Bilderdi'k,
^ Van Lennepp en Tollens B.
Ballarat, tweede stad in den Australischen staat
Victoria, ten W. van Melbourne, 53 000 inw.,
verdeeld in B.-East en B.-West; middelpunt
p
van een der rijkste
oudmi
ndistricten
(sinds
1851
1851);
J
J
^
g
miJ nbouwkundige school.
--, Balleny-eilanden
Ballen -eilanden vulkanische eil. in de Z. IJszee,
N. van Victorialand67°
Victorialand( 67 Z. Br. en 163° 0. L.
Gr.); de Freemanspeak
opP Young-Island
is 4000
P
g
M. hoog;
g in 1839 ontdekt door den walvischvanger
g
Balleny.
Ballerkuil,^ vierkante ruimte,',32 bijJ 28 M. groot,
gr
omgeven
door 10 M. breede, dicht begroeide
aarden
g
g
wallen, in deem.
g Rolde in Drente, diende in de
Middeleeuwen en tot in den eersten tijd
reuJ derreputotlaats
van rechtspraak.
P
P
Ballista. Zie Balester.
Ballon. Zie Luchtballon.
Ballon, Duitsch : Belchen, naam van verscheidene toppen
zoo genoemd
naar hun
PP in de Vogezen,
g
g
ballon of koepelvormige gedaante: B. d'Alsace
(1245 M.); B. van Gebweiler (Groszer Belchen:
1423 M.), enz.
Balmaz-Ujvaros,
^ g em."in
!
_ bLHongarïJ^e ten N. W.
van Debreczin; 12 000 inw.
Balme,^ Col de,^ 2202 9lM. hooge
g Alpenpas tusschen
Martin in het Rhónedal en Chamonix
Martigny
in het
C
o
Arve-dal.
in de Schotsche Hooglanden
Balmoral-Castle,slot
^
g
in het dal van de Deeraafsch.
Aberdeen), was het
g
zomerverblijf van koningin
g
gm Victoria van Engeland.
plant van de fam. der
Balsamina L. of balsemien
,P
Balsamineeën ( een'ari
^
ge sappige kruiden der Oude
Wereld), een schoone sierPlant in vele kleuren.
Balsem,^ natuurliJk :mengsel van hars en aetherische oliën, dat van zelf of nagemaakte
insnijdingen
g
uit sommige
gewassen vloeit, bijv.uit den in Arabië
gg
thuisbehoorenden boom Balsamudendron Goleadense,
die den Mekka-B. levert. Er bestaan ook d` unstmati gge B.,^ geneesmiddelen,
g overeenkomst
g^ die eenige
hebben met de natuurlijke
J B.
Balsemen^ het behandelen van een lijk
J met bederf werende stoffen om ontbinding
g te vertragen of
ggeheel te voorkomen was een kunst in de Oudheid
beoefend door Assyriërs,
gYP
Y
^ Perzen en Egyptenaren.
men den inhoud der darTegenwoordig
g
g verwijdert
men, sPuit bederfwerende vloeistoffen, sublimaatoplossingen,Wickerheimersche
vloeistof" enz. in
,^

de bloedvaten en vult deoote
lichaamsholten oop
^
met versch uitgegloeide houtskool. Het B. wordt
tegenwoordig
g
g zelden meer toegepast.
Balta, arrondissementshoofdst. in het Russ.oug
vernement Podolië, in Z.-W.-Rusland, aan de KodYma; 23 000 inw.
Baithasar Gerards. Zie Guyon, Francois.
vermoedelijk Abaleia zijn)
Baltia ( moet vermoedelijk
J) was in
de Oudheid de naam van een niet nader aan te
duiden eiland in N.-Europa;
vandaar de naam
P
Baltische Zee voor Oostzee.
Baltimore,
^ ggrootste stad in den N.-Am. staat
MarYland, aan de Patapsko,
22 K. M. boven haar
P
mondin in de Chesapeakbaai,
monding
558 000 inw.;
P
universiteit; zetel van een Kath. aartsbisschop;
P
veel handel en industrie. De scheepsvaart
is van
P
veel beteekenis, wekelijksche stoomvaartverbinding
g
met Bremen, 14-daagsche
met Hamburg.
0 de
g P
g
P laats, waar nu B. staat, verrees in 1682 het eerste
blokhuis; in 1726 stonden er nogg slechts weinigg huizen, in 1775 reeds 564 huizen, vanaf 1793 begon
g
deoote
^ uitbreidinggder stad.
Baltische Provinciën of Oostzee-Prov. noemt men
de drie langs
g de Oostzee gelegen
^ g Russische gouver nementen Koerland, Lijfland
en Estland met de
daarbij
J behoorende eil., samen 94 303 K. M 2.,
2 664 000 inw.
Baltisjport,
Jp ^ haverast. in het Russ. gouvern.
g
Estland, aan den ingang
g g van de Finsche Golf,
1000 inw.
Baltrum, kleinste eil. der 0.-Friesche wadden,
tusschen'Norderne
eoog
, ong.
Y en Lan g
g 500 inw.
Baltsjik,
Balts-ik veiligste haven aan de W.-kust der
Zwarte Zee, ten N. van Warna, 5000 inw; tot 1913
Bulg.,
Roemeensch.
g
gtegenw.
prov. van het
Baltistan Balti of Klein-Thibet,P
Baltistan,
rik
Kasjmier,
Kasjmier, aan den bovenloop
J
P van den Indus,
staat onder Eng.
g souvereiniteit; hoofdst. Skardo.
of onderafdeelingen
Balije,
P
g
!^ naam der provinciën
derrov.
der Tempeliers,
P
P van het grondgebied
gr g
Duitsche Ridders en Joha nieten. De Tempeliers
P
bezaten in ons land alleen in Holland en Zeeland
enkele kloosters en huizen, de Johannieten of St.
Jansridders hebben zich tusschen 1250 en 1350
vooral in Utrecht en Holland en ook in Zeeland en
Gelderland uitgebreid.
Onder de ^
graven Willem II
g
en Floris V kregen
g vooral de Duitsche Ridders, die
rooie
amstreeks
1250 te Utrecht bezitkwamen, g
tingen.
De B. waren onderverdeeld in commang
dementen.
Balie van Utrecht, De, van de Ridderlijke Duitsche
waarbinnen
balijen,
Orde, is een van de 12 vroegere
g
bezittingen
dier Orde lagen.
Na de Hervormingg
g
g
bleef de Duitsche Orde bestaan als ridder-instelling,
g
voortaan zonder het karakter van een monnikorde.
opgeheven,
doch
De B. v. U. werd door Napoleon
p
Pg
8 Aug.. 1815 weer hersteld. Tot de Orde worden alzij, die vier stamdeelen bezitten van
leen toegelaten
g
oude riddermatige
g huizen of minstens tweehonderd'ari
wordengeP
l g en adeldom. De aspiranten
woonlijk
zeerJjong
ectanten" der Orde inJ
g als» exP
geschreven
en worden dan op
g
P hun beurt tot het
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kapittel
toegelaten.
De toelating
g tot eenigerlei
P
g
g
waardigheid
in de Orde is afhankelijkvan de koninkwaardi
8
like
bekrachtiging
(agreatie).
Het
kapittel
bestaat
J
P
^g ^
uit den Landcommandeur, den Coadjutor,
Coadjutor,
tegelijk
gJ
Commandeur en neen
g andere Commandeurs, en
twee Jonkheeren (kapittelridders)
die geen
beP
g
slissende stem hebben. De commandementen zijn:
Dieren, Maasland, Tiel, Rhenen, Leiden, Schoten,
Doesburg,
g Schelluinen, Middelburgg en Schoonhoven.
De inkomsten uit de bezittingen der B. worden besteed aan toelagen
voor kerkelijkeen liefdadige
gg
doeleinden; uit deelden,
gestort
door de e g Pectang
g
ten en de kapittelridders
bijJ hun toelating,
P
8 worden
jaargelden
betaald aan de leden van het kapittel.
]
Piitel
g
romanschrijver
Baltas
^ Honoré de, Fransche romanschrijver,
Parijs en daar gestorven
geb. 20 Mei 1799 te Parijs
18
g
zij verschenen onder den
Au8. 1850. Zijn
J romans zijn
emeenen titel „La comédie humaine". De meest
algemeene
zijn:„La femme de trente ans", „Eu génie
•
Grandet", „Leère
schreef
P Goriot". In 't geheel
g
hij zich bovenal doet
hiJ een 30-tal werken, waarin hij
kennen als schilder der zeden.
Bamberg,
g^ stad in het Beiersche distr. OpperPPer
Franken, in het N. des lands, aan de Regnitz,
aartsbisscho
49 000 inw.; zetel van
een P , voornaamste stapelplaats aan de Boven-Main. B.
was vroeger
g hoofd- en residentiesi. van het in 1007
door keizer Hendrik II g estichte bisdomB.,
B. dat in
1802 geseculariseerd en in 1817 tot een aartsbisdom
werd verheven. Te B. hielden 25 Mei 1854 de kleiten
nere Duitsche vorsten de Bamber9er Conferentie
ï
einde te beraden over aansluitinggbijJ het PruisischOostenrijksch
verdrag.
^
J
Bambocciaden,
Bambocciaden schilderijendie drastische tooneelen voorstellen uit het leven van de lagere
g klassen:
dansende vechtende, drinkende boeren of kermis6asten, e. d. Het woord is afg gele van Bamboccio
„krates" , naam, dien een Ned. schilder uit de 17e
eeuw, Pieter van Laar, welke in zulkeenrestuk'es
]
g
uitmuntte, wegens
zijn
in
J mismaakte gestalte,
8
g
T
eniera
Adr.
Italiëekre
en
had.
De
beide
en
g g
Brouwer schilderden vele B.
Bamboe of bamboes, algemeene naam voor de trolantensoort
plantensoort BamB
buma L., behoorende tot
de familie der Grarnineeën,
boomvormige
grassen in
g gr
0.- en W.-Indië, waarvan
het bekendste het 9 ewone
bamboegriet is,
Pvochdato
ti ^
geP
plaatsen in 0.-Azië
groeit. De stammen bereiken een hoogte
van 25 M.
en zijn
J aan dengrond20
^
à 30 c.M. dik. Het B. is
een uiterst nuttige plant,
P
waarvan de inboorlingen
g
woningen,
bruggen,
^
ggen huisraad en waPenen vervaardien
g en dat ook in de
149. Bamboe.
Euro Peesche industrie verwerkt wordt, inz. tot licht en sierlijk
J huisraad. Uit
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B. wordt ook het fijne,
z. g.g Chineesche papier
J
PP
bereid, dat voor kunstdrukwerkebruikt
wordt.
g
Bamian is de naam van een dal in N.-Afghanistan,
g
waardoor de eenige
g van Kaboel
g bruikbare weg
naar Turkestan loopt
pas,
P over een 2545 M. hoogen
g P
tusschen den Hindoe-Koh en den Koh-i-Baba,
is alzoo uit handels- en strategisch oogpunt
van
^P
veelewicht.
In het dal ligtg de plaats
B., benevens
P
8
overblijfsele van Oud-In.
veeluinhoo
Pen en overblijfselen
P
g.
Ban of banus, van het Honlt . bayan of het Slavischaan
was vroeger
(
p(heer),
g de ambtstitel van de
bevelhebbers der 0.ens
^ Provinciën ((banaten)) van
het Hong. rijk.Aan dien titel was het hoogste
g gezag
g g
rechterlijke en krijgszaken
in burgerlijke,
rechterlijke
veron
bJgszaken
g J
den. De banaten zijn verdwenen, behalve Kroatië
en Slavonië, dat in 1849 een van HongariJe onafhankelïJ k koninkrijk
koninkrijk 8eworden is, de stadhouder
daarvan voert nog
g den ouden titel van B.
Ban. In de oorspronkelijke
J beteekenis „bijeenP
(heerban
roeping", „oproeping"
heerban = het oproepen
ten oorlog),
g later het recht van een met gezag
g g bekleedpersoon
om iets te gebieden
of te verbieden,
P
g
soms ook de naam van een lager
(de
g rechtsgebied
g
ban of banne van Gorinchem, bijv.)
J) en ten slotte
het buitensluiten van eenersoon
uit de maatP
schaPPJ
ï , uit de staats- of de kerkelijkegemeenkerkelijkeg
schap,
P als straf voor misdaad of ketterij. In de eerste beteekenis kwamen vooral banvonnissen voor
bij
J de oude Germanen; de schuldige
g werd uit de
gestooten en was daardoor vogelvrij;
gemeenschaPg
later bleef de B. alleen bestaan als straf voor die
misdrijven,
waardoor de landsvrede werd verstoord en voor Majesteitsschennis.
Deze B., ook
J
wel Acht genoemd, ter onderscheidingg van den kerkban, werd uitgesproken door den landsvorst en
door den keizer van Duitschland voor heteheele
g
rijk.Verbanningg uit stad, streek of land was tot
op
den nieuwaren tijdeen zeer gewone straf. In ons
Pg
land bestaat zijJ niet meer; uit N.-Indië kan iemand
echter nog
j verbannen worden.
g voor 5 of 10 jaar
De Kerk kent tweeërlei soort B.: de kleine B.,ex
(
communicatio minor), waarbij
J de deelneming aan
de sacramenten wordt onzeeg d, en de groote B., excommunicatio major of anathema),
van
) de opheffing
P
alle kerkelijkegemeenschap.
g
P Deze laatste B. ging
in de Middeleeuwen vaake aard met
ontneming
g
der burgeren burgerschapsrechten, verbeurdverg
klaringan
enz. In 1220 en 1230 werd door
g goederen
g
de keizers van Duitschland bepaald,
dat wie zich
P
niet binnen 6 weken door boetedoening
g van den
kerkelijken
B. had bevrijd,tevens getroffen zou
Jg
— Ook de Protestantsche
worden door den rijks-B.
kerkgenootschappen kennen meerendeels nog
g den
B., die echter in onzen tijdgeen
g maatschappelijke
PP J
meer heeft, tenzij dan indirect.
gevolgentenzij
die in tropische
Banaan is de naam van eenplant,
P
P
en degelijknamige
gT
gewesten der Oude Wereld groeit
wordt.
vrucht levert, die ook wel pisang
p 9 genoemd
g
Delant
Jn
P wordt een paar meter hoogg en heeft schijnbaar een stam, daar de nieuwe bladeren tusschen
de oude moeten doordringen
g om hun bladschijven
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te kunnen ontPlooien (zie de afb.). In Europa
Banda-eilanden, groep van 3 grootere en vele
P en
inz. in Engeland
neemt het gebruik
van B. steeds kleinere eilanden in de Banda-Zee, vormen met
g
g
Oost-Ceram (Waroe), de Ceram-Laoet- en Gorameil. de afd. Banda van de res. Amboina (42 K. M2.
22 510 inw.. De grootere eil. zijn:
J Lontor, BandaNeira en Goenoeng
-APi (een noggsteeds werkende
vulkaan).
) De B.-E. leveren voornamelijk
J muscaatnoten. De teelt daarvan was tot 1870 het monopersonen.
Sinds dit monopolie
is
P
P olie van bepaalde
P
P
pgeheven
neemt de welvaart op de eil. toe.
o Pg
P
Banda-Zee, De, wordt begrensd: in het N. door
de eil. Boeroe en Ceram, in het 0. door de Kei-eil.
en de Z.-O.-Eil., in het Z. door de Z.-W.-Eilanden
en in het W. door de Soenda- of Flores-Zee.
li amenta)zijn
Banden (9
J vliezige
P
g
g of peesachtige,
uit bindweefsel bestaande deelera van het lichaam,
die de beenderen en kraakbeenderen verbinden;
zij
^
J scheuren licht bij3 verstuiking^ ot ontwrichting.
De leer der B. of s ndesmolo9 ie houdf zich bezigg
met deedaante
en de ligging
der B.
g
gig
150. Banaan.
Bandiltis. Zie Stinkdier.
1. Vrucht. 2. Doorsnede daarvan.
Bandjanegara,
1 g ^ afd.-hoofd
P 1. in de residentie
Banjoemas,
Midden-Java, 5795 inw., w. o. 178
toe. Inoote
J
^ hoeveelheden wordt de B. geteeld
g
Euro . en 564 Chineezen.
o. a. op
P de Kanarische Eil., die te Londen hun afzet- Europ.
hoofd 1. van de residentie Zuaiderermasin^ hoofdpl
markt vinden. Zie ook Bacove.
eil.-roe ten Z. van • Oosterafd. van Borneo, 408145 K. M2., 772 352
Banana- eilanden
^ kleineeil.-groep
kaap
Sierra Leone(Eng.-W.-Afrika), vruchtbaar inw.), vroeger zetel van den sultan van het rijkvan
P
B., dat in 1787 een leenroerige
en gezond.
g staat werd van de
0.-Ind. Coma
van 11 Juni 1860
Banaat. Zie Ban of banns.
J
P 'e, en bi' besluit
werd. B. ligt zeer gunstigg voor handel en
Banco of Ban
u0 gouverneur
onder Duncan, ingelijfd
Banquo,
g
g J8
aan de Z.-kust van Borneo en is een
koningvan Schotland lle
zag
P
gzwijgend scheepvaart
( eeuw).} Hij J
van een groot
deel
toe bijJ den moord op
P
^
Pzijn
J meester door Macbeth. stapelplaats voor de producten
aantal inw. 16 708, w. o.
Later werd hij
g
J zelf verdacht in de oogen
g van den van dit eilandeworden;
moordenaar, die hem midden in een feestmaal 455 Europ.
P en 2581 Chineezen.
Bandjirs noemt men in Indië de hoogwaterstanliet dooden, hopend
nu rustig
te genieten
van zijn
J
P
g
g
door moord verkregen
g koningschap. In zijntreur- den en de overstroomingen der rivieren, die in het
vaak voorkomen en, daar de rivieren
dit dramatisch regenseizoen
sPel „Macbeth" heeft Shakespeare
g
P
zijn
avontuur bewerkt. BijJ
feestmaal ter eere van in haar bovenloop
J met een
P meest bergstroomen
g
Macbeth's verjaardag,
het heele hof deel- aanzienlijk
gen aan J verval, vaak hevige
g verwoestingen
^
g^
neemt, blijfteen plaats
onbezet, en daaropP ver- richten.
P
hoofdpl1. van de afd. B. van de PreBandoeng,
de g
geest van B., alleen voor den
schijntplotseling
^^ hoofd
g
P
moordenaar zichtbaar. Macbeth wordt hierdoor doo- • ger Regentschappen en van deze residentie zelf,
ele g
en op
lakte in West-Java, beroemd
delijk
meenen dat hijJ g
P een hoo^
J verschrikt,^ zoodat de gasten
g
om haar natuurschoon en betrekkelijkkoel klimaat,
het verstand verloren heeft. Vaak wordtezing
pe
en 3704
speeld
op
eest van B.", treffende en dra- 47 391 inw., waarvan 2199 Europeanen
P den »g
pe
Chineezen; kweekschool voor inlandsche ondermatische verpersoonlijking
J g van het berouw.
rP
N.-Am.geschiedschrijveren wijzers.
Bancroft,
J
^ George,
9
Banff, hoofdst. van het graafsch. Banffshire in
staatsman,eb.
g 3 Oct. 1800 te Worcester in Massachusetts, van 1838-41 opperdirecteur
der douane N.-O.-Schotland (1660 K. M2., 61 000 inw.), aan
PP
te Boston, in 1845 minister van marine, van 1846 den mond der Deveron, 3700 inw.
Banff
—49ezant
te Londen, van 1867-74 te Berlijn,
g
Y^ Desiderius
^ vrijheer von, Hongaarsch
^
g
g van
g 28 Oct. 1843 te Klausenburg,
6est. 17 Jan. 1891 te Washington; schreef een uit- staatsman,eb.
muntendeeschiedenis
van N.-Amerika „ MistorY 1875-91 districtshoofd van verschillende comitaten,
g
werd in 1892 voorzitter van de Kamer van Af eof the United States").
vaardi den was van 1892-99 minister-president,
Banda, district van de divisie Allahabad van de vaardigden,
P
wet evin
wetgeving
Eng.-Ind.
Vereende
er
Pro voerde de liberale kerkelijk-politieke
t
g Prov. (vroeger
gN.-W.
g
door,
moest
aftreden
in
verband
met
moeilijkheden
vincies , 7925 K. M2., 706 000 inw.; de hoofdst. B.
J
a
betreffende de vernieuwing
telt 23 000 inw.
g van den Ausgleich (z. a.),
1. van de stichtte in 1903 een nieuwearti
Banda, Banda-Neira of Ntra, hoofdpl.
P J,die zich ten doel
gelijknamige
g afd. van de residentie Amboina (z. a. , stelt den band tusschen Oostenrijken Hongarije te
8J
unie; gest.
ligt
opP
het eil. Banda en is de zetel van een assistent- vervormen tot een uitsluitendersoneele
P
g
^
23 Mei 1911.
resident;> 4130 inw. waarvan 677 Europ.
P
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g

Bangalore, hoofdst. van den En .-Ind.:vazalstaat
Maisoer in het Z. van Voor-Indië, 189 000inw.,
zetel van den Kath. bisschopP van Z.-Indië, Protestantsch zendingstation.
g
Bange,
g Valérand de, Fr. artillerie-kolonel, geb.
g
17 Oct. 1833 te Bali^
'court, de schepper
PP van het
Franscheeschuts
Ysteem, van 1882-90 directeur
g
van de geschutgieterijen Call te Grenoble,; Denain
en Douai, was een tijdlang
een geduchte
concurrent
g
van Krupp.
p^
afd. van de
1. van degelijknamige
Bang it^ hoofdP
residentie Pasoeroean (0.-Java), 17 866 inw., w. o.
206 Europ.
P en 856 Chineezen en 844 Arabieren.
Banks eil. aan de 0. kust van Sumatra, vormt
met eenige
g kleine eilanden de residentie B., 11 587
K. M2.,> 115
inw. waarvan 317 Europeanen
en
P
43 723 Chineezen, hoofdplaats
is Muntok. Over het
P
geheele
eheele eiland worden tin-ertsen aangetroffen;
de
g
tin-opbrengst bedroeg
bedroe in het werkjaar 1910111
totaal 270170ikol
(1
ikel = 61,76 K. G.).) De
P
^P
tinmijnen
behooren aan hetgouvernementenworden
J
g
voornamelijkdoor Chineezen bewerkt, waarvan
er in 1905 dan ook 43 723 op
zij worden
P B. woonden;^J
meest in Kwantong
en behooren tot
g aangeworven
g
de ruwste en onbeschaafde elementen, zoodat zijJ
de Europ.
P ambtenaren vaak handen vol werk geven
g
en opstootjes
onder hen niet zeldzaam zijn.
zijn In 1839,
P
en 1899 hadden er formeele oproeren
plaats.
P
P
Eerst na de 2e expeditie
naar Palembangg in 1822
P
werd het Ned.eza
op PB. voor goed
g gevestigd.
g
g -g g
De zeeën
zeeëngte tusschen Sumatra en B. heet Straat
Banka; ; ze is 63 K. M. langg en 13 à 18,5 K. M.
breed. Het vaarwater is erevaarli'k.
J
g
de W. afd. van het eil. Madoera,
Bangkalan,
g
hoofdP1. B., tot 1885 zetel van den sultan van Madoera, die nu slechts den titel van reent
voert,
g
14 318 inw.
Bangkok,
g ^ hoofdst. van Siam, opPverscheidene
eilanden in de Menam en op
P de oevers der riv., niet
ver van de monding, 600 000 inw.; de bamboehuizen
zijn
J met het ooggopPde overstroomingen
g gebouwd.
^
op
blP 2 a 3 M. hooge
ge Ppalen; eeng groot deel' derevo
koninklijk
kingwoont opPvlotten in de rivier; de koninklijke
en de daarbijJ behoorende gebouwen
zijn
g
uit steen oPg
etrokken; tallooze Boeddhistische tempels. B. is het middelpunt van den in bloei toenemenden handel in Achter-Indië.
Zeehaven en badplaats
in Wales, aan de
Bangor.
g
P
gr
Menaistraat 11 000 inw. ; universiteit; leigroeven
van lord Penrhyn.
y — 2. Havenstad in het Iersche
graafsch. Dow, aan de baai van Belfast, 6000 inw.;
badP1. -- 3. Stad in de N.-Am. staat Maine, N.-0.
der Ver. Staten), hoewel 90 K. M. van den Atl.
Oceaan, toch toegankelijkvoor zeeschepen,
P 13 000
inw.; houthandel.
groot meer in de binnenlanden van
Bangweolo,
Afrika, in Rhodesia, in 1868 door Livin9stone ontdekt; de Tsjambesi
loot
J
P er in uit en verlaat hetmeer
weer als Loeapoela,
P
^ de bovenloop
P van den Kongo.
g
Banjakeilanden^ eil.-^oeP' ten W. van Sumatra,
1
ten N. van Poeloe Nias, behooren tot de afd. Singkel
g
van de resid. Tapanoelie.
P
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Banjaloeka, versterkte stad in Bosnië, in het
N. W. van dat land, aan de riv. Vrbas, 15 000
inw., waarvan ong.
g de helft Mohammedanen.
Bananen de kaste der kooplieden in Voor-Indië,
Banjanen,
die tenetale
van ruim 3 mill. voornamelijk in de
g
N.-W. Provinciën en Bengalen
wonen en één
g
oote handeisvereeni
groote
^] houden
8^ 'n
g vormen. Zij
zich streng
(de
zijn
^ B. zijn
^
g aan hun godsd. gebruiken
, zijn
en staan om
J strenge
gvegetariërs
^
hun vroomheid, eerlijkheid,
weldadigheid
en ver^
J
drasgzaamheid hoog
g in aanzien, zelfs bijJ de Mohammed. bevolking.
g
bij^
Banjo,
J ^ guitaar-vormig
g instrument, in gebruik
g
de Negers
in N.-Amerika.
g
Banjoe-Biroe militair kampement, bezuiden de
Banjoe-Biroe,
vestin Willem I, in de afd. Ambarawa van de revesting
sidentie Semarang.
g
Ban oerras, resid. in Midden-Java, aan de Z.kust, 5562 K. M2., 1 486 129 inw., waarbijJ 1081
Europeanen;
het Z. en W. van B. is laagg en moe P
g bergl
rassigg, overigens
ber land; de resid. wordt van het
0. naar het Z. W. doorsneden door de Serawoe,
op
ofd I. B.
P welker linkeroever in een vallei de hoofdpl
ligt 5795, w. o. 178 Europ.
P en 564 Chinezen. Het
hoofdmiddel van bestaan is landbouw; deroP
dutten worden lans
g de Serawoe naar de kust
vervoerd, waar Tjilatjap,
P met veilige reede, (baai
van Tjilatjap,
3
JP uiteinde van de Kinderzee tusschen
de kust van B. en het eilandje Noesa-Kembangan)
g
de uitvoerhaven is.
van de gelijknamige
Ban oewan
^^ i hoofdplaats
P
8J
g
afd. van de resid. Besoeki0.-Java),
ligt
^
g aan het
smalsteedeelte
van
straat
Bali;
18
782
inw.,
w.
o.
g
156 Europ.
P en 569 Chineezen.
tot het beroepsmatig
g
Banken zijn
J instellingen
g
P
doen vaneldzaken
in velerlei vorm. In kleine ste8
den wordt dit bedrijf
J op
P kleinere schaal^iit geoefend
doorpersonen (bankiers) of naaml. vennootschapP
crediet aan den J
handeldr'en. Zij verstrekkenJ
i
P
venden middenstand, meestal tegen
onderpand
of
g
rP
borgstelling, belasten zich met het verdisconteeren
en incasseeren van handelspapier, het doen van
betalingen
wordt mogelijk gemaak
Jg
g enz., Haar bedrijf
door het bestaan derroote
B., machtige
g
8 lichamen,
die over bijna
crediet beschikken, zool onbeperkt
P
als de Ned. Bank, de Twentsche Bankvereeni
i,
9n9
enz., met wie de handelsman uit den middenstand
nietemakkelijk
rechtstreeks in verbinding
g
g kan
komen, doch bij
J wie de kleinere B. op
P haar beurt
haarpapieren
kunnen verdisconteeren. Tot den
PP
werkkring
grootere B. behoort verder het
g der ^
Plaatsen van leeningen,
g en het stichten van aandeelenmaatschappijentot het ondernemen van groote
^
werken, enz.; wat één harer, niet alleen aan kan,
wordt somsedaan
door een consortium van B.
g
In bijna
J ieder land heeft men een centrale B. soms
een onderneming
g
J de
g van de regeering
^ zelf (bijv.
Russische Riks-B.,
de Bulgaarsche
Nationale B. ),
J
8
soms door de regeering
g ggeoctroieerd B. van Engeg
^e
land, Nederl. B. Duitsche Rijks-B.,
Ban que
J
q franÇ aise, enz.), die het geheele credietwezen beheerscht
en het recht heeft om bankbiljetten
uit te geven
J
g
P

P

ho

C

p

(

}
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Bank, Nederlandsche). In ruil voor haar Privi(zie
^
lee
een deel
g betaalt zulk een B. in het laatste geval
g
van haar winst aan de regeering. In verband met
onderscheidt men: lo.
speciale
bedrijfsvormen
P
Spaarbanken,
die kleine bedragen in bewaringg
g
nemen en die bijJ^
groote bedragen
g uitzetten tot een
zij aan de inleggers
ggers ver hooger renteprocent
dan zij
P
instelling
g
g van dezen aard is
ggoeden. De grootste
o ericht. Einde
de Rijkspostspaarbank, in 1880 opgericht
bedroeg
1 607 016
A
g het aantal spaarbankboekjes
met eenezamenli
k
J tegoed
g
g
g van 176 657 000gld.
Daarnevens bestaan nog
g meer dan 300 andere
H spaarbanken,
Pmeestplaatselijke.— 2o. Hypohypothecair
even
theekbanken geven
onderYA
ggeld tegen
g
daarvoor vinden
A
A and en het benoodigd
g kapitaal
zij
van „pandbrieven",
tegen
J door het uitgeven
g
A
g
renteprocent, dan waartegen
zij
geringerP
J geld
8
g
verstrekken. — 3o. De wisselbank, die handeldrijft in vreemde muntspeciën
en geldswaardig
A
g
en tusg
P aAier. — 40. De giro-bank, die de geldzaken
schen de met haar in rekening-courant
staande P erg
lonen vereffent door aan- en afschrijvingen
o hun
op
rekeningen en daardoor kosten en moeiten van betalingen
beperkt.
— 5o. De circulatie-bank,
A
g in geld
g
die bankbiljetten
uitgeeft, die soms wettigg betaalg
zijn of anders algemeen
middel zijn
als betalingg aan g
vaard worden. De uitgifte van biljetten magg in
den regel
g de waarde van den aanwezigen
g goud- en
zilvervoorraad der B. met een bepaald
bedrag
P
g tebovenaan.
Ieder bezitter van een bankbiljet
bankbilje
g
de bank rentelooseld voor,P
de winst hierop
isrooter
dan het renteverlies opPhet ongebruikt
g
g
li
liggend
endg
goud en zilver in haar kelders. — 6o. Banken van leem
ten
slotte,
vaak
op
zéér
kleine
schaal
n9
P
gen
gedreven
(pandjeshuizen), verschaffen geld
tegen
P
g
inbewaargeving
en
g g van allerlei roerende goederen
g
ontaarden, voor zoover zij
of
J niet van gemeenteg
ri'kswe e gedreven
worden, of onder scherp
rijkswege
rP toeg
zicht staan, licht in woekerinstellingen.
g
Bank, Nederlandsche,s bankinstelling
g te Amsterdam, in 1814 opgericht
met
een
kapitaal
5 milvan
Ag
A
lioen (sinds verhoogd
g tot 20 millioen); haar werd
octrooi verleend tot het uitgeven
van bankbiljetten,
g
aanvankelijk
Dit octrooi
]
J voor den tijd van 25 jaar.
is verleend 25 Mrt. 1814 en vernieuwd 21 Aug.1838,
22 Dec. 1863, 7 Aug. 1888 en 31 Dec. 1903, de beide
laatste malen voor 15 jaar. Op
13 Juni 1914g
bedroeg
P
het beschikbaar bedr. aan munt en muntmateriaal
f1. 169 843 609,32 het bedrag
g der in omloop
Pzijnde
J
bankbiljetten
307 119 760,00 d. i. ruim 101 millioen
]
g even
g was uit te geven.
ggld. minder dan de B. gerechtigd
g
De N. B. belast zich kosteloos met het bewaren der
algemeene
en is tevens kassier van het
g rijkskas
J
rijk
plaatsen,
J te Amsterdam, te Rotterdam en in alle P
waar haar agentsch.
gevestigd
zijn. Van de door
g zijn
g
g
winst wordt na aftrek van 3 x ao
%
g
over het kapitaal
van 20 mill. gulden en van 3 %o
A
van het resteerende als tantièmes voor directie
en commissarissen, 2 toeg ekend aan den staat
en 1
3 aan de aandeelhouders. Het winst-aandeel
van den staat bedroeg
g over 1907 1. 3 965 052,98.
De oPeraties der N. B. bestaan in: lo. het discon-

teeren van wisselbrieven en schuld- en rentebrieven,
2o. het beleenen van effecten enoederen,
3o. het
g
handelen inoud
g en zilver en het verwerken en vermunten daarvan, 4o. het ontvangen
in
g van gelden
g
rekening
rekenin courant en 5o. het koopen
A en verkoopen
A
van in het buitenland betaalbare wissels en ander
handelspapier, een en ander volgens
de bepaling
g
P g
van haar reglement.
De N. B. is vrij
haar bilvrij om h
g
jetten uitte geven in den vorm en tot bedragen
g gelijk
g J
haaroeddunkt,
echter mogen
niet
A
g
g de coupures
kleiner zijn
zijnop
o
zijn
J dan f 1. 10. — De bankbiljetten
vertoon inoud
g of zilver betaalbaar en vormen een
wettigg betaalmiddel, behalve voor de N. B. zelf. De
directie der Ned. Bank bestaat uit eenresident,
P
vijf
J directeuren en een secretaris; ieder hunner moet
minstens 15 aandeelen bezitten. Verder worden er 15
commissarissenekozen,
die minstens één aandeel
g
moeten bezitten. Een koninklijk
J commissaris, bijJ
koninklijk
J besluit benoemd, oefent toezicht uit oop
de B.
kan
koopman
Bankbreuk. Eenver
gefaileerd koo
P
volgd worden wegens
eenvoudige
9 B. wanneer zijn
g
verteringen
geweest zijn,
J wanneer hijJ
g buitensporig
A gg
om zijnfaillissement uit te stellen opPbezwarende
voorwaardeneld
heeft, wetende het
g opgenomen
Ag
faillissement toch niet te kunnen voorkomen, of
ten slotte wanneer hijJzijn
J n boeken niet on geschon den te voorschijnbrengt;
bedriegelijke
e9 ^ B.
g
^ en wegens
wanneer hijJ om zijn
zij schuldeischers te benadeelen
niet verantwoordt of lasten verdicht ofoed
g
aan den boedel onttrekt, wanneer hijJ
eenig
mggoed
g
om niet, of beneden de waarde vervreemdt, wanneer
zijnfaillissement, wetende dat dit
voor zn
hijJ
bij, of J
niet te voorkomen is, een zijner
schuldeischers beJ
voordeelt, wanneer hij
J verf niet voldoet aan zijn
te bewaren en
P lichting om boeken en papieren
PA
over te leggen. Eenv. B.
wordt gestraft
met hoogg
g
stens één, bedrie9'
eli'ke
6jaar
jaar
^ B. met hoogstens
ge^
vangenisstraf. BijJ niet-kooplieden
kan geen
sprake
P
g
P
zin
handelen
handelinge
en als
J van B., dochgelijksoortige
vermeld, zijn
ook
bij
hen
strafbaar.
J
J
groep
Bankseilanden, noordelijkste
J
^
A der Nieuwe
Hebriden in Melanesië, 794 K. M2., 5000 inw.
eil. in den Am. PoolBankstands het westelijkste
archipel,
y ontdekt; door de
Pe in 1819 door Parry
Bankstraatescheiden
van Melville-eil. en door de
g
Prins van Walesstraat van Prins Albert-land.
Bantam, resid. in W.-Java, ten Z. aan den Ind.
Oceaan, ten W. aan straat Soenda en ten N. aan
de Java-Zeeenzend 7898
K. M 2., 895 390
inw.,
^
:
waarvan 537 Europeanen,
veelal bergland,
aan de
A
g
kusten meest vlak, hoofdA 1. Serang.
g. De hoofdstad van het voormalige
rijk,B. vroeger aanziengg
like
J handelsstad,^ is tegenwoordig
g
lg een onbedui] Anjer
Anjer
dendlaatste.
opPde W.-kust is achteruitgege
A
die door de inwoners van
P
g aan sinds de zeilschepen,
Pe
A roviand voorzien werden, voor de stoomschepen,
plaats
maakten en sinds de uitbarstingg van KraP
katau 27 Aug.g 1883,^ waarbij
waarbij de vloedgolf
g aan
24 000 menschen het leven kostte. De inlandsche
voornamelij van landbevolking
g van B. bestaat voornamelijk
; handel en nijverheid
beteekenen er niet veel,
J
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ook niet de Europ. landbouwondernemingen.
P
g
^, Bantoevolken
y Ka ers in den ruimsten zin van
het woord,oe
Negervolke in Z.- en Midden8T van
P Negervolken
ten Z. van 5° N. Br. ; zijJ onderscheiden zich
van de overige Negers
en van de Hottentotten door
8
hun taal.
14 Mrt. 1823
Banville, Théodore de, dichter,eb.
g
te Moulins,est.
^ 13 Mrt. 1891 te Parijs,
J schreef
p
keurige g
gedichten, blijs
JP elen, inz. humoristische
kleine romans en novellen.
van twee Chineesche
Banzai, Ja Pansche uitspraak
P
teekens, die tienduizend, d. i. vele, jaren beteekenen.
Oorspronkelijk
alleen voor den keizer gebruikt:
J
P
g
tel aren
^^ heika banzai", „de keizer leve vele jaren",
aisuitroe
uitroegebruikt = Vivat!
g
^enwoordigalgemeen
Hoezee!
Baoab. Zie Broodboom.
Bapaume,
^ stad in het Fr. dep.PPas-de-Calais,
p
3000 inw.; 2 tot 3 Jan. 1871 slagg tusschen de Duitschers onder Goeben teen
g de Franschen onder
Faidherb s.
Baptisten, algemeennaam voor die Protestantsche secten, welke den kinderdoop
P verwerpen
rP en den
door onderdompeling)
dog P(meestal
P g) alleen vol(
trekken aan volwassenen, na afgelegde eloof
sg
Overi
Overigens
lo g Pen de leerstellingen
belijdenis.
^
g dier
secten zeer ver uiteen. De uit deeschiedenis
zoo
g
bekende Wederdoopers
behooren ertoe en ook onze
P
Doopsgezinden. De Amerikaansche B. (5 mill.)J
zijn
voortgekomen
uit de Engelsche
(400 000). Reeds in
^
g
de eerste helft der 17e eeuw verwierpen
rP in Engege
land veel Presbyterianen
den kinderdoop;
P uit hen
Y
zijn
Baptisten
voortgekomen.
Van
P
g
J de Engelsche
g
onze Doopsgezinden wiJ ken deze af, doordat zijJ niet
weigeren
den eed af te leggen,
in krijgsdienst te
gg
g
g aan of rechterliJ ke betrekkingen te vervullen. Hun
godsdienst komt oven gens sterk overeen met die der
Presbyterianen
(z. a.). Sinds het einde der 17e eeuw
Y
bestaat een scheiding
g tusschen de General-B., die
de leer derraedestinatie
verwerpen,
rP en de ParticuP
lar-B., welke haar belijden.
In Amerika zijn
J de B.
in een buitengewoon
groot aantal secten verdeeld.
g
g
In Duitschland tellen de B. ong.
g 30 000, in Zweden
40 000 aanhangers.
Het aantal Doopsgezinden
in
^
Pg
ons land bedroeg
g ((in 1910): 64 245, d. i. 1,1 % der
bevolking.
g
ge ggraafschap, later (1355) hertogBar, voormalige
gdom in het N. 0. van Frankrijk,vormt de dep.
P
Meuse en Meurthe-et-Moselle, hoofdst. Bar-le-Duc,
vereenigd
in 1766 met Frankrijk vereend.
Bar, naam van eenige
g Fransche steden, t. w. 1.
Bar-le -DuC ^ hoofdst. van het dep.P Meuse, 17 000
inw. — 2.) Bar-sur-Aube,^ in het dep.
P Aube, 5000
inw. ; 24 Jan. en 27 Febr. 1814evechten
tusschen
g
de Verbondenen en de Franschen. — 3.) Bar-surSeine^ in het dep.
P Aube, 3000 inw.
Bar. Zie Antivari.
Bar, stad in het Russ. gouvernement Podolië
Z.-W.-Rusland 11 000 inw. — De Confederatie
van Bar van 21 Febr. 1768 was een nation. vereen' van
Poolsche edelen tegen koning
g Stanislaws
g
^g
en den Russischen invloed op
II Augustus
^
P het
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Poolsche hof; z, had een burgeroorlog
g ten gevolge
g 8
g
en werd met fueaische hulpP vernietigd
g in 1772.
Een tijdlang thelpen
P de Turken haar en werden
mede; in een oorlog
tegen
g
^
8 Rusland gewikkeld,
die voor hen nadeeligg afliep.
P
steppe
in
de
Russ.
Baraba, uitgestrekte
g
PP
gouvernementen Tomsk en Tobolsk, in W.-Siberië,
tusschen de Irtisj en de Ob, bevat tal van zoutwatermeren. De oorspronkelijkebewoners, de Tartaar(
rpl^ 40 000
sche 1Barabinzens wonen in kleine dorpjes,
zielen.
Barabbas, Jood, die, toen Jezus voor Pontius
Pilatus g ebracht werd, zich in de gevangenis
beg
g
vond, beschuldigd
en doodslag.
g van oproer
P
g Toen
Pontius Pilatus Jezus wilde loslaten, daar J
hijJg
bielegenheid van het Paaschfeest een gevangene
in
g
g
vrijheid
moest stellen, riepPhet volk, dat B. zou
worden losgelaten
en Jezusgekruisigd
g ((Lukas 23).
8
^
Barabra Afrikaansche volksstam, Nubiërs, 40 000
zielen sterk, bewonen het NiJ ldal tusschen den lsten
en den 2den Waterval.
Baranya,
Y ^ Hong.
g comitaat opP den rechteroever
van den Donau, 5106 K. M2., 291 000 inw., wijnland; hoofdst. Funfkirchen.
geb.
Baratieri y- Oreste, It. generaal,
g
g 13 Nov. 1841
o
te CondinoTirol
(
), streed in 1860 met Garibaldi op
Sicilië, in 1866 in Tirol, werd in 1891ouverneur
g
van de kolonie Ertthrea aan de Roode Zee, veroverde in 1894 Kassala, overwon in 1895 de Abessiniërs, doch leed 1 Mrt. 1896 bijJ Adoea een groote
€^
nederlaal;, waarop
hij, hoewel door een krijgsraad
PJg
vrijgesproken,zijn
zin ontslag
ontsla nam; gest.
8 8 Aug.^ 1901
te Sterzin g.
g
Baratterie(van het It. baratteria, bedrog),
g iedere
handelin^ van den gezagvoerder
van de equipage
g lro
of van den bevrachter van een schip,
P waardoor de
ladin of het schipPbenadeeld worden, zoowel belading
drogals verzuim. In ons land dekt de zeeverzekeringlk
Frankrijken Spanje
P j niet.
g nadeel door B., in Frankrijk
In Engeland
verstaat men onder B. alleen bedrog,
^
g
ggeen verzuim.
Barbaar(Gr. barbaron noemden de oude Grieken
ieder, diegeen
Grieksch sprak,
iederen buitenlander,
g
P
en na de Perz. Oorlogen
g kreegg dit woord de nevenbeteekenis van ruw en onbeschaafd. De Romeinen
namen het in deze ongunstige
g
g beteekenis over en
deel hadden aan
g
8gaven dien naam aan allen,^ die geen
de Gr.-Rom. beschaving,
g inz. aan de Germanen.
eil. der Kl. Antillen,
Barbados het Oostelijkste
Barbados,
sinds 1652 Engelsch;
a 430 K. M 2. 200 000 inw.
g
suikerplantages, hoofdsi. Bridgetown.
8
de
Barbara De Heilige,
9^ Chr. martelares, volgens
g
legende door haar eigen vader, Dioscoros, te Nicomedië in KL-Azië onthoofd. Dioscoros werd daarop
B.
onmiddellijkdoor een bliksemstraal gedood.
g
Jgeld
wordt daarom bij
onweder aangeroepen en eldt
der artilleristen;geals de beschermheilige
g
denkdag 4 Dec.
Barbarisme, woord of uitdrukkingg in strijdmetons
taaleigen
g haarde regels
g van een vreemde taal ggevormd.
van keizer Frederik I van
Barbarossa,^ bijnaam
J
Duitschland(z. a.).

Hebr.
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Barbarossa, Horoek, zeeroover uit het begin
g der
16e eeuw,ondvester
van de heerschappij
PP der
^
Turken in N.-Afrika,eb.
nam
Yt
g 1473 te Mytilene,
met zijn
J ter hand,
J broeder het zeerooversbedrijf
nam dienst bijJ den sultan van Tunis, daarna bijJ den
emir van Algiers,
dien hijJ onttroonde en vermoord^
de, sneuvelde in 1518 bij
gtegen
g de
J Oran in een slag
SP
panjaarden.
— Zijn
broeder,
Cheireddin B.
B.,
S
J
^
^
ltan Selim I van
plaatste zich onder gezag
P
g g van sultan
Turkije (1519), werdasja
van Algiers,
maakte
P
^
zich meester van Tunis, en werd bij
J die stad in
1535 verslagen
g door keizer Karel V, die er duizenden
Christenslaven bevrijdde. B. trok zich terug
g naar
Algiers, stelde zijn
J zoon daar tot rijksbestuurder
aan, werd opperbevelhebber
der Turksche vloot,
PP
vernielde in 1540 een Christelijkevloot bij JCandia,
af
sloeg
PAlgiers
^
^ een aanval van keizer Karel op
1541, hielp
P de SpanP
P in 1543 Frans I Nizza op
jaarden
veroveren en stierf in 1546, 88 jaar oud,
l
te Konstantinopel.
P
Barbara e het land der Berbers, het N. W. deel
van Afrika, Marokko, Algiers,
Tunis en Tripolis
^
P
omvattend. Toen in de 16e eeuw de Turken deze
streken onderwierpen
re
en den zeeroof tot hun hoofdbedri'f
aan
J maakten, werden deze streken geheel
g
den invloed der beschaving
g onttrokken en verdienden ten volle den naam van Barbarijsche Staten.
Zoolang
Tunis
g de Porte gezag
g g oefende over Algiers,
^
en Tri Ppolis, liet zij
zij de zeerooverij
J daar bestaan als
een uitmuntende leerschool voor haar marine, zijJ
verstrekte een vloot, die door de zeeroovers onderhouden werd. Vooral het optreden
van Frankrijk
P
(zie Algiers)
) maakte aan dien toestand een einde.
Transvaal,
Barberton,^ stad in de Z.-Afr. prov.
P
zijta van de
in het distr. Li Jdenburg, aan een zijtak
spoorweg
ong.
P
^ Delagoa-Pretoria,
g
g 4000 inw., in de
nabï
nabijheid
goudvelden.
J
g
18
Barbès
^ Armand, Fransch staatsman, geb.
g
Set. 1809 te Pointe-à-Pitre op PGuadeloupe,
Sept.
P werd
als militant republikein
onder de regeering
g
g van
P
Lodewijk
Philips
^
p herhaaldelijkveroordeeld, eenmaal zelfs ter dood, wegens
deelneming
g aan eeng eg
wapenden
opstand
1839
(
), welk vonnis veranderd
P
P
„zoon
werd in levenslange
Door de
g der
g gevangenisstraf.
g
Februari-revolutie van 1848 kwam hijJ weer opP vrije
voeten, hijJ werd afgevaardigde naar de Nationale
Vergadering, doch de onmiddelijk
aan de JuniJ
voorafgaande
ewe
brevolutie van hetzelfde jaar
J
g
'n kostte hem weer
veroordeeling tot lging
g een
levenslange
In 1854 op
p
P last van Napoleon
gggevangenisstraf.
g
III in vrijheid
gesteld,
protesteerde
hij Jheviggdaarg
^P
teen,
zou worden.
g eischend dat hem recht gedaan
g
hij
Daar men niet naar hem wilde luisteren,'n
hij
glg
vrijwillig
in ballingschap
J
g en
P bracht de laatste jaren
hij 26 Juli
zins
g^ waar hij
J levens door te 's Gravenha ge,
1870 stierf, algemeen
g
ggeacht om zijn
J eenvoud en
van de
weldadigheid.
weldada
B. is een der edelste figuren
g
g
democratischearti
en
g
P Jdoor zijnJ belangeloosheid
onomkoopbaarheid;
de Franschen noemden hem
P
„de Baard
Y der democratie."
Barbuda,^ een der Eng.
g Kl. Antillen, ten N. van
Antigua, zonder haven, 189 K. M2. ong. 800 vnw.

Barcellona Pozzo di Gotto, havenstad aan de N.kust van Sicilië, in derov.
P Messina, aan den spoorP
wegvan Messina naar Palermo, 23 000 inw. ; zwavelbronnen.
hoofdst.P
van de S .
sterk bevestigde
Barcelona,s
g
prov. B. (7691 K. M2., 1 055 000 inw. en van het
voorm. vorstendom Catalonië, aan de Middell.
Zee, in het N. des lands, met de voorsteden, inz. de
havenvoorst. Barceloneta, 587 000 inw. ; kathedraal,
universiteit; de tweede stad van SPan'e en de bei'kste haven-, handels- en fabrieksstad des
lap b^J
lands. B. werd in 801 hoofdst. van de Frankische mark, in 1137 met Aragon
g bleef in
8 vereenigd,
zelf en aalle
den Sucessie-Oorlog,
P
g nadat reeds Spanje
mogendheden
de nieuwe dynastie
erkend hadden,
mo
Yn
g
dit weigeren
en werd 10 Sept.
P 1714 na een belegeg
Beron
troepen
rip gveroverd door de Sp.-Fr.
P
P en onder
groot aandeel in
wick; nam sinds de vorige
g eeuw een ^
(zie
de Spaansche
burgeroorlogen
zie op
o SSpanje)
ane en
P
was daarenboven in de laatste tientallen jaren
een
J
brandpunt
van socialisme en anarchisme. In de
P
laatste dagen
g van Juli '09 werd een oPstand, voortgekomen
al g. werkstaking
als protest tegen
guit een
g
P gen
het oproepen der reservisten om aan het Rif oorlogg
teaan
g voeren tegen
g de Marokkanen, er opP bloedige
g
wijze
onderdrukt. In 1893 en 1896 hadden er herJ
onmiddellijk
haaldelijk
bomaanslagen
plaats.
In
de
onmiddellijke
J
g P
het kasteel Montjuich
(z. a.).
J
J
Nueva (Nieuw-) Barcelona,
Barcelona, vroeger
g
hoofdst. van den staat Bermudez in de republ.
P
Venezuela, aan de Aragua,
2,5 K. M. van de zee,
g
13 000 inw., haven van B. is de bocht Ensenada de
B.

Barvlay de Tolly,
r, Michaël Andreas, vorst, Russ.
veldmaarschalk,eb.
g 27 Dec. 1761 te Luhde-Groszhoff in Lijfland,
uit een daar gevestigden
zijtakvan
g
g
J
B., onderscheidde zich in 1809
het Schotscheslacht
g
in den oorlog
gteen
g Zweden, werd in 1810 min. v.
Oorlog,
g in 1812 oPPerbevelhebber van het WesteliJ
ke leger, daarna
geheele Russ.
macht bij
gvan de
g
J^
LeiP zi en in 1814 in FrankDresden, Kulm en Leipzig
rijk
rik, in 1815 tot veldmaarschalk en vorst verheven,
14 Mei 1818 te Insterburggbij
J Koningsbergen.
gsber
g .
g
ster"),
Bar Cochba (
) Simon, aan voerder der Israëlieten bi
J hun laatsten o Pstand
tegen de Romeinen (132-135 n. Chr.),
) werd, na
aanvankeliJ k succes te hebben behaald, verslagen
g
door den Rom. veldheer Julizes Severus en sneuvelde
bij de inname
van zijn laatste sterkte, de rotsvestingg
J
Bethar135.
Bethar(
135).Keizer Hadrianus maakte daarop
P van
Jeruzalem een heidensche stad onder den naam
Aelia capitolina.
Na deze laatste poging
p
Pg g der Joden
om hun volksbestaan te herwinnen en die hun
580 000 dooden kostte, begon
g
g hun verstrooiing.
Bard ( Welsch bardh), een dichter en zanger bijJ
de oude Keltische volken, iemand, die zich bezig
en zingen
hield met het vervaardigen
g
g van liederen
eren en niet zelden ook ter mister eere der daPP
rijzing van de lafhartigen.
om
PJ
g
g De B. gebruikten
zich bij hun liederen
te begeleiden een soort harp
rP
g
of'taar.
In die ruwe tijden
was hun invloed zeer
^
groot: zij
zij konden bijJ hun hoorders de grootste
^
g
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geestdrift opwekken en hun moed tot razernij opvoeren. Zij
g eer en waren vrijgel stonden in hooge
en krijgsdienst.
Na de ver steld van belastingen
g
Jg
zij zich
dri'vin
zij
g
J g der Kelten uit Gallië, vestigden
voorn. in Wales, waar omstreeks 940 hun rechten
en voorrechten nauwkeurigg te boek gesteld
werden.
g
In Wales, zoowel als in Ierland en Schotland, werdienaren van vorsten en edellieden de B. erfelijke
den. — BijJ de Germanen waren de B. onbekend.
Bardwan, zie Burdwan.
van het ParleBarebone-parlement,
! spotnaam
P
p
ment van 155 Puriteinen, 4 Juli 1653 door Cromgevormd
en reeds 12 Dec. door hem
well in Engeland
g
g
weer ontbonden, omdat het in kerkelijke
J zaken te
radikaal en in staatkundige
genoeg
g
g
g
g niet volgzaam
was. De naam is ontleend aan een der grootste
er in, den leerhandelaar Barebone.
ijveraars
gelijknamige
Barelf hoofdst. van heteli'knami
ge distr. in de
divisie Rohilkhand van de Ver. Prov. (N.-W.-Prov.,
tegenw.
Agra)
in het N. van Voor-Indië, aan de
g
g
Ram g
ara ga, 129 000 inw.
Z.-Holland, op
Barendrecht,
P het
! ggem. in de prov.
P
s oorlijn
eiland IJselmonde, aan de spoorlij
J Rotterdam —
Dordrecht, 3423 inw.
de Lapper,
diende
Barendse,
pp
Jb
! Jan, bijgenaamd
onder adm. Tromp
p in den asten Eng.
g Oorlog,
g als
bootsman, nam het bevel over zijn
J schip
Pop
P zich,
toen zijn
gesneuveld
waren en stelde 2
J superieuren
g
P
en oor
hervatte na den
Eng.
gevec
P buiten gevecht,
g schepen
loge
J beroeppals schoenlapper,
PP werd in
g Haarlem zijn
oorlogsden 2den Eng.
van een oorlo
sg Oorlog
gkapitein
P
zeeslagen.
g
g
Pen sneuvelde in een der volgende
Barendsz.,! Willem, Nederl. zeevaarder, geboortig
g
^
uit Terschelling,
g nam in 1594 als bevelhebber van
een jacht deel aan een door de Staten van Holland,
die van Zeeland, en door Amsterdam uitgezonden
g
expeditie
om den N. zeeweg naar Indië te vinden,
Peg
welke expeditie
tot 70° N. B. doordrongg en wegens
g
P
terugkeerde.
ggebrek aan voedsel nogg hetzelfde jaar
J
g
In 1595 werd een nieuwe
expeditie
van 7 schepen
P
P
uit gerust door de StatenGeneraal; op
P een der
grootste voeren B. en
Heemskerk; deze bereikte
Wai ats',
straat Waigatsj
J doch
moest eveneens datzelfde
jaar
nogg tere
terugkeeren.
keerera. De
^
eenprijs
25 000ld.
g opPhet vinden
van de N.-0. doorvaart
en in 1596 rustten Amsterdamsche kooPlieden twee 151. Willem Barendz.
scheen
P uit, onder bevel van Heemskerk en van de
Rijp.
^p Bij
J Heemskerk was B. weer aan boord. Deze
POp
expeditie
ontdekte Spitsbergen. 0 74° N. B. namen de scheen
P een verschillende koers. B. en
o 76° N. B. te overop
Heemskerk wareng
g edwon en
winteren op
P Nova-Zembla. Eerst 14 Juli 1597 konden zij
J het eil. weer verlaten in een A boot en
een schuit. B. bezweek onderweg
g tengevolge der
ontberingen en vermoeienissen (20
Juni 1597), de
c
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overigen
g bereikten Kola aan de Witte Zee en vonden
daar de Rijp,
J haar huis voeren. Een
^p met wien zij
emaakt verslaggvan deze voorbeeldedoor B. oPg
booze overwintering
g^(die door Tollens in een bekend
is) , door hem in een kruithoorn
gedicht bezongen
g
. opgehangen in den schoorsteen van de door de
zeelieden van het wrak van hun schipPg
gebouwde
woning,
gwerd in 1871 door een Noorsch walvischa eEili Carlsen, ontdekt en naar Europa
vaarder, Filing
Pg
bracht. Het wordt bewaard oPhet departement
P
van Marine in den Haag.
g In 1878 werd door onze
regeering
voor
g
g
g een eenvoudiggsteenera gedenkteeken
B. opgericht
op Nova-Zembla.
PgP
Barendszee,! het deel van de N. IJszee, dat ligt
g
tusschen Spitsbergen. Frans-JosePhsland, NovaZembla en Noorwegen.
g
Barère de Vieuzac,! Bertrand, een der opP den voor grond tredende mannen der Fr. Revolutie, geb.
g
^
10 Sept. 1755 te Tarbes, lid der Conventie, tweemaal lid van het „Comité de Salutublic",
werkte
P
mee aan den val van Robesp ierre, werd echter
daarna zelf in staat van beschuldiging
gesteld.
^gg
en tot deportatie
veroordeeld; uit de gevangenis
ontg
g
P
snapt,
hij later door een amnestie van zijn
P werd hij
straf ontheven. Nadien speelde
hij
hij een rol van
P
belang
den afkeer, dien zijn
g
J
g meer, mede wegens
gJopgewekt
en zijn dubbelhartigheid o ewekt
bloedig
drijven
hadden. Onder de Restauratiekonin
als gsmoordenaar verbannen, keerde hij
J in 1830 naar Frankrijk
J
.
terug,
van het dep.
P
PHautesg prefect
g en werd nog
énées, gest. 14 Jan. 1841. Wegens
de bloemP Yrg
g
taal, waarin hijhijonder de Revolutie tot bloedige
rijke
g
kreeg
besluiteni
J
J
g hij
J den biP lacht aan te drijven,
naam van „Anacreon deruillotine".
g
handelsst. in de Perz.
Barferoesj,!! belangrijke
bJ
prov.
Mazenderan, niet ver van de Kasp.
P Zee,
P
60 000 inw.
Gandsja in
Barhamer,
po ! hoofdst. van het distr. Gandsjam
presidentschap
• Eng.-Ind.
P Madras, 15 K. M. van
g
P
de Golf van Bengalen,
26 000 inw.
g
Barhampoer,
Barham oer hoofdst. van het district Murs'i^
dabad in de Eng.-Ind.
prov.
Bengalen,
24 000 inw.
P
g
g
aan
den
bovenloop
van
den
Bare! negervolk
P
g
Witten Nijl.
in
Bari delle Puglie of Terra di Bari, It.rov.
P
Aeulië, 5350 K. M2., 874 000 inw. — De hoofdstad Bare! haven aan de Adriatische zee, 104 000
inw.
Barisan(van het Maleisch barfis = exerceeren),
naam der inlandsche hulptroepen in Ned. 0.-Indië,
inz. oPhet eiland Madoera, sedert 1891 bestaande
uit 3 korpsen met 38 officieren en 1365 minderen,
onder toezicht van den resident van Madoera. ZijJ
handhaven de rust opP het eiland, verleenen hulpPbij
J
expedities
en staan onder eigen,
door den gouverP
^
neur-g eneraal benoemde, officieren. Tijdens
de
J
expeditie
naar Lombok in 1904 werd de B. gemoe
biliseerd. Tijdens
Tijdens den oorlog
op Java (1825-1830)
^P
bewees de Javaansche B. nuttige
g diensten.
Barisan-gebergte of Boekit-Barisan, naam van
heteber
te
P
g over Sumatra loopt,
^ in de lengte
g dat
g
niet ver van de W.-kust; de hoogste
g toppen
PP zijn

J(
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vulkanen : de Dempo (3170 M. in het Z., de Goenoeng Korintji (3690 M.)
M. in het midden, bij IndraPoera en de Merapi
P (2900 M. verder naar het
N., bijJ Fort de Kock. Naar het 0. stroomen van het
B.-geb.
groote rivieren; enkele Ppassen loope
loo en er
^ ^
en één spoorweg,van Emmahaven, bij
J Padang,
g,
naar Padang-Pandan
in een
P
] g, waar hijJ zich splitst
lijnnaar Fort de Kock en een naar het Omb' 'nsteenkolenveld. Behalve steenkool levert het B.-geb.
g
oud in de Padangsche
Bovenlanden, en petroleum.
goud,
P
g
Barito,
Barito d e voornaamste riv., die op
P de Z.-kust
van Borneo uitmondt, 1045 K. M. lang,
g waarvan
grens van Doeson
opP
de ^
760 bevaarbaar, ontspringt
P ^
en Koetei en lootP langs^Bandjermasin
in zee.
]
Van dezelaats
tot aan de kust heet de B. ook wel
P
Riv. van Bandjermasin.
Bariton, in de vocale muziek de mannenstem
inomvan van de rooie
grooteA.
tusschen bas en tenor in(omvang
pte g).
deestree
g}
g
Barium. Zie Bar um.
de Handelingen
Barjezus of Elymas was volgens
g
g
der Apostelen,
Joodsch waarzegger
gg en valsch
P
profeet, trachtte den Rom. stadhouder Sergius
P
afkeering
Paulus te Pafus opPCyprus
^P
g te maken
van Paulus en Barnabas' leeringen, werd met
blindheidesla
g gen.
Bark, naam van eenoot
J
P
^ soort koopvaardijzeilschip,
g Echter
P met 3 masten, evenals het fregat.
voert de B. aan den achtermasteen
mars- of
g
razeilen, doch een bezaan-,gaffeltop- en sta gzeil.
tusschen de Groote Syrte
Barka,
^hoogland
g
^ en
E te, langsgde Middellandsche Zee, on gg. 50 000
Egypte,
K. M2. met on gg. 300 000 inw., het oude Cyrenaica,
^
g enaamd naar de stad B. die in de Oudheid en de
Middeleeuwen aan de zee lag,
en
waarvan
de
plaats
P
^
aangewezen wordt door de ruinen van Midinet-elMerd'.
J
] — B., van 1879-1912 een Turksch wilajet,
nu It. bezit, hoofdst. Bengasi.
Barking,
P Essex,
g, stad in het Eng.ggraafschap
^
eenige
g
g K. M. ten 0. van Londen, aan de Rodin g,
een ziJ riv. van de Theems, 22 000 inw.
Barkt -East div. in het N. 0. der Z.-Afr.prov.
Barkly-East,
P
Kaap
P de Goede Hoop,
P ten Z. van Basoetoland,
4050 K. M2, ruim 8000 inw.; hoofdp 1. B.-E., 900
inw.
Barkt
Barkly-West,
-West div. in het N. der Z.-Afr. prov.
P
N. van KimberleyY en de
Kaa
Kaapde Goede Hoop,
P^
Vaal-riv., 10 422 K. M;., ruim 17000 inw.; hoofdpI.
der diamantwasscherï en, ong.
B.-W., centrum J
g
1000 inw.
Barlaam en Josaphat,
titel van eengeestelijken.
p
roman uit de Middeleeuwen, de Christelijkeomwerkingvan een Ind. lede:
gen het verhaal van de beJ. (eigenlijkvan den
keerin^ van den Ind. prins
P
Siddharta d. i. Boeddha) door den
koningszoon
g
Aziatischen kluizenaar B.; in bijna
J alle Europ.
P
talen overgebracht, zelfs in het Poolsch, het IJsder Phili
i nen. In
landsch en in de Tagala-taal
^
PPJ
gbewerking
onze taal bestaateen
afzonderlijkebewerkin .
van, ook
Barlaymont,
mont Charles, baron, later graaf
^
Berlaymoet, voornaam Z.-Ned. staatsman,gunsteg
lingan
koning
p II van Span
9^e vormde na
g Philips
g

diens vertrek uit de Nederlanden met Granvelle en
een alles besturend driemanschap,
Viglius
9
P bleef in
weerwil van de ongenade
der landvoogdes
een heg
^
vigteg
genst. van Willem van Oranje,
7 werd door
Alva benoemd tot lid van den Raad van Beroerten,
teekende later de Unie van Brussel, doch werd
daarvan weer afvallig,
gggest. 1579. Hem wordt de
minachtende benaming
vang „geuzen"^toe
hescre
^
ven, voor de edelen, die Margaretha
van Par9na
g
het bekende verzoekschrift kwamen aanbieden. —
Zijn
J zoon Gilles van B. streed in den slag
gbij
J Jemmingen
^ van Nassau, bezette 3 Aug.
g tegen
g Lodewijk
g
1575 Oudewater en richtte daar een vreeselijk
J
bloedblad aan. — Een andere zoon, Claude van B.,
nam in 1581 bijJ verrassing het kasteel van Breda.
Barmakiden of Barmekiden, afstammelingen
g van
een oud Perz.g
P riester eslacht uit Balkh in Khorasan, vanaf het begin
PPJ der Abbas^ van de heerschappij
sieden aan het hof der Khalifen te Bagdad
in het
g
bezit der hoogste
waardigheden,
tot op Haroen al
g
g
Ras'id,
$^
7 die uit minnenijdzijn gunsteling
gDs'a
7 f ar liet
onthoofden en heteheele
geslacht
der B. uitg
g
roeide (803 n. Chr.).
Barmen, stad in het Pruisische reg.-distr. DnsseldorfRheinrov.
zich over een
(
PP
P in) het Wupperdal
lengte
van 6 K. M. uitstrekkend, electrische hanPP 172 000 inw.;
P
g boven den Wupper,
g ende spoorweg
een der belangrijkste nijverheidscentra van Duitschland en van Europa
P (Barmer artikelen : koord, kant,
veterband,alons,
band, zijden
zijdenen halfzijden
doeken
J
g
garen, veters, enz.), ook tal van andere industrieën;
zetel van het Ri nsche
Zendingsgenootschap.
J
Barmharti e broeders en zusters, twee over vele
Barmhartig
verspreide
Kath. orden van ziekenverplegers
P
en -verpleegsters, die gee
een onderscheid maken voor
of landaard; de orde der B. B. werd in 1540
door Joan Ciudad, ook welg te gesticht
Sevillae
g vernaamdJohan van Godde
( Deo))(g st.1550; heilig
klaard in 1690) als een vereen 'gvan leeken, in
1611 monnikenorde, met de regels
der Au
^ tïJners,
g
zetel van deneneraal
der Orde sinds 1868 te Rome;
g
in ons land zijn de B. B. bekend als de „Broeders
van Johannes de Deo", zwarte ordekleeding. De orde
door
der B. Z. werd in 1633 in Frankrijkgesticht
g
V incentius a Paula, doorpaus Clemens IX erkend
alseestelï
ke
J orde der R. K. Kerk in 1668.
g
,Zoon der vertroosting"), eigenlijk
Barnabas,
^
Joses g eheeten, Leviet uit Cyprus, werkte in de
Paujonge
te Antiochië,^begeleidde
l
g Chr. gemeente
g
^
deed later een tweelus op
P diens eerste zendingsreis,
g
over zijn
de zendingsreis
met Marcus naar Cyprus;
YP
g
latere lotgevallen
zwijgt
J^ het N. T. en luiden de
g
berichten der Kerkvaders niet eenstemmig.
g Ten
onrechte heeft men hem een niet in den Kanon
opgenomen
evangelie en de brief aan de Hebreeën
Pgg
toegeschreven.
g
philantroop,
Barnardo^ Thomas John, Eng.
gP
P geb.
^
in 1845 in Ierland, arts te Londen en daar gest.
19 Sept.
P 1905, richtte sinds 1866 uit vrijwillige
van
g opP ter verzorging
ggaven tal van inrichtingen
8"mg
straatkinderen, waarvan hijJ er gedurende
zijn
J leven
g
meer dan 55 000 aan hun ellende onttrok.
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Barml distr.-hoofdst. in het Siberischeouverg
nement Tomsk, aan de Ob, 30 000 inw., middelpunt
P
van den mijnbouw
in het Altai-geb.;
keizerlijke
g
J
smeltovens voorgoud- en zilvererts.
Marie, staatsBarnave,
p
^ A ntoine Pierre Joseph
man uit de Fr. Revolutie,eb.
g te Grenoble in 1761,
aanvankelijk
g der Revolutie
g aanhanger
J geestdriftig
g
redenaar in de Nationale Vergaen welsprekend
ga
P
dering^stichter van de club der Jacobi nen,
doch
J
na de vlucht des konings,
g dien B. met een paar,
anderen uit Varennes had teruggeleid
naar Parijs
gg
een vriend van den Koningg en het koningschap.
' s goe Lodewijk XVI luisterde echter niet naar B.
Lodewijk
den raad, waarop
leven
P
P deze zich uit het publieke
tere
rok. 29 Nov. 1793 werd hij
hij na 15 maanden
terugtrok.
wee
vanen te hebben g
gevangen
ggeguillotineerd
et Hof.
P met het
8ens corresp.
Gelderland op
Barneveldgem. in de prov.
Barneveld,
P de
P
Ni kerk—Ede
en Amersfoort
Veluwe aan de lijnen
J
—Apeldoorn
9839 inw. in de geschiedenis
bekend
g
P
door de daad van zelfopoffering
P
g van Jan van
ron
Scha elaar die er in 1482 van den torenes
gen
g P
moet zijn
krij 8sg
J in de kerk belegerde
J om zijn
makkers te redden.
Eng. graafschapP
Barnsley, fabrieksstad
gin het^
York aan de Dearne en aan den spoorweg
g van
P
Londen naar Leeds 41 000 inw. ; in de nabijheid
kolenmiJnen.
graafsch Devon
Barnstaple,
N 9 havensi. in het graafsch.
Eng.),
g aan de Taw, 13 K. M. boven haar
uitmondin in het kanaal van Bristol, 14 000 inw.
uitmonding
} vroeger
, b randende steen"),
Barnsteen=
g ook
^
ele amber,^ of ambersteenggeheeten, is hars van naaldgele
was reeds in de
boomen uit het tertiaire tijdperk,
waarvan het woord
electron(waarva
Oudheid bekend als electron
afgeleid
is)^meestal geel,
ookgeelg
g
^,
g
rood tot roodbruin, minder vaak zuiver wit, blauwgroen,^ wordt door wrijven
wrijve sterk electrisch;
achtiggof gr
G. 0,98-1,2; smelt bij 300-330° en ontleedt
zich dan tevens, waarbij
waarbij barnsteenzuur, barnsteenolie en andere brandbare stoffen ontwijken en
barnsteenkoloP honium, een in oliën oPlosbaar hars,
achterblijft.
Het B. bevat vaak interessante,
J
e en dierli
ke insluitsels, meestal bedierlijke
plantaardige
hoorend toteslachten,
die nu nogg leven, maar tot
g
soorten, die al uitgestorven
zijn,
J hoewel nauw verg
want aan die, welke in het Z. deel van N.-Amerika
en in Ja pan voorkomen. Men kent bijv.
J alleen reeds
230 soorten vliegen
gg als insluitsels in B.
g en muggen
Deootste
verzamelinggvan deze naturalia bezit
^
meer
de fa. Stantien en Becker te Koningsbergen (mee
50 000 stuks),die van 1860 tot 1899 door
pacht het
grootste aandeel had in de verzameling
gT
g
van barnsteen langsde kusten der OostzeeOost(
en West-Pruisen en Pommeren). In 1899 nam de
van
haar
en
andere eerin
Pruisische
g g het bedrijf
ren over teen
g 10 mill.
g schadeloosstellingg van ong.
gewonne hoemark.
( f 5 400 000). De jaarlijksewonnen
bedraagt
ong.
50
(
^
g 9000 centenaars (van
(gebaggerd)
K. G. Het B. wordt uit zeeevischt
g
g gg
en in het kustland doorgraven
gezocht. Behalve
^ g
lans
g
g de 0.-Zeekusten wordt het ook evonden
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bij
Ma land (Ver.
Stat..) Men heeft
J kaap
(
P Sable in Marylan
van 12 à 13 Eng.
ponden, doch
gP
g
zulkeote
8^ brokken zijn zeer zeldzaam. In den
laatsten tijd worden de kleine stukken B. aanstondeesmolten,
van B.-zuur en B.-olie ontdaan
g
en alsesmolten
B. in den handel gebracht.
g
g
Am. speculant,
de koBarnum, Phineas Taylor,
y
P
ningvan den „humbug",
5 Juli Bethel Cong
g geb.
necticut , afwisselend uitgever,
medewerker aan
g
eenaardens
el
museumdirecteur,^ im ressario
P
P
P^
oPJ
zijnvillaIranistan bij Bridgeport.
P
gest.7 Apr.
Baroach. Zie Barots'.
Baroda, hoofd- en residentie-st. van den Eng. Ind.
g 2^
vazalstaat B. { 20 976 K. M2. ong.
ill. inw.)) aan
de Golf van Cambay,
zijdeenkatoen^ 99 000 inw.,zijde-

Barok noemt men de in de 16e eeuw in' Italië als
ontaarding
van den Renaissance-stijl o ekomen,
gopgekomen
door overladingg en onrustigheid
kenmerkenden
g
stil,
lijn overheerscht. De
J waarin de golvende
g
meesters van den barokstijl
J waren Antonio da San9 allo, V i9 nola, Maderna, Bermini en Borromini als
bouwmeesters, Rubens als schilder. De B.-sti J1
heerschte tot in het midden der 18de eeuw, kwam in
de 19de weinig
g voor, wordt echter in de 20ste eeuw
inemati
de
g
g vormen weer toegepast.
Barometer is de naam van een werktuig,
g waarmee
de drukking
g van de dampkringslucht kan worden
gemeten.
De oorsprong
in de roef
P g van den B. ligt
g
P
^
van Torricelli; deze nam eenglazen
buis van ong.
g
g
80 c.M.,oot
g die vol met kwikzilver, sloot daarna
de opening
J vinP
g af met zijn
ger, keerde de buis om en
plaatste haar, steeds de
opening
gesloten houdend,
P gg
in een bakje met kwikzilver; toen hijJ daarna den
vinger
g we g P
g van de opening
nam, daalde het kwik in
de buis, totdat het een
hoog te van+ 76 c.M. had
bereikt en liet bovenin een
luchtledig , naar den.' uitvinder het „luchtledigan
g
Torricelli"enoemd.
Stel
g
dat de doorsnede van de
buis 1 c.M2. is, dan rust dus
PPerv
op
P 1 c.M2. kwikoppervlakte onder de opening
P g een
zuil van 76 c.M3. kwik, die
-}- 1,033 K. G. weegt. Deze
erlast wordt door die opperQ
vlakte van 1 c.M2. onder
edra en, omdat
de buisg
g
152. Barometers.
op
P dien vierkanten c.M.
geen
luchtop
drukt en o a. Bakbarometer van
g
ged.
,ybeneden-ged.
iederen anderen vierkanten Fortin
c. M. kwik in het bakje b. Nevelbarometer m.
wèl. Die luchtdruk maakt stelschroef. c. Beneg van een
dus evenwicht met een druk den-gedeelte
hevelbarometer.
van1,033
K. G. per
f
P
c. M2. Wordt de luchtdruk grooter, dan zal ook de
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kwikkolom stijgen, wordt hij
J minder, dan daalt ze.
Door nu een mi11imeterschaal P
op de buis aan te
de 0 aan de oppervlakte
van het
brengen,
gei
PP
men den eenvoudigsten
vorm van
kwik staat, krijgt
g
J^
B.: bakbarometer, waarop
P men den luchtdruk in
millimeters kan aflezen, Nauwkeurig
zijn deze B.
g^]
niet, omdat, door het stijgen of dalen van het kwik
in de buis, de oppervlakte
van het kwik in het
PP
iets onder
n dus het nulpunt
bakje
daal oof rijst
J t en
P
]'e daalt
of boven de nul opP de c.M.-schaal komt. Om dit
te verhelpen
heeft Fortin een bakbarometer verf
kwikbadj
vaardig^
d waarvan door een schroef het kwikbadje
kan worden tot het
gg
g-of omlaaggeschroefd
niveaueli
Bij1 den hevel-B.
P
g kJ komt met het nulpunt.
d. i. die, waarbij
bakje uit één stuk glas
g
J buis en bakje
bestaan (fig. 130c kan een schroef zóó aangebracht
worden dat het heele toestel opP en neer geschroefd
g
kan worden Fig.
g 130a. toont het onderstel van een
Fortinbak b. De meestebruikte
B. is de in 1847
g
Aneroide- of metaal-B., die
door Vidi uitgevonden
g

153. Aneroïde-Barometer.
waarnemingen
echter voor nauwkeurige
lre
g niet bruikbaar is; deze bestaat uit een ronde, luchtledige
g doos
mets^8e golfd deksel, waarop een sterke veer is vastgemaakt
die het deksel omhoog
terwij de
g trekt, terwijl
g
het omlaggduwt. BijJ verandering
g van
luchtdruk verandert depositie van deksel en veer
wordt overgebracht
opPeen wijzer,
en deze beweging
g
gmg
welke langs
loo
loopt
t
g eentin
a m.M. verdeelde wijzerplaat
kan worden. Daar de
P,:de luchtdruk afgelezen
g
luchtdruk afneemt, naarmate men zich hooger
g
boven de aardoppervlakte
verheft, is de B. een
PP
hulPmiddel voor bergbeklimmers
en luchtreizigers
g
g
om`de hoogte
waaropPJ
zij zich bevinden.
g te bepalen,
P
ebruikt
als
Het meest
wordt echter de
B. g weer• het is echter een slechte of liever heelevoor8peller;
g
maalJ
geen. Bij N. 0. wind is in ons land de luchtdruk hetootst
en bij JZ. W. wind het laagst;
gr
^ de
looptP terug,
de kwikkolom daalt dus en de wijzer
g
indien s de wind naar het Z. W. draait; deze wind
Uit één B.-waarnemingg
bïJna:altoos regen.
nu brengt
^
g
is echter zoooed
P te
g als niets met zekerheid op
maken' wel uit de combinatie van waarnemingen
8

op
plaatsen, gelijk
wordt
P verschillende P
g1 dit gedaan
g
door het Meteorologisch Instituut.
Baron is in ons land een adellijke titel,g
die in rang
en graaf,
wat
]
gr
ggesteld wordt tusschen jonkheer
historisch wellicht onjuist
is, daar de baronnen in de
]
Middeleeuwen alleen afhankelijk
waren van den oPP
ersten landsheer en niet,eli
gJk bijv. de
graven, oorspr. bestuursambtenaren waren. Toch duidt in die
154. Baronnenlanden, waar men een hoogeren
g
kroon.
lagere
en een la
eren adel onderscheidt
en
Engeland)
B.
(Duitsch
Freiherr,
t
^
g
Eng.
rang
) den hoogsten
g Baronet)
g
g aan van den
la
lageren adel.
eren onderafd. van de afd. Siboga
Baros,
a
res
res. Tagder
e anoeli op
P de W.-kust vun Samatra, met de hoofdP1. B, Pplaats van niet veel beteekenis, tenzij voor den
uitvoer van kamfer. Reeds bijJ de Arab. zeevaarders
stond B. bekend als het kamferland bij) uitnemendheid.
Baroase Bantoestam in Rhodesia (Centr.-Afrika),
ten 0. en -N. van de Boven-Zambesi; hoofd P1.
Lialoei waar een Eng
. resident zetelt.--Barotseland (N.-W.-Rhodesia), deel van Rhodesia (z. a.),
hoofdP1. Kalomo; in 1905 vergroot
ten koste van
^
Angola.
g
Barotsj,
g 1kna9 hoofdst. van het eli
), of Bharotsj,
mie
presidentschap
g distr. in het Eng.-Ind.
g
P
P Bombay,
Y 43 000 inw.
Batq uisimeto hoofdsi. van den staat Lara in
het N. W. van de rep.PVenezuela, 31 000 inw.
Barra, stad in de It.rov.
Naels,
P
P tusschen
Naels
P en den Vesuvius, 12 000 inw.
Barradeel,em.
in het N. W. van Friesland,
g
grenst in het W. en N. W. aan de Zuiderzee, omvat
9 dorpen
en telt 7613 inw.; hoofd 1.
rP
P Sexbierum
^(vroeger
g Minnerts ga).
8 ).
oe der Hebriden
Barra-eilanden,^groep
zuidelijkste
(Schotland); 90 K. M2.; het grootste eil. is Barra
met 2500 inw.
Barrafranca,^ s tad op
de prov.
. CaltaniP Sicilië
P
setts, 11 000 inw.
Barranquilla,
havensi. van de rep.
gr J
q
^ belangrijkste
P
Columbia, aan een ziJ riv. van de Magdalena,
niet ver
g
van de Caribische zee, 49 000 inw.
graaf de,
Barras,
^ ois Nicolas
^ gr
^ Paul Jean Fra
Fransch staatsman, ) ggeb. 30 Juni 1755 te FoxAmPhour (dep.P Var), werd in 1789 lid der Nationale
Vergadering, nam een
oot deel in het ten val
groo
•
werd voorzitter van de
p
gen van Robespierre,
Nationale Conventie, dempte
in 1795 met BonaP
de
Cden opstand
secties tegen
e arte's hulp
P
P der
gen
on
ventie, werd in hetzelfde jaar lid van het Directoire
doch werd in 1799 doorBonaeacte verdrongen
en
gstaatsgreep van den 18e Brumaire) waarmee zijn
^ n staatbleef
kundige
eindigde.
Voor Napoleon
P
g
Po
g loopbaan
hiJP
altijdeen min of meer verdacht persoon, Lodewijk
.? XVIII vroeg
g hem later meermalen om raad
en hijf werd niet als „koningsmoordenaar"
ver^
g
bannen. Gest. 29 Jan. 1829 te Chaillot bijJ Parijs.
Barrel,
^ Eng.
g maat voor vloeistoffen en andere

g,
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waren, van uiteenloopendegrootte:
voor bier =
P ^
163,56 L., voorpetroleum = 159 L., voor tarwemeel = 196 EngP
.ond = 88,7 K. G.); voor boter=
224, voor zeep
= 200 Eng.
P
g
P = 256, voor potasch
Ponden.
Barren-Island, klein onbewoond eil. in de Golf v.
Bengalen,
met werkenden vulkaan.
g
romanschrijver en politicus,
Barrès^ Maurice,^ Fr. romanschrijver
P
eb. 17 Au gs. 1862 te Charmes-sur-Moselle, partijgeb.
P Ji
1889-93 lid van de Kamer
ganger van Boulanger,
n9
van afgevaardigden, lid van de Académie fran^aise,
in zijn
décadent.
J litteraire voortbrengselen
g
Barrevoeters en barrevoetsters zijn
J monniken en
nonnen, die óf altoos, 6f voor een bepaalden
tijd
J onP
vormen
g
geschoeid blijven of enkel sandalen dragen;
orde meer, doch in verschillende
J
geen afzonderlijke
orden is het barrevoetsaan
J ook als
g gebruikelijk,
g
strengeren vorm van ascese.
Barricaden)
( van het Fr. woord barrique, „vat"),
versperringen in straten, holle wegen
bruggen
gg
g of opP
liggend
ma
opgeworpen van het eerst voor de hand
end teriaal: met steeneraevulde
vaten, omvergeworpen
g
en karren, aarde, straatsteenen, meubels
rijtuigen
enz. Vooral in Frankrijkwas het opwerpen van B.
bijbiostanden,
opstanden
van oudsher een verdedigingsmiddel
'n gvan
steden, enz. Vooral bij de revoluties
^
1
groote schaal B. Pg
o ein 1830 en 1848 werden er op
P^
worpen.
In 1830 kostte het herstellen van de bestrarp
tingen
in Brussel
P
g 125 000 gld.
g BijJ de Sept.-revolutie
werd het voorbeeld van Parijs gevolgd.
g gd. In 1848 werden er in Febr. in Parijs
Na het
Pg
J 1500 B. opgericht.
Parij
binnenrukken van de Fransche troepen
P in Parijs
tijdens
de Commune, verdedigden
de Communards
g
J
zich eveneens achter B. ; men viel ze toen echter
niet in het front aan, doch baande zich door de
huizen een weg om ze te omtrekken
en in den rug
g
aan te vallen. In_ Amsterdam werden tijdens
het
J
z. g . Palingoproer ((25 en 26 Juli 1886) barricaden
opgeworpen.
Barrière-rif,ggroot koraalrif (1776 K. M. lang
g en
5 à 40 K. M. breed) voor de N.-O.-kust van Australië.
Barrièretractaat of Verdrag
g ter beveiligingder
gesloten 28 Oct. 1709 te 's Ha ge
grenzen,g
g tusschen de Ver. Nederlanden, keizer Karel VI van
Duitschland en Engeland,
gtegen Frankrijk, waarbij
de republiek
het recht kreeg
g te leggen
gg
g bezettingen
P
in eenige
g Z.-Nederlandsche steden. Het B. werd
in 1713 en 1715. Engeland waarborgde
gewijzigdg
g
het bestaan dezer barrière. Delaatsen,
ingevolge
P
dit verdrag
P bezet, waren Furg door onze troepen
nes> het fort Knocke Y eren,
Meenen, Doornik,
P
Namen en Warneton Dendermonde en Roermond
(in
( deze laatste twee samen met Oostenri ksche
J
troepen). Deze plaatsen
heetten de barrièrevestingen
g
P
of-steden en wel de nieuwe, in tegenstelling
g tot de
g
oude,^ bijJg
den Vrede van Munster afgestaan: Ber enop-Zoom,
Grave en
^ Breda, 's Hertogenbosch,
g
P
Maastricht.
Barrot,^ Odilon, Fr. staatsman,>8geb. 19 Juli 1791
te Villef ort advocaat te Paris
J^ was tot 1848 in de
Kamer van Afgevaardigden leider der z.
d as8 .yn
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tieke oppositie,
bijJ het uitbreken der Febr.-revolutie
PP
eenige
in het eerste minisP
g uren minister-president,
Na
Lodewijk
terie vanresident
p ol, Dec.. 1848—
P
^jkNapoleon,
Oct. 1849 minister vanJ justitie,gest. te Bougival
6
^
Au
Aug.. 1873.
P aan de N.e kaap
Barrow, Kaap,
p)
p ((North Cape),
kust van Alaska.
zeeëngtte in de arctische streken
Barrow,^ Straat, zeeën
N.-Am., tusschen Lancaster- en Melvillesond.
graafsch.
Barrow-in-Furness^ h avensi. in het Eng.
gg
Lancaster, aan de Iersche Zee, 61 000 'inw.; i'zerJ
industrie, scheepsbouw.
P
rav du, minnares van Logravin
Barry,
rry, Marie Jeanne, g
geb. Aug.1743 te Vaudewi'k X V van Frankrijk,eb.19
dewijk
couleurs, dochter van den belastingambtenaar
g
Lodewijk X V uitgehuwelijkt
Vaubernier, door Lodewijk
J aan
g
den vicomte du B. en in 1796 aan het Hofeintrog
duceerd, beheerschte den koningg en bracht den haar
vijandigen
J
g
g minister Choiseul ten val, werd wegens
het ondersteunen der emigranten
8 Dec. 1793 ge^
guillotineerd.
Bars, Hong.
P
g comitaat in het stadhouderschap
Pressbur zeer rijk
J aan ertsen, 2724 K. M 2 .,165 000
meest Slowaaksche, Kath. inwoners, hoofd P1.
Avanyos-Marót.
Y
rov N.prov.
Barsingerhorn,
^ ggem. in het N. van de P
g
Holland,renst
aan de Zuiderzee; 1794 inw. —
g
Willem tot
Het dorp
^
rP B. werd in 1415 door graaf
een stad verheven.
1651 te
Bart,^ J ean ((ook Baert),
) Fr. zeeheld, geb.
g
Duinkerken, diende op
P de Ned. vloot onder De
bij het uitbreken van den oorlog
Ruyter,
y ^ ^g J
g in
wij niet
1672 naar Frankrijkterug,g rustte, daar hij,J wijl
adel,een
P
g officier kon worden, zelf een kaperschip
P uit, onderscheidde zich zóó dat Lodewijk XIV
hem tot luitenant ter zee benoemde, werd in 1695
door de Engelschen
gevangen
genomen, ontsnapte,
P
g g
g
g
werd kapitein
en later eskaderkommandant,gest
est.
P
Duinkerken in 1702. Toen de koing
g hem in
audiëntie ontvingg en tot eskader-kommandant benoemde bedankte hijJ met de woorden: „Daar doet
u wél aan, Sire!"
Barth, Heinrich, Duitsche ontdekkingsreiziger,
g maakte van 1845—
8eb . 16 Febr. 1821 te Hamburg,
47 zijn eerste groote reis door N.-Afrika en Kl.Azië, van 1850-55 een reis door de Sahara en den
Soedan, waarbij
zijriv.
J hij
J in 1851 de twee groote
^
van den Nier,
g de Binoeë en de Faro ontdekte, die
hij
t beschreef in zijn werk: „Reizen en Ontdekkin
en in Noord- en Centraal-Afrika," werd in
kingen
hoogleeraar
in de aardrijkskunde
aardrijkskunde te Berlijn,
J
g
daarest.
g 25 Nov. 1865.
en schrijver,
Barth, Theodor, Duitscholiticus
P
geb. 16 Juli 1849 te Duderstadt, van 1876-83
syndicus van de Bremer Handelskamer, van 1883—
1907 redacteur van het radicale weekblad, de
Nation" van 1881-98 en van 1901-03, lid van
den Rijksdag.
Barthélemy,
Y^ Saint, Fr. eil. in W.-Indië, behoorend
tot de Kleine Antillen een van de Eil. boven den
wind, 21 K. M'. ong. 2700 inw., hoofd 1. Gustavia.
esc
en oudBarthélemy,
Y^ Je an Jacques,
^ ^ Fr. ggeschied10
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heidkundi$e$
geb. 20 Jan. 1716 te Cassis (Provence),
werd in 1753 directeur van het Kon. Penningkabinet te Parijs,
^ lid van het Instituut,$est. 30 Apr.
P
1795 te Parijs, wereldberoemd door zijn werk
du
jeune
Anacharsis
en
Grèce"Reis
van
„Voyage
Y8re
den jongen Anarchasis naar Griekenland),) waarin
hiJ een levendig $beeld gaf
P
$ van het maatschapPe "k en huiselijk leven der Grieken. Men verhaalt dat dit, toch zoo beroemdeworden,
werk
$
hem zbó weinig
stond
$ voldeed, dat hij
11op
P het punt
P
het handschrift te vernietigen,
$ wat echter door zijn
vrienden belet werd.
en
Barthélemy
Y Saint-Hilaire,s Jules, Fr. geleerde
$
staatsman, eb. 19 Aug. 1805 te Parijs, legde na den
staatsgreep
zijn betrekking
$ als hoo $1. aan
$r P van 1852 zijn
het Collège
$ de France, die hijJ sinds 1833 bekleedde,
neer, werd in 1871 lid der Nationale Vergadering
$ en
$
Thiers tot 1873), in 1876 senator,
al g. secretaris van Thiers(to
Sept. 1680—Nov. 1881 minister van Buitenlandsche Zaken,est.
$ 24 Nov. 1895 te Parijs;
J maakte
zich verdienstelijkdoor zijn
J werken over Griekache en Indische wijsbegeerte en litteratuur.
Fr. beeldhouwer,
Bartholdi
^ Frédéric Auguste,
u9
est. 4 Oct. 1904 te
P 1834 te Colmar,gest
$geb. 3 Apr.
zijn meest bekende werken zin:
J de groep
$r P
^
„Helvetië Straatsburg
(
$ te hulp
P komend" 1895,
Bazel); De vrijheid, de wereld verlichtend"
(1886), een reuzenstandbeeld, 46 M. hoog,
$ met
het voetstuk mee 93 M.,eschenk
der Fr. republiek
P
$
aan de Ver. Staten en als vuurtoren dienend aan
den ingang
$ $ van de haven van New-York, op
P Bedloes
(thans Liberty-)
Y Island; en „De leeuw van Belfort",
ter herinneeen reusachtig
$r
$ monument van graniet,
ring
rip aan de verdediging
van Belfort in den Fr.- Duit$m$
schen Oorlog.
$
Bartholomaeus, (Hebr. „de zoon van Tholmai" ,
dezelfde, die in
een der 12 Apostelen,
waarschijnlijk
P
het Evangelie
van Johannes Nathanaël$genoemd
$
wordt,redikte
volgens de sage
P
$ in Indië, d. w. z. in
Z.-Arabië en in Armenië, waar hijJ als martelaar
stierf. Zijn herinneringsdag is in de R.-K. Kerk 24
Aug.
. en in de Grieksche Kerk 11 Juni.
Bartholomaeusnacht. Zie Hugenooten.
u9
Bartholomé, Paul Albert, Fr. beeldh. en schilder,
J hoofdwerk is
$geb. 29 Aug.
$ 1848 te Thiverval; zijn
het „Monument des Morts" opPhet kerkhof „Père
Lachaise" te Parijs.
J
Bartjens, onderwijzer, die in het begin der 17e
eeuw eerst te Amsterdam en daarna te Zwolle (1637)
aan het hoofd van een school stond en wiens naam
bewaard
ise
dat on ge$
$ ebleven door een rekenboek,
veer twee eeuwen lang in ons land gebruikt is: W.
le
deel,
waaruit
men
meest
Bart9jens, Cijferinge,
J
alle de grondregelen van de Reekenkunst leeren
kan". Het tweede deel handelde over het handelsrekenen. De laatste druk is van 1838.
Bartolommeo, Era, eigenlijk Baccio della Porta,
Florenti nsch schilder, geb. 1475, est. 6 Oct. 1517
te Florence; zijn voorn.
zijn:
werken zijn: „De verloving
$
van de H. Catharina" (1511, Parijs);
J „Madonna"
(1509, Lucca), de „Opstanding
$ van Christus"
P
(Paleis Pitta het frescoschilderij ,Het laatste

Oordeel" op
P het kerkhof van S. Maria Nuova te
Florence.
Barton, Bernard, Eng. dichter, bijgenaamd de
Kwaker-Dichter", geb. 31 Jan. 1784 te Londen, beambte opP een bankierskantoor te Woodbridge,
al$e^
daar est. 19 Febr. 1849; schreef Poëms" (1818) en
andere verzamelingen van gedichten vol godsd. gevoelens.
Barton, Elisabeth, boerenmeisje, omstr. 1506 geb.
gt
te Aldington
in het Eng.
Kent,, meestal
$ graafsch.
$r
„de heffige
$ maagd (of de heilige
$ non)) van Kent" genaamd, verwierf omstr. 1525 de reputatie
van Pro P
fetes, werd een werktuig
der R.-K.geestelijkenin
$
hun verzet teen
konin
$
$ Hendrik VIII inzake
diens echtscheiding
van Catharina van Aragon
ag en
werd 20 Apr. 1534
wegens hoogverraad
terecht ge$
$v
steld.
Baruch, (Hebr. „de Gezegende"), vriend en reisgenoot
van den profeet
Jeremia,^ dien hij9 na de
ver$
P
woesting
v. Chr.) naar Egypte
$ van Jeruzalem (586
(
$YP
volgde.
volde. Het apokriefe
boek B. daarentegen
P
$ laat hem
vanuit Babylon
een troost- en maanrede houden
Y
tot de Joden in Palestina.
Barwam hoofdst. van den En .-Ind. vazalstaat
B.3527
K. M2., 76 000 inw.) )in Centraal-Indië
(
6000 inw.
Barwoutswaarder,$gem. in Z.-Holland,aan den
Ouden Rijn,ten W. van Woerden, 769 inw.
Baryt of bar umoxy d is de zuurstofverbinding$
van het metaal baryum.
rY
Baryum, (Ba), (van het Gr. bas „zwaar"),
$geelachtig
$ metaal tot de groep
$r P der alkalische aardmetalen behoorend, in de natuur meestal met
zwavelzuur(zwaarspaat)of
koolzuur (witheriet)
P
(
verbonden; atoomgewicht 136,43, S. G. 3,6. Al zijn
verbindingen
onderscheiden zich door een hoog$ S.
$
G. ; vele oplosbare
zijn
ti B.-nitraat
en B.P
J n 'giftig.
g
chloraat worden bij
BenJ de bereiding
$ van groen
T
$aalsch vuur gebruikt.
$
Bas It. basso is de diepste
$s menscheP of laagste
lijke stem, die gewoonlijk een omvang heeft van
deote
• de laagste
8^ F. tot de eenmaal gestreepte
$
Pe. ;
$s
stem in een meerstemmig
$ zang$ of muziekstuk; zijJ
vormt denondsla
der harmonie.
$r$
uBasalt is een hard, meestal donkergekleurd
g
barstingsgesteente
uit het tertiaire tijdperk,dat aan
8^$
de oppervlakte
der aarde zeer vaak voorkomt en
PP
van zeer uiteenloopende
samenstelling$ is; het beP
staat uit veldspaat
of een opPveldspaat
gelijkend
P
P $J
mineraalleuciet
of nephelien),
au ^
'et en magneet(
P
8^
ijzer, bevat
vaak ook ,
olivien,enz
hoornblende enz.
9
^
Merkwaardig is de zuilenvorm, waarin het B.
soms voorkomt, n.l. als regelmatige 3- à 9-zijdige
zuilen en die hetvol
schijnt te zijnJ van splijting
$e $
der massa door samentrekking
$ bij
J afkoeling.
$ Een
zeer fraai voorbeeld van zuilenvormingan
het B.
$
is de Fingalsgrot op het eil. Staffa een van de
Hebriden(te
Hebridenten N. van Schotland). Verweerd B.
$ t een zeer vruchtbare teelaarde. (Zie fig. 154
op
a. 150).
PP$
Basah het N. deel van het land ten 0. van de
Jordaan, als het koninkrijk van O
9 door de Is-
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raëlieten veroverd, na de splitsing
P
g van het rijk Potenza, mondt uit in de Golf van Tarente en is 130
tot Israël behoorend, heette bijJ de Grieken en Ito- K. M. lang.
g
loogeen noemt men in de
meinen Basanitis en Batanaea, nu En-Nukra.
Bases ( enkele. basis} of lo
de verbindingen,
die met een zuur een
g
zout vormen, haar oplossing
g in water vertoont
P
meestal een alkalische reactie; anorganische B. zijn
de hydraten
der meeste metaalachtige
g elementen,
Y
met
zuren tot zouten plaats heeft
wier vereeniging
P
^g
B. koonder afscheiding
g van water. De organische
g
men meest overeen met ammoniak en kunnen
voor 't meerendeel daaruit samengesteld
worden.
g
Ook de alkaloidenz.
B.
J organische
g
( a.) )zijn
graafsch. Nottingham
(in
Basford
Basford, stad in het gT
( het
g
der
midd. van En geland , 12 000 inw.; middelpunt
P
katoenen kant- en kousen-industrie, spinnerijenen
bleekerfJ en.
der Solo- of Soeloe-eil.
Basilan,^ h et noordelijkste
in de Celebes-zee, behoort tot de P 'PPJ
' i nen Ver,
(
Stat. is door de B. -straat van Mindano gescheiden,
Stat.),
g
1283 K. M2., 12 000 inw.
Basilianen. Zie Basilius de Groote.
Potenza.
Basilicata, tot 1871 naam der It.rov.
P
154. Fin g
alsgrot opP Staffa.
gnostisch wijsgeer
uit Alexandrië, tijdBasilides,
Jg
^ ^
genoot
enoot van keizer Hadrianus ((omstr. 100 n. Chr.),)
Basards ik: Bulgg. stad. Zie Pasards 7'ik.
stichter of eerste vertegenwoordiger van de E gYPBasari of Bassari.,is een stad en een regeeriegs- tische of Alexandri Jnsche gnosis,
werd daarom de
^
station in de D.-W.-Afrik. kolonie Togo, kruis- Haeresiarch ( aartsketter )genaamd.
Zijn
J volgelingen,
g
de Basilidianen, vormden tot diepP in de 4e eeuw een
P unt van karavaanwe gen, 10 000 inw.
Baschkirzew,
orde, en verhieven zich boven
s Maria Konstantinowna, Russ. soort vaneheime
g
schilderes, ggeb. 23 Nov. 1860 te Gawronzi (gouv.
alleodsdiensti
(g
ge vormen.
g
Poltawa),
), gest. 31 Oct. 1884 te Parijs,
J schilderde
Basiliek,^ oorspronkelijk
J de hal met den zetel van
P
vooral PariJ ache straattooneelt'es;
haar in 1887 den archon basileuszie
J
( op
P Archon) te Athene, later
uitgegeven Dagboek" trok zeer de aandacht. bij) Grieken en Romeinen gebouwen
voor handelsg
Basedow, Johann Bernard, (eigenlijk Johann Be- verkeer en rechtspleging, bestaande uit twee door
en opvoedkundige, zuilenedra
rend Bassedan), beroemd wijsgeer
en hallen, èèn voor het publiek
en èèn
Jg
P
g g
geb.
11 Sept.
gg werd in 1753 hoogP 1723 te Hamburg,
g
leeraar aan de Ridderacademie te Sor5e, werd
^ ^
^^ ': y: w^^t ^•.a... ë i%`i`"^^ ...^
^
^=,^
evoelens in 1761 over geJgevoelens
wegens
zijn
vrijzinnige
-41
g
f-^ ;
plaatst als leeraar aan hetgymnasium
te Altona,
^ .O^000QO0oil0^Jo^^d
Qn
89
P
^^ a
`^ ^i` ^^{ ^^^.^^^^ .^..^^^^
^
^^\t,4U4
, }^4.^w1Fq^t.Ng\^le ^M.•.t^... .w^,^t.^l:
voelde zicheroe
P het opvoedingswezen te herg en
^
,a
vormen ook op
het
gebied
van
godsdienst
en
!
!
n^,
g
P
g
een storm tegen
zedeleer, wekte door zijngeschriften
g
o
zich op,
gaf
in
1874
zijn
„Elementarg^
P
P^ g^J paedagogisch
Friedrich
werk" uit, werd door vorst Franz Leopold
p
enheid gesteld
te Dessau een
van Dessau in deele
g
g g
modelschool te stichten, het ,Philantro Pinum"
later terugg en stierf
>
( 1774)> trok zich twee jaar
25 Juli 1790 te Maagdenburg. B. was een der
merkwaardigste
Duitsche opvoedkundigen uit de
^
2e helft der 18e eeuw.
Base-ball, het nationale balsPel in de Ver. Staten 155. St. Paulus-basiliek te Rome metlatte
P ^ond
van N.-Amerika wordt met een harden, met leder
van het oorspronkelijke
gebouw; het later
J ^
P
gespeeld
door twee
overtrokken bal en slaghouten
bi'
bijgebouwde
is in de bovenste figuur met
g P
g
J g^
ieder uit 9 spelers
bestaand.
partijen,
stippellijnen
aangegeven.
P
Basedowsche ziekte,^ een het eerst door d engevoor
den
rechter
of
de
rechtbank De B. was het
Mersenburg
in
1848
beschreven
neesheer Basedow te
g
ge
zn:
zijn:versnelde hartwer- voorbeeld voor de eerste Chr, kerken,, die gebouwd
ziekte, welker symptomen
Ptomen
i
en tremor der handen, enz. werden in den B.-stijl (een langwerpige ruimte, door
king,
g^uitpuilingder oooogen
in 3 of 5 deelen of beuken).
oorzaak is zelfvergiftigingdoor abnormale func- arcadeneschieden
g
Basiliscus, onschadelijke Z.-Am. boomhagedis,
tie van de schildklier; zijJ wordt behandeld met
g
ong.
serum en ook wel operatief.
g kam oop
g 6 d.M. lang,
g heeft een driehoekigen
P
den
kop
en
een
zeer
lanen
staart,
voedt
zich
met
Basento, Basiento of Basente, rev. in de It,rov.
P
g
P
^^

•
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insecten, behoort tot de fam. der Leguanen. — De
Basiliscus, het fabelachtige
g dier der Oudheid en der
Middeleeuwen wordt afgeschilderd
als een monster
g
( een voel
g met een ha gedissenstaart , dat reeds door
zijn
J blik doodde.

156. Basiliscus.
Basilius de Groote, Gr. kerkvader,eb.
g omstr. 330
te Caesarea in CaPPadocië Kl.-Azië), was daar bisschopanaf
370, gest.
,g 379, hervormde de liturgie
^ en
P
regelde
het kloosterleven;^ de drie kloostergeloften
re
g
g
kuischheid, armoede en gehoorzaamheid)
heeten
(kuischheid,
g
van hem afkomstig.
g De monniken en nonnen, die
volens
zijn regelen
leven, heeten Basilianen. ZijJ
volgens
J g
behooren meerendeels tot de Grieksche Kerk.
keizer, geb.
Basilius I,^Byzantijnsch
J
g 813, kwam in
Y
850 als stalmeester aan het hof van keizer Michael
III, die hem in 866 tot mederegent
g verhief ; na
hij alleen. Hoewel B.
diens dood in 867 regeerde
hij
g
zelf zijn
g
J weldoener had laten vermoorden, regeerde
hijJ op
gest. 29 Aug.g 886.
wijze;
gwijze;
g
P voorbeeldige
Basilius Valentinus,^ a lchimist, afkomstig
g uit de
streek van den Boven-Rijn,
J was vanaf 1413 Benedicti'ner
monnik in een klooster bijJ Erfurt, was in schei)
kundige
tijd vooruit, onderzocht o. a. het
g kennis zijn tij
zoo nauwkeurig, dat men
eeuwen lang
g
niets nieuws aan het door hemevondene
kon toeg
voeg^
en schreef verscheidene alchimistische werken.
vazalstaat
Basjahr,
g
^ Bisser of Bissahir, Eng.-Ind.
!
grenzend,
in derov.
Pendsjaab,in het N. aan Tibet ^
P Pendsjaab,
M2., 85 000 inw., winterresidentie Ram8002 K. M2.
P oer, zomerres. Saharan.
zijn
Basji-Bazoeks
J ongeregelde
{(„dolkoppen")
PP
!
Turksche troepen,
P^ die voorn. in Albanië en Kl.-Azië
in tijden
van nood
J
worden aan geworven en als inf anterie en cavalerie
dienst doen, hebben zich in verschillende oorlogen
beruchtemaakt
g
door hun ggruwelen.
Baskieren of
iJ
Basjkoerten,
( „b'7
enhouders",)
Turksch Tataarsch
volk in het Z.
157. Basji-Bazoek.
Oeral• eber te

1321000 zielen, deels nomadisch`levend zijn Mohammedanen (Sunnieten).
V asco
Baskerst in het Spaansch
P
^ ados( „berbeg
woners",) in hun eigen
g taal Euscaldunac, een oeroud
volk, het laatste overblijfsel
vormend van de
J
Iberische oerbewoners van Spanje,
P J wonen aan
beide zijden
van de W.-Pyreneeën;
in Frankrijk
Frankrij
J
Y^
(dep.Y
Basses-Pyrénées) ong.
g 116 000 zielen sterk,
in Spa*,
P J waar zijzijhet hoofdbestanddeel vormen
van de bevolking
g van Navarra en de z. g.
g Baskische
Provinciën ( Alava, Guipuzcoa
en Biscava),
P
) ong.
g
440 000. De B. zoeken hun rechten en volksvrijheden
(de
z. g.
(
g J te handhaven;
g „fueros" )zooveel mogelijk
het nationaalevoel
is bij de B. zeer sterk ontg
wikkeld, en zijJ bezitten daarenboven zeer veel
goede hoedanigheden, zoodat hun land mee het welvarendsteedeelte
van Spanje
is. Hun taal is niet
P
g
van Indo-Germaanschen oorsprong
g en komt met
geen enkele taal der Oude Wereld overeen. Als
tengevolge van dwars officiëele taal wordt zij
Jg
maatregelen
steeds meer verdrongen
en door het
g
g
vervangen. De Carlistische beweging
ging
S aansch
g
van 1872-76 vond haarootsten
steun bijJ de B.
^
van
Basoche was een naam voor hetaleis
P
Parij in de Middeleeuwen, vandaar dat
Jjustitie te Parijs
parlement
• gilde der klerken van het Parijsche
J
P
het koninklijke
hoogste
gerechtshof)
(het
g
g
) den naam
J
aannam van Clercs de la B.; hun voorzitter voerde
den titel van „koningan
de B." roi de la B.). In
g
1303 kreeg
van het
P
g de confrérie het privilegie
g
opvoeren
van tooneelspelen
„moralités"
{(zedespelen,
P
P
P
en kluchten, „farces"). Daar zij hierin echter zelfs
den koning
werd dit privilegie
h
P
P ^ hun
g niet spaarden,
in 1581 ontnomen; het gilde zelf bleef tot in den
Revolutie-tijd
J bestaan.
in Z.-Afrika, in de
Basoeto, Beetsjoeanenstam
J
658 K. M2.,
Eng.
(
g Kroonkolonie Basoetoland(26
406 000 inw.)
OranjeJe
P
) tusschen de Z.-Afr. prov.
Vrijstaat,
Natal en de KaapP de Goede Hoop,
P met
J
onder een Eng. resident te
eigg
en opperhoofden
Maseroe (1300 inw. ).
Basra. Zie Bassora.
Bas-reliëf. Zie Reliëf.
Bassam of Groot-Bassam, havenPlaats aan de Fr.
Ivoorkust W.-Afrika vroeger
g zetel van den gouverneur.
Vicenza, aan de
Bassano,^ s tad in de N.-It. prov.
P
Brenta dicht bij Jde Oostenrijksche
grens;
15 000
^
J
8 Sept.
inw. Bij
P 1796 de
J B. versloeg
g Bonaparte
^
I verhief in
OostenriJ kers onder W urmser. Napoleon
p
1809 B. tot een hertogdom
en schonk dat in 1811
g
aan den staatssecretaris Maret.
Bassein,a
hoofdsi. van hetgelijknamige distr. in
En .-Indië , havenst. aan de IrawadiNeder-Birmag
delta, 32 000 inw. Zie ook Bassim.
Basselin, Olivier, Fr. volksdichter uit de 15e eeuw,
was een molenaar te Vaux de Vire in Normandië.
Zijn
liedjes werden in het eind der 16e eeuw door
J liedje
herhaaldelij
advocaat Le Houx en daarna nogg herhaaldelijk
•
onder den naam van Vaux de Vires,
waarvan het woord „vaudeville" is afgeleid.
g
Basses-AI
P Zie Alpes.
p^ . Fr. dep.
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Basses-Pyrénées.
Fr. dep.
rénées.
Febr. 1905 te Port of Spain
Y
P Zie P y
P op PTrinidad.
Basse-Terre, versterkte hoofdst. van het Fr. W.Frédéric, Fr. staathuishoudkundige,
Bastiat,
^
g,

Ind. eil. Guadeloupe,
P 10 500 inw.; zetel van een
bisschoP.
Bassia L., ook boterboom g enaamd ^ Pplantengege
slacht uit de fam. der Sapotaceeën,
boom, die in
p
0.-Afrika, 0.-Indië en Australië voorkomt; stam en
bladeren bevatten melksap,
zaden van de eivorP
mige, vleezige vruchten veel vet, dat voor industriëele doeleindenver
o a.
a voor de
gebruikt wordt ((o.
vaardiging
gmg
van zeep pen kaarsen).}
Bassint, oorspr.
Wassim, door de Eng.
P
g ook
Bassein genoemd, distr.-hoofdst. in de Eng.-Ind.
g
P rov. Berar (in Centr. Voor-Ind.),) 12 000 inw.
Bassom ierre Fran ois de, maarschalk van
Frankrijk
Frankrijk en staatsman, geb.
12 Apr.
g
P 1579 te
Haroué in Lotharingen,
een der schitterendste
g
vernuften van zijn
in Spanje,ZwitJ tijd,
J Fr. gezant
g
serland en Engeland,
in 1631 door toedoen van
g
Richelieu in de Bastille opgesloten
en daaruit eerst
Pg
na diens dood in 1643 bevrijd
bevrijd gest. 12 Oct. 1646
schreef in de Bastille zeer interessante, doch niet
zeer betrouwbare „Mémoires".
Bassora of Basra,^ hoofdst. van het T.-Mesopotamisch wils
wilajejet B.(138 800 K. M2 . 433 000 inw.),
de riv. Sjat-el-Arab,
18 000 (in
000)
J
( 1770: 150 000
meest Arab. inw.; scheepvaart;
vroeger
P
g belanggrijke
en ten tijde
tijd der kaliefen ook een
J handelsplaats
P
middelpunt
van wetenschap.
P
P
Basstraat, zeeëngt
zeeën te tusschen Van Diemensland of
en het vasteland van Australië, 300 K. M.
lang
naar een Eng.
g en 200 K. M. breed; genoemd
g
g
zeevaarder, George
g Bass, die haar in het eind der
18e eeuw ontdekte.
Bastaard noemt men degeen, welke niet uit een
huwelijk is voortgekomen;
wettig
in de dierkunde
g huwelijk
g
nakomelinge
nakomelin en van ouders, die tot verschillende
behooern. Alleen nauw verwante diersoorten kunnen B. voortbrengen.
Bastaardnachtegaal,
g er of boerennachg ^ winterzanger
tegaal (Accentor modularis), zangvogel, die een
lengte bereikt ,
van 15 c.M., leeft van insecten,
bessen en zaden, is wit,rauw
en bruin gekleurd,
g
g
zintg niet zeer fraai.
Bastarners(Basternae) is de naam van een in de
2e eeuw v. Chr. oPtredend Germaansch volk tusschen
de Karpathen
en des Donaumonden, zij
zij streden
rP
herhaaldelijk
teen
de Romeinen. Hun naam
J
g
verdwijnt
J weer in de 3e eeuw n. Chr.
zandsteenrots170
Bastel steile zandsteenrots(
17 M. boven de Elbe)
Saksisch Zwitserland,, van waaruit men een heerlijk
J uitzicht heeft over het Elbe-dal, Saks.-Zwitserland en het Ertsgebergte.
Bastia, vroegere
hoofdst. van Corsica,^ en tegeng
g
woordig van het gelijknamige
gJ
g arrondissement B.,
is een havenstad aan de 0.-kust van het eil. met
29 000 inw.
Bastian^ Adolf,^
D. ontdekkingsreiziger
en ethnoloogg
, geb. 26 Juni 1826 te Bremen, werd
in 1866 hoogleeraar
in de ethnologie
te Berlijn,
g
J,
directeur van het museum van volkenkunde aldaar, deed reizen in alle werelddeelen en stierf 3

geb. 29 Juni 1801 te Batonne, werd in 1848 volksvertegenwoordiger,
est. 24 Dec. 1850 te Rome. B.
g gest
een beslist voorstander van het vri'handelJ
stelsel en een bestrijder
van het socialisme.
J
Bastille,^ De, was een kasteel,
Parijs ge^ dat te Parijs
Saint-Antoine onder
ggebouwd werd hij
J de poort
P
de re8Beringen van Karel V en Karel VI ((van 1369 —
1383). Oorspronkelijkgebouwd
ebouwd om de stad tegen
g

158. De Bastille.
de Engelschen
te verdedigen,
werd het later een
g
g
staatsgevangenis, waarin tal van beroemde mannen
opgesloten
zijn geweest als slachtoffers van de
Pgzijn
willekeur van koningen
g hovelingen
g of machtige
(zie op
P Lettres de cachet);
) werd 14 Juli 1789 door de
Pari'sche
bevolking
J
g bestormd, veroverd en g e slecht. Met den val der B. begon de Fransche Revolutie en de Fransche Republiek
viert dengedenkP
g
dagg
van den val der B. als nationale feestdag.
g
Bastonnade
Bastonnade, straf, voorheen bij
J de Turken, nu
alleen nog
maar
in
Perzië
en
China
gebruikelijk.
J
g
g
De voeten van den delinquent
worden in een blok
q
vastgeklemd
en dan wordt met een touw met
g
knooPen of met een leeren riem opP de voetzolen
geslagen.

Bataafsch Genootschapp der Proefondervindelijke
J
jk ge Wijsbegeerte,
^ in 1769 door Steven Hoo9endi^
J g

stichtenootscha
Ptot bevorderingg van de beg
oefening
Dit
g der natuurkundige
g wetenschappen.
PP
eschiedt door
het uitschrijven van prijsvragen
en
P g
en het houden van voordrachten. Door toedoen
der directeuren van het B. G. werd in 1787 het
eerste stoomgemaal
in ons land opgericht.
g
Pg
BataafschLegioen,
Leioen Het, werd in Aug.1792 door
Daendels georganiseerd om in Nederland de revolutie te doen uitbreken.
Bataafsche Republiek heette ons land vanaf de
komst det Franschen in ons land (1795) tot aan de
Koninkrij Holland (1806).
vestiging
^g van het Koninkrijk
na 1789 hoopte
P J (zie
P de Patriottische partij
Patriottentijd)
^ in ons land over de Oranjegezinden
1g
te zullen zegevieren
door de hulp
P van Frankrijk.
g
Einde 1794 trok een Fransch leger
g onder Pichegru
e9
over de bevroren rivieren ons land binnen, waar de
Patriotten den oPstand voorbereid hadden. In
den nacht van 18 op
P 19 Jan. 1795 trok Daendels
met het Bataafsche leioen
Amsterdam binnen, 18
g
Jan. stak de erfstadhouder Willem V vanuit
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Scheveningen
naar Engeland
over. Hiermede was
$
$
de zegepraal der revolutie voltooid. Nu moest een
eschaP enzakener
worden. Allnieuwe orde $van
wee
$ waren de Franschen als redders en bevriJ
ders ingehaald
en gevierd,
doch het kostte der
$
$
Staten-Generaal veel moeite enoote
opofferingen
$r
om bij
a9 van 1795 de B. R. als
^ het Haa,9sch Verdrag
onafhankelijk staat te doen erkennen door
vrijeen onafhankelijke
Frankrijk, dat ons onder meer verplichtingen ook
tot een of- en defensief verdrag
$
$ met dat land dwong,
wat ons land onmiddellijk
J in oorlog$ bracht met
Engeland.
In dien oorlog
$ verloor de B. R. haar
$
koloniën, in 1801 bezat zij
$ slechts Java. De
J nog
Nederlandsche vloot, gedesorganiseerd door het
afdanken der Oranjegezinde matrozen, leed in 1797
nederlaa tegen
bijJ KamP erduin een nederlaag
, adm. Duncan
en onze adm. De Winter was de eerste Holl. vlootvoo$^
d die in 's vi ands
handen viel. In 1799 landde
J
een Eng.-Russisch
leger
$
$ in N.-Holland bijJ Callantsoog, doch werd door de Fransch-Hollandsche
troepen
onder Brune en Daendels verslagen bij
Pe$
Bergen
$ en Castricum en ontruimde ingevolge het
verdrag
die
P
$ van Alkmaar het land. De Erfprins,
meegekomen
was om een tegen-revolutie
te ver$en revo
$
wekken bereikte dat doel niet. Onderwijl
J werd aan
een nieuwe staatsregelinggewerkt: om te beginnen
werden de vroedschappen
PP allerwege
$ vervangen
$ door
munici aliteiten", door het volk gekozen.
In Jan.
„municipaliteiten",
$
1795 vergaderden
de afgevaardigden der munici ali$aP
teiten in Holland te 's Ha ge onderP
voorzitterschap
van Pieter Paulus. Zij
J hieven de oude staten-ver$e
P^ontsloegen.
$aderin$ en het stadhouderschapPop,
ieder van den eed aan het oudeeza
enproclameerP
$ g
den de ,rechten van den mensch en van den bur$er" en de souvereiniteit des volks. Desgelijks
$J derovinciën. De oude staatsli$e provinciën.
den ook de
chamen en colleges
$ doorandere en
$ werden vervangen
kregen
$ nieuwe namen. De Staten-Generaal bleven
voorlooi
P$bestaan. Den len Mrt. 1796 kwam een
Nationale Vergadering, door getrapte
$ P verkiezing$
gekozen,
^ te s' Ha ge
$bijeen
J onder voorzitterschapP
van Pieter Paulus en werden de Staten-Generaal
bleken
ontbonden. In de Nationale Vergadering
M; 3
partijen vertegenwoordigd, alle drie uitgaand van
het beginsel der volkssouvereiniteit: de unitarissen voorstanders van centralisatie in het landsbestuur, defederalisten, voorstanders van autonomie
vanrovinciën
en gemeenten,
en de moderaten, die
$
P
der
eveneens voorstanders waren van vrijheid
besturen tegenover
al te ver gedreven
J
$
$
Plaatesli'ke
centralisatie. De Nationale Verg.
$ hief de staatskerk
van godsdienst, verbood
o
proclameerde vrijheid
op,
P$
buiten de kerken en gaf
godsdienstoefening
$ aan de
Joden het bur
errecht. Een door een comité uit
burgerrecht
grondwet, in
van $r
Nat. Verg.
ontwerp
rP
r$ opgemaakt
P$
amati unitaristischen geest,
werd in de grond-gematigd
$
vergaderingen met groote
meerderheid verworpen.
$rrP
bieen. Ge$. bijeen.
In 1797 kwam een tweede Nat.
beurtenissen als de overwinning$ der revolutionairen
te Parijs
en contra-revolutioJ over de royalisten
Y
nairen en de nederlaag
versterkten
P
$ bij
J Kamerduin
depositie
der unitarissen, ^die nu met hulpP van den
P

Franschenezant, den Fr.
bevelhebber (Joubert)
)
en Daendels een staatsgreep
$rP uitvoerden, 22 leden
der Verg. gevangen namen, alle stemgerechtigden
een verklaring lieten afleggen dat zij waren teen
stadhouderscha
P , federalisme, aristocratie en re$ Berin$ loosheid, een nieuwe grondwet
$r
aannamen
en, door de tegenstanders
uit de kiezerslijsten
te
$
schrappen,
haar ook^
in degrondvergaderingen
PP
aangenomen kregen (1798). Deze nieuwe grondwet
was democratisch en centraliseerend. Het land
werd verdeeld in 8 departementen,
die niet met de
P
vroe$
ereP
provincies overeenkwamen. Ieder dep.
P
telde 7 ringen,
die weer in gemeenten
verdeeld
$
$
waren. Er bestond noch departementale,
noch
P
autonomie. Een Wetgevend Lichaam,
gemeentelijke$
uit een vertegenwoordiger uit elk der 94 kiesdistr.
bestaande, had het PP
o ereza
$ $en was verdeeld in
een Tweede Kamer van 30 leden, door het lot uit
de 94 gekozen, en een Eerste Kamer van 64 leden.
de wetten en de Tweede
De Eerste Kamer ontwierp
rP
Kamer bekrachtigde ze. Een Uitvoerend Bewind,
uit 5 directeuren bestaand, werd door, maar
ekozen. De 5 directeubuiten het. Lichaam
$ gekozen.
ren benoemden 8 agenten
(ministers). In stede van
$
nu nieuwe verkiezingen
verklaarde
$ uit te schrijven,
J
de bestaande Nat. Vergadering
$ 4 Mei 1798, dat men
$
haar als Wetgevend
Lichaam had te beschouwen.
$
Deze daad van willekeuraf
$ aanleiding
$ tot een
nieuwen staatsgreep
$r P door Daendels(met Fransche
hulp),waardoor wel het bestuur, niet de staatsre eWetg. Lilin$werd omvergeworpen. Een nieuw Wet
werdekozen,
dat in Juli 1798 zitting$ nam.
$
Echter was het landsbestuur een warboel, daar
overblijfselen der oude bestuursvormen allerwege
nog
$
$ in wezen en nog$ niet door nieuwe vervangen
waren. De welvaart nam af : tegenover
80 millioen
$
stonden 30 mill. inkomaan ]aarli
'
J'ksche uitgaven
$
sten. Herziening
$ der constitutie bleek weldra noodi$^doch stuitte op Pverzet der unitariërs en andere
Napoleon,
eveneens voorstander
belanghebbenden.
$
p°
van herziening, liet nu door drie der directeuren
een nieuw ontwerp
rP van staatsregeling
$ $ aanbieden,
rp werd, doch door den
dat door de Kamers verworpen
doorgemetgeweld
Fr. bevelhebber Augereau
u9
$
$e
dreven. In deondver
aderin en
$r$
$ stemden 50 000
tegen
$ en 16 000 voor,^ doch de 350 000 thuisblijvers
werden als voorstemmers beschouwd. In deze
constitutie van 1801 was niet veel van de souveover$ebleven. Het aantal kiezers
reiniteit des volks
werd zeer ingekrompen (Holland met 800 000 inw.
telde slechts 280 kiezers); een staatsbewind van 12
personen stond aan het hoofd der republiek, droeg
wetten voor aan een Wetg. Lichaam van 35 leden,
dat tweemaal 's 'aars vergaderde. ,Raden" uit
eenige
personen bestaande, vervingen
de „agen$
$en
$P
ten" aan het hoofd der takken van algemeen
bestuur. De departementale
besturen kregen
P
$ invloed op
$ van het staatsbewind;
P de samenstelling
de departementen
kwamen overeen met de oude
P
provinciën.
P
Van de 25 000 Fransche soldaten in ons land,
trokken er nu 15 000 weg
$ en 10 000 bleven tot den
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vrede van AmiënsMrt.
1802).) De B. R. was bijJ die
Batatas of bataten, P landen geslacht uit de f am.
(
vredesonderhandelingen
vertegenwoordigd door der Convolvulaceeën, met kruipende
stengels en
g
Peg
Schimmelp enninck. WijJ moesten Ceylon
aan Enge{
g en 1/2
30 c.M. lang
Y
ge ronde dikke wortelknollentot
land afstaan, het Huis van Oranj
Oranj
e werd door be- K. G. zwaar), worden in alle tra fische landen ver•
Napoleon
et in bouwd en leveren de B. of zoete aardappelen,
het
die,
g en in Duitschland (welke
^
(
PP
1807 weer afnam, omdat het Pruisenehol
een smakelijk
smakelijkvoedsel geven.
g Pen in aschebraden,
$
g
had in den oorlog)
voor zijn
Batavia residentie in W.-Java, aan de N,-kust,
g
g schadeloos gesteld
verloren bezittingen
hier ten lande. Na den vrede 11 643 K. M2.,in( 1906)12 109 352 inw., waarvan
g
herleefde allerwege
en 93 520 Chineezen. De bodem
8 de welvaart weer,^ doch een Jjaar 13 805 Europeanen
P
later brak de oorlog met
Engeland opnieuw
uit,, is in het Z. bergachtig, in het midden heuvelachtig,
P
8
g
wat de B. R.eweldi
e8 sommen kostte voor onder- in het N. vlak en aan de kust moerassig.
g
g Tot de
houd van Fransche troepen
res. behooren de eil. in de baai van B., de ten N. W.
( 000 man),), eigen
P (18
g
hulptroepen (16
16 000 man
man)en oorlogsschepen.
^ P Het daarvanele
8 en
g Duizend-Eil. en nog
g een 3-tal
staatsbewind haalde zich Napoleons
vijandschap verder naar het 0. g
elegen eilanden. Landbouw
p
oP den hals, door hem niet krachtiggenoeg
gg
gbijJ te en vischvangst
J de hoofdmiddelen van bestaan;
g zijn
staan en die des volks, door zich niet krachtig
deel der res. bestaat uit z. 8P arg8e- het overgroote
^
noeg
teen
g de eischen der Franschen te verzetten. ticuliere landen. In het Z. der res. ligt
P
g de plaats
In 1805af
aan Schimmelpenninck last Buitenzor9 , de zetel van den gouverneur-generaal.
p
g Napoleon
g
g
een nieuweondwet
samen te stellenvol8 ensmonar van Ned.-O.-Indië en
Batavia is de hoofdplaats
^
P
chale beginselen. Deze grondwet
werd in degrondvan deeli
knami
e residentie, zetel van het begelijknamige
^
^
g
vergaderingengoedgekeurd,
oedg
wéér door wegblijvers
stuur, ligt
8J
g
^
g aan de kust, aan de monding
g der Tials voorstemmers te beschouwen. Volens
deze Liwong,
g
P en 28 150
g 138 351 inw., w. o. 8777 Europ.
grondwet zou aan het hoofd van het bestuur een Chineezen. B. bestaat uit een oude stad en een
eerste magistraat staan met den titel van RaadpenP en nieuwe, Weltevreden, een stichtingg van Daendel8.
sionaris, die voor 5 jaar
gekozen
werd door het Vooral vóór de slechting
J
g
g der wallen onder Daendels
Wetgevend
Lichaam, steeds herkiesbaar was en was de oude, oPoud-Hollandsche wiJzegebouwde
8
zeer uitgebreide
bevoegdheden
had. Zijn
Nu wonen er nogg slechts ming
J titel was stad zeer ongezond.
g
g
Excellentie. Schimmel
oede Europeanen,
voor 't overige
p enninck aanvaardde 29 deregg
P
g zijn
J er
April
banken, pakhuizen,
enz.
P 1805 het Raad PensionarisschaP . Reeds een kantoren, magazijnen,
P
jaar later moesthij laats maken
voor koning Ook het Chin. kamli
n9
P in de oude stad. De nieuwe
Lodewijk
Met zijnontslagaanvrage stad is de woonplaats
van de meergegoede
Euro^ Bonaparte.
p
P
gg
4 Mei 1806) en de troonsbeklimmingg van den nieu- P eanen; daar zijn
s•
J ook de re eerin
g
gebouwen,
g
wen koning
der kazernes, onderwijsinstellingen
enz. De oude en
g ((5 Juni)
) eindt de geschiedenis
g
B. R.
de nieuwe stad zijn
J verbonden door stoom- en
Bataks, naam
van een van de overige
sche
g Maleische
stammen verschillend volk op
P Sumatra, in de residentie Tapanoeli
en een deel der res. Sumatra's
P
Oostkust, onderscheiden in drie hoofdstammen: de
Toba's, de Mandailingers en de Dáiriër8. Daarnaast
onderscheidt men nog
g Timor-B.^ Ra 9ja-B., Pakpakp
B., Karo-B. en Doe,oen-B. De B. bezitten eenige
g
beschaving.
g Hun voornaamste middel van bestaan
is landbouw; daarnaast komt veeteelt voor. Uit de
produkten
van hun industrie blijkt
P
J dat zijJeenigen
g
kunstzin bezitten. Vroeger
g waren zijJ menscheneters. In de streken ,niet onder rechtstreeksch
Nederlandsch bestuur, bestaat nogg slavernij.
Satan- of Battam-archipel,^ eil.-groep
^ P in de
residentie Riouw, ong.
M2.,
2. schaarsch beg 3024 K. M
159. Batavia.
volkt; landbouw en vischvang,
st; het inlandsch be(Gezicht op
P de Chin. Kampong.)
stuur wordt uitgeoefend namens den onderkoning
van Riouw, onder toezicht van een te Bojan
^
ge- electr. tram, verder door den spoorweg
g van B. naar
P
vestigden
controleur.
Buitenzorg.
8
g Tengevolge van de aanhoudende
Batan-eil.^groep
noordelijkste
oe der Phili iPPJ
nen, aanslibbing
g van de reede zijn
J 7 K. M. ten 0. van B.
330 K. M2., 9000 inw.
de nieuwe havenwerken te Tandjong
^ g Priok gebouwd,
g
Batang as^ havenstad op
en ri'we
P de Z.-kustvan het eil. door kanaal, soorP
J gmet B. verbonden.
LuzonPhili
i nen 33
Als haven doet B. in beteekenis onder voor Sema(
, 000 inw.
PPJ
Batang Hari^ de grootste
riv. van Sumatra,, heet rangen Soerabaja;
gr
1 het wordt geregeld
g
g g aangedaan
in haar benedenloop
opPhet door de schepen
PD7'ambi-riv,^ ontspringt
P
P der stoomvaartmaatschappijen:
PPII
Barisangeb.,
loopt
Z.-O.-waarts
en
mondt
bij
Nederlan
Nederland,
Rotterd
Rotterd.
Lloyd,
d
Oceaan,
Java-Chinaava
g
P
J
Y,
Tandjoeng
Djaboeng,
tusschen
de
eilanden
Ban
ka
Bangk
Japan-lijn,door tal van buitenl. maatschappijen
] g J
g^
Sing
ke P, in de Z.-Chineesche Zee uit.
en is een der voornaamste uitgangspunten van de
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Kon. Paketv. Mij.— Op
plaats van B. stond
PdeP
vroe^ er de inl.Plaats Dakrata,
waar de Neder9
landers in 1610 vasten voet kregen door een verdrag
g met den vorst van Bantam; Pieter Both,
gouv.-gen. in 1610, wist in 1611 een stukje grond
te krijgen,
J. P. Coen legde
in eigendom
Jg
g er in 1618
8
a
een fort aan, dat hijJtegen
enDjaD'g de Engelschen
g
verdedigde.
In 1619 veroverde Coen
g
Dakrata.
Djakrata. In 1628 en '29 werd Batavia, gelijk
8J het
oorsPr. fort gedoopt
P was, nogg tweemaal door een
g
Javaansch leer
beleerd.
In 1740 had de
g vergeefs
g
g
beruchte moord op
de Chineezen
plaats, waarbij
P
P waarbij
10 000 hunner omkwamen; oorzaak was de vrees
der EuroP. bevolking
8 voor de Chineezen en het
zwakke bestuur van den.gg . Valckenier. In 1811
werd B. na dappere
verdediging
PP
g g aan de En gelschen
Augs
overgegeven;19 Au
s. 1816 werd onze vla g er weer
8
Batavieren, Germ. volksstam, die on gg. 100 jaar
]
v. Chr. langs
J trok en zich
g de oevers van den Rijn
vesteg de over een groot
deel van Gelderland,
^
Utrecht en Holland. Ten tijde
van Drusus werden
J
ziJ de bondgenooten
der Romeinen, kwamen later
g
onder Claudius Civilis teen
g hen in verzet, sloten
in 70 Chr. weer vrede en dienden daarna weer in
de Rom.elederen.
Te Castra Batava (nu
Passau
(
g
aan den Donau) vond men in de 5e eeuw na Chr.
nog
g een Bataafsche kolonie. — Het Eiland der B.
was on gg. de tegenwoordige Betuwe.
gem. in de prov.
Gelderland, langs
Batenburg,
^^ g
P
g
den linkeroever der Maas, 575 inw; in vroeger
g
eeuwen de hoofdP1. van de heerlijkheid
B., welker
heeren reeds in 1080 vermeld worden. Het kasteel B. is in 1795 afgebrand.
Bath, hoofdst. van het graafsch. Somerset in het
Z. W. van En8eland, aan de Avon, 50 000 inw.;
zetel van een An lik.
P^ eeskrachtige
g
g bisschop ;gen
bronnen (25 000 badgasten
) het Aquae
q
PperJ jaar);
g
Solis der Romeinen.
Bath, stad in den staat Maine (in het N.O. der
Ver.-Stat.), 10 000 inw.
Bath-orde. Zie Ridderorden.
vorstelijk geslacht
g
in
Bathori,^ oud-adellik,
J later vorstelijk
Zevenburen.
De laatste B., Gabor of Gabriel, zoon
g
van Stephanus B., koning
g van Polen, werd in 1608
tot vorst van Zevenbergen
en 11 Oct. 1613
g
g gekozen
te Groszwardein vermoord. -- Elisabeth B.
gemalin
^ g
van den Hong.
Nadasdy , is berucht om haar
g graaf
^
wreedheid, baadde zich o. a. in het bloed van jonge
] g
meisejs om haar schoonheid te verhoogen;
in 1610
meisejs
g
werd zij
zij op
P heeterdaad betrapt,
P haar mede Plichtien
g opsluiting
P
g
g ter dood en zij Jzelf tot levenslange
in haar kasteel te Csej] veroordeeld, waar zij
zij in 1614
stierf.
gem. in Overi'sel
ten 0. van Deventer,
Bathmen,
^ g
J
aan de spoorlijn
J Deventer-Almelo, 1681 inw.
P
was de vrouw van Uria, een der veldBaths'eba
!
heeren van den Israëlietischen koning
g David, die
overspel
en Uria op
P de gevaar-P met haar pleegde
P g
lijkste
J
Pplaats in den strijdzond om hem te doen
sneuvelen. B. werd daarna onder DavidsvrouwenoPgenomen en
werd de moeder van Salomo(2Sam.
f

van de Eng.
Bathurst. IHoofdst.
)
g kolonieambia
in W.-Afrika, op
P het eiland St. Mary
rY in de riv.
Gambia, niet ver van haar monding,
8 6000 inw. --2
Stad in den Austr. staat Nieuw-Zuid-Wales, 170
K. M. ten N. W. van Sydney,12 000 inw.; middelP unt der oudvelden.
g
Bathurst,^ distr. der div. AlbanY in het Z. der Z.
Mr.rov.
kuststrook,
P^
P Kaap Pde Goedé Hoop,
1484 K. M2., ruim 9000 inw; hoofdP 1. is PortAlfred; verder ligt
g in het distr. dep I. B.
Batikken noemt men een oorspr.
P in 0.-Indië en in
de laatste jaren
ook in de kunstnijverheid
in ons
]
land toegepast procédé
tot het verven aan èèn stuk
P
vaninz.
komt
( katoenen) )weefsels. In grove lijnen
het hierop
P aP neer, dat eerst op
P het weefsel het
trooneteekend
wordt, daarna worden de edeelg
g
ten, die niet blauw moeten worden, met was bedekt
en het stuk daarna blauwgeverfd.
Het gedeelte
g
g
van hetatroon,
dat nu bijv.rood moet worden,
P
wordt van de was ontdaan, de blauweedeelten
met
g
was bedekt en heteheele
stuk daarna in de roodg
kuipgedompeld,
enz. Het B. vindt in ons land
P gP
steeds meer beoefenaars en de fraaieebatikte
g
stoffen(batiks) steeds meer kooPers. Fabriekmati g
worden ook imitatie-batiks vervaardigd.
g
Batist, linnen stof, welke een losser weefsel
heeft danewoon
linnen;
de
inslag
is
iets
fijner
dan
J
8
g
de ketting;
g het wordt vervaardigd
g van het beste
mo
mogeen langste
vlas, dat zoo fijn engelijkmatig
g
wordt.
lijkgesponnen
g P
eil. in de Moluksche Zee, ten W. van HalBatan
j
maheira, 2750 K. M2., ong.. 1600 inw. (waarbij
(
J ±
400 inl. Christenen), vormt met eenige
g andere eil,
het sultanaat B., dat tot de residentie Ternate behoort; de hoofd
hoofdpl1. is Laboeha. Het eil. B. werd in
op
veroverd.
P j
P de Spanjaarden
Batley,
Y^stad in de West-Riding^ van het Eng.graafg^
sch. York, 12 K. M. ten Z. van Leeds, 10 000 inw.;
wolindustrie.
man, Perz. handelsgewicht
van
Batman^afgekort
g
g
2,9--13, 8 K. G. ; de kleine man of man van Tebris =
4,6 K. G. In Boekhara is de B. = ruim 1271 K.
2 G.
in Khiwa = bijna20 K. G. (ong.
)(
( 1 2kameellast),
g
1/16e kameellast),
) in Turkije = 7 7 K. G.
48 kl. s
eil.
oe van
3 gr. en
Batoe-eilanden, eil.-^
P
^
ten W. van Sumatra, onderafd. van de afd. Ajer
Ban^'s van de Padan sche
Benedenlanden (oug
g
vernement Sumatra's W.-kust), hoofd P1. Tello,
zetel van een controleur. De B. E. zijn
J 1154 K. M2.,
oot en tellen ong.
groot
g 3000 inw.
inTranskaukasië,r6953 K. M 2.,
Batoem Russ. prov.
Batoem,
P
164 000 inw. — De hoofdst. B. aan de Z.-O.kust van de Zwarte Zee, 33 000 inw., staPelPlaats
voorpetroleum
(sinds
(1906pijpleidingvanaf Bakoe .
P
groot Bantoe-volk in EquatoBaton gga of Batoka, ^
riaal-Afrika, ten N. van den bovenloopP der Zambesi.
Baton-Rouge,
g^ sinds 1880 hoofdst. van den staat
Louisiana in het Z. der Ver. Staten, 207 K. M boven New-Orleans aan den oever van den Mississi
PPi,
22 000 inw.
Batrachii. Zie Kikvorschaehti9e Dieren.

BATRACHOMYOMACHIA—BAVO.

Batrachomyomachia, Gr. „kikvorsch- en muizenoorlog " of Batrachomachia, naam van een komisch
heldendicht, verkeerdelijk
J aan Homerus toegeschreverven, eenparodie
opP de „Ilias", waarschijnlijk
f
broeder van de Karische
vaardiggd door Pigres,
g
konin
in Artemisia.
koningin
g, naam van een vorstelijke familie,
huwelijk van prins
die stamt uit het morganatisch
huwelijk
P
g
Julie von Hauke,
Alexander van Hessen enravin
g
in 1851 verheven tot gravin (later vorstin)) van B.
De meest bekende zoon uit dit huwelijk was Alexander van B. (z. a.).
noemt men de samenstelling
Batterij, Electrische,g
van twee of meer Leidsche flesschen,alvanische
g
elementen of accumulatoren, teneinde een sterkere
ontlading
g
g te verkrijgen.
g of stroomontwikkeling
graafsch.
Battersea,
Battersea voormaligg kerspel
gg
P in het Eng.
SurrY, thans het Z. stadsgedeelte
van Londen,
g
169 000 mw. ;eboorte
Plaats van Bolingbroke.
8
in het
Battle-Creek,^ stad in den staat Michigan,
g
N. der Ver. Staten, 19 000 inw.; zandsteengroeven.
Battonya,
y , stad in het Hong.
g comitaat Esanad,
aan den spoorweg
13 000 inw.
g
P
g Szegedin-Arad,
Baucis. Zie Philemon en Baucis.
te 's Ha8e,
Baud, Jean Chrétien, geb. 23 Oct.
was in Ned.-Indië in verschillende betrekkingen
g
werkzaam, o. a. van 1819-1821 als alg.-seoretaris
g
keerde naar
van denouv.p
8
gen. Van der Capellen,
Nederland terug,
P
8
g werkte mede aan de oprichting
van de Ned. Handelsmaatschappij
PPJ (1824), werd
directeur voor de zaken der 0.-I. bezittingen,P
hielp
denouv.gen. Van den Bosch het Cultuurstelsel
g
invoeren en volgde
hem 2 Febr. 1834 op
P als gouv.g
gen., bleef dit tot Febr. 1836, werd staatsraad in
buitenggewonen dienst, lid van den Raad van State
en in 1840 minister van koloniën, nam in 1848
ontslag, was van 1850-58 lid van de TweedeKamer,
gest. 26 Juni 1859.
9
Baudelaire,
^ Pierre Charles, Fr. dichter, geb.
g
APr. 1841 te Parijs,
31 Aug.
J aldaar gest.
g 1867;
g
vooral bekend door zijn
J bundel „Les fleurs du mal";
hij
J had een voorliefde voor het buitensporige,
vertaalde o. a. Edgard Poe's werken in het Fransch;
de school der decadenten sluit zich bijJ hem aan.
geb.
20 Apr.
Baudin,^Alphope, Fr. geneesheer,
P
g
g
de geven1811 te Nantua, werd in 1849 lid van Wet
de Vergadering, wekte 3 Dec. 1851 na Napoleons
staatsgreep
g
P zich daartegen
^ P het PariJ sche volk op
te verzetten. Een werkman riep
P hem toe: Denk je
dat we ons zullen laten doodschieten om jou
J je
J 25
franker
tractement der afgevaardigden)
P dag (het
g
te laten behouden ? — B. antwoordde: Ik zal je
laten zien hoe men zich laat doodschieten voor 25
frank. — Met een vlag
g in de hand beklom hijJ een
barricade en werd daar door de koels
g der soldaten
stoffelij overschot
neergeveld.
In 1882 werd zijn
J stoffelijk
g
het Panthéon overgebracht.
g
Bauer, Andreas Friedrich. Zie KOnig , Friedrich.
^geb
en bijbelcriticus,
eb. 6
Bauer, Bruno, D. wijsgeer
Sept. 1809 te Eisenbergg in Saksen-Altenburg,
g werd
in 1859rivaat-docent
in de theologie
^ te Bonn,
P
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werd in 1842 wegens
een critiek opP de Evangeliën
g
g
zij werken „Philo,
uit zijn
J leeraarsambt ontzet. In zijn
Renan en het Oerchristendom" (1874) en
„Christus en de Cesars"(
Cesars"1877
1877)verdedigde
8 hijJ de
was door
oor aan
stelling
g
g dat het Christendom gesticht
hangers
van Philo en Seneca; hijJ stierf 13 Apr.
P 1882
g
te Rixdorf bijJ Berlijn.
Holl. schilder en
Bauer, Mari Alexander Jacques,
q
etser,eb.
Hage
e, maakte in 1885 zijn
g 1864 te 's Ha
reis naar KonstantinoPel en ontleent sedert
zijn
J onderwerpen
P bijnauitsluitend aan het Oosten.
Bauges,
P in Savoie,
g ^ Les, of Beauges, berglandschap
g
(Z.-Frankrijk),, tusschen de Isère in het Z. en de meren van Bourget
g en Annecy
Y in het W. en N. 0.
Baumann, Oskar, Afrika-reiziger,
g ggeb. 25 Juni
iJ reis van 1891-1893
1864 te Weenen, stelde opPzijn
vast, dat de Ka gera of Alexandra-NijlJ als de bronriv.
van den NilJ beschouwd moet worden, werd in
1896 Oostenr. honorair-consal te Zanzibar,est.
12
g
Oct. 1899 te Weenen.
Baumannshdhle
^ merkwaardige
g druipsteengrot
in den Beneden-Harz, in het distr. Blankenburg
van het hertogdom
Brunswijk,
bij
J
J het dorpP Riig
beland.
26 Febr.
Baumé, Antoine, Fr. scheikundige,
g geb.
g
1728, te Senlis, werd in 1752 hoogleeraar
aan de
g
Pharmaceutische school te Parijs,
J was lid van de
Académie des Sciences, vond den naar hemenoemg
den areometer uit;est.
g 15 Oct. 1804.
Baur,^ Ferdinand Christian, D. Protest. godgeg ge
leerde,eb.
g 21 Juni 1792 te Schmiden bijJ Cannstadt,
werd in 1826 hoogleeraar
in de theologie
g te Tilg
bin en en stierf daar 2 Dec. 1860; beroemd door
binge
J arbeid Pop het
g gebied der
g kerk g.
Hij
brieven van
J toonde aan dat in de 4 grootste
g
Paulus een Christendom te vinden is, verschillend
van dat, hetwelk door Jezus' eigenlijkeleerlingen
g
verkondegg
d werd en dat uit den strijd en degeleideder heidensch- en der
er Joodschlike
J vereeniging
^ger
Christelijkerichtingen
g de Kath. Kerk ontstond.
Bautasteenen in Scandinavië oude, overeind
staande, onbewerkte steenen zonder inschriften,
alsedenksteenen
opPof naast grafheuvels.
ZijJ dag
^
teeren uit het bronzen tijdperk.
Bautschi of Bolobolo, landschap
P in West-Soedan
(N.-W.-Afrika), tusschen Sokoto en den middellooPvan de Binoeë, met het Gora- en Saranda-g eber
te (2100 M.
M.);hoofdsi. Jakoba, 50 000 inw.
bergte
Bautzen, t ot 1868 officieel Budissinggeheeten,
stad in Saksen, aan de Spree,
34 000 inw.; was in
P
vroe er eeuwen vaak de residentie der Boheemsche
vroege
en; nabijJ deze stad werden 20 en 21 Mei
koningen;
1813 de verbonden Russ. en Pruis. legers
8 verslagen
g
door Napoleon
I.
p
is
de
Lat.
naam
voor
Beieren
en
de
naam
Bavaria
van het Beierenersonifiëerende,
kolossale ijzeren
P
standbeeld)
standbeeld(20,
20,5 M.; voetstuk 9,5 M. , door SchwanLodewijk
ontworpen
en op
P last van koning
g Lodewijk
P
nabij Munchen.
Beieren in 1850 opgericht
PgJ
Bavo,
^ d e beschermheilige van Gent, was een
Nederlandsch heilige,
die in 655 overleed. Zijn
Zijn
g
naamdagvalt 1 Oct.

J
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BAWEAN—BAZAINE.

Bawean eil. in de Java-zee ten N. van Straat
Madoera, vormt een distr. van de afd. Grisee van
de res. Soerabaja, 199 K. M2., 42 000 inw., veel
handel; hoofdP 1. Sangka
P oera, station van de
booten, die tusschen Soerabaja en Bandjermasin
varen, zetel van een ass.-resident.
Bax, naam van drie broeders, Joan, Paulus en
krijgsaanvoerders
uit den 80Marcelis, dappere
Jg
PP
Jarigen
8
g Joan B. was in 1579 gouverneur
g Oorlog.
van Heusden, in 1587 bevelhebber van het slot
—
Muiden en streed in den slaggbijJ Nieuwpoort.
P
Paulus en Marteles streden vaak samen, veroveren
den in Leitesters dagen
Pbe^ een voor Antwerpen
graan(
1586) wisten
stemd convooi van 500 karren
aan1586),
tegen
verraderlijkeondernemingg
Pg
g Bergen-opZoom te voorkomen. Paulus B. werd namens de
koningin
tot ridder geslagen,
8 g werd
^ van Engeland
g
in 1592ouverneur
van Beren-o.-Z.,
verdedigg8
8
de dit in 1605 teen
aartshertog Albertus en stierf in
g
1606. Marcelis B. drosgin 1597 veel biJ tot Maurits'
overwinning
J Turnhout, maakte zich verdieng bij
stel J
ijk 9
bij de belegeringen van Grol en Hulst, nam in
1600 deel aan den slag
Nieu oort, in 1602 aan
JNieuwpoort,
g bij
het beleg
J n broeder als gouver 8 zijn
g van Sluis,^ volgde
neur van Beren-o
opPen stierf in 1617.
g -Zoom
P
geb.
12 Nov.
Baxter,^ Richard,^ Eng.
g
g godgeleerde,
gg
gest
1615 te Rowton in Shropshire,
est. 8 Dec. 1691
P
Londen;
Londen; als leider der Nonconformisten herhaaldelijk
g
g
J vervolgd.
g Naar hem heet het gematigde
Calvinisme in Engeland
Baxterianisme.
g
e
er de, bijJggeBayard, Pierre du Terrail, chevalier
Baard
naamdde
» ridder zonder vrees of blaam", geb.
g
1476 op
P het kasteel B. nabijJ Grenoble, onderscheidde
zich in de oorlogen
g van
de koningen
g Karel VIII,
Lodewijk XII en Frans
I van Frankrijk. In 1513
door de Engelschen
8
8evangen
werd hijJ
g genomen,
^
door hen als bewijs van
hun achting zonder los8eld vrijJggelaten. In den
slaggbijJ Marignano
in 1515
$^
streed hijJ zoo dapper,
PP dat
Frans I verlande
g door
160. BaYard.
hem tot ridder geslagen
8 8
te worden ; in 1520 verdedigde
8 hijJMézièresl zes
weken lang
g tegen Karel V, in weerwil van de zwakheid dier vesting.g 30 Apr.
J in
P 1524 sneuvelde hij
een slag
tegen
onnétabl
8bij
J Abbiategrasso
^
g den Connétable
de Bourbon, die toen de wapens
voerde tegen
P
g zijn
vaderland en wiep B. stervend zijn
J ontrouw
verweet.
sta
d in den staat Michigan
BayY City,
^
g (in het N. der
Ver. Staten),aan de mondinggvan de Saginaw in het
Huronmeer, 28 000 inw.
us, stad in het Fr.
Bayeux,
Y ^ het oude A
u9usto
dep.
P Calvados, 8 K. M. van de kust, 8000 inw. In de
bibliotheek te B. bevindt zich een tapijt,
PJ dat 70
M. lang is en naar men zegtvervaardigd
g is door
Mathildet degemalin
van Willem den Veroveraar.
8
Heteef
de
ve g t in 72 tafreelen een voorstellingg van

overing
tot en met den slag
as
8 van Engeland
g
8 ^bij Htins.
g

161. Gedeelte van het tapijt van Bajeux.
]
en wijsgeer,
eb.
Bayle,
Bale Pierre,^ Fr. schrijver
Jg
g 18
Nov. 1647 te Le Carlat in hetaafsch.
Foix, zoon
8T
van een Prot. leeraar, werd, toen in 1681 alle Herv.
Frankrijk gesloten
g
scholen in Frankrijk
werden, leeraar in
en geschiedenis
aan het 8Y
wijsbegeerte
gymnasium te
8
Rotterdam, werd in 1693 wegens
zijn
J vrijzinnige
8
denkbeelden uit dit ambt ontzet,est.
28 Dec.
8
strijd der wetenschap
den strijd
1706. B. opende
P
Ptegen
^
voorn. in zijn
het kerkelijkdogmatisme,
J hoofdg
werk „Dictionnaire historique
et critique."
Zijn
q
^.
laatste levensjaren werden verbitterd door de
hij ondervond.
tegenwerking, die hi'
rov Jahn aan de Z.. prov.
Baylén,
Y ^ s tad in de Z.-Sp.
PP
hellinger
Sierra Morena, 7000 inw. BijJ B. moest
8
Dupont
28 Juli 1808 de Fr.eneraal
^ zich met 8000
g
man aan de Spanjaarden
overgegeven.
P ]
romanschrijfster,
geb. te
Ad a Ellen, Eng.
Bayly,
^
Y Y^
8 romanschrijfster,
Brighton,
8 Febr. Pseu
1903, schreef onder het
8
g est.
doniem Edna Lyall romans, waarvan de meest bekende „We two" „ Wij beiden", 1884) en „Donovan"1882
ook
worden.
) in Nederland veel gelezen
^
8
der Ouden, haven-enhanBayonne,
^ h et Lapurdum
p
Y
delsstad in het dep.
P Basses-P3^énées(Z.-Frankrijk),
6 K. M. van de zee, aan de Adour, 28 000 inw.;
vesting
8 In 1640 werd te B. de
8 van den eersten rang.
dat te B. Catharina
bajonet
uitgevonden.
Men zegt
arina
bajonet
8
^
de Medici en de hertog^ van A lva de Pplannen voor den
van
Bartholomeusnacht maakten. Bij het Verdrag
a9
B. (5 Mei 1808) deden koning Karel IV van Spanje
en diens zoon ten bate van Napoleon afstand van
hun rechten opPSpanje.
P ]
Bay-rum,
Y
, verfrisschend waschmiddel, dat in de
warme landen van . Amerika algemeen
gebruikt
8
^
wordt en dat men bereidt van bladeren en bessen
van den W.-Ind. baYbessenboom.
prov. Granada, 13 000
Baza,
Bard s tad in de Z.-Sp.
PP
inw., ten tijde
J der Mooren als Basatha een bloeiende handelsstad met 50 000 inw. B. werd 9 Dee.
1489 door de Christenen veroverd. 10 Augs. 1810
versloegen
de Franschen onder Soult er de SpanP
g
1'aarden.
Bazaine, Franpois Achille, maarschalk van
Frankrijk,
geb. Febr. 1811 te Versailles, nam dienst
J ^g
in 1831, diende in Afrika bij
J het Vreemdelin8renle'oen
^
s onderscheidde zich bijJ het belegS van Sebastool
P en werd na de veroveringgdier stad (1855)

sAZAIxE—EEAUSAxxAIS.

divisie-generaal;
in 1859 nam hijJ deel aan den veldg
tocht in Italië en stond in 1863 aan het hoofd van
het naar Mexicoezonden
expeditie-leger,
P
g bleef
8
daar tot 1867, waar hij geheel en g
al het werktuig
zer Maxipolitiek tegenover
keizer
was van Napoleons
p
Po
g
wordt de rol, door hem in
miliaan. Over 't algemeen
g
Mexicoes
niet gunstig
g eeld,
P
g
8beoordeeld. In 1864
i J benoemd.
werd hij
J tot maarschalk van Frankrijk
In den Fr.-Duitsch. oorlogg werd hij na Mac-Mahon's
nederlaag
gbijJ WSrth benoemd tot bevelhebber van
voor Metz, werd na een reeks vang ede troepen
P
gAug.
vechten binnen die vesting
teruggeworpen {18 Au .
capituleerde
27 Oct. 1870{ (waarbij
i
J 3 maarschalP
ken, 6000 officieren en 173 000 man krijgsgevangen
werden, 53 vaandels, 1341 stukseschut,
102 mig
trailleuses en 300 000eweren
in handen van den
g
vielen) zonder een poging
gedaan te hebben
vijand
P^gg
om met zin
J leer
g door de D. linies heen te breken.
In Frankrijk
Frankrijk teregg
ekeerd, werd B.18 Dec.1873 door
een krijgsraad
ter dood veroordeeld, wijl hijJ niet
JgJ
allesedaan
had om Metz te behouden en de
8
P
vesting
had overgegeven vóór al zijn hulpmiddelen
P
gJ
der
uitg eP ut waren. Mac-Mahon, de president
P
jaa
Fr. Republiek,
= veranderde deze straf in 20 jaar
P
etfort
uit het
PP
gstraf. B. wist te ontsnappen
Sainte-Marguerite
op
Cannes
P een eiland tegenover
g
g
en woonde eensen
J in Brussel, vanwaar hijJ in
g tijd
1875 naar Spanje vertrok,
daar in g
afzondering
]
leefde en 23 Sept. 1888 te Madrid
stierf. De verkoop
P
van een boek= dat hi Jin 1883 schreef om zich te
rechtvaardigen,
g = werd in Frankrijk
J verboden.
Bazeilles dorp
rP in het Fr. dep.P Ardennes, nabijJ
Sedan,_ 1400 inw.; • was in den slag
P
gJbij Sedan, Sept.
1870 het steunpunt
van den rechtervleugel
1870,
g der
P
Fransehen en werd door hen dapper
g
PP verdedigd
teen
g de Beieren.
Bazel, kanton in het N. W. van Zwitserland, is
sinds 1833P
ges itst in twee halfkantons; 1) B.opP den r.
Stad^ b estaand uit de stad B. en 3 dorpen
P
M2., 136 000 i nw.; de wetgevende
Rijnoever,
35 8 K. M2.
8
J
macht berust bijJ een Grooten Raad van 130 leden,
de uitvoerende macht bijJ een regeering
g van 7 leden;
8
de bevolking
P staatk. en kerk.
g is er behoudend op
gebied;; 2) B.-Land, 421,6 K. M2., 77 000 inw.,
hoofdstad Liestal,= zuiver democratische republiek,
P
Landraad1
)regeering
( lid 800 inw.),
gvan 5 leden;;
g
alle wetten en besluiten worden aan een referendum
onderworpen; de bevolking
g is zeer vooruitstrevend.
Op
g worden beide helften als
g
P de bondsvergadering
één kanton beschouwd. Door het Z. van B. loot
P de
Jura.
Bazel,
, h oofdst. van het kanton B.-Stad; oop
op den linkerbeide oevers van den Rijn,Groot-B.
P
Klein-B. op
P den rechteroever, 138 000 inw. waarlinten). In het
zijde-industri (inz.
Kath.);zijde-industrie
van 1s Bath.
(
in 1010)
) werd in 1431-49 het
{g
Concilie van B. gehouden (voor kerkhervorming).
g}
M Te B. werd 5 April
tusschen
P
g
P 1795 een vrede gesloten
Frankrijk
J Pruisen afstand
(
J en Pruisen (waarbij
en 22 Juli 1795 tusdeed van den 1. Rijn-oever)
schen Frankrijk
en Spanje (waarbij
] afstand
(
J Spanje
JP
deed van zijn
gedeelte van Haiti).
J $
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20 Dec.
Bazin^ `René, F r. romanschriJj ver, geb.
8
hoogleeraar
aan de jur
1853 te Angers,
]juridische fag
8
culteit aldaar, sinds 1903 lid van de Académie
fran^aise= schreef familieromans, reisbeschri vinJ
plattelande.
lattelande
g en en schetsen uit het leven ten P
of kaap
vooreb. aan de
Beachey-Head
P Bevelier, voorgeb
Y
Brighvan Engeland,
tusschen Hastings
hg
g en Bri
bekend door de overwinningg der Fransche
vloot op
P de En g.-Nederl. opP 1 Juli 1690.
K P de
Beaconsfield stad in dee Z.-Afr. prov.
P ov. Kaap
Goede Hoop,
^ vroeger
g
P niet ver ten 0. van Kimberly,
Du Toitspan
P 1. in het distr. der
p ggeheeten, hoofd
diamantminen, 9000
diamantmijnen,
Zie inw.
Disraeli.
Warn, voorm. vorstendom in het Z. W. van
Frankrijk,hoofdsi. Pau, • kwam na het uitsterven
der oorspr.
aan
{
) achtereenvolgens
g
P bezitters (1134)
Eoix, Grainy
deeslachten
y en Albret en in 1589
g
V wiens moeder Jeanne d' Albret
door Hendrik 1IV(wien
heette)aan Frankrijk.In 1620 werd het met Frankdie thans
rijkvereendg en vormde een rovincie,
P
Hendeel uitmaakt van het dep. Basses-Pyrénées.
Yr
Brik IV werd ook wel de Biarner genoemd.
Beatrice. Zie Dante.
der Romeinen, stad in
Beaucaire,^ h et Ugernum
9
het Fr. dep.
P Gard,^ aan de Rhone _9000 inw., bekend
door de Magdalena-jaarmarkt
in Juli, vroeger
g door
]
g
wel 300 000, tegenwoordig
door 50 000
ghoogstens
^
8
personen bezocht.
P
Beauce, landschap
J tusschen
P ten Z. van Parijs,
de Loir en de Essonne, behoorde vroeger
tot de prov.
P
g
Orléanais =• hoofdP1. Chartres, wordt de „Korenschuur van Parijs"
3300 K. M2.groot,
8`r
J genoemd,
g
zeer vruchtbare vlakte.
Beaufort, Mr. W illem Hendrik de, Ned. staatsman,
geb.
te Lensden in 1845,= werd in 1877 lid der Tweede
g
Kamer voor Tiel, in 1884 voor Amsterdam, was
van 1897-4901 min. van buitenl. zaken, daarna
in 1905 weder lid der Tweede Kamer voor Amsterdam en in 1914 voor Amersfoort, waar hijJ zijn
zetel veroverde opP de coalitie-partijen.Mr. de B.
schreef belangrijke
^J historische werken.
Beaufort, Henr
Beaufort
y= Eng. kardinaal, broeder van
hem
verg8
koning
g Hendrik 1 V van Engeland,
n9
in 1431 naar Frankrijken kroonde hem te Parijs,
J
was voorzitter van de rechtbank, die Jeanne d' Arc
veroordeelde;est.1447.
g
Beaufort-Oost div. in het Z. 0. van derov.
P
Kaap
P van de Unie van Z.-Afrika,
P de Goede Hoop
in het W. en Z. begrensd door de Gr. Vischriv.,
M.. De
bestaat uit bergland
(Gr.
Winterberg,
{
g_
g
hoofd B.-0. telt ruim 1000 inw.
eaufo rt-West, div. in het Z. der Z.-Afr. prov.
P
893
Kaa de Goede Hoop;
Kaap
P= de hoof dp I. B.-W.,^ ligt
M. boven den zeespiegel aan de spoorlijn
P
P J KaapstadKimberlyn
g 3000 inw.
^ heeft ong.
Beauharnais,
B
harnaiS Alexandre, vicomte de, geb.
g 28 Mei
T a1760 op Martinique,
p
q ^ huwde in 1779 Josephine
van Napoleon
p
{(de latere gemalin
scher de la Pagerie
ag
g
in 1789 lid van de Nationale Vergadering,
I),=
werd
van het Rijn-leger,
1
in 1793
oopperbevelhebber
PP
oonder het Schrikbewinde
8 ' otineerd (23 Juli
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1794). — Zijn
de B{(z. a.) werd een
J zoon Eugène
g
I, die hem in 1805 ondergunsteling
p
^
g van Napoleon
konin van Italië
en hertog van Leuchtenbergg
g
maakte. — Zijn
J dochter Hortense (z. a.) werd de
gemalin
koningg van Holemalin van Lodewijk
p
^ Napoleon,
III.
land, en de moeder van Napoleon
p
Caron de, Fr.
Beaumarchais Pierre Augustin
u9
dichter,eb.
19
J aldaar gest.
g 24 Jan. 1732 te Parijs,
g
later muziek-onderMei 1799; oorspr. horlogemaker,
g
wijzer,
kwam in aanzien bij Jhet hof en werd door
handelsspeculaties zeer rijk,
rijk, verloor een proces
en
P
schreef toen zijn
{
),
J beroemde „Mémoires" 1774
waarin hij
J de misstanden in de toenmalige Fr.
rechtsplegingonthulde en later de klassieke tooneelstukken „Le barbier de Séville" (1775) en „Le
mariage de Figaro"
(1784). Dit laatste stuk vooral
g
kan als een voorlooP er van de Fr. Revolutie beschouwd worden, zooveel haat, bitterheid en verachtingspreekt
er uit jegens
de bevoorrechte stan]
g p
den van toen.
Beaumontgeweer,^ het in 1871 bijJ de Ned. inf anterie ingevoerde
achterlaadgeweer,
uitgevonden
g
g
g
Beaumont te Maastricht,
door den wapenfabrikant
P
is tegenwoordig
door het klein kaliber
g
g vervangen
g
Mannlicher-eweer.
g
Beaune,
^ s tad in het dep.
P Cote-d'Or 0.-Frank(
rijk),
van den handel
P
J) 13 000 inw.; middelpunt
in Bourgogne-wijn.
Beauvais, hoofdst. van het dep.. Oise N.-Frank(
rijk), 20 000 inw., het Bellovacum der Ouden, veel tag
PJeifabrieken. B. werd in 1472 tevergeefs beleerd
door Karel den Stoute; aan de verdediging
gg namen
ook vrouwen deel, aan wier hoofd Jeanne Fouqet,
q
bijgenaamd
Jeanne Hachette, stond en die bij een
Jg
uitval een vaandel buit maakten, dat nogg]jaarlijks
op
0 14 Oct. in plechtigen
wordt rondgege
P
p
g optocht
dragen.
g
Beaver Falls,
^ fabriekst. in den staat Penns Ylvanië, (in het 0. der Ver. Stat.), 10 000 inw.
Bebel, A ust, een der leiders van den soc.-dem.
partij
J in Duitschland, geb.
p
g 22 Febr. 1840 te Keulen,
schrijnwerker,
sinds 1860 te Leipzig
J
Pg als meester
gevestigd, was vanaf 1861 in
de arbeidersbewe
g ing werknaam, werd in 1685 voorz.
van de Arbeiders-ontwikkelingsvereenig ing , in 1867 lid
van den Noord-duitschen
Rijksdag,
1870 tot 1881
J
g^
en daarna weer vanaf 1883
lid van den Duitschen Rijksdag,, van 1881-91 ook van
den Saks. Landdagoonde
g,
vanaf 1890 te Berlijn,
J werd
mede-redacteur van de „Vorwrts" en schreef o. m. „Die
162. Bebel.
Frau und der Socialismus
)
g 1913 te Passugg
(36e druk
in 1904; ggest. 13 Aug.
in het Zwits. kanton Grauwbunderland.
Becanus,^ Johannes,
^ of Johannes Beka,ggeb. te
's Bosch, monnik in de abdijJ te Egmond,
later
g
kanunnik te Utrecht, schreef een kroniek van het

bisdom Utrecht en hetraafscha
g
pHolland, looP ende tot 1393, hoogst
g belangrijkvoor de eschieg
denis van dien tijd.Hij overleed
vermoedelijk
vermoedelij in
J
Becket, Thomas a. Zie Thomas a Becket.
Bechstein,^ Karl, D. pianofabrikant,
P
ggeb. 1 Juni
1826 te Gotha, stichtte in 1854 eenianofabriek,
P
welke inz. beroemd werd door de vleugels,
die zij
zij
g
leverde;est.
g 6 Mrt. 1900.
Henri, Fr. natuurkundige,
Becquerel,
q
g zoon en
kleinzoon van bekende natuurkundigen,
geb.
15
g
g
Dec. 1852 te Parijs,
J in 1878 assistent, in 1892 prof.
P
aan het Museum voor nat. historie, in 1895 hoogleeraar aan de Polytechnische
School, ontdekte de naar
Y
hemenoemde
Be uerelstralen(z. a.) en schreef
g
daarover een werk „Recherches sur miero
P Priété
nouvelle de
matière"(
la matière"en
„Onderzoekin
„Onderzoekingen
betreff ende een nieuwe eigenschap
P der stof", 1903 ),
g
ontving
j
met den heer en mevr. Curie
g in dat jaar
samen den Nobelprijs,
g
PJ werd in Juni 1908 gekozen
tot levenslang
g secretaris van de Academie van
Wetenschappen,
gest. 4 Juli 1908.
PP g
hoogleerBecq
uerelstralen^ d oor den Parijschen
J
g
aar H. Becquerel
in 1896 voor het eerst bijJ uranium4'
zouten waargenomen en daarom door hem uraniumstralen genoemd, een soort stralen, die door deze
zouten en in nog
g sterkere mate door zuiver uranium
uitgezonden
worden, zonder dat deze lichamen
g
daardoor eenige
De heer
g verandering
g ondergaan.
g
en mevr. Curie isoleerden in 1898 uit uraniumerts
lichamen, welke de B. in millioenenmaal sterkere
mate uitzonden dan zuiver uranium. Uit deze lichamen bereidden zij
bijn zuiveren toestand
J in bijna
nieuwe element radium (z. a.). Over andere
lichamen, die B. uitzenden, zie radioactiviteit. De
B. zijn
a hische
J onzichtbaar, maken dePhotogr
P
plaat zwart, maken veel lichamen fluoresceerend
en maken evenals de Róntgenstralen de lucht tot
geleider van electriciteit. ZijJ kunnen verdeeld worg
den in drie soorten, die aangeduid
worden met de
g
Grieksche letters a, R en
P alpha,
p
Y {(a, b en c, spr.
beta enamma
. )De a-stralen hebben gering
g
g g doordriegg
in svermogen, wijken
wijken door magnetische
en
g
electrische stroomen inerin
g ge mate af en hebben
ook eenerin
)
g ge snelheid {i 1van
2 die des lichts);
des
doordringg
in ^ -stralen hebben een groot
g
vermogen,
g wijken
wijken door magnetische
en electrische
gn
stroomingen sterk af en hebben een groot
rooie snelheid
niet
(tot aan die des lichts toe), de 7-stralen wijken
af tengevolge van magnetische
of electrische stroog
men, evenmin als de Röntgenstralen,
doch bezitten
g
g svermog en dan deze. De ^ g rooter doordringein
en 7-stralen
leveren radiogP
ra hiën (z. a.) evenals
^
de Röntgenstralen,
doch zijn
zijn voor geneeskundige
g
g
g
doeleinden niet bruikbaar, daar vleesch en beenderen ze in bijna
J gelijke
g J mate doorlaten.
in Hongarije:
Becse,^ n aam van twee plaatsen
gJ
P
Oud- of Servisch B., in het comitaat Bics-Badrog,
g
aan de Theisz, niet ver van haar uitmondingg in de
Donau, 19 000 inw.— Nieuw of Turksch B., in het
comitaat Torontal, eveneens aan de Theisz, ong.
g
7 K. M. meer oostelijk
J^ 8000 inw.

P

BECSKEREK—BEEK.

Becskerek, Groot-, hoofdstad van het comitaat
Torontal, aan de Bega,
g niet ver van de beide vorige
g
plaatsen,
26 000 inw. — Klein-B., in het comiP
taat Temes, 15 K. M. noordwest van Temesvar,
4000 inw.
Beda, bi'J genaamd Venerabilis, d. i. „de Eerwaardige",
kerkelijk geschiedschrijver,
geb.
674 in
^
g
g
hetebied
van het klooster Wearmouth in Northg
umberland, werkte in het klooster te Yarrow als
leeraar eneschiedschri'ver,
gest.
J
g 26 Mei 735. Van
g
zijn werken is het belangrijkste:
„Historia ecclesiasticsentis
An lorum",
een kerkelijke
kerkelijkeg
geschiedenis
g
g
der Angelsaksen
van af den inval van Caesar in
g
Brittannië tot in 731, een werk, dat door Alfred
den Groote in het Angel-Saksisch
vertaald is.
g
Bede, oorspronkelijk
Bede
J het verzoek van een landsP
heer aan zijn
J onderdanen of de hen verte genwoor diende
Staten om geldelijke
J hulpP voor het uitoefeg
g
nen van zijn
eigen
zijn
g
J taak als landheer, wanneer zijn
inkomsten daarvoor niet toereikend waren. In Holland en Zeeland zijn
J de B. het eerst inggebruikg ekomen onder deaven
van het Henegouwsche
^
g
Huis, in het begin der 14e eeuw. De door den landsheergevraagde en aan hem ter hand gestelde
som
g
werd ook wel B,enoemd.
De B. werdgewoonlijk
g
voor een jaar toegestaan,
later wel voor meerdere
g
jaren;
soms werd de heffing
]
g door den vorst zelf,
soms door de Staten verricht. Oorspr.
P werden de B.
alleen opgebracht
door de grondeigenaars,
eerst
Pg^
g
later droegen
de steden daartoe bij,
dikwijl niet
J dikwijls
g
in ruil voor belangrijke
^J rechten. Onder de
vorsten uit het Bourgondische
Huis hadden de B.
g
het karakter van vrijwillige
f
g opbrengsten reeds ver loren en Gentz.
Gent(z.a.) ondervond wat het zeggen
wilde aan Karel V een B. te weigeren.
g
wordt volgens
het Ned.
Bedelara in het openbaar
P
g
Wetb. v. Strafrechtestaft
met hechtenis van ten
g
hoogste
12 dagen.
B., door drie of meer personen
g
g
P
boven de 16 ]
jaargepleegd, met een hechtenis van
ten hoogste 3 maanden. Bovendien kunnen bedelaars, die in staat zijn
J om te werken, veroordeeld
worden totlaatsin
in een Rijkswerkinrichting
g
J
g
(te Veenhuizen) voor ten hoogste
3 jaar.
g
Bedelmonniken of mendicanten, monniken, die
volgens
hun kloosterregel
eigendom
mogen
g
g
g geen
g
g
bezitten, en van aalmoezen leven : Dominicanen,
Franciscanen, Augustijnen,
.Karmelieten en Servieu9 ^
ten. De invloed dezer orden werd in de Middeleeuwen zeeroot:
niet onderworpen
^ zij waren
J
P aan
wereldlijk
J of bisschoppelijk
PP J bestuur, maakten zich
meester van het onderwijs
J in scholen en universiteiten. De monniken, welke meer speciaal
belast
P
waren met het inzamelen der giften, heetten terminanten. Ook ontstonden er bedelorden van
nonnen. Na het oPtreden der Jezuieten verminderde
het aanzien der B.
Bedevaarten noemt men reizen naar bePaalde
plaatsen om daar te bidden. De Muzelmannen gaan
P
g
bidden bijJ
graf
^ van Mohammed, de Christenen
der Middeleeuwenen
metgelijk doel naar het
gmg
Heilige
g Graf te Jeruzalem. Tegenwoordig
^
g houden
alleen nog
^ de R.-Kath. B. Vanuit Nederland gaat
g
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men veel naar Kevelaar, ten W. van Wezel, naar
Scherpenheuvel
in België
P
^ of ook wel naar Lourdes.
Ook in ons land zijn B.-laatsen,
bijv.
P
J den Briel
(ter eere van de „Martelaren van Gorcum"). Een
der alleroudste (1350) B.-laatsen
in Nederland is
P
Oostrum in de Limburgsche
gem.
Venraay.
g
Y
g
aafsch. in het Z. 0. van En eland,
Bedfort, graafsch.
g
met de uit krijtgesteenten
bestaande Chilternhills,
Jg
1208 K. M2., 171 000 inw. ; de hoofdsi. B. aan de
bevaarbare Ouse, 35 000 inw. Er staat een standbeeld voor Bunyan,
die in de buurt van B.g ey
boren werd en er zijnJ „Christenreize" schreef.
Bedlam, afk. van Bethlehem, naam van een krankzinnigengesticht te Londen, in 1547 ontstaan uit
een in 1246esticht
klooster.
g
Bedoeïnen ^ v an het Arab. Badawi( „ woestijnbewoners"),
) naam van de nomadische Arab. stammen in de woestijnen van
Arab. Syrië en N.-Afrika,,
Y
bewaarden eeuwenlang
g hun eigenaardig
g
g karakter,
leven van veeteelt en ook van roof, zijn
J
J zeer vrijheidslievend en onafhankelijk,
J staan onder bestuur
sjeiks, die patriarchaal
hunner sjeiks,
re geeren; belijden
belijde
P
Mohammedaanschenodsdienst.
Zie ook oop
g
Arabieren.
betrekkelijk licht gekleurde
betrekkelijk
N.-Afrik.
Bedsja,
J
g
volksstam in het landschap
El Bedsja
,, tusschen de
P
Roode Zee en den Nijl,
J van Opper-Egypte tot
Abessinië, ook wel Bisjarin
genoemd.
7
g
Bedsa
j pOer, van 1488-1686 een Mohammedaanse
koninkrijk
) nu een deel
(
J in W.-Dekan (Voor-Indië),
van hetresidentschaP Bombay;
B.,
Y de hoofdst. B.
„het Palmra
Y van Dekan", die in de 17e eeuw een
millioen inwoners had, telt nu noggslechts 24 000
inw.
Groningen,
ong.
Bedam, gem. in de prov.
P
g
g 10 K.
M. ten N. van Groningen,
4937 inw. Het dorpP B.
g
ligt
g aan den spoorweg
P
J In
^Gronin en—Delfzi'l.
g
837 werd deeloof
sPrediker Wil f rictus er door de
g
Noormannen vermoord.
man, Presbyteriaansch
godgeleerde,
Beecher,
Y
g g
geb.
1775 te New-Haven in Connecticut, gest.
16
g
g
Jan. 1863 te Brooklyn.
B.
een
der
ijverigste
bestri'YnJ
g
J
ders van de slavernijJ in de Ver. Staten. Zijn
Zij dochter
Beecher-Stowe, Harriet,ggeb. 15 Juni 1812 te
Lichtfield
ehuwd met Cal) , in 1836 gehuwd
vin E. Stowe, hoogleeraar
in de theologie,
gest. 1
g
^ g
Juli 1896 te Hatford, werd wereldberoemd door
haar boek „Uncle Tom's Cabin"(„
( De Negerhut"), dat in bijna
J alle talen vertaald werd en
krachtig
J g der slaven;
g meewerkte tot de bevrijding
zij de zaak der Negers:
ook daadwerkelijksteunde zij
g
de z..g„onder rondsche
spoorweg" liep
lie langs
g
g haar
huis. Menga
Menaf dien naam aan een reeks van huizen,
Kwakers en Abolitionnisten bewoond, die, 4 h6
uuraans
van elkaar afgelegen in een lijn tot aan
g
de Canadeescheens,
waren voor
^ rustpunten
P
voortvluchti e slaven.
voortvluchtig
y -eilanden. Zie Bonin-eilanden.
^
Bee en, gem. in Limburg,
g iets ten W. van
Roermond, 736 inw.
Beek,^ dorp
P in de Geld. ^gemeente Ubber^ en aan
de Pruisischeens,
^ ong.g1000 inw.
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Beek,^
dorp
Berg8in den Achterhoek
rP in de gem.
g
van Gelderland, ong.
g 1000 inw.
Beek gemeente in de prov.
Beek,
Limburg,
g 13,8 K.M.
P
ten N. 0. van Maastricht, aan den Pspoorweg
Mgaas
tricht—Venlo, 3276 inw.
Beek en Donk,fggemeente in het 0. van N.-Brabant, ten N. van Helmond, 2238 inw.
in de gemeente
Apeldoorn,
aan
Beekberen dorp
Beekbergen,
P
rP
l^
denwe gvan Arnhem naar Apeldoorn
en aan den
P
poorweg
sP
^ong.
g 500 inw.
8 Apeldoorn—Dieren,
P
Beekbezinkin is de naam van een min of meer
Beekbezinking
zandige
g de
g kleisoort, die in smalle strooken langs
riviertjes
J en beken in het Z. en 0. van ons land ligt
( in het N. ligt er bi na
J uitsluitend moerasveen
lans).
g Men vindt haar soms ver van alle rivieren
verwijderd, bijv.
verwijderd
tusschen Ruurloo en LichtenJ
in den Achterhoek;^J
zij is daar afkomstigg van
waarbij het waoverstroomingen
tijden,
8J
8 in vroegere
ter uit de min of meer komvormige
g landen niet weer
weg kon en bezonk.
Beeldendienst en beeldenvereering
g( I conolatrie en
idololatrie noemt men de aanbiddingg der godheid
idololatrie)
g
in deedaante vanJ
beelden. Hierbij moet de trapP
vanodsdienst,
waarbijJ het beeld zelf als degodg
8
heid beschouwd wordt (het fetichisme)) onderscheiden worden van dien hoogeren
trap,
P het
P waarop
g
beeld alleen beschouwd wordt als de zinnelijke
van
Aanvoorstelling
g
g de onzichtbare godheid.
vankeli'k was de afkeer van beelden in het Christendom zoo sterk, dat het alle beelden verbood en alleen symbolen
enz.) toeliet.
P
Ym((kruis, anker, palmen,
Vanaf de 4e eeuw drop gen echter in de kerken de
beelden door en omstr. de 6e eeuw begon men ze
te vereeren. De Beeldenstrijd in de 8e en 9e eeuw,
gedurende
welken verscheidene Byzantijnsche
keiJ
Y
lt
zers de beeldenvereering verboden en verscheidene
pausen haar goedkeurden,
eindigde
P
g in 142, doordat
g
haar toeliet. Ook
keizerin Theodora van Byzantium
Y
in de Westersche Kerk kwam langzamerhand
de
8
beeldenvereerin
beeldenvereering in zwang,
g en de Hervormingg bemet beeldenstormen
P
gon dan ook opP vele plaatsen
bi v. in 1522 te Wittenberg
(J
g door Karlstadt en in
Daarbij werden tal van kunstons land in 1567).. Daarbi
schatten vernield en naast afschuw van beeldendienst sPeelde roofzucht en vandalisme van het
den Beelgepeupel^
er een groote rol in. Ook tijdens
denstri
Y
J d in de 8e eeuw had men in Byzantium
beeldstormers (iconoclasten).
ra ie, is een vorm van8eBeeldenschrift,
^ Pik^g
die aan het letterschrift
dachtenoverbren^g^
'
eng
die bestond in het aanbrengen van
voorafging
^g
allerlei afbeeldingen
of symbolen
van voorwerpen
rP
Y
g
oPsteen, hout, boombast, >dierenhuiden, enz., soms
zelfs in kleuren. Het B. was vooral zeer ontwikkeld
bij
op 28 Jan. 1849
J de Indianenstammen (nog
g P
Odsibwe-Indianen
een verzoekschrift
dienden de
j
in B. in bij den president der Ver. Staten te Washhen.
ington). Zie ook Hiër^ l^p
rp
Beeldhouwkunst is de kunst om voorwerpen
lichamelij
dierengestalten
estalten )lichamelijk
(meestal menschen- of dieren
Of als
geheelvrijstaand,
te beelden en wel dfheel
heel of half verheven arbeid (reliëfs). In en geren

zin heeft de B. alleen betrekking
op het bewerken
8P
marmer
of zandsteen; minder
van
steen(marme
steener
vaak bagraniet,
^
Pprofier of albast). De uitvoering
8 van
een beeldhouwwerkeschiedt
meestal naar een
8
verkleind model in klei. De hoogste ontwikkeling,
inz. in de ideale uitbeelding^ van de menschelijke
J
vormen, bereikte de B. in de Oudheid bijJ de Grieken en wel in de eeuw van Perikles, in de 5e eeuw v.
Chr. (Phidias, Alkamenes) en in de 4e(
( Skopas,
Praxitelessip2^) . Niet alleen werden de oudere
houten standbeelden beschilderd of metoud
en ivg
voor overtrokken (Phidias), doch ook die uit wit
marmer werden met bonte kleuren beschilderd. De
gewoonlijk
beelden der latere tijden
^
J ongekleurde
g
8
worden door verscheideneeleerden
verklaard uit
g
een vergissingder Renaissance, welke den verbleekten toestand der antieke beeldhouwwerken
voor den oorspronkelijken
hield en nabootste. In
J
P
de 15e eeuw begon
P te herleven en
g de B. in Europa
tal van beroemde beeldhouwers leefden in Italië
( Jacopo della Quercia, Ohiberti, Lucca del Robbia,
Donatello, Cellini, Michel Angelo Buonaroti e. a.),
in Duitschland (Adam Kraft, V eit Stoss, Peter
Vischer) en in Spanje
P
((Ortega, Berruguete). Na een
van verval leefde tegen het einde
lan
durf tijdperk
langdurigg
der 18e eeuw de B. opnieuw
o P. Beroemde beeldP
houwers uit dien tijdwaren te Zweed Sergell,
de
9
Italiaan Canova, de Franschman Chaudet, de SPanFlaxman, de Duit^
]'aard Alvarez, de Engelschman
scher Schwanthaler en bovenal de Deen Thorwaldsen.
De bakermat van deze school was Rome. Beroemde
beeldhouwers van den laatsten tijdzijn
J de Franschman Rodin en de Belg
g Meunier. In ons land moedigde het Protestantisme de B. niet zeer aan en
eerst in de laatste tientallen jaren bezit ons land
beeldhouwers van naam als Bart van Hove, Pier
Pander, Toon Dupuis, Odé, Falise e. a.
Beëlzebub in den oudsten Gr. tekst der Evanwas in het]
begin onzerg
jaartelling
eliën Beëlzebul,
^
de naam van den opperste
der booze geesten
of duiPP
g
velen bij
J de Israëlieten. Baal of Bel was de afgod
8
der PhilistiJ nen en zebul beteekent drek. Men heeft
dus dien afgod
Zekerheid
^8
g een scheldnaam gegeven.
bestaat echter omtrent deze afleiding niet.
Beemster,
^ ggemeente in de Pprov. N.-Holland,die
delaats
beslaat van het vroegere
P
1^ meer van dien
naamin 1608-1612 droog gemaakt), 7099 H.A.,
naam(in
5001 inw.
Been is de naam van de harde deelen van het
dierlijk
en den steun erJ lichaam,^ die het geraamte
^
van vormen; het bestaat uit beenweefsel, dat een
harde zelfstandigheid vormt,g
welke het beenmerg
omsluit, dat voor een deel uit vetweefsel en voor
een ander deel uit bloed en cel4k weefsel bestaat,
waarschijj
waarin
nli
J Jk de roode bloedcellen ontstaan.
Naar hun vormen worden de beenderen verdeeld in
ï -B. en platte-B.,
terwijl een aantal ook een kupijp-B.
P
birchen of onre elmati
gen vorm heeft. Scheikundigg
het ossein,
bestaat B. uit een organische
^
g grondstof,
die lijm
bij
g en met onoplosbare
J koking
g
P
J geeft
Phosis. Het B. is omgeven
door
g
P horzure kalk vermengd
het beenvlies, dat rijkis aan zenuwen en bloedvaten,

BEEN—BEETHOVEN.
die door fijneopeningen in het B. dringen
g en voor
de voeding
Ook het B.-mergg bevat
g
8 ervan zorgen.
bloedvaten en zenuwen. Het B.-stelsel van den
mensch bevat zonder de tanden 213 B., die samen
heteraamte
(z. a.) vormen. Uit B. van dieren
g
bereidt men lijm,
bemesting),
g
J beendermeel (voor
(
beenzwart of beenderkoole
8
( in de industrie aangewend om aan vloeistoffenekleurde
of riekende
6
bestanddeelen te onttrekken, inz. in de suikerB.
industrie),)^
g
J l van de ontvette en gebleekte
knooPen en andere voorwerpen
gedraaid worden.
P g
Beer Ursus is de naam van een familie, die tot
de orde der Roofdieren behoort, plomp
P P vanlichaamsbouw, zoolgangers en omnivoren. Tot deze famille behooren o. a. : de 9 ewone of bruine B., vroeger
g
ineheel
Europa,
P^nu slechts in enkele landen in
g
Europa
g
P en Azië voorkomend,^ wordt tot 2 M. lang.
Zin
Zijn kleur wisselt tusschen wit, geelachtig
g grijs
g^J en
8
donker zwart,^J
hij leeft bij
J
g
J voorkeurinboschri'keber-

163. Beren.
1. Neusbeer; 2. Grizly-beer;
PP
Y
^ 3. Lippenbeer;
4. IJsbeer; 5. Bruine Beer; 6. Waschbeer;
7. Koala.
streken, loopt
g^ de
P de menschen liefst uit den weg;
Amerikaanache zwarte B. of baribal 'gelijkt
gJ in aard
en levenswijze
y-B.
J
Pop deng gewonen B. de9rizl
echter, in het Am. Rotsgebergte,onderscheidt zich
leeft in 0.-Indië;
door zijn
J woestheid;^ de lippen-B.
1^
de kraag-B.,
P de
^9 ^ zwart met een Y-vormige
g vlek op
borst en een halskraag
nekharen, leeft
g
g van langere
in Tibet en 0.-Azië; de Maleische B. ook honig- of
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kokos-B. genoemd, leeft in Achter-Indië en oop
Sumatra en Borneo; hijJ is zwart met een geelwitte
8
is de grootste
van alle B.,
vlek op
P de borst; de i's-B.
^
^
wordt tot 3 M. lang
g en tot 800 K.G. zwaar, met witte
pels, leeft in de N.-IJszee. Tot de familie der B.
behooren verder nog de wasch-B., een nachtelijk
roofdier, overgeheel
Amerika verspreid,
tot 65 c.M.,
P
g
met een staart van 25 c.M.; de neus-B., kleine dieren
ter grootte van een dashond, die in het 0. van Z.Amerika in troepen
in de bosschen leven; en de
P
plomp
gebouwd,
Australische B. of koala, een P
P 8
iJ
e grijpg JP
g
Plantenetend buideldier met v'fteeni
enoten^ dat op de boomen leeft. — Een voorweholenbeer,
in
grootte
den
reldli
ke
B.-soort
is
de
J
8T
ijs-B.
ver overtreffend, waarvan de beenderen in
J
vele holen in Frankrijk,
Frankrijk, Duitschland en Engeland
g
avonden worden. — De B. leveren goed
pelswerk
gevonden
g P
en smakelijk
J vleesch, vooral de schenkels en klauwenelden
voor lekkernijen.
g
Beer sterrenbeeld. Zie Groote Beer en Kleine Beer.
Marie Fra
Beernaert,rAugust
u9'
^ois, clericaal Belg.
g
staatsman,eb.
g 24 Juli 1829 te Ostende, werd advocaat te Brussel, van 1873-78 minister van
Openbare
Werken, werd in 1874 afgevaargevaar
P
en minisdi8de, van 1884-94 minister-president
P
ter van Financiën, voerde dendwetsherzienin
8
^
door, was van 1895-99 voorz. van de Kamer van
Afgevaardigden;
est. te Luzern, 6 Oct. 1912.
gest
was een der warme voorstanders van een nauwere
aaneensluiting
^
g van Nederland en België.
Beers,
Beers Jan van, Belg.
g 22 Febr. 1821
8 dichter, geb.
te Antwerpen,
in 1860 hoogleeraar
in de VlaamrP
g
sche taal en letterkunde aan het Athenaeum te
Antwerpen,
verwierf als dichter8rooien roem; zijn
rP
eerste bundel „Jon g
elin gsdroomen" verscheen in
1853, later de bundels „Levensbeelden" en „Gevoel
en Leven", schreef nogg prozawerken
en taalkundige
P
g
boeken,est.14
Nov. 1888.
g
gem. in het N. 0. van N.-Brabant, aan
Beers,
^ g
de Maas, 802 inw.
Beersche Maas noemt men het Maaswater, dat bi'J
Beers over den
eengegeven
waterstand bij het dorp
rP
8 gJ
Beerschen overlaat stroomt en door het lage
g N. deel
van N.-Brabant, langs
verscheidene door dijken,
g,
beschermde epolders in de richting8 van 's Hertogengen- 1
bosch over het land vloeit en vandaar langs verschillende ween
8 weer in de Maas en in den Nieuwen
Maasmond terecht komt.
in het 0. van de prov.
GroninBeerta
^ gemeente
P
8
B. ligt
1,5 uur ten N. 0.
rP
gen 4012 inw. • het dorp
van Winschoten, langs
^ het Beersterdiep.
P
Beesd,
Beerdgemeente in de prov.
P Gelderland, 2463
inw., bevat behalve het dorp
^ B., aan de Lin ge
g
en aan den spoorwegg
Dordrecht—Kesteren
nog
g
de dorpen Renooi en Akkooi en de buurt Mariënwaard.
Beesel,
g aan de Maas, ten N.
,ggem. in Limburg
van Roermond, 3081 inw.
MenaldumaBee um dorp
rP in de Fr. gemeente
g
deel met de fraaie state Martena of Groot-Terborne.
Beethoven,^ Ludwig
9 van, Duitsch componist,
geb.
P
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BEETHOVEN—BEGROOTING.

16 Dec. 1770 te Bonn, waar zijn
J vader Johann van
er de keurB. ^ g est. 18 Dec. 1792) )tenorzanger
gin
P zijn 14e jaar
vorstelijke
kapel
hof]
P was, werd op
J
organist
van keurvorst Max Frans II, vervolgens
g
g
(in 1792)) door dezen naar Weenen gezonden,
waar
g
Schenk en Albrechtshij
) leerling
g werd van Haydn,
^
trad hijJ in de Oostenri Jksche
berqer. Als componist
P
hoofdstad in 1795 voor het eerst op.
]
P Vanaf dat jaar
tot aan het einde van zijn
loopbaan
componeerde
hijJ een
P
P
reeks sYm Phonieën, ouvertures, concerten, oPera's, sonatel enz., 'die deeheele
g
wereld in verbazing
g en verrukkin brachten.
Het topP
J roem bereikte
P ent van zijn
hij
J in 1815, toen hijJ een
ter
sYP
m hope componeerde
P
eere van de overwinningg der
Verbondenen P
o Na
poleon I 164. Beethoven.
en beloond werd door het applaus
der soevereinen,
PP
die opP het Congres
J waren. Toch
^ te Weenen bijeen
leidde hij
genomen
een eenzaam
g
J over het geheel
g
leven enin
geheel en al op in
ggg
P zijnJ kunst. Zijn
afzonderingg van de wereld werd nogggr
grooter, toen hijJ
langzamerhand
minder goed
begon
g te hooren. In de
g
g
jaren
van zijn
jaren
laatste vijftien
J n leven was hijiJ volkomen doof. HijJ overleed na een langdurig
aan
J
glijden
g
waterzucht, 26 Mrt. 1827. Zijn
J laatste woorden
tot zijn
J vrienden waren: »Plaudite, amici; comoedia finita est"a(PP
laudisseert vrienden,
het spel
P
^
is uit). Het aantal nummers van zijnwerken bedras buiten de kleinere composities
niet mindraagt
P
der dan 138. HijJ bracht de instrumentale muziek
tot een verwonderlijkevolkomenheid.
chrijver en dichter, geb.
13
Beets,^ D s. Nicolaas,^ sschrijver
g
Set.
in 1839 tot
P
P 1814 te Haarlem,promoveerde
docter in deod
eleerdheid^ werd in 1840 redig g
P
kant te Heemstede bijJ Haarlem, in 1854 te Utrecht,
werd in 1874 hoogleeraar
in de theologie
g
^ te Utrecht
en is daarestorven
14 Mrt. 1903. Zijn grootsten
g
roem verwierf hij
P
J onder het pseudoniem
J met zijn
Hildebrand uit e g even novellen-bundel, de „Camera Obscura", waarvan in 1839 de eerste druk
verscheen, in 1904 de 23e, als volksuitgave.
een aan de Kaffers verwante BanBeets oeanen
toe-Negerstam
in Z.-Afrika, tusschen Duitsch-Z.-W.
g
eber g Afrika en het Drakeng
te de Zambesi en de Oran'eJ
riv. • worden verdeeld inW.-B.
( Barolongo's,Bangkwaketsi's,
Bakena's, Bamangwwato's,
g
Bakalahari's en Bahoeroetse's)) en 0.-B.Basoeto's
en
(
Makololo's). Het aantal B.
wordteschat
opP800 000.
g
Staatkundig
g behooren zij tot
het gebied der voorm. Boerenrepublieken,
tot het Britsche
P
Beetsjoeaan
B-1a nd-Protectoraat((ten N. 165. Beetsjoeaan.
Kaapland.
712 200 K. M2.
P
met 126 350 inw., zetel der regeering
g
g Mafeking),
g

tot de Br. Kroonkol. Basoetoe-land en derov.
P
Kaap
P
P de Goede Hoop.
dorp
inw. in de Frie•
Beetsterzwaag,
^met
P on . 8000
g
schaemeente
Opsterland,
aan de stoomtram van
Ps
g
Heerenveen naar Drachten.
Bega,
L ziJ riv. van de Theisz, dicht bijJ haar uit^
mondingn
g den Donau, 250 K. M. lang.
g Het 114
e B^akanaal loot
K. M. lap g
P van Temesvar naar
Groot-Becskerek.
Reinhold, D. beeldhouwer eb.15 Juli 1831,
B
vanaf 1866 te Berlijn
J arbeidend, van 1876-1903
leider van het atelier voor beeldhouwers; onder
zijn hoofdwerken behooren een marmeren Schillerstandbeeld, het nationaleedenkteeken
voor keilt
zer Wilhelm I, een bronzen Bismarck-statue, enz.;
te Berlijn.
g
J
g ast. 4 Aug.
Begharden. Zie Begijnen.
e9 3
Begonia,
^
gsierplant,
rP behoorende tot de 400 soorten tellende familie
der Begoniaceën, met
scheef-hartvormige
g
bladen (vandaar ook
wel de naam „scheefblad"), vaak ei genaardigg
gekleurd; is een
veel voorkomende sierplant, uit tropisch
P
P sch
166. Begonia.
Amerika en Azië afg
komstig.
in
artt.
123 en
aalt
Bek^
otin . gDe grondwet
bepaalt
P
g
124: Door de wet worden de be
^ootin
8^n van alle
uitgaven
des Rijks
en de middelen tot
g
J vastgesteld
g
dekking
De ontwerpen
g
g aangewezen.
g
P der algemeene
weg den
begrootin swetten
worden jaarlijksvan wee
g
daKoningaan de Tweede Kamer aangeboden,
g oden,
deli'k
der gewone
zitting
g van de
g
J na het openen
P
Staten-Generaal, voor den aanvang
g van het jaar,
]
waarvoor de begrootingen moeten dienen." Het
doel der B. is de regeering
g voor eiken B.-post
P aan
g
een maximum te binden. De B. is verdeeld over 12
hoofdstukken. Voor 1914 bedroegen
g
g de ramingen
van de verschillende hoofdstukken in uitgaaf :
885 000,—
1
I. Huis der Koningin
II Hooge Colleges van
810 673,50
Staat
III. Buitenlandscha Zaken - 1 464 226,
- 11 757 928,75
IV. Justitie
V. Binnenlandsche Zaken - 41 458 134,50
- 20 847 768,80
VI. Marine
VIIA. Nationale Schuld .. .. - 38 593 112,80
- 39 449 016,i12
VIIB. Financiën
- 34 965 377,VIII. Oorlog
- 43 629 555,96
I%. Waterstaat
X. Landbouw, Nijverheid
- 16 733 752,341/2
Handel
270 1273,50
XI. Koloniën
50 000,—
%II. Onvoorzien
Totaal

f 253 345 818,34

De raming voor 1914 overtrof de uitgaven voor
1912 met ruim 27 mill. gld.

BEGROOTING—BEHERA.
Voor 1910 bedroegen
^
g de ramingen
schillende inkomsten des rijks:
J
Directe belastingen.
n9
Grondbelasting
f
Personeel
Belastinggop bedriJ fs- en andere
inkomsten
Vermogensbelasting
g
g
Accijnzen.
Suiker
Wijn
^J
Gedistilleerd
Zout
Bieren en Azijnen
Geslacht ..
Indirecte belastingen.
Zegelrechten
^(Hoofdsom en oP8
centen)
Registratierechten
Hypotheekrechten
Rechten van successie enz.
^Hoofdsom en opcenten)
Pcenten
Rechten op den invoer.
Rechten op
P den invoer
F+ormaatze
g el^ (hoofdsom en Po c. .
en belasting 8
der^
gouden
Waarborg
^
en zilveren werken
Domeinen.
Gewone domeinen, tienden enz Domein van Oorlog
Groote wegen
Vaarten, veren en havens
.
Posterijen
J
..Rijkstelegraaf
en Telephonen
P
^
^
Staatsloterï
Staatsloterij
Akten voor de jacht en visscherij
•
Loodsgelden
g
Recht op
P de mijnen
Aandeel van het rijk
Jjk in de o P bren
der
^ t van de exploitatie
gP
StaatsePoores.
Aandeel van den Staat in de winsten der Nederlandsche Bank ...
Bijdrage uit het fonds voortsPruiriJjzen van domei#ende uit kooPP
, ,
nen
Leges geheven
g ingevolge de wet
van 9 Mei 1890 (Stb. no. 80)
Rente van kaPitalen, voorschoten
aan de koloniën, aan Staatsbedrijven, 's Rijks
bijz.fondsen,gemeenJg
ten enz.
Terugbetaling
g
g van voorgeschoten
g
kapitalen
P
Uitkeeringen
door Staatsbedri'J
g
ven van suPP
1. premie,
alsmede van
P
brandverz.-premie
P
Door 's Rijks
J Munt afgeleverde
g
munt
Rente van kapitalen
in de Grootb
P
.der Nat. Schuld

van de ver-

is sis 000
12 975 000
12 140 000
10 600 000
26 600 000
1 560 000
25 200 000
1 870 000
1 500 000
5 170 000
6 250 000
8 050 000
860 000
15 700 000
16 660 000
30 000
500 500
1 237 000
80 000
43 000
119 000
18 475 000
5 480 000
654 000
166y000
3 750 000

oa®

4 388 140
2 718 000
400 000
170 000

4 709.314
1447 041
61 125
8 225 000
6 500
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Baten voortvloeiend uit het
•
4 165 000
Staatsmijn-bedrijf
Opbrengst van voor het publiek
P
28 000
verkri' baar
verkrijgbaar
ggestelde stukken
Verschillende ontvangsten en toevallige baten
10 342 497
Totaal

f

228 416 617

Ook de B. voor Ned. Oost-Indië is aan deoedg
keuring
de B.
rP
g der Staten-Generaal onderworpen;
voor de koloniën Suriname en Curaçao worden vastgesteld
door den Gouverneur en de Wetgevende
evende
g
Vergadering
g dier koloniën. Inmenging
^g der St.
g
Gen. daarin heeft slechtslaats,
o. a. wanneer de
P
koloniale middelen uit de schatkist aangevuld moeten worden, wat echter ieder jaar
het geval
is. Ook
J
g
iedererovincie
en iedere gemeente
moet een B.
P
g
van inkomsten en uitgaven
opmaken.
De B. der
^
P
aan de goedkeuring
rP
Provincie is onderworpen
g
g des
Konings,
aan die van Gedeg
g de B. van de gemeente
Puteerde Staten der provincie.
P
Begijnen, Bagijnen, vormden de oudste wereldlïJ ke vrouwenvereeni
aan
^g' en, die zich geheel
g
denodsdienst
wijdden.
wijdden. Deze vereen ^gen
'
ontg
stonden in de 12e eeuw en verbreidden zich van uit
de Nederlanden over Duitschland tot in Spanje,
P^
Italië, Boheme en Polen. De B. woonden in B.-hoven,
huisjes, die rondom een plein
bestaande uit kleine huisjes,
P
ebouwd waren. In België
gebouwd
^ bestaan nogg zulke beDe bewoonsters voorzagen
i'neri'en.
9^
^
g in den regel
g
door handenarbeid in hun bestaan. — Veel minder
de
mannelijke
mannelijk
navolgeëerd
waren
de
Begharden,
^
g
Frankrij en Italië
g der B. Vooral in 't Z. van Frankrijk
in de 13e eeuw zulke vereen^g
' en.
Beghard werd echter aldra synoniem
met doeniet
Yn
en huichelaar. De meeste hunner vereen
' en
^g
verdwenen reeds vóór de Hervorming.
g
Behaim Bohemus, ook wel Martinus de Boëmia,
eb. omstr.
geb. 1459 te Neurenberg,
aardrijkskundige,
g
was in 1477 lakenhandelaar te Mechelen, begeleidde
g
op
admiraal, o
1484-86 Diego
e9 Cdo, een Portugeesch
g
een ontdekkingsreis
lans
g de W.-kust van Afrika,
g
woonde daarna tot 1490 opPde Azorische Eil.,
waar een Vlaamsche volk Pplanting
g was en stierf 29
Juli 1506 te Lissabon. Te Neurenberg
g is nogg een
aardglobe
van B., voor dien tijdeen meesterstuk.
g
Behar of Bihar, P rov. in het En g.-Ind. luitenant114 439 K. M2., ruim
gouverneurscha
P Bengg
24 mill. inw. — De stad B. in de divisie Patna,
45 000 inw. — B. was in de 6e eeuw v. Chr. de wieg
van het Boedhisme, vanwaar zendelingen uittrokken naar Ceylon,
China, TatariJ e en Tibet.
^
Behemot,^ ^
groot en sterk viervoetig
g dier, dat beschreven wordt in het boek Job (40 : 10-19). In
de Leidsche vertaling
g van het 0. T. heet de B. he
Reuzendier en volgens de aanteekening
g wordt er
mee bedoeld het nijlpaard.
prov.
Behera is de noordwestelijkste
gYP
P van Egypte
tusschen den W. NiJlarm en dien van Rosette,
10 780 K. M2., met Rosette 631 000 inw., hoofdsi.
Damanhur.
11

J
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BEHOUDEN PASSAGE—BEIERSCHE HIIIS.

Behouden Passage, zeestraat tusschen het Prinseneiland en het vasteland van Java, door zeilschepen
om straat Soenda in te varen,
P vaak gekozen
8
wiJ l de landverkenning8
er gemakkelijk
J is.
g
Behrin
n9 zeevaarder, geb.
g 1680
g^ Vitus, of Bering,
te Horsens in Jutland, trad in dienst van Peter
den Groote, voer in 1728 en in 1741 door de B.straat kwam in 1741 om op
P het later naar hem genoemde eiland Awatsja. De naar hemenoemde
g
B.-straat was reeds in 1648 ontdekt door Des 7'new.
grootsteder Russ.-Sib. Ko-eiland het ootste
g
mandor-eil., ten 0. van Kamtschatka, 1593 KM2.,
300 inw.
Behringzee is het N. 0. deel van de Stille Zuidzee, door de 75 á 92 K. M. breede Behringstraat met
de N.-IJszee verbonden, 2 274 800 K. M a.,emidg
derde diepte
M. in 1648 ontdekt door Des'9 P 1444 M.,
ontdekt
new, in 1728 en 1741 door Behring
r+9opnieuw
P
en onderzocht. De B. was tot 1893 aanleidingg van
eenschil
en de Ver.-Staten
g
^ tusschen Engeland
(geschil
we ens de robbenvangst); dit eschil werd in dat
g opgelost.
Pgelost
Jjaar door arbitrage
geb.
15
von, Duitsch geneesheer,
Behring,
8
^
g
gEmil
Mrt. 1854 te Hansdorf in W.-Pruisen, in 1895 hoogg
leeraar te Marburg,
8 in 1901 in den erfelf Jken adelstand verheven wegens
zijn
verdiensten oop
J groote
^
g
geneeskundig
gggebied; vooral beroemd om zijn ont8
dekking van het serum teen
g di Phteritis.
Beieren, koninkrijk in het Z. van Duitschland,
na Pruisen de grootste bondsstaat, 75 870 K. M2.,
6 887 000 inw., waarvan ong.
g 2 mill. Protestanten
en on 8g. 60 000 Israëlieten, bestaat uit een groot
^
van den Donau,
0. deel,dat tot het stroomgebied
8
van de Main en voor een klein deel tot dat van de
Elbe behoort, en uit een kleinerebied,
Rijng
Beieren of de Palts, 5928 K. Ms., dat aan den linker
ligt. B. grenst
ten Z. aan Tirol, ten 0.
Rijnoever
J
g
aan Oostenrijk,ten N. ((van W. naar 0.) aan Pruisen,
de Thiirin8er Staten en het koninkrijkSaksen, ten
W. aan Hessen, Baden en Wiirttember
8 . In het
Z. van B. strekken zich de Alpen
P uit, tegen
8 deze
de Zwabisch-Beiersche hoogvlakte, ten N.
aan ligt
van den Donau ligt
^ het Boheemsche
8 aan de 0.-grens
Woud in het midden de Frankische Jura, in het
ebergte en het Frankenwoud, in
N. 0. het Fichtel^
het N. W. het RhSn8eb. waaraan zich ten Z. W.
de Spessart
aansluit, links van de Main ligt het
P
Odenwald en in de Palts de Hardt. De beide hoofdriv. van B. de Donau en de Main, ^ zijnverbonden
door het Ludwi
(
Jriv.
B skanaaf dat van deRe^itz 1.-zi
van de Main) loopt naar de Altmuhl 1.
( ziJriv. van
den Donau). Ong.
o vanB. bestaat uit bouwland,
g 41 %
in de Alpenstreken
is veeteelt het voorname middel
P
van bestaan. Van deverschillende industriënisvooral
de bierbrouwerij) van beteekenis. De handel is levendig,
( 1914
J de uitstekendeverkeersmiddelen in
g
8039K.M.sPoorwe8,27 964K.M.tele^
aaf-,9772K.M.
telefoonlijn,
en telegraafkantoren).
J^ 5273 postP
Hoofdst. is München. — B. is een constitutionele
monarchie, aan het hoofd waarvan de koning
g staat;
de kroon is erfelijk
J in de mannelijkelinie van het
macht berust bijJ
huis W ittelsbach. De wetgevende
g

den Landdag,
J
8 bestaande uit een Kamer van Rijkserfelijke of door den koning
radenmet
erfelijke
(
8 voor hun
leven benoemde leden)) en een Kamer van Afgevaardi8den (159
leden, sinds 1907 door algemeene,
(
8
rechtstreeksche verkiezingen
) B. heeft 6
8 Bgekozen).
stemmen in den Bondsraad en zendt 48 afgevaarHet Beiersche leger
digden naar den Rijksdag.
8
vormt een zelfstandig
van het rijksleger
^ g
g contingent
g
((72 645 man, w. o. 3681 off. en artsen) onder o P perbevel van den koning,
g die dit PPerbevel in
P
tijd
8 aan den Duitschen keizer over0 van oorlog
draagt.
met de andere bondsstaten
^ In afwijking
bezit B. meerdere rechten ten opzichte
van het
P
eigen bestuur en beheert bijv.zelfstandig zijn
post- en telegraafwezen. De Katholieken in B. resorteeren onderaartsbisscho
twee PPen (van Munchen-Freisin
g de Protestanten
g en van Bamberg),
onder twee opperconsistories:
München en Spiers
PP
P
voor de Palts). Het budget
(voor
8 van B. bedroegg in 1913:
691 930 609 M. in ontvangst
g en uitgaaf; de staatsschuld bedroegg in 1911: 2 427 282 000 M. — Lodewas een
wijk
^ II, die vanaf 1864 over B. regeerde,
g
zeer kunstminnend enrachtlievend
vorst, die
P
zeer verkwistend leefde en tenslotte in 1886 krankzinnigerklaard
moest worden. HijJ verdronk zich
8
13 Juni 1886 in het Starnber.
Sereteer. Zijnopvolger
koning
g Otto I, was eveneens krankzinnig,
8 zoodat
Prins Luitpold, derde zoon van Lodewijk
^ I, die in
1886 regent
werd voor zijn
J neef Lodewijk
^ II, dit
g
Luitpold stierf
ook bleef voor Otto I. Prinsregent
8
11 Dec. 1912 en werd als zoodanig8 opgevolgd door
zijn
^ In Nov. 1913 werd echter aan
J zoon Lodewijk.
werd
het regentschap
de kroon
roon
P een einde gemaakt;
8
8
vacant verklaard en derins-reent
P
g proclameerde
P
zich als Lodewijk
^ III tot koning
g van B.
van den Hoekschen
Beierland is het W.edeelte
8
Waard,rov.
8
P Z.-Holland; omvat de 3 gemeenten
Oud-B. ( met 6139 inw.), Nieuw-B.((met 1848 inw.
en Zuid-B.((met 2265 inw.).
uit het B. H. regeerBeiersche Huis. Deaven
^
g
den over Holland en Zeeland van 1354-1433. Deze
gingen
van
het
Henegouwsche
beideaaf
scha
en
^
PP 8^g8
Margaretha,
in het B. H. over door het
9a,
J van Mar
dochter van den voorlaatsten graaf van Henegouwen met Lodewijk van Beieren, Duitsch keizer van
1314 tot 1347. Toen haar broeder Willem IV van
Henegouwen
sneuvelde tegen de W.-Friezen, werd
e9
zij
erkend en door den keizer
0 door velen als gravin
^
met deaaf
schaPP
en beleend. In
1346zij
begaf zij
^
8
zich naar Holland en benoemde voor haar vertrek
haar tweeden zoon, Willem van Beieren, tot stadhouder; in 1349 stond zijJ hem de graafschappen
^
PP af
tegen
betaling
som en een som
^
J
g van jaarlijksche
g
in eens. Willem kwam zijn
J verplichtingen niet na,
herriep
Margaretha
9
P haar afstand en nu ontstonden
twisten, die ons land
de Hoeksche en Kabeljauwsche
7
150 jaar lang
van Mar8 teisterden. De aanhangers
g
9aretha waren de Hoekschen, die van Willem V de
In 1354 stond Margaretha
degraafKabeljauwschen.
9
^
9
schappen
af en behield alleen Henegouwen.
PP opnieuw
P
8
wettigen
— Na den dood van Willem VI, diegeen
g
8
zoon naliet, beschouwden de Kabei jauwschen Jan
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J

van Beieren als zijn opvolger, de Hoeksehen Willems
dochter Jacoba en haargemaal Jan van Brabant
alsaaf.
^ Het einde van den daaruit volgenden
g
burgeroorlog
bur
^ a.)) haar bezittingen
g
g was dat Jacoba(z.
g
in 1433 aan hertog
moest
9
p van Bourgondië
g Philips
afstaan, waarmede de regeering
g van het B. H.
g
eindigde.
g
in de Pprov. Drente, 5665 inw.
Beilen,
^ gemeente
g
station aan de spoorlijn
J Zwolle—Groningen.
P
g
anaaltje van de Drentsche HoofdBeilervaart kkanaaltj
Beilervaart,
bijJ Smilde naar het dorp
P Beilen, in 1790-91
gegraven.
Beilen
g s Albrecht,^ krijgsaanvoerder ten tijdevan
de Hoeksche- en Kabeljauwsche
twisten, verdedigde
J
g
het kasteel te Schoonhoven tegen
de troepen
P van
g
Jacoba van Beieren. Bij
overgave
schonk
Jacoba's
J
g
aanvoerder Floris van Ki' ^f hoek allen ggenade,
enn
behalve B. Deze kreeg
g een maand uitstel om zijn
J zaken te regelen,
stelde na verloop
tij zich
g
A van dien tijd
handen van zijn vijand en werd op
p last van Kijfhoek levend begraven.
g
Beins, Hendrik, Nederl. natuurkundige,
g geb. 1835,
arts te Groningen,
overleden 22 Sept.
p 1888, vond
g
met zijn broeder Jan Frederik B. een eenvoudig
toestel uit om vloeibaar koolzuur te bereiden; deze
broeder bedacht tevens een toestel om de z..
g
kogelflesschen
te vullen.
g
Beira,
Beira Portugeesche
Pprov., van de Douro tot aan
g
de Taag, 23 943 K. M2., 1 518 000 inw., hoofdstad Coimbra, verdeeld in 5 distr.: Coimbra, Aveira,
Viseu, Guarda en Castello Branco.
Beira, Port. havensi. aan de 0.-kust van Z.-Afrika, aan de monding
it
g van de Pungwoe,
gwoe 4000 inw., ue9' ( B.—Umtali—
p
gangspunt van den Beira-spoorweg
in Masjo
n
Fort Salisbury
J aland en verder naar
nY
BoelawaY)
o.
groot MohammedaanBeiram^ naam van twee rooie
feesten in Turkije:1) de kleine B. wordt gevierd na het einde van den vasten-maand Ramadam; 2) deoote
^ B., 70 dagen
g na den eersten.
der oude Phoeniciërs, de beBeiroet, het Bertus
Beiroet
y
lan^J
ï kste haven- en handelsstad in Syrië,
Y hoofdst.
van het Turksche wilajet B. ( 16 000 K. M2., 534000
inw.), 185 000 inw.; zijde- en katoenweverijen,
fabricage
P
g van ggoud- en zilverdraad spoorweg
g naar
Damascus.
Beka. Zie Becanus.
Beka,^ Charles Tilstone, Eng.
g reiziger
g en aardrijJkskundige,
geb. 10 Oct. 1800 te Londen, ald. gest.
31
g g
g
Juli 1874, onderzocht vooral Zuid-Abessinië (1840
meermalen
—43) en behandelde in zijngeschriften
g
het vraagstuk
van de bronnen van den Nijl.
g
Bekentenis. In onze strafwetgeving
g g behoort de
B. onder de bewijsmiddelen,
waardoor de rechter
tot de schuld van den beklaagde kan besluiten. De
B., de verklaring
dat hijJ zich
g van den beklaagde,
g
aan het hem ten lasteele de
g feit heeft sehuldigg
nogg niet
g
ggemaakt, levert echter opP zichzelf genomen
het wettelijk
bewijs, tenzijJ die B. door andere aanJ bewijs,
standigheden wordt bevestigd.
Zij
J die niet
g Zijn
wezeg , dan zal de beklaagde,
enkel
g tegen
g wiep geen
g
ander bewijs bestaat, moeten worden vrijgesproken.
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B. buiten rechten, dus elders dan voor den rechter
afgelegd, is geen
een rechtstreeksch bewijsmiddel,
J smidd kan
alleen een aanwijzing
J gzijn
J n ten laste van den beklaaggde. In vroeger
tijde
durfde men zonder B. in ernstige
g tijde
g
zaken, inz. in halsmisdaden, niet veroordeelen.
Vandaar dat men er een buitengewone
waarde aan
g
hechtte en haar zelfs dooreweldadi
e
g
g middelen
(de foltering)
zocht te verkrijgen. Allen s werd
gAlleng
dei'nbank
afgeschaft
in die gevallen,
waar
PJ
g
g
J gen van schuld bestonden,
g een ernstige aanwi'zin
en tenslotte werd zeeheel
en al afgeschaft
(in
g
( ons
g
land bijJ de staatsregeling
) Ook in het
g g van 1798).
burgerlijk proces
roces
spreekt men van een B., hoewel
p
„erkentenis" of „erkenning"
g wellicht juister zou
zegg
en, wat er mee bedoeld wordt, n.l. de uitdrukkeli'
J ke verklaring,
g willens en wetens afgelegd,
waarin een derJ
P arti' en een feit als waar heeft erkend, op
P welk feit zich de andere partij
P J beroept.
P
zijdevan de.
Bekes, Hong.
g
g comitaat, aan gene
Theisz, 3670 K. M 2., 279 000 inw., zeer vruchtbare vlakte, besproeid
door de Witte, de Zwarte;
P
en de Snelle KSros; hoofdst. B.-Gyula.
— Het.
Y
vlek B., aan de samenvloeiing
g van de Witte en
de Zwarte KSros, 27 000, meest Protestt ntsche,..
Magyaarsche
inw.
gY
Bekescsaba
Bekescsaba, s tad in het Hong.g comitaat Bekes,
43 000, meest Lutersche, Slowakische inw.
hoofdst. van het Hong.
Bekesgyula,
^Y
g comitaat
Bekes, aan de Witte KSros, 24 000, meest Katholieke, Magyaarsche
inw.
gY
evormd
wordtdoor
de twee heupBekken, Het,
P
beenderen en het heiligbeen,
benevens de vier
g
kleinere beenstekken, die het staartbeen vormen.
Het verbindt de onderste ledematen met het overig
lichaam.
geb.
Bekker, Bathasar, Ned.redikant,
P
g 20 Mrt,
1634 te Metslawier in Friesland,redikant
te Am,
P
sterdam in 1679, uit zijn
in
J ambt door de Synode
Yn
1692 ontslagen
het schrijven
gzijn
van zijn
g
eg wegens
langrijkboek „De betoverde wereld, zijnde
zijnd een
grondigonderzoek van 't gemeen
evoe
aan g
ggevoelen
deselver Aart en Vermogen,
gaande de geesten,
g
g en
Bewind en Bedrijf, enz."Franker 1691, 4 dln.),
waarin hijJ het geloof
aan de macht der booze geesten
g
g
aan toovenaars, heksen, enz. bestreed. HijJ werd
hierom van alle kanten aangevallen
en gedwongen
g
g
g
te verklaren dat hijJ wel het bestaan, maar niet de
macht der boozeeesten
erkende. B. sloot zich
g
daarop
aan en stierf 11
Pbij
J de Waalsche gemeente
g
Juli 1698.
Bekken^ Elizabeth,geb. te Vlissingen 24 Juli 1738
gehuwd
met Adriaan Wolf,
te Beemster,
f predikant
g
P
e, was een der meest
Hage
gest. 5 Nov. 1804 te 's Ha
begaafde
Ned. schrijfsters
uit de 18e eeuw. Met
g
haar vriendin Agatha
Deken(z. a.) schreef zijJ de
9'
„Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart"
(1782),
g
de „Historie van den heer Willem Levend" (1784),
de „Brieven van Abraham Blankaert"1787-1789
(
en de „Historie van mejuffrouw
Cornelia WildJ
schut" (1793-1796). Deze romans onderscheiden
zich door huneesti
heid
g
g en echt-Nederlandsch
karakter.
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zakelij recht,
Beklemming,
^^ et recht van, is een zakelijk
hierin bestaat dat men land, aan een ander
•
toebehoorend, tegen
betaling
van een vaste
jaar'^
g
liJ ksche rente, van de in geval
van overgang
g
g gbedongen
P het land val
^ ^geschenken en van alle op
lende lasten en belastingen,
of laatg eggebruikt
g
bruiken. Van de gewone huur onderscheidt het zich
doordat het een overeenkomst is, meestal in vroeere eeuwen aangegaan tusschen den toenmaligen
eigenaar en den toeoma ' en „beklemden meier",
die niet meer opgezegd kan worden. Het recht van
B., eenmaal verkregen,
vererft in alle liniën en
g
zijn
^
graden.
eden. De meier en zijn
erfgenamen
hebben dus
een altoosdurend recht op
P het land, kunnen daar
voor eigen
en slechts
^ rekening
g een huis opzetten,
P
in hoogst
zeldzame
gevallen
evallen kan het recht vervallen of caduceeren, bijv.wanneer de meier sterft
zonder bloedverwanten na te laten, in denraad,
g
waarin men erven kan, wanneer hij een aantal jaren
achtereen nalatigis in het betalen der huur, de bedongen
eeft, enz. Daar het be^ geschenken niet geeft,
klemrecht uit vroeger eeuwen dateert, is de te betalen huur ofacht,
naar onzegeldswaardeberekend,
P
g
in den" regel zeer
laag. Het beklemde land magg
^
zonder toestemming
niet gesplitst
g
g van den eigenaar
^p
worden. Het recht van B. kan met hypotheek
en
YP
servituten belast en door den meier aan een ander
ever^
edra
gen worden en is vatbaar voor executie.
Ilet komt bijna
Groningen
J uitsluitend in de prov.
A
^
voor en heeft daar op
e de welvaart van den landbouwstand eenoeden
invloed uitgeoefend.
g
^
Bel. Zie Baal.
zijnA
de bijdragen,
die de staten,proBelastingen
g zijn
vinciën enemeenten
heffen, onafhankelijk
g
,J van
eenigen
bi'zondeien
dienst der overheid. Tegeng
J
g
woordi^worden de B. meestal betaald in geld;
vroe g
zij ook betaald in den vorm van diensten
^er werden zij
en art. 239 van de Gemeentewet kent nogg handen sfandiensten. De B. in Nederlanden word verdeeld in directe en indirecte B., accijnzen en rechten.
personeele
Tot de directe B. behooren :rond-B.,
P
g
B., vermogens-B. en bedri'fs-B.
J
^(1 Mei 1915 te ver vanen
door
de
nieuwe
inkomstenbelasting);
g) tot de
g
de registratierechten,
indirecte B.: de zegelrechten,
^
g
de hypotheekrechten
en de sucessie-rechten; acci'n^
J^
wijn,g
van suiker, wijn,
gedistilleerd,
zen wordeneheven
g
en geslacht
(zie
zout, bieren en azijnen
c opA Accijns);
^)
g
tot de rechten behooren, behalve de waarborgg en belasting der gouden en zilveren werken en het f ormaatzegel,
g de invoerrechten. Voor de opbrengsten
dezer middelen, zie onder B^rooti
n9 . In theorie
verdeeld met de belastingen
g wel alleen in directe en
indirecte, waarbij
J dan onder directe verstaan worden die, welke inderdaad gedragen worden door
wie ze betaalt, en onder indirecte die, welke door
dengeen, die ze betaalt, opP anderen
aneren
verhaald kunnen worden. De suikerfabrikant bijv. betaalt de
die weer terug^door den
accijns
op
J$^
J
P suiker en krijgt
suikerprijs
rAJ met de betaalde belastingg te verhoogen.
^
bovengegeven
even verdeelin in
Bi
Bij
8 onze belastin ^ ^^
wetgeving
8 g berust het onderscheid tusschen directe
een aanslag
en indirecte B. hierin, dat hij bij de eerste
ag

geschiedt en een copier ^ lijstvan
belastingschuldigen)
J
wordt oP^emaakt, bi Jde laatste niet: die worden
alleen in beP aalde gevallen of biJbe
Paalde hand
ling
eng
geheven. — De B., welke deprovincie
kan
P
heffen, bestaan uit opcenten
op
p
A de rijksbelastingen,
deze mogen
op degrondg niet meer dan 50 bedragen
g P
Sr
B. en voor ongebouwde
eigendommen
niet lager
g
^
g
zijn
Opcenten
opP
deP
personeele
J dan voor gebouwde.
g
P
B. mogen
hooger
getal geheven
worden
g tot geen
g
g ^
^
dan dat der opcenten
op
voor ong eP
A de grond-B.
$T
bouwde eigendommen.
Ook opP vermogensg
^ens en bedrïJ f s-B. mag
heffen,^ mits oop
gdePprovincie opcenten
P
beide tot eengelijkbedragg en eerst dan, wanneer
het aantal opcenten
op
le B. 20 beP
A de personeele
drast,
g Zij Jmogen
J dan de helft van
g niet meer zijn
de opcenten
op
personeele B. en in geen
geval
A
PdeP
^ g
meer dan 20 bedragen.
— Ook deg
gemeenten mogen
g
^
oAcenten heffen op
personeele en degrond-B.
PdeP
^
Voor deond-B,
mogen
$^
^ zijJ niet meer bedragen
g dan
40 voor deeb.
^ en 10 voordeon eb.eigendommen.
g
^
Voor de opcenten
op
B. is g
geen maxiA
A de personeele
P
mum, is echter hetetal
hooger
hooge dan 50, dan moet het
g
50 beperkt
blijven
voor de aanslagen
der enen,
P
g dergenen
wie de belastbare huurwaarde niet meer is
dan het dubbel van het in deemeente
belastbare
g
minimum. Verder heft deemeente
deplaatselijke
^
^
p
inkomsten-B. ^ hoofdelïJ ke omslag),
g voor haar de
voornaamste bron van inkomsten. BijJ de bepaling,
door aangifte of schatting,
hattin , van het belastbaar inkomen, moet een som afgetrokken
worden voor
g
noodzakelijk
J levensonderhoud, voor allen gelijk
gJ of,
in verband met de samenstellingg van het gezin,
oop
g
i ken voet
berekend. Het percentage
A
^ der heffingg
is óf voor alle inkomensgelijk,
gJ óf kan naar vaste
regels
aan een zekereA
ro essie
gebonden
worden.
^
^
g
Behalve deze B. mogen
nog^ heffen:
g
g de gemeenten
lo. B. opA honden; 2o. B. o tooneelvoorstelliri
P
gen;
30. B. in natura of verplichting
rP
^ tot arbeid of leveringen
4o. het z. g.
g behoeve van gemeentewerken;
^
g
straatgeld
5o. B. opAg
gebouwde eigendommen
in
g
g
bepaalde
deelen der gemeente
(om
grondeigenaars
be
A
^
g
^ ^
te doen meedragen
g in de kosten van straataanleg).
g
B. in den vorm van regie
of
staatsmonopolies
be^
A
staan in ons land niet meer, in Indië wel, voor opium
A
en zout. In vele Europ.
^
A landen bestaat tabaksregie,
zoodat de Staat daar de eenige
g
g tabaks- en sigarenfabrikant is (en nietoedkoo
Plevert).
g
Belawan, riv. in de afd. Deli van de res. Sumatra's
0.-kust; aan haar mond ligt
g depplaats B., waarlans
wordt.
g tabak uit evoerd
g
Scharkiëh in BeBelbês^ hoofdst, van de prov.
A
neden-EgYP
te, 48 K. M. ten N. 0. van Kairo, 11 000
inw.
Belchen^ bergtop
g A in het Zwarte Woud, 1414 M.
hoog,
g
^ ten Z. van Freiburg.
Beleediging,
naam en
Beleedi
in in den zin van: in goeden
g
eer aantasten, is een strafbaar feit. Het Wetb. van
Strafrecht onderscheidt verschillende vormen van
B. n.l. eenvoudi9 e B., smaad, smaadschrift en laster.
BiJ de drie laatste vormen moet een bepaalel feit
9 ten laste gelegd
mondeling
schriftelijk zijn
^ of schriftelijk
^ ^ en
wel met het kennelijk doel daarvan ruchtbaarheid te
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geven. Ontbreekt een dezer eischen, dan heeft men
te doen met eenvoudige
9 B., die alleen strafbaar is,
opzettelijk is geschied,
als zijJ opzettelijk
en dan gestraft
wordt
g
g
met ten hoogste
of eengeldg 3 maanden gevangenis
g
g
g
boete van ten hoogste f lJ
300. Bij een beoordeelingg
van de vraagg of een B. als smaad (of wanneer zijJ in
eengeschrift
begaan
is, als smaadschrift)) gestraft
g
g
g
moet worden, laat de rechter de waarheid van het
ten lasteele
J buiten kwestie. Men
g de
ggewoonlijk
g
mag
diefstal bijJ A.
bijv. wegens
g van iemand, die bijv.
g
of B. ontslagen
zeggen
g is, niet in 't publiek
J
P
gg of schrïyen: „HijJ is bijJ A. of B. wegens
diefstal ontslagen."
g
g
Het eenige
excuus
voor
zulk
een
B.
kan
liggen
in
g
gg
het feit, dat de beklaagde
heeft in het
g gehandeld
g
algemeen
belang
g of tot noodzakelijke
g
J verdediging.
De rechter onderzoekt de waarheid van deeuite
g
beschuldiging alleen:
1. wanneer hij dat noodigg
hij
acht ter beoordeelingg van de beweringg van den
en
beklaagde
dat hijJ in 't algemeen
belangg of tot noodg
g
zakelijkezelfverdediging
gehandeld
heeft; 2.
l^ gwan
g
neer aan een ambtenaar een feit is ten lasteele
g gd,
begaan in de uitoefeningziJner bediening. Levert
de dader in dezeevallen
het bewijsJ der waarheid
g
niet en blijkt,
J dat hijJtegen
g
g beter weten in beleedigd
heeft, dan staat hijJ schuldigg aan laster. Smaad wordt
gestraft
met gevangenisstraf
van ten hoogste
6
g
g
g
g
maanden of boete van ten hoog stef1. 300; smaadschrift
1 jaar
geva genisstraf of
f met ten hoogste
]ngenisstraf
g
g
boete van ten hoogste
f1. 600; laster altijd met e^g
vangenisstraf van ten hoogste
3 jaar.
jaar. — De P rac g
tische conclusie uit bovenstaand overzicht is dat
men uiterst voorzichtig
J in het openlijk
g moet zijn
uitspreken
van beschuldigingen. Ook het, o het
Pop
platteland
nogg al eens voorkomende,^P
plaatsen van
P
onaangename
advertenties is een zeergevaarlijk
g
e
spel.
persoon
er tegen
gen rea
]g
P Wil de aldus bejegende
P
die ze P
plaatst, bijna
Pdegeen,
g
gBeren, dan beloopt
altoos straf.
Bele^ , Staat van, Volgens art. 187 van de Grondwet kan ter handhavingg van de uit- of inwendige
g
veiligheid
door ofivanwege den koningg elk gedeelte
g
g
van hetond
ebied
des
Rijks
in
staat
van
oorlog
J
g
^ g
of in staat van beleggverklaard worden. Daarbij
Daarbij
kan worden bepaald
dat de grondwettelijke
P
gr
J bevoeggezag
dheden van het burgerlijk eza ten opzichte
P
van de openbare
orde en de politie
geheel
of ten
P
P
g
deele op
en de burgerP het militair gezag
g g overgaan
g
g er
like
wort overheden aan de militaire ondergeschikt
g
den. Verder kan daarbijJafgeweken
worden van de
g
grondwettelijke voorschriften omtrent de drukpersvrijheid,
het recht van vereen
' en vergaP
J
gmg
ga
dering, de onschendbaarheid der woning
g en het
brievengeheim
en van den regel,
g
g^ dat niemand tegen
g
zijn
kan
J wil voor een anderen rechter gebracht
g
worden, dan die de wet hem toekent. Is tengevolge
van een vi JandeliJ ken inval of van binnenlandsche
onlusten deemeenscha
P tusschen een deel des
g
rijks
J en den zetel der regeering
g
g verbroken, dan kan
dit deel door het militaireza
gezagook zonder koninklik
J besluit in staat van beleggworden verklaard.
Wordt de staat van belegg
ergens
verklaard, zonder
g
dat er van een vi JandelïJken inval sprake
is, dan
P
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i aan de Staten-Generaal een wetsmoet onderwld
voorstel wordenedaan
om den duur ervan te beg
P alen. Komt er geen wet tot stand, dan wordt de
staat van oorlo g of van beleggals opg eheven beschouwd. — Het verschil tusschen deze beide toestanden komt hieropP neer dat bijJ den staat van belegg
het militaireeza
nogg
veel uitgebreidere
bevoegdg g
g
g
heden krijgt,
dan bij den staat van oorlog.g Deze beJ gJ
voegdheden zijn
bij
J geregeld
g g
J de wet van 23 Mei
1899Stbl. no. 128).
1899(Stbl
Zie Para.
Belfast,^ hoofdst. van het Iersche graafschap
P An^
trim, ten N. van Dublin, in den binnensten hoek
van de Carrickfergusbaai,
daar, waar deLaga
Laan er
^
in uitstort, 387 000 inw.; Kath. universiteit,
haven met dokken; B. is de belangrijkste
fabriekstad
g^J
en, na Dublin, ook de belangrijkste
handelsst. van
gJ
Ierland; hoofdcentrum der linnenindustrie.
in Limburg,
Belfeld,
^ gem.
g
g aan den r. Maasoever,
ten Z. van Venlo, 1213 inw.
Belfort, Fr. vestingg van den laten rangg en hoofdst.
van het Territoire de B., het aan Frankrijkgebleven
g
Fr. dep.
P Haut Rhin, nu
ggedeelte van het vroegere
g
een afzonderlijke
f eenheid in de administratieve verFrankrijk (608
^
deeling van Frankrijk
K. M 2., 95 000 inw. ),
litg aan de Savoureuse, in de Trouée de Belfort,
de inzinking
en de Jura,
g tusschen de Vogezen
g
39 000 inw. In Nov. 1870 sloegen
g de Duitschers het
beleg
g voor B., dat door kolonel Den ert-Rochereau
heldhaftig
18 Febr.
J
g verdedigd
g en door den vijand
1871 bij
genomen
werd, waarbij
waarbij de beJ capitulatie
P
g
zettingmet alle krijgseer mocht aftrekken. 15-17
Jan.1871 had bijJ B. een slaggP
plaats tusschen het 14e
legerkorps onder Von Werder en het Fr. 0.-leger
g
onder Bourbaki, die in weerwil van zijn
J overmacht
terug
g moest trekken. BijJ het sluiten van den vrede
wist Thiers B. voor Frankrijk
J te behouden.
van
Belgica
((Gallia bel9 ica) , een van de 4 prov.
g
P
Gallië, na de indeeling onder Au9ustus (27
^ v. Chr.),
omvatte het N. 0. deel, dat bewoond werd door de
Belgen,
g ^ die het derde deel der bevolkingg van Gallië
vormden en tusschen Seine en Marne, de Ardennen,
den Neder-Rijn
Zij waren
J en de Noordzee woonden. Zi'
van Keltische afkomst, doch vooral in het 0. met
Germaansche landverhuizers vermengd,
g en zeer oorlogszuchtig. Volgens
Strabo telden zijJ meer dan een
g
millioen weerbare mannen; zijJ waren verdeeld in
verschillende stammen : de Bellovaken, de Nerviërs,
de Aduatuken, de Remen, de Suessaonen, de Atrebaten, de Moriënen, de Menap iërs, ^(inVlaanderen
tusschen de Schelde en de Noordzee), de Ambianen
en de Veromanduers. Het onderworpen dezer stammen kostte Caesar zeven ]jaar tijd.In het Z. van
Engeland
woonden de Britsche Belgen, die ten tijde
J
g
van Claudius aan de Romeinen werden onderworP en. (le eeuw n. Chr.).
Bel
g ië
^ het dichtst bevolkte koninkrijk
^ van
Europa
ten N. aan
P (254 inw.Pper K. M'. grenst
^
de Ned.rov.
Zeeland en N.-Brabant, ten 0. aan
P
de Ned.rov.
P Limburg,g aan de Pruisische Rijnprovincie en het groothertogdom
Luxemburg,
P
gr
g,
g
in het Z. aan de Fr. dep.van 0. naar W.: Meuse,
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Ardennes, Nord en Pas-de-Calais en ten W. aan
de Noordzee (over 66 K. M.); grootte 29 456 K. M2.
B. is, wat de bodemgesteldheid
betreft, verdeeld
g
in 3ebieden,
door rivieren gescheiden:
in het
g
g
W. strekt zich het laagland
uit van de zee en de
g
N.-^
ns af tot aan de Schelde en de Rupel
P met de
DiJ le, ten Z. daarvan het heuvelland tot aan de
dalen van de Sambre en de Maas en ten Z. daarvan
het bergland
in het Z. 0. des lands. De hoogvlakg
^
ten der Ardennen zijn
J 631 M. hoog.
g B. wordt rijk
besproeid
door de Schelde en haar zijriv
zijrivieren
P
J
Dender, Rupel,
Lee;
P
Y de Maas met de Sambre en
de Ourthe; de Yperlee
loot
P
P in de Noordzee uit;
tevens bezit B. een net van kanalen. Afzonderlijke
J
namen dragen
landstreken : het Land
g de volgende
g
van W aes(de streek tusschen Gent en Antwerpen,
rp
ten N. van de Schelde), de Kempen
p
p (Campine,
(
(de heistreek langs
g
g de N. Brabantsche grens),
Fagne (tusschen Sambre en Maas,) Condroz(de
streek, die ten W. en N. aan de Maas grenst),
Hautes Fagnes
Fagnes(het
het hoogland,
dat aan hetoot-herto
^
gdom
Luxemburggrenst),
) de Hesg 8T
ba
ye ((ten N. van de Maas
tusschen Namen en Luik) en
het Hageland
p9
((de streek ten
N. van Leuven). — De bevolkin
g ((in 1911)) 7 490 411
zielen tellend, bestaat uit Germaansche
Vlamin
g en en
Romaansche Walen; in 1910
bevonden zich in B. 70 950 67.Wapen
^
P v . België.
Nederlanders(
Nederlanderswaarvan
waarvan bijna
de helft te Antwerpen), 80 765 Franschen en
57 010 Duitschers. Hoewel de Vlamingen
g in de
meerderheid zijn,
J werd in 1830 het Fransch de ofïiciëele taal; in 1898 slaagden
de Vlamingen
g
g er in
hun taal wettelijk
gestel
J met het Franschgelijk esteld
krijgen; in de praktijk
J hapert
P
P hieraan echter nogg
al eens wat; een verblijdend teeken
is dat koning
g
Albert I bijJ zijn
zijn troonsbestijging
den eed aflegde
g
Jog
in het Fransch ;en in het Vlaamsch. De taalgrens
tusschen het Vlaamsch en het Waalsch is zeer
scherp
van Kortrijk in een rechte lijn
Plij
P en loopt
Z. van Brussel en Leuven tot nabijJ Maastricht
en wendt zich dan lans
g Verviers naar het Z. 0.
BijJ de volkstelling
g van 1910 bleken er in B. langs
g de
0.-grens
0.28 314 Belgen
^
g te wonen, die alleen Duitsch
spraken.
Alleen Fransch spraken
2 574 805^.
; alleen
P
P
Vlaamsch, 2 822 005; terwij
terwijl 801 587 Fransch èn
uitsluispraken.
De bevolking
f
g is bijna
J na
tend Katholiekon .g15 000 Protestanten en 3000
Israëlieten). — Middelen van bestaan. B. is zeer rijk
J
aan delfstoffen, inz. aan
steenkolenJ
de
d ijzerertssteenkolen(
bedroegin 1913 : 150 500 ton ter waarde
P
van frs. 766 400, de steenkoolproduktie
23 053 540
P
ton ter waarde van ruim 340 mill. francs),waardoor het een der eerste nijverheidslanden
der
J
wereld iseworden.
Veeteelt en landbouw bloeien,
g
maar niettemin moet erraan
ingevoerd
worden.
g
g
De handel bloeit er van oudsherinvoer
oudsher(invoe in 1911:
mill. francs; uitvoer 3580,3 mill. francs

transito : 2298,9 mill. francs), waartoe meewerken
de vele kanalen (2061 K. M. en, sPoorwegen in
( 1911:
4678 K. M. + 3854 K. M. buurtspoorwegen).
Er waren in 1911 in België
g 12 300 postkantoren,
P
de telegraaflijnen
hadden een lengte
J
gr
g van 7682 K.M.
(draadlengte
draadlente 41
K. M. ), het aantal verwerkte
telegrammen bedroegg 8 704
((diensttelegr. niet
meegeteld); de telefonen hadden een draadlengte
gte
van 231 808 K. M. met 42 230 abonnementen. —
Het aantal schepen
P onder Belg.
g vlag
g varend was in
1911: 8 zeilschepen
en 93 stoomschepen
met een
P
P
tonnenmaat van te samen 166 420 ton. In Belg.
g
havens vielen in 1911 totaal 11 106 scheen
P, binnen
met 15 907 359 ton, terwijl uitgeklaard
werden
g
11122 scheen
P metende 15 896 915 ton. Staats..
de rondwet
van
instellingen
en bestuur. Volens
g
g
g
7 Febr. 1831in
l 1893 herzien),) is de kroon erfelik
J in het Huis Saksen-Cobur9 -Gotha ((echter niet
in de vrouwelijke
J linie).
) B. is een constitutioneele
monarchie; de koning
g resideert te Brussel en heeft
een civiele lijst
J van 3 mill. f r., hijJ deelt de wet gege
vende macht met de Kamer van Afgevaardigden
en den Senaat. Deze laatste bestaat uit leden, die
40 jaar oud moeten zijn, 1200 franken directe belastingen moeten betalen of voor een waarde van
minstens 12 000 franken aan onroerendeoederen
g
moeten bezitten. Door de Provinciale Staten kunnen echter,
J van den census, 26 senaonafhankelijk
torenekozen
worden. Buiten dezen bestaat de
g
Senaat dan nogg uit half zooveel leden als er leden
van de Kamer van Afgevaardigden zijn
zijn. Het aantal
wisselt met de bevolking
g (1
( lid o P
40 000 inw. en bedroeg
g in 1906: 166. Elke 25jarige
^gekozen
kan als afgevaardigde ekozen worden
g Belg
geniet dan 4000 franken traktement. De afg vaardigden worden voor 4 jaar
gek
om de 2
J
g
jaar treedt de helft af. De senatoren hebben 8 jaar
zitting;
treedt de helft af. Elk burger,
J
g
g om de 4 jaar
die minstens één ^jaar in eenzelfdeggemeentegewoond heeft, is kiezer: op
leeftij voor de
J g leeftijd
P 25-jarigen
30-jarigen
van Afgevaardigden,op
0 30-'ari
en leeftijd
voor den Senaat. Twee stemmen worden uitgebracht
g
door 35-jarige
duwnaars met wet ] ghuisvaders of weduwnaars
ti gge kinderen, als zij
beJ minstens 5 fr, personeele
P
lasting betalen, en door 25-jarige
van
J g eigenaars
g
gronden met een minimum-huurwaarde van 48 fr.
of een verkooP waarde van 2000 fr. of van een
rente van minstens 100 fr. uit staatspapieren of
spaarbankboekje;
J een derde stem wordt verleend
P
aanersonen,
die een academisch of ander examen
P
afgelegd hebben, die volgens
bovenst. maatstaf
g
tegelijk grondrond- en kapitaalbezitters
zijn
zijno f bepaalde
P
P
hoogere betrekkingen
g bekleed hebben. Volgens de
Kiezerslijsten
van 1912/13 waren er 1 745 666
J
kiezers, waarvan 1 005 094 met één stem, 412 721
met twee stemmen, en 327 851 met drie stemmen. Er
bestaat stemdwang.
door een
g — De koninggregeert
g
ministerie van 7 leden; hijJ maggde kamers ontbinden, doch niet langer
hij
hij
g
g dan een maand verdagen;
is onschendbaar en ope 18-jarigen
] g leeftijd meerderjarig.
W.-VlaanP
(
g — Aan liet hoofd der provinciën
deren, 0.-Vlaanderen, Antwerpen,
Limburg,
rP
g Bra-
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bant, Henegouwen, Luik,
Namen en Luxemburg) Duitschland verdeeld. De grens tusschen de
g
door de
staat eengouverneur,
bijgestaan door een wet- beide deelen werd hoofdzakelijkevormd
g
8
e
tijd
tijden
werden de landen
gevend lichaam, de Provinciale Staten, die een da- Schelde. In den looper
P
gesplitst
in een reeks van gebieden,
waarvan de
eli'ksch bestuur kiezen van 6 leden. De provinciën
g P
g
^J
P
waren : de hertogdommen
Brabant,
zijn verdeeld in arrondissementen, aan het hoofd belangrijkste
zij
g
Luxemburg en Limburg,g de graafschappen
een commissaris staat, die, evenals de Luxembur
PA Vlaang
Namen en Antwerpen.
Voor
^
g
g be- deren, Henegouwen,
8gouverneurs derPprovincie, door den koning
noemd wordt. Deze commissaris controleert het en na kwamen deze alle in het bezit van het Huis
in 1477 door het huwelijk
zij arrondissement. Het van Bourgondië,
bestuur deremeenten
in zijn
$
9 van
g
deremeenten
bestaat uit een door den Maria, de erfdochter van Karel den Stoute, met
g
koning
en verder uit sche- keizer Maximiliaan I, aan het Huis Habsburg,
9 en
8
g benoemd burgemeester
-- ron
Gd- in 1555 door den troonsafstand van Karel V aan
emeenteraa
wethouders) en ggemeenteraad.
Penen (wethouders)
kroon. Gedurende
sla^ der rechts Prak is de Code Napoléon
p II aan de Spaansche
p
p
((z. gg.) — Philips
was
B. onder dee „AartsDe inkomsten van het land bedroegen
}
(
P (1598-1621)
g in 1911 een korteoos
(Philips'
ruim 815 mill. francs, de uitgaven
ruim 829 mill. hertogen"
p dochter Isabella en haar
(
g
g
moot, aartshertogg
A lbertus, zie Albertus VII),) een
francs. De openbare
schuld beliep
bijn g
A in 1911 bijna
P
mill. francs. — De Kath. Kerk in B. wordt be- zelfstandi
zelfstands rijk, doch na Albertus' dood viel het aan
van Lodewijk
stuurd door een te Mechelen zetelend aartsbisschop Spanje
,? YI V
g De oorlogen
g
p ] terug.
Ri ssel, )
enz.)
ge,
kardinaal
J
pP (Doornik, Brugge,
) en 5 bisschoppen
g scheurden vele ensstrekenArtois,
Gent, Luik en Namen). — Het lager
g onderwijs in van B. af, die aan Frankrijk kwamen. Door den
B. staat tengevolge van de wet van 15 Sept.
P
P 1895 Vrede van Utrecht in 1713 kwamen de Spaansche
sterk onder den invloed dereesteli
g barJkheid en is niet Nederlanden aan Oostenrijk,doch in de z. g.
g
schitterend : val ens de g
volkstellingvan 1900 kon nogg rière-vestingen
gen mochten de Staten-Generaal der
niet voluit drie vierden van de bevolkingg (kinde- Nederlanden bezettingg leggen
gg (zie Barrière-tractaat).)
ren beneden 8 ^jaar niet me ggerekend)
pp J over B. was een
) lezen en schriJ De OostenriJ ksche heerschappij
(uitgenomen
uit^
ten tiJde van den Oostenven ; volgens
de volkstelling
g van 1910 is dit Per- voorspoedige(
g
Successie-oorlog,
centage
bijn 87 %. In 1910 waren ri'kschen
J
g toen de Franschen het
gggeklommen tot bijna
35mnasia
en 134 inrichtingen
g voor middel- land veroverden), tot in 1789 onder Jozef II een
gY
uitbrak,
ten gevolge
van diens al te ingJ
rï Rijksuniversiteiten
zijn er te opstand
baar onderwijs.Rijksuniversiteiten
P
g
J
g
pende hervormingen.
B. proclameerde
zich tot een
Gent en te Luik, z. z. vrije
p
g
J universiteiten te Brussel P
Jan. 1790
zelfstandigen
standsen staat (het V ereeni,q
de België,q
1790)
(liberaal) en te Leuven (Katholiek). Te Brussel be- zelf
mee tengevolge
ke academie
van Wetenschap-- doch werd nog
staat een Koninklijke
]
g in datzelfde jaar,
p
n met afdeelingen
pen
g verdeeldheid, weder aan Oostenrijk
P literatuur van inwendige
g voor wetenschap,
In 1792 trokken de Franschen B.
en kunst. Te Antwerpen,
^ Luik en Brussel zijn
J Kon. onderworpen.
P
Academies voor Schoone Kunsten en te Gent werd binnen en werden door den slaggbijJ Jemappes
PP
in 1886 de Kon. Vlaamsche Academie opgericht.
Tot meesters van het land. ZijJ werden weliswaar in het
Pg
volgende
]Pichegru
jaar teruggeworpen, maar Pich
vervoor korten tijd
g
g
J bestond in B. geenpersoonlijke
II overde in 1794 de Zuidelijke Nederlanden opnieuw
dienstplicht,
even voor zijn
p
p
J dood kon Leopold
P
vereenigd
en deze werden in 1795 met Frankrijk vereend,
echter nog^ de wet teekenen, waarbijJ deze ingevoerd
g
in 1814 werden zijJ daarvan weer gescheiden
en delaatsvervan
' afgeschaft
werd. Het leger
g
g
g
P
gmg
bestaat uit 19 regg. infanterie, 8 re ^g. cavalerie, 4 en, nadat B. eenseg maanden door een Oostenrijk2 re g.
genie schenouverneurreg. veld-artillerie, 4 reg.
generaal bestuurd was, werd het
g
g
gg
g vesting-art.,
vereengd
en eense
diensten. in 1815 met de Noordelijkerovinciën
P
g coma
P iën
P
gn voor speciale
De sterkte van het leger
door de tot het „Koninkrijk
J der Nederlanden". Het nieuwe
g moet ieder jaar
]
volksvertegenwoordigingoed
ekeurd worden. De koninkrijkwas echter uit al te ongelijksoortige
ggoedgekeur
om zich tot een krachtig
van het leer
ge
gg
g bedroe gin 1911 : 3463 deelen samengesteld
officieren en 45 054 manschappen.
In oorlogstijd heel te kunnen ontwikkelen. Daarenboven wekten
Pp
Pgevoer willekeurige
kan de legersterkte
tot ong.g 183 000 man opgevoerd
g
g re
gBeringsdaden en miskenningg van Z.des Nederl. belangen
worden. Tot steunpunten
voor de verdediging
g en rechten ontevredenheid, zoodat
P
gmg
uitbrak, die
lands en van de neutraliteit dienen het vesting- 25 Aug.
A
g 1830 te Brussel een opstand
stelsel van Antwerpen en dat van
de Maas. De vlag zich snel over B. uitbreidde en de onafhankeli'kJ
g
e had. Deze werd 20
van B. is zwart,eel,
g g
g rood in loodrechte banen; heidsverklaringvan B. te evol
het waPen is de Brabantsche leeuw met het onder- Dec. erkend door de Londensche Conferentie der
beTot koning
ait
fait la force" ( „Eendracht maakt Groote Mogendheden.
schrift:»
g werd opp aanbelt
gekozen
prins
macht").
p
g
P Ridderg
^van den Franschen gezant
) Voor de ridderorden zie men op
Leopold
van Saksen-Coburg(Leopold
I) . HijJ werd
orden. -- Geschiedenis. behoorde in den tijd
p
p
9(
J der Leo
Romeinen onder den naam Gallia belgica tot Gallië, 21 Juli 1831 te Brusselehuldi
gd. In Aug.g 1831
^
werd later als deel van het Frankische rijkJtot rukte een N.-Nederlandsch legerg over de Belgische
^
Neustriëerekend
en bijJ het verdragg van Verdun grenzen
en begon
de z. g.
g Tiendas 9sche Veldtocht
g
g
g
bij
rijk van Lotharius, (z.
tusschen Frankrijken het rijk
J Hasselt((8
( a.). De Belgen werden verslagen
g
( 843)g
b j dat van Mersen (870) tusschen het W.-Franki- Aug.) en bij Leuven (10 Aug.) en stellig ware Brusen het 0.- Frankische rijk rijk
eel veroverd, indien niet de Nederlandsche troepen
sche rijk(Frankrijk)
P
J
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hadden moeten terugtrekken voor
een overmachtig
g
Fransch hulpleger onder maarschalk Gérard. Deze
veldtocht had eentien
voor8^ g invloed opPde
waarden, die door de Mogendheden
gesteld
werden
g
g
doch Wilvoor de scheiding
g tusschen beide Rijken,
waarop de Franschen het belegg
lem I verwierp ze,P
sloegen
voor de citadel van Antwerpen,
die, na een
rP
g
onder generaal
Chang,
daPP
ere verdediging
é, geno gmg
g
men werd. De dwangmaatregelen der Mogendheden
werden niet tot het uitersteedreven,
en nu duurde
g
een voorloo
P gi e toestand ( statusqquo) voort tot
1839, in welk Jjaar de vrede gesloten
werd, nadat
g
o nieuw
uitgebarsten
was,
in 1838 de oorlog
g bijna
P
g
waarbïJ echter de Mogendheden
B. niet steunden.
g
Reedsedurende
het status quo
q en meer nogg daarna
g
begonnen
B.'s handel en nijverheid
nijverhei te bloeien en
g
bloei bleef ook voorduren onder de regeering
g
g
II, die na den dood zijns
van Leopold
J vaders (10
p
Dec. 1865))gm
hem opvolgde. Zonder schokken ging
die opbloei
niet: in 1838 moest bijv.
J de Belg.
P
g Bank
haar betalingen
g staken, wat het crediet zeer schokte.
Ongunstig
strij tusschen de liberale
On
^ g ook werkten de strijd
de R.-Katte.arti'.
P JOpPhet clericale ministerie
Malou volde
g in1878 een liberaal onderFrère-Orban,
dat door zijn
J schoolwet in conflict kwam met de
Curie en in 1880 denauseli
zijnPasJ ken nuntius zijn
P
g weder een clericaal
PDort ggaf. In Juni 1884 volgde
ministerie onder Malou, dat de liberale schoolwet
aanstonds introk. De grootsche industriëele ontwikkelingg van B. had sociale misstanden tengevolge,
die herhaaldelijk
J werkstakingen
g en zelfs oproerige
bewegingen veroorzaakten. Door een reeks sociale
wetten opP kinderarbeid, scheidsgerechten,
loon-uitg
betaling , enz. zocht het ietwat meer gematigde
g
g
ministerie Beernaert, dat in Oct. 1884 aan de regeeringas
gekomen,
de
ontevredenheid
der
arbeiders
g
g
deook
k in een hervor te bezweren en het bewilligd
mingvan het kiesrecht, die in Sept.
P 1893 plaats
P
e
had. Hetevol
was een volledige
gnederg daarvan
g
laager
liberalen. In 1899 had het vraagstuk
van
g
g
een nieuwe kiesrechthervorming
g hevige
g troebelen
en een herhaalde wisseling
g van ministeries ten geNa er een nieuw voorstel
volg e, totdat Smet de Naye
waarbij
J het meervoudige
g stemrecht ook tot
de Kamer van Afgevaardigden werd uitgebreid
en
g
dat door beide Kamers werd aangenomen.
Door
g
een wet van 10 Aug.
g 1901 werd de verhoudingg van
B. tot den Kongostaat
(z.
In April
( a.) geregeld.
P
g
g g
1907 werd het kabinet Smet de Na^ er vervangen
g
door een kabinet de Trooz, aan het hoofd waarvan
na diens dood in Dec 1907 Schollaert oPtrad. Na
debatten, waarbij
heftige
^ waarbijde wil van koningg Leopold
p
ge
herII den souvereinen vorst van den Kongostaat,
g
haaldelïJ k in botsing
g kwam met dien van het par-lement werden 18 Oct. 1908 de wetteneteekend
g
van deng
Kongostaat en het
betreffende de inlijving
bestuur daarvan. 15 Nov. nam B. officieel bezit
van het nieuwe gebied, waardoor het een koloniaal
bezit kreeggelijk
8 g J aan 80 maal het eigen
g land en zijn
bevolking
17 Dec. 1909 stierf kog verviervoudigde.
g
nin
í^ II te Laeken en,^ hoewel vele zijner
g Leopold
Belgen eenigszins
van hem
eigenaardigheden`t^de^,
g

in
vervreemd hadden, wordt z ^Jijn nagedachtenis
g
eereehouden
als die van een vorst, die zzijijn leven
g
langhet doel nastreefde, B. te maken tot een welem
oden handels- en industrie..
varenden, ond
mee
ust
ijn oote
staat en daarin door z0
^ commerciëele
hoedanigheden
zelf een8^groot aandeel nam. --23
g
Dec. 1909 aanvaardde zijn
J neef Albert I de regeerinB,
grede,
met een hoogst
opmerkelijkerede welke hem,
^
reeds alsrins
was in zijnJ land, met één
PP
P populair
sla algemeene
sympathie
deed veroveren, ook buislag
3^P
g
ten deenzen
van B. Bij J
degemeentelijkever^
kiezing en zeevierden
in Oct. 1911 de verbonden
g
liberalen en socalisten over de Katholieken; echter
leden zijJ biJ^,rde verkiezingen
g voor de Kamer in Juni
1912 , de nederlaa
g ^,'' de Kath. meerderheid in de
Kamer steeg
g van 8 tot 16 leden en ook in de Senaat
bleef een katholieke meerderheid. Deze uitslagg lokte
te Brussel, Verviers, Luik enz. heftige
g manifestaties
van'`de
zijde der arbeidersbevolking
^, zijde
g uit. Een aang voor alg. kiesrecht
gekondig de al gg. werkstaking
bleef echter in 1912 uit en had eerst 14 Set.
P 1913
plaats. ZiJ ,,'duurde een dag of 10,^ doch had geen
P
directe g
evolgen. 26 Apr.
g werd de wereldtenPr 1913
toonstellingte Gent geopend.
gP
Bei^io1 joso
Pavia,, 5000
^ stad w,, in t- de It. prov.
p
inw., met het kasteel der vorsten van B.
Belgrado
l;
((d. i. „Witte Burcht"),hoofd- en residentiestad van hef-koninkrijk Servië, aann de vereeni ' van de Save met denn Donau, bestaat wt
uit
de vesting
g en de stad, 90 000 inw. (op
P een opperPP
vlakte van 12 K. M 2 .); universiteit, nationale
bibliotheek en museum; was van 1433-1521 een
gewichtigeg
Hob aarsche grensvesting
tegen
gr
g
g n Terki'e,
J werd daarop
P door de Turken genomen,
, viel
oi in
g

168. Koninklijk
J paleis te Belgrado.
den loop
eeuwen l ierhaaldeliJ k in hang der volgende
g
den der Christenen en bleef ten slotte in Turksche
"de vesting B. bezetten,
handen. De Turken::bleven,
J
•M
•♦
ook na de onaf hankel^J kheidsverklaring van Servië
in 1834 en ontruimden haar eerst 18Apr.
P 1867. -In 1739 werd te B. een vredeesloten
tusschen
g
Rusland, Oostenrijken Turkije.
Bella!,^ naam,^ afkomstig. van een Hebr. woord,
datverderf"
of verwoesting
"
^ beteekentf werd
ss
aan
later door de Israëlietische theologen
88'e
g gegeven
den vorst der duisternis, die al het booze verte
6enwoord' t.
Belisarius,
r b eroemd "veldheer van den ByzanYz

BELISARNS—BELLINGWOLDE.
tiJ nschen keizer Justinianus I,ggeb. 505 n. Chr. in
Illy^
rië onderdrukte in 532 een opstand
tegen
g het
P
keizerlijk
g van
P vernietigde
J Huis te Konstantinopel,
533-534 het Vandalenri Jk in Afrika, veroverde in
536 Beneden-Italië en Rome, in 540 Ravenna, werd
echter door den wantrouwigen
keizer tereggeroeg
en streed daaropP van 541-542 tegen
g de Perzen, in
P^
544 weder teen
g de 0.-Gothen in Italië, werd in
549 nogmaals
teruggeroepen,versloeg
versloe in 559 de
g
Hunnen, die Konstantinopel
werd in
g
P bedreigden,
562 beschuldigd
te hebben aan een
g
g deelgenomen
samenzwerm
samenzwering en gevangen
g ggezet, in 563 in eer
g
hersteld,g
est.13 Mrt. 565. Het verhaal, dat hem de
oogen
zouden zijn
en dat hijJ om zijn
J uitgestoken
g
g
brood moest bedelen, is een verdichtsel.
Belize is de hoofdst. van Britsch-Honduras,
9000 inw.; fort en haven.
Bell,
g
g natuurkundige,
^ Alexander Graham,
^ Eng.
eb. 3 Mrt. 1847 te Edinburgh,
geb.
gg^ werd in 1872 hoogleeraar te Boston, bracht aanmerkelijkeverbeteJ
ringen
aan den reeds vroeger
electr.
g
g uitgevonden
g
telefoon aanatent
van 1875, ingevoerd
in 1877).
g
(P
g
grooten
De naar hemenoemde
B.-telefoon maakte gro
opgang,werd echter
later vervangen door meer volg
maakte toestellen. In 1880 vond hij
J met Summer
Tainter den photo f oon uit (z. a.).
, ook wolf sBelladonna, Atro ac'Belladonna°L.}
i.Y
kers genaamd,zeer vergiftige
g Pplant, metklokvormtg e , vuil
vuilgroene,
oerre,
g
bloemkroon enlinsteg
rend zwarte bessen,
komt in ons land hier
en daar o P
eenigzins
^
beschaduwde boschachtig
e plekken
voor.
P
Zj
Zij behoort tot de
Nachtschaden of Solanaceeën.
Bellaerants,
alii, tu,
helix Austria, nube,
Lat. „anderen mogen
gelukkrijgvoeren,gij,
J gg
kig Oostenrijk,huw,"
vers, dat een toespeP
169. Belladonna.
lingbevat opP het feit
dat het Oostenr. keiverzershuis zijn
zijn kroonlanden1` dooi huwelijken
wierf.
12 Nov.
Bellamy,
g
Y^ Jacobus^ Ned. dichter, geb.
Zij hoofdVlissin en gest. 11'i'Mrt. 1786. Zijn
1757 te Vlissingen,
zijn
0 de Vaderlandsche Gezangen
g van Zelandus" • één zijner
is ook nu
1
J
ggedichten, Roosje,"
nog
g voor.
g bekend, en komt in tal van bloemlezingen
eb. 25 Mrt.
Y,geb
Bellam
Edward, Am. schrijver,
te ChicoPee Falls (Massachusetts),
)Jjournalist
te New-York,^g
est. 22 Mei 1898 te Chicopee
P Falls,
schreef novellen en is vooral bekend door zijn
J socialen toekomstroman : Lookingbackward" (1888),
alle talen vertaald (in
in bijna
( 't Nederl. onder den
titel: ,In het jaar 2000"), en later door hem aan^
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werk „Equality" 1897; in het
J(
ggevuld door zijn
Nederl. „Gelijkheid
voor allen").
J
Bellari, Balhari of Walahiri, versterkte distr.hoofdst. in het Eng.-Ind.
presidentschap
P
g
P Madras,
(in het Z. van Voor-Indië), 58 000 inw.
4 Oct.
Bellarminus,y Robert,ggeleerde Jezuiet, geb.
g
1542 te Montepulciano
bij Siena, in 1599 kardinaal,
P
in 1602 aartsbisschop
P van CaPua, in 1605 protector
P
van de orde der CoelestiJ nen en inspecteur
van het
P
Collegium
Germanicum te Rome, ald. gest. Sept.
Coll
e9
P
verdedigers
1621. B. was een der ijverigste
g van de
R.-Kath. Kerk en van de suprematie
van den paus,
P
P
ook over de concilies. HijJ was een ggroot tegenstander
g
van den oorlog
en placht
te zeggen:
„Een ons vrede
P
gg
g
is beter dan eenpond
oorlog."
P
g
Belle Alliance,^ La, is de naam van een Pachthoeve, tusschen Waterloo en Genappe,
PP waarnaar
de Duitschers den slagg van 18 Juli 1815 noemden,
dien de Franschen de slag
g van Mont St. Jean en de
Engelschen
en Nederlanders de slag
g van Waterloo
g
noemden.
Belle-Isle, versterkt eil. aan de Z.-kust van Bretagn
e behoort
tot het Fr. de . PMorbihan, 82
u
K. M2., 10 000 inw., handel in visch en zeezout;
hoofdst. Le Palais; 5000 inw.; vuurtoren met
draailicht.
Belle-Isle, klein tot Eng.
g behoorend eil. aan den
in
ingang
an van de B.-I.- straat tusschen Labrador en
New-Foundland; haven en reddingsstation voor
schipbreukelingen.
of Bellerophontes,
zoon van den KoBellerophon
Beller0
p
p
een
rinthischen koning
g
g Glaucus, vluchtte wegens
moord naar koning
g werd opP aang Proitos van Argos,
sporen
van koningin
gm A ntcia, wier liefde hijJ niet beP
antwoordde, naar haar vader, koning
g Jobates van
Lydië
gezonden, met een brief, inhoudende dat B.
Y g
ggedood moest worden. Jobates aarzelde dit te doen
enoten
genotehad vóór
daar B. reeds zijngastvrijheid
J
zijn dochters
wensch kende, en zond
nu B. o
J
zijn
op
allerleievaarli
ke
waarbij deze o. a.
g
J avonturen uit, waarbij
(z. a.) doodde. Hierop
de vuurspuwende Chimaira
P
huwelijk en volgde
kreeg
g
ghij
J Jobates' dochter ten huwelijk
hem op.
g
g
P Toen hijJ echter eenmaal opP het gevleugelde
den Olympus wilde bestormen,
paard Pegasus
e9
P
wierp Zeus(Jupiter) hem naar beneden, maakte
hem blind en veroordeelde hem om aldus rond te
dolen op
P aarde. — B. heette het Eng.g oorlogschip,
na zijn
I zich begaf,
waarop
J tweeden
g
PNapoleon
^
troonsafstand.
Belleville. 1) Gedeelte van de stad Parijs,
J ^ ten N.
van het kerkhof Père-Lachaise. ` 2) Stad in den
staat Illinoisin
Illinois(i het N.-0. der Ver. Staten), 17 000
— 3) Havenst. in de Canadeescherov.
OnP
tario, aan het Ontariomeer, 9000 inw.; universiteit.
Bellevue,^ naam van tal van vorstelijke
J en andere
o.a m. van het landhu s aan den
buitenverblijven
weg
rY waar den 2den
g van Sedan naar Donchéry,
III
Set.1870'
Sept.
p
^ keizer Wilhelm I en keizer Napoleon
bijeenkwamen
en de laatste de capitulatie
van
biJ
P
Sedan teekende.
gem. in het 0. deel der P
prov.
rov ro
GBellingwolde,
$^^
^ g
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nipg
en, grenzend
aan Pruisen, 5526 inw.; veenderij.
$^
Bellini,
Vincenzo, It. opera-componist, eb. 3
^g
Nov. 1802 te CataniaSicilië),
Catania(Sicilië), begaf zich in 1833
naar Parijs,
J
J gest. 4 Sept.
P 1835 te Puteaux bijJ Parijs;
van zijnopera's
is vooral bekend de „Norma".
A
Bellinzona hoofdst. van het Zwits. kanton Tessino, aan de Ticino, 11 000 inw. ; van zeer groote
strategische beteekenis als de sleutel van den St.
Gothardpas
P en- spoorweg.
de door
Bell-L,ancastersche onderwijsmethode,
J
Bell ( Schotschgeestelijke,
eb.g1753, est.
gest1832,
van het militair weeshuis te Madras)) en
Lancaster { En g .P aedagoog, geb.
eb.1778, est.
g 1838 te
New-York), omstr. het einde der 18e eeuw toe8epaste methode van wederkeering8onderwijs,
P
J waarbijJ
de verst ggevorderde leerlingen
als monitors kleine
g
klassen van minder gevorderde
leerlingen
8 onderg
wezen. De tegenwoordigeP
aedago ^
'ek verwerpt
rP dit
stelsel van uitteraardebrekki
e8 leerkrachten.
g
Bello Horizonte, hoofdst. van den staat Minas
Geraas in het 0. van Brazilië, niet ver van Rio de
Janeiro 15 000 inw., bestaat nog slechts 20 'aar;
werd in 1894 aangelegd volgens een $^
grootsch plan,
P
150 000
J
^ebaseerd oP de verwachtingdat zi weldra
inwoners zal tellen.
van den
Bellona,^bij
J de oude Romeinen degodin
g
oorlog,
of dochter en tevens
^ was de zuster, gemalin
g
de wagenmenster
van den krijgsgod
^
J8 g Mars.
Bellovaken, een der machtegste stammen der Gallische Belgen, tusschen de Somme en de Seine ; hun
hoofdst. was Caesaroma
s het tegenwoordige
^^
Beauvais.
hoofdst. van de P
Belluno,
prov.PPItalië
Bellun0
B. in Opper-Italië
(3349 K. M2., 198 000 inw., in Venetië), tusschen
de rev. Piave en Ardo, 19 000 inw.; de Fr. maarschalk Victor voerde den titel van Hertog
g van B.
Beloets'istan het Gedrosië der Ouden, landstreek
in Z.-O.-Iran, het westelijkst
deel van Eng.-Indië,
J
g
grenst ten Z. aan den Ind. Oceaan, ten 0. aan
Sindh en Pendsjaab, ten
hanistan en ten
N. aan Afghanistan
g
W. aan Perzië, 342 688 K. M 2., 810 000 inw.,
bestaat uit de prov. B. 414 000 inw.; hoofdst.
Quetta en de vazalstaat B, 396 000 inw., hoofdst.
Kelat. In het 0. tot 3910 M. hoopg
gebergten.,
g g^
in het N. W. vlak land; niet zeer vruchtbare bodem en weinig
zijngeen
g
g rivieren. Aan de kusten zijn
havens, het woestijngebied is zeer heet. De bewoners zijn
JAfghane
voornamelijk
hanen en BeloetIranischen oorsprong)n,
evenals in het
J (van
{
P g
N. de waarschijnlijk Dravidische Brahoei's, het
heerschende ras allen Sunnitische Mohammedanen en herdersvolkeren. In naam oefent de
Khan van Kelateza
1893 Mir Moham{
g guit (sinds
med) . Deze wordt door de Engelschen
bezoldigd,
g
^
die te Kelat een agent hebben.
Beloit, stad in den staat Wisconsin (in het N. der
Ver. Staten), aan de Rock Rivier, 10 000 inw.
Bels'assar, volgens het boek Daniél hoofdst. 5, de
zoon van Nebucadnesar en laatste koning
g van Babylon,
wiep op
Y
P een feest door een onzichtbare hand
op
werd „Mene, mene, tekel
P den muur geschreven
g
uparsin",
u arsin", (geteld,
gewogen
en gedeeld),
wat de
g
g g
g

aankondi8^
' ^ van zijn
BaJ ondergang
{
g g was (zie
by
lop ) . Volgens
de inschriften in spijkerschrift
^
AJ
heette hij
J Bel-s 7'ar- oeroer en was de oudste zoon
van den laatsten Chaldeeënkoning8 Nabonid.
Belt, naam van twee zeestraten tusschen Oosten Noordzee; de Groote B. tusschen de Deensche eil.
Seeland en Fiinen, 60 K. M. langg en 16,6 à 30 K. M.
breed; de Kleine B. tusschen Jutland en Millen, 52
K. M. lang
zij
g en 0,6 à 15 K. M. breed. Beide B. zijn
J vaarwaters.
Belzebub. Zie Beëlzebub.
in de prov.
Limburg,
Bemelen,
^ gem.
g
P
8 5,7 K. M.
ten 0. van Maastricht, 248 mw.
in de prov.
Gelderland, 14 >6 K. M.
Bemmel,
, gem.
g
P
ten Z. van Arnhem, 5958 inw. ; het dorp
B. ligt
rP
^aan
den rechter WaaldeJ k.
Ben Akiba. Zie Akiba.
Benares, hoofdst. der divisie B. (26 971 K. M2.,
5033 000 inw. der Eng.-Ind.
Vereende Provinciën
Vereenigd
8
Prov., nu Agra), aan den Ganges,
g 204 000
inw., de heiligste stad der Hindoes en de zetel der
Brahmaanscheeleerdheid;
zeer druk bezoek
g
vanel
en han{ ook Ganges);
) nijverheid
P ims
^ (zie
del; sinds 1781 in het bezit der Engelschen.
8
BessaBender,^ stad in het Russ. gouvernement
g
rec
rabiëin
{ het Z. W. van Rusland),) op
P denrechteroever van de Dnjestr,
34 000 inw.
J
Kirman,
Bender Abbas,^ havenst. in de Perz.prov.
P
tegenover
het eil. Ormoes, 700 inw.
g
Bendin,
Bendin stad in het Russ.-Poolscha gouvernement
g
Petrikau, dicht bijJde Silezische grens,
25 000 Mw.
^
geb.
Benedek Ludwig9 von, Oostenr. generaal,
g 14
g
Juli 1804 te Odenburg,
g onderscheidde zich in 1846
biJ het dempen
in Galicië, streed in
P van den opstand
P
1848--49 in Hongarije,
in 1859 in Italië, inz. bijJ
g
Solferino met veel dapperheid,
werd in 1866 in den
PP
oorlog
oorlo teen
van het
PP
g Pruisen opperbevelhebber
Noorderleger,
een Ppost, dien hijJ slechts aarzelend
g
aanvaardde, werd 3 Juli verslagen
bij
ggratz,
g
J Kóni
leefde nadien in afzendering
g te Gratz en stierf
daar 27 Apr.
P 1881.
graaf, Fr. diplomaat,
Benedetti, Vincent,^
Benedetti
P
geb.
29 Apr.
P 1817 te Bastia, werd in 1855 directeur der
gele
P olitieke aan^
g enheden aan het ministerie van
Buitenl. Zaken te Parijs,
J in 1861 buitengewoon
g
ezant te Turijn,
te Berlin,
gezant
g
J in 1864 gezant
J inz. bekend door zijn
met koning
J gesprek
^ Wilhelm I te
g P
Ems vóór het uitbreken van den Fr.-Duitschen
oorlog
^
g in Juli 1870,^ leefde na den val van Napoleon
est. 28 Mrt. 1900 te
III als ambteloos burger,
gest
g
J s.
Bénédictine,^ stroopachtige likeur, met chartreuse
overeenkomend, werd in 1510 uitgevonden door de
monniken van de abdijJ Fécamp
P in Frankrijk. Dit
klooster is thans verdwenen, en de B., die bestaat
uit cognac
met extract van op
^
P het zeestrand$^oeiende kruiden, wordt nu door leeken vervaardigd.
g
(zie
ook onder
Benedictus,^ naam van 15 pausen
{
P
Pausen :

B. VIII, 1012-1014, als tegenpaus van Greg orius VI door keizer Hendrik II erkend ontrukte
Sardinië aan de Saracenen, Apulië
aan de Grieken
P
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voor zuivering van
stand.
en ijverde
J
g den geestelijken
g
— B. IX, werd in 1033 door omkooping
Pg op 12'arigen leeftiJ d tot aus
herhaaldelijk afP ekozen,
g
J
gezet
en opnieuw
bevestigd,
P
g verkocht het pausdom
P
g
((zonder zelf van den titel afstand te doen)) aan den
Gregorius
II) . Daar
Gratianus ((paus
aartspriester
e9'
p
P
III was, had
er ook nog
y
g een tegenpaus Sylvester
men er 3, die in 1046 op
g
g te SuP de kerkvergadering
tri allen afgezet werden door keizer Hendrik III.
1740--58,eb. te
B. IX stierf in 1055. — B. XIV, 1740-58,geb
a, was een vriend van kunsten en wetend mensch,
schappen,
g
PP ^ een vroom, verlicht en toegevend
tegenstander
der Jezueiten, stichtte hoogescholen
g
g
te Rome,est.
g 3 Mei 1758.
Benedictus van Nursia, heilige,
g ggeb. 480 te Nursia
in Umbrië,rt
(
g g 543
gest. 21 M. (herinneringsdag)
als abt van het in 529 opPMonte Cassino bijJNapels
P
door hemestichte
klooster, dat het uitgangspunt
g
werd van de orde der Benedictijnen, door den door
hem ontworpen
gg
g is B. de grondlegger
gr
rP kloosterregel
van het monnikeleven in het Westen.
Benedictijnen noemt men de orde der monniken,
die leven naar den reel
g van den heil. Benedictus van
Nursia, verbreidde zich in de 6e eeuw van uit Monte
Cassino, werkte door haar voortreffelijkescholen
de verbreiding
g van het Christendom en van de beschaving
g in Europa
P in de hand. Later werd de orde
herhaaldelijk
hervormd, met name in Frankrijk
J
reeds door Benedictus van Aniane en Berno van
on kloosCluny
gde
)^ deze laatste begon
y (8e en 9e eeuw);
ters tot congregaties bijeen te voegen,
waarvan
g
er een, de in 1618 te Parijs
J door Laurence Bernard
gestichte congregatie van St. Maurus, een soort acawetenscha P demie der theologisch-historische
^
van ogeleerde werken
g
P en werd en door het uitgeven
} den weten(Kerkvaders en historische werken)
schappelijken
roem der orde grondvestte.
Van de
PP J
^
Jezuieten ondervonden de B. veel tegenwerking.
Zi
on g
g. 150 kloosters. Deze orde
Zij bezitten nu nog^
heeft zich nooit bemoeid metolitiek of hof-intrinonnen),
es. De vrouwenkloosters (Benedictijner
ges.
(
die reeds in de 7e eeuw bestonden,J
zijn meest slechts
inrichtingen
g voor adellijkedames.
Beneficie. Zie Leenstelsel.
B. (2118
Benevento,^ hoofdst. van de It. prov.
P
vroeger
K. M2., 261 000 inw., in Campanië,
P
g een
Staat), aan
de samenprov. van den Kerkelijken
)
P
vloeiing van de Sabato en de Galore, 25 000 inw.;
Rom. oudhedeninz.
triomfboog
7
(
g van T ra'anus,
van 114 v. Chr.). BijJ het oude Beneventum versloegen 275 v. Chr. de Romeinen Pyrrhus. In de
Middeleeuwen (vanaf 571) was B. een hertogdom
g
der Longobarden,
vanaf 1077 in bezit van den
g
in het
aus in 1806-15 als geschenk
van Napoleon
paus,
p
g
bezit van T alley rand (vorst
van B.), daarna tot 1860
(
auseli'k
weer P
f
J bezit. 26 Febr. 1266 leed Manfred
Karel
nederlaag
g tegenover
g
van Napels
bij
J B. de nederlaa
^
van Anjou.
7
Bengalen,
P
^ Eng.
g
g
g Ind. luitenant-gouverneurschap
(provincie)
aan den benedenloop
g
P van den Ganges,
(P
der vazalstaten 491 666
was tot 1905 met inbegrip
g^P
K. M2.,, met 78 493 000 inw. in 9 divisies ver-
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deeld; in 1905P
g es litst in twee deelen, Neder-Benmet de
9alen, dat in het W. gebiedengeruildheeft
g
g
Centr.-Provinciën, en in het 0.edeelten
heeft afg
gestaan
ten gunste
van Assam, dat nu de prov.
P rov
g
g
Oost-Bengalen en Assam
heet. De W. helft is nog
g
366 684 K. M2.root
( 52 668 inw., in 6 divig (met
sies, hoofdst. Calcutta); de 0. helft is 275 932 K. M2.,
(met 34 019 inw. ; hoofdst. Dakka).
van den Ind.
Bengalen,
^ Golf van, dat gedeelte
g
g
Oceaan, hetwelk Voor- en Achter-Indië scheidt.
Bengali
g is een der nieuwere Ind. talen, stamt van
het Sanskriet af en wordt in bijna
prov.
J de geheele
g
P
Ben alen
Bengalen
door ong.
g 40 millioen men^ gesproken,
P
schen.
Bengasi, het oude Hesperides, later Berenice, is
Turksche
de hoofdst. van de vroegeregelijknamige
g
provincie (ook
wel Barka in Noord-Afrika, en na
(
Tripolis
de belangrijkste
haven in het nu aan Italië
Tri
g^J
P
ekomen
gekomen
^gebied in N.-Afrika, ong.15 000 inw.
hoofdst. van degelijknamige afd. van
Beng kalis^
aan de W.de residentie Sumatra's Oostkust, ligt
Bengkali
kalis in de straat Malakka,
zijdevan het eil. Ben
vroeger
hoofdpl1. van de residentie, waarvan
g de hoofd
verwachtingen
g koesterde als toekom^
sti ge mededingster
van Singapore, verwachtingen,
gg
die niet vervuld zijn,
J waarom de zetelvanhetbestuur
in 1887 naar Medan verplaatst
werd; 7290 inw.,
rp
w. o. 18 Europ.
P en 1462 Chineezen.
elipe
de
eB
., hoofdP1. van
v het
Ben^ wel la of San Fels
p
gelijknamige district in de Port.-Afrik. kolonie Anvoor
g
g ede
P orgola, 2000 inw.; verbanningsoord
teerden.
Kaliubieh,
-Asai hoofdP1. van de prov.
el-Asal,
Benha el
P
van Damiate),) 10 000 inwoners.
aan den Nijl (arm
(
Beni-Amer Mohammed. Hamitische ,volksstam in
het land Baraksten
( N. van Abessinië), )on g.g 200 000
zielen; nomaden. Hunebied
behoort tot de Italig
aansche belangensfeer.
g
25 K. M.
Beni-Hassan,^ dorp
gYP
P in Boven-Egypte,
boven Minjeh,
op
hoog
J
J
g in de
P den 0.-Nijloever;
dateeuit eraven rots
rotsgraven
wanden van het dal uitgegraven
g
rend van 2200-1900 v. Chr).
Beni-Msab of M'zabieten, Berberstam aan den N.
rand der Al gerï J
nsche Sahara
Franschg
gezag),
((onder
g
verdeeld over 4 oasen, waarvan de grootste WadiMesab heet, 50 à 60 duizend zielen, hoofdst. GhardaYa.
Negerrijk in 0 er-Guinea SlaBenin,^ voormaliggOpper-Guinea
venkust aan de Golf van B., doorsneden door la.,
gunen en de mondingen
g De hoofdstg van den Niger.
^
B. in het binnenland, telt on g.
g 15 000 inw. — B.
kwam in 1886 onder Engelsch
protectoraat en werd
P
g
in 1897 veroverdbehoort
nu tot Zuid-Nigeria).
veroverd(
. B.
. S.
. in Boven Beni-Surf^ hoofdst. van de prov.
P
E te (1221 K. M2. bebouwbare oppervlakte,
Egypte
PP
van den
den Nijl, middelpunt
314 000 inw.),)^
P
21 000 inw.
j
handel met El Faoem
Benjamin, zoon van het rechts gelegen land"),
was de 'ongste zoon van Jacob en Rachel, de volle
van den naar kern
broeder van Jozef . Het gebied
g
genoemden
enoemden stam B.
B., tusschen Juda en Ephraim,
P
kwam bijJ de splitsing
bijnageheel aan het
Jg
g der rijks
P
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N. rijkIsraël, doch werd door Jozua weer met Juda
vereen .
Benkoelen, residentie op
P de W.-kust van Sumatra
(zuidelijk
J $gedeelte), met het ertoe behoorende eil.
En$$
a$
o 24 440 K. M2., 201 515 inw., w. o. 358
Europeanen,
en 2336 Chinezen; de kust van B. is
P
met klippen
P het
$ ontwikkeld, de op
PP bezet en weinig
Barisan-$riviertjes
eb. ontspringende riviertjesJ
zijn onbevaarbaar; de bevolking staat ongunstig bekend,
door haar luiheid is de landbouw weinig ontwikkeld,
de veeteelt is een voornaam middel van bestaan ; B.
kwam in 1825 onder Nederl.eza
hoofd 1.
$ $ . — De hoofdpl
7721 inw., w. o. 163 Europ.
P en 802 Chineezen,
heeft een 6 K. M. uit den welgelegen reede, die niet
zeer veilig
$ is.
Bennebroek,$gem. in N.-Nolland, tusschen Haarlem en Hillegom, 1280 inw.
Bennett,^ James Gordon, Amerik. da$bladschriJ
ver,eb.
$ 1 Set.P1795 te New Mill in Schotland,
woonde vanaf 1819 in Amerika, richtte in 1835 de
„New-York Herald" op,
P
P zond in 1871 een expeditie
op
sporen; gest.
onder Stanley
n9
y uit om Livingstone
Pte P
$
zoon,
1 Juni 1872 te New-York. — Zijngelijknamige
geb.
10 Mei 1841, zond in 1874 Stanley
y nogmaals
$m
$
uit opP een ontdekkingstocht
naar Afrika, waarbijJ
$s
deze den loop
vaststelde en
$
P van de Kongo-rivier
rustte in 1879 een Noordpool-expeditie uitopo het
schip
P de Jeannette om van den Groeten Oceaan door
de Behringstr.
door te dringen
$ naar de Noordpool;
P
$
deze expeditie
verongelukte.
P
$
De LongBennett-eiland heet hetootste van de
$
eil. in de S iberische IJszee.
top
van
het
Gram
ian
eb.
in
Ben Nevis hoogste
$sP
P $
het W. van Schotland en tevens vaneheel
Groot$
w
Brittannië, 1343 M.
Benno, heilige, geb. 1010 te Hildesheim, werd in
1066 bisschop
P van Meiszen,$est. 16 Juni 1107, deed
zijn best om de Sorben (Wenden) door zachtheid
tot het Christendom te brengen. Zijn' heili erHadrianua VI gaf
klaringn
P
$ Luther
$ 1532 door paus
„Teen den nieuwen
aanleidin tot zijnstrijdschrift
aanleiding$
afgod
zal
$ en ouden duivel, die te Meiszen opgericht
P$
worden."
.
Benschop,
p^ $gem. in Utrecht, ten W. van IJselstein,
1830 inw.
zijn kleine versterkingen,
die bij
$^ zijn
Bentengs
J de
$
oorlogen
in Ned.-Indië door de inlanders en ook
$
wel door onze troepen
P opgeworpen worden. De inlandsche B. zijn
J uit den aard der zaak primitiever
P
dan die van onze troepen,
toch vaak
P^ maar gaven
$
handen vol werk. De hoogte
$
$ der borstweringen
varieert van 1 tot 5 M. de ingangen zzij
jn meestal
nauw en vaak alleen te bereiken lans
$ smalle
paden vol hindernissen. Onze B. in de „ $econcen P
treerde linie" op
Groot-Atjeh bestonden uit
$eP Groot-Atjeh
sloten vierkante of rechthoekige redoutes met 2
bastions en flankverdedi
' ; zij
$
$m$
0waren omgeven
door eenalissadeerin
en
een ijzerdraadversperring.
P
$
Eng.
rechtsgeleerde,
geb.
15
Jeremy,
Bentham
Febr. 1748 te Londen, gest. 6 Juni ï 1832, bekend
door zijn
J streven om de Eng.
$ rechtsbedeelin
$ te
verbeteren en eveneens alsondee
$r$$er van het

utilitarisme; zijn
J leer werd door zijn vriend en
vereengd
leerling
Y
$ Etienne Dumont tot een systeem
in het werk: „Traité de la lé$^' lation civile etPénale".
Bentheim, hoofdstad van het voormalieaafschaP van dien naam, in het Pruis. re g.
$ distr.
Osnabruck aan de lijn
2700
J Almelo—Salzbergen,
$
inw. met zwavelbron en badhuis in het Bentheimer
Bosch. De graven van B. werden in 1817 in den
Pruisischen vorstenstand verheven.
Benthuizen,gem. in Z.-Holland, ten W. van
Boskoop,
P 813 inw.
Bentinck is de naam van een adellijke
J familie,
eigenlijkuit de Palts afkomstig,
$ die zich in de 14e
eeuw in Nederland vestigde
en later in Engeland
$
$
en Oldenburg.
grondvester van
$ Bekend is vooral den $r
de oudere linie van het geslacht, Johan Willem B.,
geb.
3 Mrt. 1645 opP de havezate Schoonheten bij^
$
Raalte,est.
$
$ 23 Nov. 1709 in Buckinghamshire;
hij
van Willem III, wiens ver] eu $
J was de jeugdvriend
trouwelin$hij
J steeds bleef en die hem in 1689 tot
pair van Engeland
verhief met den titel van 9graaf
P
$
van Portland. Zijn
J zoon kreeg
$ den titel van hertogs'
van Portland, die nog$ steeds door zijnafstammelip $
en $
gevoerd wordt.
gewonnen,
tusschen
Benzine is het uitpetroleum
$
P
55° en 77° verdampende
mengsel
P
$s van koolwaterstoffen. Ze is helder als water, riektnaaraether,licht
ontbrandbaar, S. G. 0.64-0.67, lost in water niet
op,
lost vetten en
J
$
P doch in alcohol gemakkelijk,
olieën, harsen en caoutchouc op
P en wordt daarom
Met lucht
$gebruikt om vlekken te verwijderen.
vermengde
van welke
zijn ontplofbaar,
P
$ B.-dampen
P zijn
eigenschap
gebruik gemaakt
wordt voor het drijven
ei
$
P$
$
ofP evan B.-motoren. B. wordt ook wel naphta
p
troleumnaphta
p $genoemd.
Benzoë is een welriekende hars van den B.-boom
(Styrax)
P
y ) in Achter-Indië en in den Ind. archipel;
in den handel onderscheidt men Siam-B. ( de beste),
soort) en de met de laatste
Sumatra B. deewone
$
B. smelt
overeenkomende Palemba
n9- of Penang-B.
n9
oP, bevat 12
biJ 75° á 90° C.
C.,lost in alcohol geheel
$e
ikt
gebruikt,
b, 20 %
o B.-zuur en wordt als geneesmiddel
$
$
meest uitwendig (o. a. als bestanddeel voor Engel.
;ook bij het bereiden van vernissen,
scheJ
P leister ^
toiletmiddelen enarfumeriën
wordt B. gebruikt.
$
P
hoog,
De B.-boom is"
^1
$heeft een dikken stam
en breeden kruin witte, klokvormige bloemkronen, langwerpige bladeren. Het B.-hars vloeit
in zzijn
uit insnijdingen
$ 1,5
0 stam en takken (ong.
K. G.er
— B. -zuur is in
P boom en per
P jaar.)
]
de natuur zeer verbreid, inz. in B. en andere harsen,
wordt door sublimatie bereid uit B.-hars of uit hipP
dieren)
P
Puurzuur uit de urine van plantenetende
door koken met zoutzuur, vormt kleurlooze, zwak
zuur smakende kristallen, die in de geneeskunde
als koortswerend
$gebruikt worden als antisepticum,
P
en stoelgang
$ $ bevorderend middel, en verder toepassing
^i t
$ vinden bijJ het sausen van tabak, als bijtP
middelen in de katoendrukkerij,
J enz.
Benzol is een waterheldere, maar aetherr iekende
5 5° kookt bijij
vloeistof, S. G. 0,88, bevriest
^
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80,5°, licht ontvlambaar; in water bijna niet, in
alcoholemakkeli
k oplosbaar,
lost jodium, zwavel,
J
P
8
fosfor, harsen, vetten, enz. op.
g
P B. wordt verkregen.
door destillatie van steenkolenteer. Alle aromatische verbindingen
kunnen
van
B.
af
ge
worden
8
8
en heeten daarom B.-derivaten. Het dient tot het
vervaardigen
van
aniline
en
andere
tusschen proPro
b
ducten in de kleuren- eneneesmiddelenfabrica
ge
8
en verder evenals benzine tot ontvetten enz.
heldendicht uit de
Beowulf,^ oud Angel-Saksisch
8
8e eeuw, waarin de daden beschreven worden van
B., koning
8 der Juten; het oudste monument van
Duitsche volkspoëzie.
Slechts één handschrift ervan
P
uit de 10e eeuw is behoudenebleven.
g
19 Aug.
Béran
er Pierre Jean de,
Biranger,
g
^ geb.
g 1780 te
PariJ
s, gest.
aid.16 Juli 1857, was de meest PP
populaire
g
volksdichterchansonnier
Frankrij en oefende
volksdichter(chansonnier)van Frankrijk
es een enormen inliedjes
zijnpolitiek-satyrische
1
Y^
P
vloed uit, welke tijdens
de Restauratie de re geeJ
was, dat hijJ er zelf eens 9
ring8 óó onaangenaam
8re
maandenevan
enisstraf
voor P P . Na de Juli8
g
revolutie wees hij
ambten en
J alle hem aangeboden
g
waarde$heden af in een geestig
gedicht „Aan mijne
^ 88
vrienden, die ministerseworden
zijn."
J
8
Berar voormalige
S
g Marattenstaat en Eng.-Ind.
prov.
in N.-Dekan, sinds 1903 een divisie van de
P
Ver. Prov. • 45 868 K. M'., 2 754 000 inw., hoofdst.
EllichPoer. B. wordt bestuurd door een commissaris onder toezicht van den Eng.
g resident van
Haidarabad.
Berat, stad en vesting
8 in Z.-Albanië, niet ver
van de straat van Otranto, 12 000 inw., zetel
van een Griekschen aartsbisschop.
P
Berber of El Mekerif, stad in prov. B. ( hoofdsiEl Damer) in den Ang
lo-EgYP
. Soedan, in Nubië,
aan den Nijl,beneden de monding8 van de Atbara,
ong.
P
g Wadi
g 10 000 inw., station van den spoorweg
Halfa—Chartoem; in 1897 door de Engelschen
8
veroverd.
Berbera,
^ hoofdP 1. van Br. Somaliland, aan de
Golf van Aden, 20 à 25 000 inw. ; haven.
Berberis, in onze tuinen veel voorkomende
heester uit de familie der Berberidaceeënafd
( .Tweezaadlobbi9
en) ; de B. heeft
gele bloemtrossen en
blauwe ofele
g bessen, waaruit welgelei
gemaakt wordt; uit
den wortel ervan
170. Berberis.
kan een alkoloïde,
a. vruchtdoorsnede.
Berberine, bereid
worden, dat tot 8eel
kleuren van manufacturen dient.
Berbers^ de Hamietische oerbevolking8 van N.Afrika, waarvan de belangrijkste
stammen zijn:
de Kabylen,
de Rifpiraten,
de Sjelloeh's
(in
^
Y
P
( Z.Marokko), de Toerare8s, de Beni Msab, en de Guanchen (
zijn uitgestorven).
Berbers e. Zie Barbari'e.
Berbice, oostelijkste van de drie graafschappen
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van Britsch-Guayana,
grenst aan Suriname, wordt
Y 8^
besproeid
bes
door de B.,^ een ziJ riv. van de Orinoco,
P
4000 K. M2., 51 000 inw. — De hoofdst. B. of
Nieuw-Amsterdam heeft 9000 inw. — B. was
oorspronkelijk een van 1626 dateerende Hon. kolonie, werd in 1815 met DemararyY en Essequibo
q
aan Engeland
afgestaan.
g
g
Berchem of Berghem,
in het 0. van de prov.
^ gem.
g
8
P
N.-Brabant, 2156 inw. ; het dorp
B. ligt
iets ten 0.
van Osch.
Berchem, industriëele, Z. voorstad van Antwerpen,
en, 30 996 inw.
Berchtesgaden,
^Alpenlandschap
P
g
P in Opper-Beieren
PP
waarin de Watzmann een
((in de Salzburger
P
g Alen),
hoogte
van 2714 M. bereikt, was vroeger een vorstel6
jkeP
roostdi ,J die in 1903 geseculariseerd
werd er
g
ing
eliJ fd biJ het nieuw-o Pg
erichte keurvorstendom
Salzburg,
8 waarmee het in 1810 aan Beieren kwam.
— De hoofdpl.
gelegen
aan de Alm
pI. B. is heerlijk
J 8
8
(afwatering
g van de KSni8see) 2900 inw., koninkijk
J
lustslot; zoutbereiding,
g veel vreemdelingenbezoek.
8
Berdits ew, stad in het Russ.ouvernement
Kiew
g
(in Z.-W.-Rusland), 53 000 inw., waarvan meer dan
80 %
zijn
^o Israëlieten zijn.
ansk
^ stad in het Russ. gouvernement
g
Taurië (in Z.-Rusl. ten N. van de Krim), aan de
Zee van Azow, 26 000 inw. • haven.
Berdurani, naam van een Af8haanschen Iranischen) volksstam, tusschen den Hindoe-Koh, den
Indus en het Soeleimangeb.
8
Bereg, Hong.
g comitaat opP den r. oever der Theisz,
3738 K. M2., 209 000 inw. ; hoofdst. Munkl cs.
Bereneiland,^ onbewoond eil. ten Z. van Spitsp
beren,
g in 1596 door Barendz ontdekt,^ 68 K. M'. ,
met steenkool- en fosfaatbeddingen.
8
Beren-eilanden, zes eil. in de N.-IJszee aan de N.kust van"Siberië voor de monding
ma,
Kolyma
8 van de Kol
garius I,^ koning
g van Italië was een zoon
van graaf Eberhard van Friaul en van Gisela, dochter
van keizer Lodewijk den Vrome, werd na den dood
van Karel den Dikke, in 888ekroondg
tot koning
van Italië0( er-Italië,
Lombardië) en in 916 tot
PP
Roomsch keizer, in 924 vermoord.
Berengarius
II,^ zoon van markgraaf
Adelbert van
g
^
Ivrea en van Gisela, dochter van B. I, werd na
Lotharius' dood in 950 tot koningg van Italië gekozen,
g
moest echter in 952 het rijk
J als een Duitsch leen van
keizer Otto I aanvaarden, werd wegens
herhaalde
g
ontrouw jegens
den leenheer in 961 afgezet
en in
J8
8
964evan
en
gest.
966 te Bamberg.
g
g genomen;
g
g
g
Berengarius van Tours,^ scholastiek geleerde,
geb.
,g
8
omstr. 1000 te Tours, scholasticus aan de Domschool en kanunnik aldaar, werd in 1040 tevens
archidiaconus van Angers,
g ^ was een tegenstander
g
van de leer der transsubstantiatie, werd in 1050
door Leo IX in den banedaan
welke
in 1054 0 P g
^
J halve herroeping, bleef zich
ggeheven werd na zijn
echter verzetten teen
8 de leer dat na de consecratie
het brood en de wijn het lichaam en bloed des
Heeren waren: hijJ wilde er slechts zinnebeelden in
zien. Persoonlijkondervond h"9 er aanvankelijk weinig
ni onaangenaamheden
door, maar zijn
8
11 blij Jvend
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verzet lokte veroordeel ngen uit opP de synoden,
Yn
vermoord werd (Poitiers
oPeen waarvan hijJ(
bijna
tweeden male tot
1076. In 1078 werd hijJ
herroeping
waarover hijJ later no 8P g gedwongen,
8
^
jgest
n spijt
is est. in
maals openlijk zi J
PJ betuigde;hihï
opP het eil. St. Cosme bij JTours. Zijn
J voornaamsteeschrift
„De coena" werd in 1770 door
g
teruggevonden
in de Wolfenbuttelsche
Lessi
Lessing
g8
bibliotheek.
Berenice was de naam van verscheidene steden
in de Oudheid: B. aan de Roode Zee lag
^ op
P de
breedte van Assoean, nu Siketat el Kebir. — B. in
Cyrenaica,
eerder Hesperides,
lag
y
p
g aan de Middell.
Zee, aan den uithoek der Groote Syrte, was een
havenstad, waarvan de ruïnen liggen
gen
g8 bijJ het tegenwoordig
e Bengasi.
n9
Berenice^((eigenlijk
g J Pherenice, „deZegebrengster" )
is de naam van verscheidene Ptolomaeische kovan
nininnen;
bekend is vooral B. III,gemalin
g
^
die bijJ een
Ptolomaeus III Ever9eter van Egypte,
gYP
veldtocht van haargemaal haar hoofdhaar aan
in geval
hijJ de overwinning
Venus toezegde
g
g beg
haalde, wat ookeschiedde.
Toen het den volgenden
g
dag
verdwenen was, verP der godin
g
g uit den tempel
klaarde de sterrenkundige
g Conon uit Samos, dat
het onder de sterren wase
gPlaatst. Hoofdhaar van
B. is nogg steeds de naam van een sterrenbeeld aan
den N. hemel, op 1781
^. ° tot 202 112° rechteklimmingg
1 1°
—
en 141 1P31
2 N. declinatie.
Berenklauw ( Heracleum L. ,Pplantengeslacht
g
uit de fam. der Schermbloemigerc Umbelli f erae .
g. verspreid
H. Sp
andyde Ruige
In ons land al
9 B.(H.
P
bladeren; geschikt
lium L.), in weiden, metevinde
g
g
voor veevoeder.
Beresford, Charles William de la Poer, lord, Eng.
g
marine-officier,eb.
10 Febr. 1846, zoon van den
g
4den markies van Waterford, van 1886-88 lord
van de admiraliteit, hoofdbewerker van de verster-kingder Eng.
g vloot, in 1897 vice-admiraal, 1900-02
onder-bevelhebber van het Middell. Zee-eskader, in
1903 bevelhebber van de Kanaal-vloot, in 1904
van de Middell. Zee-vloot, in 1909 afgeereden, viel
in den loop van]
dat jaar de Eng.
re eerie heftigg
gregeering
door de vloot
aan, wijl
J ze z. i. de landsverdediging
gmg
verwaarloosde.
Minsk,
Berezina,^ rev. in het Russ. gouvernement
g
r. zijriv.
van de Djnepr,
J
] P^ 535 K. M. lang,
g bekend door
den noodlottigen
p 26, 27 en 28
g overtocht van de B. op
Nov. 1812. Toen Napoleon 1 13 Nov. Smolensk verlaten had, trachtte hij
J de B. te bereiken, doch
de Russ.eneraal
T s??
'its 'aka was voor hem daar en
g
vernielde de brug
gg
g van Borrissow. De noodbruggen,
pontonniers met de grootste
zelfdoor Napoleons
í^
gr
P
gelegd
zij arbeidden tot aan de borst
0oPpoffering
gg
g — zij
in 't water staand bijJ een temperatuur
van —17°
P
C. — bezweken deels en werden door vijandelijk
J
J
geschutvuur bestreken,
in weerwil van de dapperg
PPer
heid van maarschalk Victor, die twat 4500 man een
heelen dag
Van de 70 000
g
g 20 000 Russen tegenhield.
man Fransche troepen
Pe bereikten slechts 40 000
de overzijde
J der B. en daarvan bezweken nogg velen
in de eerstvolgende
dagen.
Van de Hollandsche
8
8

p ontonniers bleven slechts 40 in leven en slechts
7 hunner keerden behouden terug.
8
Berg noemt men een betrekkelijk weinig uitgestrekte verhooging
van den bodem, die elfwel o
8^gop
zichzelf staat ofwel door inzinkingen
J'
8 van nabijliggende
hoogten gescheiden
is. De hoogte
van
gg
8
$^
den voet van een B. tot den topPmoet minstens
200 M. zijn.
zgeringer,
men van een
J Is zijg
A
g dan spreekt

e
171. Beren.
g
Schematische voorstelling
g van: a. een naald;
b. een hoorn; c. een kegel;
P]
g d. een kopje;
e. een tafelberg.
g
heuvel. Deze hoogte
g heet de relatieve hoogte;
^^ de
absolute hoogte
is die van de oppervlakte
der zee
^
PP
tot aan den top
( ook opP het art.
P van den B. (zie
hoogte). Naar gelang
men van
P
g g van den vorm spreekt
een naald, een hoorn, een kegel, een kopje, een tafelberg,
g enz.
nu een deel
Ber
Berg, voormalig
g Duitsch hertogdom,
g
van de Pruisische RiJP
n rovincie. B. is het belangr1J
"kste industriegebied
van Duitschland (Wu P ge
perdal: Remscheid, Elberfeld-Barmen, Solingen).
P
g ).
B., vanaf 1101 eengraafschap, kwam in 1219 aan
hertog
^ Hendrik I V van Limburg,
9 in 1380 werd het
een hertogdom
en deelde vanaf 1423 het lot van
g
Gulikz.
Jjk afge( a.).) In 1806 werd B. aan Frankrijk
ge
I vereende
staan en Napoleon
^
g het met andere
streken tot een 9rootheri^dom B. voor zijn
J zwager
g
Murat. Toen deze 1809 koning
P werd,
g van • Naels
vergrootte
Napoleon
het nogmaals
en schonk het
p
^
g
aan den oudsten zoon van koning
^ van
g L odewijk
Holland
Holland(de
den oudsten broeder van Napoleon III),
doch bijJ het Weener Congres
p
^ Napoleon,
gr
in 1815 werd het aan Pruisen toegewezen.
g
of
Bergh,
gemeente
in
de
prov.
Gelderland
Berg
9 g
^
P
in den Achterhoek, aan Pruisen grenzend, 9605
inw.; omvat het stadje
1.
J 's Heerenberg
(
g hoofd
P
en de dorpen
J en
rP Zeddam, Beek, Groot-Azewijn
Wijnbergen.
— B. was tevens de naam van een
'
banneriJ , heerli'kh.,
later $^
graafsch., in den Achterh.
J
Montagne
Moe ne heette in
Berg, De, of Bergpartij
Ber
9^ ^ (La
Fr. Nationale Conventie tijdens
de Gr. Revolutie
J
deoe
en
^der
^
P meest radicale leden (Jacobijnen
Cordeliers, z.a.), die opP de hoogste
^ banken der amewi'ze
uwde
gebozaal zetelden en voor
J
g
Pbitheatersg
de heftigste
maatregelen
stemden; in te genst.
tot
8
g
g
hen heetten de op de lagere
banken zetelende Giron.
g
di'nen de Vlakte (La Plaine) en later het Moeras
(Le Marais . Ook na de Febr.-revolutie van 1848
heeft een radicalearti
P Jdien naam gedragen.
g
g
Bergama, stad in het Turksch-Az. wilajet Aidin,
ong.
rna, on . 14 000 inw. ; men vindt
ten N. van
Y
er de ruinen van het oude Pergamum.

BERGAMASCA—BERGH.
is
Bergamasca,
P van Bergamo),
g
^((d. i. het landschap
^
het bergland
in het N. van de It. prov.
Bergamo,
g
g
P
hetwelk het dal (Val) Brembana, het Val Serina
en het Val di Scalve omvat, aan de Z. hellingg van
de Be^amasker-A!
Ae n; hoofdmiddel van bestaan:
schapenfokkerij.
P
gem. in dePprov. Z.-Holland,tenW.
Berg-ambacht,
^ g
g
B. is een oude
van Schoonhoven, 3260 inw. Het dorp
rP
P
plaats ;^ reeds ten tijde
J van Floris V stond er een kapel.
in Lombardije,
Bergamo,
^
, I t. prov.
J 2759 K. M2.,
P
480 000 mw. ^ Ber9 amasken) . De hoofdst. B. ligt
aan den voet der Bergamasker
Alpen,
g
P tusschen
de riviertjes Brembo en Serio, 55 000 inw.; in de
door de Kelten Galliërs
Oudheid Bergomum,
9
gesticht; na den val van het Rom. rijk was het
een der voornaamste steden der Lombardische
koningen
g
g en later de hoofdst. van een hertogdom.
Bergamot-olie,
Ber mot-olie etherische olie, diegewonnenwordt
g
uit de versche schillen van de vruchten van den
een soort citroen; zij
Bergamotboom,
J wordtgeg
bruikt bijJ de bereidingg van sommige
parfumerieën
gP
en likeuren.
Bergen,
Beren hoofdstad van het gelijknamige
^ stift in
gJ
Noorwegen,
oop
g ^ op
p de W.-kust,^ aan den Wagefjord,
g]
zijden door water om geeen voorgebérg^
te aan drie zijden
ven en aan de vierde zijde
door 650 M.
J begrensd
g
hoog e beren
g^ 77 000 inw., sterrenwacht, haven,
handelsstad van Noorwegen.
belangrijkste
g
Been stad in België. Zie Mons.
N.-Holland, grenzend
Beren
Bergen, gem. in de prov.
8T
P
aan de Noordzee, 2591 inw. -- Het dorp
B. ligt
P
^1
uur ten N. W. van Alkmaar en is bekend door de
overwinning,
P 1799 door het
g^ welke er 19 Sept.
Fransch-Bataafsche gleer onder Brune behaald
werd op
invalsleger
g onder
P het Eng.-Russische
g
York en Abercromby.
gem. in het N. van de prov.
Limburg,
Beren
Bergen,
g
P
enst aan Pruisen en aan N. Brabant, opP den rechgrenst
teroever der Maas, 5925 inw.
Bergen,
Been A driaan Jansz. van, was een turfschipper
PP
uit Leur bijJ Breda, die zich in 1590 verdienstelijk
maakte bij
de
verrassing
van
Breda.
Hij
bracht
J
g
J
doorgaans
onder vrijgeleide turf aan de Spaansche
gP
bezettin dier stad en kwam nu opPhet denkbeeld
bezetting
om Staatsche soldaten in zijn
J schipP verborgen
g
onder een deklast turf binnen het kasteel te brenbracht dit plan
ten
g en. De overste Héraugières
ug
P
uitvoer met medewerkingg van van B., die met zijn
helers
P ^zin
J neven Willem en Adriaan Joostz. van
voor hun
B. met een gift ineld
g en een lijfrente
dapperheid
beloond werden. In 1904 werd te Leur
PP
een standbeeld onthuld voor van B.
. Noord-Bratad in de P oor
Bergen-op-Zoom, sprov.
bant aan de Ooster-Schelde alsemeente
16 426
g
inw. De stad ligt aan den spoorweg
g
gVlissingen—
P
Breda en is door stoomtramlijnen
met Antwerpen,
rP
J
Steenberen
en Tholen verbonden. — B.-o.-Z.
g
wordt het eerst vermeld in het einde der 13e eeuw,
doch volgens oude kronieken zou Geertruida, dochin de 8e
ter van Pepijn
P
P die plek
p ^ van Landen,^op
jaar
eeuw een kapel
P ggebouwd hebben. In 1278, het jaar,
later (in 1533) het markde heerlijkheid,
J
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het hertogdom
Brabant
graafschap, B.-o.-Z. (tot
^
g
behoorend)
g van de heer) ontstond door splitsing
P
lïJ
kheid Breda, werd de stadg
met muren omringd.
In 1577 kwam de stad aan de Staatsche zijde,
belegerden
haar tevergeefs
in
Parma en Spinola
p
g
g
1588 en 1622. In 1747 werd zij
J door de Franschen
veroverd, in 1814 trachtten de Engelschen
haar bijJ
g
verrassing
van markg
g te nemen. De waardigheid
aaf van B.-o.-Z. verviel in 1795; g
het voormalige
b^
markiezenhof dient nu tot kazerne.
Ber
e kggem. in het Z. W. van N.-Brabant
gY^
ten W. van Valkenswaard, 2323 inw., omvat de
dorpen B. het Hoff en B. het Loo.
in het Z. van Limburg,
Berg
Ji gem.
gongg.
g en Terblijt,
g
7 K. M. ten 0. van Maastricht, 778 H. A.,em.g
huis te Berg,
g 1448 inw.
Ber
Bergerac,
eras stad in het dep.PDordogne
c
^ (Z.-W.
FrankriJ k} , aan de Dordogne,
J
gn 16 000 inw.; wijnbouw ; 17 Sept.
P 1577 vrede tusschen koning
g Hendrik III en de Hugenooten.
g
Savinien Cyrano
de, Fr. schrijver van
Bergerac,
y
g
hantastische
en
geestige
g 6 Mrt. 1619
g g werken, geb.
P
te Parijs,
voerde
J nam dienst bijJ de kon. garde,
g
meer dan 1000 tweegevechten,
meestal wegens
g
g
op zijn
grooten,
^
kluchtig gg
gevormden
spotternijeno zijn
neus. Door zijn
tot den dienst
J wonden ongeschikt
g
eworden,
legde hij
est.
geworden,
J zich op
P de letteren toe;gest
g
Zijn
J figuur
g jaren algemeen
g is voor eenige
bekendeworden
door het prachtige
g
P
g tooneelstuk
de Bergerac" (in het
van Rostand ^ z. a.:) „Cyrano
Yrg
Ned. vertaald door Kloos).
Jules Victor,ggeb. 1839 te Parijs,
Bergeret,
J werd
g
na het belegg van Parijs
Parij gekozen tot lid van het CenComité der Nationale Garde en na 18 Mrt.
b den uitval van
1871 tot lid der Commune, leed bij
5 Apr.
g van Versailles,
P een nederlaaggtegen
g het leger
vluchtte na de verovering
J eerst naar
g van Parijs
Jersey en daarna naar Londen.
Bergh. Zie Berg.
Bergh,
J geslacht,
g
^ > van den, naam van een adellijk
welks leden in den 80-Jarigen
g Oorlog
g meest aan de
graaf v. d. B.,
Spaansche
zijdestreden.
Willem IV,
P,
$T
Maria van Nassau,
g
geb. in 1538, wasgehuwdmet
Willem I, was voorstande oudste zuster vanrins
P
der der Hervormingg en mede-onderteekenaar van
bijJ
het Verbond der Edelen. Daar eenpoging
Pogmg
Alva in denst
gu te komen mislukte, schaarde hijJ
zich aan de zijde
van zijn zwager, maakte zich na
J
het innemen van den Briel met een leer
g van 5 l
6000 man meester van Gelderland en Over ijsel,
J
matigde
zich den titel aan van Stadhouder dier
g
beideewesten
vluchtte
echter na de inneming^ van
^
g
Zutfen lafhartig
^ na 1577
g naar Duitechland^ neigde
weer naar de Spaansche
zijde
J over, hield dit echter
P
verborg^
en zoodat hij,
J in 1581 door de staten van
Gelderland tot stadhouder gekozen werd. In 1583
in handen, dat
kregen
g Arnhemsche burgers
g bewijzen
hijJ met Spanje
geP a heulde,^hijJ werd te Zalt-Bommel
zich door een eed van
vanen
g gezet,
^ bevrijdde
g
trouw aan de Staten, maarniettemin
in 1584 in
^8
Spaanschen dienst over;^gest. 1586. — Zijn
J zoon
Herman diende eveneens den koning
P
8 van Spanje.
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werd in 1593ouverneur
en kapitein-generaal
8
van S Paansch Gelderland en ridder van het Gulden
Vlies; hij
9 stierf in 1611 te Spa.
P — Frederik^ broeder
van den voorgaande,
geb.
g in 1559, trad ook in Spaan
P
g
schen dienst, moest in 1592 Koevorden aanrins
P
Maurits overgeven,
werd
in
1593
benoemd
tot
g
SPaansch stadhouder van Friesland, Groningen.,
g
Overijssel en Lingen, werd na 1598 tot veldmaarDoetinchem en het kasschalk benoemd en ontving
teel Schuilenburg (bij Terborg)
g tot heerlijkheid.
H^j nam deel aan het beleggvan Zalt-Bommel,
streed bijJ Nieuwpoort
en Ostende, verijdelde
wP
in 1601 Maurits' f lannen om den Bosch te veroverera werd in 1613 door Albertus als af gevaarg
digde naar den rijksdag
te Re ensbur
Regensburg g
den, overleed in 1618. — Hendrik van den B.
broeder van de beide vorigen,
te Bremen in
g
g geb.
1573, verdedigde
in 1606 als bevelhebber van
g
Maurits, deed
Groenlo deze stad dapper
P
PPtegen
g prins
in 1621 een inval in de Veluwe, trachtte in 1629 teFrederik Hendrik te beletten den Bosch
vergeefs
g
te veroveren. In 1632, toen hij
40 jaar geJ Spanje
P
diend had, besloot hij, ontevreden over de voorkeur,
gegeven,
e even, van partij
steeds aan Spanjaarden
f ]
P J te veranderen, onderhandelde met Frederik Hendrik,
maakte zijn
J besluit openlijk
P J bekend en ging in 1633
met zijn
volk naar de zijdeder Staten over. Als
^
vergoeding
g
g voor zijn
J n verbeurd verklaarde goederen kreegg
hij Jhet markgraafschap
g
PBergen-opg PZoom. Hij
J stierf in 1638. — Van de andere zonen
vangraaf Willem van den B. sneuvelde Oswald
hij had
27 Jan. 1586 in hetevecht
te Boxum; hij
g
een Staatsch vaandel veroverd en werd door een
SP. soldaat voor een Staatsch vaandrigg
aangezien
g
enedood.
Nog geen andere broeder stierf als
g
Spaansch
hopman
bij
het
beleg
van
Groningen
J
g
g
P
P
aan deest 1590
sneuvelde bijJ het belegg
)
( , een
van Steenwijk
) en een overleed in 1619 als
^
J (1592)
ritmeester in Spaanschen
dienst.
P
Beharen
^
^
ggem. in het Z. van Gelderland,
N. 0. van Batenburg,g 1540 inw.
Be hem. Zie Berchem.
Berghem of Berchem, Nicolaas, Holl. schilder en
etser,^ geb.
1 Oct. 1620 te Haarlem, gest. 18 Febr.
gg
1683 te Amsterdam, was een der leidende meesters
op
van het Italiaansch landschap,
P^schilP het gebied
g
derde ook dierstukken.
Bergjoden, Joodsche volksstam in den Kaukasus,
nu ong. 30 000 zielen sterk, hebben zich in de 9de
10e en 1 l eeuw in hun tegenwoordige woonplaatse
woon laatsen
gevestigd; ook omstr. 1180 kwam een groep
gr P uit
Jeruzalem en Bagdad
er zich vestigen.
g
g
Bergkristal is de zuiverste variëteit van het
zuilen en
kwarts of der kiezelzuren,
^ in zeszijdige
PYramiden kristalliseerend, het is helder als water
en wordt danesle
als
P in den handel gebracht
g
g en
Zabeltitser of Boheemsch diamant, soms ook is het
gekleurd: ggeel (Boheemsch topaas), bruin rook^
g
topaas)
of zwart (morion). Men vindt het B. voorP
al ingangen en holen van andere gesteenten
: gra•
g
niet enz. In de Zwitschersche Alen
J die holen
P zin
soms zoo groot, dat men ze kristalkamers noemt.

De beroemdste vindplaats
van B. is te Fischbach
P
in het Vispertal
in het kanton Wallis (Vaud).
^
P
) Daar
is o. a. een stuk B.evonden,
dat een lengte
heeft
g
g^
van 1 M. en zich in het museum voor nat. historie te
Parijs
J bevindt. Bij
J de oude Grieken sneed men
zegelringen van B. en het is bekend dat keizer
Nero twee drinkbekers had, die er uit vervaardigd
waren. Ook nu nogg worden sieraden en valsche
edelgesteenten uit B.emaakt.
,#
g
is in het algemeen de belooning
Bergloon
g
g van hen,
die van een schipP
of zijn
zijn ladinggnog
g iets redden, wat
zonder hen verlorene
J Het komt dus
ggaan zou zijn.
toe aan degenen,
die weggespoelde ladin
glading
en stukken van een schip
of aanhetstrand
P uit zeeopvisschen
P
beren, die een schip,
bergen,
gevaar
P dat in zoodaniggevaar
keert, dat de bemanning
het niet
redden kan,
,
in veilige
die het bezetten en bin•
g haven brengen,
g
nenbren
g verg en, wanneer het door de bemanning
laten is, enz. Hetebor
g ene
g moet onmiddellijk
weer aan den schipper
PPe of aan andere rechthebbenden
worden overgegeven,
over eeven, mits betaling
g van of zekerheidstellin
goederen of
g voor het B. Geborgen
g g
vaartuigen,
vaartuien, waarvan de eigenaars
onbekend zijn,
g
^Il
moeten aan de strandvonders, dat zijn,
J met uitzondering
zonderin van 's Hage
g en Rottumeroog,
g altoos de
bur
burgemeesters
der aan zee gelegen
g
g g gemeenten,
g
overgegeven worden. Het B. wordt doorpartijen
en, ingeval
van
verschil,
door
den
rechter
bepaald,
P
g
waarbij ook deg
waarde der goederen in aanmerkingg
komt. Overeenkomsten over B., door den schipper
Plm
of door den eigenaar
van het goed
tijdens
drie end
gdringen
g
emaakt,
kunnen door den rechter worden
g
g
vernietigd.
g Deze inbreuk op
P den regel
g dat overeenkomsten onschendbaar zijn,
J isgemaaktomdein nood
verkeerd hebbenden voor afpersingen te vrïJwaren.
en tot
Bergrede,
$^ ^ Jezus' rede tot zijne
J discipelen
P
het volk,ehouden
opPeen berggof liever een heuvel
g
in Palestina Mattheus 5-7, of Lucas 6 : 20 e.v.),
waarin HijtP
het wezen van het Godsrijk en de lichten der menschen uiteenzette; heteheel
is degodsg
g
r gr
dienstig-zedelijke
g ondwet van het Christendom.
J
g
gem.
in
Z.-Holland,
ten
N.
van
Be^schen Hoek,
^ g
Rotterdam, 1481 inw.
zijnspoorwegen tot verbindingg
Bergspoorwegen
^

172. Tandradbaan op d en•
Rigi.
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van het vlakke land met een berghoogte, meestal
aanmerkelij steile
vanerin
e lengte,
g g
g doch met aanmerkelijk
Voor een hellingg van 70 M. opP den K.M.
is deewone
g
wrijving
^J g van de
raderen op
P de
rails voldoende
voor het omhoogtrekken
van den trein;
bijgrootere
helJgr
lingen wordt
ófwel de wriJvin vermeerderdbi
(Jv. door
tusschen deeg
wone, verticale
raderen twee of
meeraren
hoP
rizontale aan
te brengen,
g die
tegen een ver173. Luchtkabels
Luchtkabelspoorweg
g
hoog den midte Loschwitz.
delrail rollen),
èf wel men richt den B. in als tandradbaan, waarbij
tanden
^ een tandrad van de locomotief in eengetande
BT JPt ^of ook wel als kabels Poor, waar bij een kabel)onder
eind tusschen de rails in een
x
leuf loo t! en aan het eindstation
in beweging
gleuf
P gl
g
gezet wordt. Grijpt
^
JP nu een toestel in den wagen
g
dien kabel beet, danaat
g de wagen
g mee in de richtingder beweging. Laat het los,^ dan kan de wagen
ag

g
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dorp
TieBergum,
^
P in de Friesche gemeente
g
t'erksteradeel,
door een stoomtram verbonden met
J
het station Veenwouden van de lijn
J Harlingen—
g -Nieuwe-Schans.
Zie Barhampoer
Barham oer.
Berhampore.
p
door de Japanners
kak-ke genaamd,is
p
g
een eigenaardige, met verlamming
g of waterzucht eP aard ggaande ((in de volkstaal resp.
P dunne en dikke
B. ziekte, die endemisch en epidemisch
optreedt
in
P
P
Indië, Japan
P en China. Strekt de verlammingg zich
niet tot hart en ademhaling
g uit, dang genezen de
P atiëntenewoonli
kJ na een langgziekbed. Over
ver
oor
de
g
zaken der B. is men het nogg niet eens en over de behandelingok
niet, behalve het overbren eng
g
g der
lijders
naar hoogere
en drogere
plaatsen.
J
g
g P
M onte Berici
Bericische heuvels,
op zichzelf
^
^
staande uitgedoofde
vulkanen
oe 67 K. M. ten
g
^ P^
W. van Venetië, bijJ Vicenza, tot 419 M. hoog.
g
Berislaw stad in het gouvernement Cherson, (in
Z.-Rusland)
op den r, oever van de DnJP
e r, 12 000
)P
inwoners.
Berk (Betula L.), boom of struik, behoorend tot
de familie der Betulaceeën. Van den g ewonen of rui(B.verrucosa Ehrh.)
geeft nevenstaande fig.
9 en B.B.
) g
g
eeni e onderdeelen weer, t. w. : a. het uiteinde
eenig
een takje met de lange,
g
mannelijk katggele rolronde, mannelijke
en
de
kleinere
vrouwelijke,
J
die een keel
g of aar vormen,
b. een stuk van een vrouwelijkkatje, c. een vrouwelïJ ke bloesem met drie naakte
vruchtbeginsels, d. mannelijke bloesem, e.evleu
g
gelde
vrucht. De B. levertoed
g
hout, zoowel brandhout als.
werkhout; van de takken
worden bezems en
hoePels
gemaakt. Van de schors wordt
in Rusland looistofemaakt
g
en ook berkteer, door droge
g
destillatie. In sommige streken bereidt men uit het voorjaarssa
,pvan den B., dat men
verkrijgt door boringen in den stam, berkenwijn,
verfrisschenden drank.
Berkel riv. in Pruisen en Nederland, ontspringt
in het Pruis. distr. Munster, stroomt door Gelderland voorbijJ
Eibergen, Borculo, Lochem, Almen en
Wamsfeld, neemt de Slinge
P en
g of Lebbinkbeek op
mondt bijJ
in den IJsel uit.
Berkei
gem. in N.-Brabant, ten Z. van Udenhout
^ g
aan de lijn
J Tilburg-'s
g Bosch.
gem. in Z.-Holland, ten N.
Berkel en Rodenrijs,
^ g
van Rotterdam, 2826 inw. ;emeentehuis
te
g
Berkel, 1636 inw.
wijsgeer,
Berkeley,
ggeb
eb.12 Mrt. 1684
Y^ George,
9 Eng.
Kilcrin bijJ Thomastown in Ierland werd in 1733
bisschop
e, gest.
P van CloYn
g 23 Jan. 1753 te Oxford;
beroemd door zijnspiritualistische
wijsbegeerte,
P
waarinhijJ derealiteitderstoffeli'kewereldontkendeen
J
alleen heteesteli
ke
J als wezenlijkbestaandaannam.
J
g
^.F.

p

^

174. Kabelbaan Territet-Glion.
remmen door een speciale
inrichting,
soms
P
g^
bestaat uit eeneannden
middenrail met tandg
rad, soms uit een toestel van remklossen die
om den kop
P van den rail sluiten. Een ander systeem
^
van B. is dat der luchtspoorwegen,waarbij
voer
J de
tuigen langs
lans een kabel boven den grond
zweven,
l^
voortgetrokken
door een tweeden kabel.
g
Bergstrasze,
Ber
trasze „bergstraat",
^ een ong.
g 52 K. M.
g
lange weggopP den rechteroever van den Rijn aan
den voet van het Odenwald van Darmstadt tot
Heidelberg,
^> vermoedelij reeds door de Romeinen
in w"^ deren zin ook de omgeving
g g ervan.

12
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Berken, Tine van. Zie Berkhout.
Berkenwoude,em.
in Z.-Holland, ten Z. van
g
Gouda, 718 inw.;emeentehuis
te Gouderak.
g
Berkhout,
prov. N.-Holland in de
^ ggem. in de P
buurt van Hoorn, aan de Zuiderzee grenzend,
2322 inw.
A nna, Nederl. schrijfster,
inz. van
Berkhout,
^
J
kinder- en meisjesboeken, onder hetseudoniem
P
Tine van Berken, geb. 1868 te Amsterdam en aldaar overleden in 1899.
Berkshire,graafschap
1870 K.M 2.
, gr
P in M.-Engeland,
g
257 000 inw., wordt besproeid
door de Theems,
P
landbouw en veeteelt (inz. varkens); hoofdst.
Reading.
g
Berlad, stad in Beneden-Moldavië, hoofdst. van
het Roem. arrond. Tutova, aan de rill. B.,
B. een
zijriv.
van de Sereth, 24 000 inw.
^J
Berlaer, gem.
in de Belg.
prov. Antwerpen,
g
gP
rP^ ten
N. 0. van Mechelen, 5577 inw.
Berlage, Hendrik Petrus, Nederl. bouwkundige,
geb.
te Amsterdam in 1856, ontwierp
verscheidene
g
rP
gebouwen, die de aandacht trekken door een
nieuwen stijl,
op
J gebaseerd
P Romaansche motieven
g
en zich kenmerkend door eenvoud en forsche lijnen.
J
HijJ bouwde o.m. de Amsterdamsche Beurs en het
g ebouw van den Al .g Ned. Diamantwerkersbond
te Amsterdam.
Jagst
Berlichingen,
Jast in het N. W.
g ^ dorp
rP aan de
Wiirttemberg,
g 1000 inw., met de ruinen van
het stamhuis van heteslacht
von B., waarvan het
g
meest bekend is Gottfried of Glitz vonB.,
B. bJg
ï enaamd met de ijzeren
hand. Deze werd in 1480 0op
J
het slot Jagsthausen
geboren
en wale en der laatste
^
g
figuren van het middeleeuwsche ridderdom, verloor
bij) de belegering
g
g van Landshut in 1504 zijn
J rechterhand, die door een ijzeren
vervangengwerd, geraakte
g
biJ de verdediging
denen
Zwagen
gg van Móckmiihl tegen
birchen Bond in 1519 inevan
1522),)
g
genschaP(tot
( 1522
werd in den Boerenkrijg
in 1525 gedwongen
J gg
g als
aanvoerder der boeren op
P te treden,^ na afloopP van
den oorlog
gevangen
gehouden
J
g
g g
g werd hijJ twee jaar
(tot
1530) streed in 1542 met de keizerli'ken
teen
()
J
g
de Turken, in 1544 teen
g Frankrijk
J en stierf 23
Juli 1562 op
zijn
slot
Herober
aan
de
Neckar.
PJ
g
Aan zijn
J levensloop
P ontleende Goethe de stof voor
zijn
9 tooneelstuk „Glitz von Berlichingen."
g
Berlicum en Middelrode
gem. in N.-Brabant
^ g
aan de tramlijn
i 's Bosch-Veghel, 2805 inw.; krankinnig
en gest. Koudewater.
Berlikum,^ dorpP in de Friesche gemeente
Menaldug
madeel, lag
g aan de Middelzee en bloeide
g vroeger
door handel en scheepvaart; nu land- en tuinbouw,>
vee- en ooftteelt.
Berlioz, Hector, Fr. comPonist en muziekcriticus,
deP
ggeb. 11 Dec. 1803 te La Me Saint-André (dep.
Isère ,est.
te Paris,
m honieën
g 8 Mrt.
J schreef sYP
en opera's,
op de programma's
P g die
Pnog
Psteeds
^amma
s voor
komen. „Harold en Italie" Roméo et Juliette",
„La damnation de Faust", enz.
Berlijn, hoofd- en residentiestad van het koninkrijkPruisen en van het Duitsche Rijk
J aan de bevaarbare riv. Spree,
63 K. M2.> 2 086 000 inw.
P

(waarbij
l slechts 1a mill. Kath.,^ ong.
g 100 000 Israëlieten en ruim 22 000 militairen; Groot-B. d. 1. B.
met de voorsteden in een kring
g van 15 K. M.:
3 852 000 inw.) , tevens de belangrijkste
nijverg^J
heidsstad van Duitschland en de voornaamste
binnenl. handelsstad van Euro P^
a inz. voor ga
r nen, spiritus
en wol, tevens een wereldmarkt in
P
het bankwezenggeldhandel
en deneen
en
kruispunt van het Europeesche
spoorwegnet. Tot de
P
P
voornaamsteebouwen
behooren: het koninklijk
g
^
voor keizer
Pgleis met het nat. edenkteeken
g
Wilhelm I, de in 1905 ingewijde
nieuwe Dom, het
g J
gebouw
van den Rijksdag.
g
J
g Van de oude vesten gu
m ren bestaat noggde Brandenburger
er
welke toegPoort,

176. Berlijn.
op
J (Gezicht
(
P de SPree ).
gangeeft
gg tot de beroemde straat Unter denLinden
(waaraan hetaleis
van keizer Wilhelm I staatendie
P
gebouwd is in het eind der 18e eeuw naar het model der ProPY
h laeën te Athene verder tal van
.musea, schouwburgen,
enz. —
g onderwijsinrichtingen
B. ontstond uit de veree ' ' (in
g 1307) van de beide
visschersdorpen
KóIn ((op
rP
P een eil. in de Spree)
P ) en
B.o den
P , die tusschen 1225 en
P r. oever der S ree
1232 het Brandenburgsch
stadsrecht verwierven,
g
werd in de 14e eeuw beschouwd als de hoofdstad
van de landschaPPen Barnim en Teltow, trad toe
tot het verbond der Hanze, en bleef sinds den tijd
van Johann Cicero
Cicero( 1486-99)
1486-99 steeds de residentie
der keurvorsten van Brandenburg.
g Inz. door den
Grooten Keurvorst zeer vergroot, werd B. onder
Frederik den Groote, na in den Zevenjarigen
Oorlog8
g
in 1717)
J door de Oostenrijkers
ggebrandschat te zijn
en de Russen (in 1760) , een industrie- en handelsstad(i 1707: 55 000 inw. ; in 1800: 172 132 inw. en
stadin
vooral in de 19e eeuw zeer verfraaid. In de
vorige
B. snel aan tot een wereldstad
g eeuw groeide
^
in 1858: 448 610; in 1871: 824 580; in 1895:
1 677 304 inw.), waar in 1878 het Berli'nsche Con9ree(z. a. , van Nov. 1884—Febr. 1885 de Kongogo
conferentie en in 1891 de eerste internationale kunsttentoonstellinggehouden
werden.
gg
Berli'nsche
Congres, het van 13 Juni tot 13 Juli
J
1878 te Berlijn
van de verte
J ggehouden congres
gr
genwoordigers
der 6 ^
oote mogendheden
Duitschg
g
(
land, Oostenrijk,Engeland,
Italië, Frankrijk en
g
Rusland en van Turkije,met het doel de be Palin1878)
gen van den vrede van San Stefano (3 Mrt. 1878
te onderzoeken en in overeenstemming
g te brengen
g
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met de belangen
g van Europa,
P inz. van Oostenrijk
en Engeland.
Voorzitter was Bismarck. De gewichg
tigste resultaten waren: de onafhankeli'kheidsJ
verklareng van Roemenië, Servië en Montenegro,
^ de
o
prichting
van
de
Turksche
prov.
0.-Roemelië,
oP
P
g
onder een Christen-gouverneur,
en de opdracht,
oop
P
g
voorstel van Engeland
aan Oostenrijk gegeven,
om
g
gg
Bosnië en Herzegowina
te bezetten en te besturen.
g
Aldusen
Rusland de grootste voordeelen
^gvoor
^
van het verdrag
g van San-Stefano verloren, wat in
eweten werd;
hieruit volgRusland aan Bismarckg
de eenges
verhouding
g tusschen Rusland en
P
g pannen
Duischland, wat wederom indirect tot het tot stand
komen van het Drievoudige
g Verbond medewerkte.
Bermuda-eilanden Bermulda's of Somers-eil., aan
Engeland
toebehoorende eil.-groep
^ P van 360 eilandg
'es, waarvan er slechts 20 bewoond zijn, in den
Atlantischen Oceaan, ten Z. 0. van Noord-Carolina,
965 K. M. ten 0. van kaapPHettaras, 50 K. M;.,
gaangenaa
20 000 inw.Ne ers
en Kleurlingen); aan enaam
klimaat; hoofdst. is Hamilton (2200
(
g
inw.)op
eil. Mainland of Bermuda.
Phet grootste
8^
De B. zijn
J een hoogst
g belangrijk station voor de
Eng.
g marine (een Gibraltar in het Westen). -I- 'M
Bermudez, staat in het N. 0. van Venezuela, in
het N. aan de Carabische Zee grenzend, 72 532 K.
M2., 364 000 inw., hoofdst. Cumaná.
Bern, kanton in het W. van Zwitserland, grenzend aan Frankrijk,na Grauwbunderland het
grootste kanton, 6884 K. M2., 648 000, meestDuitsch
sprekende,
in groote
meerderheid Protest. inw.
P
^
In het N. en N. W. veeteelt (Simmental), koren-,
vlas-, ooft- en wijnbouw,
zuiverproductie
(EmJ
rP
mental); in het Z. en Z. 0. hooggAlpenland
(zie
P
(
Berner Alpen), het druk bezochte z. gg. Berner Oberland. De voornaamste rivier is de Aar, welker bovenlooPdoor het Brienzer- en Thunermeer stroomt; in
het N. deel loo Pen de Birs en de Doubs. Belangrijk
g^J
horlo
is de
g e-industrie in de Jura, verder textielen hout-industrie. — B. was vanaf de He eeuw een
deel van het Duitsche Ri'k;
J de hoofdstad B. werd
In 1353 trad het toe tot
in 1218 een vrije rijksstad.
J
het Eedverbond, in 1415 veroverde het Aargau,
in
g
1536 Waadtland. Tijdens de Fr. Rev. kwamen
te
deze beide kantons in opstand
en oPt,Chet Congres
P
g
Weenen werd hun zelfstandigheid
bekrachtigd.
g -g
Bern de hoofdst. van het kanton, en sinds 1848 ook
van het Eedgenootschap,ligt
li aan de Aar, 91 000
inw., universiteit.
Bernadotte. Zie Karel Johan XI V van Zweden en
Noorwegen.
physioloog,
Bernard,^ Claude,^ Fr. P
Y
g^ geb.
g 12 Juli 1813
te Saint-Julien, werd in 1855 hoogleeraar
aan het
g
Collèg e de France te Parijs,
est. 10 Febr. 1878;
J^ gest
bekend door zijn
J onderzoekingen
g betreffende
de alvleeschklier, over hetroces
der spijsvertering
P
in het algemeen en over de suikervormende werkzaamheid van de lever. Hij
Fr.
J was de grootste
^
physioloog
h sioloo van de vorige
g eeuw.
Bernardin - de Saint-Pierre, J ues Henri, Fr.
schrijver,geb.
eb. 19 Jan. 1737 te Havre,^ was langen
g
tiJd ingenieur
buiten Frankrijk,
g
J k, werd in 1794 hoogg-
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leeraar in de zedeleer aan de Ecole normale te Parijs,
van den beroem) gest. 21 Jan. 1814; schrijver
den roman „Paul et Virginie" (1789) en andere
werken„La chaumière indienne", „Etudes de la
werken(„L
enz.).
Anhalt, (in MidBernburg,
g, stad in het hertogdom
g
den-Duitschland), op
P de beide oevers van de Saale,
33 000 inw.
Berner Alpen,
AI n deel der W.-Alpen, van den GemmiPas tot aan het Reuszdal, met den Finsteraarhorn (4275 M.), den Aletschhorn (in Waadtland,
4198 M.), de Jun rau4167
M.), Minch (4105 M.),
(
Schreckhorn4080
M. ,) en andere berggevaarten,
(
gg
uitgestrekte
uit
sneeuwvelden en groote
letscherg
^
g
massa's.
Berner Conventie„
la
( Union internationale pour
P
Protection des oeuvres littéraires et artists ques ”,
„Internationaal verbond tot bescherming
g van letterkundige en kunstwerken"),
) overeenkomst,gesloten 9 Sept. 1886 te Bern, tusschen verschillende staten, waarbij
wordt dat ieder ingezetene
in
Jbepaald
P
g
een der aangesloten
staten in ieder der andere staten
g
auteursrechten zal e-dezelfde bescherminggg
zijner
nieten als de onderdanen van den staat zelf. Nederland is bijJ de B. C. aangesloten,
in 1912.
g
Bernhard
Bernhard, St., twee Alpenpassen. De Groots S. B.
verbindt de dalen van de Rhone en van de Dora Baltea, voert van Marti
Martigny in Wallis naar Aosta in Piëmont, 84 K. M. lang,
P
g 2472 M. hoog;
g nabijJ den pas
ligt
sti Jnerkoorlit het Sint-Bernhardsklooster der Augu
heerenesticht
in 962, in zijn
(g
J te genwoordi gen vorm
omstr. 1680ebouwd
,) beroemd hosPitium tot herg
(tot
1914 zonder edwon enbetalin
genre dberging
^g
g
g
din
o. a. de beroemde Sint-Bern
dingvan reizigers
(
g (door
hardshonden); bekend door den overtocht van
Napoleon
1 (25-21
25-21 Mei 1800) met zijn
—
p
J troepen.
P
De Kleine S. B. 2188 M. hoog, tusschen de Savoiesche en de Grajische
Alen,
leidt van het dal
^
P
der Isère naar het dal van de Dora Baltea, van
Bourg
St. Maurice in het dep.) Savo ye naar CourgY
maYeur in het Aostadal, werd waarschijnlijk
door
Hannibal (z. a.) in 218 voor Chr. overgetrokken;
g
ook hier ligt
de P
pashoogte
gopP
^ een klooster van
monniken van den Gr. S. B. -- De beideassen
P
liggen
van den Mont-Blanc.
gg aan weerszijden
Bernhard Karel,^ hertog
9 van Saksen-Weimar,gge.b
30 Mei 1792 te Weimar, nam deel aan de oorlogen
g
werd in 1815 als kolonel gP
geplaatst in
tegen
p
g Napoleon,
het Nederl. leger,
nam
deel
aan
de
veldslagen
g
g bijJ
Quatre-Bras en Waterloo, in 1816 toteneraal-mag
'oor, in 1831 tot luitenant-generaal
bevorderd,
g
commandeerde in den Tiendaagschen
Veldtocht den
g
linkervleugel, waarmee hij^J de Belgen
g bij9 Leuven versloeg,
van
g was van 1848 tot 1853 opperbevelhebber
PP
het leger
est. 3 Juli 1862 in de
g in Ned. 0.-Indië; gest
(
P1. Liebenstein; monument te 's Ha ge
g (Korte
Voorhout).
Bernhard van Clairvaux, een der beroemdste monniken uit de Middeleeuwen,
^ggeb. 1091 te Fontaines
bi'J Dijon,
werd in 1115 de eerste abt van Clairvaux
J
biJ Lanes
1153
he' ' verklaard
in
1153,
^ ^est.
g 20 Au .^
g
1173. B. was de hervormer van de Cisterciënser-orde,
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die hiJ tot hoo ger bloei
bracht, een vrijmoedig
zedepprediker en een
invloed'riJ k raadsman
,T an pausenenvorsten,
de bewerker van den
Tweeden Kruistocht
in 1147, een tegenstander van Abélard,
wiens veroordeelin g op
dessynode
ode te Sens hij
J
doorzette, en een ver177. Bernhard van
dediger der mystiek.
^
Clairvaux.
Bernhard# Posine,
genaamd Sarah Bernard, Fr. tooneelspeelster,
:geb. 22APr.1843teHavre,
p
g enoot haar oPleidiagaan het Conservatorium te
Parijs,
1872--80In het Théátre Fran ^ais,
J^speelde
p
later in het Theatre de la Porte-Saint-Martin, tegenwoordiy leidster van het S. B.-Théátre en sinds 1907
leerares aan het Conservatorium te Parijs;
J is de
eerste „tragédienne" van onzen tijd.
tadje in het Pruis. reg.-distr.
Trier,
Bernkastel^ sstadje
g
aan de Moezel, 4500 inw.; wiJ dbouw ((teelt van het
beroemde merk Bernkasteler Doktor).
berggroep
Bernina-Alpen,
g^ p in het middelste gep ^
deelte van de Rhetische Alpen,
de ^
grens van
P
p op
GrauwbunderlandenvandeItal.rov.Sondrio,inden
P
Piz. Bernina 4052 M. hoog,
g
g met tal van gletschers.
Aan het 0.-einde de Bernina- as(2330X.; hosPitium op
P 2309 M. leidt van Samaden in het OberB., distr.
En gadin- naar Tirano in het Veltlin-dal — B.
in het kanton Grauwbunderland, 4300 inw.
Bernini, Lorenzo, It. architect en beeldhouwer,
gest
geb.
7 Dec. 1598 te Napels,
est. 28 Nov. 1680 te
P
g
werd doorpaus Urbanus VIII benoemd tot
directeur van de openbare werken
tot verfraaiing
g
van Rome. Zijn hoofdwerken
voltooiing
J zin: de
g
van de St. Pieterskerk, de zuilengang
g g daarvoor,
groote trap
met 182 standbeelden van heiligen, de
P
^

R ia in het Vaticaan
van de
ende gevels
((ScalaRegia)
P ag
leizen Barberini en Odescalchi; van zijn
J beelden:
de „Roof van Proserpina";
„Daphne
^
P door Apollo
P
vervolgd" en de ^
graftombe van de heil. Theresia in
de kerk Sancta Maria della Victoria.
Bernouilli naam van meerdere Zwitsersche wiskundigen,
afstammelingen
g
g van een Vlaamsche, naar
Bazel uitgeweken
familie. De beroemdste zijn
g
Jacob B. ( 1654-1705) en Johannes B.,ggeb. 1667,
de uitvinder van de integraalen de ez Ponentiaal^
rekening;
te Groning van 1695-1705 hoogleeraar
g
gest.1748.
gen; est.
Eduard, Duitsch sociaal-democraat,
J van 1866 tot 1878 in
g eb. 6 Jan. 1850 te Berlijn,
bankzaken werkzaam, trad in 1872 toe tot de soc.dem.arti
p ,Jwas van 1881-1890 redacteur van het
te Zürich verschijnende
blad „Socialdemocrat",
het orgaan
der sec.-dem.P
partij
g
J in Duitschland gedurende de Socialistenwet, in 1888 uit Zwitserland
verbannen, woonde tot 1891 te Londen, keerde
daarna naar Duitschland terug,
g was van 1902-6
lid van den Rijksdag. B. leverde belangrijke
ke bij^J
^dragen
van de theorie en de eschieA het gebied
g
g op
g
denis van het socialisme en is de leider van het z..
g
revisionisme in de soc.-democratie, d. w. z. van
diearti , welke
niet afkeerig
is van samenwerking
J
g
g
met beslist liberalearti
J en van deelnemingg aan
p en
den wet
wetgevende
evenden arbeid.
zijn
Beroepsziekten
i^
J die ziekten, welke vooral of
overwegend bijJ de beoefenaars van een bepaald
bep
roePvoorkomen als gevolg
"k
g g van den schadelijken.
invloed van dat beroep
bloed(
P op
P het heels gestel
g
armoede en chronische ziekelijkheid
bijJ mi'nwerJ
J
kers) of opP
bepaalde
organen
of
lichaamsdeelen
p
g
(bijv.
^ aambeien bijJ ambtenaren, keel- en hoofdpijn
bijJ leeraren en predikanten,
platvoeten
bij^ kellners,
A
p
X-beenen bijJ bakkers).)
Volgens
de beroepstelling
Beroepsstatistiek.
Beroe
P
g
P
g van
1909 waren in ons land werkzaam in:

Mannen.

Vrouwen.

Totaal.

A. Nijverheidsbedrijven.
Aardewerk,
^gglas, kalk en steenen
Diamant e. a. edelsteenen
Boek- en steendr., hout-, koper- en staalgravure
geb.en aanl., onIV. Bouwbedr. incl. reinig. v. eb.
derh. en reinig.
g
g en straten, ook gem.
g v. wegen
dienst)
dienst
niverh. fabr. van kaarsen, olie, vernis,
V. Chem. nijverh.
zee P,
ontplofbare
stoffen, verfstoffen
p
VI. Hout-, kurk- en stroobew., snij- en draaiw.
van versch. stoffen
reiniging
VII. Kleeding en
ging
VIII. Kunstnijverheid
Ix. Leder, wasdoek, caoutchouc
I.
II.
III.

25279
8713

2628
996

27907
9709

17754,

201

17955

174375

502

174877

9052

2506

11558

47448
37644
1678
35131

1081
68195
699
1808

48529
105839
2377
36939
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Mannen.

x.
XI.
XII.

XVIII.
XIX.

Oer, steenkolen, turf
Metalen (bew. van)
Very. v. stoom- en and. werkt., instr., oorlogsmaterieel
g
Scheepsb.,
very. v. rijtuigen
P
J g
Papier,
enz.
P
Textiele nijverheid
Gas-en electriciteit
Voedings^ en
ggenotmiddelen
Totaal I—XVII
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Vrouwen.

Totaal.

19544
46805

2630
872

22174
47677

56785
25932
8358
37335
4764
113947
670544

1391
74
1717
19719
7
6812
111838

58176
26006
10075
57054
4771
120753
782382

.B. Landbouwbedri)van.

504174

112221

616395

C. VisscherlJ en, jacht.

23122

60

23182

141890
200204
3373
4046
349513

43467
16399
133
58
60057

185357
216603
3506
4104
409570

58765
8423
2311
7480
22703

6456
10776
12658
215046
41

65221
19199
14969
222526
22744

36333
487

414
7

36747
494

27274
1534
65628
7939
150547
11920
44
1166558

9255
11
9687
2149
256770
728
1
2417334

36529
1545
75315
10088
407317
12648
45
3583892

2899125

2959050

58b8175

D. Handelsbedrijven.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.

Warenhandel, enz.
Verkeerswe
g en
Crediet en bankwezen
Verzekerin
g swezen
Totaal XX—XXIII
E. Andere ambten of bedieningen.

XXIV.
XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.
XXXV.
XXXVI.

Vrije beroepen
P
Onderwijs
J^ excl. openbaar)
)
P
Verplegingen
verzorging
ging
Huiselijkediensten
Losse werklieden
In dienst v. d. Staatexcl.
post.
en nijverh
^
J
P
bedr.)
In dienst eenerrovincie
P
In dienst een.em.
excl.
0 .Pb. w. en ni Jv. h
C
g
bedr.)
In dienst van een waterschap
Totaal XXIX—XXXII ...
In dienst van een kerkelijkegezindte
...
g
Totaal XXIV--XXXIII (excl. XXVIII)
GePensionneerden
Beroep
P onbekend
Zonder beroep

Totaalgeneraal
van geheele
Rijk
^
g
g
a o lexia cerebri, aPP
o lexia uit het
Beroerte,
^ pp
Grieksch = neerslaan) noemt men iederelotselin
P
g
intredende verlammingan
een orgaan
g
g (ruggemergg^
ghart of longen)
en in engeren zin het plotseling
g
P
g on,
derbreken van de hersenwerkzaamheid (hereen-B.).
De lijder
valtgewoonlijk lotselin
plotselingneer, hoort en
J
voelt niet meer aan de verlamde zijde.
De zetel van
J
de ziekte ligt
gbijJ zulk een halfzijdige
J g verlammingg
hemi l ie, de meest voorkomende vorm) in het
tegenovergestelde deel der hersenen. De oorzaak is

meestal een bloeduitstorting
g in de hersenen, soms
ook verstopping
PP g van een bloedvat in de hersenen,
veroorzaakt door het springen van een ader als gevolg
^ van de verkalkingg der aderwanden (door
hoogen
leeftijd,
J alcohol- of tabaksmisbruik, weelg
derfgg
e levenswijze)
of van degeneratie dier wanden
(door sYP
hi is, jicht
jichtof alcoholisme). Hevige
g emoties,
sterke wisseling
plotselinge
P
ge in^ van temperatuur,
P
en
unnen
de aanleiddeoorspanning
kunnen
P
g van de spieren
P
zaken zijn.
J vaak
J Soms is de B. aanstonds doodeli'k,

132

BEROERTE—BERTILLONAG]E.

ookeheel
ofgedeeltelijk te enezen.
genezen. Eerste hulP:
g
verwijdering
J
8 van nauwsluitende kleeren, koude
omslagen
g om het hoofd, verwarmingg van de voeten
schescherp
e lavementen en
c heefe voetbaden, wrijven),
rust.
Berry
prov.
) vroegere
rY( Berri, het oude Biturica),
g P
14 340 K. M2.), in°Midden-Frankrijk
,^
J besproeid
P
door de Cher, hoofdst. Bourges,
groot
g vormt nu een ^
deel van het dep.
P Indre-et-Cher. Tevoren eengraaf^
schap,
Frankrijk aangekocht,
g
P werd het in 1100 door Frankrijk
in 1360 tot een hertogdom
verheven, meermalen als
g
apanage geschonken
aan prinsen
van den bloede.
g
P
Be Charles Ferdenand, hertog van,geb. 24
Jan. 1778 te Versailles, 2e zoon van den graaf van
Artois (den lateren koning
g
g Karel X ), emigreerde
gedurende de Revolutie, `huwde in 1816 met prinses
P
^
Carolinaerdinan
'da Louisa van Sicilië geb. 5
Nov. 1798), dochter van den lateren koningg Frans I
van Napels.
Van dit huwelijkhis
hing
het voortbestaan
p
van den ouderen tak der Bourbons af en `` 'erom
werd de hertog13 Februari J1820
biJ het verlaten
^
van de opera
te Parijs doodgestoken
door den oli g
e
tieken dweper
P Louvel. De hertogin
8^ beviel echter 24
Sept.
P 1820 van een zoon, Henri, den lateren graaf
^
van Chambord(z. a.). In 1830 verbannen, trachtte de
hertogin
te verwekken ten
^ in 1832 een opstand
P
gunste
unste van haar zoon, werd gevangen
g
g genomen,
^
doch in 1833 vrijgelaten. Zij
Zi stierf op
P haar slot
Brunnsee bij
J Graz (Stiermarken),
)^ 16 Apr.
p 1870.
BerS ieri (van het It. woord bersaqlio „schijf”)
zijn
bestaan) de sinds 1836 in het Piemontsche leger
ger
de, later in het Ital. leer
g
ovegg
r e ane rP
scherp,
volgens de wet van 1882
twaalf regimenten sterk.
Berserker „in berengestalte optredend")
) was een m Y P
tholo^
' ch krijgsheld
uit
J8
Skandinavië, die zich steeds
zonder wapenrusting
ginwoe f
dende razernijJop
P den vijand
J
stortte en alles verpletterde
wat weerstand bood. Ook zijn
J
12 zonen, de Berserkers, waren even woest; waren zij
zij op
hun schipP en voelden zij
zij een
aanval van woede aankomen,
danen
aan land om
^gzijJ
die op rotsen en boomen te
koelen. In Duitschland noemt
men woeste oPvlie gendheid
178. Bersaglieri.
g
daarom wel B.- woede.
Bertha, De Heilige, dochter van Charibert, koning
der Franken, huwde in 560 met Ethelbert, koning
van Kent, wist dien tot het Christendom te bekeeten, waarna zijn
J onderdanen zijn
^J voorbeeld volgg
den. Herinneringsdag
g g 4 Juli.
"ndenKorte,
Bertha of Berthrade
,gemalin van PeprJ
moeder van Karel den Groots bijgenaamd B. met den
ggeven tot het ont9moten voet^ h eeft aanleidin ge
leenden
legende uit de
staan van een der opmerkelijkste
le
Adam of Adenez, bijgenaamd
Jg

i

Roi, heeft in het einde der 13e eeuw de denkbeeldige
g
avonturen van deze koningin
en hexag bezongen
gin
meters. In Frankrijkgebruikt
men nogg de spreekg
P kwijze
: „in den tijd,toen Bertha spon" om uit te
JP
drukken „in denoeden
ouden tijd."
tijd.
g
Fr. scheikunBerthelot, Marcellin Pierre Eugène,
v9
digen
e staatsman, geb.
J , werd
g b25 Oct. 18277 te Parijs,
in 1860 hoogleeraar
aldaar, in 1876 inspecteur-geneg
raal van het hooger
J in 1681 lid van den
g onderwijs,
Senaat, van Dec. 1886 tot Mei 1887 minister van
onderwijs,van Nov. 1895 tot Mrt. 1896 minister
van buitenlandsche zaken, was vanaf 1900 lid der
Académie,est.
18 Mrt. 1907. B. heeft verdiensteg
like
over organische
scheikunde
J boeken geschreven
8
g
en thermochemie.
hertogg
Berthier, A lexandre, vorst van Wagram,
a9
nqin, maarschalk van Frankvan Neuchatel en Vale
rijk,geb.
g 20 Febr. 1753 te Versailles, streed met
werd in
Lafayette in den Amerik. Vrijheidsoorlog,
chef van
1795 bij
^
J den veldtocht in Italië Napoleons'
deneneralen
staf en bleef dat tot in 1814, bezette
g
in 1798 Rome en kondigde
daar de republiek
af,
P
g
ver8ezelde Napoleon
in Egypte
en SYá`1
'ë, werd in
^
gYP
1799 (na den 18den Brumaire) minister van oorlog,
g
werkte in 1800 mee tot de overwinning^bij
^
J Marengo,
streed in 1805, 1806 en 1807 roemrijkmee in de oorlogeng
tegen Pruisen, Oostenrijk
J en Rusland, kreeg8
de hertogdommen
Neuchatel
in 1807 van Napoleon
p
g
en Valen ' , werd in 1809 na den slag bij Wagram
tot vorst van Wagram
am verheven, was van 1812-1814 weder chef van den staf. Na den val van
Napoleon
huldigde
Lodewijk X VIII en behield
p
J Lodewijk
g hij
al zijn
behalve de souvereiniteit
J waardigheden,
g
over Neuchatel, onthield zich bijJ Napoleon terugkeer vanarti kiezen,
trok zich
terug te Bamberg
J
g
g
en stortte zich daar uit een raam, in een aanvavan krankzinnigheid,
toen hijJ een afdeelingg Russisg
sche troepen
naar de grens
zag
^
P
8 trekken. HijJ stierf
enkele oogenblikken later, 1 Juni 1815.
Berthollet, Claude Louis, graaf van, Fr. scheikundieb. 9 Nov. 1748 te Talloires Savo
g geb.
^
Ye , werd in
1794 hoogleeraar
aan de Normaalschool te Parijs,
g
naar Egypte,
nam deel aan Bonaparte's expeditie
gYP na
P
den 18den Brumaire senator,raaf
en grootofficier
^
g
van het Legioen
van Eer, gest
est. 6 Nov. 1822 te Ar^
bi) Paris.J Hi' ontdekte
de ontkleurende hoeJ
danigheden van het chloor en de toepassing
P
^ daarvan bijJ het bleeken van linnen,^ het gebruik
van
g
houtskool tot het filtreeren van water, het knalzilver en schreef eenoPmerkelfJ k werk over de wetten der scheikundige
g affiniteit.
noemt
Bertillon
e of9gerechtelijke
^ anthropometrie
p
^
Bertillon
met het door den Franschman Alphonse
p
(geb.
J
g
geb. 1853 te Parijs,directeur van den erechteli'ken identif iceering sdienst aldaar; est.
^ 1914) uit gevonden systeem
van anthro Pometrische metingen
g
^
tot herkenning
g van individuen, die reeds eenmaal
met de justitie
justitie in aanraking
n geweest, waarbijJIJ
hij
gJg
gebruik
maakt van de omstandigheid
dat het beeng
g
derstelsel, inzonderheid in de linkerhelft van het
levensjaar bijna
menscheliJ k lichaam, vanaf het 20e levensjaar
onveranderlijk
is. Door het meten nu van de liJ
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chaamslen , de lengte
en breedte van het hoofd,
de lengte
en breedte van het rechteroor, de lengte
van den middelsten vinger,
van den voet,
g de lengte
^
de lengte
van den benedenarm, de lengte
^
8 van den
van het bovenlichaam, de spanPenk, de lengte
P^
wijdte van den arm en de hoogte
en breedte van het
linkeroor, krijgt
men een voldoende identificatie.
^J^
Bovendien ontleende Bertillon nog
g 7 kenmerken
biJzondere kenteeaan het oolt. Hierb 0ij komen no^
kenen en twee fotografische
opnamen.
Alles wordt
^
P
oPeen afzonderlijke
ke kaart genoteerd
en deze kaarg
ten volgens
een bepaald
systeem
-8
l;s
P
Y
ggerangschikt
Naast of inplaats
van de B. komt tegenwoordig
P
8
g
ook de dactyloscopie(z. a.) in zwang.
g
graaf, Fr. generaal,
geb.
Bertrand,^ Henri Gratien,
^
g
g
28 Mrt. 1773 te CháteaurouzdeP. Indre), was de
trouwe metgezel
van Napoleon
I, aan wiens veldp
S
tochten hij vanaf 1799 een roemrijkaandeel nam;
in 1796 nogg onderofficier, was hij
J in 1806 divisieJ volgde den keizer naar Elba, keerde
8eneraal, hij
vandaar met hem terug,g nam aanstonds zijn functie 'alsootmaarschalk
van het paleis
weer opP en
P
^
arbeidde aan de organisatie
van het leger.
g Hij
Hij werd
^
door Napoleon
tot pair
doch
J
1^
P vanFrankrijkverheven,
deelde het lot van zijn
J keizer, en ging met hem mee
naar Sint-Helena. In 1816 veroordeelde eenkrijgsraad
Jg
hem ter dood wegens
hoogverraad,
doch Engeland
8
^
8
leverde hem niet uit en deublieke
opinie dwong8
P
Lodewijk
Lodewijk XVIII dat vonnis te herroepen.
Na NapoP
leons doodin
Frankrijk terug,
( 1821) )keerde hij naar Frankrijk
8
waar men hem zijn
liet, trad na de
J waardigheden
g
Juli-revolutie (1830) weer in actieven dienst en
hij
werd tot afgevaardigde gekozen.
ekozen. In 1840 werd hij
metrins
Joinville naar St. Helena gezonden
om
P
g
het stoffelijk
stoffelijk overschot van Napoleon
1eon
naar Frank^
rik
J over te brengen.
8 HijJ overleed 31 Januari 1844 te
Cháteauroux.
Berwick, graafsch. in het Z. 0. van Schotland,
1193 K. M2., 31 000 inw. ; veeteelt; hoofdst. Greenlaw.
Berwick,^ James Fitz 7James^ hertogg van, maarschalk
Frankrijk, ggeb. 21 Aug.
van Frankrijk,
8 1670 te Moulins als de
onechte zoon van koning
n9
g J acobus II van Engeland
en Arabella Churchill, vluchtte in 1688 met zijn
vader naar Frankrijk,vergezelde
hem naar Ierland,
8
trad daarna in dienst van Lodewijk XIV, liet zich
Frankrijk
in
) naturaliseeren en werd een van de uitnemendste veldheeren van dien vorst. In 1733 tot
bevelhebber van het leger
g van den Rijn benoemd,
werd hij
^ 12 Juni 1734 bij
J het beleg
g van PhiliPsburg
door een kanonskogel
g gedood.
g
graafsch.
Berwick-on-Tweed havenst. in het Eng.
g^
Northumberland, aan de Noordzee, bij
J den mond
van de Tweed, niet ver van de Schotsche grenzen,
met Tweedmouth en de bad P
1. Spittal,
13 000
P
inwoners.
Beryl,
zuilvormige
ery^ , mineraal, dat in hexagonale
g
kristallen voorkomt inaniet,
limmerschiffer,
^
g
enz. De edele B. is een edelgesteente, waterhelder tot
geel
of blauw en blauwachtig
groen aquamari n
B
^^
doorschijnend,
terwijl
of intensoen
(smaragd),
J
^ terwij de
8m^
gewone B. maar half doorzichtig
8 is. De edele B.
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wordtevonden
in het Salzkammergut,
8
^ in Ierland,
den Oeral, het Altai- 8geb., in Columbia, enz.
Beryllium,
rY
^ in Frankrijk ook wel Glycium
y$enoemd, is een element (scheik. teeken Be), een
zinkwit, smeedbaar metaal, S. G. 1,6; atoomgewicht
8
9,1. Het bevindt zich inberyl,
bel, chrY roberYl en an dere mineralen. Berylo
^d of berylaarde
y
( Beo8elijktop
magnesia.
J P
^
Berzelius el óns Jakob, baron van, Zweedsch
scheikundige,
g ^geb. 29 Aug.1779 te Westerlósa OostGotland , werd in 1807 hoogleeraar
in de geneesg
8
kunde enharmacie
te Stockholm, ald.gest. 7
P
Aug.
Bijna
Bijna
de g
geheele tegenwoordige stand der
8
anorganische
scheikunde is te danken aan zijn
J ont8
dekkingen. Scheikundigen
8 uit bijnaalle landen van
Europa
gingen naar Stockholm om B.'s onderricht
P ^g
teenieten.
g
Besan n het Vesontio der Romeinen, sterke
vesting,
g hoofdst. van het voorm. Franche-Comité
en van het tegenw. dep.
( 0.-Frankrijk,aan
P Doubs (in
Zwitserlandenzend
8T); aan de Doubs en aan het
Rhone-RiJ nkanaal, 56 000 inw., universiteit; mid.
e
delpunt
van de Fransche horlog-industrie;
beP
zit bouwwerken uit den tijd
J der Romeinen. B.
werd in 58 v. Chr. door Caesar veroverd, kwam in
1032 aan Duitschland, werd in 1184 een vrije rijksstad^.,:kwam in 1648 aan Spanje
P ^ en in 1679 aan
Frankrijk.
J
14 Aug.
schrijver, geb.
Besant, Sir Walter, Eng.
8
8
g schrijver,
1836 te Portsmouth,est.
8 9 Juli 1901 te Heath bij
Hampstead,
schreef met J. Rice de z.„BesantP
8»
Rice Novels” en na den dood van dien medewerker
nog
tal
van
romans,
waarvan
een
der
belangrijkste
^J
g
is „The children of Gibeon"(
Gibeon"1886.
1886) Verder schreef
en ggeschiedkundige
Jbiografieën
8^
g werken(„Histo rY
of London", „History of Jerusalem").
geb. Wood, Eng.
Besant,
^ Annie,8
8 theosofe en
schri
schrijfster,
J
ggeb. 1 Oct. 1847 te Londen, huwde met
Frans Besant,
een An 8likaanschen geestelijke,
J
g
(1867),innerlijken
verliet na veel innerlijken strijd de An
1.
Angl
(1873), wat een reden tot echtscheiding8 werd,
was van 1874-1889 een i veraarster
voor atheisme
J
en trad ook opPP
politiek gebied
op
g
P in de rijender
radicalen in samenwerking met Charles Bradradicalen(in
laugh}; in 1884 verliet zijJ het radicale kamp
P en sloot
zich aan bij de socialistische „Fabian Society";
na 1890 werd zijJ de grootstepropagandiste
der
8T
theoeofische denkbeelden (door H. P. Blavatsky
weer in het Westen opgewekt). Na haar dood werd
zij, eerst samen met W. R. Judge, later alleen, de
voornaamste leeraar in de Theosofische Vereeni ' .
Zij
deed tal vanpropagandareizen in alle wereld)
deeldn, stichtte te Benares in 1898 het Central Hindu College,
zij de Hindoejeugd
J g de Westersche
g^ waar zij
in verband met den eibeschaving
g wil bijbrengen
en ouden godsdienst
(deze school telde in 1904:
8^
8
professoren en leeraren). ZijJ
332
gen en 24 rofessoren
schreef tal van grootere en kleinere theosofische
leeftij
werken en is in weerwil van haar hoogen
g leeftijd
nogsteeds onvermoeid werkzaam.
Beschadiging
gg van eens anders ^goed kan zooveel
een burgerlijke
g J rechtsvordering
g als een strafvervol-
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hebben. Het Burgerlijk Wetboek
ging ten gevolge
^
stelt als algemeenen
regel
^
g dat bijJ elke onrechtmatige
daad, waardoor aan een ander schade wordt toe8ebracht de8een door wiens schuld de schade is veroornaakt, haar ook vergoeden
moet. Het Wetboek
8
van Strafrecht dreigt
8 iemand, die opzettelijk en
dat geheel
of ten deele
wederrechtelijkeenigg goed,
^
8
aan een ander behoort, vernielt, beschadigt,onbruikbaar maakt of weg
8 maakt, met een ^evan 2 jaar
of boete van ten
J
g
gmisstraf van ten hoogste
geldt ook
hoo
^ te . 300. Diezelfde strafbepaling
P gg
voor wie onder dezelfde omstandigheden een dier
doodt of beschadigt,
^ onbruikbaar of weg8 maakt.
vernielen onbruikbaarof
Geldt de beschadiging,
^^
1^8^
wegmaking
nut (sPoorwage
^
P
^eenig
8 werk van openbaar
bijv.
en) wordt het feit
gdan
9 of riolen of gasleidingen)
^
van ten hoogste
3
^
^
ggestraft met gevangenisstraf
g
jaar. In de laatsteeval wordt ook de onopzettelijke
^
p
daderestraft
door wiens schuld de schade werd
g
veroorzaakt, en wel met hechtenis van hoogstens 1
1.100.0
Op het
maand of boete van ten hoogste
g
vernielen of onbruikbaar maken van iemands woning
f
^ of schip
P staat de zwaarste straf : tot 4 jaar
evan6
toe.
ggevangenis
Zie Cultuurgeschiedenis.
Beschavingsgeschiedenis.
g
^g
Bescherming,
g^ in oeconomischen zin, is het stelsel
van beschermende rechten of van ^otectie, het geheel
6
der van staatswege
staatswe genomen
e
maatregelen
om de nag
tionale nijverheid,
handel en scheepvaart
te steunen
J
P
in hunne concurentie met het buitenland. Daartoe
behooren inz. invoerrechten, wanneer zij
J van dien
jn, dat dezelfde goederen
door den binnenaard zijn,
8
landscheeroducent
goedkooper
geleverd kunnen
g
P
P g
worden dan door een importeur;
verder uitvoerpo
rechten op
grondstoffen, welke de buitenlandsche
die ^
P
concurrenten noodig
1^ hebben; soms worden verder
productie- emiën of uitvoerpremien verleend, di erentiëele rechten geheven of subsidies verstrekt aan
scheepvaartondernemingen(zie
zie ook Vrijhandel.
Besikabaai bocht in de Ae8eïsche Zee, aan de W.kust van Klein-Azië, ten Z. van den ingang
g g der Dardanellen, tegenover
het eil. Tenedos; goede
ankerg
^
Plaats.
der Westelijkeof
Beskiden,^ het hoogste
^
g gedeelte
grens tusschen HonKleine Karpathen,
vormen de ^
rp
a "e en Galicië,^zijn
J in de Babia Goera 1725 M.
8^J
hoog . De belangrijkste
pas
8^J
P
P is de Jabloenkapas,
welke het dal van de Waagerbindt
met dat van
8
de Oder en waardoorheen de spoorweg
P
gloopt
P van
Kaschau naar Oderberg.
g -- B. in ruimeren zin,
hetheele
Ka aatnen- geb. van Silezië tot de
8erP
Boekowina, dan verdeeld in W.- en 0.-B., gescheiden door het doorbraaksdal van de Dunajec.
Beslag
^ leggen kangeschieden: 1°. als executoriaal
arrest opgrond
van een vonnis nadatdeschuldeischer
P^
heefteta
tevoldoen
ldoen aan een bbevel tot bggeweigerd
g
lin . Uit de opbrengst van den verkoopPderen beslag8
gelegde
goederen
wordt de verschuldigde
g
g
g som plus
P
de gerechtskosten voldaan; 2°. als conservatoirarrest
om te voorkomen dat een schuldenaar zijn goederen
g
zal vervreemden om ze aan de vervolging
van een
8^g
schuldeischer i te onttrekken ; 3°. als revendicatoir

door hem die er recht oop
arrest op
g
P roerend goed,
heeft, dus door den eigenaar,
wien het ontstolen is,
g
door den verkooper,
A die leverde binnen 30 dagen
^
vóór het faillissement van den koo
or enz. ; 4°. als
koopor
arrest onder derden,
derden,(zo
zoo conservatoir alsexecutoriaal)
die zich bevinden in handen
opgoederen, of gelden,
g
van een ander, doch toebehooren aan iemand, tegen
wien men een vordering heeft. Voor beslag leggen
zijn steeds formaliteiten en vaak rechterlijke bekrachti8^^
' noodig.
g
Besluiten Koninklijke, verschillen hierin van
wetten, dat zij de wilsuiting
vand en
Koning,
g zijn
J
g,
onder verantwoordelijkheid van een of meer ministers, die volgens art. 77 van de Grondwet de K.B.
mede moeten onderteekenen. Zij) worden onderscheiden in algemeene
maatregelen
van bestuur en
8
^
besluiten van bijzonderen
aard b
(bijv. benoemingen,
(^1
g
goedkeuringen
van statuten, beslissingen
ingeg
g
g
schillen van bestuur, enz.). Onder Willem I heerschte de opvatting
bijJal
algemeenen
maatg dat de Koning8
A
g
reel voorschriften mocht geven over alle onderwerpen,
die niet bijJ de wet geregeld
waren en
g g
rP
waarvan de regeling
g 8 niet door de Grondwet aan
een andere macht was opgedragen. Tegenwoordig
Te nwoordi
gelden
andere opvattingen
P
^
^en en wordt veelal de bevoegdheid van den Koning
g tot het nemen van alg.
maatregelen
van bestuur veel beperkter
gedacht,
8
A
^
en inz. wordt die bevoegdheid hem verleend door
bepalingen in de diverse wetten, waarbij
J de dótailre^
elin
8 maakr. van best. wordt ove
8aan al g.
re
8laten. Deondw.
zegt
verder in art 56: „Door
8^
^
den Koning
van bestuur
g maatregelen
8 worden alg.
g
Bepalingen,
vastgesteld.
Be alin en, door straffen te handhalt
ven, worden in die maatregelen niet gemaakt dan
krachtens de Wet. De Wet regelt
^ de opA te leggen
g8e
straffen." Hierdoor en doordat de uitvoering
g der
meeste alltg. maatregelen
van bestuur kosten mee^
gebren , die door
de Kamers moeten worden toegestaan, is eren
voor willekeurige
keuri8 machte^gevaar
8
uitbreidingvan de zijde
J des Konings.
8`s
bij Jde oude
Besnijdenis noemt men hetebruik,
g
Israëlieten, Egyptenaren,
Arabieren en Ethio Piëre
8^P
en nu nog
P Chr. Abessiniëre,
gbijJ de Joden, Koten,
Muzelmannen, Maleiers, Kaffers en nogg vele andere
onbeschaafde volkeren in zwang
g om de voorhuid,
welke den eikel van het mannelijk
J lid bedekt, door
een operatie
weg
9 de Joden doorgaans
^
g te nemen; bij
P
oPden 8sten daggna de geboorte.
De operatie
levert
^
P
voor kinderen niet het minsteevaar
o P, doch zon
g
ge
voor volwassenen een hevige wondkoorts
ten ge.
volge hebben. Bij
J de Javanen is zoowel het we8'nemen van de voorhuid in zwang,
g als het alleen maar
verrichten van een insnijding.
0 aarde
zijn^ on g.
Op
200 millioen menschen besneden.
de oostelijkste residentie van Java,
a,
Besoeki oostelijkste
grenst ten N. aan straat Madoera, ten 0. aan straat
Bali, ten Z. aan den Ind. Oceaan en ten W. aan
Pasoeroean, 10 148 K. M2., 972 475 inw. (waarbij
1789 Europ.
P en 3066 Chinezen . B. is bergachtig,
^ g,
de hoogste
top
1 ^eb. is 3330 M.;
8
P van het Raoen-Id'enhoofdmiddel van bestaan is landbouw, ook der.
Pa
ticuliere landbouwindustrie heeft er zich goad
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ontwikkeld suiker, tabak, koffie), aan de kusten
hoofdpl.
1.
kustvaart en visscherij.
J -- De plaats B., als hoofd
vervangen door Bondowoso( (z. a.) , telt ong.
g 8000
inw. door bet kleine riviertje van B. met de mede
verbonden ; weinig
g verkeer.
gem. in N.-Brabant, tusschen Waalwijk
Besoijen,
^ g
J
en Raamsdonk, 1744 inw.
Besogne,
P
^ was in de voorm. Republiek
g ^ Geheim,
collee, waaraan de leider Ver. Nederlanden het college
gder buitenlandsche aangelegenheden was
of geheimhouding
opgedragen, inz. de sspoed
g verg
P
eischende. Ontstaan ten tijdevan Frederik Hendrik,
telde het 9 a 11 leden: 1 á 3 afgevaardigden ter
Staten-Generaal van Holland, 1 van ieder der
van Holandereewesten
de
g
^ Raadpensionaris
P
land en de griffier der Staten-Generaal. Leider
was de Stadhouder.
gouvernement in het Z.W. van RusBeuarabia
^ g
land tusschen de Zwarte Zee, de Dnjestr, de Pruth
en den benedenloop
p van den Donau, 45 632 K. M 2.,
2 441 000 inw,waaronder
w.(waaronde Roemenen, Bulgaren,
Tartaren en Duitsche kolonisten) ; hoofd P1.
Kis'enewz.
( a.). B. werd in 1812 door Turkije aan
Rusland afgestaan; het Z. deel behoorde van 1856—
78 tot Roemenië.
Bessarion, Johannes of Basilius beroemde Griek
uit de 15e eeuw,^g
geb. 1395 of 1403 te Trebizonde,
werd in 1437 aartsbisschop
van Nicea,
arbeidde o
P
op
het concilie van Florence (1439) ten gunste van een
van de Grieksche en de R.-Kath. Kerk.
vereeniging
gmg
De Griekscheeeste
"kheid was echter minder
g
kwam niet
toegevend
dan B. en de vereeeiging
gmg
g
daaro tot de R.-Kath. Kerk over,
tot stand. B. ^g daarop
werd in 1440 kardinaal, was van 1450-55 legaat
g
van Bologna,
^ ggest. 19 Nov. 1472 te Ravenna.
Eng.
geb.
in 1813
Bessemer Sir Henry,
^
g
g ingenieur,
g
in hetaafsch.
Hertford, vond in 1856 een procédé
gr
P
tot het vervaarde
P Staal) en
g en van staal ((zie op
bracht nog
g andere, minder gewichtige
ge ver betering
15 Mrt.
g
8 en in de ^Jijzer- en staalindustrie aan; gest.
1898 op
zijn buiten bij^ Londen.
P9
Bessières,^ Jean Baptiste, hertog
g van Istrië, maarschalk van Fra "k,eb.
g 6 Aug. g1768 te Preissac
( de . Lot),) maakte Bonaparte's veldtocht in Italië
(dep. bracht in 1797 de veroverde vaandels aan het
mee,
Directoire, vergezelde
zijn chef naar Egypte,
zijn
g
gYP werd
daar brigade-generaal,
in 1802 divisie-generaal,
na
g
g g
kmaarschalk van FrankNapo
leon's troonsbestijging
Jgmg
rik
oorlogen
g mede,
J^maakte de Napoleontische
P
werd in 1908 tot hertogg van Istrië verheven, werd na
den slaggbijJ Wagram
(6
( Juli 1809) bevelhebber van
gT
het noorderleger,
Vlissingen
g
g
g de Engelschen,
^^ dwong
j
te ontruimen, bestuurde in 1811 een deel van SPane,
maakte den tocht naar Rusland mee en werd 1 Mei
1813 bij
g gedood.
9 Liftzen door een kanonskogel
Bessus, satraap
P van Bactrië en bloedverwant van
den Perzischen koningg Darius Codomannus, nam in
330 v. Chr. dezen vorstevan
g
gen liet hem dooden
en aanvaardde het koninklijk
J gezag
g g onder den naam
van Artaxerxes IV. Voor Alexander den Groots naar
iJ eigen
So 'anaevlucht
werd
hij 0door zijn
en
^
g
ghoven gevangen
en aan den veroveraar
lip ^
g g genomen
g
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uitgeleverd
(329). Deze liet hem door een rechtbank
g
Perzische edelen ter dood veroordeelen, waarna
hijJ in 328 te Ecbatana terechtgesteld
werd.
g
Best, gem. in N.-Brabant, aan den spoorweg
Best
P
g
Bottel-Eindhoven, 2926 inw.
Twaalfjarig,
het
tijdperk
van
1609—
Bestand,
^
JP
1621, waarin de TachtigjarigeOorlog
Oorlo door een tiJ
deli'ken
vrede geschorst
was. Nadat voorafgaande
g
J
g
onderhandelin en over een definitieven vrede te
onderhandelinge
Ha gge mislukt waren, kwam het 9 Apr.
P 1609 te
Antwe en tot stand (in weerwil van prins
Antwerpen
Maurits'
P
vezet , dank zij
9 den invloed van Oldenbarneveldt en
de bemiddeling
Jeannin.
g van den Franschen gezant
g
Het verdraggbepaalde
o. m. dat het B. 12 jaar
zou
P
1
duren, dat zoowel de „Aartshertogen"
(z. a.) als de
koning
gonafhankelijkhei
van Spanje de volkomen onafhankelijkheid
de Ver. Nederlanden erkenden, dat de Nederlanders de"e
^J vaart op PIndië zouden hebben en
voor hun handel in de Spaansche
of aartshertogeaartshertoeP
^jke landen dezelfde voorrechten als de Engelschen,
g
dat alleeconfisceerde
goederen
teruggegeven en alle
g
g
gevangenenwederzijds
wederzijds zonder losgeld
in vrijheidegg
steld zouden worden, enz. Het B. was voor ons land
van rust (zie
Arminius ); degodsdienstggeen tijdperk
(
twisten werden voorloopig
8 beslecht door de Dordtache Synode,
de staatkundige door de terechtstelYng
ling van Oldenbarneveldt(in 1619.) De stadhouder
iJ invloed, wat de kiem legde tot de
vergrootte
zijn
^
latere twisten tusschen Staatsgezinde en Stadhouderli'kepartij.
— Gedurende het B. bestreden NeJ
derlanders en Spanjaarden
elkaar nogg in den Gulik.
P]
Kleef schen Successie-oorlog
g (z. a.) en in den 0.-Ind.
Archipel
P ((zie Dost-Ind. Compagnie). Ook in den
Dertigjarigen Oorlo
Oorlogmengden
g beide partijen
P J zich en
Maurits en Spinola
beoorloogden
elkaar in de Palts.
p
g
Even voor het einde van het B. stierf aartshertog
Albert= (z. a.). Pogingen, door Zuid-Nederland
aangewend
om teen
g
g het einde van het Bestand
een definitieven vrede of althans verlenging
der
gmg
wapenstilstand
te verkrijgen,
leden schipbreuk,
P
Jg
P
en na 9 April
ger
he 1621 werd met Spanje
P ] de oorlog
vat, die aanvankeli
treden van
J k tot aan het o P
Frederik Hendrik) zéér mat en flauwevoerd
werd.
g
Bestelhuis van den Ned. Boekhandel, een aan de
Vereeniging
g^ g tot bevordering
g van de belangen
^ des
boekhandels toebehoorend centraal expeditie-huis
te
tP
Amsterdam (aan de Raadhuisstraat), waarheen alle
zendingen
van het verkeer tusschen uitgevers
en
g
g
boekhandelaars en tusschen boekhandelaars onderlipgg
geadresseerd worden. Deinkomende Pakkenworden ereo
en bijeengevoegd
tot
P en gesorteerd
g
J g
g end
zendingen
aan ieder der aangesloten
((de z. g.
g
gfirma's
g
committenten van het B.). Een denkbeeld van de
ontwikkeling
g van den boekhandel in Nederland
men door deze ccijfers
ijfers te vergelijken:
in 1884
krijgt
Jgt
g J
had het B. 765 committenten en verwerkte voor hen
1623 7 56 K. G. In 1913 bedroegg het aantal committenten in Amsterdam 392in( 1912 : 411) en buiten
Amsterdam 1241 (1270), totaal 1634 (1681); het
aantal verwerkte kilo's bedroegg 6 545 265 K.G.
6 362038); het aantal zendingen
()
g bedroegg in 1913:
205176209807
(
) en de opbrengst voor het B.
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f 62738 4762297,20.
Het B. is een éénige8 inrichf
tin8in Europa;
P in andere landen bestaat iets dergeli ks niet.
Bestiarii noemde men in het oude Rome degenen,
g
die bij
in den circus aangewezen
waren
^ de spelen
P
g
om de wilde dieren te bestrijden.
Bestiarium(Fr. bestiaire noemde men in de Middeleeuwen eengeschrift
in Pproza ofPoéz ie, met8eg
van werkelijkbestaande
gevers of geschiedenissen
g
of denkbeeldige
g dieren.
Bestuiving n oemt men bij^J de bloemdragende
Bestuivin
g
van het stuifmeel opP den
Planden het overbrengen
g
stempel,
waardoor
bevruchting
mogelijk
wordt;
P
g
het best is dat dit stuifmeel niet van dezelfde, doch
vaneen anderelant afkomstig
9').
P
8 is{(kg)
Vaak veroorzaakt het eigen
^ stuifmeel ggeen bevruchtingen vaak ook heeft de natuur zelf de plant
P
zoo ingericht
en laten groeien
dat zelfbestuiving
n9 ong
gr
mogelijkis. Kruisbestuivinggmoet optreden
bijJ tweeP
huiz' elanter
(d.
J en
P
( w. z. die, waarbijJ mannelijke
vrouwelijke bloemen op
vrouwelijke
voorP verschillende planten
P
komen) en geschiedt
door den wind, die het stuifg
meel overbrengt,
8^ of door dieren, inz. door insecten
((in welkeval
g de bloem lokmiddelen bezit om insecten of vogels
8 aan te trekken: kleur, ggeur of honig).
Betelnoot en betel ppalm. Zie Areca.
Bethanië (Hebr. Huis van den arme"), naam
van een vlek nabij
^ong
den Olijfberg, on . 3 K. M. ten Z.
van Jeruzalem, in den Bijbel
vermeld als de
J
woonP laats van Lazarus en zijnbeide zusters;
thans een nietig dorpje,
{ i. „Huis
rP^ dat El Azarie(d.
van Lazarus")) heet.
Bethel(Hebr. „Huis van God"), vroeger een belangrijk
g^Je stad in Palestina, 17 K. M. ten N. van
{
Jeruzalem, heette oorspronkelijkLus „Amandelboom"), viel eerst ten deel aan den stam Benjamin
en na de splitsing
P
J aan den stam ÉPhraim
g des rijks
tegenwoordig
g
g het armoedig
8 dorp
rP Be tin {(360
inw.).
Bethesda { Hebr.,,Genade-oord" volgensJoh.5een
vijver
bi de
Schaapspoort nu de Ste hanus
bij(nu
P
Poort
te Jeruzalem, meteneeskrachti
8
g water. --B. was
de oude naam van eengeneeskundige inrichting
inrichtin te
Laag-Soeren
op
g
P de Veluwe, nu Natuur geneesinrichtingLaag-Soeren."
g g
Bethlehem(Hebr. Huis des Broods"), was een
kleine stad in Palestina, in hetebied
van den stam
g
Juda, 772 M. boven de zee, 8 K. M. ten Z. van Jeruzalem,eboortelaats
van David en van Jezus, tegenP
g
woordi8 Bet-Lechem, telt 8000 Christelijkeinwoners,
verscheidene kloosters; boven degrot,
8^ waarmenzegt,
g
dat Jezus g eboren is, is een groote,
:ver^ Prachtig^
8^
sierde basiliek, door muren in 3 afdeelingen
g gescheiden, behoorend aan de Armenische, de Grieksche en
de LatiJnsche Christenen; elk dezer secten heeft een
afzonderlijken
ingang
J
g g naar de„Heilige Grot” die
zich onder het hoofdaltaar bevindt.
Bethlehem,
^ P 1. in het 0. van de Z.-Afr. prov.
P
Oranje-Vrijstaat,
door een spoorlijnverbonden met
Lad smith en verder met Port-Natal.
Bethlen von I ktar, Gabriél doorgaans Bethlen Ga-

bor.
genaamd, ggeb. in 1580 uit een oud-Hong , Protestantscheslacht,
werd in 1613 met hulp
P der
g
Turken vorst van Zevenburgen,
g in 1620 bijJ den oP stand der Boheemsche Stenden tegen
J
g Oostenrijk
als hun bondgenoot
tot koninggg
van Hongarije eg
hij
kozen, welke waardigheid
hij in 1621 bijJ den vrede
g
Reeds in 1622 viel hij^
met Oostenrijkaflegde.
g
aan, sloot echter in 1624 vrede.
Oostenrijkopnieuw
P
Ook in den Dertigjarigen Oorlog
Oorlo werd hij
^ in 1626
betrokken als medelid van een Protestantsche
coalitie door zijn
huwelijk met Catharina, een zuster
J huwelij
den keurvorst van Brandenburg.
gHijJ stierf 15
Nov. 1629 te Weiszenburg.
g
Bethmann-Hollweg,
g Theobald von, Pruis. staatsgeb 1859 te Hohenfieb. 29 Nov.
man, rijkskanselier,
(
g, voortgesproten uit een uit
Holland afkomstige
g bankiersfamilie, die sinds de
16e eeuw te Frankfort a.d. Maineves
' d is, kleing ^
zoon van Moritz A
u9 ust B. (een bekend rechtsge
leerde die hoogleeraar
was te Bonn en te Berlijn,
^
8
in 1840eadeld
werd en van 1858-1862 minister
g
van onderwijs en eeredienst was in Pruisen, gest.
g
13 Juli 1877), onderscheidde zich reeds vroegg in den
administratieven dienst, werd in 1886 landraad, in
1889 regeerings-resident
in Bromberg,
P
g in Oct. van
hetzelfde jaar
]Brandenburg
opper-president van Brandenbur ,
Mrt. 1905 minister van binnenl. zaken, in Juni
1907 staatssecretaris voor binnenl. zaken van het
Duitsch rijk,en in Juli 1909 rijkskanselier.
Bethnal Green,^ ggemeente, die het 0. deel van Londen vormt en 130 000 inw. telt.
was in Jezus'
Beth
h e (Hebr. „Vijgendorp"),
p^
tijdeen vlek aan de 0. helling gvan den Olijfberg
J
gbij11
Jeruzalem.
in PalestiBethssda ( Hebr. „Vischhuizen" }, dorp
rP
na, aan het meer van Genezareth,eboorte
Plaatsvan
g
tooneel
de apostelen
Andreas,^ Petrus en Philippus,
P
^
van Jezus' arbeid.
Bethuiie stad in het N. van het oude Palestina,
tot den stam Zebulon behoorend; Judith doodde er
Holophernes.
Bethulie,
P
^ P1. in het Z. van de Z.-Afrik. prov.
aan de Oranje-riv.
en aan den
Oranje-Vrijstaat,
]
naar S rin
f onBurghersdorp
s oorwe van Bur
hersdo
spoorweg
P g
tein.
Béthune stad in het dep.
P Pas-de-Calais N.-W.Frankri
J k^ aan het B.-kanaal,^ 15 000 inw.; suikeren steenkool-industrie.
Beton bestaat uit een mengsel van steenbrokken,
gruis,zand, kalk of cement en water, dat tot groots
blokkenegegoten
oten wordt en dient als bouwmateriaal
bijJ waterwerken, verder voor het maken van fondastaven, inz. z. g.
menten,ewelven
enz. Door ijzeren
g
g
gewapend
p
B. Het
gr
graatstaal versterkt B. noemt men g^e
B. vindt tegenwoordig
g opsteeds ruimer schaal toeg
passing
en zelfs worden er heeleg
gebouwen
van o Pge
P
g
trokken, die o. m. het voordeel hebben brandvrij
^J,te
zijn.
zin.
g noemt men het stelsel van aanwijzing
der vaarwaters door middel van verankerde tonnen,
in verschillende kleuren en vormen, alsmede door
boeienasboeien
fluit-boeien, belboeien). De
g

^

BETONNING—BEURS.
verstgelegen tonnen, die:den
ingang
g g van het zeegat
g aanwijzen,
heeten uitertonnen.
Betsiboka, een der grootste
rivieren op
800
P Madagaskar,
g
K. M. lang,
g mondt uit in de
Bombetokabaai.
Betulaceeén
^ Plantenfamihei uit deoe Pder Kat'9 e8
dra9
er8 Amentaceeen
(
), waartoe de berken en de elzen
behooren.
Betuwe De, is hetebied
g
tusschen den RiJ nendeLingeWaal, door den Nieuwendijkverdeeld in Over- en
Neder-Betuwe. -- Deouw
g
Batua werd een eeuw v. Chr.
bevolkt door de Batavieren
en wordt het eerst in 670 n.
Chr.enoemd
in een geschrift
g
^
van den Frankischen koning
Theoderik. Het grenade in het
Z. en W. aan hetaafscha
P
^
Teisterbant enevenals
gmg
dit in de 11e eeuw in het
graafschap
.
^
P Gelderland oP
Beugen en Ri kevoortgem.
in het 0. van N.-Brabant, 179 Automatische
aan de Maas, nabij Gennep,
. ,P acetyleen lichtboei.
•
1817 inw.
Beugtijd is deeriode
tusP
schen Nov. en Febr., waari .:de zeevisschers op
d
p de
schelvisch- en kabeljauwvangst
welke
visch
g uitgaan,
lk vis
h
g
beugvischg
wordt genoemd naar het groote net,, de
beug,
g waarmee ze wordt gevangen.
g
g
Beuk, boomengeslacht,
^ tot de familie der Cu
z'
g
pulf eeren behoorend en waarvan de meest voorkom dien
de gewone B.F
us 8ylvatica)
jonge
( a9
iJg
f29' a 1
) is ((fig.
g twijg
met bovenaan een vrouwelijk katje,
^b afzonder,
li'ke mannelijke
bloem,^ c vrouwelijke
vrouwelijke bloem,
m, d
J
vruchtdoos, e volgroeide
vrucht).
gr
) Deze levert
v rt voortreffelijk snoten
brand- en werkhout; de beukennoten
wonden, wanneer ze overvloedig zijn,
soms
J , ms
geperst

180. Beuk.
om er olie uit te winnen. Het beukenhout zuigt
g
kleurstoffenemakkeli
op en wordt daarom geg
Jk P
bruikt tot het imiteeren van andere duurdere werkhouten. Voor heggen
is de B. zeer geschikt,
daar
gg
g
hiJ het snoeien zeer goed
verdraagt. Verder is de
g
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B. de boom, 'diende
^ meeste schaduw verdraagt
gteen
ook de dichtste schaduweef
g t.
Beukels, Willem, visscher te Biervliet in Zeeuwsch
Vlaanderen, vond een verbeterde methode uit tot
het kaken, zouten en in tonnen verpakken
van de
rp
haring,'waardoor deze een handelsartikel kon worden. ,;HiJ stierf in11397.
Beukels, Jan. Zie Jan van Leiden.
Beuni
G
g en
^ gemeente in de prov. Gelderland,
,
aan de Waal,. ten W. van Nijmegen,
'
n, 2707 inw.
J
Beunen en '1 Koenraad van, Nederl. staatsman, geb.
g
in 1622 te Amsterdam, was van 1643-1650 'secretaris van die stad, trok zichrdaaro te om in
stillen kring
' leven
^te;leiden werd
g een odsdiensti
g
a
door bloedverwanten;overgehaald: zich'weer in het
openbare
leven
n te begeven,
werd
^^ ensionaris
van
^
.P
Amsterdam,in
als gezant der Republiek
^g1652
g
P
naar het Noorden,af
g in 1654 aan koning
g Karel
Gustaaf van ,;Zweden
ijZweden, die hem dreigde
g = de Sont te
zullen sluiten, ten antwoord: Ik hebbde sleutels
van de Sont in het dok teAmsterdm zien liggen".
g8 •
In 1660 werd hijJ met eengezantschap
Frankrijk eP naarFrankrij
in 1664 totezant
te
g
Parijs benoemd en was later
met dezelfde
g heid te
waarde
Londen bekleed. HijJ was een
voorstander van een bewind
zonder stadhouder, maar wist
zich in en na 1672 in de
omstandigheden te schikken.
en.
Prins Willem III benoemde 181. Van Be
hem tot
burgemeester van
aand meeAmsterdam. Later ontstond er een dieeg
ningverschil tusschen B. en den stadhouder, o. a.
over het aanwerven van krijgsvolk.
Toen het bleek,
Jg
dat er een aanslaggtegen
trok B.
g
g hem was gesmeed,
zich dat zóó aan, dat hiJ krankzinnigwerd en onder
curateeleesteld
moest worden. Hij Jstierf 20 Oct
g
d'EBtrade (die in deze ma1693.De Franscheezant
g
terie tot oordeelen bevoegd
g was) noemde de B. met
Van Beverningk en de beide De Witten de 4 Holl
staatslieden, die niet vatbaar waren voor omkooPing . B.'8 zinspreuk
was : Esse> non videri"
P
(Zijn, niet schijnen).
(J
handelssteden
hetg dee
Beurs heet
grooiein
bouw, dat totlaats
van samenkomst dient voor
P
kooplieden, makelaars,
scheepsbevrachters,
schipP
P
pers, enz., die daar hun zaken komen doen en waar,
prijdoor de concentratie van vraag
en
aanbod,
de
rijg
zen en koersen vanoederen
effecten en vrachten
g
ontstaan en telkens afwisselen naargelang
g g de invloeden die er opP inwerken (ruim of gering
g g aanbod,
berichten van overvloedsgen oogst
g
g of misgewas,
van behaalde winsten en te verwachten winstuitkeerinegn,
^ggeruchten van vraag
g en
^ faillissementen,
aanbod, enz.). Men heeftoederen-B.
en effecten-B.;
g
vooral in het buitenland ook nog
g wel B. voor afbij v een korenzonderlijke
artikelen te Londen bijv.
)
een steenkool-B. en een B. voor zeevaarten verzekeringszaken
(de Lloyd's . Gewoonlijk worg
den alleen teoeder
naam en faam bekend staande
g
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personen ter beurze toegelaten;
deze moeten daarg
P
betalen.'„ Een
Ee enkele
voor intree of beursbelastinggbetalen.';
wordt een schurftig^ schaap
P door de andere B.bezoekers van de B.edron
en",
een executie, die
g
l^
het den delinquent
vooreerst onmogelijk
q
gJ maakt
daar nog
g zaken te doen. Een der vormen, waarin
ter B. waren verhandeld worden, is de z. g. termijnverkoopt
handel. Men
P of koopt
P dan een hoeveelheid
cederen niet om die aanstonds in ontvangst
goederen,
^ te
nemen of te leveren, doch onder bepaling
P ^ dat dit
oop een lateren dategen
P
8^ een vooruitbepaaldenprijs
tum zaleschieden.
Waar zulk een transactie wordt
g
koersschommeafgesloten
in een niet aan groote
^
g
lingen onderhevig8artikel en omdat de kooper
P enderdaad eerst later hetekochte
kan gebruiken—maar
g
^
er zich toch reeds van zekeren wil om niet opP een
e even moment verlegen
^ te zitten—schuilt daar
gg
niets kwaads in; ook nogg niet wanneer de kooper
P
'k ^
lage noteerin
—wilrofiteeren
van een tijdelijk
g hoe
J J
p
wel kans bestaat dat deri
s
no
lager
daalt
en
de
PJ
g g
kooPer dan een onvoordeeligen
g
g koopP heeft. Erger
wordt het, wanneer de kooper
oogenblik
g
g
P er geen
aan denkt om bijv.
departijenkoffie of andere
^
heeft, in onttermijngekocht
goederen,
hijopP termijn
g
^ die hij
g
van^st te nemen, noch de verkooper
P er om die te leveren doch beiden speculeeren
opP de mogelijkheid
gJ
P
om van een verandering
g van denprijs te profiteeren:
P
de verkooper
op een verdere verlagmg
' om zijn verf P
P lichtingtot levering^met winst te kunnen overdoen
aan een andere verkooper,
P op
P een verhoop ^ de kooper
ging van den prijs
rP
J verplichting
^ tot in ontP J om zijn
vangst
^ nemen der partij
P J te kunnen overdoen met
winst. In dit geval heeft men te doen met zuiver
hazardspel en er worden dan ook door zulke transacties aan de B. fortuinen verdiend en — vooral
verloren. A la hausse speculeeren
is koopen
P in de
P
hocPduurder te verkooPen; h la baisse speculeeren
P
is verkoopen
g
P zonder dat men de verkochte goederen
bezit, doch in het vertrouwen, dat men teen
g den
Dit
leveringstijdgoedkooper
P
^
P zal kunnen inkoopen.
laatste noemt men „zich dekken." — De eerste B.
en ontstonden
gbegrippe
volgens
onze tegenwoordige be
den loopP der 16e eeuw in Frankrijk en de Nederlanden. De oudste beurzen waren die van Brugge
gg
en Antwerpen
1531} Lyon,
Lon(
Y Toulouse (1549),
rP
den(1566),Hamburgg(1568)
en Amsterdam (1608).
(
en verkoopers
Het verkeer tusschen koopers
P g eP
schiedt op
p de B. meestal door bemiddelingg van makelaars en commissionairs.
Beusichem
gemeente in de prov.
P Gelderland,
,8
nab^j Kuilenburg,
g^ 1592 inw. ^• in Juni belangrijke
Paardenmarkten.
Beust, Friedrich Ferdinand, graaf von, staatsman,
^
geb. 13 Jan.gezant
1809 te Dresden, werd in 1841 g
van Saksen te München, in 1846 minister-resident
te Londen, in Mei 1848ezant
te Berlijn,
J 24 Febr.
g
1849 minister van buitenlandsche zaken in Saksen,
later tevens minister van eeredienst, hield vast
aan het idee dat Duitschland een statenbond moest
blijven
en geen
bondstaat worden, werd in 1853
J
g
ook minister van binnenlandsche zaken en ministerin zeer reactionajren zin en
P resident^regeerde
g

maakte door zijn
TJ buitenlandscha Ppolitiek Saksen in
1866 tot een bondgenoot
van Oostenrijk.
^ Na den
8
oorlo van 1866 kon hijJ in Saksen geen
oorlog
^ minister
bliJ ven, werd door den keizer van Oostenrijk
^J in Oct.
tot minister van buitenlandsche zaken benoemd,
7 Febr. 1867 tot minister-president,
23 Juni tot rijksP
^J
kanselier en in 1868 in den gravenstand verheven.
HijJ voerde den dualistischen staatsvorm in, bracht
den Ausgleich met Hongarije tot stand, ontvingB
echter 6 Nov. 1871 zijn ontslag, werd benoemd
tot Oostenrijksch
^l
8gezant te Londen, was van 1878—
1882ezant
te Parijs
zijn
J en is gest. 4 Oct.1886 opPJ
8
slot te AltenburgBbij
J Weenen.
Beuthen. 1) Stad in het Pruis. reg.-distr.
Oppeln,
^
PP
in het Z. van derov.
P Silezië, dicht bij^1 de Russ.
van de Silezische
grens,
60 000 inw.; middelpunt
$^
P
mijnen metaalindustrie. — 2) B. aan de Oder
J
g met
(ook
wel Nedder-B.ggenoemd, in tegenstelling
^
(
eln , stad in het Pruis. reg.-distr.
Ober-B. in 0 PP
^
Liegnitz, eveneens in Silezië, 30 000 inw.
Beveland,^ voormalig
g landschap
P in Zeeland, door
de Zuidvlietescheiden
in twee deelgin, N.- en Z.-B.,
g
reeds vermeld in een brief van keizer Otto II van 976.
midmet in het
Beveret
( Castor ffiber L.), knaagdier
g
denlat
(tot
( 20 c.M. breed) en aan het
Pgedrukten
g
einde af ronden staart en
zwemvliezen
aan de achterg.
P noten (fig.
182), leeft
meest paarsgewijs, en alleen
in de eenzaam, ste streken in
.,
familiën veree1`1
ni d, aan de
nigd, rivieren
in N.-Europa,
182. Bever.
P
N.-Azië en N.Amerika, in Duitschland aan den middelloopP der
Elbe en den benedenloop
^
P der Saale, in gemeen.
schappelijkgebouwde
ebouwde, uit hout, slib en steenen
de
woningen
aan
den
kant
van
het
water.
g
g
Dbor kunstig
aangelegde
dammen in de
rivier zorgende
B. dat het water bijJ hun woning en steeds
op
P hetzelfde
peil
blijft.Zij
^
P blijft.
knagen boomen door en
183. Doorsnede van een
voeden zich
bevernest.
met de bladeren end chore
ervan. Men maakt jacht
opPde B. in de eerste plaats
P
^
om hun vellen (in Canada worden jaarlijks 100 000,
elswerk
bereid),
in Siberië 50 000 bevervellen
tot)
P
ook om het vleesch en om het bevergeil, een kaas-
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achtige
lij in twee
g stof, die zich achter aan hun lijf
bevindt, eigenaardig
•
g
8 riekt en vroeger
g als
geneesmiddel
eneesmiddel werd gebruikt
bijJ zenuwtoevallen.
^
Een beverhuid kost 24 à 30ld.
8
in de Belg.rov. Oogt-Vlaanderen,
Beveren, dorp
rPP
niet ver van Antwerpen,
11
237
inw. ; kantindustrie.
rP
BeverleY , hoofdst. van het 0. deel van het Eng.
8
8 raaf schaP York, 11 K. M. ten N. van Hull, 13 000
inw.
Limburg,
Beverloo, dorp
rP in de Belg.
P
g^
g prov.
K. M. ten N. W. van Hasselt, 1300 inw.; oefenA. met barakPtaats voor het Belg.
g leger
g ((2400 H. A.)
ken, hospitalen,
magazijnen
en bakkerijen.
P
8 J
Beverly, havenst. in den staat Massachusetts,
Bever)
in het N. 0. der Ver. Staten, ten N. 0. van Boston,
tegenover
Salem, 15 000 inw.
g
van, Ned. staatsman,
Severnin
^ Hieronymus
y
^ k
eb. 25 Apr.
P 1614 te Gouda, werd in 1652 af gevaarg
diggd naar de staten van Holland, kreegg in 1653 zittin gin de Staten-Generaal en werd mede naar Enmet Cromwell vrede te sluiten,
g
gelandgezondenom
daarna benoemd tot thesaurier-generaal,
wat hij
hij
8
bleef tot 1665. In 1666 werd hij
naar
J als gezant
8
Kleefezonden,
in 1667 naar Breda, in 166 naar
g
Aken, waar de vrede tusschen Frankrijk
1J en Spanje
P ]
gesloten
werd en in 1671 naar Spanje.
P ] In 1672 was
8
hijJ Gedeputeerde
te Velde in het leger
P
P
^ van prins
Willem III, werd daarop
P weer als buitengewoon
g
ambassadeur naar Keulenezonden,
waar hijJ in
g
1674 den vrede hielp
P sluiten. Een belangrijk aandeel nam hij
J in het tot stand komen van den Vrede
10 Au . 1678
tusschen de
van Nijmegen,
8
8 gesloten
Ver. Nederlanden en Frankrijk
J (de „Vrede van van
h den vrede tusschen
B."). Daarna bevorderde hij
Frankrijk
) en SSpanje
Pan'e en sloot in 1689 een handelsverdragmet Zweden. HijJstierf 30 Oct. 1690. (Zie
(
ook slot van het art. Beun en, Koenraad van).
Beverrat of moerasbever, de nutria der SPaansche
Amerikanen (
M1yo.
potamus Coypus),
is een bruin knaagbi' de
dier, dat bij
rivieren en ook bij
de zeeën van Z.Amerika voorkomt; heeft het
voorkomen vaneen
184. Beverrat.
bever, uit 8enomen
den staart, welke
op dien^
van een rat gelijkt,
zonder den staart,
Jlengte,
^
r
ongev. 60 c.M. Zoowel om het vel als om het
vleesch wordt ijverig
opP de B.
J
8]jacht gemaakt
g
Beverwik
N.-Holland, in
:ggemeente in deprov.
P
het Z.enzend
aan het Noordzee-kanaal, 6852
$r
inw.; station aan de lijnHaarlem—Uitgeest.
De
^
R.-Kath,astorie
te B. is de voormalige
P
ge buitenplaats „Lommerlust", waar de vriendinnen Wolf en
Deken leefden en werkten. B. is zeer oud en ontleent haar maan „Beêvaartswi
J k" aan de Pelgrimstochten in vroeger
^
g eeuwen ondernomen naar
de St. Agathakerk.
B. bezat in 1298 reeds stedelijke
g
J
rechten.
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betreffende de
Bevolkingsstatistiek.
D e opgaven
^
PS
bevolking
bevolkin van een groot
deel der buiten-Euro
^
Peesche landen berusten op
f schattingen
Jj derg en zijn
halve onzeker. Men heeft de bevolking der aarde
als volgt
berekend:

Inwoners
Werelddeelen.

Oppervlakte
in K.M2.

Europa ....
Azië ....._
Afrika ....
Amerika....
Australië en
Oceanië ..
Poolstreken

in duizendtallen.

op 1
K.M2.

9 896,789
44 249 274
29 998 473
38 720 354

421 944(1 )
829 032
133 044
156 201

42,8
18,7
4,4
3,9

8 954 437
12 669 510

6 946
13

0,7
—

Totaal .. I 144 488 ,837 1 1 547 179($) 10,8

STATEN.

Europa:
Duitschland ..
België .. .. .. ..
Bulgarije ..._ ..
Denemarken... .
Frankrijk
......
J
Groot-Brittannië en Ierland
Griekenland ..
Italië .. ......
Luxemburg
..
g
Montenegro3
8 ) ..
Nederland ..... .
Noorwe
g en ....
Zweden ......,
Oostenrijk..... .
Hong
arpJ e ....
Bosnië en Herzegowina .. ..
Portu
g al ......

Bevolking.
^
Opperel.
Jaren (in 1000
in
K.M2.) duizend- op 1
K.M2.
tallen.

1910
1910
1913
1911
1911

540,8
29,5
113,5
39,0
b36,6

64 928
7 424
4 390
2 757
39 602

120
252
38
70
74

1912
1913
1911
1910
1911
1910
1912
1910
1910

314,5
120,0
286,7
2,6
9,1
34,1
323,0
447,9
300,0
325,4

46 122
4 700
34 671
259
250
6 022
2 368
5604
28 672
20 886

145
39
121
95
27
176
7
12
95
64

1910
1910

51,2
92,5

1932
6428

37
58

(1). Hiervan zijn ong. 187 mill. Katholieken, 108
mill. Oostersche Christenen, 103 mill. Protestanten, 9,5
mill. Israëlieten,
^r 9
r mill. Mohammedanen.
216 mill. Katho( a ). Hiervan zijn naar schatting
lieken, 119 mill. Protestanten, 118 mill. Oostersche en
andere Christenen
r 11 mill. Israëlieten,^ 405 mill.
Boeddhisten, 200 mill. Brahmannen r 166 mill. Mohammedanen.
(3)) Vóór de laatste oorlogen.,
g
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van de meeste landen, waarvan tellingen
uit den laatsten tijd
Hier volgen
gJ
g de bevolkingscijfers
8aanwezig
bcstaan of waarvan betrouwbare berekeningen
^ (door
Í aangegeven)aanwezi zijn.
Bevolking.
g
Opperel.
in
Jaren (in 1000
op 1
g.Ma. ) duizenda
K.M.
tallen.

STATEN.

STATEN.

Bevolking
Opperel.
Jaren (in 1000
In
op 1
K.M2. duizendK.M2.
tallen.

54
Ecuador ......
..t
307,2
1 500
4,9
1913
138,5
7 440
Roemenië
Guatemala ....
24
1910
113,0
1992
1910 4876,5 118 690
17,6
Europ.
P Rus!....
95
Haiti
1912
28,7
127,3 12 129
52
1910
2 500
Polen
8
Honduras .
114,7
3 115
1910
553
373,6
5
1910
Finland
91
Nicaragua
1907t 128,3
41,3
459
3,6
1910
3 765
Zwitserland
50
1910
253,1
752
2,6
4240
Paraguay
1913
83,8
Servië
1896t 1769,9
Peru
2,6
38
4 560
504,5 19 611
Spanje
1910
P]
48
1912t
21,2
2 190
San Salvador
45,6
53
1 161
Europ.
1913
P Turkije
6,1
186,9
Uruguay
1911
1 177
Az :
1911 1206,2
4,1
4 978
2,7 Columbia
9 973
Russ: Centr. Azië 1910 3575,2
6,8
1910 1987,2 15 115
8 220
0,6 Mexico
1910 12446,0
Siberië
1911 9420,0 94, 108
10
Ver. Staten
25
468,6 11 735
Kaukasië
1910
9,3
1118 120
Portorico
1910
13
800
1910
60,0
Chiwa
118,8
1912
2 271
19
Cuba
7
1910 205,0 1 500
Boekhars .....
Canada
1911 9897,5
7 204
0,7
60
1911 5281,0 324 629
Eng.. 0.-Indië
1912
942,3
2 744
2,9
Venezuela
25
1905 1521,0 37 717
Ned. Oost-Indië
Panama
..t
419
5,2
87,4
29
..t 11139,0 329 617
China
1909 382,4 52 200 134
Afrika :
Japan
P
5,8 Mesainié
8 000
7
1902t 1645,0
9 500
Perzië
--i. 1120,0
28
Algerië
1911
890,0
5 069
6,2
296,3
8 368
1911
PhiliPPJ
ï nen
Madagaskar
1911
5,2
592,1
3 104
Amerika:
11
1907
994,3 11 287
2,4 Egypte
1911 2950,5
7 202
Arg entinië
4,9
5 973
1,5 Unie v. Z.-Afrika 1911 1222,2
2 265
1911 1470,2
Bolivia
1911
1904
11,b
167,4
2,6 Tunis ..
1908 8b24,7 21 115
Brazilië
4,5 AuStrAliB:
3 415
1910
757,5
Chili
388
8
1912 7704,1
4 733
0,6
48,4
(Bondsstaat)
1911
Costa Rica
..t
48,6
673 1 14
Dominic. ReP
Het volgende staatje geeft een overzicht van de toe- of afname van de bevolking der belangrijkste
staten over 1891/1900.
plaats in:
Gelijk
^P
J met ziet,^ neemt in deze statistiek Nederland een zeer lgunstige
•

•

Toe- of afname (-)
der bevolking:
g
LANDEN.

Nederland
Duitschland
Bel 'ë
Denemarken
Engeland en Wales
Schotland
Ierland
Frankrijk
J
Oostenrijk
Hongarije
g J
EuroP. • Rusland
Finland
Zweden
Zwitserland

absoluut
in
duizendtallen.
684,4
6916,8
680,7
249,0
3386,1
374,8
- 220,9
470,0
2211,8
1739,7
12490,2
319,9
351,5
363,6

op
de
1000
inw.
14,0
13,2
10,6
10,9
11,1
9,0
- 4,8
1,2
8,9
9,4
11,9
12,7
7,1
J
11,8

Meerdereeboorten
g
dan sterfgevallen:
g
absoluut
in
duizendtallen.
689,6
7302,7
635,8
289,6
3579,4
498,1
218,8
239,6
3124,6
1947,6
15368,1
316,9
544,5
292,3

op
de
1000
inw.
14,1
13,9
9,9
12,7
11,7
11,9
4,8
0,6
10,5
10,5
14,6
12,6
11,0
9,5

Af- of toename+
t )
der bevolking door
landverhuizing:
op
absoluut
de
in
1000
duizendinw.
tallen.
5,2
38b,9
+ 44,9
40,6
193,3
123,3
459,7
230,4
912,8
207,9
2877,9
d- 3,0
193,0
-F 71,3

0,1
0,7
+ 0,7
1,8
0,6
2,9
9,6
-I- 0,3
1,6
1,1
2,7
d- 0,1
3,9
+ 2,3

BEVRUCHTING—BHOT.
Bevruchting
g noemt men het tot verdereontwikkelingbrengen
g der vrouwelijkekiem door middel van
de mannel"ke
voorttellingsstof (bij menschen en
^]
dieren: zaad of sperma), waarbijJ meestal overbren8^g
' van
die stof op het vrouwelijkeslacht
P^
(paring)
gnoodig gis. Bij Jvele in het water levende,
hoogere
dieren,
visschee en lager
eor gani, (devisschen)
g g
g
seerdes
P YP en mossels enz.) heeft geen
^ Ponsen ol
erin plaats,, doch wordt het zaad eenvoudigg
paring
in het watereloosd
en komt dan toevalligg met de
g
eitjes in aanraking.
eitjes
g een zaadgBij
J de B. zelf dringt
plaats
diertje
' P
] in het ei,, waarna een vereen^g
heeft van de kern van het zaaddiertje
] en dat van
het ei.Zie
P
^ verder oPei en oPembryologie ). BijJdeplanbij de
ten heeft de B.laats
door bestuiving
u9 ^(z. a.))J
P
to gamen wordt de
rYP
, J• bij dek
g amen
PNanero
mannelijke stof ggevormd in de antheridien, de manneliJ ke organen, en komt door middel van door
ciliën of zweephaartjes
g
] veroorzaakte levendige
P
bewegingen door het water,^ welke aanwezigheid
g
vrouwelijke
g
bijJ de B. onmisbaar is,, in de vrouwelijke
organen,
de eicellen bevattende archegoniën.
Na vermenging
^g
g
met de eicel deelt deze zich enoeit
tot een em8T
br o.
titel van hoofdofficieren in het TurkBe
t o f be9',
sche leger
g en ook wel van hooge
g burgerlijkeambtenaren in Turkije;
Turkije; hij
J bestaat beneden dien van padoor degous'a.
g
9 Vroeger
g werd deze titel ggedragen
verneurs derrovinciën
en de vazallen van den
P
bijv.de B. van Tunis. In Indië en in de
sultan,
^,
voormalie
g Turksche Prov. van Rusland heeft B.
eenvoudig de beteekenis van „minheer"
gekregen.
g
J
g
schrijver,
BeYerlein, Franz Adam, Duitsch schrijver,
geb. 22
Maart. 1871 te Meiszen, woont te Leipzig, verwekte
vooral door zijn
) over militaire toestanden handelenden romanJena
oder Sedan" (Berlijn
„
J 1903)) groot
^
^
opzien.
P
Berg Theodorus, of de Bèze,GeneefschHervormer,
ging in
geb.
24 Juni 1519 te Vézelay
g
g
Y in Bourgondië,
1548 tot de Hervorming over, werdin 1549 hoogg
leeraar in het Grieksch te Lausanne, in 1559 hoogg
helper;
Calvijns
Calvijns
leeraar in de theologie
te
Genève
en
P
^
deed veel voor de verbreiding
g van het Protestantisme in Frankrijk en werd na Calvijns
^ dood (1564)
beschouwd als het hoofd der Geneefsche Kerk ; ook
als exegeet
maakte hijJ zich verdienstelijk.Na den
g
maakte B. 's optreden zulk een
Calvijn
gestrengen Calvijn
P
aangenamen
indruk, dat men placht
te zeggen:
gg
g
P
Men zou liever met B. in de hel, dan met Calvijn
stierf
13
Oct.
1605
B.
in den hemel willen wezen."
te Genève.
Bé=iers stad in het dep.
P Hérault (in Z.-Frankrijk,
aan de Golf van Lion ,aan de Orbe, 13,6 K. M. van
de Middelt. Zee, waar de badp 1. B. ligt, door een
tramweg
g met B. verbonden; 51 000 inw.; veel
handel en wijnbouw.
— In den Rom. tijdheette het
J
(z. a.) hadden er hun hoofd
Baeterrae; de Albigenzen
g
zetel en bij0 den eersten kruistocht tegen
g hen
werden alle inwoners van B. om 't levenebracht
g
(1209).
Bezoar is de naam van een ziekelijke afscheiding,
g
dieevonden
wordt in de maaggvan sommige
g herg
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sakauwende dieren, is van zeer, uiteenloopende
P
menstelling en werd in vroeger
g tijd
^ beschouwd als
een wondervoleneesmiddel
voor een aantal kwag
len en ook als een gteen ' .
in de P
prov.
rov N.Bezooien^ of Besoyen,
y gemeente
g
Brabant, in de Langstraat,
19,3 K. M. ten W. van
g
's Hertogenbosch,
1744 inw. — B. was vroeger
g een
g
Hollandsche heerlijkheid
en behoort eerst sinds
J
1814 tot N.-Brabant.
a9alkhan
Zie Bagalkhand.
Bhagalkhand.
^
Bh^aval-Gitá of „Door de Godheid gezongen
g g
óPenbaring en", Ind. leerdicht, episode
uit het
P
groote Ind. heldendicht Mandbhurelta(z. a.)
Bh^alpoer hoofdst. van het distr. B. en van de
53121 K.M2.; 8 721 000 inw.) van de
B. (53
div. B.
En g.-Ind. prov.
Bengalen;
aan den Ganges,
P
g 74 000
g
gelijknamige
Bhandara, hoofdst. van heteli'knami
ge distr. in
de Eng .-Ind. div.Nagpoer
Na oer
^entr
(C. Prov.), 13 000
inw.
Zie Bhurtpore.
Bharatpoer.
po
po
. Baroach) , hoofdst. in hetgelijkBharots' f En g
Pom
namie
BPpresidentschap
g
g distr. in het Eng.-Ind.
baYZ.-divisie
vroeger
,
]
) 43 000 inw.
c
g Goedsjraat),
Men vindt te B. eengoed onderhouden kerkhof
uit den tijd, dat het aan Nederland behoorde,
met grafsteenen van 1685 tot 1770.
stad in het
Dharmapoetra,
Bhatgong,
^
^
gvoorheen
Voor-Ind. koninkr. Nepal,
een der voornaamste
P
zetels van de Indischeeleerdheid,
30 000 inw.
g
Eng.-Ind.
vazalstaat opP het schierBhawnagar,
^ ^
g
eil. Goedsjraat
in het presidentschap
]
Y 7407
P
P Bombay,
K. M2., 413 000 inw.; hoofdst. B. aan de Golf van
GambaY,56 000 inw. ;^ katoenspinnerij
J en handel.
P
Bhil
^ volksstam in Voor-Indië; ong.
g 1200 000
zielen voorn. in het VindYg
a eb. (in Centr. Indië),
een tamelijk woest volk, dat vaak om zijn
J rooftochten door militaire expedities
getuchtigd
g moest worp
g
van de niet-Arische
den ;• het vormt een overblijfsel
oer-bevolking.
g
tijden
af in de
Bhoeta worden van de vroegste
J
g
en de booze geesten
Indische mythologie de sspoken
g
P
genoemd, die dooden levend maken en levenden
od
ook
wel
iva,
dooden. Hun, hoofd
g ^is dewe Bhoetaeheeten
pati, „de heer der B." , ggeheeten.
in het 0. deel
Bhoetan, onafhankelijk
J bergland
g
van den Himalaya,
Y 34 000 K. M2., 400 000 inw.,
opperhoofd,
den Dharonder een erfelijkgeestelijk
J
PP
ma-Radja
den Debwereldlijkopperhoofd,
PP
] en een wereldlijk
Radja die om de drie jaar door en uit de gouverneurs derrovinciën
gekozen
wordt. In 1911 heeft
P
g
der buitenl. aangelegenheden aan
B. de bezorging
^8
Engeland
overgedragen. De odsdienst is de
gg
Boeddhistische. Zomerresidentie der beide radja's
]
is Tasissoedon,
, 2225 M. boven den zeespiegel,
en winterresid. Pannakka, 1222 M. hooggg
gelegen.
g
.-Ind. vazalstaat in het agentschap
Bhopal,
Eng
g P
p ^
Nimar en Malwa in Centr.-Indië 17,765 K. M2.,
666 000 inw.; hoofdst. B. 56 000 inw.; dit rijk
is driegeslachten
langg door vorstinnen geregeerd
g g
g
en opmerkelijk
goed bestuurd.
Jg
P
naam
van
een
Tibetaanschen
volksShot,t nd.
u.
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stam, die inz. in de Z. Himalayalanden
Bhoetan
Y
en Sikkim de talrijkste en heerschende klasse vormt;
minder talrijk
J in Nepal.
P
.in Eng.Bhurtpore of Bharatpoer, vazalstaat
g
Ind.in
( het agentschap
P Rads' Poetana 5133 K. M 2.,
g
626 000 inw., hoofdst. B., 77 000 inw., kruispunt
P
van spoorwegen.
oostelijkst
het
diepste
en
oostelijkste
deel
der
Biafrabaai^
P
van Guinea, W.-kust van Afrika.
•
woudgebied
in
Bialowicz, Heide van, uitgebreid
g
g
het Russ,ouvernement
Grodno, in W.-Rusland,
g
voorheen heteliefkoosd
jachtgebied
der Poolsche
]
g
g
koningen; de
eenige streek
van Europa, waar
nog
g
P
g
oerossen leven, die dan ook sinds 1803 onder wettelike
J bescherming
g staan. Verder leven er beren,
wolven, wilde zwijnen, enz.
arrond.-hoofdst. in het
BialY stok of B'elostok
^
ggouvernement Grodno, in W.-Rusland, niet ver
van de Pruis. grens, aan de Biala, 81 000 inw.,
kruispunt
van spoorwegen.
P
Biancavilla, het Inessa der Ouden, stad opP Sicilië,
op
P de Z. W. helling
g van de Etna, 13 000 inw.
Biarritz,, beroemde zeebadP1. in het dorp.
rP Basses8 K. M. ten Z. W. van
P 3n
énées(Z.-W.-Frankrijk),
jaarlijks door ong.
Bayonne,
18 000 inw., wordt jaarlijks
g
Y
10 000 badasten
bezocht.
g
van Griekenland, geb.
Bias,, een der Zeven Wijzen
g
^
te Priëne in Ionië in de 6e eeuw v. Chr. Door zijn
medeburgers
vaak
aangezocht
om
in
twistzaken
te
g
g
hij
feiten weigerde
hij steeds zijn
pleiten,
'J talenten in dienst
g
te stellen van het onrecht, zoodat men weldra een
rechtvaardige
g zaak aanduidde als „een zaak voor
zijn
bele
den redenaar B." Toen
t vaderstad werd
van Cyrus
g
gerd door een legeraanvoerder
^ru en de inwoners besloten hadden met hun have te vluchten,
verwonderden zij
g
J er zich over dat B. daartoe geen
toebereidselen maakte. B. antwoordde: „Omnia
mea mecumorto"
Al
( het mijne
^ draaggik bijJ mij"),
P
dat hijJ zijngeestesdaarmee te
kennenJ
g
gevend,
iJ kostbaarst bezit achtte.
gaven zij
is een verzameBibliap
3
pau erum of Armenbijbel
lirag van voorstellingen
uit het Oude en Nieuwe
g
Testament voorzien van korte Duitsche of LatiJ nsche verklaringen.
Het was de Bijbel
voor de
J
g
armen de ongeletterden.
Toen de boekdrukkunst
g
werd uirgevonden was de B. P. een der eerste boeken dieedrukt
werden (15e
( eeuw), aanvankelijk
g
van houtenlaten.
In het begin
^der 16e eeuw verg
dween de B. P.
Bibliographie,
09
$^A , ook bibli09nosie en bibliologie,
n
„boekbeschrijving",
^^boekenkunde", de weten.»J
g
schaP^die zich bezigghoudt met de kennis der litteen landen, voor zooraireroducten
uit alle tijden
p
ver dieedrukt
zijn.
J De boeken worden door haar
g
erangschikt in alphabetische
of chronologische
P
^
vol
orde soms ook systematisch,
maar meestal
volgorde,
Y
eenvoudi naar de titels, soms met korte inhoudseenvoudig
opgave.
Een in ons land veel gebruikte biblio^aPgg
lijs
lijst van
f isch werk is » Brinkman alphabetische
P
landkaarten en verder in den boekhandel
voorkomende artikelen", waarvan in 1914 de 68e
]aar
' g
ara8verschenen is.

Bibliographisch
Instituut Meer,
Y , beroemde uitP
P g? 8gesticht in 1826 door Jos.
8 everszaak te Leipzig,
Meer
Meyer te Gotha, in 1828 naar Hildburghausen
en
g
in 1874 naar Leipzig
bekend door „Me yYgverplaatst,
rP
er's Konvcrsations-Lexikon" in verschillendeoot8r
ten, „Meers
Y Reisboeken," „Meers
3' Volksboeken,"
Brehm's „Leven der Dieren," enz. Sinds 1903 zijn
eigenaars: Dr. Hans Meyer,
Arndt Meyer en Dr.
Herm. Meyer.
De uitgeverszaak
met drukkerijen
y
^
enz. heeft eenpersoneel
van ong.
P
g 550 man.
Bibliotheek boekenverzameling.
Bibliotheek,
8 De voornaamste
B. in ons land zijn:
Koninklijk B. te ' s Graven) De Koninklijke
de rijkste
en grootste
B. in ons land, in 1798
$`r
als „Nationale B."esticht
uit de boekerijen
J van
g
Oranj en de Gecommitteerde Staten
den p rins van Oranje
Holland, telt ong.
g 400 000 deelerf waaronder
zeldzame handschriften en incunabelen. De door
de uitgevers
tot 1912 ter verkrijging
Jog van hetaug
teursrecht aan het Dep.
P van Justitie ingezonden
g
dubbele exemplaren
van hun uitgaven
werden in
P
g
jaarlijkswordt voor fl. 31500
deze B.eg laatst
en jaarlijks
P
te Leiden,
bijgekocht. — De Ri'ksuniversiteits-B.
^
boeken,
ggesticht in 1575, bezit ong. 250 000 gedrukte
g
3000 kaarten en 6000 handschriften. -- De Universiteits-B. te Amsterdam, ontstaan in 1877, toen de
sinds 1632 bestaande „Stedelijke
B." bij
)
J de universiteitsinrichtingen werd opgenomen,
heeft de B.
Pg
van tal vaneleerde
genootschappen
g
PP in bruikleen
g
ontvangen.
— De Rijksuniversiteits-B.
te Utrecht,
^
g
voortgekomen
uit de omstr. 1600 opgerichte
stedevoort g
Pg
li) ke B., telt ong.g 200 000 deelera en 1600 handschriften, waaronder een uit de 8e eeuw. — De
Ri'ksuniversiteits-B.
te Groningen, eli'k met de
,?gelijk
universiteit in 1614esticht,
telt ong.g80 000 deeg
len. — De Provinciale B. van Friesland, voort6ekomen uit de B. der opgeheven
universiteit se
Pg
Franeker, bezit eenroot
aantal fresiska (werken
(
g
over Friesche taal en letterkunde). — De „LibrJe"
te Zutfen is een zeldzaamoed
P
g bewaard specimen
van een Middeleeuwsche kloosterbibliotheek. —
Volksbibliotheken, meest verbonden met oPenbare
gaandeweg
leeszalen, worden tegenwoordig
gin verg
g
schillende steden van ons land opgericht.
Dordrecht
Pg
ging daarin voor, dank zijJ de samenwerking
8 tusschen versch. arbeidersvereeni
ggin en en hetgemeentebestuur.
Bibracte was een vesting
g der Aeduërs in het
oude Gallië; het lag
Y (in het
g op den Mont Beuvray
dep.
P Saone-et-Loire , Pen had een druk bezochte
Druidenschool. Caesar versloeg
g er in 58 v. Chr. de
Helvetiërs.
Bicanir,, onder Eng.
^
g staand gewest
g bescherming
in Voor-Indië, behoort tot de Radsjpoetana-staten,
JP
en is een deel van de Ind. woestijn,
J 60 374 K. M'.,
585 000 inw.; hoofdst. B.
B., 53 000 inw.
Bice
pS , LatiJ nsch woord, dat beteekent: tweeis
de god
od Janus), of tweetoppig
hoofdig
PP g (zooals
g
de berg
• de anatomie: de tweehoofg Parnassus);in
die
volg.pagina).
( fig.g opP
P (Zie
8
g arm- of beenspier.
Bic tre,dorp
P Seine, ten Z.W. van
rP in het Fr. dep.
asyl
voor
oude
lieden en
prachtig
Paris met eenP
Parijs,
g Y
krankzinnisen ; heeft in den volksmond in Frank-
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rijk
J dezelfde beteekenis als bijJ ons „Meerenber8."

186. Biceps.
Ps
a. Van den arm • b. van het been.
Bicker is de naam van een oud en aanzienlijk
Amsterdamscheslacht
waarvan vooral bekend
8
zijn: Andries B. en Cornelis B., beiden burgemeesters van Amsterdam. Na het sluiten van den Vrede
van Munster(1848)ntstond
er verschil van mee)
nip ginz. tussehen Amsterdam en den stadhouder
Willem II, die het
leger niet wenschte
te verminderen. Willem II ondernam een
aanslag
P de stad
gop
(1650), die mislukte,
mede door de krachtie maatregelen
der
tige
g
8ebr. B. Daar echter
de stad van een belegering
groot
b g ^
nadeel voor haar handel vreesde, werd
een verdrag gesloten, waarbij
J o. a.
187. A. Bicker.
bepaald
werd dat de
Pa
heeren B. uit alle
verwijderd.
regeerie$ree
osten zouden worden verwijderd.
Zij
J
ontvingen
een eervol ontslag.
8 Andries B. stierf
g
in 1652, zijn
J broeder in 1655. — Na de omwentelin8van 1787 behoorde wederom een B. (Jan
Bernd), raad in de vroedschap
P van Amsterdam, tot
Pverlange
degenen,
die op
uitdrukkelijkverlap en van den
8
van Oran7 'e uit hun ambt ontzet moesten
P
worden.
tusschen Frankrijk en Spanje,
Bidassoa
^ grensriv.
^
P
72 K. M. lang,
g mondt uit in de Golf van Biscaje;
in haar monding
gligt
^het Fazanten- of Conferentie(z.a.)
eil., waar in 1659 de Vrede ader Pyreneeën
Y
werdesloten.
8
Mainein het 0. der
Biddeford, stad in den staat Maine(i
Staten), aan de Saco, 16 000 inw.
stichter van de
Biddle^ John, Eng.
8 godgeleerde,
8 g
Unitariërs geb. 1615 te Wotton in Glousecce der Unitariërs
herhaaldelijk vervol8 d we8ens zijn
J ontkenniegvan de Drieëenigheid
(hij
8
JPredikte de éénheid
van God, vandaar de naam Unitariërs), onder
en genomen
en in de gevangenis
Karel II 8evang
8
8
8
gestorven, 22 Sept.
$^
P 1662.
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Bidai
p of Pilpai. Zie Pancatantra.
of Bejapore) was van
Bids ap oer,(Eng.
( 8 Bejapoor
7 p9p

1488 -1686 een Mohammedaansch koninkrijk in
W.-Dekan (Voor.-Indië), nu een deel van het Presidentschap
Y — De stad B. heeft 24 000
P Bombay.
inw.
Biebrich of B.-Mosbach, stad in het Pruis. re .distr. Wiesbaden (prov.
Hessen-Nassau),
) 5 K. M.
P
iJ
ten Z. van die stad opP den r. Rijnoever,
22 000 inw.;
tot 1840 de residentie der hertogen
van Nassau.
8
Het slot was tot 1866 het zomerverblijf van den
hertog
g van Nassau. — Biebricher scharlaken is een
in 1878 ontdekte verfstof, die zijdeen wol fraai
cochenille-rood kleurt.
„bekentenis," Lat. conBiecht ( oud-Hgd. bigihti,
9
fessio) , de berouwvolle bekentenis der zonden aan
der
eengeestelijke,
den biechtvader, ter verkrijging
Jog
J
g
absolutiez.
^ a. ; ) oorspr.
P een openlijke
P J belijdenis,
sinds de 5e eeuw echter alleen voor de ooren van den
priester bestemd
en beschouwd als voorbereiding
8
voor het Avondmaal. Het afleggen
g8 eener B. minstens
éénmaal 's 'aars
(meestal
voor Paschen)) was reeds
J
(
in de oude Kerkebruikeli'k.
^
a Later verheven tot
een den doop
P aanvullend sakrament, werd zijJ door
plicht
cht voorgeI nnocentius III in 1215 als strengen
8 P
8e
schreven. Volgens
de leer der tegenwoordige Kath.
8
Kerk is de B. het tweedeedeelte
van het sacra8
ment van boetvaardigheid,
dat vanaf de jaren
jare des
g
voltrokken moet worden. Van den
biechteling
oprecht
P
Prec beg wordt in de eerste plaats
rouweëischt,
verder bereidvaardigheid
om het
g
g
door den biechtvader op
e te leggen
Sg werk van boetvaardigheid
en voldoening
vaardi
g Verder
8 te volbrengen.
g
wordteëischt
een oprechte
en eerlijke
eerlijkebelijdenis
P
g
van zonden; het opzettelijk
van een
Jg
J verzwijgen
P
doodzonde maakt de B. tot een heiligschennis
en
g
vermeerdert de schuld inplaats
van haar te delgen.
g
P
Tot het biechten der kleine, da eli'ksche
zonden
8J
re
is men niet verplicht.
--De biechtvader is ver^ si9illum con fessionis, „zegel
8
g
P licht het B.-geheim
der biecht") te bewaren en opPschendingg daarvan
staan de strengste
kerkelijke
straffen.
Volgens
het
kerkelijke
8
g
kerkelijk
staatsmacht of rechtbank
J recht kan geen
g
den biechtvader dwingen
te schenden
g dat geheim
g
en in de meeste landen is hij
^ dan ook niet verplicht
rP
om in rechten daaromtrentetui
af te leggen.
8 enis
g
g8
Biedermaier komische figuur, vooral na Eichrodts
gedichten ,B.8 Liederlust" (het eerst in de Elie9 ende
g
Blutter verschenen)) sP reekwoordeli
J kgeworden
voor een trouwhartig,
P mensch; men
g bekrompen
noemt deeriode
van 1815-1850 wel den B.P
tijd,
ook van een B.-stijl:
^ ^ en spreekt
P
.? eenvoudig en
nuchter.
Biel, Fr. Bienne, stad in het Zw. kanton Bern,
aan den voet van de Jura en aan het Bielermeer
ous
oorK((43 K. M. ; 434 M. boven de zee ;> met het door
seau's verblijf
) bekende Peters-eil; 24 000
J (1765)
meest Prot. inw. ; horloge-industrie.
8
Biela,^ Wilh.,^ baron von, Duitsch sterrenkundige,
g
geb. 19 Mrt. 1782 te Roszla in den Harz, overleden
18 Febr. 1856 te Venetië heeft zich verdienstelijk
8gemaakt door het ontdekken van drie kometen,
13
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waaronder de naar hem genoemde Komeet van B.
(27 Febr. 1826).
Minden
Bieleteld^ s tad in het Pruis. re .-distr.
g
rov. Westfalen) , aan den N. voet van het Teuto(prov.
iJ
burgerwoud,
g
^ 82 000 inw.; ook veel andere nijverheid.
de
Bielitz stad in Oostenr. Silezië, tegenover
g
Galicische stad Biala, aan de Biala, 19 000 inw.
Biella, stad in de It.rov.
P Novara, aan den voet
der Alpen,
(N.-W.-Italië), 23 000 inw.
P
arrond.
Bien-Hoa,
Bien-Hoe
h oofdst. van hetgelijknamige
in Fr. Cochinchina; 20 000 inw., 25 K.M. ten N. 0.
van Saigon.
g
Bier, een alcohol- en koolzuur-houdende drank,
bereid uitgekiemde
granen
en andere zetmeelhou^
g
dende stoffen meestalerst,
doch ook wel tarwe,
g
haver, mais, rijstof aardappels)
^g
AP onder toevoeging
'tin ,gzonder distillavan hop,
P^door alcoholische g^
tie. Het bereiden van bier, het brouwen, kan in vier
afdeelingen
es litst worden: 1)} het mouten of de
g gesplitst
bereiding
g van het mout, 2) het bereiden van het
wort, 3)) de gisting,
g 4) het bewaren en behandelen
van het B. — 1) Het mouten, d. i. het veranderen
van deerst in mout,g
bestaat uit een kunstmatig
te voorschijn
wijl gekiemd
gge
J geroepen
8 A ontkieming,
aan het aanwezige
graan
g mate omzet
g zetmeel in hooge
in druivensuiker; deerst
g
g wordt dus eerst geweekt
en daarnaedroo
dgop
tem eJ eentempeg
Pden moutvloer bij
van 9-15° C. Nadat deerst
8 dagen
•
g geg
kiemd heeft, wordt de kiemedood
door drogen
g
g in
de lucht of eestenkunstmate
eesten(kunstmatigdrogen), waarbijJ
het mout min of meereroosterd
wordt en arob
matische verbindingen
ontstaan, die aan het B.
g
den smaakeven.
De kiempjes
g
P] worden machinaal
verwijderd.
Het mout wordt daarna 6 à10 weken
J
bewaard in een droge,
ruimte. 2) Daarop
g
g gesloten
tusschen
wordt het mout machinaal verbrijzeld
walsen, zoodat de korrel opengespleten, doch niet
fijn
gewreven wordt. Hierop
Avolgt
g het maischen:
9 8
het mout wordt met water vermengd
g
g en gekookt,
hierbiJ wordt getracht
zooveel mogelijk
gJ alle stoffen
g
oA te lossen, alle zetmeel te veranderen in maltose,
dextrine, enz. Iedere H. L. mout wordt met ong.
4 H. L. water vermengd
g onder het
g en het mengsel
koken aanhoudend geroerd. Daarna laat men het
bezinken en de vloeistof (het wort) aflooP en. Het
verder onbruikbare bezinksel wordt als veevoeder
J ^g herhaaldelijk
ggebruikt. Het wort wordt nu nog
g water te doen verdampen
pe
kookt om het overtollige
en de werkzame bestanddeelen te trekken uit de
hop,
A^ er nu aan toegevoegd wordt. Daarna wordt
de vloeistofefiltreerd
J
g
^waarbijJ de hopPachterblijft
en gaat het wort in koeltoestellen, waarin het
voor de
6 h 8 uur blijft.
J 3)) Het wort is nu geschikt
g
'tin waarbij
de suiker wordt omgezet
in alcohol
waarbij
gisting,
g
en koolzuur. Men onderscheidt een hoofdgistingen
een nagisting, welke laatste duurt tot aan het verbruik. De hoofdgistingduurtg
7 i 14 dagen. De vloeistof komt inoote
P en er wordt zuivere gist
^
gr kuipen
aan toegevoegd, vrij
vri van micro-org.
g die den smaak
van het B. zouden kunnen benadeelen. In de'
g^tkelder heerscht een temperatuur
van 5 à 7° C. Is
P

het' ^
tin sgroces
af eloo
g Pen, dan kan het B. in
P
t. 4))Het B. wordt bewaard in
vaten worden afgeta P
kelders met een matig
De bierglage
P
^ temperatuur.
transport-wagens worden in den winter verwarmd
en in den zomer met ijs koel gehouden.
— Het verg
bruik van B. in ons land bedroe
bedroegini 1907: 163.037.991
of ruim 2 ,5 L.er
P hoofd (in 1899: 30,11 L.; in
1912: 27,39 L.)
L. wat minder is dan in de meeste
andere Europeesche
landen.
P^
eb.
geb28
Bierbaum
Bierbaum, Otto Julius, Duitsch schrijver,
1865 te Grunber g, te München woonachtig,
•
g
een derondee
ers van de moderne kunst en
^ gg
litteratuur; schreef kunstcritieken,edichten,
rog
mans novellen, enz.;est.
g 1 Febr. 1910.
tegen de, spreekwijze ontleend
Bierkaai,^ V echtenten
bi' de Oude Kerk te Amsteraan de B. een buurt bij
dam, welker bewoners vroeger
g
g zeer ongunstig
^ bekend stonden als vechtersbazen.
Groningen,
Bierurn
Bierum, gemeente in het 0. der prov.
P
g
aan de Eems grenzend, 3892 inw.
gemeente
in
Zeeuwsch-Vlaanderen,
ten
Biervliet,
^ g
N. aan de Westerschelde en ten 0. aan den Braakman grenzend, 2312 inw. ; in de Middeleeuwen
met het vaste land
een eil., in 1262 door indijking
verbonden. Het stadje B. is zeer oud; bewoners ervan namen deel aan de verovering
g van Konstantino el in 1204.
nopel
gras lijkende,
opP vochtige
Bies, naam van opAg
J
g
planten
van verschillende
Plaatsen groeiende
gr
A
geslachten meest behoorend tot de families der
of Cg
er rassen, of der Juncaceeën of
C^p
eraceeën
yp
Rusthen.
Veldgeheeten,
Biesbosch, De, ook wel Bergsche
9
g
naar het naburige Geertruidenberg), is een archi(naarg
] tusschen de Merwede in het
Pel van rivier-eilandjes
N., de Dordtsche Kil in het W. en het vasteland van
N.-Brabant in het Z. en 0. De eilanden, waaruit de
B. bestaat, zijn voor het meerendeel omkade eilanden oflaten,
gescheiden
door tal van killen en
P
ge
sommige wel tot 2,3 M. boven A. P. aangeslibt.
In
g
zijndoor het aanleggen
den laatsten tijdzijn
gg van de
Nieuwe Merwede en van den Nieuwen Maasmond
tal van killen afgedamd; de linkeroever van de N.
dijk.
Merwede biJ v. is één doorloopende
dijk. BijJ den St.
Pe
Elisabethsvloed (18 Nov. 1421) bezweek de dijk
J
van de toenmalige Groote A
Z.-Holl. Waard, waarop
de stad Dordrecht lag,
het toenmalige
dorp
nabij
g rP
Wieldrecht, 72arochiën
werden overstroomd,
p
100 000 menschen kwamen om. Voor en na werden
38 dorpen
gehuchten opP het water terugveroverd,
gv
^ en
g
doch 34 bleven voorgoed onder het water bedolven.
Bifrost is in de Noordsche mythologie de trillende
hemel en aarde verbindt (de
brug,
c regenboog),
g
laats
rijden
rijde
waarover de Asen naar deerechts
P
g
helden naar Walhalla
• waarlangs
g
g de gesneuvelde
oPsti'
Jgen.
Bifurcatie noemt men het ontbreken van een
waterscheiding
van twee
g
g tusschen stroomgebieden
rivieren zoodat zijJ zelf of hun zijrivieren
met el^1
v in ons land de
kaar in verbinding
bijv.
g J bij
g staan,gelijk
zij door de
en de Schipbeek,
^ die verbonden zijn
P
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omstr.
dubbelhuwelijk,het aan aan van een
Het 0. T. als Canon (z. a.) vastgesteld
Bigamie,
g
$^ ,aangaa
huwelijk,
bevat in 39 boeken
J voordat het eerste ontbonden is; den tijd van Christus'geboorte,
g
beschouwde overblijfselen
volgens ons Wetboek van Strafrecht kan B. met 6 de alseins
der
8 ireerd
P
Oud.-Hebr. litteratuur in 3 afdeelingen: de Wet(de
jaargevangenis gestraf
straft worden.
Zeeland, in het W. vijf boeken Mozes'),
ekerke
) de Profeten : a)) de z. g.
^ 8gem. in de prov.
P
g Eerste
de (boeken Jozua, Richteren, Samuel en
van Walcheren, aan de tramlijn
Profeten
J Middelburg-Domg
Koningen)
en b) de Latere Profeten((Jesaja,
?a,Jere
burg.
8
Biha
g^ hoofdst. van het T.- Aziat.'moetessarriflik mia, Ezechiël en de 12 z..g Kleine Profeten)) en ver B. ( dat het oude landschapP Troje omvat; 6600 der de Hagiographen : de overige boeken (Psalmen,
Job, Hooglied,
Ruth, Klaagliederen,
K. M2., 129 500 inw. 10 000 inw., aan de Biha Spreuken,
P
g
g
Ts jai^ de riv. Granicus der Oudheid; 7 K. M. ten N. Prediker, Esther, Daniël, Esra, Nehemja
? en de
in
334
v.
Chr.
Kronieken . In het N. T. wordt het 0. T. vaak
van B. behaalde Alexander de Groote
de overwinning
als „De Wet" of „De Wet
g aan de Granicus op
P de Perzen. alleen maar aangeduid
g
Binon
Horn River^ ziJ riv. van de Yellowstone, en de Profeten".
g
in het N. W. der Ver. Staten, komt van het RotsHet N. T. bevat 27 boeken, waarvan 5 g eschied880 K. M. lang.
kundige
en de Handelingen
gebergte,.
9 boeken ( 4 Evangeliën
g
g
g
Louis Pierre Edouard, baron de, Fr. der Apostelen), 21 brieven((13 brieven van Paulus,
Binon
g
en historicus, geb.
3
Jan.
1771,
staatsman, schrijver
1
brief
aan
de
Hebreeën
en
de
7
al
g.
zendbrieven:
g
g
te Guerbaville, trad in 1797 in diplomatieken
dienst, 1 van Jacobus, 1 van Judas, 2 van Petrus en 3 van
P
I en in 1815 na Johannes) en ten slotte een p
was een vertrouwelingg van Napoleon
pro etisch boek^(de APoca^
den slag
gbijJ Waterloo een oogenblik diens minister lyps
YP of Openbaring
P
g van Johannes).)
van buitenl. zaken. Volgens
den wensch, in NapoDe Htbr. medeklinkerstekst van het 0. T. werd
p
g
grond
der
leon's testament uitgedrukt,
er mon
^ schreef hijJ een „Gesch. eerst in de 6e eeuw n. Chr. op
g
P gon
r
van Frankrijk
Frankrij vanaf 18 Brumaire tot aan den Vrede delinge overleveringen
g en der aanteekeningen,
g voor
en na opP(
den rand der bladzijden
gemaak (de
Tilsitt" ^^
• est. 3 Jan. 1841 te Parijs.
emaakt
J
, van accenten en klinkers voorzien door
Bi nonia of
Bignoni
de z..
petbloem,
g Masoreten in de Jodenscholen te Tiberias
en aan den Eufraat. — De belang^J
naam van een
"kste handschriften van het N. T. zijn
J de Codex Sinaïticus te St.
Plantengeslacht
Petersburg,
met fraaie bloeg de C. Vaticanus te Rome, de C. Alexandrinus in het Britsch Museum en de C. Ephraimen, meerenmilieus te Parijs;deze bevatten alle geheel
deels Ameriofg eg
188. Trompetbloem.
deelteli'k
h Grieksche 0. T.
kaansche trop iJ ookhet
Van de Bijbelvertalingen is de oudste de Grieksche en subtroe lanten, behoorende tot de familie sche vertaling
Pische slip grP
g van het 0. T., de z. g.
^ Septuaginta
der B'^9noniaceeën, die on gg. 560 soorten omvat.
(z. a.). Hieruit kwamen tal van andere vertalingen
g
Bigorre,
Bi orre voormalig
P in Z.-W.-Frank- voort. De Syrische vertaling, de z. g. Pes'ita een^ graafschap
gr
rijk,met Tarbes als hoofdst., vormt thans voor het voudige")
g ) moet reeds omstreeks 180 n. Chr. ontgrootste deel het dep.
staan zijn
J en bevat ook het N. T. Van de Lati Jnsche
P Hautes-PYrénées.
^
zijn
zijn bekend de Itala, die alleen nogg
Bihar,
^ Hong.
g comitaat, ten 0. van de Theisz, vertalingen
volledigg voorhan10 590 K. M2., 645 000 inw.; hoofdst. Groszwar- maar voor het N. T. eenigzins
^
den is. ZiJ werd later vervan ^en door de Lati Jnsehe
dein.
vertaling
de Vulgata
z.
Bihar. Zie Behar.
( a. , die
y)
g van Hieronymus,
Bihargebergte,
' e canonieke geldt.
groep
P van het W. randgebergte voor de Kath. Kerk als de ee^
g
^
^B^
van Zevenburgen
(Zevenb. Ka
(
) , in de Van de Gothische vertaling
rP athen
g van bisschop
PUlphilas
p
g
(gest.
est. 381) zijn
alleen
maar
fragmenten
Grosz
Kukurbeta 1849 M. nog
hoog.
)J
g
g
g
gmenten aanwe W.-Afrika zig. Bekend is voorts de B.-vertaling
Bihé landschap
P in het Z. van Angola
g
^ van Luther,
vruchtbare hoogvlakte, 20 000 inw.
in 1534 voltooid. In onze taal zijn
f vooral te verBiisk,^ distr.-hoofdst. in het Russ.-Sib. gouverne- melden de Staten-Vertaling,
P verzoek der Synode
g^op
Yn
ment Tomsk, aan de Bija (bronriv. van de Ob), te Dordrecht (1618-1619) door de Staten-Generaal
18 000 inw.
verordend, voor het 0. T. bewerkt door Bogerman,
Baudart en Bucerus(deze
Bucerus deze laatste bij zijn
overlijden
Bi'. Zie Honigbij.
J overlijden
Bijbel(van het Gr. biblia, „boeken"; ook de vervangen door Thysius)) en het N. T. door Walaeus,
Schrift, of de Heilige Schri
de geza- Hommius en Roladus(dez
Roladus deze B. verscheen voor
f tgenaamd),
g
meeliJ ke geschriften,
die door de Christenen beeerst te Leiden bijJ Paulus Aertsz van Ravenstein
g
schouwd worden als de oPenbarin gsoorkonden van in 1637), de vertaling
. die
g van Van der Palm(z. gg.),
hunodsdienst,
bestaat uit het Hebr. Oude T es- eeneheele
nieuwe vertalingg van den B. gaf,
g
g
g welke
tament en het Gr. Nieuwe Testamenttestament
een Europeesche
vermaardheid kreeg,
(
P
g doch bijJ
= „verbond"). Een aantal Gr.-Nebr.eschriften
den snellen vooruitgang
P g
g
g g der B.-kritiek spoedig
vormen als Apocriefe Boeken( z. a.)) een aanhangsel
verouderde en de Leidsche Vertaling . Van deze laatg
tot het 0. T., dat echter door de R.-Kath. Kerk ste is het 0. T., bewerkt door 4 beroemde theologen:
g
met de overige
boeken wordtgelijkgesteld.
Prof. Dr. A. Kuenen, Dr. I. Ho kaas, Prof. Dr. W.
g

P

J
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Kosters en Prof. Dr. H. Oort, van wie alleen Prof.
werk in
Oort het tot stand komen van heteheele
g
eeraar
hoo
lhoogleeraar1905 beleefde. Nadat hij) in 19069 zijn
g hij
hij te arbeiden
gg begon
•
Phad moeten neerleggen,
aan de nieuwe vertaling
g van het N. T., die in 1912
Breed kwam. In 1914 verscheen bijJuitgeefster
dezes
gereed
g
de eerste tekstuitgaaf
J in de Leidsche
g van den Bijbel
Vertaling.
zin Protestantsche vert Bijbelgenootschappen zij
' en ten
• gmg
^ doel hebbend den Bijbel
J zooveel
Het eerste B. werd in 1698
mogelijkte verspreiden.
P
te Londenesticht;
in 1712 het Cansteinsche B.
g
door baron Hildebrand von Canstein te Halle;
belan rï kste B. van alle ge7 Mrt. 1804 werd het belangrijkste
sticht: het Britsche en Buitenlandfiche B. te Londen;
die heeft tegenwoordig
inkomen
]
J
g een jaarlijksch
g
. 3 millijaarlijksonong
van 3 mill, gulden, verspreidt
P
en gedeelten
van den Bijbel
•
Bijbels
J in meer
g
dan 300 talen en dialecten over deeheele
wereld;
g
tot o Pheden in 't geheel
meer dan 180 millioen
g
exemplaren.
Het Amerikaansch B., in 1816 te NewP
Yorkesticht,
is na het Britsche het belan ggrijkste;
g
verder bestaan er in verschillende landen nog
g B.;
in ons land het Ned. B., gesticht 29 Juni 1814 te Amsterdam; het vierde dit jaar
] g bestaan
] zijnJ 100-jarige
o. m. door een zeer opmerkelijkBibel-tentoonJ
stellinge
g Amsterdam. Tot 31 Dec. 1912 heeft
in omloop gebracht,
1127530
het 1418626 Bijbels
Pg
en N.
Testamenten en 2140813 afz. Bijbelboeken
Testamenten.
aan een
Bijbelverbod is de naam, dien meneeft
g
bepaling
g welke leeken
P g der R.-Kath. Kerk, volgens
kerkelijkgoedgekeurde
den Bijbel,
zelfs in de kerkelijk
ver)
g 8
talmen,
g lezen met verlof van hun
8 alleen mogen
eesteli
J
J ke herders. Dit verbod werd herhaaldelijk
in 1824 den banvloek
• paus Leo XII sprak
e even ^P
P
gg
en ook Pius IX
uit over de Bijbelgenootschappen
vaardigde desbetreffende verordeningen
g uit (1846,
1849 en 1864). Streng
gggehandhaafd wordt het B.
niet of wel er wordt veel verlof tot het lezen van
den Bijbel
gegeven:
in Duitschland zijn
J onder de
J
gg
van R.-Kath.
R.-Katholieken Bijbelvertalingen
theologen
verspreid.
P
g algemeen
g
Bi'Idr
J ^ers. Zie Lictoren.
in 1494
Bi ns^ Anna, Z.-Nederl. dichters, geb.
g
te Antwerpen,
ïJveraarster tegen
rP
g de Hervormden,
inz. tegen
rP
P 1575 te Antwerpen.
g Luther;ggest. 10 Apr.
Van haar dichtbundels is inz. bekend:Refere
^^
3men".
BikOI^ ^ `volksstam Pop het eil. Luzon
( Phili
PPïJnen),
800 000 zielen.
prov. Biscaye,94
000
Bilbao,^ hoofdst. van de S .PP
^
zeehandelsstad van Spanje,
inw., belangrijkste
P
en ijzer, Jtwee voorhavens:
uitvoer van ijzererts
Portugalete
en Las Arenas.
g
Bilderdijk,
Bilderdijk Willem, Ned. dichter, geb.
P 1756
g 7 Sept.
te Amsterdam, was door eengebrek aan zijn voet
hinderd de militaire loopbaan
te kiezen, studeerde
P
van 1780-82 te Leiden in de rechten,romoveerP
de en vestigde
g zich te 's Hage, waar hijJ de zaak der
Oranjegezinden
krachtig
jeugdi]g
g steunde. Reeds oP]
dichterlijke en litteraire
gan3 bleken zijn
J n dichterlijke
gen leeftijd
ven en in 1777 werd door de Mij. van Ned. Letter-

kunde te Leiden metoud
g bekroond zijn
J antwoord
oPeen door haar uitgeschreven
prijsvraag.
g
PIJ
g Na de
revolutie weigerde
hij
J den eed tot afzwering
g
g van
het stadhouderschapP af te leggen
gg en werd verbannen
woonde te Hamburg,
(woonde
g Portsmouth, Hamptoncourt,
P toncourt
Londen en Brunswi)
J k . Eerst in 1806 kwam "J weer
in het vaderland terugg en vestigde
g zich te Leiden,
werd koningg Lodewijk
^ Napoleon'8 leermeester in de
Nederl. taal; na de omwentelingan
g 1813 was hijJ
een oogenblik auditeur militair te Amsterdam, welke
betrekking
poedi
ghij
Js P
g
neerlegde.
In 1817 werd
g
hi privaat-docent te Leihij woonde later te Haarlem en stierf daar 18 Dec.
1831. B. heeft zich als dichter, taalkenner eneg
schiedschrïJver$^
grooten
189. Bilderdijk.
roem verworven. Al zijn
J
gedichten
getuigen
van
g
g g
meesterschap
over
onuitputtelijkefantasie en rooie
g
P
de taal. Daarenboven was hijJ
een^
groot
geleerde. Als
g
mensch was hijJ onverdraagzaam
en „zoowel een
^
toonbeeld van menscheli'ke
t zwakheid als van mengroot aantal werken zijn
scheli'ke
kracht." Van zijn
J ^
J
„De ziekte der gehet meest bekend zijngedichten:
g
leerden" (1807), „Hollands verlossing" (1813-14)
en ,Vaderlandsche uitboezemingen" (1815). Ook
schreef hijJ een „Geschiedenis des Vaderlands" in 13
Katharina W. Bildeelen. — Ook zijn echtgenoote,
g
was een begaafde
dichteres.
derdi'k-Schweickhardt,
^
g
Bileam of Baladm, was een waarzegger en toovenaar uit Mesopotamië, die op
P bevel van Balak,
koning
g van Moab, de Israëlieten moest vervloeken,
doch door Godedwon
g
g
gen werd hen te zegenen.
ZiJn P
sprekende ezelin zag
g den engel
g Gods, dien B.
niet zag
g((Numeri 22-24).
is de Eng.
grondwet betreffende de
Bill of rights
g
g^
rechten van het Parlement; na het aanvaarden
ervan ((1689)
) werd Willem III als koningg van Eneland erkend.
geland
Jean Nicolas, een der hoofdpersonen
uit de Fr. Omwenteling,
geb. 23 Apr.
P 1756
gg
P
te Rochelle, vestigde
g zich in 1785 als advocaat te
Paris
Parijs en deed daar een rijk
J huwelijk.In de eerste
dagen
hijJ zich aanstonds in de
P
g der Revolutie plaatste
voorhoede: in verbond met Danton, slarat en Roplaatste hijJ zich aan het hoofd der Jacobesp ierreP
biJ nen en hijJ geldt
als een der hoofdaanleggers
van
gg
g
de Septembermoorden.
HijJ werkte mee aan den val
P
der Jacobi nen^ aan dien van Danton en Robespierre.
Na den val van het Schrikbewind werd hijJ 1 Apr.
P
1795 naar CaYenne verbannen. Zijn
J be genadina den 18den Brumaire
Po
^g , hem door Napoleon
aangeboden,
hij,
aan
^ verliet deze kolonie
g
^ weigerde
g
eerst toen zijJ door de Engelschen,
in wier bezit
8
zi
zij gekomen was,^ weer aan Frankrijk werd tee even, vestigde
ruggegeven,
g zich te New-York (1816),
doch moest voor de algemeene
minachtingg de wijk
^

^
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nemen naar St. Domino.
8 HiJ stierf 3 Juli 1819 te
Port an Prince.
ng, eil. tusschen Sumatra en BorBilliton of Blitoe
eineo, 4594 K. Ma. vormt met de bi behoorende
J
landen de ass: residentie B. (4842 K. M2., 56 858
inw., waarbij
en 2522 Chinezen),
J 136 Europeanen,
P
hoofdA1. Tandjong
g Pandan (4900 inw. heuvel- en
berg land alleen aan de kusten vlak; zeer boschrijken vooral zeer rijkaan mineralen, inz. tin.
De delfstoffen opA B. worden geëxploiteerd
door
8 xP
e
e, opgericht
ten ggede B.-maatschappij
app te 's Ha g
Pg
van de concessie-aanvraagg
vanP
prins Hendrik
volge
der Nederlanden en baron Van Tuyl van Serooskerken in 1850, bij
J wie zich in 1857 de heer J. P.
Loudon aansloot voor 1
AP
^ ggedeelte. De maatschappij
werd in 1860 opgericht
met een kapitaal van 5
PgA
millioen. Krachtens een nieuw contract, in 1892
door de Regeering
met haar gesloten,
ontvangt
g gt
g
b van het voordeelig saldo. Deze
deze jaarlijks
R
g
]
post
werd voor 1914 geraamd
op
P fl 900 000, maar
g
P
heeft ook wel eens 19
2 millioen bedragen. De
Billiton-Mij. is voor de oorspronkelijkeaandeelhouders een zeer winstgevende onderneming
8
8eweest.
Billroth^ Theodor, chirurg,
P 1829 te
8ggeb. 26 Apr.
Beren
g (eil. Ra en,
g Denemarken), werd in 1860
hoogleeraar te Zürich en in 1867 te Weenen, verwierf zichedurende den
Fr.-Duitschen oorlog
g
noten roem als operateur, ggest. 6 Febr. 1894 te
8TP
Abbazia • schreef tal vaneneeskundi
ge, inz.
g
chirurgische werken.
in de prov.
Friesland, in het N.
Bildi^ Het,gem.
P
g
aan de Wadden,
: in het W. aan de Zuiderzee gren16 K. M. ten W. van Leeuwarden;
zend, bijna
8483 inw. Deemeente
omvat de dorpen:
rPen St. Annag
Parochieemeentehuis
St.-Jacobi-Parochie en
g
Lieve-Vrouwen-Parochie en de buurt OudeBiltzi J1.
Utrecht, ongev.
1 uur
Bilt^ De, ggem. in de prov.
P
g
ten 0. van Utrecht, 4497 inw.; is een villadorp,
door een electr. tram met Utrecht en Zeist verbonden. Het station de B. van de lijn Utrecht
af en wordt in
Amersfoort ligt
11 2 uur van het dorp
rA
^
de laatste jaren
jaren het middelpunt
van een nieuw
P
villaAark.
Bilzenkruid ^Hyosc
y amus L. ), naam van een
dat behoort
g
P landengeslacht,
tot de familie der Solaneeën
of Nachtschaden, onderscheidt
zich door een trechtervormige
g
bloemkroon met 5-lobbi gen,
onregelmati gen zoom; de bloem
iseel
^ oranjekleurig
J
^ met
paarse aderen; het B. groeit
in
^
P
eenoot
^ deel van Europa,
P ook
in ons land, inz. in de nabijheid van mesthoo
mesthoopen;
en; het is
' tig. In de apotheek
A
gbruikt men de bladeren, het
zaad, het extract, de tinctuur 190. Bilzenkruid.
:
en de olie van B. Zij Jwerken
eenigzins
als opium,
maar niet zoo sterk.
g
P
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Bimetallisme of dubbele standaard noemt men die
regeling
van het muntwezen in een land, waarbijJ
8 g
zoowelouden
en als zilveren munten met onbeg
betaalkracht en in een vaste
J
A erkte wettelijke
wederkee^' e waardeverhouding
zijn.
J
gtoegelaten
g
Bindei hoofd
P 1. van de onderafd. BovenLangkat
van
de
afd.
Deli
in
de
resid.
Sumatra's
g
Oostkust.
Henegouwen,
Binche,ggem. in de Belg.gprov.
A
g
aan de spoorlijn
P
J van Bergen
8 (Mons) naar Charleroi:
11588 inw.
Bindraban, beroemde bedevaart
bedevaartpl1. der Hindoes
de div. Agra
8 in het N. van Voor-Indië, 23 000
inw.
Bindweefsel, een van de drie soorten weefsels, die
in het lichaam dienen tot steun (de andere zijn
J het
been en het kraakbeen)) van ander weefsel en van
organen.
De pezen
bijv.,
onderlingg of
bijv.,die de spieren
P
P
^
met de beenderen verbinden, bestaan uit B. Het is
verder door heteheele
lichaam verspreid
en vult
A
g
ook de ruimte tusschen de andere weefsels aan.
Biegelrade^8
gem. in het Z. van de prov.
Limburg,
P
8
ten Z. 0. van Sittard, 418 inw.
Rhein-Hessen,
Bingen,
g ^ stad in de Hessische prov.
A
oPden 1.-oever van den Rijn,aan de mond der Nahe,
3000 inw. Beneden de stad is het Bingerloch,
waar
n9
de Rijn
J tusschen Hunsruck en Taunus doorbreekt,
e voor schepen.
vroeg er eengevaarlijkeassa
passage
P
In den stroom de z..
g
g Muizentoren, waarin volgens
de sage
g aartsbisschop
P Hanno II van Mainz in 969
door de muizen verslonden werd. Eveneens opP den
1.-Ri'noever
ligt
g links van de Nahe het Pruis.
J
do
dorp
Bi n gerbruck met ong.
g 2500 inw.
Bing hamton stad in den N.-Am. staat NewYork, aan de samenvloeiingan
Sus quehanna en
g
Chenango,
g 48 000 inw.; industrie.
BingleY^stad
. in het graafschap
(
ge
PYork (N.-Enge^
land) , aan het Leeds-Live rP
oolkanaal, 19 000
inw.
Binnenlandsche Zaken is de naam van een der Nederlandsche ministeries. Het is verdeeld in de afdeelingen
zaken en comptabiliteit;
2.
g
A
g : 1. Algemeene
Binnenlandsche bestuur; 3. Volksgezondheid
en
g
Armwezen, 4. Onderwijs;
5. Kunsten en weten)
schaPA
en; 6. Algemeen
Secretariaat.
g
Binnenschee
vaart noemt de scheepvaart
opA de
Binnenscheepvaart
P
rivieren, kanalen, meren,lassen,
enz. Zij
^J is voor
P
handel en nijverheid
van groote
beteekenis, omdat
J
^
ziJ veel goedkooper
P vervoert dan de spoorwegen.
g
Eèn RiJ nschiPlaadt zooveel als een heelegoedereng
trein: eengoederenwagon laadt slechts 10 ton, een
groot RiJ nschiPwel 2000 ton. Let men opP
denprijs
^
van aanmaak, dan kost een ton laadruimte in een
schip
a een ton laadruimte in een wagon.
g
Pong.
g van
Een sleepboot
trekt 10 i 12 volgschepen en verstookt
P
niet zooveel als een locomotief. Het eenige,
waarin
g
de binnenscheepvaart
achterstaat, is de snelheid en
P
dan nog
g begint dit voordeel van de spoorwegen
vervoer over minstens 400 K. M. In de
eerst bijJ
binnenscheepvaart
verdwijnen
de houten zeilschee
pen
g door
e hoe langer
g hoe meer en worden vervangen
oote
ijzeren
ijzeren sleepkanen.
groote
P
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grootste eil. van den Riouw.-arch.
Bintang,
g ^ het ^
in de Z.-Chineesche Zee, tegenover
Singapore,
g
1075 K. M2 . ; op
de 0.-kust ligt de hoofd 1. Riouw of
PP
Tandjoeng
J g Pinang.
g
Bintoeron
g, roofdier, behoorende tot de familie
der Beren, behoort thuis in Sumatra, Java, Malakka
Boetan en Neal,
P 60 c.M. lang, zonder den staart
die 63 c.M. meet; nachtdier van matzwarte kleur.
van den Niger
inue of Binoeë, grootste 1. zijriv.
J
g
in W.-Afrika, ontspringt
P ^ ten N. van Ngaundere,
g
mondt uit bijJ Lokodsja 480 K.M. van de kust; in
ontdekt door Barth. Hetebied
van de beg
neden-B. werd in 1886 onder Eng.
g Pprotectoraatgesteld, doch de vrijJ
gegarandeerd.
P
gg
• on g.
in;
^ Oostzeebad
P 1. op
P het eil. Ru en
g^
g
1100 inw.
iobio,^ voornaamste riv. in de Z.-Am. republiek
P
Chili, komt van de Cordilleras, mondt bijJ Conce P tion uit in den Grooten Oceaan, 356 K. M. lang. —
De Chilensche p rov. B. 13 587 K. M2., 98 000
inw.; hoofdst. (Los) Angeles.
g
is de ontwikkeling
Biogenie
g
g der bewerktuigde
g wezens in den meest algemeenen
zin. Haeckel verdeelt
g
haar in ontogenie
van de ontwik((de geschiedenis
9
g
kelingvan ieder wezen afzonderlijk) enpy
h llo9enie
J)
deeschiedenis van de ontwikkeling
van den stam))
(
g
— De biogenetische
luidt: de ontogenese
is
grondwet
g
^
g
een verkorte verhaling
h llo g
enese, d. w. z. :
g van de PY
ieder afzonderlijkorganisme
doorloopt
P in zijn indig
vidueele ontwikkeling
haven, welke de voorg alle phasen
ervan in den loop
der tijden
Pdoorloopen
doorino en hebhet leven,
l, inz. de wetenBiologie
g is de leer
schaP, die zich bezighoudt
met de levende (or gani g
sche) wezens ( zoólo9 ie en botanie),
) in engeren zin =
physiologie
y
((z. a. }.
hoofd 1. van het Perz. landsch. Kohisirdsjand,^ hoofdpl
Afghaansche
bijJ
grens, 18 000 inw.; handel.
g
8T
Biredsjik
J of Bir,^ stad in het Turksche wilajet
J
Haleb(Aleppo)in Mesopotamië,
aan den 1. oever
P
van den Eufraat, 10 000 inw.
van Zweden,^ uit het geslacht
Birger,
g ^ Jarl^regent
g
g
der Folkunger,
van 1250-1266 als voogd
g regeerde
g
g
over zijn
tot koninggg
gek
zoon
J minderjarigen,
g
Waldemar en is beroemd door zijn
J wijzewetten.
WoronesjJ
Bir'oets'
J
J ^ stad in het gouvernement
g
(in het Z. 0. deel van Midden-Rust.) • aan de Don,
13 000 inw.
Lancaster, in het
Birkdale^ stad in het graafsch.
g
N. 0. van Engeland,
18 000 inw.
g
het grondhertogdom
Oldenburgg
Birkenfeld tot^
g
behoorend vorstendom,eheel
ingesloten
door de
g
g
Pruis. RiJP
n rov., bijJ den Hunsriick 503 K. M2.
M2.,
50 000 inw. ; de hoofdst. B. heeft 2300 inw.
Birkenhead,^ haven- en fabr.-stad in het Eng.
g
graafschap
raafscha Chester aan de Mersey,
het er teY^
verbonden door een
ggende Liverpool
rP
genoverli
tunnel;131000 inw.; dokken, scheepsbouw.
P
Birma,
^ Eng.
g Burmah,
^ voormalig
g koninkrijk in
Achter-Indië nu eenrov.
(onder
een
luitenantP
g ouverneur van Eng.-Indië, 613138 K. Me.,
12 115 000 inw., bestaande uit Opperer- en Neder-

Birma, elk met 4 divisies en 0.-Birma; meest
heuvel- en in het N. AlP enland. De voornaamste
rivier, ook voor het verkeer, is de Irawadi. Delfstoffen :oud,
koper,
g
P tin,
steenkool,etroleum.
De
P
bevolking
g bestaat voorn.
uit Birmanen6,
( 5 mill.),)
verder uit Sian
het N.
J (in
( N.)
en Karen (Neder-B.). Hun
taal behoort tot de IndoChin. talen. Hoofdgodsdienst is het Boeddhisme;
deriesters
woneninroof
g
te kloosters, aan hun hoofd
staat een opperpriester. In
1904 waren er in B. on g.
g
3000 K. M. spoorwegen.
Zetel van het Eng.. bestuur is Rangoen,
in den
g
zomer Maimio. In 1862
191. Getatoeëerde werd uit de kuststreken
van B. de Eng.gprov.
Birmaan.
P
Neder-B.evormd;
het
g
overige
g deel des lands werd in 1885 door de
Engelschen veroverd en in 1886 ingelijfd
g J bijJ het
keizerrijkIndië.
1)) Stad in het Midd.-Eng.
graafsch.
Birmingham.
g
g^
Warwick, 526 000 inw., naast Manchester de
grootste fabriekst. van Engeland,
hoofdzetel van
^
g
de Europ.
ijzer-industrie;
Mason University College.
PY
g
— 2) Stad in den staat Alabama Z. 0. der Ver.-St.),
43 000 inw. ; ijzer-industrie.
J
Biron,^ Charles de Gontaut, hertogg van, maarschalk
van Frankrijk,
Frankrijk, geb.
in de
g 1562, om zijn
J dapperheid
PP
Hugenootenoorlog en door Hendrik IV tot maarschalk,air
P en hertog gvan B. verheven, wegens
g
verraderli
verraderlijke
verstandhouding
J
g met SavoYye en
S Ppanje in de Bastille onthoofd (31
( Juli 1602 ).
Biron, Ernst Johann, hertog
g
g van Koerland, geb.
12 22 Nov. 1690, zoon van den Koerlandschen
grondbezitter Buhren, 8^
gunsteling
^
^
g van de hertogin
van Koerland, Anna Iwanowna, die in 1730 den
Russischen troon bestee
g . In 1737 werd hiJ door
Anna's invloed tot hertogg van Koerland gekozen,
g
na haar dood(1740)voogd
g
g van den onmondigen
Iwan VI en reent,
werd reeds een maand later
g
door Miinnich ten valebracht
en naar Siberië
g
zijn mocht
geweest te zijn,
ggebannen. Na 22 Jjaar ballinggg
en kreegg in 1763 zijn
J hertogdom
g
J terugkeeren
g
zij onderweer terug.
g HijJ stierf 28 Dec. 1772, door zijn
om zijn
g
J despotisme.
P
Birs Nimrod. Zie Nimrod.
Bisam. Zie Muskusdier.
deBiscaye
((El Senorio de Visca
Y
y )a is de noordeli'kste
van de drie oude Baskische prov.
in Spanje,
J
PJ
P
2165 K. M2., 311 000 inw. ; hoofdstad Bilbao. De
geheeten),
deel
Golf van B. (ook Golf van Aquitanië
q
g
van den Atl. Oceaan, begrensd
door de N.-kust van
g
panje
SSP
J en de W.-kust van Frankrijk,berucht om
de stormen, die er vaak woeden.

BISCEGLIE—BISMARCK.

Bisceglie,^ s tad in de Z.-It. prov.
Bari delle Puglie,
P
g,
aan de Adriatische Zee, 34 000 inw.
Biscoe-eilanden, eilandenreeks in de Z.-IJszee,
vóór Grahamsland, dicht bijJ den Zuid oolcirkel.
P
Bisdom heet het kerkelijk
gebied, dat onder een
J g
bisschop
staat.
In
vorige
eeuwen
waren
de
bisdomP
g
men tevens veelal zelfstandige
g vorstendommen, zoo
ook in ons land Utrecht, waarvan in 1527 het wegebieddoor den toenmaligen
reldliJ kebied
en
HenHgtitularis
drik werd afgestaan
aan Karel V
V. In de andere
g
landen zijn
J de B. in de 16e,^ 17e en 19e eeuw gese culariseerd. In ons land zijn 4 B. Haarlem,
Breda,
>
's Hertogenbosch
en Roermond, benevens het
g
aarts-B. Utrecht. De B. zijn
J weer onderverdeeld
in dekenaten.
Biserta of Bizerta, havensi. aan de kust van Tunis, bijJ kaapP Blanco, 20 000, meest Ar. inw.;, door
een kanaal verbonden met het meer van B. zoodat
zelfs oorlogsschepen daarin een veilige schuilplaat
schuil laats
vinden. Haven en kanaal worden verdedigd doorantserf
orten, zoodat B. voor de FranP
schen een belangrijk
8^J vlootstation is, niet het minst
ook door zijn
tegenover
Sicilië en dicht bijJ
Jligging
ggmg
g
Malta.
Bishop Auckland, ook alleen Aucklandgeheeten,
stad in hetaafscha Durham
(in N.-0.-EngeP
ge
land),14 000 inw.
Bishopsche ring, bruin-roode ring om de zon, die
na de uitbarstingg van Krakatau in Au g.1883 het eerste waargenomen
werd door een bankier Bishop
g
p te
Honoloeloe en Jjarenlang
op heldere dagen
duidelij
gP
g duidelijk
was; werd oPnieuw zichtbaar na de uitbarstip gvan den Mont-Pelé in 1902. De B. R. wordt
veroorzaakt door zich in de hoogere
luchtlagen
en
g
gbevindend vulkanisch stof.
Biskara of Biskra stad in de Zuiderterritoriën
van Algerië,
in een aan bronnen (ook
warme))J
rijke
^
g
oaseinw
oase( 165 000 inw.), gezocht
winterverblijf,
J beg
lan "k militair
punt, bestaat uit deg
Fr. stichting
P
Nieuw-B. 8600 inw. en uit het Arabische Oud-B.
(10 000 inw.).
Bismarck,(Otto Eduard Leopold
en
p von(later graaf
^
sinds 1871 vorst)) von
Bismarck-Schónhausen), D. staatsman,
geb. 1 Apr.
g
P 1815 0op
Schónhausen in het
reg.-distr.
Maagdeng
g
bur g, uit een oud adellijk
geslacht,
trad
in
J $
1835 in Pruis. dienst
bij
11
J de rechterlijke
macht studeerde later
landbouwkunde om
het beheer over zijn
J
goederen
te kunnen
g
voeren, werd in 1845
uit hoofde van zijn
f be192. Bismarck.
zittingen lid van den
provincialen
Landdag
van
Pommeren
en Saksen.
P
g
In 1849 werd hijJ lid van het Pruis. Huis van Afgege
vaar ' en; hij trad
) in de beide colleges
g op
p als
voor -
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stander van het uiterste conservatisme. In Mei
1851 werd hijJlegatiesecretaris
bijJ het Pruis.geg
zantschaPter Bondsvergadering
g
g en daarna gezant.
g
In 1859 werd hijJ gezant
te St.-Petersburg, in 1862
gg
te Parijs;
in
den
herfst
van
dat
jaar
ministerJ
J
president en minister van buitenl. zaken. Nu begon
hij
ghij
zijn arbeid om aan Duitschland een andereedaante
g
teeven,
het te maken tot een machtiggJ
rijk, waarin
g
Pruisen een overwegenden
invloed zou hebben.
g
Waar de volksvertegenwoordiginghieraan niet voldoende meewerkte, ontzag
strij
ghijJ zich niet om in strijd
deondwet
te handelen en zijn
^
J wil metgeweld door te zetten. Onderwijl
^ werkte hijJ onvermoeid aan de versterking
g van het leger.
g In 1863
verijdelde
veri
hijJplanne
Oostenrijkslannen om een Duitschen
J
te stichten, waarin Oostenrijkde eerste
hij den oorlog
rol zou spelen;
in 1864 dreef hij
P
g van
Pruisen en Oostenrijk
tegen Denemarken door,
^
wat tengevolge had, dat Sleeswi Jk-Holstein van
dat land werd losgescheurd. Twisten over het beheer dier hertogdommen
hadden echter den oorg
logvan 1866 tusschen Pruisen en Oostenrijk tenen daarmee het uittreden van Oostenrijk
gevolgeOostenrij
den Duitschen Bond. 15 Set.
P 1865 werd B. in
den erfelijken
gravenstand
verheven. Van den nieuw
J
gr
gestichten
Noord-Duitschen Bond werd B. kanseg
Her. Nadat hijJ erin ggeslaagd
was de Fransche
g
P olitiek in haar interventie- en eom Pensatie Planden
langte weerstaan, brak de Franscheenigee jaren lap
Duitsche oorlog
Tijden dien
g van 1870—'71 uit, Tijdens
zij levensdoel te bereiken. 18 Jan.
oorlogwist B. zijn
werd te Versailles het Duitsche
J eKeizerrijk
proclameerd, de nationale eenheid van Duitschland verwezenlijktonder het keizerschap
P der
s e vrede van Versailles
Hohenzollern. De voorlooPg
en die van Frankfort waren mee zijn
J werk. B. werd
21 Mrt. 1871 in den erfelff ken vorstenstand verheven en tevens benoemd tot ri kskanselier.
Als zooJ
dansgbegon
met den strijd o te nemen tegen
g hijJop
g de
Ultramontanen, doch, hoewel hijf in 1872 fier verklaarde: „Wi'
„Wij
gaan niet naar Canossa", moest
J
hij
in 1878 de Katholieken door concessies weer zoeken
te winnen, toen zijn politiek
van beschermende
P
rechten hem van de nationale-liberalearti
f J vervreemdde. Zijn scherpe
tegen
rP aanvallende politiek
P
g
de socialisten (Socialistenwet van 1878) bracht hem
in een verbitterden strijd
met dezepartij. In de
J
buitenlandschavre
hij er naar den
e olitiek streefde hij
de te bewaren en tevens Duitschlandsositie
te
P
versterken. Op
( a.) funP het Congres
J (z.
^ van Berlijn
makelaar"; met OostenrijkJ
J als „eerlik
g eerde hij
Hongarije
g J sloot hij in 1879 een verbond, dat door de
toetreding
g van Italië in 1883 het Drievoudigg Verbond werd. Verder streefde hij
J er naar Ruslands
vriendschap
hijzijn
J n tolhere te verwerven. Toen hij
vormingen
g in 1880 voltooid had, legde
g hijJ zich toe oop
soc.-politieke
hervormingen
P
g tot lotsverbeteringg van
den Duitschen arbeider enwidde een koloniale
politiek
in tot het verkrijgen
van nieuwe
euwe
afvoerJg
P
gebieden.
Op
zijn 70 sten verjaardag
J
( Apr.
g (1
g
PJ
P 1885)
ontving
hij een nationaal geschenk
ontvin hij
van ruim 21
2'12
g
mill. M. Verschil van meening
g met Wilhelm II over
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arbeiderswetgeving
g 8 en andere kwesties had ten
gevol Bge dat B. 20 Mrt. 1890 zijn ontslag8 vroeg8 enkreeg,
8
b^j welke gelegenheid
hij
0 tot hertog8 van L auenbur9
8 8
en „ eneral-oberst" der
cavalerie (een rang,
g die over6
eenkomt met veldmaarschalk) benoemd werd.
Hij
sru
Pzijn
J bezittinggFriedrichsruh
^ trok zich teruggop
Lauenburg
g
( in het hertogdom
g aan de BenedenElbe, bij Hamburg),
was nog
g van 1891-1893
8
lid van den Rijksdag,
J
8 verscheen daar echter niet
meer, doch uitte bij
nog8zijn
^1 tal van gelegenheden
6
g g
opvolgers. Hi'
misnoeg
en over dePHij
politiek zijner
stierf te Friedrichsruhe 30 Juli 1898. In Duitschland zijn
J tal van standbeelden en anderegedenkg
toekenen opgericht
voor den „IJzeren Kanselier".
P8
— Zijn
geb. 28 Dec.
il zoon, vorst Herbert von B.,g
1849, werd in 1884ezant
in den Haag,
g in 1885
8
onder-staatssecretaris, 1886-90 staatssecretaris
van buitenl. zaken, 1884-86 en na 1893 lid van den
Rijksdag;8est. 18 Set.P 1904 te Friedrichsruhe.
Nieuw-Brittannië,
Bismarck-archipel,
vroeger
Pe g
8
e vulkanische eil. in Melanesië, behoorend tot
groep
D. N.-Guinea en daarvanescheiden
door de Damg
Peerstraat, on8 . 47100 K. W. en 190 000 inw.
Bismuth (scheik. teeken Bi., atoomgew.
g 208 ,0,
smeltpunt
286,3° S. G. 9,8),vrij
" zeldzaam metaal,
P
wordt voornamelijkin gedegen
8 8 toestand aan getroffen in oergesteenten,
wordt door uitsmelten in
8
zuiveren toestandewonnen. B.
is een roodachtig
8
wit,"
glanzend, tamelijk hard en bros metaal en
onder al de metalen de slechtste warmtegeleider.
B.-le8eerin8 en smelten meest bijJ
lage
g temperaPera
tuur, een ervan, het z..gWoodsche metaal,, bestaande uit B., lood, tin en cadmium smelt reeds bij^1 60 0
evenzoo Rose's metaal (B., lood en tin), dat in kokend water al smelt. Deze metalen worden o. a.
YPBeren
6gebruikt voor stereotypeeren.
en berg 8in de prov.
Koerdistan in
Bisoetoen,^
dorp
P
rP
het N. W. van Perzië, met loodrechten, wit marmevan 500 M., waarop
ren rotswand ter hoogte
$^
P in
spijkerschrift
en reliëfs konin
koning Darius' overwinnip gen verhaald worden.
Bisop Amerik. buffet of buffalo, is het wilde rund
van N.-Amerika, werd
vroeger
oote kudg in^
den aangetroffen;
nu
g
alleen nogg maar in het
Yellowstone-ark.
P
Biss os-eilanden
Port. eil.-groep,bij
Port. Guinea behoorend, aan de kust van
Senegambië,
8
^ grootste
ln
193. Bison.
eil. Orango,
8^ hoofdst.
Bulama (3700 inw.)
op
hetgelijknamige eiland.
P
Bisschop,
p (van het Gr. e^'sko
p os, opziener). De
B. was sinds de 2e eeuw de voorzitter van het college
presbyters(ouderlingen),
later de o erste
YP
6 van Popperst
kerkelijk g
gezag
g in een bepaald
P
ge8er van het kerkelijk
bied, het diocees. Volens
de leer der R.-Kath.
g
Kerk zijn
van het gezag
$
J de B. de erfgenamen
g g en
zijnApostelen
P
oP8edraden last, door Christus aan zijn

8gen. Sinds het Vaticaansch Concilie (1870 ) wordt
echter deaus
die het
P allèèn beschouwd als degeen,
8
bisschoppelijkgezag
eza over de geheele
kerk bezit en
$
oefenen de B. huneza
g 8uit in opdracht van den
paus.
Hun bevoegdheden
bestaan in het 9
'u8+^9' isP
g
terii ( d. i. het recht om in hun bisdom de leer te
handhaven en te verbreiden
) , in het 7'Zi8 ordinia
te verrich((d. i. het recht de heilige
P
8re plechtigheden
8
ten en inz. de aan den B. voorbehoudene: vorming,
priesterwijding, enz,) en de jura
jura 7'urisdictionia
het beheer van het
J rechtspraak,
((d. z. de geestelijke
g
P
kerkelijk vermogen,
het heffen van kerkelijke
kerkelijk
g
en, enz.).) Volgens het oude kerkelijke recht
g
werden de B.ekozen
door de geestelijkheid
en het
8
J
8
volk, nuedeeltel
jk
onder
0 door de kapittels
8
P
keuring van den paus
en van het landsbestuur,
P
deels(in
deelsin sommige Kath. landen) door het landsbestuur onderause
"ke goedkeuring.
P
g
8 De B.
bijzonder ambtsdracht en daarendraagt
^ een bijzondere
de bisschoppelijke insi8uiën:
mijter,
0ter
herdersstaf, bisschopsring
P g en borstkruis. Zijn
^J n titel is Manseigneur.
De B. wordt terzijdegestaan
door een
z9'
6
vicarisvicaris-generaal
en soms ook door een coadjutor.
g
^
Zie ook: wijbisschop.
Bistritz, hoofdst. van het Hon8. comitaat B.Naz6d (in N.-O.-Zevenburen,
4167 K. M'. 127 000
8
inw. ), aan de Bristritza, 13 000 inw. • in de Middeleeuwen hoof dsta
el 1. voor den handel tusschen
PP
Danzig
g en den Levant.
Bit, zilveren muntstukje in het W. der Ver.
Staten en in W.-Indië, waarde 10 en 15 dollarcents.
0 PSt. Martin (Ned. W.-Indië) is een B. = 16 Ned.
centen.
Bithy,
nië in de Oudheid een landstr. in het N. W.
van Klein-Azië, van Europa
door den
P gescheiden
8
ProPontus en den Thracischen Bosporus,
in het N.
P
bespoeld
bes
door den Pontus(
Euxinus (Zwarte
Zee);
P
)
van 297-274 v. Chr. een zelfsi. koninkrijk met
Nicomediahet
tegenw.
Ismid) als hoofdstad;
(
g
later Rom.rovincie.
P
Bitlis, hoofdst. van het Turksch-Armenische wilajet B. (27 100 K. M'., 399 000 inw.), niet ver van het
Wanmeer, aan den weg8 van Erzeroem naar Mosoel;
25 000 inw.
Bitonto, stad in de Z.-It. prov. Bari delle Puglie,
33 000 inw.
Bitterfeld, stad in het reg.-distr.
Merseburg
8
g (in de
Pruis.rov.
P Saksen), aan de Mulde, 15 000 inw.
Bittermeren,^ langwerpigmeerbekken opP de landengte van Suez, met zout water, doorsneden door
het Suezkanaal.
Bitterwater. Zie Mineraalwater.
Bitterzoet. Zie Nachtschaden.
Bitumen. Zie Aardhars.
Bixio, Girolama Nino held uit den It. v "heidsoorlog,
geb. 2 Oct.
te Genua, sloot zich in 1848
S g
aan bijJ8
de vrijscharen,
streed tegen Oostenrijk
^1 en
werd daarna bijJ de verdediging
van Rome onder
^8
Garibaldi zwaargewond. In 1860 veroverde hij in de
haven van Genua twee stoombooten, die de „Duizend" naar Sicilië brachten. Na deevechten
opP Sig
cilië en in Z.-Italië werd hijJluitenant-generaal
en
g
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8 Dec. 1832 te Kvikne in Ostertrad in It. dienst, werd afgevaardigde en in 1870
' senator. Hij
alen, was een poos schouwburg8 bij
J Lissa in
J vocht mee in den slag
directeur te Bergen,
was als
j1866 en rukte in 1870 Rome mee binnen. Daarop
jourg
nalist en als redenaaran
a
ondernam hij
zijn schip
A „Maddaloni" een reis
ProP8
J met zijn
dist voor de nationale zelfstannaar 0.-Azië, verhuurde zijn
J vaartuig8 aan de Ned.
digheid
van ziJ nland,republikein,
regeering
g
P
8
g ten behoeve van de At'^ eh-eaPeditie en
schreef dorAg
s eschiedenissen, rostierf op
A de reede van Olehleh aan cholera, in Dec.
mans, drama's en lyrische
1873. Zijn
Zijnlijk
lijk werd later naar Italië overgebracht.
^
8
gedichten, verwierf in 1903 den
Bizerta. Zie Biserta.
Nabel-ris
• est.
O. 1838
Bizet,
A J voor litteratuur gig
9' es, Fr. componist,
A
8geb. 25Oct.
te Parijs, gest. 3 Juni 1875 te Bougival, schreef 1944. B'^órnson. 27 April
P 1910.
ope
ra's waarvan de bekendste „Carmen" is, simBlack,^ A dam en Charles, uitge8e
vers-firma, in 1807 te Edinburgh
foniën, concertstukken, enz.
g
gesticht, sinds 1891 hoofdkantoor te Londen, be6 ela Poolsch Biala), stad in het Russ.ouverne8
kend als uitgeefster
van de „Enc Y
cloPaedia Britment Sjedlez
(in
J
^ Polen),13 000 inw.
8

195. Blad. Vormen : 1. Lijnvormig.
2. Lancetvormig. 3.8Hartvormig
Spatelvormig. 4. Hartvormi .
Niervormig.
eirond;
eirond; Rand : 9. Gaaf. 10. Gezaagd.
g 6. Pijlvormig. 7. Eirond. 8. Omgekeerd
8
g
11. Getand. 12. Gekarteld, 13. Geschulpt,
14. Gelobd;
Insnijdingen : 15. Drielobbig. 16. V"f.
P
^8
9
deel' (handdeel' samengesteld.
17. Zeventalligg(handvormig).
19.Oneven gevind.
(
g
8) 18. Even gevind.
8
g
Kiew,
Bjelala Zerkow,^ vlek in het gouvernement
g
in Z.-W.-Rusland 36 000 inw.
Bjelgorod, stad in het gouv. Koersk, in Kl.-Rusland, 27 000 inw.
ouv Chark ow, in Kl.B elo
PoI e^ stad in het ggouv.
Rusland 15 000 inw.
B elostok. Zie Bialy stok.
B elowodsk stad in het ouv. Grodno, aan de
lijn Warschau—Wilna, 13 000 inw.
B elstad
zY, in het gouv.
8 Bessarabië, in Z.-W.Rusland 20 000 inw.
B órnebor(in het Finsch Pori), zeest. in derov.
A
Abo-B., in Finland, aan de Bothnische Golf, 17 000
mw.
B órnson BPrnsterne Noorweegsch dichter, geb.

tanica", een enc clo
aedic, waarvan 1875-88
YP
de 9e druk verscheen in 24 deelen.
Blackburn, stad in het Eng. graafsch. Lancaster,
aan het Leeds-LiverP ool-kanaal, 133 000 inw. ;
katoenindustrie.
Black feets. Zie Zwartvoet-Indianen.
Blackpool, stad in het Eng. graafsch. Lancaster,
aan de kust van de Iersche Zee, druk bezocht zeebad,
58 000 inw.
Blackwater, riv. in het Z. van Ierland, mondt
uit in het St. Georgekanaal,
167 K. M. lang.
g
g
van de Pplant, dat dient
Blad. Het B. is een orgaan
^
voor de ademhalingg en voeding,
g voor verdamping,
enz. De cellen van het bladweefsel zijn
gevuld met
J g
blad oen, soms ook met andere kleurstoffen. De B.

na
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buigen
zooveel mogelijknaar het zeeroovers in de Middell. Zee, in 1657 behaalde
PP
8 hun oppervlak
licht toe. ZijJ hebben zeer uiteenlooPende vormen, hij een overwinning
P de SP. vloot bijJ Santa Cruz,
g op
terug
zie hiervoor bijgaande
afbeeldingen,
P Teneriffe, keerde naar Engeland
g
g en stierf
^8^
^ ^ waarbijJ tevens op
17 Aug.
Zijnlijk
lijk werd bijgezet
de namen aangegeven
zijn.
YmZijn
g 1657 bijJPlymouth.
Jg
J
8reg
Bladel
Bladel gem. in het Z. van N.-Brabant, aan in de Westminster-abdij.
J
L
ouie,
Fr.
schrijver
Blanc,
en
staatsman,
geb.
^,
gre
tramlijn
J Eindhoven—Turnhout; 1607 inwoners.
29 Oct. 1811 te Madrid, arbeidde van af 1834 te
Bladgoud. Zie Goud.
Parijs als journalist
journalist en, inz. door zijn
Aphidae , familie uit de orde der Parijs
Bladluizen)
^a
J n werk „Orga(
Halfvleugelige insecten, met tal van soorten, die met nisation du Travail" (1840), metoot
8T succes als
en door zijn
zij werken „Histoire
en uit- socialistisch schrijver,
haar snuit de teerelantendeelen
aanboren
J
P
dix ans, 1830-1840" (1841) en , Histoire de la
zuigen of uitwassen veroorzaken. Bijna
alle scheiJ
den een kleverige, suikerhoudende vloeistof af, Rév. fran aise" (1847) als democratisch geschiedvan het Voorloopig
snel, schrijver. In 1848 werd hij lidPig
de boni9dauw. Zij
J vermeerderen buitengewoon
g
daar zij
J zich in den zomer over verscheidene gene - Bewind (na de Febr.-revolotie , was de ziel van
die aan ieder
raties ongeslachtelijk
eerst in den de z.. g„Nationale Werkplaatsen",
P
J voortplanten;
^P
8
herfst vormen zich mannetjes
J en vast loon werk
g behoorlijk
] en wijfjes,
J J welke laat- Franschman teen
ste de overwinterende eieren voortbrengen.
zijn zouden verschaffen (een volledige mislukking:
g ZijJ0
er werd veel te duur en te slechtgewerkt)),vluchtte
schadelik
en worden opPeigenaarJ voor de planten
P
8
15 Mei naar Engedie
wijze
geëxploiteerd
door de mieren, die de B. na het socialistisch oproer van
gewijzeg
xP
8
met hun voelhorens aaien, opdat zij
zij haar suiker- land. Eerst in Sept.
P 1870 keerde hijJ terug,
g^ werd
aVerge,saPzullen uitwerpen,
rP waarvan de mieren zich dan in 1871 afgevaardigde naar de Nationale Ver
, in 1876 naar de Kamer, behoorde tot de
zijn
meester maken.
J de insectenetenJ Huni
^"anden
uiterste linkerzijde;
de vogels
en vele kevers en larven van vliegen,
J
^gest. 6 Dec. 1882 te Cannes
g
g
en op
die zich uitsluitend met B. voeden.
P staatskosten begraven.
^
Blanchard Bran^is, een dereersteluchtschippers,
Bladmossen. Zie Mos.
PP
eb. in 1738 te Petit-AndelyYin Frankrijk,was de
Bladwee
p en T enthredinidae , insecten, die een geb.
eerste,
die
in
een
luchtballon
het
Kanaal
overstak,
groote
familie
vormen
uit
de
orde
der
V
liesvle
^eli
8^
rupsen
larven vond dearachute
uit, verongelukte
opPzijn
P
J 66e
^ op
P
P gelijkende
g
9 en. De vraatzuchtige,
g J
Zijn echtgenoote
veron
richten vaakroote
verwoestingen
^eg aan onder de luchtreis, 7 Mrt. 1809. Zijn
g
g
lukte bijJ een opstijging6 Juli 1819 te Parijs.
woudboomen en cultuurgewassen.
J
g
en boekdrukBlanco Kaap, „Het Witte Voorgebergte"), de
Blanu^ Ned. familie van geleerden
g
nabijBiserta,^ oop
untpunt
van Afrika, nabij
kers. — Willem Jansz. B.^ eb.
g 1571 te Alkmaar, noordelijkste
gest. 1638 te Amsterdam, boekdrukker, wis- en 37° 21' N. Br.
Blanco. Zie Guzman Blanco.
zijn
g
sterrenkundige,
uitgave:
g is vooral bekend door zijn
Blankenham,em.
in het N. W. van Overijsel,
„Novus Atlas, een aardrijkskundige
8
J
J g
g beschrijving
- aan de Zuiderzee, 565 inw.
6 dln. 1634 ); hij
met fraaie, nieuwe ^kaarten"ver
Blankenberghe,
en visschersdorp
richtte een opmeting
^, zeebadplaats
P
rPin
P
g van den meridiaan van den
mond der Maas tot aan Terschelling,
P W.-Vlaanderen, 15 K. M. van Brugge,
^8
g was een vriend de Belg.rov.
ong.
van Vondel, wiens „GiJ sbreg ht van Aemstel" hijJ 6101 inw. ; er komen jaarl.
]
g
g 25 000 badgasten.
Blankenburg , stad in het hertod.
uitgaf.
— Joan B., een zoon en opvolger van den
g BrunswiJk, aan
g
vorige,
g o. m. een nieuwe de N. hellingvan den Hartz, 11 000 inw.
g 8gest. 28 Dec. 1673, gaf
Blanqui, Louis A uste, Fr. politicus, geb. 7 Febr.
uitgave van zijns
zijn vaders „Atlas" uit, den „Atlas
Al Pes Maritimes), plaatst
us" (11 dln., 1650 , vervaardigde
Per 1805 te Puget-Thémiers
g
g ook koper^
12 en 13 Mei 1839 aan het hoofd van een opgravures. Zijn
Zijn werkplaats
werd in 1672 door een
P
$^
P
stand en werd daarvoor aanvankelijk
brand verwoest, waardoor veel kostbarelaten
J ter dood,
P
veroordeeld;
verlorenen.
Gustaa Adolfvan Zweden benoem- later tot levenslange
8 gevangenisstraf
g
g
^g
na de Febr.-revolutie van 1848 in vrijheid
gesteld,
de hem tot zijn
J drukker.
^
opstand
van 15 Mei 1848 tot 10 jaar
BIden
ow es ts enk hoofdsi. van het Russ.-Sibe]
P
gevan rische Amoer-gebied,
o den 1. oever der Amoer, genisstraf veroordeeld; nam deel aan den commuop
g
,, 58 000inw.,stoomvaart, nistischen oPstand van 31 Oct. 1870, later aan de
aan de uitmondingg
der Seja
Commune,
handel. In Juli 1897 werden te B. op
J
^ werd daarna opnieuw
P
, tot
P last van den Parijsche
in 1879
e
gevangenschap
Russ,ouverneur
N. Gribeki eenig
weer- levenslap 8everoordeeld,
eeni duizenden
g
est. 1 Jan. 1881. Louis Blanc noemde
Chineezen in de Amoer verdronken en op
P an- begenadigd;gest
vermoord.
„deeboren
samenzweerder."
dere wijzen
g
Blaricum, gem. in het Gooi, prov. N.-Holland
Blake,^ b eroemde Eng.
g 1599,
g zeeheld, ggeb. Aug.
de Zuiderzee, 1325 inw.; villadorp,
werd in 1649 tot bevelhebber der vloot benoemd en grenst aan
rP,
vernietigde
Rupert.
Een bot- mooie omstreken.
p
g het eskader van prins
P
Blaudsche Pillen,pillen,
singtusschen B. en Tromp,
^ P
^ bereid naar het recept
P
p 29 Mei 1652, deed de
Blaud(geb.
eb.1774; gest. 1858 )
Oorlog uitbarsten; B. streed met af- van den Franschen arts Blaud
Eerste Eng.
g Oorlo
bij bleekzucht en bloedarmoede;
wissselendeluk
tegen
en be- en toegepast bi'
p en de Ruyter
y
g Tromp
g
hield ten slotte de overhand, dank zij
zij de onvoldoen- hoofdbestanddeelen: zwavelzuur ijzer
en koolzuur
g hij
de sterkte van onze vloot. In 1655 tuchtigde
hij de kalium. De B. P. zijn
J meer bekend als „staalpillen"
^
P
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PILLEN

en de oneindig veel duurdere „PinkPillen" bestaan
uit ong. dezelfde bestanddeelen. B. P. kosten fl 1,—
à fl. 1,50 de duizend.
aan den hoofdpere
Blauwbaard,^ n aam gegeven
P er
gg
soon uit een Fransch volksverhaal van Charles
Perrault, een zekeren ridder Raoul, die zijn
J zes
vrouwen doodde wegens
haar nieuwsgierigheid, tot
g
en B.
eindelijkde zevende door haar broeders gered
g
g edood werd.

Blauwbok. Zie Antilopen.
p
Blauwboeken heeten in Engeland de door de re-

geerin^aan het Parlement verstrekte officieele bescheiden, inz. aangaande
diplomatieke
onderhandelt
P
lira
J Witboeken, in
lt en. In Duitschland heeten zij
Frankrijk Geelboeken, in Italië Groenboeken en in
ons land Oranjeboeken. Ze ontleenen hun naam aan
de kleur van de omslagen.
lt
ende lteberlt BlauweBergen,
Been n aam van verschillende
ten: 1) een deel der AllelthanY's; 2) ) Zie Nilgiri;
lt 33)
in den staat N.-Z.-Wales in Australië, ten W. van
Sydney.
Blauwe Grot. Zie Capri.
Blauwe Nl 1. Zie Nijl.
kobaltBlauwsel bestaat uitotaschhoudend
P
poeder is ^estooten.
ltglas, dat tot fijn P
Blauwzuur of ctaanwaterstofzuur is een waterheldere bij 26,5° kokende, bij — 13° bevriezende,
bedwelmend naar bittere amandelen riekende
vloeistof, ontstaat bijJ distillatie van f iJlt
n estooten
bittere amandelen,erziken kersenpitten
met
P
P
water, uit de zich daarin bevindende amYlt
dalirae
(z. a.). B. is een der sterkste vergiften: 50 milliltram is voor menschen een doodelijke dosis. Zeer
sterk verdund wordt het in bitteramandelwater en
laurierskerswater alseneesmiddel
tegen
lt asthma
lt
enz.ebruikt.
lt
Blavatsky, Helene eigenlijk Jelena Petrowna
Blawatska? 'a, Russ. theosofe, geb.
31 Juli 1831
lt
te Ekaterinoslaw in Zuid-Rusland, reisde in N.Amerika, 0.-Indië, enz., was voorzitster van de door
haar met kolonel Olcott g estichte Theosofische Vereeniggg
in ; gest. 8 Mei 1891 te Londen; schreef „De
Geheime Leer" en andere theosophische werken.
fabriekst. in het ^
aaf sch. Durham, in
Blaydon,
y
het N. 0. van Engeland,
aan de Tyne,
Jmtegenover
g
lt
New-Castle, 31 000 inw. ; steenkolenmijnen.
Bleeken is het ontnemen van de natuurlijke
J
stoffen weefsels,
kleurstoffen aan organische
t
Palt
J stroo, was, enz.) om ze witter te maken
Peerbrij,
en een aangenamer
aanzien te geven.
BijJ het nalt
lt
de z.g. veldbleek, worden de stoffen
tuurli'ke
B.
J
^
blootgesteld
aan de inwerking
lt
lt van lucht, vocht en
zonnestralen; deze manier van doenaat
gaat zeer
langzaam;
sneller ltgaat het kunstmatig
lt B., de cheg
mische bleek, waarbij
J als bleekstoffen dienen:
voor linnen, katoen enaPP
lerbri' J: chloorkalk of
chlooras;
voor zijde,
wol en stroo : zwaveligzuur;
glt
voor veeren, haren, beenderen en ook wel voor
zijde
d; was kan
alleen o
J: waterstof
P su eros
Y
op
natuurlijke
wijze g
gebleekt worden. Het onlangs
J
lt
ingevoerde
electrische B. bestaat in het door electrog
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lyse
Y ontleden van oplossingen van keukenzout,
waarbij een vloeistof ontstaat, die een chloor bevat,
dat de vezels veel minder aantast en grooter bleekvermogen
bezit dan dat, hetwelk bijJ het gebruik
g
g
van chloorkalk ontstaat. Ook B. door ozon wordt
in den laatsten tijd
in
het
groot
toegepast.
Het
ozon
J
g
wordt daarbij rechtstreeks uit de lucht verkregen
g
en in een besloten ruimteevoerd,
waarin de garens
g
g
enz. opgehangen zijn.
zijn
(chlorosis) is een hoogere
van
^
g graad
bloedarmoede, inz. voorkomend bijJ het vrouwelijk
geslacht,
berust opP^
gedeeltelijke
van
g
J afwezigheid
^
haemoglobine
in het bloed en is meestal hetlt elt
volg
vol van ondoelmatige
lt voeding,
ltltebrekaanlichaamsbewe
'
bewegingprikkeling
of te vroegtijdige rikkelin der sexu
eele fantasie. (Zie ook op
P Bloedarmoede.)
Bleibtreu, Karl, D. dichter, zoon van George
g
geb.
27 Mrt.
B. D. schilder van oorlogstafereelen,
lt
lt
1824 te Xanten,est.
lt 16 Oct. 1892 te Charlottenburg),geb.
13 Jan.
te Berlijn, een van de voor)J
ltlt
naamste vertegenwoordigers der moderne richting,
lt
de zijn denkbeelden neer in „Revolution der Litle ltJ
teratur" en „Kam P
pf ums Dasein der Litteratur",
lyrische poëzie,
ltgaf beschrijvingen
J lt van veldslagen,
^ Y
P
novellen en romans.
Bleichröder, S. bankiersfirma te Berlijn, in 1803
gesticht
door Samuel B. Onder de directie van zijn
zij
lt
Gerson von B.(1822-93) werd deze firma een
der eerste bankiershuizen van Europa
P en speelde
P
een rol in deeschiedenis
van Pruisen, dank zij
zij het
lt
vertrouwen, dat Bismarck haar schonk. De zaak
wordt tegenwoordig
lt
lt beheerd door Hans en James
von B., Paul Swabach en Albert Blaschke.
Bleiswl'ck of Bleiswi'k, Pieter van, Ned. staatsman,eb.
van
lt te Delft in 1724, werd pensionaris
P
Delft, daarna in 1772 raadPensionaris van Holland. In 1774 werd hij
ootze ltelbeJ daarenboven$^
waarder, stadhouder en registermeester
van de
lt
leenen van Holland en West-Friesland. Later ontstond er verwijdering
lt tusschen B. en den erfstadhouder, zoodat hijJ na den inval der Pruisen in 1777
B. was ook
ontslagen
werd uit zijn
J betrekkingen.
g
g
een zeergeleerd
man en begaafd
letterkundige,
lt
g
docheen
lt sterke figuur.
^
Z.-Holland,
Bleiswl ck
P
^
ggemeente in de prov.
1762 inw. Het dorp
lijn
^ B. is een halte aan de lijn
Gravenha ge-Gouda.
lt
Blekinge,
g ^ landschap
P en ln in Z.-Zweden, 3015
K. M2., 150 000 inw.; bergachtig
g
lt en woudrijk;
J
hoofdstad Karlskrona.
BlemmY ers in de Oudheid een Afrik. volksstam
in Opper-Egypte tusschen den Nijl
J en de Roode
Zee, die de Z.enzen
van het Rom. Rijk
^
J vaak door
roof tochten verontrustte. De latere Ar. schri Jvers noemen hen Bedja.
Blenden of cinnabarieten is de algemeene naam
voor de als mineraal voorkomende zwavelmetalen,
diegeen of slechts ten deele een metaalkarakter
hebben; zij
zijn meestal doorschijnend,
bijv. v
zinkzij
Jbij
zinnober, enz.
overvloedige
Blennorrhoea of slijmvloed,
,?
J
lt sli'mafscheiding
inz. de ontstelt uit ontstoken slijmvliezen,
J mv

204

BLENNORRHOEA—BLOED.

kin$aan de oogslijmvliezen
bijJP
pas geboren
kinderen
$J
$
alsevol
van infectie gedurende
de geboorte,
welke
$ $
$
$
vaak blindheid tengevolge heeft.
Bles, David Joseph, Holl. schilder, etser en lithograaf,
geb. 20
Sept.P
1821 te
's Ha^
ge, ald.
gest.Pt
3 Sept.
8'r
$
$
$
1899. B. schilderde bij
J voorkeur tooneeltjes
^ uit het
huiselijk
J leven in Holland.
Bleskensgraaf en Hofwegen, gem. in Z.-Holland
(Alblasserwaard),)
de Graaf, 1005 inw. • gemeentehuis te Streefkerk.
Blik is de algemeene naam voor metaal, dat tot
dunne platen gewalst of geslagen is. IJzer-B. heet
zwart-B. of stort, wanneer het niet, en wit-B., wanneer het wel vertind is. Het dunste tin-B. heet
foelie of Stanniool en wordtver
$ebruikt tot het
pakken
van chocolade,^ enz. Het dunste mes8i
-.
P
n9B
heet klater$oud. B. wordt vaak bedrukt door middel van caoutchouclaten
en kan zelfs zeer fraai
P
versierd worden dooden trommels). Soms worden
ook litho8^P
a hische afdrukken opA B. overgebracht
$
doorpersen,waarna de afdruk nog$$
doorersen
evernisd wordt.
Bliksem noemt men de electrische ontlading van
onweerswolken, hetzij
J tusschen twee te $enover $esteldeladen
wolken, hetzij
$
^
Jtusschen een wolk en de
aarde. Lijn-B., de slangvormige lichtstrepen, vaak
met herhaalde vertakkingen,
$ ^zijn
Ji sterke vonkontladie$en, terwijl
J de vlak-B., waarvan het licht over
eenooter
vlak verspreid is en langer
$rP
$ duurt, meer
met bundelontladin$ en overeenkomen. Een zeldis de koel-B.,
naam voorkomend verschijnsel
9
een soort vuurbol, die betrekkelijk langzaam
door
$
den dampkring
P $$gaat en soms in een ontploffing
$
P
verdwijnt. De lijn-B. kan voorwerpen
rP (gebouwen,
$
boomen enz.) versplinteren,
menschen
en
dieren
P
dooden of verdooven, brandbare voorwerpen doen
ontvlammen, metalen
rpen doen smelten of
voorwo
vervluchtigen;
hijJ verandert een deel van de zuur$
stof van de lucht in ozon. Doodt de B. nietaanstonds,
watemiddeld
in 3 van de 4 keeren het geval
$
$
is, dan zijn
zijn blijvende
lichaamsgebreken
verlamJjvende lichaams
$ebrek
ming,
Hooge
$ enz.) vaak het gevolg.
$
$ e en alleenstaande voorwerpen
worden het meest getroffen.
rP
$
Bliksemafleider
Bliksemafleider, een in 1752 door Benjamin
7
Franklin uitgevonden
toestel om gebouwen
te be$
$
veili$en tegen
Het bestaat uit
it een
$
$ bliksemgevaar.
puntigestang
stap om den bliksem opA te vangen,
uit
$
metaal vervaardigd
$ en op
A de hoogste
$ Apunt van het
gebouw
ebouw bevestigd,
van die stang$ naar
$
$ een geleider
den grond en een bodemgeleiding,die eindigt in een
horizontaal in water opgehangen metalenAlaat.
zijnvan metaal. De werking$ van
Ook deeleiders
zijn
$
den B. berust op
P het feit dat, ^wanneer een goede
$
en een slechteeleider
binnen het bereik komen
$
van een electrischen stroom of ontlading,
$
$ deze langs
denoeden
geleider (den B.) zal gaan
en niet langs
$
$
$s
den slechtereneleider
(het gebouw of het schip,
$
A
dat door den B. beschermd wordt) en in denoeden
g
geleider minder hitte ontwikkelt. Wanneer verder
$
een electrischeladen
wolk dicht langs
g
gs de aardoppervlakte
PP
$gaat, wordt ieder ding
g in den omtrek
door inductie (z. a.) geladen
met electriciteit van de
g
tegenovergestelde soort. Deze electriciteit zal bijJ

voorkeur langs
de hoogste
punten,
dus ook$
langs
$
^
P
den B., zich voortdurend ontladen, wat soms zichtbaar wordt als St. Elmusvuur (z. a.) Hierdoor
vermindert op
de electrische spanning
P die plaats
P
P
$
(potentiaal) )
en de bliksem (d. i.: de ontlading),
$
zal óf den weg$ van den B. niet volgen,
$ 43f althans
aanmerkelïJ k verzwakt zijn.Een B. beschermt een
omtrek, waarvan de straal gelijk is aan de hoogte
van de spits
P boven den grond.
$
Blinde darm noemt men een zakvormig
verlegsel
^
$s
van den dikken darm, beneden de uitmonding$ van
den dunnen darm; het ligt
aan
de
rechterzijde
$
J van
het lichaam onder de lever en draagt
$nog
$ een z. g.$
wormvormig aanhangsel, appendix.
i bij
(Zie
de fig.
(
í^
Spi'sverteri
n9 . Ontsteking
^
$ daarvan is de ziekte,
die als app
endicitis bekend staat, en deze blindedarmontstekingordt
vaak behandeld door
$
operatieve
wegneming
$ aan P
$n
$ van het wormvormig
han$ael.
het ontbreken van het
Blindheid(caecita8) is
ezichtsvermogen
$ dit kan veroorzaakt worden doordat de lichtstralen niet in het inwendige van het
oog
tengevolge van aan$ $ kunnen binnendringen
$e
boren of later ontstane sluiting
$ van de oogleden,
$
van deuPP
illen of door het ondoorschijnend
ondoorschijnen worden
het hoornvlies, troebel wording van de lens
z.rauwe
staar of van het glasachtig
$
$ lichaam,
$ grauwe 8taar)
of ook wel doordat het netvlies ongevoelig
$
$ is of
wordt voor lichtstralen (zwarte staar), of doordat
gezichtszenuwde prikkelingen
deezichtszenuw
$ van het netvlies
P
niet meer naar de hersenen voortplant,
of ten slotte
P
door een ziekte in de hersenen, waardoor deze de
ontvangen
indrukken niet meer in licht gewaar$
$
wordingen omzetten. Troebel worden van het netvlies kan vaakenezen,
sluiting
van
de
oogleden
$
$
$
of van deuPP
illen door een operatie
verholpen
P
P
worden. Bij
J ziekten van het netvlies,, van de$ezichtszenuwen of de hersenen isenezin
$
$van de. B.
meestal uitgesloten.
B. na loodvergiftigingaat
$
$
meestal weer over. Het aantal blindener
P 10 000
gs 4,4; in Finland
inw. is in Nederland het laat:
het hoogst:
$s 22,4. Zie ook opPOog
o9en op
P Braille.
Blinkerd, duin in de N. Holl. gemeente Bloemendaal, 60 M. hoog.
Blitar, afd. in het Z. 0. van de residentie Kediri
N. 0. Java); hoofd 1. B. 9226 inw. w. o. 570
EuroAeanen en 1731 Chineezen.
Blizzard, vernielende sneeuwstorm in het N. W.
van de Ver. Staten en Canada.
Bloch, Iwan Stani lawowits7', Russ. industriéel en
staathuishoudkundige, eb. 1836 te Warschau, gest.
zijn werk: ,De
7 Jan. 1902. Door zijn
oorlog$ der toe^
gr
komst"1899
(
oefende hijJ grooten
invloed uit ten
gunste van den wereldvrede.
Blocx Jan, Vlaamsch componist, geb. 25 Jan.
1851Antwer
te Aen, sinds 1886 leeraar aan het conservatorium aldaar, verwierfooten
roem inz. met
$r
zijn
en „De
$A
J muziekdrama's „De Herbergprinses"
Bruid der Zee";est.
rP
g 26 Mei 1912 te Antwerpen.
Bloed is de zich in de bloedvaten bevindende
bloedvloeistof, bestaande uit het heldere, vloeibare
kleine, afzonderA
p lasma en tallooze,^ microscopisch

BLOED—BLOEDSOMLOOP.
die bij de ongewervelde
bloedlichaampjes,
like
p?
g
J
dieren kleurloos zijn
dieren bezitten
J gewervelde
g
zoowel kleurlooze of witte bloedlichaampjes,
als
P
ook roode bloedlichaampjes
PJ (in een verhouding
g van
ongeveer
1 wit op
P 525 h 625 roode); de laatste hebg
beneen kern en ontleenen hun kleur aan een ijzerbeng
een eiwit-stof, het haemoglobine.
De witte
g
bloedlichaam
'eszij
zijn cellen met kernen en met
bloedlichaampjes
eigen
P
^ levendige
P
gg door pseudopodiën.
8 beweging
De roode bloedlichaampjes
P^ verschillen bijJ de diersoorten in vorm en grootte, maar zijn bij een en
hetzelfde dier steeds in vorm aan elkaareli
^ Jk; bijJ
schijfjes in
het zoogdieren
zijn het platte
ronde schijfjes,
zijn
P
g
midden iets dunner dan aan den rand. BijJ
stollen van het B. komen zijJ als een geldrolletje
J
g

o>
196. Bloedlichaampjes.
P^
a. Naast elkaar liggende
roode B. in geronnen
^
g^
czien;
c. encl.
bloed; b. rood B. van voren g
d ziekelijke
J vormveranderingen
^ van roode B.; e wit B. van
voren, en f van terzijde gezien.
teen
g elkaar aanli gg
en. Behalve deze beide bevat
het B. ook nog
g bloedplaatjes, onregelmatige
g de z.g.
lichaam 'es, waarvan samenstelling
lichaampjes,
g noch functie
bekend zijn.
) Zij' zijn
J maar 1/, van de roode bloedlichaam
lichaampjes
'es groot
^
(en
( van deze is de doorsnede
bij) den mensch slechts ± 1/i ^sm.M.)) BijJ de warm bloedige
dieren is de temperatuur
van het B.
P
g
steeds ongeveer
even hoog:
37-^ bij
J de zoogdieren
^
g
38° C. bijJ de vogels
40° C. ^
; bijJ de koudg ongeveer
g
bloedige
wisselt ze af met die
g dieren daarentegen
g
der omgeving
g g van het dier. De hoeveelheid B.
1
(bij
bedraagt
8 1/
g
(J
1 s á 8 van het lichaamsgewicht
den mensch 7 a 8 °o). Het B. bezorgt
g de voor het
leven onmisbare stofwisseling, het voert voedsel
naar alle deelen van het lichaam en voert de schadeli) ke stoffen mee om die te deponeeren
op
P
PPlaatsen, vanwaar ze uit het lichaam verwijderd
kunnen
worden. Diteschiedt
bij
iJ den bloedsomloop
p((z. a.
g
en oP Hart)
. BiJbePaalde ziekten ondergaat het B.
ger
der witte bloedveranderingen: vermeerdering
lichaampjes,
PJ ^ vormverandering
g van de roode, die in
andereevallen
weer ziektekiemen herbergen,
g enz.
^
Wanneer door aderlating,
g enz.
g neusbloeding,
B. buiten het lichaam komt, dan stolt
na verloop
P
van 3 a 15 minuten een deel van de zich erin bevindende eiwitachti ge stoffen (de fibrine)) tot een soort
gelei, die zich na 12 à 40 uur verdeelt in een vasten
een vloeibaaredeelte.
Het vaste, de bloedkoek, beg
staat uit de eiwitstoffen benevens de roode bloedlichaampjes
en zinkt omlaag;
P^
g ; het vloeibare, de
bloedwei of het serum iseelachti
,^doorschijnend,
g
en bevat opgeloste
zouten en van de eiwitachtige
Pg^
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stoffen het albumine. Het B. ontvangt
de voor de
voeding
g van het lichaam omisbaar stoffen door de
ademhaling
g en de spijsvertering, terwijl de overbodi ^e en onbruikbare door de longen
g (koolzuur met
waterstof , de nieren (urine met water), de huid
(zweet, zouten en zuren met water)) en de lever (gal)
verwijderd worden.
Bloedarmoede, anaemie, wordt onderscheiden in
algemeene B.
B.( doo
door bloedverlies,
onvoldoende bloedes onvoldoen
verhoudingen,
g, slechte hygiënische
Y^
gen darmparasieten of ziekten)
enp
B. ^(door
plaatselijke
P
)
^
kramp
P in de bloedvaten, gevolg
^ ^ van koude, zenuw invloeden ofif
g ten; verder door sterken bloedrijkdom van andere organen
of door afsnoering
g
g van een
lichaamsdeel).)
Bloedschande is de echtelijkegemeenschap
P tusg
schenersonen,
die zoo na verwant zijn,
zijn dat de
P
hun verbiedt met elkaar te trouwen. De grenzen van B. varieeren in de verschillende landen, en
waarook in een en hetzelfde land: er zijngevallen,
^
in het huwelijkwegens
verwantschap
^
P door de wet
verboden is, doch desverlang d de vereischte disP ensatie door den Koningsteeds verleend wordt;
bijv.in ons land voor een huwelijk
huwelij tusschen schoonen schoonzuster, wettige of onwettige.
In zoodanig
sprake
zijn.
zijn In
P
^^geval kan van B. geen
g
land is B. als zoodanig niet strafbaar, wel is
het een verzwarende omstandigheid
ingeval
van
^
g
verkrachting , enz. In vroegere
eeuwen werd B.
g
zelfs met den doodestraft.
g
samentrekBloedsomloop
p is de door rhythmische
^
kin g (sJ
(systole)) en verslapping
PP g(diastole) van het hart
veroorzaakte omloop
P van het bloed, in 1619 door
William Harvey
y ontdekt. Het uit het lichaam naar
het hart stroomende bloedaat
g door de aderen naar
den rechter hartboezem, vandaar naar de rechter
hartkamer, die het door den longslagader naar de
longen
drijft om door opname
drijft
Pname van zuurstof vers

hrtherlo+y

hart

reclihN°^

197. Organen
van den bloedsomloop.
P
g
verscht te worden. Vandaar komt het door de longader in den linker hartboezem, stroomt naar de
linker hartkamer en wordt door deze kamer in de
aorta (z. a.) en de slagaderengedreven; dit is de

BLOEDSOMLOOP—BLOEM.

206

B. terwijl die door de longen
g de kleine B. Corsica heerschende zede om den moord van een
9moteB.,
bloedverwant te wreken door het dooden van den
tijd, waarin de B. éénmaat plaats
enoemd wordt. De tijd,
genoemd
P
bijJden mensch 23 seconden. Storin- moordenaar of van diens verwanten.
heeft ' bedraagt
^
Bloedzuigers
vormen een orde uit de klasse der
gen in den normalen B. zijn meestal het gevolgvan
g
Ri wormen, waarvan de meest bekende deggewone
Ringwormen,
B.Hirudo
medicinalis L.)) is (zie fig.
^
g 162). De B.
wordt 10 á 12 c.M. lang (na 3 ]' aar ) ; het is een tweeslachti dier, legt
^zijn
zij
in z. g. cocons
en leeft meeaal in het
water. Het leeft van
het bloed der andere
199. Bloedzuiger.
g
dieren, doch ook van
kleine waterdiertjes,
waterdiertjes
enz.
Vroeger
werd
de
B..in de
]
g
geneeskunde
neeskunde zeer veel gebruikt
voor plaatselijke
P
8
bloedontlasting
. HijJ wordt daartoe op
Pdegewenschtelaats
gezet,
zuigt
zich met zijn
zijnvoorsten zuignap
^P
^
P
^
tandje bezette kaken
vast, schuift de met scherpe
rP tandjes
dan het
voren, bijt
J er een wonde mee en zuigt
8^
bloed op,
zijnmaag^daarmee geheel
gevuld
is,
g
P tot zijn
g
ái
waarna hij
J loslaat en van de huid afvalt, 3 maal zoo
zwaar als te voren. Wil men hem vroeger doen lostcl^aa+n1 , ;, ,
laten, dan bestrooit men hem met zout of si arenasch. Eenmaal volgezogen, heeft de B. maanden
noodig
g om het ingezogen bloed te verteren. Om
\^- y
dus eenzelfden B. spoedig
te kunnengeP
P ^ opnieuw
bruiken, legt
^ men hem ineen zwakke zoutoplossing,
198. Schema van den bloedsomloop.
P
waardoor hijJ^
het ingezogen bloed weeraf moet geven
geschikt
is.
8
8
P weken weer voor gebruik
PPen Collaterale B. ont- en na eenaar
ggebreken aan de hartkleppen.
J8geeft
Bloeiwi ze. Bijgaande
fig. eeft eenige
staat, wanneer een derrootere
slagaderen
af 8ebon8 verschilg
g
den wordt of verstopt
P raakt. Zie ook op
P Hart en lende B. weer: bovenaan de schematische.
der P
plant, dat beLongen.
Bloem of bloesem is het orgaan
s
• I

1•

I^

1. Aar: IJzerhard; 2. Tros: Aalbes; 3. Scherm: Zwanebloem;
200. Bloeiwijzen.
Muur.
4. Bloemhoofd'e:
] Gele Ganzebloem: 5. Gevorkt bijscherm:
stemd
is
om
de
zaden
voort te brengen; de volkois
het
uit
toë
haemo
t
sis,
haemo
Bloedspuwing,
py
$'^
p^
p
hoesten van bloed, dat uit de longen,
^ g g
PJP men B. bestaat uit 4 kransvormiggerangschikte
g de luchtpijp
of het strottenhoofd komt en waarbij
J het bloed deelen: de benedenste krans bladeren is de bloemvolgt
uitgeworpen wordt in kleine streepjes
in het Psu- kelk, daarop
P
8
g een krans van, meest gekleurde,
PJ
tum doch ook wel eens inrootere
hoeveelheden bloemkroonbladen dan een krans van meeldraden,
g
stamPers. Ontbreken een of
(tot
1 liter toe).
altoos, is B. toch daarna een krans van
) Hoewel genszins
^
8
meestal een voorbode van beginnende
longtering. meer dier kransen, dan is de B. onvolkomen. Bezit
g
of alleen meeldraden, dan is
Bloedwraak is de heden nog
P
J Of alleen stampers
gbijJ de Arabieren en zij
andere volken in Azië, Afrika en Amerika, in Eu- zij) éénslachtig,
^^komen meeldraadbloemen en stamvoor, dan is die
roP
a bij
0 P erbloemen op
P
P éénzelfdeplant
g op
J de Albaneezen, tot voor kort ook nog
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schrijvers uit Ri Jnland
en novellen van schrijvers
plant éénhuizig.
g
g Komen één- of tweeslachtige
g gedichten
e
B. o
Peenzelfde Pplant voor, dan heet die veel- en Westfalen.
telig. Zie ook fig.
g. 202.
Bloembollen. De teelt van de handel in B. is
voor ons land sedert 1880 allengs van g
veel belang
ggeworden. De B.-teelt omvat als hoofdgewassen:
g
tulpen
als bijgewassen
: narcissen,
P en hyacinten,
Y
g
lilies, crocus, spiraea,
iris, enz. Ze wordt uitgeP
ge
oefend in de streken lans
g de duinen tusschen
Uitgeest
in N.-Holland en Oestgeest
in Z.-Holland
g
g
in 24emeenten,
waar opPruim 2100 H. A. deze
g
cultuur wordtedreven.
De groote
zorgen,
g
g welke
^
de kweekers aan hun teelt wijden,
wordt beloond
J
dooroote
^ navraag galom, inz. in het buitenland,
^'
u +,^^^-nm
waarheen in 1912bijna
)
23 millioen K. G. bloem.t
.,_ ^. .
ctt;l!l1•+ ^}t ;^^^^i^G^ ^„ ^^^ra^'
;:
bollen werden verzonden. Zie ook op
uuRnl l
P Bol.
‘'t
, 1
N.-Holland, 8^n Bloemendaal, gem. in de prov.
P
zend aan de Noordzee, 4,5 K. M. ten W. van Haar201. Bloemfontein.
lem, 8561 inw. De bodem bestaatgeheel
uit duinen
g
(Het voormalig Presidentshuis).
en duingronden;
de
gemeente
bevat
de
dorpen
^
g
rP
Overveen, Bloemendaal en de VogelenzanS . B.
Bloemfontein, hoofdst. van den voorm. Oranjewordt steeds meer een villadorp.
rp Ook het bekende Vrijstaat,
thans prov.
van de Unie van Z.-Afrika,
J
P
N1114,

202. Bloem (Vormen). 1. Schematische voorstelling gvan de deelen van een bloem: k. kelkbladen;
b. bloembladen; m. meeldraden; s. stamper.
— 2. Stervormig:g Vogelmelk.
— 3. Buisvormig:
P
g
g
Salomonszegel.
— 4. Trompetvormig: Tabaks Plant. — 5. Kroesvormig:
— 6. Trechterg
g•Dopheide.
p
vormig:
— 7. Klokvormig:
bloem: Doovenetel. — 9. VlinLipbloem
PP
g Lelietje
] van dalen. — 8. Li
g Doornappel.
Brem. —10. Gespoorde
bloem : 0.-Ind. Kers.
P
provinciale krankzinnigengesticht Meerenberg ligt aan den spoorweg
P
g van Pretoria naar Port-Elizain dezeemeente.
beth, 27000 inw. — B. werd 13 Mrt. 1900 door de
g
Bloemenspelen(Fr. Jeux Floraux) noemt men de Engelschen
bezet en is de zetel van het Hoo
g
ggedichterlijke wedstrijden,
die ieder jaar
rechtshof voor Z.-Afrika.
] gehouden
g
worden door de Académie des Jeux Floraux te TouBlois,^ voormalige
J
^ het reehtsgebied
g
g heerlijkheid,
louse, het oudste letterkundege genootschap
g
P in Euro- van Krommenie en Westzaan omvattend; in 1391
troubadours. Het heette door Guido de Chatillon B.enoemd
naar zijn
zijn
wegens
g
P a, in 1323gestichtdoor
g
g
toen: College
kunst. Voor de beste schulden verkocht Franschaafscha
g van de vroolijke
J
^
P.
verzen in de Z.-Fransche taal,delan gue d'oc",
B.
Blois,^ h oofdst. van het voormalige
g graafsch.
^
werden
rijzenalsen
ggouden zilveren bloemen toe- en van het dep.P Loir-et-Cher in Midd.-Frankrijk
PJ
J,
viooltje, wilde roos^ ég lantine enz. •> van- aan de Loire, 24 000 inw. — B. had vroeger
ggekend: viooltje,
g zijn
daar de naam B. Volgens
de overleveringgschonk
g gr
in 1498 kwam het aan de Fr. kroon.
g
on eigengraven;
omstreeks 1500 een dame uit Toulouse, Clémence In 1499 en 1513 werden te B. verdragen
gesloten
^ g
I naure, eenoot
van haar vermogen
Frankrijk en Venetië tegen
en
g
^gedeelte
g aan tusschen Frankrijk
g den paus
P
de Académie, die daardoor tot nieuwen bloei kwam. den keizer. 5 Dec. 1513 werd er een vredeesloten
g
In 1694 werden deg
B.ganiseerd en werd voortaan tusschen Frankrijk
eor
Frankrijk en SPan'e.
] In Dec. 1588 werd
alleen de Fransche taal toegelaten.
In 1790 werd de er een rijksdag
gehouden, bijJwelke gelegenheid
g
J
gg
g g
Académie opgeheven,
zij hertog
Pg^ doch in 1806 hervatte zij
J broeder,
g Hendrik van Guise vermoord en zijn
haar werkzaamheden weer. In navolg ingder Tou- de kardinaal van Guise, terechtgesteld
werd.
g
lousaansche Académie stichtte Johannes Fastengeslacht
Blois van Treslon^^Van^ a anzienli'kNederl.
J
g
rath te Keulen in 1898 B. ter .bekroningan
goede
dat vele beroemde krijgslieden
en zeehelden heeft
Jg
g
g
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voortgebracht; de meest bekende was Willem
Deze trad
van B., de beroemdeeuzenaanvoerder.
8
in 1556 in zeedienst, nam deel aan het Verbond der
Edelen, moest naar Emden uitwijken,
streed bijJ
J
Heili8 erlee, werd biJ Jemming en zwaar ewond
g
trad in dienst van denrins
van Oranje
P
?^ voegde
8
zich bijJ de Watergeuzen,
veroverde 1 Apr.1572 den
g
Briel, veroverde daarna Vlissingen;
een aanval oop
8
Middelburg
g mislukte hem echter; hijJ werd door
Santo d' Avila verslagen.
Na den dood van Willem
g
hij
hij door zijn
1 eraakte
in botsingg
J over^ooien ijver
met de Admiraliteit van Zeeland, werd opP de schanwijze belasterd, van zijn
dellJ kste wijze
zij ambten ontzet en
bijna
ter dood veroordeeld. In 1591 werd hij,
^
J^ mee
op
voorspraak
van Leicester en koningin
P
P
^ Elizebeth, vrij
J8esProken. Prins Maurits schonk hem aanzienlijke
ambten. Hij Jstierf opPhet Huis te Zwieten
bij
J Leiden in 1594. — Otto van B. sneuvelde in den
Vierdaagschen Zeeslag (11-14 Juni 1666), toen
zijn schip „Duivenvoorde"
in de lucht vloog.
.
S—
Johan Arn old van B. overleden in 1824 als viceadm., onderscheidde zich als schout-bi'-nacht
oop
J
de „Brutus" in den slag8bij
— Jacob
P
J Kamperduin.
in 1826 als schout-bijJ
Arnold Bastingius
van B.,
^ gest.
g
g
nacht, verwierf wegenJ
zijn dapperheid
in den slagg
PP
bij
J Doggersbank
((5 Aug.
88
g 1781)) een eereteeken.
Blokboeken zijn boeken, g
die vóór de uitvinding
der beweegbare
letters, tusschen 1430 en 1500
g
8 edrukt werden van houten blokken, houtsneden, met
wrijver een stuk hout, met leer overbehulp
P van een wrijver,
slechts één zijde
van het papier
PP werd bedrukt en de twee witte helften tegen
elkaar8 eg
plakt. Tot de B. behoort o. a. de „Armenbijbel"
P
J
(z. a.).
Blokkade is het afsluiten van een haven of van een
gin
tijd
vesting
tijd van oorlog.
geldt
g In het eerste geval
^
8
de B. ook voor neutrale scheen
P en, in geval deze
er zich niet aan storen, worden de B.-brekers als zijJ
genomen werden, verbeurd verklaard. Ook in vredestiJ d kan B. van een haven of een kust worden
toegepast als dwangmiddel.
8
Blokker,
in N.-Holland aan de spoorlijn
^ gem.
g
J
P
Hoorn—Medemblik, bestaat uit dedorpenOoster-B.
{g
en Wester-B.emeentehuis
,) 1940 inw.
Blokzijl,
zijden
1s ggem. in Overï
J set
^ aan alle zijden
ingesloten
door de gem.
Ambt-Vollenhove. Het is
g
g
de kleinsteemeente
van Nederland : zij
zij bestaat
8
slechts 6 H. A. Aantal inw. 1463.
Blondel de Néele of de Néele, troubadour uit de
12e eeuw, uit Picardië, volgens de legende
een gun
g
stelin8 van Richard Leeuwenhart. Toen deze vorst
op
terugkeer
uit het Heilige Land door zijn
P zijn
^
l^
vijand,
hertog$
Leopold
Oostenrijk^gevangen
^ vanOostenrijk,
^ 8ehouden werd, doorkruiste B. Duitschland om de
plaats
te vinden,
waar koning R ichard opgesloten
^
Pgesloten
was, liet zich herkennen door onder den toren van
het slot Diirnstein het eerste couPlet van een romance te zingen, waarop
P de vorst antwoordde met
het tweede couplet.
Daarop
P
P reisde B. snel naar
Engeland
terug
om voor Richard's bevrijding
te
8 ^
werken. Dit verhaal is bijJ latere onderzoekingen
8
niet historisch geblekeni

Blondin, Charles, koorddanser, geb. 28 Febr. 1824
te St.-Omer in Frankrijk,
Frankrijk,
gest. 19 Febr. 1897 te Londen; overschreed tusschen 1855-96 herhaaldelijk
den Niagara over een touw, 50 M. boven de watervallenes
eenmaal zelfs opP stelten.
g annen,
P
BlMeher Gebhard Leberecht von, vorst von Wahlstatt,
Pruis. veldmaarschalk,eb.
16 Dec. 1742 te Rosg
tock, trad in 1760
in Pruis. militairen
dienst, maakte o. m.
als majoor
den inval
J
der Pruisen in ons
land mee (1787),
werd in 1791 kolonel
van een regiment
huzaren en maakte
de oorlogen
^ tegen
8
Frankrijk mee. In
1801 werd B. luitenant•generaal. In
1806 moest hij bij
Ratkau met 6000
203. Blucher.
man caPituleeren.
hij o
op
Na den vrede van Tilsit(1807)
{
) werd hij
aandringen
op
daar
p
g van Napoleon
P non-actief gesteld,
8
hijf het middelpunt
was van alle elementen van verP
zet tegen
Frankrijk.In 1813 werd hij echter aan
ghij
het hoofd van het Pruis. leger
gesteld, streed bijJ
8 8
Lutzen, Bautzen en HaYn
au^
en vernietigde
bij de
J
Katzbach het leer
Mac Donald
g vangeneraal
8
(20 Aug. 1813). Uit dezen slag dateerd zijn
J bijnaam
J
van „generaal
Voorwaarts." 1 Jan. 1814 trok hijJ
g
bijJ Caub over den Rijn,versloegg Napoleon
in Maart
^
bi'
zijn bestorming
J Laon en door zijn
^
8 van de hoogten
van Montmartre, maakte hijJ het den Verbondenen
mogelijk31 Mrt. 1814 Parijs
Parij binnen te trekken. 2
neer, 3 Juni werd hij11
Pr. legde
g B. het opperbevel
PP
tot vorst van Wahlstatt verheven. Na den terugkeer
van Napoleon
oPPerbevan Elba werd B. opnieuw
p
P
velhebber, verloor 16 Juni den slag
^
^bij
J Ligny,
der
doch besliste den slaggbijJ Waterloo ten gunste
^
Verbondenen. Daarna leverde hij
gevechten in
Jnog
gg
den omtrek van Parijs
J en bezette die stad 7 Juli 1815
voor de tweede maal. Opnieuw
nam hijJ nu zijn
J ontP
slagen stierf 12 Sept.
zijn
J buitenverblijf
P 1819 op P
Krieblowitz in Silezië.
BluetieldS^ h avenst. in Nicaragua,
^^ op
P de Moskitokust, 15 000 inw. ; uitvoer van bananen.
Blue Mountains. Zie Blauwe Bergen.
Blumenau, Duitsche kolonie in den Z.-Braziliaanschen staat Santa Catharina, aan de Ita'ah
J Y, in 1805
gesticht door Herman B.(1819-1899); 42 000 inw.,
waarvan 30 000 Duitschers; hoofd i. B. met ong.
5000 inw.
Blumenthal, Oskar, D. schrijver, geb. 13 Mrt.
1852 te Berlijn,
J van 1875-87 mederedacteur van
het „Berliner Tageblatt", stichter (in 1888) en tot
1898 leider van het Berlijnsche
Lessing-Theater;
g
,
J
schreefolemische
en sat3^
' che schetsen en is
P
vooral bekend door zijn
»Der ProbeJ kluchtspelen
P
Pfeil" {1880) , „Die roste Glocke" (1884), ^^Ein
Tropfen
Gift" (1885),
Groszstadtluft" (met
P
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Kadelburg samen, 1891), „Im weiszen Riiszl"met
denzeifde, 1898), e. a.
Zwits. rechtsgeleerde,
Bluntschli^ Johann Kasar,
p
g
staathuishoudkunde ge en politicus,
geb.
g 7 Mrt. 1808
P
te Zürich, in 1833 ald. hoo
leeraar, in 1848 te
hoogleeraar
•
in 1861 te Heidelberg,
g erbeidde ook oop
politiek terrein, echter zonder veel succes, stichter
en langen ti
tijd
d voort. van de Duitsche Protestantenvereeni8^g
'
ggest. 21 Oct. 1881 te Karlsruhe.
Blij,
Bli blije o f blijde,^ middeleeuwsch helegeringswerktuig,
g waarmede kogels
g of zware steenen tegen
g
geslingerd
werden, bleef
P oorten of vestingmuren
g g
g

204. Blijde.
ook^pa de uitvindingg van het buskruit nogg
eenP
poos
inebruik.
g
Joyeus
ease entrée.
Blijde-inkomst. Zie Jo
Blyth,
th havenst. in het N.-Eng.
gggraafsch. Northum,
berland 18 K. M. ten N. N. 0. van New-Castle,
28 000 inw.; kusthandel, steenkolenmiJnen.
Boabdill, Aboe Abdallah, de laatste Moorsche koningvan Granada, regeerde
van 1481-92, moest 2
g
dan. 1492 Granada overgeven
aan Ferdinand den
g
Katholiek • est. in Afrika.
Katholiek
constrictor of reuzenslang.
9 De slang,
g die onder
in menageriën, enz. vertoond
gewoonlijkg
dezen
naamvertoon
wordt, is een der
leden van de fami.
lie der Reuzenlangen (z. a.), n.l. de
Python der Oude
Wereld, die voorkomt in de troPische wouden van
Azië en Afrika, 3
a 6 M. lang, niet
giftig,g
gladg eschubt lichaam,
staart, die -tot
grijpen
eschikt is,
CJP geschikt
rudimenten van
achterpooten,
' 205. Boa Constrictor.
doodt zijn
^^'•,
J prooi
P
.
door die tusschen zijn
zijnkronkels te verbrijzelen,
J
slikt zelfsroote
dieren, een kalf of een hinde in,
g
en blijftdie dan dagen
g en weken lang gbewegingloos
gen verteren.
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Cherson,
Bobrinez
^ s tad in het gouvernement
g
in Z.-Rusland, 14 000 inw. ; handel in koren en
vee.
Minsk,
Bobroe sk, stad in hetouvernement
g
in W.-Rusland, aan de Berezina, 41 000 inw.
Boccaccio, Giovanni, It. dichter en humanist, onechte zoon van een Florentijnsch koopman,
geb.
P
g in
1313 te Parijs,
J vriend van Petrarca, was voor de stad
Florence ook als diplomaat
werkzaam, in Napels
P
P de
gunsteling van koningin
g Johanna en van Prinses
den
Maria, de onechte dochter des konings (door
{
dichter als Fiammetta bezongen),kreeg
kree in 1373
den te Florenceestichten
leerstoel tot het verklag
ren van Dante, g est. 21 Dec. 1375 te Certaldo, de
woonplaats
zijns
zijns vaders. B. was een der meest$eP
zijngT
vierdeeleerden
van zijn
tijd,de grondlegger
g
gg van
het Italiaanschroza.
Behalve werken over Dante
P
uit, romans eng
wi s eeri e werken.
Jg
ggaf hijJ ggedichten
Zijn roem dankt hijJzij
Zijn
voornamelijkaan zijn „Decaeen verzameling
re
g g eschg van 100 bevallig
ven, zijJ het niet altoos even kiesche novellen.
Bocca-Tigris
g
((Chin. Hoe-men, „tijgerpoort"),de
4 K. M. breede mond van de Si-kiangg of rev. van
Canton in China, met forten aan den ingang.
Bocca of Bocche di Cattaro,^ diep
P het land indringende
zeeboezem in de Adriatische Zee, in het Z.
g
deel van Dalmatië, met op
de
^
P den achtergrond
havenstad Cattaro.
Bochara. Zie Boekhara.
Bochnia, stad in Galicië, aan de Raba en aan den
spoorweg
11 000 inw. ; zoute
g Lemberg-Krakau,
g
groeven.
ook Bochold of Bockholt), stad in het
Bocholt(oo
Bocholt
Westfalen; hoofdreg.-distr.
Munsterrov
, prov.
•
P
g
Anholt der
bezittingen
B. en Anho
g
P1. van de vroegere
g
vorsten van Salm-Salm; 28 000 inw. ; spinnerijen.
J
P
Bocholtz,
g bij
J de D. grens,
^
^ ggem. in Z.-Limburg,
aan de lijn
J Maastricht—Aken, 2300 inw.
ArneBochum,
g
, s tad in het Pruis. reg.-distr.
berg,
Westfalen, 146 000 inw.; belangrijke
gT J
g prov.
P
ijzeren staalindustrie en kolenmijnen.
J
Emile Achille de, Holl. schilder,
Bock^ Théophile
p
eb. 14 Jan. 1851 te 's Hage,gest
est. 22 Nov. 1904 te
geb.
B. was een der eersten onder de jongere
g
Holl. landschapschilders.
P
B$cklin^ Arnold,^ Zwitsersch schilder,geb. 16 Oct
1827 te Bazel,est.
g 16 Jan. 1901 bij Fiesole. HijJ
m Yschilderde krachti g^
e soms grillige,tafreelen,
g g
thologische wezens,^Y
symbolische voorstellingen
g en
zwaarmoedig e landschappen,
waarvan enkele zeer
PP
bekend zijn
am Meer". „Toteninsel",
»
J ,biv. Villa
„Heilier
g Hain".
Bockbier heet in Duitschland een biersoort,
die met meer mout en minder hopPg
gebrouwen is
dan hetewone
bier en daardoor zoeter is en meer
g
alcohol bevat.
Bodden is de naam van verscheidene strandmeren
en inhammen in de Oostzee.
Bode, Dr. Wilhelm, Duitsch kunsthistoricus en
te Calvórde in BrunswiJ k,
criticus,^g
geb. 10 Dec.
werd in 1880 directeur van het Museum te Berlijn,
J
in 1904 van
in 1890 ook van de Schilderijengalerij,
14
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het Keizer Frederikmuseum en in 1906 directeurgeneraal
der koninklijke
koninklijke musea. HijJ is vooral beg
kend als Rembrandt-kenner, schreef met Hofstede
f
de Groot samen een groot werk over dezen schilder
en werd bij
J de Rembrandt-eesten in 1906 wegens
g
zijn
door de Universiteit
J verdiensten op
P dit gebied
g
te Leiden bevorderd tot doctor in de letteren, honoris causa.
Bodegraven,
Bode ravengem. in de Pprov. Z.-Holland, aan den
Ouden Rijn,
5421 inw. Het dorp
J
rP B. is zeer oud;
het werd in 1018 door de Hollanders veroverd.
In 1489 werd hetegeplunderd
lunderd door de Hoekschen,
in 1507 en 1512 door de Gelderschen en in 1672
door de Franschen, die er een vreeselïJk bloedbad
aanrichtten. In 1870 brandde het bijnageheel
af.
g
deJ niet veel voorkoBodemerij is een infrakti'k
mend contract van den zeehandel, waarbijJ een som
en
ggelds ggeleend wordt tegen
g een, de rente verte ggenwoordig ende, zeer hooge
g Ppremie, die in een vaste
som bestaat. De leeninggg
geschiedt onder verband
van schip
P of ladingg of van beide, onder voorwaarde,
dat indien schip
of in waar P of lading
g opzee vergaan
gaan
de verminderen, deeldschieter
het recht opPhoofdg
som enremie
6f geheel
verliest, 45f in zooverre als
P
g
hij het
op het overschot van schipP of (en)
P
() ladingg
niet kan verhalen.
Bodenmeer of Meer van Constanz, in de Oudheid
Laces Bri9antinul, later Zwabisch Meerggeheeten,
meer tusschen Zwitserland, Oostenrijk,Baden,
Wurttembergen Beieren, 538,5 K. M 2. 63,5 K. M.
lang,
P^395 M.
g tot 14 K. M. breed, tot 252 M. diep,
boven de zee. Het meer li^aan den noordelijken
voet 'der Alpen
en wordt gevormd
door den Rijn;
P
g
eromheen ligt
Het heeft
g de Bodenmeer-ringbaan.
g
drie eil. : Lindau, Reichenau en Mainau; is zeer
rijk aan visch. De belangrijkste
plaatsen
langs
gr J
P
g den
oever van het B. zin:
) in Beieren Lindau, in Oostenrijk Bregenz,
in Zwitserland Rorschach, Arbon en
g
en Romanushorn, in Baden Constanz, Ueberlingen
g
en Meersburg
g en in WiirttembergFriedrichshafen.
Druk scheepvaartverkeer,
belangrijke
toean
grJ toegang tot
P
^
Zwitserland; talrijke
overblijfselen
overblijfselen van PaalwoninJ
gen en Romeinsche oudheden.
van Hon aBoeda-Pest,^
hoofd- en residentiesi.
g
rïJ e, aan weerszijden
van den Donau, bestaat uit
de in 1870 vereende
g steden Boeda en Pest;; met
inbegrip
van het garnizein
880 000 inw, meereng^P
g
deels Katholieken, bijna200 000 Israëlieten).
Op
op
f ^(Hong.
g
P hoogten
P den r. oever ligt
^ Ofen
g Boeda)
met den Gerhards- of Blocksberg
g (235 M. de voorm.
citadel en de hooggelegenvesting
vestin met het slot
(Burg),
g de ministeries enz., alsmede de laaggelegen
gg g
stadswijke en
z.voor
g. Waterstad en verdere stadswijken
waaronder Oud-Ofen; beroemde warme
bronnen en bronnen van bitterwater;^P
op het Margarethen-eil. in den Donau is een zwavelbron.
Verscheidene brugg
en verbinden Ofen met Pest
op
P den linkeroever, een druk verkeerscentrum, de
voornaamste handelstad aan den middenloop
P van
den Donau. Pest bezit een academie van wetenschappen,
een universiteit met bibliotheek, eenPP
chnische hoogeschool, een nationaal museum
PolY^

met bibliotheek, hetarlementsP
gebouw ^een opera,
P ,
enz. In de nabijheid
ligt
J
g het veld Bakos waar vroeworden en nu de
J
ger de Rijksdagengehouden
g g
wedrennen, en het koninkl. slot Giidóllii.
Boeddhisme, Ind.odsdienst
gesticht in de 6e
g
,g
eeuw v. Chr. door Siddhucrtha, den zoon van Soeddhodana, uit het rijke
adellijkegeslacht der S'dk'a's
^
Jg
in Nepal.
nt
P Zijn
J kerkelijke naam is Boeddha
( „ de Owaakte", „de Verlichte"
) , ook wel S'Rk'amoeni
7
wi
wijze
ze der S'dkja'
S'dk'a's"
s") en naar den familietak,
(
waaruit hij
hij ook wel^^ Samano
J stamde, wordthij
Gautama „de asceet G."ggenoemd. HijJ stierf omstr.
480 v. Chr., 80 ^jaar oud. Boeddha verwierp
rp alle
ascese, heteza
g gder Veda's en de kasten, in zoover die een beletsel vormden om een leerlingg van
hem te worden. Het einddoel van zijn
J leer was de
verlossing
g uit het bestaan, het einde van
de reeks der wedergeboorten, waarvan elk
hetevol
g g is van het
Karma, d. i. van het
totaal deroede
en
g
kwade handelingen in
een vorig
g bestaan bedreven. Aan het einde
dier reeks lag
g het
Nirwana, hetvolstrekte niets. HijJ eischte
van zijn volgelingen
een strengg zedelijk
zedelij leeen zich ver uitstrekkende naastenliefde, onbegrennde
milddadigheid
en
g
werkte het monnikenleven in de hand. Wie
206. Boeddhabeeld.
dit alles betracht,
smaakttenslotte reeds
bij
Jzijn leven de rust van het Nirwana. In de 3e
eeuw v. Chr. werd het B. onder koning
g As'oka
staatsgodsdienst
en van toen af werd het door
g
zendelin
g en over de naburige
g en zelfs over de
buiten Indië liggende
landen verspreid.
In
gg
P
Voor-Indië zelfin
het langzamerhand
door
g
gg
volgmg
' en en door splitsing
P
gin secten geheel
g
ten onder en is er na de 16e eeuween
meer
g spoor
P
van over; het zuiverst bleef het bestaan opPCeylon
Y
en in Achter-Indië (het Zuidelijk B.), terwijl
^J het in
het N., d. w. z. in de landen van den Himalaya,
Y,
inz. Nepal,
P Tibet, China, Japan,
P ^ Korea, Mongolië
door vreemde invloeden zeer ontaarddeNoor(
de "k B.). Oorspronkelijk geheel zonder eeredienst,
daar hetgeen
God kent,^ heeft het in het N. talrijke
talrijk
g
goden en een prachtigen
P
g g
g eeredienst gekregen.
Boegineezen,
^ e en volk op
P het Z. schiereil. van het
^
eiL Celebes, dat evenals de Makassaren in beschavinguitsteekt boven de naburige volksstammen
Zij
J behooren tot de Alf oeren en tellen 6 à700 000
zielen, spreken
een eigen
taal,^ het Boegm
' eesch. Ze
P
g
zijn
over verschillende rijkjes
verdeeld, onder beJ>
stuur van vorsten, wiereza
g gafhankelijkis van het
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e aalde
rijkssieraden. Gedeeltelijk zijn
bezit van bepaalde
J
deze rijkjes
rijkjes onder rechtstreeksch bestuur gebracht,
g
in welkeval
de vorsten vervangen
g zijn door regen8
g
ten. BijJ de B. bestaat noggeen leenroerige
g adel, die
en
pan
de bevolking
^ en ook de slavernij het
g uitzuigt
delen scha zijn
J er noggerkende instellingen,
delingschap
g al is het
streven onzer regeeringg die te beperken.
De B. leven
P
hoofdzakeliJ k van handel en scheepvaart.
P
Samara (in
Boegoeroeslan,
Bo oeroeslan stad in het gouvernem.
(
g
0.-Rusland, 12 000 inw.
eigenlijk
Boek ( Gr. biblos of byblos,
^
g J de naam voor
deaA russtruik
en den bast daarvan; Lat. liber,
AY
d. i. eigenlijkook „bast"), in de Germaansche talen
afgeleid
van den naam beuk, waarvan de Germanen
g
stukjes
om er hun runen in te kras) hout gebruikten
^
volumina); men
rollen(volumina)
sen. De B. der Ouden waren rollen
op
papyrus
PP
PYr en de strookers daarvan werden
aan elkandereli
g Jmd en daarna opP een cYlindere^ge(membrana)
rold. Vanaf de 7e eeuw werderkament
(
P
dat men gebruikte,
het eense
schrijfmateriaal,
gg
daarnaast kwam in de 9e eeuw uit katoen vervaardi g
gdAA
papier, dat in de 13e eeuw vervan gen werd door
linnenpapier. Door het Pperkament of het papier
PP te
vouwen en te binden, of althans opP elkaar te leggen,
gg
ontstonden de z..
g van de
g codices. De uitvinding
boekdrukkunst in de 15e eeuw bracht een algeheele
g
omwenteling
g in het boekenwezen.
verfranscht
Brazil.
Boekanier, Fr. boucanier,
woord, beteekende oorspronkelijk
een rooster,
P
waar vleesch op
gebraden werd, duidde later de
Pg
FranscheJ'agers
o St. Domino^ aan, en later, toen
P
deze zeeroovers werden, werd het''de algemeene
g
naam voor de zeeschuimers in W.-Indië en Z.-Amerika.
Boekarest,s de sterk bevestigde
g hoofd- en resid.-st.
van het koninkrijkRoemenië, aan de Dimbovitza,
1. zijriv.
van den Donau, 338 s000 inw. ; universiteit;
J
invoerhandel. Te B. werd28
^ Mei 1812 vrede gesloTurkije, waarbij
ten tusschen Rusland en Turkije,
J dit land
Bessarabië en een deel van Moldavië aan Rusland
afstond; 3 Mrt. 1886 tusschen Servië en Bul g
art Jë.
Boekdrukkunst of typografie is de kunst om geschriften met letters te zetten en door middel van de
drukpers
druk
mechanisch te verveelvuldigen.
DeLb oor
g
P
in het van houten platen
afdruksprong
P
^
P g der B. ligt
ken van speelkaarten
en heili g
enP
rentjes"
in a^. de 14e
J b
P
eeuw, waaraan ook onderschriften toegevoegd
werden; later sneed men in die houtenlaten
alP
leen maar tekst en drukte die metersen
(eerste
P
tekstdruk: de Donatus). De werkeli'ke'9B.
begint
J
omet de uitvindingg der losse letters en wel der ge goten letters, een uitvindingelke
in het buitenland
g,
algemeen wordt toegeschreven
aan Joh. Gutenberg9
g
te Mainz enesteld
wordt opPomstr. 1450. In ons
g
land wordt echter deze uitvinding,
goede,
l; en opPg
in den laatsten tijd weer door Mr. Ch. Enschedé
Laurens
uiteengezette,
gronden, opgeëischt
voorL
Pg
^^
g
grond
Jansz. naar zijn
J ambt Costerggenaamd;^op
Pgr
van een onderzoek der lettersoorten,ebezi
g
gd bijJ
het drukken der z..gCosteriana, dateert zijn uitvindingan
1444. De Haagsche
Donaat was zijn
g
g
eerste werk. In 1452 a 1454 werd de Spiegel
»
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onzer Behoudenisse" in Costers werkplaats
gedrukt.
P
g
Toch schijnen
de eerste verbeteringen
g in hetvervaardien
te
g der letters uit Duitschland tot ons gekomen
g
zin.
drukwerk is een PsalteJ Het oudste gedateerde
g
reum van 1457, te Mainzedrukt
door Fust, Guteng
berg's
9 oorspronkelijken
J
P
ggeldschieter, later eigenaar
g
van diens werkplaats,
en Schó f f er, zijn
J compagnon.
A
De letters werden aldoor verbeterd, deers
P echter
eerst in de 17e eeuw door Willem Janszoon Blaeu,
in 1772 door Haas. In de vorige
g eeuw is de B.geheelerevolutionneerd
door de uitvinding
g
g der
stereotypie,
der gietmachine,
der zetmachine, der
^P
g
rotatiepers.
De laatste uitvinding
rotatie
A
g op
P het gebied
g
is de monotype,
van zet- enietmachines
yp die voor
g
ieder werk de benoodigde
g letters nieuw vervaardigt
g
en mechanisch op
zet. Hiermede
P
P haar plaatsen
kunnen,^9000 letters per
worden,
P uur gezet
g
productie
roductie van een handzetter is
( gemiddelde
g
700 „vierkanten" of 14 à 1500 lettersper
A er uur).
persen
De ijzeren
P dateeren van 1800. In 1810 vond
uit en deze ontwikkelde
Friedrich Koni9 de snelpers
P
zich tot de reusachtige
rotatiepersen
van onzen
tijd,
^
P
J
in een
die tot 100 000 couranten van 4 bladzijden
uur drukken en vouwen.
. in het 0. der prov. N.-Brabant, gren Boekel^ gem
P
zend o.a. aan Uden, 2456 inw.
gespeld, was in vroeger
Boekhara, ook BocharagA
Boekpara
g
tiJd de naam van de landen vanaf de Kaspische
Zee
P
tot aan Mongolië
en Tibet; Groot-B. was het westeg
oostelijke. Het tegenlike
g
J Turkestan, Klein-B. het oostelijke.
woordige^^ khanaat B.^ o
P den r. oever van de Amoe,
door
is een vazalstaat van Rusland, bijnageheel
g
Russ.ebied
omsloten, 205 000 K.MB., ong.
g
g 3 mill.
inw.Uzbe
en Turkmenen) stren
(
]
ggegen, Tadsjiks
loovige Mahommedanen Sunnieten); voert zijden
stoffen, tapij
PJ en lederwarenuit ; karavanenhandel ;
het militaire bestuur en dat der douane is in handen
der Russen. De strijdvan B. met Rusland begon
g in
1865; B. verloor daarin heteheele
tegenw.
Russ.
g
g
gebied
Samarkand (1868) en de laatste emirs,
g
Abdoel-Akhad Khan(1882-1911), nu Seid-MirAlim Khan, zijn niet veel meer dan Russ. stadhou-ders ; in 1886 werd in B. de slavernij afgeschaft.
g
De hoofdst B., in een oase van het dal van Miankale,
aan den zijtak
Kaan-B. (14
Kagan-B
{ K.M. van den Centr.J
spoorweg, e
telt 70 000 inw., heeft prachtige
P
gmoskeeën en is van oudsher een middelAunt van Aziatische beschaving,
gggeldt na Konstantinopel
A voor
hoofdzetel van den Islam; fabrieken van zijdenen
katoenen stoffen.
van alles, wat er
Boekhouding
g is het opteekenen
P
in een zaak omgaat
in daartoe bestemde boeken.
g
Men kan haar toepassen
in elke aangelegenheid,
P
waarbij
en uitgaven
voorkomen, dus
J ontvangsten
g
g
ook in het huishouden, enz. Het B. berust opP de beg moet,
griPPen debet,^ d. i. wat men bezit of ontvangen
en credit, d.i. wat men te betalen heeft. BijJ de
eenvoudige
9 B. worden alleen de vorderingen
g en de
schulden oPg
eteekend;
J dus alleen de finan^ze wijst
tiëele verhouding
J de dubbele of
g tot derden uit;^bij
Italiaansche B. worden alle bezittingen
g en schulden
eener zaak opgeteekend
en ook de veranderingen in
Pgg
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zij
zij heet dubbele B., omdat zij draaid. De B. keert, wanneer hij
het zuiver vermogen;
J naar een doel geg
wordt en dat niet bereikt, naar de plaats
bijJ iedere transactie niet alleen de veranderingg in de worpen
P
P
finantiëele verhouding
doch van uitgang
P is ook bekend in
g Dit wapen
S g terug.
P
g tot derden opteekent,
en Arizona.
ook die in de samenstelling
J
g De Zuid-Indië, Goedsjraat
g van het vermogen.
handels-wetgevingen in de meeste
staten verplichten
den koopman
tot
P
rP
het bijhouden
eener B. Ontbreekt
J
ingericht,
dan
deze of is zijJ niet goed
g
g
heeft dit niet alleen een zeer nadeeligen invloed opP den goeden
gang
g ^ van
g
zaken, doch inevalvanfaillissement
g
bijv.kunnen daar zeer onaangename
g
gevolgen uit voortvloeien. (Zie
oop
^
gg
Bankbreuk.)
Boekowina,^ O ostenriJ ksch kroonland, herto gdom, tot Cisleithanië behoorend; grenst in het N.O. aan
Rusland, ten 0. en Z. aan Roemenië, ,,^ ^ V.
ten W. aan Zeven rurgen, ten N.W.
cn N. aan Galicië; 10 442 K.M2.,
k
800 000 inw., waarvan 169 000 Duitschers, 36 000 Polen, 305 000 Roemet den boemerang.
207. Verschillende worpen
thenen, 273 000 Roemenen, 10 000
rP
^
MaYgaren;
naar de godsdiensten:
g
Boemia,
548 000 Gr.-Kath., 21 000 Evangelischen,
125 000
Boemiagouden munt in Tunis,^ van 100 piasters
g
P
R.-Kath. en 103 000 Israëlieten), hoofdst. Czerno- = ruim 29ld.
g
witz verdeeld in 11 distrikten, in den Oostenr. Land
Boendeikhand of Bandelkand, En8.-Indisch agentdagg vertegenwoordigd door 11 leden; landskleuren schaPin Centr.-Indië, terrasland ten Z. van den
11'
neten
(Radsjpoeten).
blauw en rood. B. wordt'bestuurd
door de landsreg.
f22 mill. inw. Rads
.)
g Ganges,à
P
^
te Czernowitz en een landdag
leden. Het
Boeotil, oudtijds een landstreek in Middeng van31
^'
land stond vroeger
g onder Turksche suzereiniteit, Griekenland vanaf de straat van Euboea tot aan de
in 1786 met Golf van Korinthe, ingesloten door bergen
werd in 1775 aan Oostenrijkafgestaan,
g Helikon,
g
Gallicië vereenigd en in 1849 "weer een zelfst. Citheron, Parnassus, enz..) Van de rivieren was de
de Ke hisus,
die, opgestuwd
door de
belangrijkste
kroonland.
P
Pg
omli ende bergen,
het meer van Ko
Kopal
ais vormde.
omliggende
g
s ultanaat op
Boelangan,
g
P de N.-O.-kust van Nederoudste bewoners van B. wordenenoemd
de
landsch Borneo, ressorteert 'onder de resid. Z.- en
g
Mineyrs,
was. ZijJ werden
0.-afd. van Borneo, afd. Koetei.
Y wier hoofdpl.
P
o het
op eil. Bali, oop verdrongen
Boelélén
g door de Aeolische Boeotiërs, die er zich
g^ ee n van de 8 rijkjes
omstr. 1124 v. Chr. kwamen vestigen.
In het laatst
de N.-kust, onder rechtstreeksch bestuurebracht;
g
g
hoofdP1. Singgaradja,
3 K.M. van de kust, zetel van der 6e eeuw v. Chr. vormde zich de Boeotische Bond,
gg
waartoe behoorden Thebe, Tanagra,
Plataea, enz.
den resident van Bali enLombok.
g
Boeloewa0
Boeloewajo,
j hoofdP1. van ^;Matabelenland in Z.- Aan het hoofd van het bondgenootschap
P stonden 7
g
Chartered ComPan
Rhodesia, bestuurszetel vder
^
Y, Boeotarchen en in de 4e eeuw bereikte het onder
zijn
macht. De
zijn hoogste
door een Epaminondas en Pelopidas
6000 inw. waaronder 3000 Europeanen;
p
g
P
en met Beira aan den Ind. bewoners van B. werden beschouwd als ruwe, voor
s Ppoorweg
P
g met Kaapstad
de Atheensche beschaving
en
Oceaan verbonden.
P
g onvatbare personen
steeds bespot
een door de Atheners, hun vijanden,
Boemerang,
P en
g
^^wapen
P der Austr. inboorlingen,
gehoond.
koninkrij Griekenland,
ehoond. -- In het tegenw.
koninkrijk
g
B. de nomos Boeotia, 4019 K.M2 ., 57 000
inw. ; hoofdst. Livadia.
in Groningen,
ten N. W. van de
Boer,
, gem.
^ Ten,
g
g
stad Groningen,
aan het Damsterdiep,
P 4929 inw.
g
Boerdwan of Boedwan, hoofdst. van de divisie
B. 36145 K.M2. 8 245 000 inw.) `en van het distr.
B. van het Eng.-Ind.
luitenant-gouverneurschap
P
g
g
Bengalen,
aan de Banka-riv., 35 000 inw.
g
Boere ja^ 1. ziJ riv. van de Amoer, in het Russ.-Sib.
6ewetfde hant
Amoergebied,
g in haar benedenloopP
^ 771 K.M. lang,
bevaarbaar.
208. Boemerang.
8
Boereja- eber egeb. in het Russ.-Sib. Amoerlangs de Boereja
smal, vlak,ebo
en stuk hard hout met ons Ymme- gebied,
1 tot 1500 M. hoog.
^.
g
g g
van Holl. Ko
trische
schroefvormigg
ietwat sBoeren heeten de afstammelingen
g
gewelfde vlakken,

2I3
lonisten en Fransche vluchtelingen
g (Hugenooten)
g
aan de Kaap
P en verder in het binnenland van Z.Afrika. ZijJzijn
zijn voor 17 %
van
Franschen,
voor
27 %0
o
van Duitschen en voor 5 1^2
van andere afkomst,
1 0
doch hebben een sterk Hollandsch karakter bewaard en spreken
een Holl. taal (zie A)
f rikaansch .
P
De eerste Holl. kolonie aan de Tafelbaai :dateert van
1652; in 1815 kwam de Kaapkolonie
aan Engeland,
P
g
vanaf 1834 begonnen
de B. het Engelsch
gezag
g
g
g g te
ontvluchten doorrooie
„treks" naar het Noorden,
g
waar zijJ den Oranje-Vrijs
^
Jt aat en de Transvaalsche
Republiek
stichtten, na hardnekkigen
strijd
strijd hun
P
g
onafhankelijkheid
bewaarden, doch deze tenslotte
J
door den oorlog
g van 1899-1902 verloren. — De B.
zijn
hen en de inboor) ggeen kleurliptusschen
g en;
lenen
e
g en kleurlingen
g bestaat een scherpe
Pafschei. Bijna
dipgschrijven
alle B. kunnen lezen en schrijven, doch
verder weinigg schoolsche kennis; het zijn
zij
Protestanten.
Boerenleenbanken. Zie Rai eisen.
Boerenoorlog
g heet de grooie Duitsche boerenP
stand, die het eerst in Jan. 1525 in het stift Kempen
P
uitbrak en zich snel verbreidde overgeheel Zuid- en
Midden-Duitschland als het bloedig
g besluit van een
heele reeks van opstanden,
waardoor de landlieden
P
verbeterin
verbetering
zochten te brengeng in hun benarde omstandi gheden (o.
( m. in 1476, 1492, in 1502 aan den
Rijnde z.g.
g „Bondschoen", in 1514 in Wurttemberg
de „Bond van den armen Koenraad" ofssden armen
Hendrik"). Zelfs ridders Giitz von Berlichingen, Florian Geer
y ) waren gedwongen
g
gg
g zich bijJ de beweging
aan te sluiten. De oPstand werd in Mei en Juni overal bedwongen
((gevechten bij
J Bóblinen
g g
g Frankenhausen en Elzaszabern), waarna de edelen een
vreeseli'k
J bloedbad aanrichtten. De B. kostte aan
100 000 menschen het leven.
Boergas ^ havenst. in Oost-Roemelië, aan de gelijkgJ
namie
g baai in de Zwarte Zee, 15 000 Bul gg. en
Grieksche inwoners.
Boerhaave,^ Hermannus, beroemd Nederl.geneesg
kundige,
geb. 31 Dec. 1668 te Voorhout, P
promoveer-gg
de in 1689 te Leiden in de wijsbegeerte,
daarna legde
J g
g
hij zich op
de geneeskunde
toe en promoveerde
in
P
g
P
dat vak te Harderwijk,
J^ 15 Juli' ^,1693. HijJ vestigde
g
zich alseneesheer
te Leiden,
g
werd in 1701 lector, in 1709
kungleeraar in de ggeneeskunde aan de universiteit aldaar.
Zijn
J roem breidde zich snel
uit; van alle zijden
kwam men
J
hem raadplegen en zelfs Peter
de Groote g etroostte zich de
moeite 2 uur te wachten om
B. te spreken
te'^kunnen kri'P
J
en. Een Chineeschmandarin
g
J
%
schreef hem een brief met
209.
Boerhave.
het adres Boerhaave in
EuroPa" welke zonder fout
zijn
J bestemmingg bereikte. HijJ werd met eerbewijzen
overladen. In weerwil van zijn
praktijk
J drukke P
J en
zijn lessen, vond hij
zijn
hij nog
tijdom geneeskundige
gg
g werbijv.
ken te schrijven,
bijv.zij
zijn Institutiones medicae",
J

die in alle Europeesche
talen en zelfs in het Arabisch
P
overgezet
werden. Hij was de eerste, die een kligJ
niek inrichtte, de ziekten en deeneesmiddelen
g
inoe
Hij werd
door ieder om 't
J
^ en
P rangschikte.
g
meest vereerd, ook om zijn
J beminnelijke eigenschapg
PJ lievelingsspreuk
P 1738. Zijn
P en. B. stierf 23 Sept.
was „SimPlex sigillum
verf" „Eenvoud is het keng
merk van het ware"). Te Leiden is een standbeeld
voor hem opgericht.
Pg
Boeroe, eil. in Ned.-Indië, tot de Molukken en de
resid. Amboina behoorend, met het eil. Amblave90
(
K.M 2.)) 9710 K.M2., 15 000 inw., verdeeld in twee
afdeelingen
onder
posthouders
te
Masarete
en
P
g
Ka'eli.
J
Irak-Ads'mi
in
Boeroedsjird,
I ^ stad in de prov.
J
P
N.-W.-Perzië, ong.
g 20 000 inw.
Baertan
g e^ vroeger
g in het Z. 0. van
g een vesting
demid
Groningen
P
g in de ggem.. Vlachtwedde,
den in het onbegaanbare
Boertanger
moeras
op een
g
g
zandige
werden in 1580
g hoogte.
g De vestingwerken
g
aangelegd, zijn
zi`n nu gedeeltelijk
gesloopt.
g
P De vesting
g
g
B. bewees in den 80-Jarigen
g Oorlogg en in 1672 goede
g
diensten.
Severinus,
Boothiu3^ A nicius Manlius Torquatus
q
Rom. staatsman en wijsgeer,
eb. omstr.
geb
480 n. Chr.,
de hoogste
waardigheden
en genoot
het
g
g
g
volste vertrouwen van den koningg der Oostgothen
g
Tlieoderik, werd op
J
P verdenking
g van verraderlikeverstandhoudinget
hof gevangen
J
y
g
g
g het Byzantijnsche
gezet en in 525
terechtgesteld.
Tijdens zijn gevangen
en
g
g
g
schap
hiji zJjn beroemd werk : „Consolatio
P schreef hij
PhilosoPhiae" ,Troost der Wijsbegeerte").
nabij het Z. 0.
Boeton,
Boeton eil. in Ned.-O.-Indië, nabij
schiereil. van Celebes, 4226 K.M2., door straat B. in
het W.escheiden
van het eiland Moena. Dehoofd P1.
g
B. ligt
g in het Z. W. van het eiland. Met Moena en
nog
paar landscha P no een ge andere eil., benevens een P
en P
op de zuidpunt
van het Z.O. schiereil., vormt B.
P
P
een sultanaat, onder PP
o ereza
g gvan Nederland.
het land van
Boetzelaar, oud-adellijkeslacht,uit
g
Kleef afkomstig.
8
g Een zestal leden van dit geslacht
onderteekenden het Verbond der Edelen. Uit de
vaderlandscheeschiedenis is
vooral
bekend
Karel,
,
baron van denB.,
21 Sept.
B.geb. 6 Augs. 1728; gest.
P
g
1797 te IJselstein; hij
hij verdedigde
g in 1793 Willemstad manmoedig
g de Franschen, die na een
g teen
beleg
hij was tot in
g van 14 dagen
g moesten aftrekken hij
1797rootmeester-nationaal
der Vrijmetselaars.
g
Bof, volksnaam voor een ontstekingg van de oor(parotitis),
speekselklier
die een sterke ^zwelling
p
P
g van
de klier en de omliggende
deelen veroorzaakt,
gg
gezijde van het gelaat,
woonlik
gaat
J aan slechts èèn zijde
g
g
gepaard
aard met lichte koorts en geneest
in 10 l 14 dag
gen. De B. is een besmettelï Jke{ziekte ;^ de 'bacil"rervan
is nogg niet gevonden.
De behandelinggis : reinigen
g
g
der mondholte, diëet, warme omslagen,
inpakking
P
g
g
in watten.
(„Heilige
Berg"), tot 4000 M. hooge
Bogdo-Ola
g
gg
in Centr.ber in het 0. deel van den Thian-sjan
berg
^ an
Azië.
Bogerman,
^ Johannes, Ned, godgeleerde,
^
g g
ggeb. in
1576 te Opleeuwert
in Oost-Friesland, bezocht de
P
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hoogescholen te Franeker, Heidelbergg en Genève en
werd in Set.1599
redikant
te Sneek. In 1602 werd
P
P
hijJ predikant
te EnkP
huizen, in 1604 te
Leeuwarden, in 1614
werd hij
hoogleeJ tot hooleein deod
g
g eleerdheid te Franeker beroepen,
welk ambt
hij
P
J
eerst in 1636 aannam.
Hij nam een
levendig
g
aandeel in den strijd
J
teen
8 de Arminianen,
werd in 1618 lid van
de Nat. Synode te
Dordrecht en spoedig
P g
daarop
P tot voorzitter
ervan benoemd. Zijn
rede tot de Remon210. Bogerman.
stranten bijJ de sluig
tin gder Synode
wordt
Yn
algemeen
afgekeurd.
Aan de nieuwe Bi Jbelvertaal
g
g
ling , opP last der Staten ondernomen (de z. l;.
Statenvertaling),
aandeel. HijJ
J een groot
g
g nam hij
stierf te Franeker, 11 Sept. 1637 en liet tal van Nederl. en Lat.eschriften
na.
g
Charkow
Bogodoechow,
^ s tad in het gouvernem.
g
g
(in Kl.-Rusland), 12 000 inw.
Bogomilen, secte der Gr. Kerk, in de 10e eeuw ontstaan opP het Balkanschiereil., stond aan bloedi
bloedigge
bloot onder den BYzanti'nschen
keizer
J
zij dooP en avondmaal, de
Alexius Commenus, wijl
J zij
vereering8 der heiligen
g en den kerkdienst verwierpen,
P
in de 12e eeuw kregen
zij onder den naam Patareners
g zij
rooten
invloed
in
Bosnië;
na
de
Turksche
veroveg
ringen
zij allengs.
g
g in de 15e eeuw verdwenen zij
BO
Bogota,
g 9 vroeger
g Santa Fé de B., in 1538 door de
SPpanjaarden ggesticht, werd in 1819 hoofdst. van
S
de Z.-Am. republiek
Columbia. B. ligt
P
g op
P de hooggvlakte van B., 2610 M. boven de zee, aan de Rio San
Franciscozi'riv.
)150 000 inw.,
^J van de Magdalena;)
g
universiteit, handelscentrum.
Bogowonto,
^ riv. op
g
P Java, in de res. Kedoe, vormt
tusschen Kedoedeo
en D'ok'aan haar
^)
grens mond
karta, bekend uit den Java-Oorlogg (1825-1830).
De oPstandelin genaanvoerder Dipo
p Negoro,
^ ^ gebonden door eengelofte,
door een zijner
voorvaderen
g
afgelegd, wilde de B.
nooit overtrekken; werd hij
J
door de Nederl. troepen
zoodanig
P
g in 't nauwg ebracht dat het leek alsof hijJ niets beters kon doen,
dan ontweek hij
naar ter zijde,
en bezorgde zooJg
doende de Nederl, aanvoerders menige
g onaan gena me verrassing. Het had echter tenslotte zijn
J ^evangenneming
ennemin ten gevolge.
g ge
Boheemsche Broeders of Moravische Broeders,
ggodsdienstige secte, in Boheme ontstaan in de 15e
eeuw met het doel het oer-christendom te herstellen; de stichter ervan was Peter Ohelczisky en diens
werk werd verder voortgezet
door Lucas van Praag.
^
g
Zi' traden uit de R.-Kath. Kerk, handhaafden hun
Zij
inzichten echter ook tegenover
bijzondere
Luther.
g
In 1548 trokken zijJ naar Polen, waar zij
zij zich in 1570

door het verdragg van Sandomir bijJ de Lutheranen
en Gereformeerden voegden.
Ditzelfde geschiedde
g
g
ook in Boheme. Rudolf
f II verleende hun in 1609
vrijheid
van godsdienst.
Tijdens
den Derti^J'ariJ
J
g
9e
g en Oorlogging
gg g hun secte te niet. Zie Broedergemeente.
Bohemen,^ vroeger
g een zelfstandigg koninkrijk, nu
een tot het Cisleithaansche deel der Oostenr.-Hong.
g
monarchie behoorend kroonland, 51 948 K.M2., tusschen het Boheemsche Woud in het W., het Ertseb.
8
in het N., de Sudeten in het W., en de Boh.-Morav.
hoogten
^ in het Z. O. Hoofdriv. zijn
J de Elbe met de
Moldau, de Iser en de Eger.
door
g
g B. is een hoogland,
diePeg
e inzinkingsdalen
van de randgebergten g
ijze
scheiden. Het is rijk
J aan mineralen: zilver, lood, ijzer
zwavel, aluin,orceleinaarde,
vitriool, steenP
(granaten),
enz. In
en bruinkool, halfedelgesteenten
g
^
het Ertsgebergte wereldberoemde badplaatsen:
Karisbad, Mariënbad, Teplitz,
enz. Veel landbouw
P
en ooftteelt(hop,
ooftteelt ho , wijn), ook veeteelt. Ook de indusvermeldingg
trie in B. is van beteekenis • bijzondere
verdienen de bierbrouwerijen
te Pilsen. De handel
J
is levendig,
het spoorwegnet zeer uitgebreid. De
gg
hoofdst. is Praag.
g bedraagt
8 677 000
^ — De bevolking
zielen, voor 37 %o Duitsch en voor 63 %0Czechisch;
hetercenta
e Katholieken was 96 0o. Te Praagg
g
is een Duitsche en een Czechische universiteit, een
D. en een Cz,Yt
hoogeschool,
eschool, ook een mijne echo. hoo
bouwschool. De Katholieken ressorteeren onder
den vorst-aartsbisschop
P van Praag.
^ Aan het hoofd
van het landsbestuur staan de stadhouder te Praag
en een landdagg van 242 leden. Het land is verdeeld in
96 distrikten onder distriktshoofdlieden; de 2
steden Praagg en Reichenbergg vormen afzonderlijke,
zichzelf-regeerende
eenheden; de landskleuren zijn
g
zij naam
rood-wit. — Geschiedenis. B. ontleent zijn
de Keltische Boers, die omstr. 8 v. Chr. verdrongen
werden door de Markomannen, in wier
g
P laats in het be gin der 6e eeuw de Slavische Czechen
kwamen. In 895 huldigden de hoofden des lands
den Duitschen koningg A rnulf. Hertog
g Wratislat. II
ontvingg in 1086 van keizer Hendrik IV de koninkl.
waardigheid.
Verschillende heerschersgeslachten
g
g
volgden
elkaar oP, vergrootten
soms B. met nabug
g
ri ge landen en verloren die ook weer. In 1526 werd
Ferdinand I van Oostenrijk door de Stenden tot
koning
gggekozen en deze verklaarde in 1547 B. tot
een erfelijkrijk.
J Sindsdien bleef het met een korte
onderbrekin
onderbreking (zie Frederik V, keurvorst van de
Palts) tot Oostenrijkbehooren. In 1848 kwam het
conflict tusschen Czechen en Duitschers tot uitbarsting. Een Czechische opstand
in Juni van dat
P
jaar werd echter onderdrukt.Toen in 1861 de Oostenri'ksche
regeering
J
g
g
gop
P constitutioneele banen geleid
werd begonnen de Czechen
onmiddelijk krachtigg
J
te werken omarlement
en regeering
g naar hun hand
P
g
te zetten. In 1883 kregen zij de meerderheid in den
houdin "te enover
Landdaggg^
en door hun afwijzende
g
de Duitsche minderheid, weigerde
deze in Dec. 1886
g
na
nogverder aan de zittingen
g deel te nemen. Eerst 4
zitting, nadat de meeste
'aar later namen zij
J weer zitting
eischee door bemoeiingen
g
^
g van de regeering
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en de bezadigder
Czechen toegestaan
waren. In
g
g
1897 werden door een verordening
g de beide talen
in B.elijk
gesteld,
later werd deze weer in getrokg
g
ken enewijzi
d.
tusschen
g
g De hevige
g vijandschap
beidearti
P Jen maakt niet alleen een regeling
g g der
taalkwestie onmogelijk,
doch vaak ook allen Par g J
lementairen arbeid; terwijl botsingen
g tusschen
Czechen en Duitschers aan de orde van den daggJ
zijn.
B
Bohemerwoud,
ggebergte,
^ dat de ggrens vormt tus schen Beieren en Boheme, en een waterscheidingg is
tusschen den Donau en de Elbe, loopt van het Fichteleb.
g naar het Z . 0. tot aan den Donau, 237 K.M.
lang,
g 30 a 60 K.M. breed, naar de zijdevan Beieren
met steile hellingen;
hoogste
topP de Grosze Arber
g
g
^(1457 M. ), vertakt zich in het Z. in de OostenrïJksche
die tot aan den DonauP
loopen
Dí(Donauggebergten,
g
bergen,
Karlsbergen, enz.).)
g
Bohemund, naam van vier vorsten van Antiochië.
— B.1 oudste zoon van den hertog
g der Noormannen, Robert Guiscard van Ap ulié,ggeb. omstr. 1065,
nam in 1096 deel aan den Eersten Kruistocht naar
Palestina, veroverde daar Antiochië en verkreegg de
heerschappij
PPJ over die stad als een leen van den H.
g
Stoel. HijJstrijd
voerde een ongelukkige strijd
tegen den
(Alexius), keerde naar zijn
keizer van Byzantium
zij
Y
staten teruggom daar een nieuw leger
ger
teverza melen en overleed, op
punt zich in te schepen,
PhetP
P
in 1111. — Zijn zoon en erfgenaam
B. II sneuvelde
g
in 1130 tegen
g de Saracenen. — B. II I,^ kleinzoon van
B. I, aanvaardde in 1163 de regeerin g, was een zwak
vorst en behield slechts een schijnvan gezag;
g g gest.
g
1201. — B. IV verloor 17 Mei 1268 Antiochië aan
de Mamelukken en stierf in 1274 als vorst van TriPo lis.
Philosous
Bahme^ Jacob,^bijgenaamd
Jg
p h Teutonicus, D. theosoof en mysticus,
geb.
in 1575 te Altg
Y
seidenberg
bijJ Górlitz, schoenmaker en later handschoenmaker te Górlitz, ald.est.
g 27 Nov. 1624.
Zijn beschouwingen
Zijn
hebben veel belangstelling
g
g
ge
gwekt en veel invloed uit geoefend, zoowel in Duitschland als in Engeland
en Amerika. OpP37-jarigen
] g
^
leeftijd
schrijven en schreef verscheidene
J begon
g hijJ te schrijve
buitengewone
boeken, welke hijJ beweerde dat hem
g
ingegeven waren door rechtstreeksche openbaringen
en dat hijJ daarin alle mysteries
doorgrond
had. an
LY
^
ghij
gen tijdwekte hij de vijandschap
J
P van de Kerk oP,
maar hijJ stierf toch met haar verzoend. In later tijd.
is men meer aandacht aan zijn
) werken ggaan schenken, vooral toen men merkte dat wijs8J eeren als He9el en Schelle
n9ding
g aan hem ontleend hadden.
Bahmisch-Leipa,
pa, stad in het N. van Boheme aan
de Potzen, r. zi'riv.
van de Elbe, 12 000 inw.
J
i nen 3250 K.M
BOhol is een eil. van de Phili
K.M2.,
2.
PPJ
met Siq?
ui'or 4124 K.M2., 243 000 inw.
sinds 1658
Bohus Ian9 vroeger
g Noorweegsche,
^
Zweedsche kuststreek, thans een deel van den l^n
^(distr.) Gótebor9 en Bohus (z. a.) , strekt zich uit van
de Geta-elf tot aan derenzen
van Noorwegen,
g
g^ over
een lengte
g van ong.
g 150 K.M.
is Adrien,^ Fr. opera-componist,
Fra^
Boieldieu^
geb.
15 Dec. 1775 te Rouaan, werd in 1803 kapelg
P el
meester te St. Petersburg,
8 Oct. 1834.
g ald. gest.
g
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belangrijkste werken zijn:
zijn: „Le Calife de Ba gZijn gJ
gdad", „Jean de Paris" en „La dame blanche".
1
Boileau-Despréaux,
^ Nicolas, Fr. dichter, geb.
p
g
Nov. 1636 te Parijs, ald.est.
8 13 Mrt. 1711, wekte
het eerst opzien
door zijn
Zijn „Art PoétiP
J satiren. Zijn
que" was langen
q
g tijdeen aesthetisch wetboek, zijn
„Brieven" worden nog
er g
gesteld dan zijn
J n „Sag hoog
tiren". Zijn meesterwerk is het komische heldendicht „Le Lutrin". HijJ was een vriend van Molière,
Corneille, Racine en La Fontaine.
Bois de Boulogne, bosch, dat zijn naam ontleent
aan de stad Boulogne-sur-Seine
z.a. , ten W. van
g
Parijs,
Paris, 848 H. A. groot,
voorm. koninkl. jachtpark,
^
g
P
werde
gedurende de Revolutie tot wandelpark
P gmaakt, in 1853 aan de stad Parijs
die het
J afgestaan,
8
aanmerkelijk
J liet verfraaien. De bijJ het beleggin 1871
gekapte
P strook van het B. de B. werd een renbaan
g
en manoeuvre-terreinLongchamPs.
Boissy d'Anglas, Franvois Antoine, graaf van, geb.
8 Dec. 1756 te St. Jean-Chambre (Ardèche), werd
lid der Nat. Conventie, behoorde daar tot deemag
ti gden, stemde tegen
g den dood des konings,
^ hield
zich op
gedurende het Schrikbef den achtergrond
^ g
wind, was voorzitter der Conventie opP20 Mei 1795,
toen het oproerige volk de vergaderzaal
binnen^
drop ^, den afgevaardigde Féraud doodschoot en
zijn
piekgP
geplaatst, B. voorhield, die
J hoofd, op
P een P
niet van zijn
plaats week, doch het hoofd van het
JP
slachtoffer eerbiedig
van
g
gg roette. Als tegenstander
het Directoire tot deportatie
veroordeeld, vluchtte
P
hij.
riep
J Napoleon
g B. werd later
p
P hem in 1799 terug.
totair
tot
P benoemd en bleef bekend als vrijzinnig
aan zijn
J dood, 20 Oct. 1826.
Bojador, kaap,
Bo-ador
p voorgebergte aan de W.-kust van
Afrika, op
P 26 0 N. Br.
Boar
j of bojaar(Russ. bojaren, verkort barin =
heer), titel van voornameersonen,
tevens krïJgsP
lieden ; in Moskou de raadslieden der grootvorsten en
czaren; vereenigd
in den RaadBojaren
der Bojaren
zie
(zie
Doema), door Peter den Groote vervangen
g door den
dienstadel c dwor?'antswo) , zoodat hun alleen de titel
bleef; de laatste B. stierf in 1750. In Roemenië vroeg er de titel van de edellieden, inz. van de groot-grondbezitters.
0 er-Italië,
Boers Keltische volksstam, deels in PP
waar zijJ door de Romeinen na langen
g strij
strijd eerst in
v. Chr. overwonnen werden, deels tusschen de
Alpen en den Donau in Rhaetië en Noricum. Aan
een door de B. ten N. van den Donauesticht
rijk,
g
Boheme), werd
Bo'ohemum = Bo'ervaderland,
J
ong.
g 8 v. Chr. een eind ggemaakt door de Markomannen. Volens
andere schrijvers
waren de B. daar
g
J
toen reeds uitgestorven.
g
e afdeelingg
Bojolali, hoofdst. van deeli knami
g
in het N. W. van de residentie Soerakarta op
P Java,
ong.
420 M. boven de zee^
gelegen;
staat als zeerg eg
g
zond bekend; door een stoomtram verbonden met
Soerakarta.
Bokhoven,
^ ggem. in N.-Brabant, ten W. van
Crèvecoeur aan de Maas, 217 inw.
van
Bokhovensche overlaat,^ onbediJ kt gedeelte
g
den 1. Maasoever tusschen Crèvecoeur en Bokhoven
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diende vroeger
g om het water van de Beersche Maas
weer in de Maas te laten komen. Bij
Bi' hoogen
g Maasstand werkte de B. 0. naar binnen. Door verlagin g
van het Maas Ppeil als ggevolg
van den aanleggvan den
Nieuwen Maasmond heeft de B. 0. opgehouden
te
Pg
werken.
beweging,in
Boksersbeweging,
^ g^ patriottische
P
China in 't leveneroe
Heng,
n9
g Pen door Li Ping
n9 gou
verneur van Sjantoeng;
vrij JwilliJ
g deze organiseerde
g
voor wapenoefening, onder den naam
rP
g e korpsen
Ihotoean ( „VriJ w'beweging").
' e vaderlandsche
De Engelschen
noemden deze oefeningen
bg „boxerg
drill"vandaar
(vandaar de naam).
Mei 1899
)Zij
J begonnen
g
De B. breidde zich snel uit, richtte zich teen
g de
vreemdelingen;
zendelingen,
g
g enz. werden vermoord,
o. a. de Duitscheezant
Von Ketteler. Van 20 Juni
g
tot 14 Aug. werden
de gezantschappen
g
PP te Pekingg
belegerd
door de Chineezen. De troepen
en
verg
Pder
schillende Mogendheden
ontzetten de Europeanen.
P
g
Zie verder onder China.
in het 0. van de prov.
Boksmeer,^ of Boxmeer,gem
g
P
gr
N.-Brabant, aan de Maasenzend,
2633 inw. •, het
aan de lijnNijmegen-Venlo.
B. ligt
dorp
^J
g
rP
N.-Brabant,
Bokstel of Boxtel, gem. in de prov.
P
8370 inw., aan het kruispunt
der spoorwegen's Bosch
P
—Eindhoven en Tilburg—Wezel.
g
Boktorren (Cerambycidae), een familie van kevers,
inz. in de tropen
P sterk vertegenwoordigd,meer dan

211. Boktorren.
Links: Dennenboktor; rechts: Muskusboktor.
4000 soorten tellend, met lange
(daarom
P
gsprieten
ook wel Lan9í
s ietenggeheeten). Ook in"ons land komen eenige soorten voor.
Bol noemt men in de wiskunde een lichaam, hetwelk begrensd wordt door een vlak, waarvan alle
punten evenver van het middelpunt
afliggen.
P
P
gg Deze
afstand heet straal. Derootte
opplakte
grootte van de PP
van een B. = 4 x de tweede macht van den straal
X ii., de inhoud = 4/3 X de derde macht van den
straal x a.
Bol noemt men in delantkunde
de onderaarde
ache stengel
gewassen (b.-gewassen),
g van sommige
g
gg
hijJ is door vleezige
geven die rokg bladscheeden omgeven,

kenwanneer
zij
zij elkaar ggeheel omgeven)
evenschub(
gof
ben (wanneer ze elkaar dakpansgewijze bedeeken
bedeeken)
heeten. In de binnenste rokken, die dik en vleezig
zijn,
is een
J
groote
heid reservevoedsel Pge
ohoopt.
P Ongeveer in het
midden zit op
de schijf den
bolknoP, waaruit een boven41'., > .. \ : 4 <=1
aardsche
:^
a
e stenD
gel met bladeren of een of
meer bloemen
te voorschijn
komt. In de
212. Doorsnede van een bol.
okselsvansommige
g rokken of
schubben zit een ]
jonge
g bol, klisterggenoemd, die de
knoPis waaruit een nieuwe B. zal ontstaan. Is de
B. in den herfstegP
laatst, dan vormen zich onder aan
de schijf draderige
bijwortels.
In het voorjaar ontg]
wikkelen zich ook de klisters totewone
B. en deze
g
krijgen
mede een deel van het reserve-voedsel. De
Jg
oene bladeren van de plant
zorgen
devor groene
gen voor
P
mingvan het nog
reserve-voed. In
g ontbrekendereserve-voedsel.
Juni verwelken de bovenaardsche deelen, de B.
worden uit denond
en in droogschuren
gr gehaald
g
gs
gedroogd.^
g B.
Kweekers trachten het aantal jonge
vergroote
te ver
rooien door over de oude B. kruissneden te
schijf wegg te sn
(kruisen)
snijden uit) of de schijf
^
hollen . Lansg de wonden ontstaan dan nieuwe
bolletjes.
BOI, Ferdinand, Holl. schilder,edoo
g Pt te Dordrecht Juni 1616, begraven
te Amsterdam 24 Juli
g
1680, was een leerling
n
g van Rembrandt; zijnportretJP
ten waren
zeerJ
hij schilderde eveneens hisgezocht,
toriestukken en allegorieën.
g
beBola of bolas, werptuig
rP g in Z.-Am. in gebruik,
g
staat uit twee of drie leeren riemen, aan de uiteinden
waarvan kogels
zijn, wordt geslingerd
om
gzijn,
g bevestigd
g
g
de achterpooten
van het dier, waaropP men jaagt.
] gt
rP
Bolbec,
Boldec stad in het arrond. Havre van het Fr. dep.
P
Seine-Inf érieure, 11 000 inw.
stad
in
het
ouveem.
Orel
(in
Midrn
BolchoW^
g
den-Rusland, ten Z. van Moskou), 21 000 inw.
Chrobry
Boleslaw I,^bijgenaamd
Jg
y ^,de Dappere"),
was de eerste koning van Polen, tot welke waardigg
heid hijJ zichzelf in 1024 verhief, zich van het Duitsche Rijk
J losmakend;gest. 1021
BoleY n^ Anna. Zie Anna Boleyn.'
y
Bolar of Oespensko ^'e Selb, dorp
in het gouverne Bolgary
rP
ment Kazan (in 0.-Rusland), aan den 1. oever der
Wolga
g beneden de uitmondingg der Kama, 1800 inw.;
men vindt er de ruinen van de oude hoofdsi. der
Bulgaren, Bolgar of Bulgar, in de 14e eeuw door
Tamerlan verwoest.
Bolg rad stad in het gouvernem. Bessarabië, Z.W.-Rusland), 13 000 meest Bulgaarsche
inw.
g

BOLL—BOLLAND.
Boll stad in het Turksch-K1.-Aziat. wilajet Kastamoeni (in het N. W. van KL-Azië), 11 000 inw.
Bolingbroke,
^ Henry
y St. John, lord, Eng.
g
8 staatsman en schrijver,eb.
8 1 Oct. 1678 te Battersea,
1704-8 staatssecr. van oorlog,
8 in 1710 minister
van buitenL zaken. Na den dood van koningin
g Anna
wegens
hoo ^er { 1714) bedreigd
g met een aanklacht we
g
raad, vluchtte hijJ
Frankrijk, werd staatssecr.
Frankrijk
den daar levendenretendent
Jacobus 111 ; in
P
inFrankrijk,
Frankrijk,
1723 begenadigd; in 1735 opnieuw
P
g est. 12 Dec. 1751.Zijn
Zijn bekendste werkJ zijn de
L»et
ters on the studyt of history"
Y(„Brieven over de studie
deri
) . Na zijn
J dood verscheen een
g eschiedenis"
complete
uitgave
van zijn
com
J werken, waarin B. aang
P
vallend optrad
teen
P
8 het Christendom.
Bolivar, munteenheid in Venezuela = 50 cents.
Bolivar, staat in het binnenland van Venezuela,
241 493 K.M2., 56 000 inw.; hoofdst. Ciudad Bolivar.
prov. van Ecuador, opP de W. helling8.,der
Bolivar,
^P
Andes, on 8g. 43 000 inw.; hoofdst. Guaranda, 6000
inw.
el Libertador{» de
Bolivar,
^ bijgenaamd
Jg
^ Simon,
Bevrijder" ,eb.
g 24 Juli 1783 te Caracas, uit een
oud-adellijk
S . geslacht, Creool, studeerde te MaJ Pg
drid en te Parijs,
J bezocht de Ver. Staten, bevrijdde
in 1813 Venezuela van
de SPaansche overheerschipg, werd dictator van dat land;
in 1814 werd zijn
macht door de SPanjaarden vernietigd,
g
waarop
J n dienP B. zijn
sten aanbood aan
Nieuw-Granada. HijJ
werd ook daar verslaJ naar
Ben, nam de wijk
Jamaica, later naar
Haiti, slag 8de er in
T'
1819in Venezuela voor
213. Bolivar.
goed
te bevrijden;
beB
vriJ dde daarna ook
Nieuw-Granada en vereenigde
dit in 1820 met
g
Venezuela tot èèn republiek,
Columbia, waarvan
P
hiJP
president werd. In de volgende
jaren
maakte
J
g
hi`
en Beneden-Peru van Spanje
{
J OpperPP
P ] los (zie
A yacucho)
die streken tot een zelfy
) en vereenigde
g
standijg en staat, Bolivia, die hem
ook tot dictator benoemde. Hoewel B., afkeerig
g van alle machtsaanmatiging, zijn
zijn betrekkingg als
president van Columbia in 1827
wilde neerleggen,
88 werd hijJ in 1828
opnieuw
gekozen
en met bijna
bijna
P
8
onbeperkt
gezag
P
g g bekleed. Ook in
Peru had hiJj
in 1827 een
214.
keuze tot levenslanggP
president
Bolivarhoed.
moeten laten welgevallen.
In
8
1829 kwam het echter tot een
botsing
g tusschen Peru en B. In Jan. 1830 vergaderde te Bogota
een Nat. Congres.
B. drong
g
^
go P-
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nieuw op
g aan; dit werd hem verleend; hijJ
P ontslag
wilde nu naar Europa
gaan, doch stierf 10 Dec.
Pg
1830 te Santa Marta, tengevolge van jarenlange
]
g over
groote
vermoeienissen. Omstr. 1820 ggaf men te
8
Parijs, waar B. toen zeero
ulair was, zijn
J naam
PP
aan de soort hoeden, die hijJbij
J voorkeur droeg:
g
zeer wijde. met zeer breede randen. Ook een Venezolaansche orde werd naar hemenoemd
(de
( Orde
g
van het Borstbeeld van den Bevrijder).
J
)
in Z.-Amerika,^g
genaamd naar
Bolivia,^republiek
P
Simon Bolivar (z.a.), tusschen Brazilië, Para
a,
8^Y
Argentinië,
Chili en Peru, 1 470 000 K.M.', 2 266 000
g
inw., waarbijJ 250 000 beschaafde en wilde Indianen.
De Andes vormen in B. verscheidene ketens; in de
W. hoofdketen is de Sajana
6415 M., in de 0. de
]
Sorata 6617 M., de Illimani 6405 M. hoog; de sneeuwligtP
0 5200 h 5300 M. Tusschen de beide
^ens^
hoofdketens ligt
van B., ong.
o9
g de hoogvlakte
g 4000
M. hoog
In het N. en 0.
8 en 105 2000 K.M.groot.
g
ligen
(Llano's).
(
) De voornaamste riv.
g laagvlakten
g
zijn
J de Madre de Dios, de Rio Beni en de Mamoré,
bronriv. van de Madeira. Op
liggeen
P de hoogvlakte
g
meestal zonder afwatering.
g B.sgroatST
zijn de delfstoffen (de
ste rijkdom
zijn
van
J
( zilvermijnen
Potosi, koper,
goud,
lood en tin.)) Verder voert
P
g
B. koren en cacao uit. In 1912 had B. 2418 K.M.
spoorweg, in 1911: 5352 K.M. telegraaflijn. —
de grondwet
van 25
Staatsinrichting.
g B. is volgens
g
g
Au
Aug.. 1826 een republiek
met een volksverte genwoor P
digg
in , het Congres,
^ bestaande uit Senaat en Kamer
van Afgevaardigden. Het uitvoerend gezag
g g berust
bij den president (voor 4 'aarekozen
die verantg
woordelijke
ministers heeft. Het budget
J
g van B. bedroegvoor 1912 in ontvangst
g ruim 17 mill. gulden,
in uitgaaf
g iets meer, de staatsschuld bedroegg in 1911
ruim 34 mill.lden.
is de R. Kath.
^ Staatsgodsd.
g
aartsbisschoPte Sucre en nogg3 bisschoppen). Hoewel er 6 universiteiten zijn,
J^ is het onderwijs
J er zeer
gebrekkig.gg
De vla is rood-goud-groen. Het leer telt
4300 man en 64 000 man nationalearden.
Het land
g
is verdeeld in 8 departementen,
hoofdst. is Sucre.
P
Re eerend predident 18m. Montes sedert 8 Mei 1913).
Geschiedenis. B., het voormalige Opper-Peru, tot
het rijk
J der Inca's van Cuzco behoorend,, werd
door de Spanjaarden
in 1538 veroverd en bijJ het
P ]
vice-koninkrijkPeru in°1780
, ^
echter onder den naam
Charcas hijJ het nieuw gevormde
vice-koninkrijk
vice-koninkrij La
g
ingedeeld.
6 Aug.
g
g 1825 werd te Chuquisaca
q
de onafhankelijkheid
des lands geproclameerd,
11
J
SP
Aug.. werd de naam B. aangenomen.
Au
Sindsdien
is
g
het land tot in onze dagen
toe doorpartijschappen
g
8 eteisterd. 1879-84 werd . met Peru samen een
ong
ebikkige oorlog
gggevoerd teen:Chili
g^
^ rdie eindigde
g
met den wapenstilstand
van 29 Nov. 1884,^ waarbijJ
P
B. de kustprov.
Atacama! aan Chili moest-afstaan.
P
Een in Dec. 1898 uitgebroken'o
,Pstand eindigde
g met
de overwinnin8^
`ader
^ oPstandelin8en wier aanvoerder Pando P resident werd. In 1904 werd Monte
President, in 1907 Guachalla in 1909 Villazon.
Bolland,
^ Gerardus Johannes Petru. Josephus,
p
hoogLeiden
leeraar in de wijsbegeerte
te Leiden eb. in 1854
Groningen,
onderwijzer
aldaar 1876-1879, werd
g
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gymnasium Willem
leeraar in het En gelsch aan het gY
III te Batavia, bracht zich door zelfstudie op
P de
hoogte
PPen ves gt van tal van talen en wetenschappen,
ti gde door zijn
zijn geschriften de aandacht opP zich, werd
in 1896 hoogleeraar te Leiden. In dat jaar verscheen
zijn
werk : „Het Wereldraadsel". In
J eerste groote
gr
1899 ontspon zich een heftige
polemiek tusschen B.
gP
P
en Dr. Schaepman, later met Dr. Ermann. B. viel
in een reeks vaneschriften
geschrifte de R.-K. Kerk zeer hefwijsgeerig
gebied is B. een volgeling
g g van
gaan. OpP
J g
gg
groot wiJg
s eeri
Hegel.
g werk van hem
^ Een tweede ^
was De zuivere Rede" (1904).
JeBollandisten noemt men een reeks vanaters
P
zuieten, die sinds 1643 onder den naam „Acta
Sanctorum" een verzamelingglevensbeschrijvingen
J g
uit seven van alle heiligen der Grieksche en RomeinZi' heeten zoo naarJanBolland teAntsche Kerken. Zij
werpen,
gest. in 1665, die met dezen arbeid een beP g
8^ maakte.
meer in
Bolmenmeer is de naam van hetrootste
g
op
het Z. van Zwedenin
Zweden(inGótaland , 183 1/2
het eil. Bolmsó heidensche oudheden.
Bologna,
in de landstreek
g ^ Pprov. in opper-Italië
PP
Emilia, 3752 K.M'., 546 000 inw. — De hoofdsi. B.,
rijkst steden van
((Lat. Bononia),
) een der oudste en rijkste
aan den N. voet der APenniJ nen,173 000 inw.,
beroemde universiteit (naar men zet
g van 425 n.
Chr. dateerend), kunstacademie met museum van
doeken uit de Bologneesche school((Carracci, Guido
prachtige
en kerken, zetel
Reni, e. a.),
^
P
)P
g oude paleizen
van een aartsbisschop.
J dan
P — B. heet ouder te zijn
Rome ; in 189 v. Chr. stichtten de Romeinen er een
militaire kolonie ; later werd het een Longobardische
g
stad; in de 12e eeuw maakte het deel uit van het
Lombardisch Stedenverbond, van 1278-1796 en
van 1815--1860 behoorde het tot den Kerkelijken
Staat; daarna tot Sardinië.
Bolscha Wilhelm, Duitsche schrijver,
J
ggeb. 2 Jan.
1861 te Keulen, woont sinds 1892 te Friedrichshapaar historische roJ n, schreef na een P
gen bijJ Berlijn,
mans een schitterende reeksP
P o ulair-natuurwetenschappelijke
PP J werken, bijnaalle in het Nederl. vertaald
Het leven der liefde in de natuur", ,Van bacil tot
aapmensch",
enz.).)
P
gem. in de prov.
Friesland, een der
Boisward
^ g
P
elf steden van Friesland, 11/2 uur van Sneek,
7191 inw.; zeer oude stad, wordt reeds in 725 vermeld.
Bolton of Bolton le Moors, fabriekst. in het
graafsch. Lancaster (in het N. van Engeland), door
^
het B.-kanaal met Manchester verbonden, 181 000
industrie.
inw.; katoen- en ijzerBOIM mineraal, dat als roode en bruine verfstof
gebruikt
wordt en tot velerlei andere doeleinden;
g
J^ het is een fijn, vettigg aanvoelend soort leem ; witte B.
tot lijmen,
als
dient om vetvlekken te verwijderen,
J
strooi- en waschpoeder;
de ï Jzero g^de houdende
P
bruinroode of roode soorten dienen tot kleurstof
(de bruine B. van Siena ( Terra di Siene)) werd in de
Middeleeuwen veel door schildersebruikt
de
g
Fransche B.
9
9geelroode Armenische B. en degele
wordenebruikt
als onderlaaggbij
of
g
J het vergulden
g

verzilveren van houten voorwerpen,
ook voor het
P
maken vanouden zilverpapier. — Degroen
roene B.
g
Zwickau werd vroeger
als ggeneesmiddelg eg
bruikt in den vorm van koekjes
koekjes met een stempel
P
voorzien (ze9elaarde, Terra Si9illata ).
of
handels-nederzetting
en
haven
M'boma,
Boma
g
in de Belg.
g tevens zetel van den gou g kolonie Kongo,
verneur-generaal,
kruispunt
van karavanenwegen,
P
g
g
vroege
uitgangspunt van een spoorweg, vroe
er voorname
van slaven. In 1911 vielen te B. binnen 207 vaartuigen metende 445 000 ton, en verlieten de haven 207 vaartuigen metende 441 000 ton.
presidentschap
Bombay,
Y^ P
P van Eng.
g India op
P de
vaW.-kust van Voor-Indië, met de bi'behoorende
J
zallenstaten en Aden 489 045 K.M'., 19 673 000
inw. -- De versterkte hoofdstadB.,
B. op een door een
spoorwegdam met het vasteland verbonden eil.,
telt 979 000 inw., heeft een universiteit en een
gop
oorlogshaven,
is na Calcutta, waarmee het bijnao
èèn.J
lijn staat, de belangrijkste
grJ kste handelsstad in Indië.
De voorstad (villastad) Malabar-Hills is door een
stoomtram met B. verbonden; daar bevinden zich
ook de ,Torens van het zwijgen",
waar de Parsi's
Jg
hun dooden neerleggen.
gg
admiraal uit den Tweeden
Bomilcar,^ Carthaagsch
8
Punischen Oorlog
g (3e eeuw v. Chr.).
op
Bommel,
^ gem.
^ Den,
g
P het Z.-Holl. eiland Goeree
en Overflakkee, aan het Haringvliet,
tegenover
g
^
Tien-Gemeten; 1680 inw.
door Maas
Bommelerwaard, h et eiland gevormd
g
en Waal, behoorde in de Middeleeuwen tot hetaaf schap
P Teisterbant, later een Utrechtsch leen aan de
hertogen
g van Brabant, weer later als achterleen aan
de Geldersche hertogen.
Loevestein behoorde al
g
vroe tot Holland.
vroeg
Bon, Kaap,
p of Ras Addar, voorgebergte in het
N. 0. van Tunis.
Bona, Fr. Bone, versterkte havensi. in het Fr.
cePp. Constantineop
o de N.-kust van Afrika, aan de
Golf van B.
B., 42 000 inw.,> waarvan %3 Italianen;^
ten Z. W. van B. ligg
w. de reusachtige
P
g puinhoopen
P
Hippo
van het oude, door de Carthagers gestichte
p po
g
Re9ius, de residentie der Numidische koningen,
^
waarvan B., toen Aphrodisium, de havenstad was.
Bona Dea,
^g
^ ^^ de Goede Godin",geheimzinnigegodgg
heid in het oude Italië, met een tempel
P te Rome en
te Aricia, waarschijnlijk
J J ggodin der vruchtbaarheid,
werd uitsluitend door de Rom. vrouwen vereerd,
nachtelijkefeesten in het begin
inz. doorrooie
nachtelijke
gm van
g
Dec., die echter in zedelooze bijeenkomsten
ontJ
aardden.
Bonaire, een der Ned. Antillen, 52 K.M. ten 0.
van Curaçao, 37 K.M. lang,3 a 10 K.M. breed,
335 K.M2.ooi
8r 93 K.M. van de kust vanVenezuela, 6427 inw.; arm eiland, behoort tot Cura ao;
twee doren:
Kralendi^jk (zetel van den Ned.geP
za hebber en Rincon.
zaghebber
beroemde, patricische
arte of Buonaparte,
Bonaparte,
P
p
Corsicaansche familie, in de 16e eeuw uit Italië naar
Corsicaekomen.
De voornaamste leden ervan zijn:
g
J
Charles Marie B.geb. te Ajaccio 29 Mrt. 1746, advocaat aldaar,est.
g 24 Febr. 1785 te Mont Pellier,
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in 1764ehuwd
met Maria Letitia Ramolino,ggeb.
g
a
24 Aug.
J
g 1750 te Ajaccio,
gest. 2 Febr. 1836; eduhet le Keizerrijkstond zij
zij bekend als
als' »Madame Mère". Uit dit huwelijk werden de navolgende 8 kindereneboren:
7 Jan. 1768
Joseph
B.
^ geb.
g
p
g
te Corte opP Corsica, in 1788 advocaat te Ajaccio,
J
in 1806 koning van
Na els,',van
1808-1813 koning8
P
^
van Spanje;
P J na de nederlaag
g bij
J Vittoria, 21 Juni
1813, werd hij
generaal-luitenant van het KeizerJg
rijk en bevelhebber der nat.arden;
na den slaggbij
g
J
Waterlooin
in de Ver. Staten vestigen,
J
g
g hij
g zich
gingin 1832 in Engeland en in 1841 te Florence
wonen; ald.est.
B., zie
g 28 Juli 1844. — Napoleon
po
B.
I. — Lucien B.
Napoleon
21 Mrt. 1775 te
p
^ geb.
g
Ajaccio,
in 1798 van den Raad der 500, in 1799
J
min. van binnenl. zaken, in 1800ezant
te Madrid,
g
in 1803 senator, kreeg
p
g ongenoegen met Napoleon
over een huwelijkskwestie,
ging naar Amerika,
A
J
werd op
p den overtocht door de Engelschen^g evangen
genomen (1810-14 ), kocht in den `Kerk. Staat het
vorstendom Canino,est.
29 Juni 1840 te Viterbo.
g
— Marie Anne EliseB.,
B.geb. 3 Jan. 1777 te Ajaccio,
J
huwde in 1797 met vorst Felice Pasquale
Bacciochi,
q
in 1805 verheven tot vorstin van Lucca en Piombino,
in 1809 totrootherto
'n
g
^ van Toskane, in 1815
naar Oostenrijkverbannen, est.
g 6 Aug.g 1820 bijJ
Aquileja.
pLodewijk,
Lodewijk
B. (zie op
Napoleon
q J — Lodewijk
p
honing van Holland).- - Maria Pauline Charlotte B.,
huwde in 1801 met
J
g eb. 20 Oct. 1780 te A'accio,
generaal
Leclerc, in 1803 met vorst Camillo Bor9' hese
g
(z.a.), werd in 1806 tot hertogin van Guastalla verheven,est.
9 Juni 1825 te Florence. — Caroline
g
geb. 25 Mrt. 1782, huwde in
Marie Annunciate B.
^ g
1800 met Joachim Murat (z.a.), werdrootherto
g
gin
van Bergg en Kleef, later koningin
van Napels; est.
gg
18 Mei 1839 te Florence. — Jerome B.
geb. 15 Nov.
^ g
1784 te Ajaccio,
werd in 1807 konin
koninggWestvan
J
falen, voerde in zijn
f residentie Cassel een verkwistend leven, werd in 1813 verdreven, streed
dapper
da
er bij Ligny Yen Waterloo, woonde daarna afwisselend in Zwitserland, Wurttemberg, Oostenrijk
en Italië, kreeg
g in 1847 verlof om naar Frankrijk
eeren wer
terug
werd 1850 maarsc halk van Frang te keeren,
krik,
van den staatsraad,
J in 1852 president
P
^gest.
24 Juni 1860 te Ville8 enio biJ Paris.
J Van 1807—
1835 was hij
Jggehuwd met Catharina, dochter van
konin
koning Frederik I van Wiirttemberg.
9 — De oudere
tak van de fam. B. is voortgesProten uit de samensmeltingan
de linies van Joseph
roe
p en Lucien, bg
ders van Napoleon
I, door het huwelijk
huwelij van Zénaide,
p
van Joseph,
p met Charles Jules, zoon van
Lucien; hoofd van dezen tak is kardinaal Lucien Bogeb. in 1828. — De jongere
ere is voortna ilarts
s g
J gtak
gekomen
uit Napoleons
jongsten
broeder JérBme •
p
g
J g
uit diens huwelijk met Catharina van Wurttember9
werdeboren
Napoleon
Joseph
p ((9 Sept.
g
p
P 1822) , bekend als prins Napoleon of Plon-plon, deze huwde
met Clotilde, dochter van koning
g Victor Emmanuel
en uit dit huwelijk
Victor Napoleon
J werden geboren:
g
p
B., g eb. 18 Juli 1862, de kroon-pretendent,
, die te
p
Brussel woont, enehuwd
is met^Prinses Clemeng
^
tine van België;
Louis Na
l, Russ. generaal9
po leon
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majoor,
en Marie Laetitia,, sinds 1890 weduwe van
J
hertogg Amadeus van Aosta. Zie verder Napoleon
III.
p
Bonaventura'De H. eigenlijk Johan van Fidenza,
beroemdod
eleerde, geb.
g g
g 1221 bijJ Viterbo, werd
Franciscaner monnik, in 1250 hoogleeraar
in de
g
theolo^'e te Parijs,
zijner
zijne orde, in
J in 1256 generaal
g
kardinaal,est.
g 15 Juli 1274 te Lyon,
Y verwierf
den bijnaam van doctor sera hicus"en elachg
tieg leeraar"), werd in 1482 heiligg verklaard. B. was
de voornaamste voorlooper
P van de z. g.
g mystieke
Y
theologie.
Bondgenootenoorlog,
naam
van
drie
oorlogen
g
g in
gr
de Oudheid: 1) 357-355 v. Chr., tusschen Athene
enerzijds en de eilanden Chios, Rhodus, Kos,
en
Mytilene
e de stad Byzantium
anderzijds,die zich
Y
Y
door dezen B. losrukten van Athene's oPP
erheerschaPPi'.J — 2) )220-217 v. Chr., tusschen het
Achaeisch Verbond onder opperleiding
g van koningg
Philips
p V van Macedonië en de Aetoliërs met hun
bond enooten Elis en Sparta). — 3)
-- v.
9188
Chr., tusschen Rome en zijn
aansche bondgeJ Italiaansche
ge
nooten, die na vreeselijken strijd hun erkenningg als
bezitters van het volle Romeinsche burgerrecht
g
afdwongen.
g
afd.63 537 inw., w. o. 214 Europ. en
Bondowoso, afd.(63
827 Chin.)
) en regentschap
P in het midden van de
g
residentie Bezoeki op
P Oost-Java, met gelijknamige
gJ
g
hoofdstad, die 8726 inw.telt(w.
teltw. o. 125 Europ. en
811 Chin.)
Bondschoen,:g ooie, tot aan den enkel reikende,
van boven toegebonden
schoen, vroeger de dracht
der boerende
(
adeldroeglaarzen) ; het
krijgssymbool
der Duitsche
boeren bij hun
215. De Bondschoen als
oPstanden in
veldteeken.
de 16de eeuw
(zie Boerenoorlog).
Bondsdag,
g ^ vergadering
g
g van de afgevaardigden
van een bondsstaat, inz. die van de vertegenwoordigers'van den voorm. Duitschen Bond te Frankfort
a. d. Main}
( 1816-1866 .
Bondsraad. Zie Duitschland.
of Dor,^ roodbruin Negervolk
Bongo
in Equato^
g
riaal-Afrika, aan de bovenste zijrivieren
van den
Bahr el-Ghazal.
Bonheur, Rosa, Fransche schilderes, geb. 22 Oct.
1822 te Bordeaux,est.
g 26 Mei 1899, vooral bekend
als dierenschilderes; haar beroemdste stukken zijn
„de Ploegende Ossen", de Paardenmarkt" de
„Hooioogst".
Boni,^ voorm. leenroerige
staat opP het Z. schiereil.
g
van Celebes, behoorende tot hetouvernem.
Celeg
bes en Onderhoorigheden,
ingelijfd
g
^
g J Dec. 1905, 6750
K.M$ • naar schatting
g 70 000 inw. (Boegineezen . De
belangrijkste
havenP1. is Badjiwa
(op
gr J
J
P de 0.-kust),
de hoofdp1. B. of W atampone ligt
t
in 't binnengmeer
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land. — In den loop
Jren heeft het Ned.-Ind.
P der ja
Gouvernement herhaaldelijk
expedities
naar B.
J
P
moeten zenden om zijn
oppergezagte doen erken^
nen: 1824-25, 1859-60 en 1905. Zie verder op
Celebes.
zeeëngtte tusschen de eil.
Bonifacio,^ Straat van,^ zeeën
•
en Sardinië, 11,4 K.M. breed; aan deze
ligt
straat li
opPCorsica de vestingg en havenst. St.
Bonifacio met ruim 4 000 inw.
Bonifacius^ Rom. veldheer ten tijdevan keizer
Honorius en de regentes Placidia, was in 420 militairouverneur
van Afrika, riepPten gevolge
^
^ g van de
intrigues
P
P J te hulp,
^ van Aëtius de Vandalen uit Spanje
aan wie hijJ een 8T
groot deel van Afrika moest afstaan,
keerde in 432 naar Italië terug,
g werd in Aëtius'
tegen
de
g
Plaats benoemd tot opperbevelhebber
PP
Franken in Gallië, viel echter in een strijd tegen
g
Aëtius.
de Apostel
Bonifacius^ De Heilige,
^9^bijgenaamd
P
J8
der Duitschers",eb.
g
8 680 te Kirton in Z.-W.-Engeland, uit een adellik
geslacht,
eigenJ Angelsaksisch
^
l;en
g
lijk
J Win f ried ggeheeten, een monnik, verliet in 716
Engeland,
arbeidde
ar
vanaf 718 in Beieren, Thiiring
gen,
en, Saksen, Hessen en Friesland als evan g eliever kondiger;
werd in 732 door Ppaus Gregorius
III tot
g
e9
aartsbisschop
aartsbisscho en primaat
van Duitschland verheP
ven, met Mainz als zetel; werd 5 Juni 755 bij
bi' Dokknm door de Friezenedood,
waarschijnlijk
waarschijnlijk te
g
Murmerwoudeverbastering van Moordenaarswoude ?) en bijgezet
te Fulda.
Jg
(zie
onder Pausen).
Bonifacius naam van 9ausen
i
P
. VIII,^ 1294-1303, zocht de opperheerschappij
van
deneves
dewereldlijk
wereldlijke vorsten te bP aus over
g en te versterken, wat hem in botsingg bracht
met Philips
p I V van Frankrijk,
^^ die hem zelfs in
Italië deed oplichten
en een paar
P
P dagen
g
g
g gevangen
hield; hijJ stelde het Rom. jubeljaar
jubeljaar in ,g
• est. 11 Oct.
1303. — B. 1 1389-1404, was de opvolger van
Urbanus VI te Rome, terwijl Clemens VII ^(en na
} te Avignon
regeerde; hijJ
1394 Benedictus XIII)
^ g
dreef handel meteesteli'ke
J ambten, dispensaties
g
P
en aflaten, werd in 1391 en 1394 uit Rome verdreven en keerde eerst in 1399 tere g, nadat de Romeinen afstandedaan
hadden van hun republikeing
P
sche vrijheden.
J
Bonifacius I!, markgraaf van Montferrat, een der
leiders van den 4den Kruistocht, hielpP KonstantinoPel mee veroveren (13 Apr.
, verkreeg
P
g daarna niet het keizerschap,
P had
P waarop
P hijgehoopt
J^
zie Boudewijn van Vlaanderen), doch Griekenland
en Macedonië met den titel van koningg van Thessalonica, sneuvelde in den zomer van 1207 bij MosyynoPpolis tegen
g de Bulgaren.
g
Bonin-eilanden (Jap.. Boe-nin-to Jap. eilanden^ oe
Ptusschen Japan
P en de Marianen, 69,4 K.M2.,
3500 inw.; het grootste eil• is Peel, met de haven
bezet.
Port Lloyd.
Y De B. werden in 1876 door Japan
P
Bonn stad in het Pruis. re g.-distr. Keulen, aan
den L Ri'noever,
91 000 inw. • met van 1157 dateeJ
renden ,Munster" en in 1777estichte
hoogeschool
g
g
met groote bibliotheek.
Bonnivard, Francois de,geb. 1496 te Genève,

werd in 1513 inrior
P van St.-Victor aldaar, trad,
toen bisschop
e Johan Genève wilde afstaan aan hertog
^ Karel III van Savoie, op
P als verdediger
g van de
stad, werd van 1519-1521 door den
vrizijner
J heid
hertoggevangen
daaropP door tusschenkomst
g gezet,
gg
8
van denaus
gelaten en in zijn
prioraat
JP
P weer vrij Jg
hersteld, deed later de ingezetenen
de zijdeder Herg
vorming
door den
g
g kiezen, werd in 1530 nogmaals
herto gevangen
hertog
en tot 1536 oP^esloten
8
g genomen
g
gehouden
in de onderaardsche gevangenis
van het
g
8
8
kasteel Chillon aan het meer van Genève, waaruit
hijJ door de Berners verlost werd. Hij;J, keerde naar
.Genève terug,
jaargeld
van de stad en
g
g een J
g ontving
stierf in 1570. HijJ schreef o. m. ,Les
Chroniques
de
^
q
maakte hem tot den held van zijn
Genève". Byron
J
of Chillon".
P
8edicht „Theprisoner
22
Bon
A land Aimé, Fr, natuurvorscher, geb.
8
Au
in 1799 A. von
Aug..1773 te La Rochelle, begeleidde
^
Humboldt op
Pzijn
J reis door Amerika, vanwaar hijJ
3500 nieuwelantensoorten
meebracht, werd in
P
1804 directeur, der tuinen te; Malmaison in 1818
natuurlijk historie te Buenos
hoogleeraar
in de natuurlijke
g
werd door Francia, dictator van Paraguay,
op
van Buenos Aires opgelicht
ent in
P het gebied
Pg
g
Para^Y
a gehouden,
een maatregel,
g waardoor
g
Francia wilde beletten dat er te Buenos Aires
van Para a thee werden aangelegd,
plantages^Y
waarmee B. toen bezig
g was. Eerst: in 1829 mocht B.
weer vertrekken, vestigde
zich daarop
P te Santa
g
Borja
J aan de Uruguay
8^ Y in Brazilië, later no
g, in
Paraguay
waar hijJ
8
g Y en in Santa Ana in Argentinië,
alseneesheer
leefde en 4 Mei 1858 stierf.
g
Bontekoe, Willem IJsbrandz., Ned. zeevaarder,
geb. 1587 te Hoorn, ondernam in Dec. 1618 als
kapitein
van het schip
Nieuw Hoorn" een reis
P
P»
naar Indië met nog8 twee kleinere vaartuigen.
Na
g
vele bezwaren bereikte,{
,^ Jhij in Nov. 1619 straat
Soenda, waar zijn
J schip
P in brand raakte en in de
lucht vloog,
g waardoor
119 matrozen omkwamen. B. werd,ewond
g
en bedwelmd, uit zee
oPg
evischt door de bemanning der 2 kleine
vaartuigen (een
sloep
P
en een boot), waarop
nu 72ersonen
waren,
P
die, door hongersnood
g
geteisterd,
eindelijk
^
een onbewoond eil.
op
P de kust van Sumatra bereikten, daar216. Bontekoe.
na het vasteland van
Sumatra en eindelijk
J in Straat Soenda de vloot
van Houtman zagen, die hen in 1619 te Batavia
n
bracht. Jan Pietersz. Koe
,gaf B. het bevel over
eenproviandschip
P en B. volbracht o. a. in 1621
P
een merkwaardigen
tocht naar China, waarbijJJ
hij
g
Formosa in bezit nam en het fort Zeelandia
bouwde. In 1624 repatrieerde
hijJ met drie schee
zijn schipP afraakten en
P en waarvan er twee van zijn
niet weer terecht kwamen. Met zijn
J ^,Hollandia"
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wedding-Bookmaker, iemand, die bij wedrennen
g
schappen
organiseert.
De B. wedt altoos tege het
g
PP
Zijn
Zijn taktiek is dus, zooveel mogelijk
gJ'k inlegP
ggelden
te ontvangen
op een zoo groot
mogelijk
g P
^
g
g J aan talaarden.
Eén daarvan wint en de B. betaalt zijn
P
verlies op
uit de winst opP zijn
P dat paard
J weddia g P
schappen
voor hem is,
PP op
P de andere. De moeilijkheid
wedders te vinden, dieene
zijn in te zetten oop
g en
gzijn
dieaarden,
welke niet algemeen
geacht
worden
P
g
g
winners te zullen zijn.
J Het B.-bedrijf
J is in ons land
verboden.
der Anglik.
Book of Common Prayer,
Y ^ gebedenboek
g
Kerk, in 1548 samengesteld door
aartsbisschop
P
Cranmer, na verschillende wijzigingen in 1662 door
het Parlementoed
met enkele in 1872
g
g ekeurd,
aangebrachte
wijzigingen
en nog gsteeds in gebruik.
—
Jinng
g
g
Ook door de Am. EP
isco
P. Kerk met enkele veranderingen
g overgenomen.
g
BOom noemt men in Ned.-O.-Indië delaats,
P
aan den mond van rivieren of in de havens, waar de
in- en uitvoerrechteneheven
worden,
wijl
vroeger
wijl
g
8
oPdie plaatsen
het vaarwater door een boom afP
gesloten werd. De klerken der handelskantoren, die
bij
hun PrinciJ de in- en uitklaring
g van goederen
g
P alen vertegenwoordigen, heeten d aarom boomklerken.
prov. Antwerpen,
aan de
BOOM
^ s tad in Belg.
gP
rP
Ru Pel,17 694 inw., scheepsbouw
en steenbakkerijen.
P
stam, die
Boomvarens zijn
J varens met opgaanden
Pg
men nu nogg aantreft in de tropische
gewesten,
P
g
(Azië, Amerika, Nieuw-Zeeland), doch die in vroeJPerken, inzonderheid in het
g eregeologische tijd
steenkolentijdperk,
in massa's opP aarde groeiden.
Er
JP
^
._
,_
\- zijn
J er, die tot 23 M. hoogg worden.
of Boerhanpoer,
stad in de Eng.p0
p
g
Boorhaunpoor
f
Ind. Centr. Provinciën (div. Narbada, Vóór-Indië ,
aan de TaPti, 33 000 inw.
kevertjes,
Boorkevers,
^ kleine bruine of zwarte kevertjes,
217. Bogen.
m.M. lang, die, evenals ook hun larven, hout dooris steedsooter dan de J,
koorde, d. i. de rechte lijn, boren. De bekendste zijn: de 9 ewone B., als larve,
P0Pof kever in hout, eetwadie de beide eindpunten
van den B. verbindt. — In
P
ren,elswerk,
bekleede meude bouwkunst: een kunstmatige
P
g verbinding
g van
bels, enz. De klokever,
inz.
steenen zóódat zijJ een P ruimte
p
de 9 estree
tast
overwelven; bijgaande
geeft
p te klokever,
p
J gg fig.
g
alle houtsoorten aan,inz. oude
ee ' e verschillende B.: a rond219. Boorkevers. meubelen en balken, is te
deel van een rondboog of
boog,
9^g
vlakboog,
t(Links deggewone B. verdrijven door petroleum of
g c kor^oo9, d spitsboog,
rechts het z. g.
e Boe f i^jzerbon
g dood- nog
9 , f Tudorboog,
g g
g beter carbolzwavelzuur
stikkerije.
in deaatjes
ezelsrug,
9
g ] te spuiten,
P
u9^ Perzische boog.
waaroP de larven aanstonds de gaten
verlaten
Booglicht is het licht, dat ontg
enedood
kunnen
worden.
Zeldzamer
komt
het
z.g.
s
P
staat,' wanneer twee spitse koolg
.,,,; ^ ` `',Y,,A „doodstikkertje"
,doodstikkertje" (Anobiump ertinax voor, door bij'-''^'
met de polen
s taaf'es
J
^^verbonden
v o
P
van een sterke electr.
batterij, op
Js
P
geloovig e menschen als een voorteeken des doods
beschouwd; het mannetje slaat met zijn
eenige
J kop
Ptegen
g
g millimeters van elkaar af
wijfje te lokken, vandaar het getik,
het hout om het wijfje
e laatst worden. De bovenste,
g
gP
dat men soms in de nachtelijke
positieve koolspits
J stilte hoort.
P
P holt zich kraterweeschab e weekdieren, van achkooldeeltje van
vormig uit, daar kooldeeltjes
pen^ ttweeschalige
teren voorzien van ademhalingsbuizen;
de schaal
naar de negatieve
spits
g
P ge•
g
bedekt alleen het voorste deel van het lichaam. ZijJ
trokken worden. Uit die krater218.
borenaten
vormige holte wordt het licht naar
g
g in verschillende zelfstandigheden:
Booglicht.
krijtkoraal,
benedenekaatst.
Het B. wordt
J en kalkrotsen, leisteen, hard graniet,
gr
g
sPons en hout, door middel van zeer fijne
ne
ras P toegepast bi'J electr. booglampen.
J
Spaansch
veroverde hijJ bij
P
J St. Helena nogg een groot
^
schiPen kwam opPde reede van Tessel 15 Nov. 1625
aan. Zijn
zijn niet bekend. HijJ
Zijn verdere lotgevallen
g
ggaf in 1647 te Hoorn een beschrijvingg van zijn 0. Ind. reis uit.
Bonthain of Bantaëng, onderafd. van de Zuiderdistrikten van hetouvernement
Celebes en Onderg
hoorigheden, hoofdP1. B. ; handel met Makasar e
Saleier; op
LompooPdeggrens van B. verheft zich de Lom
B. 3000 M. hoog.
gof P iek van B.,
g
Bontoekoe Negerrijk
g J en -stad, behoorende tot het
achterland van de Fr. Ivoorkust, W.-Afrika, 3000
en katoen.
inw., markt vooroudstof
g
Bonvalot,^ P ierre Gabriel, Fr. ontdekkingsreiziger,
Aube), reisde in 1880,
eb. Juli 1853 te P^
E a e (dep.)
geb.
en daarna weer in 1886-87 in Centr.-Azië, doorHenri van Orleans in 1889-90
kruiste metrins
P
Tibet en Achter-Indië tot aan Tonking,
g schreef
reisbeschrijvingen.
Bonzen noemt men de Boeddhistischeriesters
P
zijnook vrouween Achter-Indië, er zin
in Japan,
P
liJ ke B. die soms in kloosters leven, soms ook te
samen met de mann. B. in tempels
P en stichtingen.
g
eil.-roe bijJden W.
Boob -eilanden o nbewoondeeil.-groep
Booby-eilanden,
ingang
g g van de Torrestraat; sedert 1845 doen de
meeste scheen
P deze eilanden aan, waar een soort
postkantoor is, n.l. een grot,
waarin brieven wor g
p
den neergelegd en telkens vernieuwde P
proviand voor
eventueele schipbreukelingen.
Boog,
Boo in de wiskunde: deel van een kromme lijn,
a
6
d
c

r--- (

•.a i , c e ,
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vormige
gggedeelten van den mantelzoom, die steeds
te boren als zij nogg
zijn.Zij beginnen
in beweging
g
de
klein zijnen kunnen dan, dikker geworden,
g
hebben,
trechtervormig egalerij, die ze gemaakt
g
niet meer verlaten. Deevaarli'kste
B. is de gewone
J
g
g
aalworm, die in alle zeeën voorkomt, schepen
paalworm,
A en
schoeiing en vernielt. Men kan het hout tegen
g hem
beveiligen door het te beslaan met koer
P of met
korte nagels met
breede koppen, die het hout roestigg
AP
mijdt
maken, wat deaalworm
dan mijdt.
A
als sassolien op
(HBO
l3
A het
3 )komt:voor
^
assen en dampen,
oA
eil. Volcano, gverder
deAin die
stijgen
uit fumarolen in Italië; men brengt deze
J gg
damPen zooveel mogelijk
gJ met water in aanraking,
g
waardoor het B. er uit oplost
en zich vormt tot
A
e
kleurlooze, schubbige,
zijde glanzende kristallen;
g als zijd
het dient bijJ het vervaardigen
emails
g
g van lazuren,
wij het het smelten bevordert, als
en lampenglazen, wijl
voor levensmiddelen en als antisepticum
bij oogg en oorziekten. (Zie ook Borium.)
P
geestelijke,
geb.
10 Apr.
Booth William, Eng.
J
P
gg
g
1829 te Nottingham,
was tot 1861 Meth. predikant,
g
P
stichtte 1868-1878 te
Londen het „Heilshij
leger"
(z.a.) , dat hi'
g
tot in hoogen ouderdom met onvermoeide
vestkracht leidde. Hijj
reisde enreekte
in
A
alle deelen der wereld.
opmerkelijkst
Zijn
J
P
boek is : In darkest
EnglandY
and the way
out"In het donkerout"(„I
Engeland
en de
g
we ter ontkoming").
weg
g
B.is g est. 20 Aug.1912
te Londen. Zijn
J zoon
Bramwell B. volde
g
220. William Booth.
hem op
8
P als generaal
van het Heilsleer.
g
schiereiland van
Boothia Felix, het noordelijkste
Boo
Amerika, in 1831 ontdekt door John Ross, die het
noemde naar Sir Felix Booth, welke zijn
J expeditie
P
had bekostigd. Samen met zijn
J neef, James Ross,
a .
vond hij
J er de magnetische
Ppool z..
^
graafsch. Lancaster^^zich
Bootle, stad in het Eng.
g8T
aansluitend aan het 0.ele
ool,
70 000
P
g en`
g Liver
^
inw.
Bor, Pieter Christiaansz., Ned.eschiedschri'ver,
J
g
geb.
te Utrecht in 1559,^gest. 16 Mei 1635 te Haar8
lem schreef een reeks vaneschiedboeken
: „Oorg
s ronk begin ende vervolgh der Nederlantsche
Oorlogen,
g J'cke oneeniche Yg ^ beroerten ende Borgerlijcke
der
den". B. arbeidde met steun en voorspraak,
P
Staten van Utrecht en Holland, zoodat hijJ vele
documenten en brieven in zijn
J werklkon inlasschen.
Daarenboven was hijJ onpartijdig
ent ^waarheidslieP J g
vend zoodat zijn
J boeken een hooge
g historische
waarde hebben.
e, koude N.-O.BOM noemt men in Italië de hevige,
wind die in den winter vaak van de Kroatische en

Illyrische
gebergten
af op
A de Istrische en Kroatische
Y
g
g
kustlanden neerslaat.
van Luther,
Bora, Katharina van, de echtgenoote
g
eb. 29 Jan. 1499 te Lippendorf
in Saksen, uit een
geb.
AP
oud-adellijk
J ggeslacht, werd in 1515 non in het
Cirstercienserklooster Nimbschen bij) Grimma, waarzij 4 April
uit zij
P 1523 met acht andere nonnen ontvluchtte met behulp
ppe raadsP van L eonhard Koppe,
heer te Torgau; zijging
Jg g naar Wittenberg,
g trad 13
Jan. 1525 met Luther in het huwelijken stierf 20
Dec. 1552 te Torgau.
Borax, of natrium-tetra-boraat, een voor de techniek belangrijkzout, dat in verschillende streken der
wereld wordt aangetroffen
( (Peru, Bolivia, in oAgeg
losten toestand in de meren van Tibet, China, Perzië, Ceylon,
Californië en Nevada; het water der
Y
meren bevat 4°/„
en op den bodem
ligt een laag
0o
Ag
gekristalliseerde
B. De B. uit de Aziatische meren
g
werd vroeger
vandaar V eneg
g te Venetië gezuiverd,
B. in 't algemeen.
B.
tiaansche B. voorgezuiverde
g
g
van glas,
wordtebruikt
bij Jde vervaardiging
^g
g email,
g
las- en porseleinverven,
wordt bijJ het smelten van
glasA
even
ggoud ggebruikt om het een helderder kleur te ^geven,
bijJ het soldeeren om de metaaloppervlakte
roestvrij
AA
te maken, voor het ontgommen van zijdeen nogg
voor velerlei doeleinden meer, ook in deeneeskung
de.
meer
in
het
W.
van den
Clearmeer,
of
Boraxmeer
N.-Am. staat Californië; het water en de bodem ervan bevatten een onuitputtelijken
voorraad borax.
J
A
er
natuurondBorchgrevink,
^ Carsten,Noorweegsch
g
g
zoeker en Zuidpoolvaarder,
geb.
P
g Dec. 1864 te Christiania bestudeerde na 1888 de binnenlanden van
Australië, van 1898-1900 deed hijJ een ZuidpoolP
expeditie
met het »
schip Southern Cross", drongg
p
door tot 78°50' Z.Br., in 1902 deed hijJ in W.-Indië
onderzoekingen
betreffende de uitbarsting
g van den
g
Mont Pelée, woont te Christiania, schreef „First on
the antarctic continent."
Borculo. Zie Borkelo.
hoofdst. van
het Fr. dep.
Gironde, o
Bordeaux,^
P
op
twee na de grootste zeehandelsstad van Frankrijk,
aan de Garonne, 262 000 inw., universiteit, academie van wetenschappen
groote oPenbaAA en kunsten,^8^
re bibliotheek; overblijfselen
uit den Romeinschen
J
levende g handel inz. met Ametijd. B. drijft eensen
tijd.^
Frankrij
rika en Afrika, neemt de eerstelaats
van Frankrijk
P
wat den handel in wijnen
Bordeauxwi Jnen uit
J
het Gironde-departement)
en`,brandewi'nen
betreft;
J
P
daarenboven scheePsbouw en andere industrie. —
B., in den Rom. t"0 d^Burdi
n9 ala en hoofdstad van de
prov. Aquitania
II,^ was reeds toen een vestingg en
q
P
een centrum van wetenschap;
P^ in de Middeleeuwen
was het de hoofdstad van het hertogdom
Guyenne.
Y
^
In Dec. 1870 werd het de zetel van de Fransche
reg eerin
g atie (Gambetta), 12 Febr. 1871
g sdele
kwam de Nationale Vergadering
doch verg
J
g er bijeen,
lede
g reeds 10 Mrt. d. a. v. haar zetel naar Versailles.
Bordeauschea
P p^ Fr. bouillie bordelaise, is een
mengsel
van kalkmelk en koPe
rvitrioolo Plossin g,
g
dat, overplanten
heen g
esPoten een doeltreffend
P
middel is teen
P
g vele lantenziekten.

^

BORDIGHEii9—BORKIIM.
stad in de It. prov.
Porto Maurizio.
Bordighera,
g
P
aan de Riviera di Ponente (de W.-kust van de Golf
van Genua), 4300 inw., druk bezochte winterbadplaats, K.M. van de Fransche ^ens
grens.
P
Boreas ( de noordenwind),
J de oude Grieken de
) bij
wind, die over de Thracische beren
g naar Hellas
woei, helderen hemel en koude veroorzaakte. -- In
de mythologie was B. een zoon van Astraeus en Eos
(Aurora), woonde in eengrot
^ van het Haemusgeb.,
g
met de door hemeschaakte
Orythia,
dochter van
^
g
den koning
g Erechtheus van Athene.
Henri, Ned. romanschrijver
en journalist,
Borel,^J
in in 1892 naar China, reisde
geb. 23 Nov. 1869,gg
daar, werd in 1894 ambtenaar voor Chineesche
zaken op
P Riouw, en bleef sindsdien met kortere of
tusschenpooze
langere
tusschen
ooien in 0.-Indië, schreef aan g
J kpsychologische litteraire werken als^^Het
Jongetje",
werken over Chineesche kunst engodsg
g J
dienst„Wisheid en Schoonheid in China"), later
dienst(„Wijsheid
meer realistische romans,Levenshorger” .
Drente, 9147
Borger,
P
^ ggem. in het 0. van de prov.
inw.; bij
het grootste
hunnebed van ons land,
J ligt
gt
g
21 M. lang,
45 ^
groote zijsteenen,
gedekt
door
oor
9 steeg
J
g
nen van buitengewone
grootte (het
gewicht
van
(
g
g
denootste
wordt op P20 000 K.G. geschat).
)
^
g
en dichter,
Borger,
^ ^ Elias Anne, Ned. godgeleerde
g g
geb. 26 Febr. 1784 te Joure, werd in 1807 te Leiden
tot doctor in de theolog ie bevorderd, werd aanstonds lector aan diezelfde universiteit, later buitengewoon en in 1815 gewoon
hoogleeraar,
in 1816 lid
g
g
g
van het Kon. Ned. Instituut;est.
g 12 Oct. 1820 en
te Katwijk
HijJ is vooral bekend als de
J begraven.
gr
dichter van „Aan den Rijn".
o ostelijke voorstad van Antwerpen,
Borgerhout,
^ oostelijke
g
rP
50 583 inw. ; veel fabrieken.
Borgharen,
^ ggem. in Z.-Limburg,
g
g aan de Maas, ten
N. van Maastricht, 830 inw.
te
Borghese,
g
^ Villa, voor de Porta del Po polo
P
Rome, door Scipione
Ca arelli B. in de Ile eeuwge^
bouwd, metrachti
eg tuinen, beroemd door hare
P
kunstschatten, waarvan echter tegenwoordig
g
g een
g edeeltetePari Js is; sinds 1892 daar ook de beroemde
schilderijengalerij ( Ra aëls Graflegging;
gig Titiaans'
Aardsche en Hemelsche liefde, enz.). — Hetpaleis
p
ste g
gebouwen van Rome.
B. is een derracht'
P ^
anzienlijke
Rom. familie, waarvan
.Bor
.Borghese,
hese aaanzienlij
k
der leden CamilloB.,
B. in 1605 als Paulus VPpaus
werd. — Camillo Filippo
Ludovico B. huwde in 1803
ppo
met Napoleons tweede zuster Maria Pauline, werd
in 1806 tot hertogg van Piacenza en Guastalla verheven, woonde vanaf 1818 te Florence, ald.est.
9
g
Mei 1832,
Borgia,
P
g ^Spaansch,
^ naar Italië verhuisd adellijk
Jg
slacht. — Alfonso B. werd in 1455aus
onder den
P
naam Calixtus III zijn
J nee + Rodrig o B. in 1492 onder den naam Alexander VII; hijJ zocht zijn
J huis
tot een machtige
te maken en zijn
J kinderen
gdynastie
Yun
te verriJ ken ten koste der Ital. vorsten;^gest. 18 Aug.
g
1503. Van een Rom. vrouw, Vanozza de' Catanei,
had hijJ verscheidene onechte kinderen, waaronder
Cesare B.ggeb. 1478; deze werd in 1493 kardinaal,
leg in 1498 hetpurper
u rP
er af, huwde in 1499 met Char-
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lotte d'Albret van Navarra, veroverde de Romagna,
maakte zich meester van Piombino en Urbino,
ruimde allerwege
en vergif
P
g door sluipmoord
g zijn
machtigste
vijanden
uht den weg, moest echter na
gg
zijn veroveringen
den dood zijns
vaders zijn
J
gen weer afstaan, werd door Ferdinand den Katholieke twee
jaar in Spanje
gevangen
vluchtte in Dec.
P
g
g
g gehouden,
1506 naar zijn
den koning
J zwager,
g
g van Navarra, en
sneuvelde 12 Mrt. 1507 bij
J Viana tegen
P J aar
g de Spanjaarden. — Zijn
1480, huwde in
J zuster Lucretia B.
^ geb.
g
1501 met haar derden echtgenoot
Alonso van Este,
g
den lateren hertog
huwelij
g van Ferrara, liet in dit huwelijk
naam na, ofschoon zijJ anders evenals
g
haar vader en broeder hartstochtelijken losbandigg
was. De dichtersrezen
haar om haar schoonheid
P
en kunstzin. ZijJ
24 Juni 1519.
Borgo, `San Donnino^ stad in de Prov. Parma in
N.-Italië, ten Z. van de Po, 13 000 inw.
landstr. in de Belg.rov. Henegouwen,
Borinage,
^ ^P
g
in den omtrek van Bergen, met zeer veel steenkolenmiJ nen ^,"de inwoners heeten Borains.
Boris,^ Michael, de eerste Chr. vorst van Bulgari'e, van 852-890, stierf in 907 in een klooster,
rij
e, door de Grieksche Kerk heiligg verklaard.
Boris Godoenof. Zie Godoenof.f
Minsk.
Borissof, stad in`` het W.-Russ.ouvern.
g
op
e den 1. oever van:de
,^ Berezina, 15 030 inw. ; dichtbi'J de dorpen
Stoedjank en Weselovo, waar in
rP Stoedjanka
de overtocht van het Fr. leger
had.
P
g plaats
Tambof
Borissogljebsk,
Borisso ljebsk stad in het ouvern.
g
(Z. 0. van Moskou), 22 000 inw.
11),
Borium, ((scheik. teeken B. atoomgew.
g
scheik. element, komt in de natuur alleen voor in
verbinding
g met zuurstof als boorzuur en boorzure
zouten. Het kan door reductie met natrum uit boorzuur verkregen worden
als amorf, groenachtig
^
g
bruin, reukeloos en smakeloosoeder;
door ome
smelten met aluminium ontstaan kristallen, bijna
zoo hard en zoo schitterend als diamant. De voornaamste verbindingen zijn boorzuur en borax (z.a.).
(
in N.-Brabant, ten Z. van
Borkel en' Schaft
^ gem.
g
Valkenswaard bijJ de Belg.
grens,
582
inw.
ggT
Gelderland, 4520
Borkelo,
Borkelogemeente in de prov.
P
aan de Berkel en aan den
inw. ; het stadje
J B. ligt
^
locaalspoorweg
met Deventer
P
g
g Ruurlo-Hengelo,
verbondent:door een stoomtram; in vroeger
g eeuwen
de hoofd P1*.vn
a "de
B. waarvan
a in
m1140
Jk
^ heerlijkheid
het eerst meldin gl
°wordt gemaakt.
g
Borkesdriftplaats in Natal, aan den spoorweg
Borkesdrift,
P
g van
Ladysmith
naar Vrijheid.
Y
Charkow in KI.Borki, dorp
P in het gouvernem.
g
Rusland, 1500 inw., bekend omdat op
P 29 Oct. de
op Peen hoogen
keizerlijketrein er ontspoorde
P
g dijk,
waarschijnlijk
tengevolge van een nihilistischen aanJ
slag;
gedachteniskerk.
gg
asen oe en handelscentrum in de SaBorkoe, ooasengroep
Borkoe
hara, tusschen Fezzan en Wadai, 16 000 K.M 2., 10
a 12 000 inw.Berbers).
(
Borkum,^ h et westelijkste van de 0.-Friesche eilanden behoort:totc'het Pruis. re .-distr. Aurich, 30
K.M'., voor de monding
B.
g van deEems,^ met 't dorp
rP
2300 inw., 2 lichttorons, reddingsstation,
zeebadP1.
g
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gem. in het Z. der prov.
Limburg,
Born,
P
g 25 K.M.
^ g
ten N. van Maastricht,Limbur
sche
klei, „löss"),
^
g
1962 inw.
in de prov.
Overi Jsel nabijJ Almelo,
Borne,
P
, gem.
g
aan de lijn
lij Almelo-Hen6045 inw. ; het dorp
P B. ligt
^
gelo.
Ludwi9, eigenlijkLeib Baruch, D. schriJ'ver,^g
geb. 6 Mei 1786 te Frankfort a. M., van Joodsche afkomst,romoveerde
in 1808 aan de univerP
ging in 1818 tot
siteit te Gieszen in de wijsbegeerte,
J g
de Evangelische Kerk over, woonde na de Julirevolutie van 1830 te Parijs,
J ald. gest. 12 Febr. 1837.
schrijftrant bezorgde
ZiJn geestige,
schrijftrant
g hem
g ^bijtende
J
g
hij
spo
veel bijval;
richtte
hij J
zijn
ot teg
J^ meedoogenloos
de dwaasheden
van het Duitsche volk en tegen
gen
Duitschlandsrrd astiekep olitiek. Bekend zijn vooral zijn
J
J Brieven uit Parijs".
Borneo is het ootste"eiland van Azië, een van de
Groote Soenda-eil., 760 375 K.M'., (22 x zoooot
In
als Nederland);
is
g
)^ het Nederlandsche gedeelte
552 694 :K,M'. ;',het is voornamelijk
J een bergland,
g
dat in den Kinibaloe, die in het N. 0. zelfstandig
zich verheft, 4175 M. hoog,
g gemidg^doch is overigens
deld niet meer dan 2000 à 2700 M. De grootste riv.
zijn:
P de W.-kust bijJ Pontianak
J de Kapoeas,
P
^ die op
uitmondt, haar stroomgebied
is ong.
gelijk
gg
J aan dat
g
stroomen de Kahajan of
van den Rijn;naar het Z. J
Groote Dajak-riv. de Kl. Da'ak-riv. en de Barito,
dicht bij Jde kust met elkaar
welker benedenloop,
P^
verbonden zijn;
J^ de Barito mondt uit bijJ Band' Jerma;ode 0.-kust mondt uit de Koetei en nog geendsin^P
g
goud,
e kleinere riv.
Borneo levert aan delfstoffen :,
diamanten en ijzer;
zijn
^ verdere uitvoerprodukten
rP
J
voorn. boschprodukten; ook cultuurgewassen
worg
belang-den er verbouwd, alleen katoen in eenigszinsg
rijke
oop
g
g wordt geschat
J hoeveelheid. De bevolking
ruim 1 800000:zielen,
000`zielen d. i. zoowat P2 per K.'.
M In de
langs de kusten Mabinnenlanden wonen Da'aks,
J
leiera Boegm
' eezen, Arabieren, Chineezen en een
duizendtal Europeanen.
— Het niet-Nederl.geP
deelte van Borneo bestaat voorn. uitgebieden onder Eng.
te weten : 1) het gebied
van
g
P
g protectoraat,
anY, die zich in 1877
de Britisch North$Born*Comp
en 78 op
bijJ Charter van
p B. vestigde
g en wier gebied
g
12 Mei 1888 onder bescherming
g van Groot-Britanniëesteld
werd; 80 561 K.M'. 208 000 inw.; 2) het
g
behoorend, 133 K.M'.,
eil. Laboean,^ a an Engeland
g
5900 inw. • hoofd
P de 0.-kust; 3)
P 1. Sandakan, op
het sultanaat Broenei aan de Golf van B., 21 000
gelijknamige
K.M'., 50 000 inw., met deeli
knami
ge hoofdstad;
dit sultanaat kwam in 1888 onder Eng. Protectoraat; sinds 1906 zetelt een Eng.. resident in de hoofdstad; 4) hetebied
van Charles Johnson Brooke,
g
dit sultanaat
den neef van James Brookez.a.);
(
Serawak is 103 221 K.M'., en telt 320 000 inw.,
hoofdstad Serawak op
g 10 000 inw.
P de N.-kust, ong.
Ook ditebied
en
niet aan Neder^ dus het geheele
g
g
land toebehoorende vasteland van B., staat onder
Eng.
— Het Nederl. gedeelte
van B.
g
P
g protectoraat.
is verdeeld in twee residenties ; Zuider- en Oosterafd. van Borneo, 407 660 K. M'., 782 726 inw.,
waarvan 1008 EuroP eanen en Wester-afd. van

Borneo. 145 310 K.M'., 450 929 inw., waarvan 374
Europ.
Pplaatse
De belangrijkste
laatsen in de Z.- en O.afd.
behalve
Band'ermasin: Kwala KaPoeas, Ken]
dangan, Marabahan, Amoentai, Ne
Negara,
g , MartaP oera, Kota Baroe, Maoera Tewe, Samarinda; in
de W.-afd., behalve Pontianak: Sambes, Montrado,
Singkawang
an g. — Afzonderlijke
Afzonderlijk namen
g en SimP
g
Sam it in het Z. W.,
gen de landschappen: Sampi
in Centr.-B., en Koetei, Berau, Boeloengan,
Tidoeng
ng
in het 0. (van
Z. tot N.).) — Eerst nadat
{
het N. deel van Borneo onherroepelijk voor ons
verloren was en in 1844 een En gelschman zich, in
Brooke, in Koetei wilde vestigen,
navolging
van
en,
^g
g
J gezag
gon het Gouvernement zijn
g gopP B. deugdelijk
te bevestigen.
Van 1850-54 werd oorloggg
gevoerd
g
teen
g Chineesche kongsis ter W.-kust; van 1859-62
werd het rijk
beoorlogd en ten val
J van Band'ermasin
^
gebracht, en in de Doeson-landen waren sinds 1905
aanhoudende schermutselingen
noodig;
g
g in Jan.
1905 overviel de toenmalige
g luitenant Christo el, die
toen civiel bestuurder was te Poeroek Tahoe in
Doeson, denretendent-sultan,
die bijJ het verzet
P
gedood werd,
waarmede echter de tegenstand nogg
g
niet aanstonds eindigde.
g
in de Belg.
prov. Antwerpen,
ten
Bornhem,
^ gem
g
gP
P
Z.W. van de stad Antwerpen,
rP nabijJ de Schelde,
7124 inw.
Bornholm, eil. in de Oostzee, behoort tot het
Deensche stift Seeland, 582, 4K.M'., 41 000 inw.;
hoofdP1. Rónne. — B. was tot ong.
g 1000 een zelfst.
rijkje.
J
Bornoe,, voorm. Mohammed. Negerrijkin MiddenSoedan (Afrika) ten W. en Z. van het Tsaadmeer,
nu behoorende tot het Eng.,
g D. en Fr. koloniaal
B., vroeger
J aan voortbrengselen.
gebied; rijk
g
g een
deel van het rijk Kanem, dat teen
g het eind der lle
eeuw door de Mohammedanen werd veroverd, werd
door Ali Doenauit versch.ebieden
bijeengevoegd
g
mans(1472-1505), bereikte zijn hoogsten bloei
onder Edrisz Alaoma(1571-1603). Sinds 1808
blootstaande aan aanvallen van de Foelbe, bezweek
het, bevrijdde
zich weer onder een nieuwe dynastie
Yn
Omar 1846-81). In 1894 werd B. veroverd door
officier en deze
Rabba, een voormalig
gYP
gEgyptisch
behield het tot 1900, in welk Jjaar hijJ door de Fr.
zijn de Kanoers 11 mill.)
verslagen
s
g werd .Bewoners zijn
het meest beschaafde deel der bevolking, daarneer oe
} enverder
yens de Makari of Kotoko(750 000)
;
Pen van Foelbe,^ Haussa en Toears
e9 (650 000);ook
circa 100 000 Arabieren. Hoofdst. was Birni, daarna tot 1894 Koeka, later Dikoa • het voorn. handelscentrum Ngornoe.
(in {de residenPava
Java
Boro-Boedoer,^ een ruïne op
tie Kedoe, ten N. W. van D'ok'akarta
een der
J ]
van Hindoe-bouwkunst;
J
Pnachtsg ste overblijfselen
naar men aanneemt dateert deze tempelbouw
van
P
de 9e eeuw na Chr. Enkeleedeelten
zijn
J onafgeg
werktebleven
;^g
de bouw schijntgestaakt tijdens
g
het verval of na den ondergang
g g van het Boeddhistisch rijk
heeft geen
J op
P Java. Het gebouw
g
g inwendige
g
om een heuruimte doch is terrasvormigg
vel en vormt vijf
J ommegangen met honderden nis-
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senvoorbeelden • een chaos van koePels en naalden,
enz. In den laatsten tijdtijwordt de B. stellijstwerk
selmatig bestudeerd, in détails gefotografeerd en
zooveel mogelijk
in wezen
geh.
g J
8

221. Boro-Boedoer.

Moskou,
Borodino,^ dorp
P in het Russ. gouvern.
g
tusschen de stad Moskou en Smolensk; 7 Set.
P 1812
werd het Russ. leger onder Koetoesof er door Napo^
leon verslagen; deze slag wordt ^
gemeenlijk
de
J slagg
g
genoemd. Maarschalk Ne
aan de Moskwaenoemd.
y werd
zijn
wegens
zijn verdiensten in dezen slag
g
g verheven tot
Vorst van de Moskwa.
Boroegoeng
^ g ( Boer9 oe, Borgoe,
9oe Borkoe of Boessa
M. ten W. van den
^ (400-450 M.)
n9), hoogvlakte
gv
benedenlooP van den Niger, in 1898 verdeeld tusschen Frankrijk (Dahomé) en Engeland(Nigeria),
g
60 500 inw., hoofdP1. Nikki (Fr.) en Boessa(ng)
g
(Eng.).
Borough,
g ^ Eng.
g woord = „burcht", in Engeland
g
de naam voor delaatsen
met stedelijke
stedelijk rechten,
P
boroughs
en
arliamenin municipal
p
u9
p
tary
boroughs,
welke laatste het recht hebben afge^
ge
vaardig den naar het Lagerhuis
te zenden; rotten
g
bor
boroughs
parliamentaryyboroughs,
die
^9 noemt men dep
u9
zoodanig in verval geraakt
zijn,
J dat het recht om
g
feitelijk in handen van
P arlementsleden te kiezen er feitelij
weinige
personen berust.
gP
Nowgorod
(in
Borowits i^ s tad in het ouvernem.
(
g
g
Midden-Rusland), aan de Msta, 12 000 inw.
Borromeische Eilanden,
^ groep
P van 4 kleine rotseil.
in het Lao
g Maggiore waaronder Isola Bella en Isola
Madre, metaleizen
en prachtige
P
P
g tuinen, heerlijke
natuur, zijn
J sinds de 13e eeuw in het bezit van de
familie Borromeo.
graaf, de Heilige,
2 Oct.
Borromeo,s Carlo,$^
9 geb.
g
1538 te Arona aan het Lao
werd in 1560
g Maggi
ggl
kardinaal en aartsbisschop
P van Milaan, zocht het
pausdom weer zijn
macht terug
te geven,
P
J vroegere
g
g
g
arbeidde aan de hervorming
g van de monnikenorden
en van het kerkelijk leven en g
werkte de uitbreiding
van het Protestantisme teen.
g Hi'J stichtte in 1579
het Collegium
Helveticum tot het opleiden
van goede
^
P
g
P riesters en in 1582 het »Gouden Borromeïsch Verbond" der zeven Kath. Zwits. kantons ter verdediging van hun geloof
• est. 3 Nov. 1584, in 1610 heig
^g
lig
g verklaard;gedenkdag
^^
g 4 Nov.
Borsele of Borsselen. 1)) Voormaligg eiland in Zeeland, reeds in de 7e eeuw vermeld; het vormde de
heerlijkheid
B., werd in 1530 en 1532 overstroomd,
J
in 1616J
g edeelteli'k herdiJkt en in 1680 aan Z.-Beve-

landehecht.
— 2) Gem. in het Z. W. van het
8
Zeeuwsche eil. Z.-Beveland, 1206 inw. — 3) Naam
van het adellik
dat vroeger
J geslacht,
g de heerlijkg
heid B. bezat. In onzeeschiedenis
is vooral bekend
g
Frank van B., in 1425 door hertog
Jan I V van Brabant (gemaal van Jacoba van Beieren, stierf in 1427) tot
stadhouder van Holland aangesteld,
8
Zeetevensvan
P
g eneraal en kapitein
land, in 1430 stadhouder van Holland
en Zeeland; in 1433 sloot Jacoba van
Beieren, met verbreking
g van een belofte jegens
Philips
J g
p van Bour9 ondié ,
zonder diens voorkennis eengeheim
huwelijk met van B., die daarop
P te
Rupelmonde
gevangen
werd.
g gezet
P
g
g
Jacoba verzamelde een vloot en voer
bevrijden Het kwam
naar Rupelmonde
om hem te bevrijden.
P
tot een overeenkomst tusschen haar en den
Holhertog,
g^ waarbijzijJ dezen laatste Henegouwen,
g
land en Zeeland overdroeg.
g Frank van B. werd
daaroPinvrijheid
vrijheid
gesteld, huwde Javoba in 't openP
^
baar en kreeg
en bezittingen
g
g van haar waardigheden
g
o. a. Borsele). Jacoba stierf 8 Oct. 1436; Frank van
B. bleef de trouwe dienaar van Philips
p en diens zoon
Karel den Stoute; hijJ ontving
g o. m. den titel v. graaf
gr
v. Oostervant en in 1445 de orde v. het Gulden Vlies;
hijJ woonde te Brielle en stierf ald. 19 Nov. 1470.
zijd van de
Borsod,
^ Hong.
g comitaat aan deze zijde
3630 K.M'. 258000 inw., hoofdstad Miskólcz
(in
( het N. 0. van Hongarije).
Borst (p ectus } , borstkas(thorax),gedeelte van
den romp
P tusschen hals en buik, van den laatste
gescheiden door het middenrif (diaphragma),
( diap hr ma ), dat
den bodem vormt van de borstholte. Deze wordt
van achteren door de 12 borstwervels, aan de zijden
door de ribben met hun spieren
en van voren door
P
het schildvormige
g borstbeen (sternum) omsloten.
Het binnenvlak van de borstholte is overtrokken
met het borstvlies (p leura costalis),
) een dun, taai
vlies, dat overgaat
in het bekleedsel der longen
g
g
(het
het longvlies,
pleura pulmonalis),
) ook over het midp
g es,p
derÍrif ligt
zak vormt.
g en zoodoende een gesloten
g
In de borstholte liggen
d. z. de voorgg de B.-organen,
g
naamste organen
van de ademhaling
g enden bloedsg
omloop
: longen,
hart, de grooie bloed- en 1 3^PheP
g
vaten, de luchtpijp
PJP en verder de slokdarm.
Borsten ( Mammae ) , de beide melkklieren op
P de
borsthuid van de menschen, door den boezem
(sinus) van elkaar gescheiden, alleen bij
J het vrouvolkomen ontwikkeld; het klierwelijkgeslacht
g
weefsel, waaruit het inwendige
in
g
^ bestaat, begint
de laatsteeriode
der zwangerschap
Pmoedermelk
P
g
teroduceeren
welke
door de melkorganen
geleid
^
P
^
g
wordt naar de door een donkerder teelhof
omgeven
P
g
mammalis).)
te els (papilla
tepels
p
Bosboom Johannes, Holl. schilder, geb. 18 Febr.
1817 te 's Ha^e; ald. gest.
14 Sept.
g
P 1891. B. ontleende zijn
J motieven vooral aan oude kerken en
kloosters; hij
J is de beste Ned. kerkschilder. HijJ
huwde in 1851 met A. L. 0. Toussaint, de bekende
schrijfster
mevr. Bosboom—Toussaint.
J
15
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Bosboom—Toussaint, Anna Louise Geertruida,
P 1812 te Alkmaar, huwde in 1851 met
8eb. 16 Set.
J. Bosboom, stierf 13 Apr.
P 1886 te 's Ha ge. ZijJ
schreef een lange
g reeks historische romans, meestal
ontleend aan deéschiedenis van
ons land, die nog
g
steedselezen
worden.
g
Bosch, Johannes van den, g ouverneur-eneraal
g
van Ned.-Indië;eb.
g 2 Febr. 1780 te Herwijnen,
leeftijd
op 17-jarigen
leeftijd als luitenant der genie
gingP
^ g
g
naar Indië en werd als luit.-kolonel in 1808, na
zijn verzoek uit den
het optreden
van Daendels, op
PJ
P
dienst ontslagen.
In 1810 vertrok hij
hij naar Nederg
land werd in 1814 belast met de directie der 0.-Ind.
zaken. In ons land hield hijf zich veel met armenverzor^'ngbezig,
g stichtte o.a. de Maatsch. van Weldadigheid, werd in 1827 naar W.-Indië gezonden
als
g
commissaris-generaal
om het bestuur te or g ani see g
ren. In Nederland teruggekeerd,
werdhij
hij tot goug8
verneur-eneraal
van Ned.-Indië benoemd, waar
g
hij
J het z..
g Cultuurstelsel invoerde (z. a.). Hiertoe
zeer uitgeontving
8
ge
ghijJ als „commissaris-generaal"
strekte bevoegdheden.
In 1834 legde
hijJ zijn
J beg
g
hij betrekkin8daarop
neer. Onmiddellijk daaro werd hij
noemd tot minister van koloniën. 31 Dec. 1839
trad hijJ af en ontvingg den graventitel,
nadat hijJ in
^
1835 reeds dien van baron ontvangen
8 had. HijJ stierf
28 Jan. 1844 op
J 's
Hage
Ha e.
P Boschlust bij
Jeltje
Kemper,
7 de. Zie Kemper.
p
p
geb.
Bosco Bartolommeo, beroemdoochelaar,
g
8
7 Jan. 1793 te Turijn,
Turijn, bereisde lange
gJjaren Europa
P
en een deel van het Oosten,est.
g 6 Maart 1863 te
Gruna bijJ Dresden. B. maakte met de Franschen
den veldtocht naar Rusland mee, werd
alse
g evan
8ne naar Siberiëevoerd
en verwierf ook daar veel
g
succes.
Boschjesmannen ook Boesman(Afrikaansch) of
Bushmen Engelsch , in hun
eigen
taal Sakwa of Seib
g
((mrv. San) g eheeten, onbeschaafd dwergvolk
(maxi- ,
g
mum-lente
8 144 c.M.) in
Zuid-Afrika, verwant aan
de Hottentotten; hun aantal vermindert sterk; zij
levenJ
edeelteli'k in dienst
g
der kolonisten,edeeltelijk
J
g
in woeste berg^ en steppenPPen
streken.
in 222. Boschjesman.
Boschka
^ gem.
p elle
g
J
Zeeuwsch-Vlaanderen, ten
0. van Terneuzen, 1186 inw.
Napels,
aan den
Boscoreale,^ s tad in de It. prov.
P
P
Z. 0. voet van den Vesuvius, 10000 inw. ; bekend
door de belangrijkevondst, er in 1895 gedaan,
g
van 140ootere
en kleinere zilveren voorwerpen
^
P
uit de eerste eeuw na Chr. ; het zilverwerk werd door
baron Edmond de Rothschild aan het Louvreeschong
ken.
Nape's,
gemeente in de It. prov.
Naels,
Boscotrecase,
P
^ g
den Z. voet van den Vesuvius, 11 000 inw.
in het 0. van Oranje-Vrijstaat,
ten
Boshof,^ plaats
P
N. 0. van Kimberley.
Y

in de prov.
Z.-Holland, aan de
Boskoop,
p ^ gem
P
g
Gouwe, 2 uur ten N. van Gouda, 6472 inw.
— Het dorpPB. is bekend om zijn
J boom- en bloemkweekerijen.
HerzegooBosnië vormde tot voor korten tijdmet Herze
het noordwestelijkste
wilajet
J
J van Turkije,
(
51 027 K.M 2., 1 932 000 inw. (waarvan ong.
g 602 000
Mohammedanen, 825 000 Grieksch- en 442 000 R.Kath.); het is een boschrijk
ber land met veel riJ bergland
vieren, rijk aan mineralen (steenkolen en ertsen),
met landbouw, veeteelt en industrie. Het voert
koren, hout enedroo
de P
pruimen uit en heeft
g
g
1956 K.M. spoorwegen en 3231 K.M. telegraaflijn.
De bewoners, Bosniaken, zijn
J van Serv.-Croatische
afkomst. De hoofdstad in Serajewo.
— B. behoorde
J
in de 12e en 13e eeuw tot Servië, werd in 1377 een
onafhankelijk
koninkrijk, in 1401 schatplichtig
J koninkrijk,
P
g aan
de Turken, in 1526 een Turkscherovincie,
werd in
P
1878 na heftigen
J tegen
g binnenlandsche oproer8 strijd
P roer
lingen door Oostenrijk-Hongarije
bezet en tot 1908
bestuurd, zonder op
P te houden een Turksche pro-Verdrag9 van Berlijn).
vincie te zijn(zie
De Turksche
^
(
revolutie van 1908 had in B. en Herzegowina antiOostenriksche
Jopgewek
neigingen o ewekt en daar dit land
streek, waarvoor het 400 millioen had uitgg
e even en waar het orde en welvaart hadescha
Pen,
g
niet maar zoo wilde opgeven,
annexeerde het B.
Pg
en Herzegowina
bijp
roclamatie van 8 Oct. 1908.
g
JP
Als compensatie
sc
beloofde het het Turksche
san dsP
jak Novi-Bazar (tusschen
Servië en Montenegro),
1
(
,)
dat het in 1879edeelteli'k
J bezet had, te zullen
g
ontruimen en zich niet te zullen verzetten tegen
g oP heftin^van de bijJhet Verdraggvan Berlijn
J aan Montene8ro opgelegde belemmerende bepalingen. Deze
schending
J n had eeng e8 van het Verdrag
g van Berlijn
weldig
ge opschudding
gevolge;
P
g Servië en Mon.
g ten g
tenegro,
g bedreigd
g
gT zich in hun nationale belangen
achtend, maakten oorlogstoebereidselen.
Oosteng
rijk-Hongarije trok eveneens troepen
P samen langs
g
derenzen,
doch mee door de bemiddeling
g der
g
groote Mogendheden
kwam het niet tot een oorlog.
^
g .
Thtacische B. of Straat van KonstantiBosporus,
p
nopel, zeeëngt
zeeën te tusschen de Zwarte Zee en de Zee
Marmora, 30 K.M. lang,
breedte 21 2
^
g grootste
K.M. kleinste 550 M. Aan den ingang
g gbijJ de zee
van Marmora liggen
links Konstantinopel
P en Pera,
gg
ggescheiden door den ,Gouden Hoorn", een zeeboezem, en rechts Scoetari.
Bosporus,
^ Kimmerische, heette bijJ de Ouden de
p
straat van Kertsj,J tusschen de Zwarte Zee en de Zee
van Azof, aan de beide zijden
waarvan zich het
J
gesticht in 480 v.
Bosporaansche
Rijk
p
^ uitstrekte,^g
Chr. dat later aan Mithridates IV van Pontus cijnsbaar werd en ten slotte door de Tataren werd
onderworpen.
BOSSU^ Maximiliaan de Hennin,graaf van, uit een
oudadellijk Z.-Ned.eslacht
((zie Boussu),
) was
g
vlootvoogd in Spaanschen
dienst bijJ het begin
g van
P
den 80-Jarigen
den Briel
g Oorlog,
g trachtte tevergeefs
g
te heroveren, bezette daarna door verraad Rotterdam, werd Alva's stadhouder in Holland, opereerde
P
met een vloot van kleine vaartuigen
g op
P het Haar
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lemmermeer tijdens
het beleg
J
g van die stad, verloor
11-12 Oct. 1573 opP de Zuiderzee een slaggtegen
g de
Noord-Hollandsche vloot onder Cornelis Dirksz.,
moest zich overgeven,
werd
g
te Hoornevan
en
g
ggezet,
g
waardoor prins Willem een
gijzelaar had voor het leven
en
gJ
van Marnix van St. Aldegonde,
9
die in handen der SP an'^ aar
denevallen
was; de gevangen
g
g
g
Spanjaarden
werden uitgePJ
ge
wisseld tegen
gevangen
en
g g
gHaarlemmers, die hierdoor eveneens van een wissen dood
gered
Bred werden. B.gg
ging later in
Staatschen dienst over, was
223. Bossu.
in den slagg van Gemblours,
31 Jan. 1578, een der aanvoerders van den middeltocht van het Staatsche leer;
g est.
g 21 Dec. 1578
te Antwerpen,
maar men zegt,
op het punt
P
P
g toen hijJP
was weer de zijde
J van Spanje
P J te kiezen.
Bénigne,
Fr. kanselredenaar,g eBossuet,^ Jacques
q
^
schiedkundige
en dogmatisch-polemisch schrijver,
gJ
werd in 1670 opvoeder
p 1627 te Dijon,
J
ggeb. 27 Sept.
p
van den Dauphin,
in 1681 bisschop
p
p van Méaux (in
het tegenwoordige deP. Seine-et-Marne),
) in 1697
staatsraad,est.
J B. was
g 12 April
p 1704 te Parijs.
een ijverig
van het Protestantisme, van
J
g bestrijder
de Jansenisten (z.a.) en van de mystieke
richting,
Y
g
hetuiétisme,
dat hij Jbestreed in den persoon
van
q
A
Fénélon ( z.a. ); hijJ was tevens een der stichters van
de Gallicaansche Kerk (z. a.).
Boston. 1) Havenstad in het N.-Eng. graafsch.
g
Lincoln, aan de Witham, 17 000 inw. — 2)) Hoofdstad van den staat -Massachusetts, in het 0. der
Vereende
Staten, aan de uitmonding
g
g van de
Charles River in de B.- of Massachusetts-baai, versterkte haven, 671000, met de voorsteden mee on gg.
800 000, inw.; Harvard-universiteitin
( de voorst.
Cambridge);
Rich=universiteit, techn. Boylstong
Y
instituut; veel industrie en handel, na New-York
de belangJ
rijkste in- en uitvoerhandel der Ver. Stagesticht
g P
ten. B. werdesticht
in 1630, was degeboorteplaats
van Franklin; 18 Dec. 1773 brak er het verzet uit
tegen
het Bostonsche Theeoproer.
P
g Engeland:
g
e stad in het Turksche wilajet
Bostra voormalige
Damascus, 120 K.M. ten Z. 0. van Damascus, aan
den voet van het Haurangeb.; in het 0. T. vermeld
als Astaroth, de zetel van koning
g 0q van Bazan;
behoorde later als Bet-As^ 'era tot het grondgebied
g
g
van den stam Manasse. Onder keizer Trajanus
7
werd B. (nu Nova Trajana
Bostraggeheeten)
) de
7
hoofdstad van de Rom.rov.
Arabië; in de eerste
p
helft der 3de eeuw zetel van een bisschop.
Tijdens
P Tij
d en de
werd er een citadelebouwd
en de
g
Kruisvaardersaven
zich veel moeite om die te verg
overen. Het tegenwoordige Bosra heeft slechts 1000
inwoners meer; oude burcht en veel bouwvallen.
BószSrmenY. Zie Ha ^'dubószórmeny.
Botanie,^ plantkunde,
P
^ is de wetenschap
P
A derplanten en, evenals de zoólogie of dierkunde, een onderdeel van de biologie.
Zij
wordt
verdeeld
in
1)
) de
J
g

227

marp
bolo9 ie, de leer der vormen, 2)
h siol^ie,
)depy
de leer der levensverschijnselen, en )3) des^ stems tiek, de leer van de indeeling der planten.
De morP
an wederom verdeeld wor
worden in de mor e bologie kan
en mor e bolo^'e in en 8eren zin of de vergelijkende
g
bologie, diezich bezighoudt
met gedaante,
rangg
g
g
schikkingn
met hun
un
ontg plaatsinggder organen
g anen
wikkeling,
g en de histologie,
g die zich met den inwendien
g bouw bezigghoudt. Onderafdeelingen
g van de
hYsiologiezijn
zijn deplantenpathologie (de leer der
plantenziekten),P
en de plantengeografie
lanten g
eo g
(de
( leer van
de verbreiding
— Aristoteles en diens
g der planten).
P
leerlip
leerling Theophrastus
waren de eersten,iezichb ezig p
hielden met de beschrijving
De werken
J g der planten.
p
van Plinius en Dioscorides(le eeuw na Chr. bleven
tot in de 16e eeuweza
g ghebbend; toen vatten de z. g.
„vaders der B. ", te beginnen met Otto Brim/de
Brim els, met
„kruidenboeken" de studie der B. oP . Lin•
naeus(1707-1778) was de eerste, die door zijn
o
J op
het verschil der bevruchting
sorganen der bloem
gebaseerd
stelsel de menigte
g
g pplanten wist onder te
brengen in geslachten
en soorten. Tegenover
zijn
g
J
g
kunstmate
g stelsel kwamen weldra natuurlijke
plantenstelsels
P
( (o. a. dat van Eichler).
) In de 19e
eeuw trad de studie der mor
holog ie en derPY
h sioP
logie meer op
Humboldt legde
P den voorgrond;
^
g den
grondslag
voor deplantengeografie; ook aan de
studie der voorwereldlijke
planten
alJ P
(P Yt Ph oaeon
tolo^'e )en derplantenpathologie werd veel gedaan,
dit laatste mede met het o0
oogop de ziekten der cultuurgewassen.
BothnYba
Y , een baai aan de Z.-O.-kust van Australië, ten Z. van Sydney, in 1770 door Cook ontdekt, was vanaf 1788 langen
tijd een strafplaats
voor
g tijd
p
En gelsche gedeporteerden.
g P
Boterbloem. Zie Ranunculaceeën.
en
Boterdiep,
p^ kanaal van Groningen
g en naar Onderdendam, 13,6 K.M. lang,
g staat bijJGroningen
g door
schutsluizen in verbinding
g met Damsterdiep
p en
Eemskanaal.
generaa van Ned.-O. Both,^ P ieter,gouverneur-generaal
g
1550geb te Amersfoort, voer in 1599
Indië, omstr. 1550eb.
bevelhebber van 9 scheen
p naar Indië, en in 1609
opnieuw
met 13 scheen,
wist een eind te maken
P
p
aan de toen in Indië heerschende verwarring,
gregeergeer
de van 1610-1612 alsouv.-generaal,
bevestigde
g
g
g
het Ned.eza
; keerde 2 Jan. 1614 met 4 schepen
P
g g
huiswaarts. Drie daarvan vergingen bi`
bij Mauritius en
B. verdronk daarbij.
J Een berggop
g
p Mauritius draagt
zijn
J naam.
ouis,
Boerengeneraal,
geb.
1864
te
GreyBotha,^ L
g
Yg
town in Natal, werd in 1888 lid van den Volksraad
der Z.-Afr. Republiek, wasg
in den laatsten oorlog
met Engeland
aanvankelijk
aanvankelijk adjudant
adjudant van gen.
g
g
Lukas Meer,
werd in Dec. 1899 bevelhebber van
y
de troepen,
die
Ladysmith
belegerden,
versloeg
Y
g de
P
g
Engelschen
onder gen.
Redvers Buller bijJ Colenso,
g
g
(15 Dec.)) en bij SSpionskop
P
p (24-25 Jan. 1900 en 5-6
Joubert(27
Febr. 1900), werd na den dood vanen.
g
Mrt. 1900)) commandant-ggeneraal van het Transvaalsche leger.
23-28 Aug.
g een
g
g streed hijJtegen
tienvoudige overmacht bijJ Belfast en Dalmanutha

P
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en volvoerde een meesterlijken
terugtocht
door het
J
g
Boschveld. Later was hij
J met de De Wet de ziel van
denerilla-oorlo
, gdeed noggeen inval in Natal met
8^
4000 man, nam deel aan de vredesonderhandelingen
te Vereeniging
) bezocht met De Wet
g ((15-31 Mei),
bijee
en De la Rey Europa
P om hulpP voor de Boeren bijeen
brengen;
werd in 1907 min.-president
van de
g
P
stichten der Unie van
Transvaal-kolonie; bijJ
Z.-Afrika, 31 Mei 1910, werd hijJ min.-president
P
van de Unie-regeering.
graaf
van, geb.
Bothwell^ James Hepburn,
p
^
g 1536,
kwam naar Schotland om koningin
g Maria Stuart
biJ te staan, liet Darnley
y (z. a.) vermoorden (Febr.
1576), huwde 15 Mei met de koningin, vluchtte,
toen deze zich moest overgeven,
naar Noorwegen,
g
g
later naar Denemarken, werd niet aan de Schotten
uitgeleverd,
doch in het kasteel Dragsholm
oop
g
g
Seelandevan
en gehouden
tot aan zijn
g
g
J dood in
g
1578.
Botnia, in de Middeleeuwen de Lat. naam voor de
kustlanden van de Botnischeolf.
g
deel van de
Botnische Golf heet het noordelijkste
Oostzee, ten N. van de Alandseil., 175 K.M. lang,
g
150 à 240 K.M. breed, tot 271 M. diep,
P met ontelbare
eilanden, klippen
en zandbanken. In de laatste
PP
eeuwen loopt
P het water teruggdoor de geleidelijke
J
g
opheffing
P
g van den bodem ((1,4-1,6 M. in een eeuw).
De havensteden moesten daardoor steeds verder
naar zee vooruitgebouwd
worden. Het Z. deel van
g
de B. G. is met het smallere N. deel verbonden
door de Quarkenstr.
en roof levende InBotokoeden,^ wilde, van jacht
J
dianenstam in Brazilië, opP de 0.-hellen g van het Braziliaansche kustgebergte
vanaf de Rio Doce tot aan
g ^
de Je quitinhonha, dragen
„bog houten schijven,
toks", in de onderlipP en de oorlellen (vandaar
hun
(
naam). Hun aantal wordt nu opP
ong.g 5000 geschat.
g
Botos'ani
J , kreitshoofdst. in het N. van het konink.
Roemenië, ten N. W. van Jassy,
Y 34 000 inw.
BS er,
s Johann Friedrich, D. alchimist, geb.
g
4 Febr. 1682 te Schleiz,est.
g 13 Mrt. 1719 te Dresden, was apotheker
te Berlijn,
zijn
zij
J moest wegens
P
g
P
8en die stad verlaten,
ging
II,
9
g g naar Dresden, werkte daar voor August
vervaardigde
g daar uit het bruinroode leem van Meiszen het eerste Meiszenerorcelein
en werd in 1710
P
directeur van eenroote
porceleinfabriek
te Meiszen.
g
P
ei
Botticelli^ Sandro,^ eigenlijk Alessandro Filippr
It. schilder,eb.1447
te Florence, ^ald. gest.
g
g 17 Mei
1510. Zijn hoofdwerken zijn: „De geboorte
van Veg
nus", „De Lente" (een allegorie), Madonna's, „De
aanbidding der Koningen"Florence drie fresco's
in de Sixtijnsche
Kapel
voortreffelijk
J
P (1484) en voortreffelijke
bij
b Dante.
in het Pruis.reg.-distr. Munster in
Bottrop,
p, gem.
g
derov. Westfalen,
54 000 inw.; kruitfabriek,
>
steenkolenmijnen.
helden uit den
BotaariS^ Markos, een der grootste
g
Griekschen Vrijheidsoorlog,
eb. omstr.
geb
1788 te
voegde
g zich in 1882 te Korinthe bijJ de aanvoerders van den opstand,
^verdedigde
g Missolonghi
P
g
g honderden mannen tegen
g eruimen tijd met eenige
g

12 000 Turken, slaagde
er daarna in 17 000 man en
g
geschut
eschut in de vesting
streed ook verder
g te brengen,
^
metoed
geluk teen
g de Turken. In den nacht .van
g g
P hij
19 Aug.
hij met 250 man in stilte door
g 1823 sloop
het T. leer,
asja en diens neef, richtte
g doodde den P^
een vreeseli'k
daarbij zelf
J bloedbad aan, sneuvelde daarbij
en werd te Missolonghi
gbegraven.
^
Bouche r Francois, Fr. schilder,eb.
g 29 Sept.
P
30 Mei 1770, leverde een menig1703 te Parijs,
g
Js, gest.
gte schilderijen
zijn
J en meer dan 10 000 teekeningen;
g
somwijlen een galant
karakter.
schilderijendroegen
g
g somwijlen
B. werd in 1734 lid der Académie en later ook directeur van de Gobelinsfabriek.
Bouches-du-Rhone^dep.
P in het Z. van Frankrijk,
omvat de Rhone-delta, de steenachtige
g vlakte Crau
en de uitloopers
der Alen,
5248 K. Me., 805 000
P
P
inw. ; hoofdsi. Marseille.
Boufflers, Louis Francois, hertogg de, Fr.-veldheer,
geb. 10 Jan. 1644, werd in 1693 veldmaarschalk,
in 1708 hertog
Frankrijk Beroemd is
P van Frankrijk.
g en pair
van Namen in 1695, van Rijssel
in
J verdediging
gmg
J
1708 en zijn
na de nederlaag
J terugtocht
g bij
J MalPlag
quet (11
( Sept.
P 1709).
q
het gr
grootste der Salomons-eil. met
Bougainville,
Bou
g
het kleinere eil. Boeka ong.. 10 000 K. M'., vulkanisch, vruchtbaar en woudrijk,
J tot 8100 M. hoog,
g behoort tot Duitsch-Nieuw-Guinea, sinds 1899 aan
Duitschland.
Bougainville Louis Antoine de, Fransch ontdekkingsreizig
er, geb.
11 Nov. 1729 te Parijs,
J maakte
g
van 1766-69 een reis om de wereld, na te voren in
Canada tegen
te hebben gestreden,
g de Engelschen
g
g
voerde in den N.-Am. Vrijheidsoorlog
het bevel over
een eskader, streed in de Chesapeakbaai
en bij
GJ ua
P
deloupe
P bij
J het
P en werd later maréchal de camp
hij
leger.
Na het uitbreken der Fr. Revolutie trok hij
g
zich terug
g 1811.
g uit den dienst B. stierf 31 Aug.
pa, versterkte havenst. in
Bougie,
Bou
ie Arab. Boedsja
9p
het dep. Constantine Algerië , aan de Golf van B.
18 000 inw.; hoofdmarkt van Oost-Kabylië.
Y
hertogdom
Bouillon was een Neder-Lotharingsch
g
g
in de tegenw.
Belg.
. prov. Luxemburggwaar
(waar vroe gP
g
nw.
ere
aan
de
Semoy,
2763
i.
heeft)
hoofdst.
B.
g
^
God ried van B.(z.
Godfried
( a.)) werd er mee beleend, doch
verpandde
het in 1095 aan den bisschop
P
P van Luik,
wiens opvolgers het eeuwen lang
g in bezit hielden,
het kwam in 1672 in bezit van heteslacht
Latour
g
ingelijfd.
Het
Frankrijk
gJ
d'Auver9 ne, werd 1793 bij
J Frankrijk
oude kasteel van Godfried staat nogg op
P een rots bijJ B.
Bouillon,^ Godfried van,
^ ggeb. in 1061, onderscheidde zich in verschillende oorlogen
P in dienst
g in Europa
van keizer Hendrik IV, die hem met de mark Antwerpen
Beneden-Lotharingen
g
rP en met het hertogdom
g
beleende. In Aug.
trok hi
hij met 70 000 man voetg
volk en 10 000 ruiters naar het Heilige Land,door
Duitschland, Hongarije,Bulgarije en langs KonstantinofApr.
el, stak in
1097 den Hellespont over, vereenigde zich te Nicomedia met andere vorsten, zoodat zijn
Jleger
g 300 000 man telde. Hij veroverde Nicea en trok naar Syrië, kwam 6 Jan. 1099 voor Jeruzalem, dat hijJ 15 Juli d. a. v. stormenderhand innam. Er werd een koninkrijk
gevormd uit de verJ g
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overde landen en Godfried aangeboden, die den titel
weigerde,
willend dragen,
waar
8
g
ggeen koningskroon
^
Jezus een doornenkroonedra
g
8en had. Hij noemde
zich „Beschermer van het H. Graf". 12 Aug.
8 1099
versloe hij
versloeg
hij den sultan van Egypte
gYP bijJ Ascalon. HijJ
stierf 18 Juli 1100 en werd bijgezet
in de kerk van
g
het Heilige
g Graf.
29
Ernest Jean Marie,geb.
Boulang er,, Georges
9
g
APr. 1837 te Rennes, was een Fr. generaal,
die een
g
oogenblik bestemd scheen een zeergroot
rooie rol in de
HijJ nam dienst
zijn land te spelen.
geschiedenis van zijn
P
in 1856, maakte de veldtochten in Groot-KabYlië en
in Italië mee, streed daarna in China, in den Fr.Duitschen Oorlog
g de Commune, zich steeds
g en teen
door dapperheid
onderscheidend. In 1880 werd hijJ
PP
bij
als brigade-generaalgeplaatst
e laatst
bi' het ministerie van
oorlog,
in Tunis, in 1886
g
g in 1884 divisie-generaal
minister van oorlog.
groote organigHijJ ontwikkelde $^
satorische kracht, zocht het Fr. leger
te mag
g gereed
ken voor een revanche-oorlog,
g was zeer bemind bijJ
het leer
zich echter ook zeer
P
g en het volk, laatste
op
Zijn
Zijn aftreden als minister wegens
gT
P den voorgrond.
g
den val van het ministerie Goblet(Mei 1887) werd
zeer ongaarne
ggezien door het volk en had anti^
Duitsche manifestaties tengevolge. B. werd te Clermont-Ferrand aan het hoofd van een legerkorpsgeplaatst, reisde echter telkens zonder verlof naar Parijs,
president
J voor allerlei Ppolitieke intriges,
g zoodat P
instellingen
Carnot, de republikeinsche
P
g bedreigd
^
achtend door zijn
zijnoptreden,
P
hem in 1888 opP non -actief stelde, waarna hij zijn
zijn ontslag nam. In hetzelfde
tot volksvertegenwoordiger ekozen.
ljaar werd hijJg
VanoP in
geschuldigd,
g
8 moest B.
g tot
g
g hoogverraad
naar Brussel, later naar Londen vluchten. In Aug.
g
1889 werd hij, hoofdzakelijk
hoofdzakelijk
wegens
8
verduisteringg
vanelden
tijdens
tijdens
zijn
zijn ministerschap,
Pbij
J verstek
8
tot deportatie
veroordeeld. 30 Sept.
Set.1891 pleegde
P g hijJ
P
zijn vriendin,
te Ixellesbi"
P het graf van zijn
(J Brussel))op
mevr. Bonnemain, zelfmoord. — Boulangisten heetten zijn
hun P
program
was^
ondwetsJ aanhangers;
g
g
herziening,
P en
P
g afschaffing
g van het presidentschap
èèn-kamerstelsel.
PBoulogne-sur-Mer,
P as
^
^ zeevesting
^ in het Fr. dep.
de-Calais, 53 000 inw., waarbijJ 7000 Engelschen;
g
badPlaats, zeehaven; belangrijke
^ J in- en uitvoerhandel. Vóór de stad verheft zich het 53 M. hooge
g
8gedenkteeken van het Groote Leger,
g een marmeren
zuil met een 5 M. hoog
g bronzen standbeeld van Naaan het kamp
g
p oleon I, ter gedachtenis
p bij B. waar
de Keizer in den zomer van 1805 een leer
g van
172 000 man infanterie en 9000 man cavalerie bi'J
een^ eirokken had voor een inval in Engel,
die
g
verijdeld werd g
door het uitbreken van den oorlog
met Oostenrijk en Rusland; 6 Aug.g 1840 deed
Lodewijk Napoleon
(de latere Napoleon
III) bij B.
p
p
een landing
Frankrij
g g in Frankrijk
g om zich van het gezag
te maken, wat mislukte.
Boulogne-sur-Seine,
g
^ s tad in het Fr. dep.
P Seine,
ten W. van Parijs,
$^
J ten Z. van het Bois de Boulogne,
oPden r. oever der Seine, 57 000 inw. ; villastad.
werktuigkundige, eb. 3
Boulton,^ Matthew, Eng.
gg
Sept.
gest.
17 Aug.
P 1728 te Birmingham,
g
g
g 1809 te
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bi' Soho, bouwde met James Watt saHandsworth bij
men stoommachines,aste
voor het eerst stoom
P
stempelen
van muntstukken, vond een
toe bijJ
P
mechanischrocédé
om olieverfschilderijen na te
P
maken en een middel omi sornamenten
goedkoopP
g
te vergulden.
g
Bount
^ groep
Y -eilanden
g P van 24 onbewoonde,
rotseil. in de Stille Zuidzee, ten 0. van Nieuw-Zeeland en daartoe behoorend, 13 M. K B., zonder
rijk aan robben; in 1788 door
P landengroei of water, rijk
van de „BountY", ontdekt.
Bligh,
9 kapitein
P
geb.
Bourbaki, Charles Denis Sauter, Fr.eneraal,
g
g
22 APr.1816 te Pau, onderscheidde zich in den Krimoorlogn
g in den Fr.g in 1859 bij JSolferino, kreeg
Duitschen oorlog
g in Juli 1870 het bevel over de
keizerlijke
J ggarde, werd met Bazaine in Metz ingege
sloten, ontsnapte
gorganiP verkleed uit die vesting,
seerde het Noorder-leer,
g nam 8 Dec. 1870 het bevel
over het Oosterleger opP zich, waarmee hij 9 en 15—
17 Jan. 1871 tevergeefs
door het Duitsche leger
g
g
voor Belfort zocht te breken, deed een mislukteoP
in tot zelfmoord en werd met zijn
ging
J leger
gopP Zwitserschebied
gedrongen,
waar het, 84 000 man
g
g
g
sterk, ontwapend
werd. B. was later bevelhebber
P
van een legerkorps te L
Lyon
on, daarna te Grenoble,
1881 den dienst;est.
P 1897 te
g 22 Sept.
BaYonne.
Zie Réunion.
Bourbon, eil. bijMadagascar.
J
g
geslacht, welks leden
Bourbon Fransch vorstelijk
Jg
in verschillende Europeesche
landen regeerden.
Het
P
g
ontleent zijn
J naam aan het kasteel B. te Bourbon
l'Archambault (deP. Allier, 3600 inw.; bijJ de Rom.
Castrum Borboniense). Als stamvader van heteg
slacht wordt beschouwd Adhemar ( in het begin
g der
10e eeuw, bloedverwant van Karel Martel). Beatrix
zoon van
van B. huwde in 1272 met Robert, jongsten
J g
Lodewijk van Frankrijk en bracht hem Bourbonnais
1341) noemde zich
aan. Hun zoon Lodewijk
^ (gest.
g
in 1327 voor het eerst hertog9 van B. (te
( voren heeren,
waren
,sires" van B.). Zijn zoons : Pierre en Jacques
4'
de stamvaders van twee linies, waarvan de oudere
B.zie alin 1527 uitstierf met den Connétable deB.(zi
lijnsplitbeginnende
jongere
lijn
P
] g
). De met Jacques
q
g
ste zich later weer in twee takken. Lodewijk van La
Roche-sur- Yon werd de stamvader van het huis van
(z.
zijn oudere broeder Frans
Montpensier
( a.), terwijl zij
p
(gest.
1495)den hoofdtak der hertogen
g en van B. voortg
zette. Frans' zoon, hertog
g Karel van B., had verscheidene zoons, waaronder Anton van B., hertog
prins van Condé.
van Vendome(z. a.) en LodewijkP
Deze laatste werd de stamvader van het huis Condé,
huwelij met Johanna
terwijl
zijn huwelijk
J de eerste door zijn
het koninkrijk
J Navarre verkreegg en bijJ zijn
dood in 1562 zijn
P de
J recht op
J zoon Hendrik zijn
troonopvolgingin Frankrijk
Frankrij naliet. Deze werd in
Frankrijk en tevens
als Hendrik IV koning
g van Frankrij
stamvader van de Bourbonsche huizen op
P de
tronen van Spanje,Parma en Sicilië. — In Frankregeerde
de oudere, koninklijke
lijn
rijk
J der B. van
J
1
g
1589-1795 en van 1814-30, toen Karel X door de
Juli-rev. va den troonestooten
werd. Met diens
g
kleinzoon, den graaf van Chambard ( z. a.), stierf

230

BOURBON—BOURGONDISCHE HUIS.

broeder van
deze oudere linie der B. uit. De jongere
g
Lodewijk XI V, Philips
Lodewijk
p van Orleans, werd de stamvader van de jongere,
hertogelijke,
later koninkl.,
J g
gJ
lijn van Orleans((z. a.). — In Spanje
p 1 kwam in 1700
de eerste B. op
p V, kleinz.
P den troon: koningg Philips
van Lodewijk XIVV van Frankrijk, wiens afstammeling A l fonus XIII nu nog
P J regeert,
g in Spanje
g
terwi'J l een andere tak, vertegenwoordigd door don
regeering
Carlos(z. a.), op
eerie aanspraak
maakt.
P
P de re
Zie ook Parma en Sicilié .
de Connétable de B.,
Bourbon,^ Karel van,genaamd
g
Fr. veldheer,eb.
g 17 Febr. 1490, werd door Frans I
tot belooningg voor zijn
J overwinningg over de Zwitsers bijJ Marignan
ano in 1515 tot connétable benoemd,
ging,g
omdat hem de door zijngemalin ggeërfde g oe deren onthouden werden, in 1523 over naar de zijde
van Karel V, belegerde
Marseille, versloegg Frans I
g
in 1525 in den slaggbijJ Pavia, sneuvelde 6 Mei 1527
bij een bestorming
g van Rome.
Bourbonnais,^ landschap
J k, dat
P in Midd.-Frankrijk,
van 1327-1523 het hertogdom
Bourbon vormde,
g
later eenrov.
van Frankrijk
Frankrijk werd, nu het dep.
P
P
Allier vormt en deelera van de dep.
P Cher, Creuse en
Pu Y-de-Dome; de hoofdst. was Moulins.
Bourbonsch familieverdrag,
g ^ en 15 Aug.
g 1761 ge sloten familieverdragg tusschen de regeerende
Bourg
bonsehe Huizen in Frankrijk,
Frankrijk,Sicilië,, Parma en Span^ an
je, waarin zij elkaars bezittingen
waarborgden
enelg
g
kaar hulpp toezegden
in geval
van oorlog.
g
g
g
Bourdaloue,
20
Bourdaloue Louis, Fr. kanselredenaar, geb.
g
Aug.
Au . 1632 te Bourges,
g Jezuïet, had veel invloed aan
het hof van Lodewijk XI V, die hem na de herroeping
Pg
van het Edict van Nantes naar Languedoc
zond, om
g
er de Protestanten te bekeeren, waarbij
J hij
J zeer gematigd
De laatste jaren
zijns
zijns levens wijdde
g optrad.
P
J
hij aan het bezoeken van hospitalen
en gevangenisp
g
g
sen; gest. 13 Mei 1704 te Parijs.
J
Bourg -en-Bresse^ hoofdst. van het dep.
p Ain (in
0.-Frankrijk ten W. v. Genève),21 000 inw.; oude
hoofdstad van het landschap
p Bresse • in de kerk
Notre-Dame de Bourg
van het
g de graftomben
g
Huis van Savo e.
dep.
. Cher. in Middenges^ hoofdst. van het de
Frankrijk,
J 46 000 inw. middeleeuwsche stad met
zware murens en torens; beroemde Gothische
kathedraal. Te B. werden 7 kerkvergaderingeng ehouden, de z..
g Bituricensische Concilies,^op
P de
laatste waarvan (1438) deauseli
P
Jke macht over de
Gallicaansche Kerk beperkt
werd. B. bezit groote
P
g
militaire inrichtingen
van
g en is bestemd om in geval
g
oorlog
oorlo het middelpunt
te worden van de nationale
P
verdediging.
Bour
g et Le, dorp
p (4000 inw.)ten N. 0. van
Parijs,
bloedi
gevechten edurenJ , bekend om de bloedige
gg
g
Parijs 30
( Oct. en 21 Dec. 1870).
de het beleg
g van Parijs
Bourget,
au? Fr. romanschrijver
Paul,
en criticus
criticus,geb.
g ^P
Set.
geldt voor den uitvinder
P 1852 te Amiens ^g
van den z.s
cholo
Y ' chen roman" schreef tal
g »P
van romans, daarnevens studies over Baudelaire,
Renara Flaubert, enz. B. is lid van de Académie
fran aise
Bourg ondiës Fr. Bourgogne,D. Burgund,
Bur and oudtijd
oudtijds

hertogdom,
daarna tot 1789 Franscheprov.
;
g
P
25 714 K. M2., 1 800 000 inw., hoofdst. Dijon
Dijon, vormt
tegenw.
dep.
g
P Ain, Saone-et-Loire Cote d'Or en
Yonne; vruchtbare vlakten, rijk
J aan rivieren en
kanalen, uitmuntende wijnen (Bourgogne-wijnen)
bloeiende handel en industrie ; rijk aan mineralen. -De oude Bourgondiërs
of Burgundiones ,
9
((Burgundii
9
een Germ. stam, die eerst aan de Weichsel en de Oder
woonde, trokken in 410 onder hun koning
g Gondicar
naar de RiJ nstreken en stichten daar het oude Bourgondische Rijk. In 437 werd Worms, hun hoof dst.
door de Hunnen verwoest, de overblijfselen
van het
volk stichtten in Savoye
rijk, dat het
Y een nieuwrijk,
g eheele Rhoneg ebied omvatte. De Franken maakten
in 534 van B. een Frankischerov.
— In 879 maakte
P
Frankrij en
ggraaf Boso van Vienne zich los van Frankrijk
het Arelatisch rijk (naar de hoofdst. Arles
of Arelatumenoemd
, dat het land tusschen Rijn,
g
Reuss, Jura, Saone, Rhone en Alen
P omvatte en in
889es
litst werd in een Trans'uraansch
en een
^
g P
Cisjuraansch Rijk, die echter in 930 door Rudolf II
weer vereenigd werden. Na den dood van den kinderloozen Rudolf
zij
f III liet keizer Koenraad II zijn
Hendrik III tot koningg van B. kiezen (1038).
Sindsdien behoorde B. tot het Duitsche Rijk,
J echter
werd in de 13e eeuw Frankrijks
) invloed er overheerschend, in'de 14e eeuw behoorden alleen Mom^g
el and
(Montbéliard) en Savoye
Y nog
g tatDuitschland. --Een
derde Bourgondische
staat, het herto9dom B. of Nederg
werd omstr. 900 door Richard,
Bourgondië,
graaf
9
^
van Autun, een broeder van Boso, g esticht en nagege
laten aan zijn
zoon
die
in
936
zonder
zonen
Rudolf,
f
J
na te laten stierf. Zijn
J kleindochter, Lud^ardis,
bracht het als huwelijksgift
aan Otto, den broeder
van Hugo
^Capet, wiens ggeslacht uitstierf in 1361. Nu
verviel het leen aan de Fr. kroon en koning
g Jan
schonk het in 1361 aan zijn jongsten
zoon Philip
J g
p
huwelij met
den Stoute. Deze verwierf door zijn
J huwelijk
Margaretha
van Vlaanderen de heerschappij
^
PPJ over
Vlaanderen, Mechelen, Antwerpen
en Franche
P
Comté. Zijn
J kleinzoon, Philips
p de Goede, vanaf 1419
herto van B., verwierf Holland, Henegouwen,
Zeehertog
g
land, Namen, Brabant en Limburg,
g verder in 1435
aanzienlijke
Frankrijk en in 1443
J ggedeelten van Frankrij
Luxemburg.. Philips'
p zoon, Karel de Stoute, die hem
in 1467 opvolgde, vereende
g in 1473 Gelderland
en Zutfen met zijn
streefde er naar
J bezittingen,
g
konin te worden van zijn
landen,
koning
zijnuitgestrekte
g
sneuvelde echter in den slagg bijJ NancyY(1477).
Ko(
ning Lodewijk
.^ k XI maakte zich nu meester van het
grootste deel van B., Karels' dochter Maria huwde
Oostenrijk, deze liet zijne
met Maximiliaan, van Oostenrijk,
Bourg. bezittingen
na aan Philips
p den Schoon e,
g
deze aan Karel V, waarna ze aan Spanje
P J kwamen.
Daarnaaat
van B. opp in die der
g
g de geschiedenis
Nederlanden en van Frankrijk.
Bourgondische
Huis, Het, noemt men in onze
g
8eschiedenis de drie B. vorsten, die van 1435—
1482 over ons landere
p de
g geerd hebben: Philips
Goede, Karel de Stoute en Maria (zie op
P deze namen) Onder den invloed van deze
vorsten werd vooral Zuid-Nederland zeer ver-
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franscht. Zeerunst'
was echter hun regeering
g ^
g g in
zooverre dat zij het land een krachtig centraal bestuurgaven;
de landen bloeiden, waartoe ook de
g
groote weelde aan het Bourg.
g Hof meewerkte.
Holland en Zeeland werdenewesten,
die met het
g
machtige
g Hanzeverbond den strijd durfden opnemen
P
om hun handel in de Oostzee te beschermen.
Bourgondische Kreits een der 10 kreitsen, waarin het Duitsche rijk
J in 1512 verdeeld werd, bevatte
hetaafscha
Bourgondië
en de 17 Nederl. g ewes P
^
g
ten, werd in 1548 op
J
P den Rijksdag
g te Augsburg
g
g aan
het oPP
ereza
g Duitschland onttrokken. Door
g van
het opstaan van de Rep.
P der Ver. Nederlanden en
door de Fr. Oorlogen
g in de 17e eeuw bleven er ten
slotte alleen maar de Z.-Nederl.ewesten
van over.
g
aan de kust van
Bournemouth, zeebadplaats
P
HamPshire, aan de Z.-kust van Engeland,
ten 0.
g
van Southampton
aan de Poole-baai; 79 000 inw.
P
BOUSSU
groot dorp in de Belg.
^ gP
g Pprov. Henegouwen,
g
aan de Haine en aan den spoorweg
P
g Brussel— Q uié vrain, 11608 inw.; kolenmijnen;
oud kasteel der
J
heeren van B. of Bossu.
.
Bouvines,^ klein dorp
beP in het Fr. dep.
PNord,
kend door twee veldslagen: 27 Juli 1214 versloegg
Philips
Frankrij er keizer Otto I V
van Frankrijk
p II August
u9'
Duitschland en 18 Mei 1794 versloegen
g de
Franschen er de Oostenrijkers
Oostenrijkers onder Kinsky.
y
BOuW Ned.-Ind. vlaktemaat = 500 vierkante
roeden = 7096 M2.
Bouwkunst, of architectuur, noemt men de kunst
om van duurzaam materiaal bouwwerken te vervaardigen
zijj is te verdeeelen in verschillende onderg
deelera als burgerlijke
bouwkunde,^ vestingbouwg J
g
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toegevoegd; over 't geheel
streefden zij
J naar het
g
massieve en hunebouwen
hadden een somber,
g
streng
bij v in
g karakter. Ook in de B. der Indiërs, bijv.
weer als
P goden, vindt men de pyramide
AYr
grondvorm.
rondvorm. Verder hadden zijJ in rotsen uitgehouwen
g
gebouwen
ebouwen en tempels,
waarbij
waarbij zich reeds sporen
P
P
vertoonden van een zuilenbouw. BiJj
Grieken is
de zuilenbouw aan vaste reels
g gebonden. Hun B.
openbaarde
zich het best en het schoonst in hun
P
temPels. Bijgaande
fig.
zuilen met kapiteel
en
Jg
P
g geeft
g
architraaf volens
g de drie Grieksche bouwstijlen
en verder in Toskaanschen en Rom.-Dorischen
stijl..
J — De Romeinen verbonden in hun B. den
zuilen-bouw der Grieken en deewelven
der Etrusg
kers. De B. der eerste christelijke
J eeuwen behield
de laat-Romeinsche vormen en nam de basiliek der
Romeinen aan alsrondvorm
voor de Chr. kerg
ken. — De Bs=anti nsche B. ontwikkelde zich zelfstandiger; bijz
zijn de vormen van hetgewelf
ijn
g
J deze
ondergeschikt
aan den eigenlijken
zuilenbouw.
g
g J
In de Moorsch-Ar. B. treft men eveneens antieke
hoef'zerboo
J
g
ggrond vormen echter treden daarin de hoefijzerboog
en de spitsboog
op en een streven naar weelderiger
g
P
gP
versierin . — In het Westen vertoont zich in de 10e
versiering
de RomaanscheB.^ die g de basiliek alsgrondvorm aanneemt, echter metewelven
instede van
g
platte bedekking. — De Germaansche B., verkeerdeli'k
J de Gothischeggenaamd, verbond met den zuilenbouw der basiliek en hetewelf
der Rom. B. den
g
spitsboog; de vormen werden slanker, zuilen engewelven kwamen in harmonischer verband, dee8
bouwen werden minder massief. De moderne B.
ontstond in Italië, waar men zich in de 15e eeuw
weer tot de antieke monumenten wendde.
Deze uit de studie der antieken wederggeboren B. is de Renaissance,^ uit de overdri'vin
^ en de RocoJ gwaarvan de Barokstijl
costi'l(z. a.) ontstonden. De B. der 19e
eeuw was een mengelmoes van allerlei
Bijna
vroegere
stijlen.
Bijna alle ggrootere geboustijlen.
g
wen, vooral uit de eerste helft dier eeuw,
zijn
bijzondere moeielijkheid
J
J leelijk.
J Een bijzondere
was en is nog
tijd
g steeds dat men in onzen tij
meer ijzer
en gglas en in den laatsten
J
tiJd gewapend
beton gaat
hooge
g P
g gebruiken,
g
g
eischen stelt vanTactische
inrichtingg en
P,
bruikbaarheid, zoodat het zeer moeilijk
J is
vorm en constructie met elkaar tot een
gelukkig
Een eigen
g stij
stijl is
g
P
gggeheel te paren.
ons land g evonden door Berlage
(z. a.).—
9 ^
Bouwmeester, Louis Frederik Johannes,
224. Zuilen en architraven in (van 1. naar r.) Toskaanschen,
Ned. tooneek eler, geb.
Sept.
P 1842 te
g
Dorischen, Jonischen, Korinthischen en Rom.-Dorischen stijl.
J Middelharnis, P
trad vanaf 1861 in bgrootere
kunde, waterbouwkunde enz. Vooral in de kerken en kleinere rollen op,
tijd een
P leidde geruimen
g
(tempels)
en de woningen
1879geëngageerd
P
g der menschen vertoonen zwervend leven, werd in Sept.
P
zich in verschillende tijden
en bij Jverschillende bij
hij weldra beroemd
J
J het Ned. Tooneel, waar hij
volkeren eigenaardige kunstig
kunsti e grondvormen in de werd. In 1902 verliet hijJ het Ned. Tooneel weer,
bouwstijlen).
werd directeur van het Haarl. Tooneel gezelschaP,
Kunstvolleroducten
der B. treft men het eerst seeelde ook in het buitenland en maakte herP
aan bijJ
Egyptenaren
en de Indiërs. In de B. der haaldeli'k
gYP
J tournées in Ned.-Indië. Den grootsten
g
E gyptenaren
heerscht de pyramide als grondvorm,
zijn creatie van den Shylock
PYr
, roem verwierf hij
g
J door zijn
y
zijJ hebben daar nogg de zuil,^ vierhoekig
„Koopman
van Venetië."
g of rond, aan uit Shakespeare's
p
P
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gem. in N.-Holland, bij^ EnkhuiBovenkarspel,
pe , g

zen, 2425 inw.

Boxmeer. Zie Boksmeer.
Boxtel. Zie Bokstel.
Braak- of Sabbathaar, was in Palestina volgens

Bovenmeer. Zie Lake Superior.
steekwapen,
de Mozaische wetgeving
Bowiemes,^ een opP een dolk gelijkend
gJ
P
g g (Leviticus 26) elk 7de

aldusenaamd
naar den Noord-Am. kolonel Bowie 'aar; de landen bleven in dat jaar onbebouwd;
g
ieder mocht echter overal verzamelen wat het
( gesneuveld in 1836
in den oorloggtegen
land zonder bebouwing
Ook mochten
g
P
gopleverde.
schuldenaars in dat jaar niet vervolgd worden.
Texas).
Braakman, inham in de Wester-Schelde, in den
N. 0.
Boyaca,
Y
225. Bowiemes.
dep
Z. oever, in 1440 ontstaan door een watervloed,
de . van de Z.-Am.
86 300 die 6 dorpen
rP verzwolg; sedert door inpoldering
Publ. Columbia, aan Venezuela grenzend,
P
^
8
veel kleinereworden.
K.M2., 702 000 inw.; hoofdst. Tunja.
g
]
omitieven,
v
zijngeneesmiddelen.,
te
Braakmiddelen,
rm, in 1880 in Ierland ontstaan,Boycotten,
^
ge
J g
Y
vormd van den naam van James
kk : braakwortel of iP ecucu
anBoycott
in welke brakingverwekken
g
y (gest.
^
(g
kopervitriool
of het a P omor 1897 , rentmeester van deoederen
van ^
graaf Erne ha, braakwijnsteen,
J
P
g
in Ierland ; deze werd om zijn
tegenover
Phine, dat onderhuids ingespoten wordt. Braken
J strengheid
g
g
deachters
door het landvolk, georganiseerd
in de wordt bevorderd door het drinken van lauw water,
P
g g
Iersche landliga,
Ieder ontweek van botermelk en door het kittelen van de keel met
g in den ban gedaan.
8
hem, zijn knechts en meiden verlieten hem, nie- den vinger
g of met een veer.
mand wilde hem iets verkoopen,
enz. Met hulp
Braaknoot,
Braaknoot de vrucht van Strychnos Nux vomica
P
P van
kunde
bekend als
militairen en van vreemde arbeiders slaagde
hij erin (kraanoo
8 hij
J
g , in de artsenmen
8
zijnoost
g binnen te halen en moest toen het land Semen Strychni, cirkelrond, 20 à 25 m.M. in doorverlaten. Het boycott
e
is sindsdien een wapen
^ J bevat de giftige
Y
8alkaP ge- snede, 3 à 4 mM. dik,i's,
brucine en gigasurine; --ook het
worden, dat in den economischen strijd
J der arbei- loiden strychine,
Y
zaad van Jatropha
bekend
ders meermalenebruikt
is.
p curcas L., in de apotheek
P
g
20 à25
eb.17
BoY-Ed^ Ida, D. romanschrijfster,
7
g Apr.1852 als Semen Curcadis of Semen Ricini majoris,
te Gergerdorf,
woont te Lubeck, schreef novellen m.M. lang,
8 6 à 8 m.M. breed, donkerbruin, werkt
g
en romans („Manner der Zeit", 8851; „Fanny Purgeerend en braakwekkend.
Forster", 1980; „Werde zum Weib", 1895; ,Die
Braakwortel. Zie Ipecucuanha.
p
Schuldnerin", 1899, e. a.).
Braam of braambes,
^ Pplantensoort, behoorend tot
Rubus en de familie der Rosaceeën, met
geb. 25 Jan. heteslacht
Boylen,
g
Y ^ Robert, Eng.
g natuurkundige,
g ^
o zand
1627 te Lismore-castle in de Ierscherov.
Munster, zwarte vruchten; komt sn ons land inz.P
^ond
P
woonde van 1655-68 te Oxford, daarna te Lon- in het wild voor (in 70 soorten). De framboos
lanter eslacht als de B.
den, waar hij 30 Dec. 1691 stierf. B. ontdekte de ook behoort tot hetzelfde8
P
volkslied, dadoor Mariotte gevonden wet, dat bijJ een en denBraban
nne
^
, D e, is het Belgische
g
van Dechet,8e•
zelfden warmtegraad
de volumina van
om- teerend van Sept.
P 1830; gedicht
g
8
g gassen
ler te Brussel,g ekeerd evenredig
aan de drukking,
waaraan
zij naamd Jenneval, Fr. tooneek
Pee
g zijn
ziJ
g
g
J
sneuveld bijJ
18 Oct. 1830, muziek van Francois
worden onderworpen.
rp
Boymans,, Frans Jacob Otto, de stichter van het van Campenhout
((gest. 1848 ).
p
Bomans-Museum
te Rotterdam, geb.
in 1774 te
Brabant is de centrale landstreek van de Nederl.y
g
Belgische
laagvlakte,
vroeger
Maastricht, was raadsheer in hetrov.
gerechtshof
g
g
g een zelfstandigg herP
g
in : 1) de Nederl.
te Utrecht, ald.est.
g
gggesplitst
P
g 19 Juni 1847. Toen zijn zoon togdom, tegenwoordig
Noord-Brabant, 5128 K.M'., 649 306 inw.;
Johannes Andreas vóór hem stierf, vermaakte hijJ prov.
P
2) de Belg.
Antzijn
P
g
^ prov.
J verzamelingg schilderijenenz. aan de stad Rot- hoofdst. 's Hertogenbosch;
terdam. Door een brandgin
gen in de vorige
g eeuw werpen, 2832 K.M'., 987 201 inw.; hoofdst. Antgg
. prov. B. 3283 K.M',.,1494 416
vele schatten verloren, doch deemeente
Rotter- weren;
P 3) de Bel gP
g
inw., hoofdst. Brussel; zeer vruchtbaar, rijk bedam heeft het museum hersteld en uitgebreid.
g
Boyne,
Y ^ riv. in Midd.-Ierland, 105 K.M. lang,
g sProeid; bloeiende industrie, inz. textiel-nijverheid.
mondt beneden Drogheda
uit in de Iersche Zee; -- B. werd in de 5e eeuw door de Franken bezet,
g
aan de B. werd, 4 K.M. van Drogheda,
1 Juli 1690 kwam bijJ de verdeeling
g van het Frankische rijk aan
g
Keizer Hendrik V beleende er in 1066
de afgezette
koning
Jacobus II, die Lotharingen.
g
g
g van Engeland
g
vanuit Frankrijk
Frankrijk in Ierland geland
was, aan het God ried met den Baard mede, wiens nakomelingen
g
g
er heerscheen tot in 1355. Daarna kwam B. aan het
hoofd der opgestane
Ieren volkomen verslagen
P8
g
en in 1406 aan het Bourgondische
door den koning-stadhouder,
g
g
g
Pprins Willem III Luxemburgsche
Huis. Tengevolge van den 80-Jarigen
van Oranje.
g Oorlog^ kwam
7
Bozen,^ It. Bolzano, stad in Tirol, aan den spoor- het N. deel van B. aan de Rep. der Ver. Nederlanweg
g van Innsbruck naar Triënt, 24 000 inw. ; den en behoorde tot de z..gGeneraliteitslanden.
linie
stapelplaats voor den Duitsch-Italiaanschen handel Zuid-Brabant bleef tot 1714 aan de Spaansche
P
(wijn,
der Habsburgers en kwam daarna aan het OostenJ ooft).
Keizerlijke
Huis. In 1797 kwam het aan
Cunea (in
N.-W.-Italië, niet ri'ksche
Bra, stad in derov.
J
J
(
P
ver van Turijn),
en wijnteelt, Frankrijk,in 1814 aan het Koninkrijkder Nederlan17 000 inw. ; zijdelederindustrie.
den, in 1830 aan België.

BRAG`HYCEPHALIE—BRAHMA.

P

g

BrachY cep halie of korthoofdigheid
noemt men
g
dien vorm van den menschelijken
schedel,^
J
J
deootste
breedte de lengte vrijwel
nabijkomt, al$TgJ
thans minstens 80 %
^o ervan bedrast.
ce halen noemt men
g BrachYp
de menschen met zulk een schedel. Tegenstelling
g
g Dolichocephalie
p
(z.a. ).
Brach
o den of Armp
oot'
Y po
^en,
klasse der Molluskoeden vroeger
g
wegens
hun overeenkomst met
g
mossels tot de Weekdierenereg
kend, vastzittende,een
g kolonies 226. BrachYcevormende, in den regel tweeslach- Phale schedel
tieg zeedieren, met fijne
J door een v. boven gezien.
g
scharnier verbonden, kalkachtige
g
buik- en rugschaal,
met twee ^
groote spiraalvormig
g
P
g
opgerolde,
op armen gelijke
PgP
g Jnde uitsteeksels. De B.
tellen duizenden soorten, die echter meest fossiel
zij slechts ruim 100 levende soorten.
zijn;
J er zijn
de zuster van Renaud de Montauban
en een der heldinnen uit den Orlando Furioso" van
Ariostoz.a.)
Zij was gewapend
. Zij
met den fameusen
^
g P
lans van Ar gail, die ieder omverwierp,
er door
rP^
haar naam aan vrouwen
gBraakt werd. Mengeeft
g
die zoowel uitblinken door schoonheid als door
kriJ gshafti
gheid.
Braddock, stad in den staat Pennsylvanië,
in het
Y
N. W. der Ver. Staten, aan de Monongahela,
16 000
g
inw. ; staalfabrieken.
Braddon, Mary
geb.
y Elisabeth^ Eng.
^g
g schrijfster,
J
1837 te Londen, weduwe van den uitgever Maxwell, schreef sensatieromans :»Aurora Floyd"
Y
(1864), „Lad
He
^ „Henry
Dunbar"
Y secret",
Y Audley's
(1864); „Taken of the Flood" (1874), Cut byY the
county" (1887), ,Under love's rule" (1897),enz.
Bradford,^ stad in het graafsch.
York (West
Rig
( est
ding, in het midden van Engeland,
ten W. van
g
Leeds, aan het B.-kanaal 288 000 inw. • hoofdzetel
van de wolindustriekam
{
garen en mohair),,
zijde- en velvetfabricage.
g — B.,^ voorst. van Manchester, 20 000 inw.
Bradford,^ stad in den staat Pennsylvanië,
in het
y
N. W. van de Ver. Staten, 15 000 inw. •,p
petroleum.
Bradlaug h^ Charles, Eng.
geb.
^g
g radicaal politicus,
P
26 Sept.
1833 te Londen,propageerde onder het
P
pseudoniem Iconoclast((Beeldstormer), werd in 1880
P
tot lid van het Parlementekozen,
echter eerst in
g
1886 toegelaten,
daar hij
J erop
g
P stond inPlaats van
een eed een belofte af te leggen;
30 Jan. 1891
gg ^ g
te Londen.
Bradley,
Y^Janes, Eng.
g sterrenkundige,
g ^ geb.
g in Mrt.
1692 te Shireborne (Gloucester), werd in 1721 hoogg
leeraar te Oxford, in 1742 directeur van de sterrenwacht te Greenwich,est.
g 13 Juli 1672 te Chalford,
ontdekte in 1728 de aberratie van het licht, bewees
in 1748 de nutatie der aardas, verder bekend door
zijn
J nauwkeurige
g waarnemingen
g van vaste sterren.
Bradwardine,
Bradwardine Thomas van,^ Eng.
g scholastiekgeleerde, wegens
zijn
groote ggeleerdheid Doctor pro-J ^
g
fundus" de diepzinnige doctor") bijgenaamd,
geb.
g
g
1290 in het Z. van Engeland,
studeerde in Oxford,
g
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werd kanselier van de St. Paulskerk te Londen,
biechtvader van Eduard III, in 1349 aartsbisschop
van Canterbury;
26 Aug. 1349.
Y gest.
g
door muren omB a ouderwetschebouwde,
g
rov. Minho, tusschen de
geven stad in de N.-Port. P
rivieren Cavado en Deste, 24 000 inw.; zetel van
een aartsbisschop
(primaat van Portugal);
P(P
g ) ; Gothische hoofdkerk, Rom. oudheden. -- B. was in de
5e eeuw de hoofdsi. van het rijk
J der Sueven, tot
1147 residentie der Portugeesche
koningen.
g
g
Traz os
Braganza,
6 anza versterkte stad in de prov.
P
Montesin het N.O. van Portugal,) 5000 inw. ;
Montes(in
zijd
eteelt stamslot der voorm.
middelpunt
van zijdeteelt;
P
dynastie.
Y
dat in or
Pania^ naam van het koningshuis,
B^
g
togal tot 1853 en in Brazilië tot 1889 geregeerd
g g
heeft. Het huis B. ontstond met Alfonso I, den eersten hertog
est. 1461, een onechten zoon
g van B.,gest
koning
^ In 1640 kwam het
g Johan I van Portugal.
met koning
g Johan I V op
P den Portu geeschen troon.
Door de zonen van Johan VI (die in 1826 stierf),
Pedro en Michaël, splitste
zich het Duis B. in twee
P
liniën. Pedro werd in 1822 keizer van Brazilië en
deed in 1826 afstand van de Portugeesche
kroon
g
tene
zijn dochter Maria da Gloria,g gunste van zijn
huwd metprins Ferdinand van Saksen-Coburg-Gotha,
q
wier nakomelingen tot 1910 in Portugal
g regeerden.
g
Met haar stierf het huis B. in Portugal
uit
(15
( Nov.
g
keizerlijk Braziliaansche linie werd in 188
1853). De keizerlijke
•
een revolutie van den troonestooten
en stierf
g
in 1891 in de mannelijke
J linie uit bijJ den dood van
Pedro II. Daarentegen
g bloeit het huis B. nog
g in de
z.g. prinselijke
^
^ linie, die van Pedro's broeder Miguel
9
z.a. afstamt. Deze linie is in Beierenevesti
g
g d. -tog
De kroonprins van
Portugal
voerde
den
titel:
hertog
g
van

B.

o der
Bra
i in de Noordsche mythologie de od
g ^g
en der welsprekendheid,
een zoon van
P
van Iduma. — B.,
Odin en de echtgenoot
B. ook de
g
oudste Noordsche skalde, de eerste, die omstr. 800
n. Chr. lofliederen dichtte opP koningen,
g waarvan
no
fragmenten bewaard
zijngebleven.
nog
gg
beroemd Deensch sterrenkundige,
Brahe Tycho,
^
g
stijl)
J 1546
(
ggeb. 14 Dec. (oude
te Knudstrup
P in Schonen,
bouwde in 1580 op
P het eil.
Hveen in de Sont de sterrenwacht Uraniënborg,
g kreeg
g in
1599 van keizer Rudolf II het
slot Benathy
Y bij
J Praag
g ten
geschenke om er een sterrenwacht te bouwentoen
hijJ door
(
het overlijden
van Frederik II
J
van Denemarken zijn
J beschermer verloor en Uraniënborg
} B. stierf daar
moest verlaten).
stijl).
B.
24 Oct.( nieuwe
1601)
J
heeft zich vooral beroemd
zijn practische
P
ggemaakt door zijn
227. Brahma. sterrenkundige
g
g ontdekkingen
en waarnemingen.
g
Brahma,^ Sanskr. woord, oorspronkelijk:toover

J

g

234

BRAHMA—BRAKTEATEN.

spreuk,
later, wijl
wijl men meende door toovers P reu P
te g
kunnen dwingen,
als
s het
ken zelfs
deet
door de Ind. godsd.
„Eene", het „Onvergelijkelijke",
g
bespiegelingaan het, hoofd der goden
geplaatst;
g
gP
voor het volk een mannelijke
J ggodheid, die met iva
of
Trimoerti
Drieëenheid
een
eenheid,
de
en Vishnoe
voorgesteld
met vier hoofden en
vormt. HijJ
g
met vier armen.
Brahmana is de naam voor die werken, welke de
oudste dogmatiek
der Brahmanen (z.a.) bevatten,
g
verder ook verklaringen
der gebruiken
van den
g
g
eeredeenst, de oudste wijs
J g eerige verhandelingen
g in
roza (de Upanishads)
proza
) en de oudste legenden.
p
g
de Fr. spelling, Braminen,
Brahmanen of, volgens
g
zijn
) de leden van de hoogste klasse in de Ind. maatzijvormen den geleerden
schaPp
i ;Jzij
stand. Tot hen
g
behooren deriesters,
de geleerden,
de leeraren en
P
g
de rechters; echter staan ook andere beroepen
P voor
hen open;
zij
zij mogen echter niet in dienstbaarheid
P
leven. Zij
J hebben door hun voorbeeld een goeden
g
invloed uitgeoefend
op
ge en ze deg
g
P het godsdienstige
zij14 893 258
lijke
J leven der Indiërs. In 1901 telden zij
zielen.
welke van
Brahmanisme, die Indischeodsdienst,
g
de 8e tot de 6e eeuw v. Chr. bestond enekarakg
teriseerd werd door het scherper
P op
P den voorgrond
g
treden van den onpersoonlijken
„Brahma" z.a.
(
J
),
P
het ingewikkelde
offerandenwezen
en
de
verdere
g
kasten en der zielsveruitbeelding van de leer der
uitbeeldin
er
Jhoog
huizing.
volgelingen hoo e
g Het B. stelde aan zijn
van zedelijkheid
en lede
J
g voor inbreuken
daarop
P boetedoeningen
g en zoenoffers oA . In ruimeren zin duidt men met B.ewoonli'k
g
J den nogg heden
in Indië heerschenderodsdienstvorm
aan, die
g
echter juister als Neo-B. of Hindoeismez.a,
(
) wordt
aangeduid.
g
Zoon van Brahma"), riv. in Azië,
Brahmapoetra,
po
2888 K.M. lang,
gop
ontspringt o de N. hellingg van den
Himalaja, in W.-Tibet, stroomt onder verschillende
namen (inz. als Dsan
9po) , 1650 K.M. lang,
g door
aan
Z.-Tibet breekt als Dihong
9 door het Alpenland
P
het 0. uiteinde van den Himalaja,
] komt als B.
in het N.O. van Assam in de Indische laagvlakte,
g
wendt zich Z.-W.-waarts naar Bengalen,
en vormt
g
met den, met haar door verscheidene armen veres een aan eil. rijke delta. Haar stroom
bonden, GangJ
De B. is een van de
g
g ebied is 395 435 K.M2. root.
heilige
g rivieren der Indiërs.
de cochinchinakip
een op
Brahma
etraki
P
P gep^
po
lijkende,
doch fraaiere hoendersoort, met driedubJ
belen, lichtetanden
kam.
g
godsdienstige
Brahmosomadsj,
g
g secte in Eng.-In!^ g
dië in 1830esticht
door den Brahmaan Ram Mog
(geb.
in 1774 bij
gest.
han Roy
(
J Bardwan in Bengalen;
g
g
yg
in 1833 te Bristol),met het doel om zonder een beop
P te wekken
g
Paalden eeredienst tot godsvrucht
en heteluk
g der menschen te bevorderen door toenaderingusschen
de verschillende godsdiensten;
g
g
later in verschillende richtingen
gesplitst.
p
g g
geb.
7
Brahms,^ Johannes, Duitsch componist,
p
g
Mei 1833 te Hamburg,
g woonde vanaf 1869 meestal
te Weenen, waar hijJ 3 April
p 1897 siterf. B. was een

ernsti ge, diepe
P natuur, daarbij een meester over den
vorm; zijn vier sYmp honieën zijn met die van Schumann de beste na die van Beethoven; zijn
J ^^Duitsch
Requiem"
is het beroemdste kerkmuziekstuk van
q
den nieuweren tijd.
J
Brahoei aan de Dravida's verwante nomadische
volksstam in de bergen van Kelat (Beloetsjistan),
ong.
g 50 000 zielen.
geneesheer, ggeb. in 1795 in
Braid,
Braid J ames, Eng.
gg
Schotland,est.
g 25 Mrt. 1860 te Manchester, ontdekte in 1841 dat hypnotische
slaapverwekt kan
YP
worden door het laten staren op
P een blinkend
blinend voor
werp
onderzoekingen
h
p deed belangrijke
g
g Pop
YPno
tischebied.
g
Braila, hoofdsi. van het Roemeensche district B.,
(4358 K.M2., 145 000 inw.; het O. deel van de
Walachijsche
laagvlakte),opo den I. oever van den
J
Donau, 65 000 inw.; haven, uitvoer van koren.
Brailleschrift,, een door den Franschman Ch. Barzijn landgenoot
bier uitgevonden en door zijn
Louis
g
blindenonderwijzer,
Braille blindenonderwijzer,
Braille(
g geb. 4 Jan. 1806 te
CouPvra
J)verbeterd en
Y, est.
g 6 Jan. 1852 te Parijs)
naar dezenenoemd
blindenschrift, waarbij
waarbij de afg
cijfer voorzonderli'ke
) letters van het alfabet en de cijfers
worden door 1 tot 6 punten,
op
P verschillen g
P
de wijzen
en die door een stalen ggrift
J
^gerangschikt,
g
inaPP
ier doorgedrukt
worden, zoodat de blinden ze
^
aan de andere zijde
J van het papier
PP kunnen voelen.
prov. Brabant,
Braine I'Alleud gem. in de Belg.
gP
ten Z. van Brussel, 9577 inw.; het slagveld
van
g
Waterloo ligt
g gedeeltelijk
J in deze gemeente.
g
$
in de
Braine-le-Comte 's Gravenbrakel ,em.
g
Belg,
Heneoguwen,
9463 inw.; weverijen,
weverijen,
g prov.
P
g
J
Brakel,^ Van, naam van een oud-Nederl, geslacht,
g
waarvan eenige leden het Verbond der Edelen onderteekenden ; anderen behoorden tot de Ned. zeehelden. De bekendste van deze is Jan van B.
geb. te
^ g
leeftij in
Rotterdam in 1618, trad opP 22-jarigen
J g leeftijd
zeedienst, was in 1665 bevelhebber van een
brander, onderscheidde zich in 1666 zóózeer, dat hijJ
in 1667 benoemd werd tot kapitein
van het oorlogg
P
schipde
Vrede", nam deel aan den tocht naar
P
Chatham, zeilde met zijn schip
P alleen vooruit, veroverde een Engelsch
fregat,
waardoor Jan Danielz.
g
g
van den Rijng
gelegenheid
kreeg
J brander
g
g om met zijn
de afsluitingsketen
over de Theems in stukken te
g
zeilen. Ook verder toonde hijJ zooveel moed, dat de
Staten hem eenouden
keten en een eere Pennin g
g
schonken. Ook in den zee-oorlog
g van 1672 en 1673
en later inevechten
met Barbari'sche
zeeroovers
J
g
onderscheidde hij
hij tot schout-bi'J
J zich, zoodat hij
nacht bevorderd werd. In die hoedanigheid
begege
g
leidde hij
hij prins Willem III naar Engeland
in 1688g
Van B. sneuvelde in den slag
J Bevesier BeechYg bij
head), 10 Juli 1690. Zijn ggraftombe is in de St. Laurenskerk te Rotterdam.
Brakteaten(van het Lat. bractea,„blik"), holle
munten, in de Middeleeuwen voornamelijk in
Duitschland uit zilverblikesla
g gen munten, komen voor van de 12e tot in het einde der 16e eeuw en
zijn
zijde gestempeld.
J slechts aan èène zijde
p
g

BRAND—BRANDSPUIT.
1833 te Bloemfontein,
Brand, Jan Hendrik,geb.
Brand
g
te Kaapstad, studeerde
in Engee
est. 15 Juli 1888P
g
g
land werd rijksadvocaat
te Bloemfontein, in 1866
J
g ekozen tot President van den Oranje-Vrijstaat en
vijfmaal
herkozen, het laatst in 1884. B. was in 1881
J
bemiddelaar bijJ de vredesonderhandelingen
g tusschen
En eland en de Z.-Afr. Republiek:
gest.
Engeland
P
g Nov. 1888.
die inz. bijJ
Brand naam van eenplantenziekte,
P
waarbij de aangetaste
granen
optreedt en waarbij
deelen
grP
g
veelal de vruchtbeginsels)
vervangen
(veelal
g worden door
g
een donkere massa sporen,
afkomstigg van de zwam,
P
die uit den bodem op
plant terecht is gekomen.
PdeP
g
Bi de rogge
Bij
gg komt B. ook opP den halm voor.
Brandanus, De Heilige, abt van een Iersch klooster in de 6e eeuw, deed volgens
de sage
g
g met 17
landen en
monniken zeetochten naar fabelachtige
eilanden, waarbij
J ten slotte het „Land van BeJ hij
lofte" vond. Deze leende
is in de 10e of de 11e eeuw
g
in Ierland in het Latijnte boek gesteld
{„Navigatio
g
Sancti Brandani") en werd in verschillende andere
talen inroza
en poëzie
verwerkt.
P
P
Brandaris, d e grooie lantaarn, die bijJ nacht het
Brandaris
admiraalschip
P kenbaar maakt, ook wel: een groot
^
kustlicht of vuurtoren; inz. die opPTerschelling.
g
prov.
in
het
midden
van
het
koBrandenbur
Brandenburg, P
ninkr. Pruisen, het stamland, waaruit Pruiseneroeid is, (zonder
Berlijn) 39 842 K.M2., 4 092 616
groeid
{
inw. (waarvan 300 000 Katholieken en 61 000
Israëlieten omvat hetrootste
gedeelte
van het
g
g
oude markg raafscha
p B. (alleen de Altmark behoort tot derov.
van
g
P Saksen) en verder gedeelten
de vroegere
grenslanden
van dat mark raafsch.;
g
g
g
voor hetrootste
deel een zandige
{
g vlakte desg
ween
g
g de „zandkoker van het Heilige
g vroeger
Roomsche Rijk" bijgenaamd),
), in het N. en Z. heuvel)g
achtig^tal van meren en kanalen. De voorn. riv.
zijn
J de Oder met de Warthe (Nette) en de Neisze,
de Elbe met de Havel-Spree.
Zetel der regeering
p
g
g is
Potsdam. — Albrecht de Beer was de eerste, die zich
in 1134 markgraaf
van B. noemde. HijJ breidde zijn
zij
g
uit door de oproerige Wenden te verjagen en
g
Duitsche ridderfamilies in het land te roepen.
P Zijn
nakomelingen breidden B. door steeds nieuwe verovering en uit, doch in 1317 en 1320 stierven de
beide linies van zijn
J ggeslacht uit, waarop
P een tijd
van hevige
om het land volgde.
In 1415
g
g
g oorlogen
beleende keizer Sigismund den bur
ggraaf Frederik
, uit het eslacht
geslachtder HohenzolVI van
g
lern, met B., dat in 1356 een keurvorstendom
ggeworden was; de plechtige
P
g beleening
g had plaats
P
op
18 Apr.
P het concilie te Constanz en Frederik
P
van Neurenberg
g werd Frederik I, keurvorst van B.
Zie verder op
P Pruisen.
B. aan de
Brandenburg,
^^ stad in het W. v, de prov.
P
Havel, 55 000 inw. ;'t oude Brennaburgg der Wenden.
Brandes,^ Georg,
g Deensch letterkundige
g en criticus,
eb. 4 Febr. 1842 te Kopenhagen, in in 1877 naar
geb.ging
Berlijn,
J vestigde
b zich in 1882 weer te Kopenhagen,
schrijvers; zijn
de leider der jongere
J g Scandinavische schrijvers;
voornaamste werken zin:
J „Hoofdstroomingen in
de litteratuur der 19e eeuw" (6 din., 1872-1890)
en ,Moderne Geesten".
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Brandewi n-baai baai aan de W.-kust van Sumatra, bezuiden Padang,
gopP 1 0 Z.Br. Als beginpunt van
den spoorwegnaar Fort de Kock en de Ombiliënkolenvelden heet zij
J thans Koninginnebaai.
ng
vroegeer den misdaBrandmerk, een teeleen dat vroe
werd, hetzij
hetzij als oop
b in het lichaam gebrand
g
zichzelfstaande, hetzij als bijkomstige
J
g straf; was tot
in de 19e eeuw algemeen
gebruikelijk,
J werd in ons
g
g
gelijkmet alle andere lijfstraffen
landelijk
lijfstraffen de doodstraf
uitgezonderd)
afgeschaft
door de wet van 29 Juni
g
g
1854.
eslacht,
behooBrandnetel(Urtica L.),landen
P
g
rend tot de familie der Urticaceeën, groeien in de
zijn bezet met fijne
fijn haartjes,
es
ggematigde
g luchtstreek, zijn
bij aanrakingg een bijtend,
hoofdz. uit mierenzuur bestaand vocht in de huidprikken, dat een
brandendeipijn
n veroorzaakt. In ons land komen
alleen de Groote en de Kleine B. voor, die betrekkelijk
onschadelijk zijn.
zijn. In de tropische
landen bestaan
J onschadelijk
P
B., wier aanrakingg beslist levensgevaarlijk
is. Nutg
ti ge B.-soorten zijn die, uit welker bastvezels het
neteldoekeweven
wordt.
g
Brandoffers zijn de oudste vorm van odvereeg
ring,
g bestaande in het verbranden van dieren of
vruchten of van bepaalde
gedeelten
daarvan.
P
g
Brandon, stad in de prov. Manitoba, in het Z. van
Canada nabij het Winni^g
e meer, 14000 inw.
s tad in het graafschap
Brandon and Byshottles,g
p
Durham, in N.-Engeland, 18 000 inw.; steenkolenmijnen, steenbakkerijen.
J
het punt
F.
Brandpunt,
p ^ focus, h eet in de optica
P
P
i J evenwijdige
fi
.
181),
waar
de
aanvankelijk
licht{ g
J die
)
g
stralen elkaar ontmoeten, nadat ze in een lenseg
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zijn
zijn;
broken of in een hollen spiegel teruggekaatst
tere gg
de meetkunde bepaalde
punten
ten opzichte
van
P
P
P
elliPs, YF
hyperbool en parabool
(z.a.).
p
n spiegels, zóó geconstrueerd, dat
Brandspiegels ziJg
de evenwijdig
evenwi' di invallende lichtstralen, teruggekaatst,
go
elkaar in een brandPunt ontmoeten en daar voldoende hitte veroorzaken om iets te doen ontvlammen of smelten. Men verhaalt dat Archimedes bijJ
het beleg
met zulke spiegels de
Y
g van Syracuse
Romeinsche vloot in brand stak.
machiBrandspuit,
p
p ^ gemakkelijk verplaatsbare
nerie om water of andere stoffen te spuiten
oop
p
brandende voorwerpen.
Nevenstaande figuur
f
guur vervan een B. C. en C. zijn c Y duideliJ kt het beginsel
g
linders, waarin zich zuigers
luchtdicht op
p en neer
g
kunnen beween.
W is de z..g windketel. Gaat de
g
linksche zuiger
g^dan dringtg het water door
g omhoog,
een bodemklepaar
binnen en rijst
^
J omhoogg onder
den zuiger.
Tegeli'kerti'd
J wordt dan de rechtsche
g
J
de boe
zuiger
gwaarvan
g
g omlaaggedrukt,
gg
^ tengevolge
demkieP onder dien zuiger
g zich sluit en door de

(
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zijklep
wordt.
J P water in den windketel geperst
gP
Drukt nu de linkerzuiger omlagg,r} dan°Aerst deze
weer water in den windketel en onderwil
J "zulg t de
rechterklep
P water omhoog
g uit den bak. BijJ iederen
slag
g
g wordt dus water in den windketel gedreven.
De daarin aanwezige
g lucht wordt samengedrukt
g
en drukt op
haar
beurt
door
de
buis
b.
het
water
P

,-
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229. Brandspuit.
P
met kracht in de afvoerslang.
g De B. is uitgevonden
g
door den Ned. schilder en werktuigkundige Jan
van-der Heden
y ^ ggeb. te Gorinchem in 1637 en is
sindsdien natuurlijk` zeer verbeterd. Men heeft
nu stoomelectrische B., automobiel-B. en dri'J
vende B. in
n den vorm van stoombootee teneg
bruike bijJ branden in havens en langs
g kaden. Zie
ook extincteur.
0 zetteli'ke B. wordt gestraft
Brandstichting.
g Opzettelijke
g
12 jjaar inmetaar
gevangenisstraf van ten:^ hoogste
g
daardooroederen
in
eenigszins
belangrijke
g
^
hoeveelheden en van 15 jaar,
indien daardoor
J
menschenlevensevaar
geloopen
g
g
P hebben;, levenslange
gevangenisstraf
of tijdelijke
tijdelijke van ten hoogste
gg
g
g
20 Jjaar wordt gedreigd
g
g B., waardoor iemands
gtegen
dood veroorzaakt is. Wanneer`'
tot B.
.g een opzet
P
aanwezi is, doch wel schuld^zijn
aanwezig
naJ n deze straffen
tuurli'k
of hecht veel geringer,
g g n.l. gevangenisstraf
g
g
tenis van ten hoogste
van
^ 3 maanden of geldboete
g
. 300, indien alleen gevaar
ten hoogste
voor goe ^
g
deren heeft bestaan,evan
enisstraf
of hechtenis
g
g
van hoogstens
6 maanden of boete van hoogstens
g
g
fl. 300, wanneer menschen inevaar
verkeerd hebg
ben enevan
enisstraf
of hechtenis van teri hoogste
g
g
één Jjaar als de B. iemands dood veroorzaakt heeft.
Als „bedrog"
vierJ jaarg eg wordt met ten hoogste
^
vangenisstraf gestraft,
wie brand sticht teneinde de
g
assurantiepenningen machtig
machti te worden. Zie verder
ook onder Beschadiging.
Brandt, Geeraert, Ned. dichter eneschiedschri'J
g
ver,eb.
g 25 Juli 1626 te Amsterdam,
^ in zijn
zijnjeugd
Jg
horlogemaker,
studeerde later in de godgeleerdheid
g
g g
en werd in 1652 Remonstrantschredikant;
A
^hij
J
schreef vele zeer belangrijke
geschiedkundige
gT J g
g e wer ken, o.a. „Historie der Reformatie en andere kerkelijkeeschiedenissen
in en omtrent de Nederlanden,"
g
(1668), „Het leven en bedrijf
J van den heere Michel
de Ruyter"(1685),HistorYvan Enkhuizen" 1666
(
)
en bezorgde
een nieuwe uitgave
van^^ P. C. Hoofts
g
g
Nederlandsche Historie"; B. isest.
g 12 Oct. 1685
tijdens een bezoek aan Rotterdam.

Brandwonden moeten, wanneer de huid niet
of dubbelkoolzure
vernield is, met meel, stijfsel
natrium bestrooid en daarna met watten bedekt
worden; is de opperhuid
vernield, dan moeten ze
PP
bestreken worden met amandelolie, lijnolie
of onJ
gezouten
boter. Brandblazen mogen
nietgeoPend
g
g
worden. Is 1 ^3 van de huid verbrand,zezelfs ing eringen
graad,
dan bestaat er levensgevaar, is 1 ^
g 8T
g
geenkans opPbehoud meer.
ervan verbrand, dan is ereen
Brandwijk,
^ g em. in Z.-Holland, in de Alblasserwaard, ten Z. van Schoonhoven, 887 inw.
Brandywine
Creek, riv, in Penns ylvanië en Deyw
laware in de Ver. Staten; aan deze riv. behaalden
11 Sept.
onder Howe een overg
P 1777 de Engelschen
winnin
gopP de Amerikanen onder Washington;
n9
dezen werd verslagen
en de Engelschen
bezetten
g
g
Philadelphia.
P
Brant, Sebastian, g eb. 1458 te Straatsburg,
g werd
in 1489 hoogleeraar
in de rechtsgeleerdheid
te
g
g
Bazel in 1501 syndicus
en in 1503 stadsschrijver
3mstadsschrijve
gest.10 Mei 1521; vooral beg, ald. est.
bijna alle Europ.
trend door zijn
J in bijna
A talen overgege
brachtedicht
,Das Narrenschiff" (Bazel, 1494 ),
g
waarin hij
en de dwaasheden der
J de ondeugden
g
zijnP
verschillende standen uit zijn
tijd hekelt op allergeestigste wijze.
Brantas of riv. van Kediri, na de Solo derootste
g
riv. van Java, ontspringt op
o de Z. hellingg van den
Ardjoeno,
di vormt
J
^ stroomt langs
g de hoof dP1. Kediri,
een deel van derens
tusschen Kediri en Soerabaja,
g
stroomt dan oostwaarts door de residentie Soeraba'a,
zich in twee takken, waarvan de Kali
J splitst
P
Mas noordwaarts langs Soerabaja
en de Kali Porong
ng
J
oostwaarts stroomt. Beide monden uit in Straat
Madoera.
Brantôme,
a Fr.
^ Pierre de Bourdeille, abbé de,
Périgor
schrijver,
ord Z.-FrankJ
geb. omstr. 1540 in Péri
aanvankelijk krijgsman, leefde later aan
J), was aanvankelijk
van Orléans, koningin
het hof van Margaretha
9
gm van
Navarre, trok zich in 1589 terug
zijn abdij
abdij en
g in zijn
schreef daar 10 din. „Mémoires", die voor deeg
schiedenis der zeden zeer belangTJJ
ijk zijn en waarvan vooral bekend is het deel „Vie des damesag
laates". B. isest.
g 5 Juli 1614.
in de Belg.
prov. Antwerpen,
Brasschaet,
^ gem.
gP
g
rP
ten N. van Antwerpen,
P 5684 inw.
Atjeh
eil.
benoorden
Atjeh
en
daarvan
Poeloe,
Bras
gescheiden door de CédarA
assag
e; op
P de N.-O.-punt,
P
aan den ingang
alenP
assa
ge, tusschen
g g der Ben g
Poeloe B. en Poeloe Weh, een voor de scheepvaart
P
zeer belangrijke
gr J vuurtoren.
15 198 K.M'.,
Bratsberg,
g ^ am bt in Z.-Noorwegen,
g
108 000 inw.; hoofdA1. Skien.
KoningsBraunsberg,
g^ st ad in het Pruis. reg.-distr.
g
gs
beren
g aan de bevaarbare Passar ge,14 000 inw.
Brazilie
9 Staten van, federatieve
^ De vereende
republiek
in Z.-Amerika, de ^
grootste 0. helft van
P
dit werelddeel omvattend, 8 524 777 K. M 2. Naar
de bodemg esteldheid kan B. verdeeld worden in
driegebieden: 1) het hoogland,
dat de kern van B.
g
vormt, 2) het stroomgebied
van de Amazone,
g
3 dat van de La Plata. — Het hoogland
van B. is
g

J
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een laag
ketens.
P
g Pplateau met meest N. 0. loopende
Het stroomgebied
van de Amazone is een uitgstrekg
te laagvlakte
) Het stroomgebied
g
((de z. gg. Selva's).
^
van de La Plata bestaat uitgebergten aan weerszijden van hetg
dal van de Parana; ten 0. ervan lig-an
kust, de Serra
erra
da Mlangs
g de kust
g
g
g en de gebergten
ti queira de
^ Serra da Es Pinha o,
^ enz. en ten W. ervan
de randgebergten van het Brazil. hoogland.
De
g
hoogste
top
hoo
Y in de Serra da
P van B. is de Itatiaya
g
Manti ueira 2712 M. Het stroomgebied
van den
Mantiqueira,
g
B. Behalve
Amazonestroom beslaat sl
g
io vangeheel
de Amazone en de Parana zijn
J de belangrijkste
rivieren: de Paraguay, die voor een deel de grens
g
vormt tusschen Bolivia en B., de Parnahyba
Y en de
Rio S. Francisco. Naar den p
lantert
^oei kan het
land verdeeld worden in drie gebieden: dat van de
Amazone, meteweldi
g
ge oerwouden, het bergland
g
der Z.-0. kust met de zich daarbijJaansluitende
der savanen(campos) en het
hoogvlakte; het gebied
g
gematigd tropisch gebied ten Z. van den Z. Keerkring
van de
P
g met veel naaldhout. Ten opzichte
fauna kan men tweegebieden onderscheiden: het
g
^gebied van de Amazone en dat van de Z. hoogvlakte;
het eerste bezit de grootste verscheidenheid van
dieren op
P aarde inz. insecten, visschee en van de
landdieren vele op
P de boomen levende soorten. De
voornaamstei
producten zijn
J koffie, katoen, suiker,
tabak cacao, thee, mais, boonen, vruchten, caouten diachouc,
ijzer
, verf- en werkhouten; goud,
J zer
g
manten. — In 1912 had B. 22 139 K. M. spoorP
lijn en 58 257 K. M. telegraaflijn.— De bevolkingg
21 115 000 zielen en bestaat uit Indianen,
bedraagt
Negers,
en
g
g ^ blanken, inz. Italianen en Portugeezen,
zeer veel kleurlingen
zij
g
J neemt vooral sterk toe
alleen de Duitschers hebben
door immigratie;
gr
^ bijna
echter succes gehad met hun kolonisatie. De landstaal is het Portugeesch,
de heerschende godsdienst
^
g
de Katholieke.De
primaat van B.
PP
( aartsbisschop,
zetelt te Bahia.)) Er bestaat vrijheid
van godsdienst.
J
g
De voornaamste steden zijn,
J behalve de hoofdstad
Campos
Rio de Janeiro : Bahia, Recife, Cam
os, S. Paulo
Belemzie
g
g
( opPdeze namen).) — De staatsregeling
is sinds 1891 republikeinsch;
B. is een statenbond
P
van 20 staten, één territorium (Acre) en een bondsdistrict. De wetgevende
macht berust bijJ het Nag
tionale Congres, dat bestaat uit een Kamer van Afg evaardiden
g (212 leden) en een Senaat (63 leden),
beide door rechtstreeksche verkiezinggg
gekozen. Het
,
uitvoerend gezag
die voor
P
g g berust bijJ een president,
zes jaar
gekozen
wordt
en
bijgestaan
wordt
door
Jg
1
g
zes ministers. Het wapen
P van B. is een vijfpuntige
ster, waarop
P in het midden het sterrenbeeld staat
van het Zuiderkruis ; de kleuren van de vlag
zijn
en ggeel. Het budget
beloopt
'P J aar
^
J $groen
g
500 mill. gulden;
lijks ong.
g 300 mill. milreis,
ong.g1872 mill. gld.
de staatsschuld bedraagt
g Voor
maten en gewichten heeft B. het metrieke stelsel
aangenomen.
Het staande leger
P sterkte
^ wordt op
g
burgerwacht
door algehouden
door werving,
g
g^
^
De vredessterkte van het
P
gemeenen dienstplicht.
leer was in 1910: 2513 officieren en 19 624 manschappen,
de oorlogsterkte
bedraagt
PP
g
g 50 à 60 000
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man, waarbijJnog
^ 20 000 man politietroepen
P
P en de
burgerwacht. De oorlo
oorlogsvloot
svloot telt ongev.
30 scheg
Brazilië bezit 2 dreadPequipage.
en met 5324 man
noughts. -- Geschiedenis. B., in 1500 ontdekt door
Pedro Alvarez Cabral, werd vanaf 1519ekolonig
seerd door de Portugeezen
(zie
hierover ook oP:
(
g
Koloniën en Ontdekkingsreizen). In 1809 vluchtte
naar B. Het
het Portugeesche
Hof voor Napoleon
p
g
voorbeeld volgend
van de opgestane
Spaansche
g
Pg
P
koloniën in Z.-Amerika, dwongen
g de Brazilianen
grondwet tegein 1821 koning
g Johan VI hun een ^
ven. Deze vorstin hierop
g terugg
Pnaar Portugal
van
en liet zijn
J oudsten zoon Dom Pedro als regent
g
B. achter. Toen men later vanuit Portugal
g den
ouden toestand wilde herstellen en Pedro terugriep,
g^ P,
dreigde
het volk aanstonds na zijn
vertrek derepureuJ
g
Dom Pedro bleef nu, en een
te zullen uitroepen.
P
nationale vergadering
welke 1 Aug.
g
^ kwam bijeen,
J
g
1822 B. onafhankelijk
J verklaarde en Dom Pedro
12 Sept.
d.
a.
v.
tot
keizer
van
B.
proclameerde.
P
P
15 Nov. 1825 erkende Portugal
J
^ B.'s onafhankelijkheid. 7 Apr.
P 1831 deed Dom Pedro afstand van den
II
troon ten behoeve van zijn zoon Dom Pedro II,
meer
die in 1840 door de volksvertegenwoordigingder'ari
J gverklaard werd. De oorlog,
g dien B. samen
meten
den gouverneur
der Argen4
g
^
generaal Urquiza,
tiJnsche prov.
Entre Rios en Corrientes, in Juli 1851
P
den
dictatar
der
La-Plata
begon
teen
be
,Rolas
g
g
Staten, werd door den slagg
bijJ Monte Caseros (3
Febr. 1852)) ten gunste van B. beslist. In 1865 brak
een oorlogmet Paraguay
g Yuit, die eerst in 1870 eiedigde en waardoor B.'s ositie
positiein Z.-Amerika versterkt werd. In Juni 1871 werd een wet aangenomen, die bepaalde,
P
^ dat niemand meer als slaaf^efonds zou
boren zou worden en dat een bijzonder
wordenevormd
tot vri'koo
van slaven. 13 Mei
g
J Ping
1888 werd de slavernijJ geheel
afgeschaft. De partij
gg
P J
derlanters
hierover zeer ontevreden, verbond
P
zich met die der republikeinen
en ondernam een
P
revolutie, waardoor, met medehulp
P van leger
g en
vloot, 15 Nov. 1889 het keizerrijkten val werd gebracht. De keizer scheepte
P in. De
P zich naar Europa
nieuwe rePublikeinsche regeering
g der Ver. Staten
g
van B., aan het hoofd waarvan maarschalk Fonseca
stond, riepP aanstonds een constitueerende vergag
dering
bijeen,
die 24 Febr. 1891 het haar voorgeJ
lede
aannam en Fonseca
g ontwe
rPvan ondwet
^
totresident
der republiek
koos. Spoedig
P
P g ontstond
P
oneenigheid
tusschen Ppresident en congres,
tengeg
g
volge
gedwonP
g waarvan Fonseca door een opstand
P over te dragen
g aan den
g en werd het presidentschap
P
vice-President Peixoto, die 24 Nov. 1891, voorloopig
Pg
met dictoriale macht,resident
werd, Hiermede
P
was de rust nogg niet aanstonds hersteld; in Sept.
P
1893 werd Rio de Janeiro zelfs door de vloot beschoten, daar de admiraals de Mello en da (lama
stand
hadden.
gesteld
zich aan het hoofd van een P
In den staat Rio Grande do Sul duurde de oorlog
tot Juli 1893 voort. 1 Mrt. 1894 werd Moreas
Barros totresident
gekozen,
P
g
^15 Nov. 1898 Campos
po
Salies die 15 Nov. 1902 werdoPevol
ggd door RodriiJ beurt 15 Nov. 1906 werd
9 ues Alves, welke op
P zij
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opgevolgd door Dr. A. Moreira Penna. In plaats
van
P
deze
a ekozen.
dezenwerd
wer 14 Juli
J 1909 Dr. Ni
l Pocenha
8
Hoewel de toestandaandewe
g
gbeter wordt, heeft
B. veel te tobbeni
gehad met zijn
J finantiën; hoe onzeker zijn
blijkt uit het feit
J finantiëele toestand was, blijk
in 1900 de Banca da Republika
failleerde.
p
Grens
Grensgeschillen,
o. a. met Frankrijk,
Frankrijk, Engeland
en
g
g
BoliviaAcre
door
zijn in de laatste jaren
(
gebied) zijn
]
scheidsrechterlijke
scheidsrechterlijke beslissingen
g bijgelegd, in hoofdzaak ten gunste van B; 15 Nov. 1910 werd maarschalk Hermès de Fonseca totresident
gekozen.
P
g
In Nov. en Dec. 1911 hadden er marine-opstanden
P
plaats,
bij
de
eerste
waarvan
2
antsersche
pantserschepen
P
J
P
P
Rio de Janeiro beschoten. Beide werden snel onderdrukt.
Braziliehout, ook Fernambuco-, Pernambuco- of
roodhout, naam van een aantal verfhouten, die
een kleiner ofooter
gehalte aan verfstof bevatten.
^ g
Roodhout wordt ook in Ned. 0.-Indië aangetroffen,
g
waar het Sa ppanhout heet.
zoutachtige
riv.
in
den
staat
Texas
(in
Brazos
^
g
het Z. der Ver. Staten), ontspringtop
o de Llanos
Estacados en valt bij
bi' Velasco in de Golf van Mexico, 1350 K. M. lang,
g bevaarbaar tot aan Columbia
64 K. M.).
Brazza,, in de oudheid Brattia^geheeten, hetgrootste en vruchtbaarste van de Dalmatische eilanden,
394 K. M2., 24 000 inw.;oede
havens Milná
en
(
g
Bol); wijnbouw
(Vuguvawijn)
wijnhandel.
^ ^
J
J) en wijnhandel.
inw. ).
P1. San Pietro (3000
^
de, Fr. AfrikaBrazza,^ Pierre,ggraaf Savorgnan
9 nan
reizig er, uit een oud Ital. geslacht,
geb.
26 Jan.
g
g
1852 op
P de reede van Rio de Janeiro, diende sedert
1870 in de Fransche marine, deed onderzoekingsreizen in hetebied
van de Ogowo
Ogow en van den
g
Kongo,
o, verwierf voor Frankrijk
Frankrij een deel van het
Kongo-gebied, was van 1886-97 commissarisgeneraal van Fransch-Kongo
g en insPecteerde dat
g eens in 1905;
P 1905 te Dakar.
ggebied nog
g gest. Set.
o aan het door
Brazaville^ s tation in Fransch-Kong^
den Kongo
gevormd meer Stanley-Pool,
5000 inw.
gg
Y
in
Brdovee
Brdovec, gemeente in het comitaat Agram,
^
Kroatië-Slavonië, niet ver van Agram, 11 000 inw.
Brebes,' afdeelingshoofdP1. in de residentie Pekalongan
P Java, 12 865 inw., waarbij 33 Europeanen
g op
P
en 738 Chineezen.
Breccie, rotsmassa, die uit hoekige fragmenten
van een of meerdereesteenten
of mineralen bestaat
g
door een of ander bindmiddelkalk,
bijv.)
(
J) vast met
elkaar verbonden. Beenderen-B. bestaat uit samenvan fossiele beenderen.
g
g ekleefde fragmenten
Brèehe de Roland, Rolandsbres" , nauweas
P
in het W. deel der Pyreneeën,
g^ten W.
Yr^2804 M. hoog,
van den Mont Perdu, volens
de
sa
e
door
Roland
g
g
(z. a.) gemaakt
door een slagg met zijn
u
J n zwaardDg
randal.
Breda, de Baronie van, voorheen een bezittingg van
het Huis van Oranje,
Oranje, was oudtijds
oudtijds een heerlijkheid,
J
ontstaan door de verdeeling vang
het graafschapP
Stri'en
en
werd
op
het
einde
der
13e
eeuw
in
twee
J
P
deeleraes
gPlitst, waarvan de W. helft het latere
markgraafschap
P Bergen-op-Zoom vormde. In 1403
^

kwam B. door het huwelijk
J van de bezitster Johanna
van Polanen met Engelbert
van Nassau aan degrang
ven van Nassau, die voortaan den titel van baron
van B. voerden (tot en metrins
Willem V). Door
P
de revolutie van 1795 werd de baronie bijJ de landsdomeinenetrokken.
In 1816 kwam prins
Frederik
8
P
bezit(teven
der Nederlanden in bezit
tevens voor zijn
J nakoin de rentambten B.,
g
gen van de goederen
Niervaart, Oosterhout, Steenbergen,
^^ Zevenbergen
g
en Zwaluwe, waarvan de opbrengst toenopo f190 000
geschat
werd.
Tot
de
baronie
van
Breda
behoorden
g
o. m. de heerlijkheden
Rozendaal en Oosterhout.
J
in de prov.
N.-Brabant, 27 512
Breda,
^ gemeente
g
P
inw. De stad B. ligt
8bij
J de samenvloeiingg van Mark
en Aa, bezit den grootsten toren van N.-Brabant
(85 M. en eenaal
af van graaf
II van
P gT
^ Engelbert
^
Nassau en diensemalin
Zimburge
8
g van Baden, van
doorschijnend
marmer. Er is een Militaire AcaJ
demie, door koning
in 1828 en
g Willem Igesticht
g
gevestigdg
in het voormalige kasteel van Breda, aan
den bouw waarvan in 1536 begonnen
is op
g
P last
van graaf Hendrik van Nassau (voltooid in 1696
onder Willem III). De voormalie
g tuin van dit
kasteel vormt hetlantsoen
Valkenberg.
P
^ B. heeft
eenige industrie, is door spoorwegen verbonden met
Rozendaal, Tilburg
door stoomtram8 enZwaluween
wegen
met Oosterhout, Geertruidenberg,
g
g Dongen,
g
Rozendaal en Antwerpen.
B. is de zetel van een
P
bisschoP; tot 1870 was het een vesting.
g B. bestond
reeds in de 9e eeuw en kreeg
g in 1252 stadsrechten;
16 Febr. 1566 onderteekenden er 16 edelen het
„Compromis van Breda" (waarbij verzachting
g der
plakkateng
en afschaffing der Inquisitie
gevraagd
q
g
8d
werd), dat derondsla
8werd van het Verbond der
g
Edelen. In 1581 werd B. door de Spanjaarden overrom
rompeld, in 1590 door de Staatschen (zie Beren,
9
Adriaan van), in 1625 na een belegering
g g van 9
maanden door Spinola
p
ggenomen, in 1637 door
Frederik Hendrik in 11 weken hernomen; 25 Febr.
van Bijlandt
zonder slag
1763 werd B. doorraaf
,^
g
g of
stoot aan de Franschen overgegeven,in 1813 werd
de Fr. bezetting
g na den slagg van Leipzig
Pg door de
Kozakken uit B. verdreven. Op
P 31 Juli 1667 werd
te B. vredeesloten
tusschen ons land en Engeland;
g
g
in 1746 en 1747 werd er
tusschen Frankrijk, Engeg
land en Nederland over
den vrede onderhandeld.
plaats in
Breda's dorp,
p^ P
het Z. van derov.P
Kaap
de Goede Hoop
van
(
P Unie
Z.-Afrika), dichtbij kaap
P
Agulhas.
Bredero, Gerbrand Adri'-_' F= '
aensz., Ned. dichter,ebog
ren 16 Mrt. 1585 te Amsterdam, was aanvankelijk
J schildersleerling,
g later
230. Bredero.
osten
achter
van de imposten
P
op
P de bieren en reeds vóór
1613 vaandrig
g van een der Amsterdamsche schuttersvendels. Hij
werd
J begon
J
g in 1611 te schrijven,
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comedies, „Moorvooral beroemd door zijn groote
^
tje"
(
) en den „SPaanschen Brabander" (1617),
(
J (1615)
schreef verder nog
g kluchten, liedjes, enz. ; gest.
Zijn
devies,
„
't
Kan
verkeeren",
leeft
23 Aug.
J
g
nog
g in den volksmond voort.
Brederode, voormalige heerlijkheid in Holland, bestond uit een aantal bezittingen
g in de duinstreek en
de oudste heer van B. is Dirk Drossaert,
lans
g het
wiens zoon Willem van B. in 1252 door den
Roomsch-koning
g Willem werd benoemd. -- B., kasteel-ruine in deemeente
Velzen; het kasteel werd
g
in de 13e eeuwebouwd,
in 1426 door de Haarg
lemmers verwoest. Het werd weer opgebouwd,
doch
Pg
na 1472 door de heeren van B. verlaten, die toen
Vianen en Ameide in bezit kregen
g en te Vianen het
naam van een der
huis Batenstein bouwden. —
oudste adellijke
J
ggeslachten van Holland (zie ook
onder Arkel); stamvader was Siwerd of Siwaerd,
Arnout van Holland (deze
jongere
(
g
gere zoon van graaf
regeerde
in hetbegin
de sage
g
g
^ der 1 l eeuw). Volgens
g
vroeg Siwerd's oudere broeder, Dirk ((de latere Dirk
vroe
zijn vader, Siwerd een erfdeel uit te meten met
III),) zij
Breede
roeden, vanwaar deeslachtsnaam
g
roeden of Brederode zou ontstaan zijn. In onze geschiedenis zijn
uit dit geslacht
vooral bekend:
J
g
Frans van B.ggeb. 4 Febr. 1465, werd het hoofd
der Hoekscheartij,
voer in Nov. 1488 met een
P
vloot van 48 schepen
P
P de Maas opP en overrompelde
Rotterdam, deed van uit deze stad en andere veroverde P laatsen strooptochten in Holland en Utrecht, streed tegen Jan van Egmond, den stadhouder van Maximiliaan van Oostenrijk. Toen deze
Rotterdam heroverd had, trok van B. naar Sluis,
had weldra weer een vloot onder zijn
J bevelen en
nam ten behoeve van Maximiliaan's zoon Philips
p
den titel aan van ,Algemeen Stadhouder van Holland Zeeland en Friesland". Vanuit Sluis deed hijJ
zij vloot, 23
weer strooptochten,
ontmoette met zijn
P
in het Brouwershavensch
1489,die van Egmond
Aug..1489
9
Gat, waar een slag
geleverd werd, waarin van B.
gg
verslag en werd en zwaar gewond
ggevangen
g genog
men. HiJ werd te Dordt gevang
en ezet
en stierf
g
zijn
daar 11 Aug.. 1490 aan zn
J wonden. — Hendrik
van B.ggeb. in Dec. 1531 te Brussel, stond in 1559
als bevelhebber van een leerbende
in dienst van
g
Philips
g
g
p II, ging tot de Hervormingg over, gedoogde
dat er te Vianen anti-R.-K. boekenedrukt
werden
g
en schaarde zich aan de zijdevan Oranje.
7 In 1566
behoorde hij
J tot de eerste onderteekenaars van het
Verbond der Edelen, bood 5 April
P het bekende
smeekschrift% aan de Landvoogdes
aan. Bij
Bi'geleg
g
g enheid van een gastmaal te Brussel door van B.
in het huis Culemborgh
9 gegeven,werd de naam „Geuzen" aangenomen.
Hij
J reisde door het land om
g
nieuwe aanhangers
voor het Verbond te zoeken,
g
versterkte zijn
J kasteelen te Ameide en te Vianen en
liet in 't laatst van 1566 in zijn
J landen de beelden uit
de kerken weghalen.
Hij
Hi' liet door een onderbevelg
van Meen
hebber een aanslag
9 oop
g van den graaf
g
den Bosch verijdelen.
Door van Megen
e9' in 't nauw
J
g ebracht, week hijJ naar Amsterdam. Vruchteloos
poogdeop
de magistraat hem, o bevel uit Brussel,
IJ •

j

B.

^

^

Ten slotte kwam het
uit de stad te verwijderen.
tot een overeenkomst en van B. scheepte zich met
Amalia van Nieuwenaar in naar
zijn
g
J trouwe gade
liet
Emden enin
later naar Bremen. In Aug.
g
gg
en en, daar hij niet verscheen, werAlva hem indegJ
den zijn
verbeurd verklaard, hijJ zelf verzijn goederen
g
Hi' was echter 16 Febr. 1568 reeds overbannen. Hij
leden op
in
g
P het slot Harenburgg te Recklinghausen
Westfalen. Hoezeer de S Paansch gezinde partij
P J
beproefd
heeft Hendrik van B. zwart te maken, en
P
hoewel hij
was, niettemin
Jg
J stellig
g een ruw krijgsman
was hijJ een edele figuur
en een der mede grondle g g
vrijheid. — Lancelot van B.,
B. onechte
g ers van onze vrijheid.
zoon van Reinoud III van B., halfbroeder van den
mede-onderteekenaar
e, ede-onderteekenaar
van het Verbond der
.
g
Edelen, was een der bevelhebbers der Watergeuzen
g
bijt de inneming
binP
g van den Briel en later kapitein
nen Haarlem; werd na de overgave
van die stad,
g
20 Juli 1573, op
P last van Don F.yederik onthoofd. —
Heteslacht
van B. stierf uit met Wolferf van B.
B.,
g
21 Juli 1679; echter wordt nog
g een anderen tak
vermeld, die uitstierf met deebroeders
Karel
g
Alexander Thadé Reinoud gest. 2 Dec. 1830) en
Alexander Karel Bartholomeus Lodewijk
(gest. 3
.7 (g
Sept.
begraven.
P 1832)) beiden te Hillegom
g
g
Breede Rivier,^ ivier in Z.-Afrika (Kaap
P de Goede
(
Hoop),
P mondt uit in den Ind. Oceaan. iets ten 0.
van kaapPAgulhas.
g
in den AchBreedevoort, voormalige heerlijkheid
J
Sfaten van Prins Willem III opgedragen. — Het
plaatsje
vroeger
^ B. was
,
g een kleine stad en vesting,
g
tegenwoordig
in de gemeente
Aalten, met
te
g
g een dorp
rP
g
een station aan den locaalspoorweg
P
g Zevenaar-WinterswiJk.
Breedte,^ aardrijkskundige,
,?
9 een der beide gegevens
gg
waardoor de ligging
opP aarde begg g van een plaats
P
P aald wordt. Denkt men zich een Pplat vlak, dat door
eene
P laats en door de beidePpolen der aardeg bracht wordt, dan snijdt
o ervlakte der aart dit de oppervlakte
de langs
een cirkel
g een kromme lijn, die ongeveer
g
is; deze lijn
Onder
J heet de meridiaan van die plaats.
P
de B. van eenplaats verstaat men nu den afstand
tusschen dielaats
en den evenaar, gemeten
langs
P
g
g
den meridiaan. De B. is Noorder-B. of Zuider-B.,
deplaats
elan gde
laats tenN. of ten Z. van den evenaar
g
ligt.
den evenaar)) tot 90o
(
g De B. graden van 0^ (aan
(aan deolen)
noemt men ook wel B.-cirkels. 1
P
B.-graad(of meridiaangraad), d. i. de sferische afstand tusschen twee oPeenvo ende breedtecirkels,
bedraat
g aan den evenaar 110,56 K. M. en neemt
tot aan deolen
P toe tot 111, 65 K. M. ; de emidg
delde lengte
g bedraagt
g dus 111 K. M. Breedtegraden
g
noemt men ook wel datedeelte
van de aardopperg
PPer
vlakte, hetwelk door twee oPeenvolgende B.-cirkels wordt begrensd.
— De sterrenkundige
g B. van
g
een hemellichaam is de afstand tusschen dat lichaam en de ecliptica
(z. a. , gemeten
langs
P
g
g de
tusschen het lichaam en de ecliptica
liggende
P
gg
boo van een cirkel,^ die door de polen
boog
van de ecli P P
Zuidelijk
Noordelijke B.. of Zuidelijke
ticsele
g gd is. ZijJ is Noordelijke
naarmate het hemellichaam dichter bijJ de noordpool
of bijJ de zuidpool
van de ecliptica
gelegen
P
g g is.
P
P
r
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Velzen, waar
Breesaap,
g
p^ duinvallei in de gemeente
het Noordzeekanaal doorheene
g^aven is.
Breezand
^ Pplaat voor het N. strand van Walcheren, bekend door de landingg der Eng.
P in
g troepen
1809.
Breg enz,^(het Rom. Bri9antiurn , hoofdst. van het
Oostenr. kroonland Vorarlberg,
g aan het meer van
de Br
Bregenze
enter
Constant 8600 inw. In de nabijheid
Constanz,
vroeger
K
gPas
g bergpas,
g een sterk bevestigde
waarover tot 1831 de wegg van Zwaben naar Tirol
heet het Z. 0. deel van het
liep.
PBregenzermeer
^
een bergland.
meer van Constanz • Bregenzerwoud
g
g
RiJ^
tusschen den
nhet Walser- en het Mittelber gerAllgaue
dal (Hohe Isen, 2232M.),
M. uitlooper
P van de All suer
Ach stroomt.
Alpen, waardoorheen de Bregenzer
g
m Alfred Edmund,
Brehm,
, D. dierkundige
g , geb.
g
2 Febr. 1829 te Renthendorf,
^gest. 11 Nov. 1884,
was van 1863-67 directeur van den dierentuin te
Hamburg,
g,vestigde
g zich daarna te Berlijn
J en stichtte
B. is vooral bekend door zijn
daar het aquarium.
q
groot
werk „Het leven der dieren" in 6 din. (1869).
r
(
B rei u, landstreek in het Z. van Baden, omvat
districten Freiburg
d
g en Lorrach,, grootendeels
bergachtig
b g
), behoorde aanvankelijk
g (Zwarte Woud),
aan de hertogen
g van Zahringen, werd in 1368 Ooskwam in 1801 aan den hertogg van Modetenrijksch,
tenri
J h,
na en in 1810 aan Baden.
Brei te nifeld dorp
P in het koninkr. Saksen, 7 K.M.
ten N. van Leipzig,
on g
g. 300 inw. ; bekend door
P g^
drie bloedige
P 1631 overwon
g veldslagen: 1 17 Set.
Gustaaf Adolfflege
van Zweden e r het keizerlijkeleer
Tilly;
•
y^ 2 Nov. 1642 overwonnen de Zweden
onder Torstenson er de keizerli)ken onder aartshertog
^ 17 Oct. 1813 speelde
P
po en Piccolomini;
g Leopold
zich bij
af van den groote
rooien volkeg
) B. een gedeelte
bijJLeipzig.
•
g
Breit kop f and Hirtei, boek- muziek- en kunstuit een in 1364 0 P handel te Leipzig,
g
P g^voortgekomen
J^ die in 1719 aangekocht werd
8^
ggerichte lettergieterij
door Bern. Breitkopf
pf en door diens kleinzoon in
1795
werd afgestaan
aan Gottf r. Christ. Hdriel.
7
g
Van dien tijddateert de tegenwoordige firma en de
pTegenwoordig
opkomst
van de muziek-uitgeverij. Te enwoordi is
de fa. het eigendom
van Dr. Oskar von Ham Dr.
g
J heeft filialen
Ludwig9 Volkina nnenHerm. von Hase. Gij
in Berlijn,
J Brussel, Londen en New-York. De muziekcatal^us der fa. bevat on g.g 250 000 nummers.
12
Breitner George
Breitner,
g
9 Hendrik,^ Holl. schilder, geb.
Set.
Sept.1857 te Rotterdam, werkte in den Haaggonder
leiding
g zich in 1886 te
g van Willem Maris^ vestigde
het drukke,
Amsterdam. B. schildert bijJ
woelig e leven: manoeuvre-tafereelen, straattooneelen, gezichten
op
groote werken, enz. Zeer beg
Pgr
Stedelijk
bij avond"
(in het Stedelijk
kend is bijv.zijnDam
^^
^
te Dordt).
van
Breking
g van het licht noemt men de afwijking
richtingbij
de lichtstralen van hun oorspronkelijkerichtin
doorschijnend stof in de
hun overgang
g g van de eene doorschijnende
Snellius vond in
De Hollandscheeleerde
•
g
t met de uittre1621:1° de invallende straal ligt
dende in één vlak; 20 de sinus van den invalshoek
bij
twee bepaalde stoffen staat steeds in dezelfde
J

verhouding
g (brekingsexponent) tot den sinus van den
hoek van brekingg (Wetten van Snellius).) DaarbijJ
wordt dan onder hoek van inval de hoek afi
230)
( g. 230
verstaan, de hoek dus,evormd
door den invalg
lenden lichtstraal en de op
P het
door de scheiding
g der beide stof. fen gevormde
neergelaten
elaten
g vlak
g
loodlijn en onder h. van breking
de hoek , door den gebroken
g
— straal en diezelfde loodlijn eg
-–
—r--_ = vormd. De hoek is J
bij breking
g
231. Breking van in een zelfde stof altoos kleiner
dan de hoek a. De leer der B.
het licht.
heet dioptriek.
P
Bremen, 1) voluit: de Vrije Hansestad Bremen,
is een bondsstaat van het Duitsche rijk,256 K. M;'.,
300 000 inw. waarvan 7,42 %
0 R. Kath., 86,7 %0
Protestanten en 0,6 % Israëlieten, bestaat vooregrondgebied
g
namelijk uit de stad B. met eenig^
oPde beide oevers van de Wezer; dicht bijJ de N.grens
van hetggebied der stad g
ligt nog
.-roe
g Pop den
8^
ver de tot B. behoorende havenstad Vegesack
8
en 55 K. M. ten N. van B. de stad Bremerhaven aan
de uitmondingg van de Geeste in de Wezer. De staatsvorm van B. is rePublikeinsch; de grondwet
dateert
^
van 21 Febr. 1854 en is in 1879 herzien. Aan het
hoofd der rep.
P staat een Senaat van 16 voor hun
levenekozen
leden (waaronder
10 rechtsgeleerden)
(
)
g
g
onder het jaarlijkswisselende voorzitterschap
P van
twee burgermeesters.
De
wetgevende
macht
en
het
g
g
bestuur berusten bijJ Senaat en „Biergerschaft" (150
(
leden, die voor 6 jaar
gekozen
worden).) Sinds 1871
^
g
een afzonderlijke
afzonderlijk
hebben de 20 landelijkegemeenten
g
aangelegenheden
J
geeringvoor haar bijzondere
Kreistag" met 28 leden en „Kreisausschusz" met
(„g
7 leden). In 1911/12 bedroegen
g de inkomsten van
den staat en van de stad ruim 30 millioen, de uitg aven ruim 36 mill., de staatsschuld ruim 186 mill.
gulden. Rechtbanken te Bremen en te Bremerhaven en een landelijkerechtbank; hooger
g beroepP bij
hetg
^^ Oberlandes ericht" der Hansesteden te Hamburg. Het militaire contingent bestaat uit twee bataillons infanterie. Het wapen
P van B. is een zilveren
zij wit-rood.
sleutel opp rood veld; de landskleuren zijn
De stad B. 75 K. M. van den mond der Wezer,
259 000 inw. na Hamburgg de eerste zeehandelsst.
sinds 1888 bij het Duitsche tolsind
Duitschland(
van
DuitschlandJ
aangesloten,
^ met uitzondering
g van twee
g
vrije
J distrikten, te B. en te Bremerhaven), inz. voor
tabak, rijst, katoen, wol en suiker; de belangrijkste
landverhuizershaven op
P
P het vasteland van Europa;
belangrijke
industrie,
beurs;
belan
P
^ inz. scheepsbouw;
8T J
sinds 1907 een crematorium. Geschiedenis. B.
van Karel den Groote, die er
was reeds ten tijde
J
werd
een bisdom stichtte, een belangrijkeplaats,
P
in 850 een aartsbisdom, maakte zich in de 13e
eeuw onafhankelijk
P en sloot
J van den aartsbisschop
zich bijJ de Hanse aan. Tengevolge van den Vrede
van Westfalen werd B. in de 17e eeuw een hertogdom
g
onder Zweedsch en Hannoversch oppergezag. In
1741 werd B. erkend als een zelfstandig
g deel des
Frankrijkingelijfd,in
rijks.
In 1810 werd B. bij JFrankrijk
J

P

BREMEN—BREST.
1815 trad het toe tot den Duitschen Bond, in 1870
tot het Duitsche Rijk.
Bremerhaven is de haven van den staat Bremen,
in 1830eo
gelegen
P
g g opP een in 1827 van Hang end,
nover verkregen ggebied, rechts aan den benedenloop
P
van de Wezer, tegenover
Geestemunde, 24 000
g
inw. ; scheepsbouw,
scheepsuitrusting, werk laatPP
sen,4g
rooie havens, sdhee Pswerven tal van dokken, waaronder het 226 M. lange van den Norddeutschen Llyod.
Bremsen ( Tabanidae),
g met breeden
grnote vliegen
koPen groote,
groene oo gen; de wijfjes
wijfjes zuigen
g het
g
^g
bloed van menschen en
dieren uit. Tot de B. be- 'r.,
hoorera de blindbremsen, die
ggaarne aan de wortels van
de manen deraarden
zuip
gen en de runderbremsen of
232. Brems.
eJ' en, (fig.
( g 232), bepaardevli
nevens nog
g enkele andere
plaag,
soorten. ZijJzijn een P
g inz. voor het vee, en
vooral de wijfjes
J) steken zeer ggevoetig.
g. Niet te ver warren met horzels.
gem. in de Belg.
Antwerpen,
Brendonck,
g prov.
P
P
^ g
ten Z. van de stad Antwerpen,
rp 5057 inw.
Brennabor is de oude naam voor Brandenburg.
g
(1370 M. in Tirol, tusschen de
Brenner, bergpas
g
Rhaetische Alpen
en
de
Hohe
Tauern,
de
laagste
P
g
ber as, waarlangs
bergpas,
g men uit Duitschland in Italië
kan komen, tusschen Innsbruck en Sterzin g.
g De
Brennerstraat was de eerste rijweg
over de
Al eu
P
(1772), de Brennerspoorweg(gebouwd
door Karl
g
Etzel
Etzel) van Innsbruck naar Bozen is 24 Aug.
g 1867
geopend
eo end
florijnen = 38,4
((129 K.M., kostte 32 mill. florijne
P de waterscheidingg tusschen
g . Het dorpp B. op
Donau en Etsch telt ong.
g 500 inw. en bezit een bad
(Brennerbad)
Brennerbad) op
P 1308 M. hoogte
g met twee lauwe
bronnen. Ten N. van denas
P ligt
g het kleine Brennermeer (1309 M. boven de zee).
Brennus of beter Brenn. Deze naam, die eigenlijk
g J
„aanvoerder" beteekent, is door de Romeinen inz.
e even aan den aanvoerder der Sennonische
gegeven die in het jaar 387 v. Chr. Rome innamen
enlunderden.
De Rom. legende
verhaalt dat bijJ de
P
g
nadering
g der Galliërs alle inwoners de vlucht namen, uitgezonderd
80 senatoren,grijsaards,
die oop
g
afhet Forum opP hun curulische zetels den vijand
wachtten en deatricische
jon
P
^ gelieden, die in het
Capitool de wijk
B.,
J namen en dit verdedigden.
g
ban
bangvoor een hinderlaag,
g durfde eerst daags
g na
ome
zijn aankomst door de open
binnentrekP Ppoort Rome
ken. Hetezicht
der onbewegelijke
grijsaards
boeg
g J $^
J
zemde de Barbaren verbazing
g en ontzagg in. Eindelijk
J verstoutte een Galliër zich een hunner bijJ den
baard
grijpenP
en werd teen
daarop door den senator
met zijn
ivoren staf neergeslagen, wat het sein gaf
Jg
tot een bloedbad. De Galliërs sloegen
g daarop
P het
beleg voor
het Capitool, dat zeven maanden langg
P
belegerd
werd en eenmaal gered
door de ganzen,
g
g
g
nachtelijke
die erehouden
werden en die een nachtelijke
g
waa
en er
overrompeling
verrieden.
TP g door hunggekwaak
wijl
verdedigde
en met de
J Manlius het Capitool
P
g
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zijnen
door den honger
werd, bedreigde
J
g
g gekweld
g
hij bereid
een Rom. leger
g B. in den rug,
g zoodat hij
werdevonden
onderhandelingen
aan
te
knoopen
g
p
g
e erin toestemde
voor 1000 pond goud
den terug-P
g
g
tocht te aanvaarden. Bij het afwegen
van
dit
goud
g
g
beklaagden
de Romeinen er zich over dat de Galg
liërs valschewicht
gebruikten,
waarop
zij
g
g
P B. zijn
noggbijJ
de gewichten
in de schaal wierp
g
P met
den sinds spreekwoordelijkgeworden
eworden uitroepP „Vae
victis !" „Wee den overwonnenen 1" — Een andere
B., eveneens een Gallisch veldheer, drong
g 279 v.
Chr. Griekenland binnen, wilde te Delphi de temaan
gaanrooven, werd echter door de GrieP
gen en pleegde
verslagen
P g zelfmoord;
ken overrompeld
P en versla
20 000 man van zijn
J leer
g trokken naar KL-Azië
en stichtten daar het Galatische rijk.
J
MidBrentford, hoofdst. van het Eng.. graafsch.
g
dlesex, ten W. van Londen, aan de uitmonding
van de bevaarbare Brent in de Theems, opP den
linkeroever dezer riv., 15 000 inw. ; waterwerken
van Londen; industrie.
Brenz, Joh., de Hervormer van Wiirttemberg,
geb. 24 Juni 1499 te Weilderstadt in Zwaben, werd
in 1522 Hervormdredikant
te Schwabisch-Hall,
P
in 1552roost
te Stuttgart,
11 Sept.
P
g
g ald. gest.
P
1570.
Brescia, het Brixia der Ouden, hoofdst. van de It.
prov. B. (4679
K. M2., 558 000 inw. ; oostelijk
oostelij
(
P
e , 83 000 inw. ; met een ouden dom
J)
(1640-1825),)
((uit de 7 e eeuw)) en een nieuwen (1640-1825
museumin
P van Hercules),)
( een marmeren tempel
wetenschappelijke
zijdewetenscha
J
J
PP J academies; ijzer-industrie;
handel.
Brescia, Arnold van. Zie Arnold.
gemeente
in Zeeuwsch-Vlaanderen,
Breskens,
^
g
Prov. Zeeland, 2295 inw., aan de W.-Schelde; haven,
stoomtram naar Maldighem
in België.
^
g
Breslau(Poolsche naam Wroclaw, Lat. WratisSilezië en van
lavia), hoofdst. van de Pruis.rov.
P
het reg.-distr.
B., na Berlijn
stad van
J de grootste
g
g
Pruisen, opP beide oevers van de Oder, 537 000 inw.
( voor ong.
gl$5Protest.) )zetel van een vorst-bisschop;
P
belangrijke
industrie (metaalgieterijen,
machine-,
J
(
J
g
meubel- en metaalwarenfabr., brouwerijen);
voor)
naamste handelsstad in Silezië; marktplaats
voor
P
wol, vlas en machines; universiteit. — B. wordt
het eerst vermeld omstr. 1000, werd in 1741 door
ezet ; 11 Juni 1742 werd er
Frederik den Groote b
vredeesloten
tusschen Pruisen en Oostenrijk;
Oostenrijk
g
Nov. 1757 versloegen
er de
g de Oostenrijkers
Pruisen; 7 Jan. 1807 door de Franschen bijJca
Pitulatieenomen;
in 1808 ontmanteld.
g
0.-Frankrijk, voormaligg
Bresse, La, landschap in 0.-Frankrijk,
$^aafschaP , later markiezaat, nu een deel van het
dep.
g
P Ain, hoofdst. Bourg.
BressouX s tad in de Belg.
Bressoux,
Prov Luik, onmiddeg . prov.
lijk
J aan de stad Luik grenzend, 12 766 inw.
Bres# stad in het Fr. dep.
P Finistère, aan een baai
van den Atl. Oceaan, de Reede van B. ; vesting
g en
P de
de belangrijkste
oorlogshaven
van Frankrijk,
Frankrijk, op
g J
g
beide oevers van de riv. Penfeld, 91 000 inw. ;
zeevaartschool, sterrenwacht, werven, nieuwe oor16
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loshaven
bijJ Lanninon. — BijJ B. versloeg
g 1 Juni
g
1794 de Engelsche vloot de Fransche.
Grodno
Brest-Lltowsk^ s tad in het gouvernem.
g
in het W. van Rusland, aan de Boeg;
van
g kruispunt
P
spoorwegen,vesting
vestin van den eersten rang;
g 54 000
mw.
Bretagne, N. W. schiereil. van Frankrijk,vroeger
g
een hertogdom,
nu de dep. Ille-et-Vilaine, Loireg
Inférieure Cotes-du-Nord, Morbihan en Finistère.
B. is het oude Armorica met Keltische bevolking.
g
De Keltische taal wordt nog
van
g
g in een gedeelte
Bretonsch.
—
es
roken.
(Zie
B.P
8
Bret Harte, Francis, N.-Am. schiJ ver. Zie Harte.
Bretonsch, de Keltische taal, welkees
gProken
wordt door de Kelt. bewoners van Neder- (Basse ) Bretagne
( Bretons, teen
g het einde der Ode eeuw
8 (de
om de
uit Brittannië naar Frankrijkovergestoken
g
overheerschin
der Angel-Saksers
te' ontgaan),
g
g
g
heeft verschillende dialecten. Het aantal B. sPre000,
waarvan
echter
1/22
kenden bedraagt
^
g 1
g ong.
millioen ook Fransch verstaan. Van de oudere Bretonsche letterkunde bestaan maar enkele overbliJ fselen meer, de nieuwere bestaat uit stichtelijke
werken, volksliederen en leenden,
die een
g
J
soort middeleeuwschengeest ademen.
Zie Brueghel.
Breughel.
9
g
ofwel een
Breuk noemt men in deeneeskunde
g
verbrekin van den samenhangg van
gewelddadigeverbreking
een der beenderen (fractuur ), ofwel het uittreden
van eenig
deel der ingewanden
uit een lichaamsg
g
holte door een abnormale opening, zoodat het
zich buiten die opening
voordoet
g
P g als een gezwel
blijftdan altoos nog door
(hernia). Het ingewand
gg
groot lichaamsde huid bedekt. BijJ ieder der drie rooie
kunnen zich B. voordoen : uit de hersenholte kan een deel der hersenen, uit de borstholte
een deel der lonen
g en uit de buikholte een deel der
darmen naar buiten uitpuilen.
Een enkele maal
P
komt het voor dat een ingewand
uit de buikholte
g
zijn
in de borstholteuilt.
soms aangeboren,
g
P B. zijn
worden echter ook door latere in- of uitwendige
g
oorzaken teweeggebracht
gg
(zwaar
{
hoesten, zware
Gevaarlijkzin
J B. vooral,
vrachten dragen, enz.). Gevaarlijk
wanneer een darmlus bekneld raakt in de opening
P g
zoodat storing
((de B.-poort),
),
P
^ in de spijsvertering
medicus
gt
deme
o tree dt
(beklemde breuk). Soms slaagt
optreedt
d voord. i. het ingewand
er in de B. te reponeeren,
g
P
zichtig weer naar binnen te brengen:
soms is een
g
gevallen
past
operatie
noodig ; in nietgevaarlijkeevallen
P
P
men een B.-band toe, waarbijJ dan opP de B.-poort
P
een kussen drukt, dat haar afsluit. BijJ kinderen
beneden de 15 jaar
genezen
B. in den regel
g van zelf,
J
g
wanneer langen
tijd een B.-band gedragen
g wordt.
g
g tijd
in de prov.
Utrecht,
Breukelen-Nijenrode,
^ gem.
P
g
o den linkeroever
der Vecht, 2351 inw. -- Het dorp
P
Breukelen telt ongeveer
1200 inw. en heeft vele
g
buiten laatsen aan beide oevers van de Vecht.
buitenplaatse
wordt reeds vermeld in de 9e eeuw als een
schenking
g aan de Utrechtsche kerk.
in de prov.
Utrecht,
Breukelen-St.-Pieters,
^ gem.
P
g
grenzend
enzend aan de vorige,
te
g
g 858 inw. ; gemeentehuis
Breukelen.

Breve (van het Lat. brevis, „kort," waarvan het
woord brief afkomstiggis ), ieder officieel schriftelijk
stuk, inz. wanneer het van denaus
P afkomstigg is;
het is in den regel een
minder
gewichtig
en plechtig
g
g
P
^
stuk van de bul (z.a.); de rechtskracht van beide
is echter dezelfde.
Breviarium, kort uittreksel uit een groot werk.
Het B. Augusti of Imperil*,
was een verzamelingg
p
statistischee
gegevens
evens omtrent den Rom. staat, het
leger,
de belastingen,
enz.
g
g
Brevier of Breviarium Romanum heet het voor
bedag
eli'ksch
gebruik
der R.-Kath,geestelijken
J
g
stemde Lati)nsche gebedenboek
(bevat korte stukg
ken uit den Bijbel,
de Kerkvaders en uit de geJ
schiedenissen der Heiligen,
gebeden en hymnen,
^
g g
verder kerk. verordeningen
g
g enz.) samengesteld
onder Gregorius VII, in 1568 verbeterd door Pius
V en het laatst herzien onder Leo XIII.
geb.
Brewster,^ Sir David, Eng.
g natuurkundige,
g g
11 Dec. 1781 te Jedburgh
g
g in Schotland, hoogleeraar te Edinburgh, est.
10 Febr. 1868 te AllerlyY
g
bij Melrose, was
de uitvinder van den kaleidoskoop
P
en van den dioptischen
stereoskoop,
P
P maakte zich
zijn onderzoekingen
vooral verdienstelijk
J door zijn
g betreffende het licht.
25
Brialmont,^ H enri Alexis, Belg.
gggeneraal, geb.
g
Mei 1821 te Venlo, werd in 1868 directeur der militaire werken bijJ het dep.
P van oorlog.,
g in 1875 insPecheur van het korps
nam in 1887
P
rPgenietroepen,
g
ontslag, gest. 21 Juli 1903 te Brussel, was een autoriteit opP
het gebied
der moderne vestingbouwkunde,
g
g
ontwierP de bevestingswerken
van Antwerpen,
P
g
vestin
vestingaan-Namen en Luik, verder
Plan voor hetaan
g
gin Roemenië, was de raadsman van noggeenige
andere regeerie gen en schreef tal van vestingbouwg
kundige
werken.
g
Briand A ristide, Fr. staatsman, ggeb. 28 M. 1862
Briand,
te Nantes, werd advocaat en was aanvankelijk een
revolutionnair-socialistisch agitator, later (1902)
afgevaardigde, in 1906 min. van onderwijs,
onderwijs in 1908
justitie, voerde de wet tot scheiding
g van Kerk
en Staat door in verzoenendereest,
in 1909 werd
g
hijJ min.-president,
trad als zoodanigg af 2 Nov. 1910,
P
doch werd onmiddellijk weer belast
met de vorming
g
van een ministerie, waarin hijJ als min.-pres.
en
p
min. van binnenl. zaken optrad
en dat aanbleef
P
tot einde Febr. 1911; van Jan. 1912—Jan. 1913
min. van justitie en tot Mrt. 1913 opnieuw
min.P
Pres. en min. van binnenl. zaken.
Briancon, het Brigantium der Ouden, stad in het
dep.
(
J , 1321 M. boP Z.-O.-Frankrijk
P Hautes-Alpes
ven de zee, aan den wegg over den Mont Genèvre
naar Turin
(naar
) aan de Durance, 7900 inw., sterke
J en
vesting.
g
rijk landstreek
Brianza,^ vruchtbare, aan meren rijke
de N.-It.rov.
P Como en Milaan, on g.g 440
K.Ma.root.
g
Bridgeport, havensi. in den staat Connecticut (in
het N.O. der Ver. Stat.), aan den Long-Island-Sound,
102 000 inw.; machinefabrieken, kusthandel.
Bridg eton stad in den staat New-Jersey
Y (in het
N. 0. der Ver. Stat.), 14 000 inw.
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Bridgetown,
g
^ versterkte hoofdst. van het Eng.
g
eiland Barbados in de Kleine Antillen, 17 000 inw;
belangrijk
Eng.
vlootstation.
gJ
g
Somerset
Bridgewater,
g
^ haverast. in het graafsch.
g
in Z.-W.-Engeland,
dicht bij
(in
J de Z.-kust van het
g
Bristol-kanaal), 17 000 inw.
zeest. in het graafsch.
Bridlington of Burlington,
^
Yorkin
( N.-W.-Engeland), 14 000 inw.; versterkte
haven.
prov.
Frankrijk in de vroegere
Brie, landschap
g P
P in Frankrijk
Champenoise) en Isle-de-France
Champagne(Brie
(
((Brie Française),), tot 1328 een afzonderlijkaafschaPdaarna met de kroon van Frankrijk vereeni g,
gd, de hoofdstad waszijn
Meaux. B. is bekend om zijn
voortreffelijke
J roomkaas (fromage de B.).
De Grondwet bevat een op
Briefgeheim.
P het B.
g
betrekking
der
g
g hebbend art., dat luidt: „Het geheim
aan deost
instellingen
g van
P
P of andere openbare
vervoer toevertrouwde brieven is onschendbaar,
behalve op
in de
g
P last des rechters, in de gevallen
wet omschreven." Het B. strekt zich ook uit over
gesprekken.
es re
De ambtelegrammen
en telefonische gP
gr
tenaar, die er inbreuk op
met
g
P maakt, wordt gestraft
jaar
gevangenisstraf.
BijJhuiszoeking
hoogstens 11 I]
g
g
2
is een afzonderlijk
g tot het onderzoek
J verlof noodig
van brieven ena
ieren. Ook dan is de particulier
P
PP
no
maken zijner genogverzekerd tegen
P
g het openbaar
heimen wijl
g
g
J het Strafwetboek met gevangenisstraf
en boete bedreigt, wie J
door zijn stand of beroep
P
en die zonder noodzaak
g
geheimengewaarwordt
engeopenbaart.
Brieven,^ aan gefailleerde
kooplieden
P
g
P
adresseerd moeten aan hun curator ter handeg
steld worden, opP diens aanvraag.
reP
g Despotische
steun
gezocht
in
Berin
en
hebben
ten
allen
tijde
g
gg
schendin van het B. Zie Cabinet noir.
schending
zijn het eerst ingevoerd
in OostenBriefkaarten zijn
g
rijk
op 1 Oct. 1869, naar aanleiding
g van een artikel
J P
van den hoogleeraar Emanuel Hermann in de „Wiener Neue Freie Presse" van 26 Jan. 1869.
Brie
g, stad in het Pruis. re g.-district Breslau, oop
den 1. oever van de Oder, 30 000 inw. ; belangrijke
oJ
industrie; hoofdstad van het voormalige
g
g hertogdom
B. dat in 1741 aan Pruisen kwam.
Brielle of Den Briel, gem. op
P het eil. Voorne in
derov.
P Z.-Holland, aan den mond der Maas, 3830
inw. ;garnizoensplaats voor het korps
P torpedisten.
rP
— B. is in deeschiedenis van
ons land merkwaardig
g
als de eerste stad, die opP de Spanjaarden
veroverd
P
werd1( Apr.
onder
g
P 1572 door de Watergeuzen
graaf van der Mark). Vier dagen
Lume
g later sloey gr
( ook
gen de Briellenaars een aanval van Bossu afzie
op
P Rochus Meeuwissen). In Oct. 1577 deden de
Spanjaarden
nogmaals
een vergeefschen
aanslagg
]
g
g
op
P de stad. In 1585 werd B. met Rammekens en
Vlissingen
verpand,
in 1616 door
g
rP
g aan de Engelschen
weer ingelost.
Oldenbarneveldt voor 3 millioenulden
g
g
Ook in 1813 was B. de eerste stad, die zich van de
Fransche overheersching
de inwoners
J
g bevrijdde;
namen hetarmzoen
gevangen.
g
g
g
stadje in het Fr. depP Aube, in ChamBrienne,, stadje
a^>
e 1800 inw. • in de geschiedenis
bekend omdat
g
daar tot 1790 de militaire opleidingsschool bestond,
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cadet was en door den slag,
waar Napoleon
g die er
p
29 Jan. 1814eleverd
werd tusschen Blucher en
g
waarbij
Napoleon,
J de Franschen aanvankelijk de
p
overhand behielden, doch, minder sterk in aantal,
ten slotte moesten terugtrekken.
g
Brienne, Jean de, zoon van Erard II, koning
van Cyprus,
werd in 1205 koning
g van Jeruzalem
YP
door zijn
J huwelijk met Marie de Mont f errat, konin 'n van Jeruzalem, werd in 1229 door de baronnen van het Oost-Rom. Rijk
J tot keizer gekozen
g
Boudewij II.
edurende de minderjarigheid
van Boudewijn
gedurende
] g
est. in 1237.
Hijisgest
vlek in het Zw. kanton Bern, in het distr.
^
Unterlaken, aan het Brienzer Meer ( 14 K.M. lang,
g
tot 2,5 K.M. breed; de Aare stroomt er doorheen)
en aan de on^g. 2000 M. hoog e Brienzer Grat ((hoogg
ste topP de Rothorn, 2351 M.), 2600 inw., veel vreemdelingenverkeer.
Brieux, Eugène, Fr. tooneelschrijver, geb. 19
zijn bijtend
Jan. 1858 te Parijs,
J bekend door zijn
satirieke stukken teen
g bestaande misstanden
(bijv. bij
rechterlijken stand in „La robe roue"
(J
J den rechterlijken
g
(1900); in Les Avariés (De Beschadigden)
tegen
g
g het
enz.).).
g
geheimhouden van eslachtsziekten,
van 2 of 3 regimenten
van
Brigade,
^
g ^ vereeniging
^g
eenzelfde wapen
tot een taktisch geheel
onder een
P
g
generaal bri gade-generaal). De naam is afkomsti
van honing
honin Gustaaf Adolff van Zweden, die deze indeeling
in zijn
leger
zijn
g het eerst toepaste.
p
Bri ham Young,
Brigham
g het hoofd der Mormonen in N.Amerika,eb.
in den
g
g 1 Juni 1801 te Whitingham
staat Vermont, werd bekeerd door de lezingg van
het „Book of Mormon"zie
op
P Mormonen),
^
) werd
na den dood van Joe Smith voorzitter van het
college
en dus hoofd der MorP
g der ^,12 Apostelen"
monen, die hijJ zich in 1847 nabij
nabij het Zoutmeer in
Utah deed vestigen.
B. werd in 1851 stadhouder
g
van het territorium Utah en bleef dit tot 1858. HijJ
maakte zich verdienstelijkvoor de ontwikkelingg
van Utah, stierf 29 Aug.g 1877 te Salt-Lake-City.
Y
liet 17 vrouwen en 44 kinderen na en een vermogen
g
van 5 millioenld.
g
Bright,
g ^ John, Eng.
g staatsman, geb.
g 16 Nov. 1811
uit een Quakerfamilie,
te Greenbank bijJ
bekend als leider van de z.g.
en
rP
g Manchesterpartij
voorstander van een vredelievende staatskunde,
o ulair agitator
en spreker
in het Parlement, onder
P
PP
g
Gladstone van 1868-70 minister van handel, van
1873-74 en van 1880-82 kanselier voor het hertodom
Lancaster, est.
g
g 27 Mrt. 1889.
Brighton,
^ zeestad in het Eng.
P Sussex,
g graafschap
gr
g
aan de Z.-kust van Engeland,
ten Z. van Londen,
g
de drukst bezochte zeebadplaats
van Engeland,
P
g
zomerverblijf
131000 inw. ^P
• prachtigg koninklijk
koninklijk zomerverblijf.
van B.
meent dat Julius Caesar in de nabijheid
iseland.
g
est. 523, die
of Br'^ida, Iersche heilige,gest
rigitta
g
in het door haarestichte
klooster Kildare
g
wijdde
aan de opvoeding
meisjes. HaargedenkJ
g
g van meisjes.
P
dagvalt opP1 Febr. Naar haar werd genoemd
de
g
die zich over verscheidene
Orde van de H. Brigitta,
9
landen van Europa
P verbreidde.
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Brik,^ klein zeeschip
P met twee masten en volle
tuigage, met raas aan de beide masten en aan de
achtersteroote
mast een gaffelzeil,
het B.-zeil.
g
g
Vroe er veel als oorlogsschepengebruikt;
ebruikt; nu nogg
alleen bijJ de handelsvloot en niet veel, wegens
de
g
betrekkenJkg
groote equipage, die zij behoeven.
te verscherpen
Bril,^ toestel om het gezicht
^ of wel
g
om de oogen
g te beschermen voor te fel licht, stof,
van beryl,
enz. Het woord is afgeleid
^ een middelg
eeuwschen naam vooresle
en g
glas. De glazen
zijn
zij
g
g p
of c lindervormig
geslepen
Y
^g
p en wel concaaf
holrond voor bijzienden
bijzienden
(bi-concaaf, fig.
(holrond)
g bij
J art.
(
lens, d), convex (bolrond) voor vèrzienden (bi-convex, fig.
(fig.
(g bijJ art.
Y
g bijJ art. lens, a ,)cylindrisch
van astigmatisme,
d. i.
lens, b en c)) voor gevallen
g
g
de voorvan fouten in het oog,
e
g tengevolge
g gwaarvan
werpen
lijken. De sterkte der
g lijken
rP nevelig
g of verwrongen
door nummers, die de
p
glazen wordt bepaald
lente
der lenzen
P
g van de brand untsafstanden
aangeven,
waarbij
waarbij de lens met één M. brandpuntsg
wordt
afstand de eenheid is, die als dioptrie
p
aangeduid.
aan
Een gglas van 2 dioptrie
(2 D) is een
P
g
f M. ligt,
lens, waarbij
op
J het brandpunt
g een
p
p 12
van 0,25 D., een, waarbijJ het opP4 M. ligt,
g enz. —
De meeste brilleglazen
zijn
zijn van crownglas,
dat
g
g
hetoedkoo
st
g of
p is ; ^de duurdere van flint glas
g
bergkristal.

233. Brik.

Britlant^ een diamant,geslepen
^g
g
p in de gedaante
van twee afgeknotte
pyramiden,^ die met haargrond^
pYr
^
vlakken teen
g elkaar aansluiten.
slangenBrilslan g Na9 a , een der gevaarlijkste
J
g
g
soorten, die haar naam ontleenen aan een brilvormige
op den hals en wier beet beslist
g teekening
gp
doodeliJ k is. Zij
gewesten
van
J leven in de tropische
p
g
Indië en Egypte.
gYp De eigenlijk
g Je B. ook wel Cobra of
Cobra de capello, d.i. „hoedslang
", geheeten,
komt
g
in Indië, opp Java en in Z.-China voor, wordt door
de Ind.oochelaars
tot dansen afgericht.
De E gYpg
g
tische B., mede zeerevaarli
k leeft in geheel
J^
g
g
Afrika, spuwt
naar haar aanvaller, als deze tot
p
1 M.enaderd
is en wikt naar de oogen.
g
g Zij diende

vroeger dikwijls om misdadigers
ter dood te bren^
bijv.),
daar na haar
(
p
gen of tot zelfmoord(Cleopatra,
beet een soorti'nlooze
verdoovingg intreedt, waar pJ
na de dood spoedig
p ^volgt.
g

234. Brilslang.
g
Lecce,
Brindisi,^ havenstad in de Z.-It. prov.
p
aan de Adriatische Zee, 28 000 inw., belangrijke
gJ
haven, die door de Engelsche stoomvaartmaatscha P pijenop
o het Oosten en Indië geregeld
wor
wordtaan g g
gedaan.
De schepen
P nemen daar de mails aan boord,
g
benevens dieassa
p giers, welke een deel der reis
vanuit West-s en N.-Europa
p over land willen doen.
In de Oudheid heette B. Brundisium en was een
Grieksche stad in Calabrië, later een bloeiende Rom.
kolonie.
Brink, Jan ten, Ned. letterkundige,eb.
g 15 Juni
1834 te'A
in edam,
werd in 1884 hoogleeraar
in de
g
g
. pP
Ned. letterkunde aan de hoogeschool
te Leiden,
g
ald.est.
g 19 Juli 1901; schreef tal van romans, o p stellen en studie's. Bekend zijn
J daarvan vooral
Oost-Indische dames en heeren" (1866) en „De
schoonzoon van Mevrouw de Rogg
eveen" 1872—
(
1873. In 1895-97 verscheen van zijn
J hand een
Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde".
Brinvilliers, Marie Madeleine, markiezin de, beLodewij XIV,
ruchteiftmenster
tijd van Lodewijk
g
g uit den tijd
met behulpvan haar minnaar o. m. haar
vader haar broeders en een harer kinderen. ZijJ
werd 16 Juli 1676 te Parijs
J onthoofd en daarna
verbrand.
Brion, Friederike Elisabeth bekend als Friederike
von Sesenheim door haar betrekking tot Goethe,
welke deze in zijn
J Wahrheit und Dichtung"
g beschreven heeft,eb.
g 13 Apr.
P 1752 te Niederródern
in den Elzas, dochter van eenpredikant, die in 1760
zij
verhuisde naar Sesenheim bijJ Straatsburg,
^ waar zij
gest.
Goethe in Oct. 1770 leerde kennen; ongehuwd
g
g
3 Apr.
p 1813 te Meiszenheim bijJ Lahr.
Brionische Eilanden, 12, ten deele versterkte, eil.
aan de W.-kust van Illyrië
Yr voor de haven van Pola;
hetrootste
ervan heet Brioni(83 inw.); zijJ leveren
g
het marmer, waarvan o. m. de Venetiaanscheap
leizenebouwd
zijn.
zijn
g
sinds 1859 boofdst. van den staat
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Queensland op
f de 0.-kust van Australië, niet ver- inw.; zetel van de regeering
g
g Somba, voornaamste
van de uitmonding
6 000 inw. Uitvoerhavens
g van de riv. B. in den Grooten handelsP 1. Blantyre,
Y
Oceaan, met de voorsteden mee 144 000 inw.; han- zijn de Port.laatsen
Quelimane en Chinde, door de
P
del; B. werd in 1824esticht
als strafkolonie voor Sjire met Somba en Blantyre
g
Y verbonden.
misdadigers.
prov. in Canada,^g
grenst aan
Britsch Columbia,
g
^ P
Brisson, E^ène Henri, Fr. staatsman,^geb.
den Grooten Oceaan en strekt zich uit tot 60° N. B.,
g
31 Juli 1835 te Bourges,
J^ werd in 965 100 K.M. 2, 179 000 inw.waarbij
g advocaat te Parijs,
(
J 25 600 In1876 lid van de Kamer van Afgevaardigden, voe
de dianen en 15 000 Chineezen); berg land rijk aan
voegd
bijJ de Union Républicaine,
waarvan hij
en ander wild, ook aan visch
P
J de wouden, aanelsdieren
P
voorzitter werd, werd in 1879 tot tweeden vice- (vooral zalm) en aan mineralen (in de 0.eber
g gten .
Hoofdstad en voornaamste haven is Victoria op
President, in 1881, 1894 en in 1906 tot president
p
van de Kamerekozen,
was van Apr.
P 1885 tot Jan. Vancouver-eil.
g
1886 minister-president,
was in 1887, 1894 en 1895
Britsche Koloniën. Zie Koloniën.
P
candidaat voor hetresidentscha
Zie Guyana.
Britsch Guyana.
P
Pder Republiek,
P
Y
y
van Juni tot Oct. 1898 minister-president,
zette de
Eng.
Britseh Honduras, ongezonde
P
g kroonkolonie,
g
revisie van het Dreyfus-proces door; gest. 14 Apr.
aan de 0.-kust van het schiereil. Yucatan in Mid.
p
1912 te Parijs
den-Amerika, 22 270 K.M'., 41 000 mw.Ne
J als Ppresident van de Fr. Kamer.
( gers
Bristol
Bristol, handelsstad in het graafsch.
Gloucester en kleurlingen); hoofdst. Belize, 9000 inw.; uitvoer
g
in Z.-W.-Engeland,
g
^ aan de samenvloeiing
g van de van mahonie- en camPèche-hout.
voor zeilscheen
Britsch Museum,
P bevaarbare riv. Avon en Frome
, ((Eng.
g „British Museum"),) groo 357 000 inw.; universiteit, sterrenwacht; haven, te Eng.
g nationale instelling
g te Londen, gesticht ^in
kolenmijnen, veel
industrie, glauberzoutbronnen,
g
, 1753 op
Pggrond van het testament van Sir Hans
voorsteden Redcliffe en Clifton Down.
Sloane, die zijn
J museum en dej bibliotheek daarin voor
Bristol, Kanaal van, heet de zeeboezem tusschen 240 000ld.,
g noggniet het vierde deel van de waarde,
Z.-Wales en Devon, waarin de Severn uitmondt.
ter beschikking
; ge g van de Eng.
gregeering
g
g stelde
Britannia heette in de Oudheid het te genwoor- opend
in 1759, terwijl in 1847 een nieuw en grootsch
P
gT
dige Engeland en Schotland. De volken aan de Mid- gebouw
ebouw in Griekschen stijl
stijl in gebruik
genomen
werd.
g
g
dell. Zee kenden B. reeds sedert de 6e eeuw v. Chr. Sinds werd het B. M. nogguitgebrei
herhaaldelijk uit ebreid
doch meer nauwkeurige
zij
in 1880-82 werden de verzamelingen
g kennis ervan kregen
g zij
g der afd.
eerst ten tijde
tijd van Caesar, die in 56 en 55 v. Chr. nat. historie in een afzonderlijk
J museum in SouthGallië twee tochten naar B. ondernam; on- Kensington
overgebracht.
Het B. M. bevat onverg
g
der keizer Claudius werd een deel van B. een Rom. geli'keh'ke
en is verdeeld
J J schatten opP allerlei gebied
g
provincie ((42 n. Chr.).
kreeg
1)
1 bibliotheek van gedrukte
P
) Deze provincie
P
g haar in 12 afdeelingen:
g
g
grootste uitbreiding
der wereld, 2 mill. boeken;
g (tot aan den te genwoordigen boeken, een der rijkste
J
Firth of Clyde en Firth of Forth)) onder Domitianus alfab. catalogus
van 500 deelen;
2) kner)aarte
g
in 85 door de veroveringen
Hadrianus zameling ; 3) handschriftenverzameling;
9
g van Agricola.
P er
g 4)) koperverlegde de N. grens
meer naar het Z. en legde
ravures en teekeningen; 5)) Egyptische
en AssYrig
g een gravures
gYP
aarden wal tot bevestiging
gg ervan aan, van de baai sche oudheden; 6)} Grieksche en Rom. oudheden;
van Solway
Y tot aan den mond van de Tyne.
Y Ten 7) muntenverzamelingg (2 200 000 stuks);}8)) Britsche
N. daarvan lagg B. Barbara, ten Z. ervan B. Romana. en middeleeuwsche oudheden en ethno afica ; 9
Antonius Pius(
Pius 138-161)
138-161 schoof deze grens
weer zoólog ische, 10) botanische, 11)) geologische,
12)
g
g g
naar het N. en. bevestigde
haar door den z.g.
af deelerag.
g. „Pik- mineralogische
g
g
tenwal". In 418 verlieten de laatste legioenen B.
Britsch Nieuw-Guinea. Zie Nieuw-Guinea.
en volgde daar een toestand van anarchie, todat
Britsch Noord-Amerika, Zie Canada en Newtegen
eeuw de p
prov.
rov B. ver- Foundland.
g het midden der vijfde
J
overd werd door de Angel-Saksen
(z.a.).
protectoraat oop
Britsch Oost-Afrika-Protectoraat,
(
) De bewo g
^ P
vers ( Britanni of Britones waren Kelten. Zie ver- de 0.-kust van Afrika, tusschen Duitsch-0.-Afrika
der op
en Ital. Somali-land, strekt zich naar het W. uit
P Groot-Brittanje
9 en Ierland.
Britannicus Claudius Tiberius Caesar, zoon van tot aan Uganda,
een invloedsganda, 523 200 K. M 2, -}(
keizer Claudius en van Messalina,geb.
41 n. Chr., sfeer van 433 000 K. M'. met 2 652 000 inw.
g
kreegin 43 van den Senaat den bijnaam
kree
bijnaa B., in 48 (Balla, Somali en Massai een woestijnachtige
hoo g
zijn
J vader met Agrippa en haar zoon, vlakte, waarop
P zich in het W. hooge
g g
ggebergten
de latere keizer Nero, zocht B. te verdringen. Clau- ( Aberdare-beren
4000 M. Keni 5.600 M.)
M. verg
dius, die er zich tegen
g verzette,^ werd op
P aanstoken heffen. De voorn. riv. zijn
J de Sabaki en de Tana,
van Agrippa
vermoord en B. in 55 n. Chr. op
is verg p^
P Nero's die in den Ind. Oceaan uitmonden. Hetebied
g
bevel vergiftigd.
deeld in 7rov.;
de hoofdst. is Mombassa, 15 000
P
Britsch Borneo. Zie op
inw. Het heeft 940 K. M. spoorweg
(de UgandaP Borneo.
P
g(
g
Britsch Nyassaland-Protectoraat tot 1907 Br.- baan) en 3638 K. M. telegraaflijn.
Hetprotectoraat
p
^ J
Centr.-A
protectoraat^g
gevormd behoorde vroeger
tot het sultanaat Zanzibar,
f rika-Protectoraat
^ p
g
1 Juli 1896, omvat de Engelsche
bezittingen
in werd in 1887 voor een deel verpacht
aan de Br.
g
g
P
Centr. Afrika, ten W. en ten Z. van het Nyassameer,
na de ontbinding
Y
, 0.-Afrika Maatschij. en kwam
g
106 100 K.M. 2 (zonder het meer zelf),1 002 000 daarvan(1895)
(
) onder Eng.
g bestuur.
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protectoraat aan de 0.-kust
Britsch Somali-land,
^ P
van Afrika, 176 000 K. M2., 347 000 inw.; hoofd P1.
Berber, 30 000 inw. (Zie Somali-land en Mullah.)
meer
Britsch Zuid-Afrikaansche Maatschappij,
pp
bekend onder den verkorten naam van Chartered
Com
door Cecil Rhodes in 1889 opgerichte
p an
^^Pg
maatscha
maatschappij
i tot het verwerven en beheeren van
hetebied,
dat tegenwoordig
g R hodesia((z. a.)
)geg
g
noemd wordt; zetel van het bestuur Boeloewajo.
J
Brittannia-metaal, tinkleurige
g van tin,
g legeering
g
antimonium, zink, koper,
P soms ook nogg vermengd
g
met nikkel, lood en bismuth. Voor het vervaardigen
g
van eet-, drink- en kookgerei
gebruikt
B.
mag
g
g
hoogstens
10 %o lood bevatten.
g
Britten,^ H et huis te, of Brittenburg,
9 vroeger
g bestaan
hebbend, door de Romeinenesticht
kasteel bijJ
g
Katwijk-aan-Zee,g
waarvan door de afbrokkeling
der kust de fondamenten in zeeli
ligge
en en in den
der tijden
slechts enkele malen bij zeer lagen
g
PJ
waterstand zichtbaar werden, zoo in 1520, 1552,
1562 en het laatst van 1750. De overblijfselen
ervan
J
zijn
als verdwenen.
J nu zoo goed
g
Brive-la-Gaillarde,
Brive-la-Gaillarde s tad in het dep.
P Corrèze (in
Z.-Frankrijk)
Z.-Frankrijk , aan de Corrèze, 21 500 inw.
Devon,, op
Brixham, zeest. in het graafsch.
g
P de
Z.-kust van Engeland,
8100 inw. Te B. landde in
g
1688rins
1688prin Willem M.
of trá
uit de familie
^
l9 ras,plantengeslacht
P
g
der Grassen; komt in ons land zeer algemeen
voor.
g
s tad in het gouvernem.
j
Brjansk,
Orel (in Middeng
Rusland , aan de Desna, 25 000 inw.;geschutgieterij,
fabrieken, scheepsbouw.
P
Broad Church. Zie Anglikaansche Kerk.
Brobdignac,
g ^ h et land der reuzen in„ Gullivers
Reizen" van Swift.
.
t
roeken of Bloksberg,
top
9 hoogste
g
P van het Harz
g ebergte, in het Pruis. reg.-distr.
Maagdenburg
g(raa
g
g
g fscha
erode
, 1142
M.
M., bergspoorP Stolber
g -Werni
)
g
gP bweg,
observatorium; bekend door de
g meteolologisch
g
hexensag
e (zie
( W al
pur
9 is) ;druk bezocht door vreemdelingen
per^jaar).
van
enB
d'.
( 000 P
) Het z.g.
g (25
p
g Spook
ontstaat, wanneer bij zonsondergang
an de schaduwbeelden van huis en menschen op
P een 0. nevelwand
g eworPen worden. Bi'J helder weer heeft men vanaf
den B. eenrachti
uitzicht
op Phet omliggende
P
g
gg
landschaP. (Zie fig.
g 235.)
Brockhaus F. A. is de naam van een uitgeverij
g
J
met boekdrukkers'J en andere grafische
inrichtingen
g
gr
te Leipzig; gest. 15 Oct. 1805 door Friedr. Arnold B.
(gest.
20 Aug.
en Co."
,
g
g 1823)) onder de fa. ,Rohloff
te Amsterdam (Duitsche boekwinkel). Deze zaak
werd in 1811 naar Altenburg en in 1818
naar Lei P
pzigverplaatst.
In 1814 werd de vroegere
ere
ver P
gfirma
anderd in F. A. B. De zaak is tot nu toe in de familie B. gebleven; tegenwoordige firmanten zijn:
B.(sind
Albert B.
sinds 1881 in de zaak) en diens broeder,
B.,(sind
Fritz B.,
sinds 1905). De voornaamste ondergder firma is het „Konversations-Lexikon"
(14e oplaag
P g 1892-97, nieuwe herz. lubileumsuitg.
g
1901-4, herdrukt 1908)) en verder een uitgebreid
g
populair-wetenschappelijkPP
J
en wetenschappelijk
fonds. Filialen in Parijs
J en Londen. In 1898 werd

een Russische firma B. enEEron
Iron gesticht tot het
uitgeven
van een groote
Russische eneY
cloPaedie.
g
g
Bij
der firma F. A. B. ((15
J het 100-jarig
] g jubileum
J
Oct. 1905) verscheen haargeschiedenis, door Dr.
Eduard B. geschreven.
Brodrick, William St. John, viscount /If
Eng.
g
staatsman,eb.
g 14 Dec. 1856, werd in 1880 als tonservatiefekozen
in het Lagerhuis,
, was van 1886—
8
g
92 secretaris van financiën en van 1895-98 onderstaatssecretaris van het dep.
P van oorlog,
g van 1898-1900 onderstaatssecretaris van het dep.
P van buitenl.
zaken, van 1900-3 minister van oorlog
g en van
1903-5 staatssecretaris voor Indië, in 1907 tot viscount verheven.

235. Het spook
van den Broeken.
P
dichtbij de Russ. grens.
Brody, st ad in Galicië, dichtbij
Brod
g
18 000 inw.Israëlieten
; )voornaamste sta P
el P
1.
(1 3
voor den handel tusschen Oostenrijk
J en Rusland,
te
Broecke, Pieter van den, Ned. vlootvoogd,
g geb.
g
AntwerPen in 1575, ging
gg in 1613 als raad van den
g
g ouv.-generaal van Indië naar de Roode Zee, legde
te Aden derondsla
en
g
g voor een uitgebreiden
g
ging
vandaar
naar
Bantam,
stichtte
op
last
h
handel,g
g
P
van Koen een factorij
J te Jacatra, deed vele tochten
door Indië o. a. een over land met 103 Nederl. en
29 Indiërs van Surate dwars door Hindoestan naar
MasoeliP atnam stichtte in 1618 te Jakatra een fort,
dat herhaaldelijk
door Engelschen
J werd aangevallen
g
g
en Bantammers, werd tijdens
tijdens onderhandelingen
g verrederliJk gevangen
P om den
g
g ggenomen,
^ met een stop
hals voor het kasteeleslee
Pt met bevel de bezettingg
tot overgave
aan te sporen,
deed echter juist het
P
g
tegendeel,
dreigende dood, werd
te
g
^ ontkwam aan den dreigenden
Koen's optreden
vrij
Jgelaten. Eerst in 1630
P
hij als admiraal van een retourvloot in Nekwam hij
derland terug,
g voer later weer naar Indië, hielpP er in
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1640 en 1641 Malakka belegeren
en stierf in dit ]jaar
$
edurende het
beleg.
$
.
Broeden is de verwarming$ van de gelegde
$ $ eieren,
teneinde de kiem, die erin besloten is, tot ontwikkelin$te brengen,
$ inz. de warmteontwikkeling$ door
het bedekken der eieren met het lichaam der moeder
Blijk
bij de vogels
en de slangen
gelijk
J
$
$ Pplaats heeft; bij
visschen, schildpadden,
krokodillen en kikvorschen
P
heeft die verwarming
$Pplaats door het medium, dat
de eieren omringt
(lucht,
water of zand).
^
) BijJ vogels
$
$
wisselt de broedwarmte af tusschen 36 en 41° C.;
het B. duurt bijJJ
kleine zangvogels
14--17, bij kippen
PP
21, bij
pauwen 30-31 dagen.
Kunstmatig
9 B.$eJP
$
schiedde reeds bijJ de Egyptenaren
en de Chineezen
$YP
in B.-ovens. In den jongsten
tijd worden B.-appa J $
raten of B.-machines, waarbij
f warm water als verwarmin$smiddel dient, bijJ de rationeele hoenderteelt
zoowel als voor wetenschappelijke
$e
PP J e doeleinden toegepast.
of Gemeente der
Broedergemeente,
^ Evangelische,
9
g
Moravische Broeders, aan het Piëtisme verwant
godsd. genootschap, gesticht door de in 1722 uitgeweken Boheemsche of Moravische Christenen, die
zich onder bescherming
von Zinzen$ van den graaf
$
dor f op
Berthelsdorf in de 0 PPer P diens riddergoed
$
Lausit;vesti gden, enhun kolonie Herrnhut ^„Wacht
des Heeren") noemden (vandaar hun andere naam
Hernhutters). 12 Mei 1727 namen zijg
onder leidin
van bovengenoemden
bovengenoemden
graaf opgestelde
geloofsre
e
Pg
$
$
ggelen aan; 13 Aug.
op
plechtige
a wijzehet Avond$
PP
maal ^
gevierd en deze dag
g wordt als stichtingsdag
^ g der
B. aangemerkt.
De oude Broederkerk in Bohemen
$
en Moravië dateert echter reeds van voor Luther
en Calvijn.^
(Zie hierover op PBoheemsche Broeders.))
Zij
met de AugsJ vereen$ en zich over 't algemeen
$s
g
bur$sche Confessie, doch, daar zij
zi geen afzonderzij aan hun
J secte verlangen
$ te wezen, hebben zij
een drievoudigen
vormgegeven:
J
$geloofsbelijdenis
g
Oud-Moravisch, Luthersch en Hervormd, om
de toetreding
$ van Protestanten gemakkelijk
$
J te
maken. Iedereemeente
is naar geslacht,
ouderdom
$
g
en levensomstandigheden
verdeeld in koren. Men
$
heeft bijv.een koor van knapen,
een koor van weP
duwen enz. Ieder koor heeft een koorverzor$ er belast met deeesteli'ke,
$
J en een bestuurder, belast met
de wereldlijkebelangen
broe$ ervan. De ongehuwde
g
ders wonen in een broederhuis, de ongehuwde
zusters
$
in hetzusterhuis; deehuwden
leven afzonderlijk.
afzonderlijk
g
zeden en levenswijzezijn
zijneenvoudig$en streng.
g
De thans bestaande broederkerk heeft drie afdeeling
en ^P
provinciën genoemd,
welke
ieder
hare
pro-^
g
vinciale synode
en provinciaal kerkbestuur hebben,
YnP
onder
ondergeschikt
aan de algemeene
synode
en het
$
$
3m
hoofdbestuur der kerk. Dierovinciën
zijn
P
J het vasteland van Euro P^
a Groot-Brittanië en Amerika.
Het hoofdbestuur is nog altijd gevestigd te Herrnhut en werkt te$J
eli'k als .provinciaal
kerkbestuur
P
voor het vasteland van Europa.
P De dienaars der
kerk zijn
J onderscheiden als bisschop,
P^ presbyter
P
Y
en diaken. De bisschoppen
de presbyters
wijden
PPwijden
P Y^ en
diakenen tot hunne bediening.
$ De presbyter
P
Yt is de
eerste voorganger der gemeente,
voorzitter van het
$
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college
en $gewoonlijk
g van ouderlingen
$
J tevens Aredikant deremeente.
Zijne medehelpers
in PrediAe
$
kin$en bediening$der sacramenten zijn de diakenen,
met het bestuur der o voedin
die meer bijzonder
P
$sgestichten
en andere gemeente-inrichtingen
$ belast
$
g
zijn.
J Het beroep
$
P tot de bedieningg der gemeenten
kerkbestuur. Uit de
$gat uit van hetprovinciaal
P
bestuurders deremeente
gemeente en uit eenige
$ daarvoor
ekozen $gemeenteleden wordt de raad der $gemeente
gekozen
evormd, die de algemeene
belangen
gevormd,
$
$ der $gemeente,
onder toezicht van het college
$
$ van ouderlingen,
beharti$t. De kolonie, door hen in 1737 gesticht
$
oPhet landgoed
's
Heerendi
k,
toebehoorende
aan
J
$
derinses-weduwe
Louise van Oranje,
Oranje werd in
P
opgeheven.
De in 1744 en 1746 te Haarlem en
P$
Zeistevesti
de
bestaan nog$ altijd.—
$
$ gemeenten
$
De Herrnhutters of Moravische broeders hebben
zich zeer verdienstelijk
J $gemaakt door hun arbeid
onder de vroegere
slaven in Suriname. Langen
$
$ tijd
J
was het onderwijs
J aldaar uitsluitend in hunne hanzij
jaren
hebben
zij
hunne
werkzaamden. In de laatste
heden ook tot de Boschnegers
$ en de Britsch-Indische
koelies uitgestrekt,
ook houden ze niet met de
g
verplegingder melaatschen
bezig.
$
Remonstransche, Nederlandsch
Broederschap,
Broederscha
kerkgenootschap.(Voor
Voor de geschiedenis
van het
g
ontstaan, zie Arminius.) De beginselen van de BroederschaP vindt men uitgedrukt
in het te enwoor$
$
di$Algemeen Reglement
van 1879, in 1892 en we$
derom in 1906 met eenige
' gen herdrukt,
$ wi'zi
J
hetwelk de verklaringinhoudt, dat „de Broederschap
grondslag
ten doel heeft,^P
op den ^
g
$ van het evangelie
van Jezus Chistus enetrouw
aan haar beginsel
van
$
$
vrijheid en verdraagzaamheid, het godsdienstige
leven te bevorderen". Wie met deze verklaring
instemt, en opP dien grondslag
g
$
g en naar dat beginsel
geen reden,
tot dit doel wil medewerken, mag$ om Bene
van geloof, godsdienst of geweten betreffende
geweerd worden.
Het bestuur der Broederschap
$e
P is bij hare Algemeene Vergadering, die eenmaal 's jaar
'aars in de maand
of Juni, beurtelings te Amsterdam en te Rotterdam, bijeenkomt.
Tot die Vergadering
J
$
g behoorende
hoogleeraar
der Theologische
Kweekschool te Lei$
$
den, al de dienstdoendeP redikanten, af$evaardi $
den uit al deemeenten;
voorts de leden der Comg
missie tot de zaken der Broederschap,
P de curatoren
van het seminarium, de boekhouder der Broedereindelij
schaPen die van hare algemeene
fondsen; eindelijk
g
nogzij,
zij,aan wie het vast lidmaatschapP der vergaga
derin$is toegekend.
$
De commissie tot de zaken der Remonstrantsche
Broederschap
P bestaat uit zes leden, waarvan een is
de fungeerende
boekhouder der Broederschap
g
P en de
anderen door de algemeene
vergadering
g
g voor vijf
g
b'J afjaren
worden benoemd. Deze laatsten zijn
J bij
J
treden niet terstond herkiesbaar, met uitzondering
van het lid, dat als secretaris werkzaam is. ZijJ heeft
de besluiten der Algemeene
Vergadering
g uit te voeg
$
renen voor de nalevingg van het algemeen
reglement
g
g
te zorgen.
g
professor en curatoren der kweekHet college
college van P
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school heeft den eerstgenoemden tot voorzitter, terwi Jl de overi ge leden door de Al gemeene Ver^aderingbenoemd worden.
Het beheer van deeldmiddelen
der Broederg
schaPwordt gevoerd
door eene der voornaamste
g
gemeenten,
emeenten, die daartoe om de drie jaren
door de
J
Algemeene Vergadering
g
g wordt uitgenoodig d en
zelke uit hare leden den boekhouder der BroederschaPkiest en aanstelt.
Behoudens de verbindbaarheid van het algemeen
g
reglement
en van de besluiten der al
algemeene
VerVg
g
zijn
aderin
,
zijn
de
gemeenten
in
hare
huishoudelijke
huishoudelijke
^
g
g
vrij.
vrij
27emeenten,
door 26 predikanten
bediend,
P
g
zijn
J er vier classes verdeeld. Tot de eerste classis behooren Amsterdam, Hoorn, Alkmaar, Haarlem,
Leiden en Oude-Wetering;
g tot de tweede Rotterdam,
's-Gravenhagee, Delft, Zevenhuizen, Schoonhoven,
's-Gravenha
en Vlaardingen;
tot de derde Gouda,
g
Utrecht, Amersfoort, Zwammerdam, Nieuwkoop,
Waddinxveen en BoskoopP ; tot de vierde Groningen,
g
Dokkum, MePPel, Arnhem, Lochem, Doesburg
g en
Hoogeveen.
De buitenlandschaemeente
te Frederikstad aan
g
de Eider in Sleeswi'k
) behoort mede tot de Broederschap.
P In ons land telden de Rem. Br. in 1909
27 450 leden, tegen
P en
g 5486 in 1869, wat alzoo op
toename van ruim 400 °o, welke door geen
ander
g
kerkgenootschap
geëvenaard wordt.
kerk
g
Pg
Broeders desemeenen
levens Fratres vitae comg
munis of Broeders vanoeden
wille Fratres
bonae
(
g
voluntatis), naar Hieronymus en Gregorius den
Groote, hunatroons,
ook Hieropymianen en GregoP
e9o
rianen g eheeten, vormden een omstreeks 1376 door
Geert Groote (z. a.) en Florentius Radewinus (geb.
1350,est. 1400)
gestichte geestelijke
J broederschapP
g
g
van evromeemeen
riesters, die zonder gelofte
in g
g
schaPvan goederen
samenleefden in fraterhuizen,
g
dooremeenscha
eli'ken
g
PP
J arbeid in hun onderhoud
voorzagen en zich
vooral toelegden opP bevorderingg
g
derractische
wetenschapP en opPhet volksonderP
wijs.
J Leeken konden tot de broederschapP toetreden
en ook werden er zusterhuizenesticht.
De B. d. g.
g
g
L. waren vooral in de Nederlanden verbreid, doch
hadden ook huizen in N.-Duitschland Italië Sicilië
en Portugal.
g ZijJ bereidden de Hervormingg voor.
Vele broedersin en later tot
de Hervorming
g
over, andere tot de Jezuieten, zoodat de broederschaP
langzamerhand
uitstierf.
g
Broekhuizengem. in Z.-Limburg,ten N. van
Kerkzade, aan de D. grens, 858 inw.
in de P
prov.
rov NoordBroek in Waterland:;gemeente
g
Holland, 1528 inw. — Het dorp
P Broek in waterland
ligt
g 12 uur van Monnikendam, is wereldberoemd
om de buitensporige zindelijkheid
zindelijk hei der bewoners,
er een druk vreemdelingenbezoek
is. Het
g
was onder de republiek
een zeer welvarend dorp,
P
rP
welks inwoners o. a. handel dreven opPde Oostzee.
Broek op
kgem. in N.-Holland, ten
g endi:g
p Las
N. 0. van Alkmaar, 2207 inw.
Broeksittard,ggem. in Z.-Limburg,
g^ nabij Sittard
aan de D.rens,
721 inw.
g

Broenei. Zie Borneo.
Broessa, in het Turksch Bursa, in de Oudheid
Prusa, hoofdst. van het Turksch-K1.-Aziat. wilajet
B. of Chodawendik'ár,
aan den voet van den (Y
M siJ
schen Olympus (thans Kes'is'-da
^ gh , ong.
g 20 K.M.
van de Zee van Marmora(have
Marmorahaven Moedania, waareen spoorweg
P
g van B. loopt), 80 000 inw.;
zijdeen meerschuimindustrie;heete zwavelbronnen.
J
B. was in de Oudheid de residentie der Bithynische
Y
koningen
g en vóór de veroveringg van Konstantino) de residentie der Turksche sultans.
P of (1453)
^
Broglie,
g ^ Piemontsch ggeslacht, dat zich omstr. het
midden der 17e eeuw in Frankrijk
Frankrijk vestigde
g en waaruit verscheidene Fr.eneraals
en staatslieden
g
zijn voortgekomen,
o. a. Francois
^ Marie,^ hertogg
g
van B., maarschalk van Frankrijk,eb.
g 11 Jan.
1671 te Parijs,
J voerde in den Oostenrï kschen
J
Successie-oorlog
g het Fransche hulpleger aan, werd
in 1742 met den erfelijken
hertogstitel
beleend,gest
est.
J
g
Mei 1745. — Zijn zoon Victor Francois,
Sio ^ hertogg
van B., g eb. 19 Oct. 1718, onderscheidde zich in den
Zevenjarigen
g Oorlog,
g werd door den keizer in 1759
in den Duitschen vorstenstand verheven,bi'
J het
uitbreken der Revolutie door Lodewijk X VI tot
minister van oorlogg benoemd, emigreerde
later,
g
trad in 1794 in Engelschen,
in 1796 in Russischen
g
dienst;est.
g 30 Mrt. 1804 te Munster.
Broken Hill of Willoama, miJnwerkersstad aan de
W.-grens van Nieuw-Zuid-Wales, in Australië, middelpunt
der zilvermijnen,
zilvermijnen
31 00 inw.
0
P
B.
Bromberg, hoofdst. van het Pruis. reg.-distr.
g
(11459 K. M2., 764 000 inw.) in derov.
Posen, aan
P
de Brake en aan het 26 K. M. lane
g Bromberger9 er
kanaal, dat de Brake en de Netze en zoodoende
het Weichselmet het Odergebied verbindt, 62 000
inw.; bloeiende handel en industrie.
Bromelia. Zie Ananas.
Bromley,
Y^ stad in het Eng.
g graafschap
gr
P Kent, ten
Z. 0. van Londen, 34 000 inw.
Bromo, berg
g in de residentie Pasoeroean, in
het 0. van Java, de eenige
g werkende vulkaan in
het Tengg
er eb.
g De kraterrand ligt 2300 M. boven
den zeespiegel.
Bronbeek, koloniaal militair invaliedenhuis in de
rwe^, in een paleis,
P
ggemeente Arnhem, aan den Vel
Pe
in 1859 aan den staat geschonken door koning Willem III voor het tegenwoordig
g doel; kostbare verg
zameling Indische wapens
en zegeteekenen.
Te B.
P
g
wordenewezen
koloniale militairen opgenomen,
g
Pg
diea
e eerd zijn
zijnter zake van verwondinggofver ggg
minkingof wegens
las g
durf en
( J g ) dienst.
g
g (40-jarigen)
Bronchien de boomvormige
g van de
g vertakkingen
luchtpijp. De vertakkingg
begint
g met twee hoofd-B.
één naar rechts en één naar links), deze verdeeles
zich in steeds kleinere takken, die tenslotte overgaan
in de longblaasjes
J ((alveolen). Zie ook Ademhaling.
g
Bronchitis catarrh der bronchiën, in ons land
zeer veelvuldig
g voorkomende ziekte, meestal veraltijd
oorzaakt door kouvatten en bijna
altijd met gunstig
g
g
verloop.
zij neiging
g g over te slaan
P Bij
J kinderen heeft zij
op
g der longen
g en bijJ volwasP de fijne vertakkingen
senen ontaardt zijJ soms in longontsteking
g
g (z. a. ).

BRONGAS—BROOKE.
Brongas. Zie Aardgas.
in Gelderland, in het
Bronkhorst, heerlijkheid
W. deremeente
Steenderen.Het kleine vlek B.
g
ligt
Volgens
gens
oude kroP
8 2 uur ten Z. van Zutphen.
nieken was Jan van B. die omstreeks 1035 leefde,
de eerste heer van B. -- Het g eslacht B. is in de
vaderl.eschiedenis
bekend door zijn
zijn lan gdurf gen
g
strijd tegen hetgeslacht Heeckeren. De burgeroorlog
g tusschen de Bronkhorsten en de Heeckerens
begon
onder Gijsbert
van B.((gest.
in 1356).
^
) HijJ
g
g
beoorloo8 de Jan van Arkel, bisschop
P van Utrecht,
en deze verwoestte met zijn
Frederik
J bondgenoot
g
van Heeckeren de heerlijkheid
B. Hertogg Reinoud III
J
van Gelder koos de zijdeder Heeckerens, waarop
P de
B. dearti
opnamen voor 's hertogs
jongeren
broeP J P
8 jon
J g
der Eduard. De strijd
J tusschen beide geslachten
8
duurde twee eeuwen. — Verschillende leden van
heteslacht
B. waren onderteekenaars van het
g
Verbond der Edelen en enkelen hunner lieten hun
leven in den strijd
B.,
J tegen
P ] zoo W illem van B.
g Spanje
een leg
van prins
rins Willem I, die sneuvelde bijJ
po gin om Haarlem te ontzetten;
Pg
Dirk en Gijsbert vanB.,
B. die na een vergeefsche
g
Po'n om zich na het vertrek van Hendrik van Brede^8
rode (z. a.)) van Amsterdam meester te maken,
naar Friesland wilden oversteken, door den schipP
per
overgeleverd
P verraden en aan de Spanjaarden
PJ
g
werden. ZijJ
1 Juni 1568 te Brussel onthoofd.
Brons is een legeering
g
g van koer
P en tin, of van
koer,
P zink en tin, soms ook nogandere metalen
bevattendaluminium-B.,
fosfor-B.). Het antieke
(
B., dat de Oudenebruikten
voor wapens,
munten,
P
g
sieraden, standbeelden enz., bestaat uit 75 à 90 %
koper
P en 25 à 10 %o tin, heeft een fraaie goudgele
g g
kleur, doch was moeilijk
te smelten, te weinig
dgun
J
vloeiend voor hetieten
en
ook
moeielijk
g
J te ciseleeren. Het moderne standbeeldenbrons, dat 10 a
18 % zink en 2 a 4 %0 tin bevat, heeft deze nadeelen
niet, het is roodachtiggg
geel en neemt een fraaie,
aan. Het B. voor munten en
P
gelijkmati8 epatina
medailles bevat meestal 1 à 5 %0 zink. Het klokkenB.of
( klokkenspijs)
^ g
P J) bevat alleen koper
P en tin (ong.
20 %). Van weer andere samenstellingg is het B. voor
kanonnen en voor scheePsbekleeding . De naam B.
is afgeleid
van Brundisium, Brindisi.
g
en
Bronsveld Andries Willem, Ned.od
g eleerde
g
politicus,, geb.
16 Jan. 1839 te Harderwijk,
P
J Predi g
kant enrivaat-docent
in de do
P
l; gek te Utrecht,
leider van den Christelijk-Historischen
kiezersbond
J
en bijJ de samensmelting
g van dezen met de Vrij-J
AntirevolutionnaireJ
P arti' tot de Christ.-Historischeoe
arti'
van hetP
rog
; programma;
P
J de opsteller
P
fentooten
invloed uit door zijn
,Stem^
J tijdschrift
J sc
men voor Waarheid en Vrede."
Bronte,
Bronti stad opP Sicilië,^ aan de W.-helling
8 van den
Etna, 18 000 inw.
Brontosaurus, dinosauriër (z. a.), 15 à 20 M. lang,
g
met zeer kleinen schedel; wordtevonden
in lagen
g
g
uit het Jura-tijdperk
in het W. van N.-Amerika.
JP
Bronzen tijdperk noemt men den tijd,gelegen
J,^ g
pJP erk en het latere
tusschen het vroegere
steenen tijd
g
i'J zeren; in het B. T. werden wapens,
sieraden
enz.
P
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vervaardigd
8 van een legeering
g van 90 deelen koper
P
g
en 10 deelen tin. Het uitgangspunt van het B. T.
is waarschijnlijk
Klein-Azië geweest.
In
Egypte
gYP
g
treft men het B. T. aan omstr. 3000 v. Chr., in Troje
en Sicilië 1000 jaar later. Inz. de Phoeniciërs waren
in het 0. zeer bekwam in het gieten van brons. Men
neemt aan dat het B. T. in Europa
is
P begonnen
g
3000 v. Chr. en in Oostenrijk
J of Z.-Duitschland
eindigde
in de 8e of 9e eeuw v. Chr. Bij
Oertijd
J Oertij
g
de lezer afbeeldingen
van voorwerpen
uit
g
P
het B. T.
Broodboom)
( Artocarp us , boomsoort, die op
P de
Zuidzee-eilanden en in de tropische
landen g e P
teeld wordt om de meloengrootte vruchten, die
meel bevatten, dat als voedingsmiddel
gebruikt
g
g
wordt; de bast wordt voor weefsels, het hout voor
huisraadebruikt;
het melksapP uit de bast levert
g
vogellijm
en caoutchouc. Men zegt
g J
g dat 2 of 3 B.
voldoende zijn
J om een mensch het levensonderhoud
te verschaffen.
De Apenbroodboom of baobab is een boomsoort uit heteslacht
der Malvaceeën, dat reusg
achtige boomen in de tropische
gewesten
omvat,
P
g

tot 10 M. hoog,
zij er
l^ doch zeer breed, er zijn
een stam-omtrek van 23 M. en met takken
van 20 á 25 M. Uit de vruchten ervan bereidt
men zeep.
29
Brooke,^ Sir James, radja van Serawak, geb.
g
APr. 1803 te Benares, beambte der Eng.
g 0.-In.
Coma
ie, vormde het plan
P in Insulinde een groote
P^
^
volkPlap tingte vestigen,
g rustte een schipP uit, voer
1 Aug.
de
rev.
van
Broenei
o
,
hielp
den
sultan
P
^
P
van Broenei een opstand
beteugelen,
werd 24 Sept.
P
g
P
1841 diens stadhouder van Serawak, werd radja
J
van Serawak in 1842, verkreegg voor Engeland
g
Laboean en werd daar in 1846ouverneur
van;
g
vestigde
zich in 1863 in Engeland,
stierf 11 Juni
g
^
1868 te Burrator in Dedonshire. Engeland
erkende
g
de onafhankelijkheid
van zijngebied
op voorwaarde
gP
J
dat het bijJ het uitsterven van zijngeslacht,
aan de
zijn g
Eng.
g kroon zou vervallen. Serawak staat sinds 14
Juni 1888 onder Eng.
beschermin en wordt gereg bescherming
geerd door Sir Charles B., een neef van den voorgaande.
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BROOKLINE—BRUCH.

Brookline, stad in den staat Massachusetts (in
het N. 0. der Ver.-Staten), villa-voorstad van
Boston, 28 000 inw.
van de stad New-York (tot
Brooklyn,
Yn gedeelte
g
1897 een zelfst. stad), ligt
t opP het W. uiteinde van
Long
het Z. 0. deel van Newg
8 Island, tegenover
York, ervanescheiden
door een zeearm, de Eastg
rivier, die overbrugd
8 is; tegenwoordig
g
g ook door
een tunnel met New-York verbonden; ruim 11/2
mill. inw. — B. heette oorspr.
P Breukelen en is in
1625 door de Nederlandersesticht.
g
Broom of bromiun ( scheik. teeken Br.)
) is een
zeer onaangenaam
naar chloor riekende, zware,
g
roodbruine vloeistof, die roode dampen
P uitzendt.
Zijn
is 79,92; zijn
J n S, G. 3,187. Het kookt
1J atoomgew.
$
bi'J 60° en wordt vast bijJ —7° C. Het heeft een sterk
vrij
bijtende
werking. B.8 komt nooit vrij
voor en nergens
g
in groote hoeveelheden. Het bevindt zich in zeewater0,008
° o)
, doch wordt vooral gewonnen
uit
(
g
de looger
8 carnalliet-industrie bijJ Straszfurt en
wel met behulp
P van chloor, dat B. uit de meeste
verbindingen
kan verdrijven.
verdrijven. Het grijpt
g
g^JP or ganische verbindingen
zeer sterk aan; wordt
g
het ingeademd
of ingeslikt,
dan vernielt het de
g
g
slijmvliezen(B.-vergiftiging).
De verbindinge
verbindin en van
J
met metalen heeten b ro miden of bromuren. Deze
oefenen een kalmeerenden invloed uit op
P het lichaam en worden als zenuwstillende middeleneg
bruikt, inz. B.-kalium en B.-natrium. B.-kalium is
het belangrijkste
van deze beide; het ontstaat door
gMJ
ooPplossing
droa
Y de. B.-zilver
g van B. in kaliumhY
slaat neer, wanneer men bijJ een opgelost
zilverzout
Pg
(zilvernitraat) een oplossing
van B.-kalium.
P gvoegt
^
Het wordt door het licht zwartekleurd
en daarom
g
veelgebruikt
in de photografie.
g
P
g
Broukhère
s Charles Marie Joseph
p Ghislain de,
Bel
Belgisch
staatsman, ggeb. 18 Jan. 1796 te Brugge,
g
gg
nam in 1815 dienst bijJ
artillerie, werd in 1825
door Limburg
g afgevaardigd naar de Staten-Generaal en daar de leider der Z.-Ned. oppositie; in
Aug.
hij door Leopold
I benoemd tot
p
g 1831 werd hij
min. van buitenl. zaken en kort daarna tot min.
van oorlog.
g Daar de Kamers aanmerkingg maakten
aanzienlijke geldsommen,
op de aanzienlijke
die hijJ aanvroeg,
g
g,
nam hijJ zijn
zijn ontslag, werd directeur van de Munt,
van 1835-39 directeur van de Nat. Belg.
8 Bank,
van 1840 tot 1860 burgemeester
van Brussel; gest.
g
g
20 Apr.
P 1860.
stad
in
het
Schotsche
graafsch.
Brou
h
Ferry,
g
g
rl^^
Forfar, op
P den N.-oever van den Firth of Ta
Y (0.kust), 51 /2
ten 0.;
van Dundee, 11
inw.;
zeebaden.
Brouwer,
^ Adriaan,
^ Holl.-Vlaamschgenreschilg
der,eb.
g in 1605 of 1606 te Oudenaarde, woonde
te Amsterdam, te Haarlemleerlip
Haarlem(leerlingvan Frans
Hals) en van 1631 tot aan zijn
J dood (1
( Febr. 1638
begraven)
te Antwerpen.
^
^ B. schilderde tooneeltjes
J
uit het dagelijksch
leven der lagere
standen oop
g J
g
straat, in kroegen,
g enz.
Brouwershavengemeente op
Brouwershaven,
P het eiland Schouwen,rov.
P Zeeland, aan de Grevelingen,
g^1311 inw.
-- B. werd in 1825esticht
door Floris V ; in 1426
g

bij B. g
zeeslag tusschen de vloten van den hertogg
van Jacoba van Beieren
van Glocester, denemaal
g
en hertogg Philips
p van Bour 9ondié. — B. is de^eboortePlaats van Jacob Cats, wiens standbeeld er staat.
Brouwerhavensche Gat is de naam van de uitmondingan
de Grevelingen
g
8 in de Noordzee.
Brown, John, Amerikaansch abolitionnist,eb.
8
9 Mei 1800 te Tarrington
in Connecticut, bekend
g
daadwerkelijkoptreden
door zijn
ten gunste
van
J daadwerkelijk
P
8
de slaven, organiseerde in 1855 in Kansas vrijscharen, die vele slaven meteweld
bevrijdden
en
g
enkele slavenhouders d000den. In 1859 trad hijJ
op
veroverde met een klein
P in den staat Virginia,
g
aantal vo elin
pers Ferry
rY
8en het arsenaal te Har P
(17 Oct. 1859), werd na hevig
8 geg verzet8gevangen
hoogverraad
veroordeeld en o P nomen, wegens
g
8
(2
) B. ' 8 terechtstellingg ver( Dec. 1859).
g
8gehangen
oorzaakte veel opwinding
der
abolier
P
g in de kringen
gen
tionnisten, zelfs in EuroPa, en was een van de oorzaken van het uitbreken van den N.-Am. Bur
geroorlog,
zij dood.
g nog
gggeen anderhalf jaar na zijn
automatisch
^ ingevoerd
g
gAistool in België
greep
Pistool van 7,65 m.M. kaliber. In den 8^
P van het
pistool bevindt zich een magazijn
voor 7 P
patronen.
atronen
P
g
Browning,
g ^ Robert, Eng.
g dichter, geb.
g 7 Mei 1812
te Londen,est.12
Dec. 1889 te Venetië, kenmerkte
g
zich door meesterschap
eeri
P over de taal en wijsg
gen
gedachtengang;g
schreef drama's gedichten. Als
zijn
g and the book." —
J beste werk ggeldt „The ring
Zijn
Barrett geb.
ElizabethB.,B. eb. Barren
J echtgenoote
g
Mrt. 1806 te Londen,est.
30 Juni 1861 te Flog
rence, begaafde
dichteres; haar hoofdwerk is het
g
verhalendeedicht
„Aurora Lei
Leigh"
h" (1857), waarin
g
zij
strij schetst van een edele vrouw met de
J den strijd
der samenleving.
g
1276, afstammeling
Bruce,
^ Robert,geb.
g
g van
Robert B., een Normandisch ridder, die met Willem den Veroveraar naar Engeland
was getrokken.
g
g
Zijn
grootvader, wederom een Robert B., was een
J ^
medediner
mededinger naar de kroon van Schotland geweest
g
met John Baliol (z. 'a.. De kleinzoon maakte in
1305 nogmaals
aanspraak
op
roon bracht
g
P
P de kroon,
Schotland in opstand
tegen
en overP
g de Engelschen
g
heerschipgen werd in 1306 tot koning
gg ged.
In 1314 rukte Eduard II van Engeland met een
groot leer
^
g naar Schotland oop,
P doch werd door B.
totaal verslagen
in den slag
g
gbij
J Bannockburn, 24
Juni 1314. Echter werd eerst in 1328 Schotlands
onafhankelijkheid
door Eduard III erkend. B.
zij zoon
stierf in 1329 en werd opgevolgd door zijn
II, die, aanvankelijk
J uit Schotland verdreven, in 1357 de kroon terugkreeg
g g en in 1357 stierf
zonder nakomelingen.
g
ontdekkingsreiziger, eb. 14
Bruce,^ James, Eng.
g^
Dec. 1730 te Kinnaird in Schotland, werd in 1762
Eng.
. consul
Algiers,
in Al iers, bereisde van af 1767 het W.
van Azië en Afrika, vertoefde jarenlang in Abessinië,
f
vond den oorsprong
gest.
J g
P g van den Blauwen Nijl;
27 Apr.1794 te Kinnaird.
Bruch,
ggeb. 6 Jan.
^ Max, Duitsch componist,
P
1838 te Keulen, was van 1867-70 hofkapelmeester
P
te Sondershausen, van 1880-1882 leider van de

J

BIiUCH—BRUINKOOL.
Philharmonic Society
en is sinds 1900
P
Y te Liverpool
directeur van de academische hoogeschool voor
zij
muziek te Berlijn.
J dramatiJ . Zijn hoofdwerkenzijn
sche cantates en oratoria („Frithjof", „Salamis",
„Odysseus",
„Das Hexenlied" ); zijn
zijn opera's hebben
Y
minder succes behaald.
Bruchsal, stad in het distrikt Karlsruhe in Baden, 15 000 inw. ; met een slot, dat vroeger de residentie was der vorst-bisschoppen
van Spiers.
PpP
Brue
Brueghel,
hel o ok wel verkeerdelijk
J Breughel
u9'
ge schreven, naam van een Vlaamsche schildersfamilie.
Pieter B.,
B. d e Oude,$geb. omstr. 1525 in B. bijJ Eindhoven,voor
^est. in 1569 te Brussel, schilderde bijJ
keur realistische tooneeltjes
landelijk feesten,
J uit landelijke
en werd daarom ter onderscheidnig
•
zij
g van zijn
— Zijn
•
Jg
genooten Boeren-B. bijgenaamd.
J
zoon, PieterB.,
B. d e Jonge,
n9 werd de Helsche B.genoemd, omdat hijJ bijv.
bij helsche tafereelen van
heksen, duivels, branden enz. schilderde, geb. 1564,
g est. 1637 te AntwerP en; bezat niet het talent van
zijn vader. — Jan B., de Oude, broeder van den
vorige,
de Fluwelen B., omdat hij
hijbij
J
J^
g bijgenaamd
voorkeur in fluweelekleed
ging,
1568 te
g
g
g g geb.
Brussel,est.
1625 te Antwerpen,
muntte uit in
P
^
landschaPP
en, bloemen en kleine figuurtjes;
^ J es schilderde vaak samen met zijn
J vriend Rubens. — Jan
13 Sept.
B., de Jonge,
n9 zoon van den vorige,
g
g geb.
p
1601 te Antwerpen,
aldaar gest.
1 Sept.
P
g
p 1678,
werkteeheel
in den trant van zijn
zij vader.
g
Y s^ Fra^ois Paul, Fr. vice-admiraal, geb.
g
in 1753 te Uzès, commandeerde in 1798 de vloot,
die Bonaparte
naar Egypte
P
TYP bracht, sneuvelde 1
Aug.
Au . 1798 in den zeeslaggbij
J Aboekir tegen
g Nelson.
Brugge,
Bru
e h oofdst. van de Belg.
g prov.
Prov West-aanderen, aan het Brugge-Zeekanaal
(11
( K.M. lang,
gg
g
naar HeYst ,) 53 484 inw. ; zetel van een bisschop;
p

237. Brugge.
g^ (Rosaire-kade en de Belfoort.)
bezit monumentaleebouwen
uit de Middeleeuwen:
g
een Gothisch stadhuis uit de 14e eeuw, de Kathedraal in vroegJ
-Gothischen stijl uit de 13e en 14e
eeuw met deraftomben
van Karel den Stoute en
g
Maria van Bourgondië,
de Hal en de Beffroi uit de
9
14e eeuw met beroemd klokkenspel,
het Sint-Jans
1'
hos
hospitaal
met schilderijen
schilderijen van Memlin9 . In 1887
p
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werd er een standbeeld opgericht
voor Peter de
pg
Koninck en Jan Breidel, de aanvoerders der Brugg
(1302).
P
) Br. was
gelingen in den Gulden Sporenslag
g(
in vroeger
eeuwen
een
bloeiende
handelsplaats;
g
P
reeds in de 10e eeuw was haar handel met Engeland
g
van belang;
g in de 13e eeuw was zijJ de hoofdstapelP
laamsche Hanza,
Plaats van de Londensche of Vlaamsche
een machtig
in de 14e eeuw
g gilde van kooplieden;
A
het centrum van den wereldhandel in N.-Europa,.
P
Zi' telde toen 200 000 inw. -- Vooral de verzanZij
ding van de havens van Sluis en Damme deed de
handel van
te
de oorlogen
en de o P
g aan;B.
g nietkomst van Antwerpen
hielen
P
P daaraan mee. Het
e aren
eoP
geopende
kanaal van B. naar zee.
voor
g
^jaren g
Zee-Brugge)
schijnt niet te beantwoorden
(naar Zee-Bru
gge schijnt
aan wat men er van verwacht had voor de opleving
P
g
van B's handel en scheepvaart.
p
Johannes,
Nederl.
volksprediker
uit
Brugman,
g
P
de 15e eeuw,eb.
de grenzen
van
p op P
g
g te Kempen
het land van Kleef, tijd- en stadgenoot
van Thomas
g
à Kempis,
leefde in een klooster der Observanten
p
te St.-Omer, verliet dit in 1445 om als volksprediker door de N. Nederlanden te trekken,redikend
P
tegen
en de burgertwisten.
Zijn
Zijn
g
g de volksondeugden
g
hadden veel succes. Eindelijk trok hij
hij zich,
P
oud en zwak geworden, in een Observanten-klooster
te Nijmegen
tijden
J g terugg en overleed daar in 1473, tijdens
belegering
g g der stad door Karel den Stoute.
Brilhl of die Briel, het dal van de M8dlingbath,
ten Z. van Weenen, beroemd door zijn
J schoonheid;
villa's en zomerverblijven.
J
13 Aug.
Brahl^ Heinrich von,geb.
g 1700 te Weis^
zenfels, bekleedde onder August II en August III
en verrijkte zich oop
van Saksen hooge
g
g waardigheden
z e werd in 1747 eerste minister, is
oneerlijke
wijze;
wij
J
zijn hebzucht en verkwistingg
om zijn
^
en zijn
28 Oct. 1760 te Dresden.
J slecht bestuur; gest.
g
Het tooneel van zijn
J feesten was het Bruhlsche
paleis,
aan het Bruhlsche terras te Dresden. Zijn
Zij
p
van 62 000 dln. vormt een hoofdbestanddeel van de Kon. Bibliotheek te Dresden.
waardoor
Bruineeren noemt men hetrocédé,
p
men verschillende metalen tegen
J
g roesten kan vrijwaren. Ze worden dan n.l. met een kunstmatig,
g
dun, bruin roestlaagj
roestlaa ' eovertrokken, dat de onderliggende
ende deeltjes
deeltjesbeschermt. Voor ijzerwaren
ijzerwaren
ge bruikt men daartoe i'zerox
J
P
YduloxYd, voor koper
koP
erox
Ydul.
in de prov.
Zeeland, in het
Bruinisse,
^ gemeente
g
P
0. van het eil. Duiveland, in het N. begrensd
door
g
de Grevelingen,
in het 0. door het Zijpe
g
JP en in het
Z. door het Mastgat;
g 2884 inw.
Bruinkool
Bruinkool, e en dichte, aardachtige
ge of houtachti go
ge en vezelige koolmassa, 30 l 75 % koolstof bevattend, bruin totikzwart,
vaak een noggg
goed
P
bewaardelantaardi
e^ structuur vertoonend,brandt
P
J met een roeterige
ggemakkelijk
g vlam, vormt hier en
daar tot 50 M. dikke lagen
in de z. gg. bruinkoolg
formatie, de B. bevattende tertiaire formaties. Ze
is ontstaan door het langzame vergaan
van conig
feren,n
P almen, loofboomen en turfmoerassen e
bevindt zich in verschillende stadia van vervor-
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ming.
g tot zwart,
g Soorten:9gewone B., bruinachtig
hard, dicht en fijn,
glanzend; aardkool,
J vetachtiggg
massa's, bruin,gebestaat uit los samenhangende
g
makkelijk
) fijn
fijn te wrijven;
^ p ekkool, dicht, fluweelJ
of bitumizwart met schelP achtig e breuk; ligniet
g
neus hout, heeft nog
gggeheel de structuur van hout;
blaadjes te sPJ
lïpapierkool,
ierkoolgemakkelijk
J in dunne blaadjes
ten^ bevat het meeste asch (70
J
o) en overblijf( %)
bru
landen en dieren.
De B. wordt gebruikt
selen
vanikt
g
als verwarmingsmiddel
voor
((tot briketten geperst),
gP
g
B asovens^ tot bereidingg van roet, van minerale oliën,
P graffine verf en creosoot. Ze komt in alle landen
der wereld voor; het beroemdste B.-gebied
is het
g
Boheemsche, van de Eger
g tot de Elbe.
rauw mineraal,
donkergrau
Bruinsteen of pyrolusiet^ donker
dient tot het bereiden van man gaanverbindinP
gen, S. G. 4,7 à 6. Hetgrootste deel van deproductie
wordtebruikt
voor het bereiden van chloor. Verder
g
kan er bromium en jodium
mee bereid worden. In de
J
voor het ontkleuren
g lasblazeri'J wordt het gebruikt
g
van ijzerhoudende
glassoorten grootere
hoeveelijzerhoudende
g
g
heden kleuren hetlas
g rood tot violet. Door een
mengsel
van chloorzure kalium en B. te verhitten,
g
bespoedigt
d.w.z. het bes
hierbi is B. katalysator,
(hierbij
Poedi g
Y
de reactie, zonder zelf te veranderen) verkrijgt
g
gelijkmatigen
men in de labarotoria eeneli'kmati
gen stroom
van zuurstof.
aëro
,poedervormigg
Bruispoeder(Pulvis
p horus
(
)P
mengsel
van 26 deelen dubbelkoolzuur natrium,
g
24 deelen wijnsteenzuur
en 50 deelen suiker. LaxeeJ
rend B. bevat 7,5 G. Seignette-zout, 2.7E G. dubbelkoolzuur natrium en 2 G. wijnsteenzuur,
werkt
J
verfrisschend, bevordert ontlasting
g en doet braken
ophouden;
smaakt niet onaangenaam.
P
g
Brukteren, Germaansche volksstam, zij woonden
in het tegenw. Westfalen,
namen deel aan den slag
g
in het Teutoburgerwoud
((9 n. Chr.) en aan den oPg
stand der Batavieren (70-71 n. Chr. ,in
en na de
gingen
3e eeuw op
P in den Frankenbond.
Brulaapp( ycetes} , tot de breedneuzigen
g bekoorende apensoort;
de mannetjes
mannetje hebben een soort
P
De Roode B. leeft in Z.-Amerika; de Zwarte
B. in ParaguaYen Z.-Brazilië.
Brumaire, ,Nevelmaand" was in den Re ublikeinschen kalender (z. a.) de tweede maand des
J'aars, begon
g 20, 21 of
g 22,^ 23 of 24 Oct. en eindigde
22 November. — Een beroemde dag
g in B. was de
18e B. van het jaar VIII (9 Nov. 1799) , datum waaroP Bonaparte
het Directoire ten val bracht om als
p
eerste consul over Frankrijkte heerschen.
Beau Brumbijgenaamd
Brummel,^ George
Jg
9 Bryan,
y
J tij
mel, geb. 7 Juni 1778 te Londen, was in zijn
tijd
beroemd mode17ek, tot wiens vrienden de verkwistenderins-reent,
later koning Geor9e I V van
P
g
Engeland,
behoorde. B. overleed in 1840 te Caen als
^J
krankzinnige.
in de prov.
Gelderland, opP den
Brummen,
^ gem.
P
g
r. oever van den IJsel, 7753 inw., veel bosschen en
villa's. Het dorp
P B., ong.
g 1200 inw., ligt
g aan den
sP
poorweg
g Arnhhm—Zutfen.
Brundisium. Zie Brindisi.
Brune, Guillaume Marie Anne, Fr. maarschalk,

geb.
13 Mrt. 1763 te Brive-la-Gaillarde (dep.
P . Cor g
rège ), was boekdrukker te Parijs,
J toen de Revolutie
daar uitbrak, werd lid van de club der Cordeliers,
was een vriend van Danton, nam dienst bijJ
nationalearde,
werd in 1793 adj.-generaal
en
Jg
g
kolonel bijJ het Noorderleger,
g in 1794 brigade-generaal, hielp
der Jacobijnen,
J
P
P in 1795 een opstand
steed in 1796 en 1797 in Italië onder
verijdelen,
werd
commandant
van
de
divisie-AuMasséna
gereau, veroverde in 1798 Bern en proclameerde
P
repureute Aarau een naar Fransch model ingerichte
g
Daarna verving
J Berthier als bevelhebber
ghij
van het leer
g in Italië en aanvaardde later het bevel
over het Gallo-Bataafsche leger
in ons land. HijJ
g
versloeg
g den hertogg van York, die met 45 000 Enwas 19
g
gelschen en Russen in N.-Holland geland
Set.
1799 bij J
Bergen
en 6 Oct. van dat jaar
Sept.
J bij
J
g
Castricum en noodzaakte hem bij
J het verdragg van
Alkmaar het land te ontruimen. In 1800 voerde
hijJ korten tijd
tijd het bevel in de Vendée, vervingg Masin Italië, versloeg
séna alsoopperbevelhebber
PP
g de
Oostenrijkers en bereidde door den wapenstilstand
Oostenrijkers
P
van Treviso (16 Jan. 1801 den vrede van Lunéville
voor. In 1804 werd hijJ tot maarschalk benoemd, in
1806 totouverneur-eneraal
der Hanze-steden,
g
g
streed in Pommeren, werd in 1807 ontsla
ontslageen we een beleedigende
uitdrukking
p oleon
g over Napoleon.
g
g
terugkeer
van Elba sloot hijJ zich bijJ
BijJ Napoleon's
p
g
hem aan; hijJ verdedigde
g de troepen
P
g Toulon tegen
val werd hij,
des konings.
g Na Napoleon's
J toen hijJ
p
Parijs wilde begeven
zich na langg aarzelen naar Parijs
om
^
zijn
tijdens
^ tijden
J onderwerping
rP g aan te bieden, te Avignon
z..gWitte Terreur door hetgepeupel vermoord (2
Aug.
g 1815).
It. bouwmeester, geb.
in
Brunelleschi Filippo,
Brunelleschi,
pp
g
139 7 te Florence, ald.est.
16 Apr.
P 1446, de eerste
g
groote bouwmeester van Italië, die de Gothiek
heeft vervangen
g door de Renaissance; hijJ bouwde
den koeel
P van den dom te Florence, de kerken
Pitti
Santo S irito en San Lorenzo en het paleis
P
aldaar.
geb.
Brunetière, Ferdinand, Fr. letterkundige,
8 g
19 Juli 1849 te Toulon, werd in 1875 medewerker
aan de Revue des deur Mondes" en in 1893 directeur van het tijdschrift,
lid
^ werd in dat zelfde jaar
J
J
der Académie^g
•est. 9 Dec. 1906 te Parijs.
J B. schreef
vele werken over letterkunde en is mee zeer bezij audiëntie
kendeworden
door een artikel over zijn
g
bijPpaus Leo XIII(1895),
J een uitdruk) waarin hij
(
kwalijkgenomen
g
kin gebruikte,^ die het zeer kwalijk
is:
king
hi'JP
sprak n.l. van het
^^ bankroet der wetenschap"
P
(d. w. z. naar zijn
P in
J meeningg was de wetenschap
de levensraadselen op
P te lossen
g
ggebreke gebleven
en dus drong
hijJ aan opPterugkeer
tot het
g
g
g eloof .
figuur,
een Walkure uit
Brunhilde
g
^ mythische
Y
het Nibelungenlied,
ggemalin van Gunther, koningg
verlost haar uit de vlamSiegfried
van Bourgondië.
g
^
men verlaat en vergeet
haar voor Chriemhilde en
g
en wanlevert haar uit aan Gunther. Door jalouzie
t
minnaar
zij haar vroegeren
hoo gedreven, ^verraadt zij
hoop
g
en voltg hem in den dood.

BRUNIiILDE—BRUNSWIJK.
Brunhilde, of Brunehaut, dochter van den W.in 534, huwde
Gothischen koning
^ geb.
g
g Athanagild,
van Australië,
in 567 n. Chr. met koning
g
gSigibert
(z.
die in 575 op
( a.)) vermoord
e9'
P last van Fredegonde
werd; regeerde
vanaf 577 in naam van haar zoon,
g
vanaf 596 in naam van haar kleinzoon te Metz
over Austrasië en tijdelijk
Zij
J over Bourgondië.
g
was energiek, maar wreed en voerde een verbitterden krijg
J g teen
g Frede9onde, werd in 613 door het
verraad van haar leuden overwonnen door Chlotaen na lange
rus II, den zoon van haar vijandin,
J
g
martelingen opP diens bevel met de haren, een arm
en een been aan een wildaard
gebonden
en
zoo
g
P
ter doodebracht.
g
Briinn hoofdst. van Moravië, ten N. van Weenén
aan de samenvloeiingan
de Zwittawa en de Schwarg
zawa, 130 000 inw.; domkerk, technische hoogeschool, bloeiende industrie ; ten W.van de stad opP de
heuvel Spielberg
9 de gelijknamige
g
p
gJ
g citadel, vroeger
slot, nog
een vesting,
^ J
g later
g later markgrafelijk
tegenwoordig
staatsgevangenis en te
g
g kazerne. Van
1822-1830 zat Silvio Pellico ( z. a.)) op
P den SpielP
pandoerenoverst
berggevangen;
in 1749 stierf de andoerenoverste
gg
g
g
von der Trenck ( z. a.)} er als gevangene.
g
925, derde zoon van koBruno I,^ de Groote,geb.
g
nin
g Hendrik I en broeder van keizer Otto I van
Duitschland, werd in 940 kanselier van het rijk,
J
in 953 aartsbisschop
P van Keulen en hertog
g van
gtegenove
Lotharingen,
maakte zich verdienstelijk te enover
oeschavingen de wetenschap.
P
Bruno, naam van drie heiligen der R.-K. Kerk:
Bruno
1 B. van Keulen,ggeb. omstr. 1040, trok zich omstreeks 1084 terug
bij^ Grenoble,
g
g in een bergkloof
de Chartreuse, wat de oorsprong
van de
g
P gis geworden
orde der Karthuizers (z. a.) of Chartreusers; stichtte
Torre in
in 1094 een nieuw Chartreuse bijJ
Calabriëna
aartsbisdom te
^ een hem aangeboden
g
hebbenewei
g gerd en stierf daar in 1101; heilig
verklaard in 1628;edenkda
g
g6 October. — 2)) B.,
geboren
in 1040 in Piemont, werd in 1077 kardinaal
g
en bisschop
Se i, in 1107 abt van Monte
P van Segni
Se i,
19 Juli (gedenkdag)
g 1123 teSegni
g
g
bijbelverklaarder.
J
gverklaard in 1183; geleerd
g
der Pruisen, geb.
— 3) B.,
B. Brun of Bruns, de apostel
g
P
omstr. 970, kanunnik te Maagdenburg, begeleidde
g
in 996 Otto III naar Rome, werkte als zendeling
onder de Heidensche Polen en Hongaren,
later
g
onder der ' en werd
in Fe
r. 1009 vermoord;,
m
b
gedenkdag
g
g 15 Oct.
eb. 1548 te Nola,
Bruno,
^ It. wijsgeer
^ Giordano,
Jg ^g
werd in 1563 Dominicanermonnik, moest wegens
g
zijn
der Kerk
eerstukk
J verzet tegen
g sommige
g leerstukken
vluchten enaf
g in 1576 het monniksleven oP. Van
toen af leidde B. een onrustig
g leven, trok door
ggeheel Europa,
P overal vervolgd,
g ggaf van 1586-88
lezing en te Wittenberg
g
g en hield daar een vurige
lofrede op
P Luther, werd in 1593 te Venetië door de
Inquisitie
q
ggevangen
g g genomen, te Rome 7^ jaarg evangen
en, daar hijJ
weigerde
te herroepen,
P
g
g gehouden
8
aldaar 17 Febr. 1600 verbrand op
P het Campo
P di
Fiore. Op
P hetzelfde Pplein werd 9 Juni 1890 voor hem
een standbeeld opgericht.
B.'s leer was een anthePgP
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Istische. Hij
h siek
J schreef vele werken over metaPY
en verder werken van mystieken
en satrieken aard.
Y
Brunssum, g em. in Z.-Limburg,
g ten N. van Heerlen, aan de D.rens,
1695 inw.
g
Rijk behoorend herBrunswijk,
t tot het Duitsche Ri'k
to dom, 3672 K. M s., 494 000 meest Lutherscheinw., bestaat uit drieroote
deelen: Brunswijk.
J
g
Wolfenbiittel-Helmstedt, Gandersheim-Holzminden
en Blankenburg,
g benevens 6 kleinere exclaven.
Hetrnst
P Hannover, Westfalen
g aan de Pruis. prov.
en Saksen, aan Waldeck-Pyrmont
en aan Anhalt.
Yr
Het behoort bijna
tot het stroomgebied
J geheel
g
g
van de Wezer. B. heeft 178 K. M. spoorweg, waarbij nog
komt. De mijnbouw
mijnbou
P
g 100 K. M. smalspoor
er van belang.
a — B. is een constitutioneele monarchie, volens
de rondwet
van 12 Oct. 1832.
g
g
De volksvertegenwoordigingbestaat sinds 1900 uit
5 afgev.
uit de hoogst
in de inkomg
g aangeslagenen
g g enen
stenbelastingkringen
, 4 uit wetenschappelijkekrin en, 3
de hoogstaan g
esla genen in de bedrijfsbelasting,
J
g
4root
2 geestelijken,
15 uit de
J
g
g rondbezitters,
g
steden en 15 uit de dorpen.
B. zendt drie af ggevaarevaar
P
digden naar den Rijksdag
J
g en heeft 2 stemmen in
den Bondsraad. De landskleuren zijn
J blauw engeel.
g
Het budget
g was 1912/13: 18,9 mill. mark inkomsten,
19,1 mill. mark uitgaven;
staatsschuld : passiva
P
g
45,2 mill. mark; activa 37,6 mark. Het militaire
contingent
bestaat
uit
1
re
g.
infanterie,
1
re
g.
g hug
g
zaren en 1 batterijJ veld-art. Het land is verdeeld in
6 distrikten, onder directeuren. Hoofdstad is Brunswijk,
J — Geschiedenis.B, is ontstaan uit de allodiale
bezittingen,
die Hendrik de Leeuw in 1181 beg
hield, toen hijJzijn
Saksen verloren had.
J hertogdom
g
Van 1806-1813 maakte B. deel uit van het koninkriJ k Westfalen. Het hertogdom
sloot zich in
g
1844 aan bijJ het Tolverbond, trad 18 Aug.
g 1866
toe tot den Duitschen Bond en in 1870 tot het
Duitsche Rijk.
J Toen 18 Oct. 1884 met hertog
g Wilhelm het regeerende
huis B.-Wol enbuttel uitstierf
g
en de hertog
g von Cumberland, het hoofd van het
van den troonestooten
Hannoversche Huis, door
g
den Bondsraad van de troonopvolgingwerd uit
zijn
J niet erkennen van de Duitsche
g esloten wegens
g
Rijksgrondwet,
werd door den Landdag
J ^
g 21 Oct.
1885rins
Albrecht van Pruisen tot regent
g eP
g
kozen en na diens dood, 13 Sep.
P 1906, hertog
g Johann Albrecht van Mecklenbur9. Deze trad af 30 Nov.
1913, toen hertog
ust van Cumberland
g Ernst A u9
V ictoria Louise, dochter van
( gehuwd metprinses
P
keizer Wilhelm II), na afstandedaan
te hebben
g
van zijn aanspraken
opP Hannover (door erkenning
P (
g
erfgenaa
als wetti erf
wettigenaam
van de D. Rijksgrondwet)
den troon de regeering aanvaardde.
hoofd- en residentiesi. van het herBrunswi'k
J
ler),
togdom B., aan de Oder, (1. zijriv.
van de Al
J
144000 inw.waarbij
J 9400 R.-Kath. en 700
Israëlieten), belangrijke
handel en industrie;
^J
technische hoogeschool. De oorsprong
P g van de stad
B. is het bouwen van de burcht Dankwarderode
in 861, op
waar later de hofburcht
P de plaats,
P
verrees, die nu als kazerne dienst doet. Hendrik de
Leeuw verleende B. in 1177 stedelijke
rechten.
J

S
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Brunswijk,^ Hertogen
9 van. Van deze zijn
J n in onzeg eschiedenis bekend : Eric II B.-Calemberg,
$'^ de Jonge,
n9
ging hij
geb.
hij later tot
eb. in 1528; Luthersch opgevoed,
Pg
de Kath. Kerk over, trad in dienst van keizer
Karel V, later van koning
p II, nam deel aan
g Philips
den slag
g van St. Quentin(15§7), verkreegg bezittinvaan P
gen hier ten lande, streed onder de Spaansche
dele in de eerste jaren
van den Tachtigjarigen
J
Oorlog, was in 1578 nog
g in dienst van Don Juan,
vertrok later naar Italië en stierf daar in 1584. —
Lodewi k Ernst,^ hertog
8 van B. - W ol f enbtittel, ggeb.
25 Sept.
p 1718, streed in Oostenrï Jkschen dienst
teen
g de Turken, werd veldmaarschalk onder Maria
Theresia ( 1747 ), kwam in 1747, toen de Franschen
in Staats-Vlaanderen vielen, in aanraking
g met prins
P
Willem IV. Deze wenschte B. in dienst der rePubliek te hebben en in 1750 werd hijJ veldmaarschalk
in de Nederlanden, op
A 60 000 gld.
g salaris. Na den
dood van Willem I V ( 175ï) werd hiji JopperbevelPereve
P
hebber van het leger,
na den dood van deg„
oug
vernante" Anna van Brunswijk-Luneburg
op
g((zie o
1
Anna), in 1759 voogd
g over Willem V en diens
zuster. Toen Willem V in 1766 meerderjarig
J g werd,
ontving
g B. van de Staten van Holland 200 000gld.
g
en van de andereewesten
naar rato. Tusschen
g
overeenB. en Willem V was intusschen eeneheime
g
komstesloten,
de z.g.gActe van Consulentschap,
P
g
waarbij
werd dat B. de raadsman van den
J bepaald
P
doch zonder verantwoordelijkPrins zoublijven,
)
heid. In 1781 drongg Amsterdam aan opPde verwijdeJ
ringan
B., daar hijJ de vloot verwaarloosde.
8
Hoewel door een besluit van de Staten-Generaal
gehandhaafd,
stond „De Dikke hertog"
g
g toch aan
nog
vele aanvallen bloot en werd impopulair, wat no
erger
Acte bekend werd
g werd, toen bovengenoemde
g
en het bleek dat de vestingen niet in staat van verdedigg
in waren. B. was gedwongen
g
g 14 Oct. 1784
zijn
neer te leggen.
HijJ stierf 12 Mei
J waardigheden
g
gg
1788 te Vechelen in het hertogdom
B. — Karel
g
geb. 9 Oct.
Wilhelm Ferdinand,^ hertog
g van B.
^ g
1735,eneraal
in Pruisischen dienst, was bevelg
hebber van het leer
g van 20 000 man, dat een inval
in ons land deed in 1787 en deatriottische
beP
weging
gg bedwong.Zie Patriottenti'd.
Brussel. (Fr. Bruxelles hoofd- en residentiest.
van het koninkrijkBelgië,
^ tevens hoofdst. van de
P rov. Babant sinds 1895 zeehaven, aan de Senne
en aan het kanaal van Willebroeknaar
de Rupel
p
(
en de Schelde, later verbreed tot zeekanaal, 28 K.
M. lang, verder aan het kanaal naar Charleroi;
176 947 inw., en met de 8 voorstedenEtter(
beek, Elsene of Ixelles St. Gilles, Anderlecht, St.Jans Molenbeek, Laeken, Schaarbeek en St. Josseten-Noode)) 696 401 inw. (waarbij
(
J circa 6000 Protestanten en 1000 Israëlieten). B. is verdeeld in een
ste stads
edeelte, dat Fransch
bovenstad, het defstigste
stadsgedeelte,
g
en een benedenstad, die de zetel van handel en niJverheid is en Vlaamsch spreekt.
Eengedeelte
der
P
g
wij bebevolking,
g dat een oude, dichtbevolkte wijk
bijJ de Halle-poort,
spreekt
een mengsel
8 van
P
P
Fransch en Vlaamsch. Deze z..g „Marollen" vormen
een afzonderlijkelement in de bevolking.
g B. bezit

tal van monumentale en historische gebouwen; kerken, schouwburgen en musea : het Paleis der
Academie(het
Academiehet vroegere paleis
van den prins
van
P
P
Oranje), het universiteitsgebouw
(het
vroegere
(
8
der hertogen
) het paleis
Pgleis van Granvelle),
P
g van
Arember
in 1548, waar Lamoraal,
graaf
,gr
9 ,ggebouwd
^
van Egmond,
woonde, nu een schilderijenmuseum.
9
Het merkwaardigste gebouw is het stadhuis, op
het Marktplein,
gebouwd
van 1402-1454, in GoP
g
thischen stijl.
J Van de kerken moeten vermeld worden de St. GuduleSinter-Goelerkerk
en de St.
(
Jacobskerk opP den Coudenberg.
P ^ nieuw
g Een prachtig
Justitie. B. bezit een
g ebouw is hetpaleisan
P
Nationaal Museum van Schoone Kunsten met
650 schilderijen
van de beroemdste meesters een
J
Koninkl. Bibliotheek, waarin opgenomen
de zijninde
P^
J
15e eeuw door Philips
p van Bour9ondië aangelegde
handschriften-bibl.: de „Bibliothè ue de Boure", een vrije universiteit,
een polytechnische
go^P
Y
school; het is de zetel van de Koninklijke
Belgische
Koninklijke
^
Academie enz. Handel en Nijverheid
van n
B.
zijn
J
zéér belangJ
rijk, inz. de kantindustrie, verder textiel-industrie en
het g en van luxe-voorvervaarde
werpen. — Geschiedenis. B. wordt het eerst vermeld in 870 als Brosella, in de 1 le eeuw als Bruocsella, afgeleid
van het Oud-Vlaamsche bro of bruoc
g
(=broek, moeras) en selle of sele woning . In ouden
tijd schijnt
J er een „villa" van de Frankische koningtijd te hebben gestaan. Later kwam B. in het bezit
der hertogen
en Brabant.
g van Neder-Lotharingen
g
Vanaf Johan 1 ( 1251-59) is het vorstelijkeresidentieeweest
en kwam tot8T
ooien bloei. Karel V
g
maakte B. tot de hoofdst. der Nederlanden. Na de
inneming
Mrt. 1585)) bleef de stad
(
g door Parma(10
verder aan Spanje
en deelde later in het lot van
P
Bel 'ë (z. a.). In 1910 had er te B. voor de tweede
maal een wereldtentoonstellingplaats
(de
( eerste
g P
werd in 1897ehouden
).
g
Bruttium is de naam van een oud-It. landschap,
P
aan de Z.-punt
van Italië, de tegenw.
prov.
Calabria
P
P
g
Ulteriore. B. werd in het binnenland bewoond door
de Lucaniërs en aan de kust door Grieken, tot in
de 4e eeuw v. Chr. de Lucaniërs ook een deel der
kuststrook veroverden. Hoofdst. was Cosentia(( het
} In 272 v. Chr. kwam B. onder
tegenw. Cosenza).
zich daarvan in den
Rom. heerschappij,
PPJ bevrijdde
Tweeden Punischen Oorlo
A
gi werd echter opnieuw
veroverd, waarna de inwoners tot slavenemaakt
g
werden.
Brutus, Lucius Junius,
een der beide eerste consuls van Romeomstr.
(
510), volgens
de sage
g
g zoon
van Marcus Junius en
uinia, dochter
van Tarquinia,
van koning
g Tarquinius
Priscus. Toen Tarquinius
Superbus
B.'s ouders liet
p
J zij
ombreng en, wijl
zij aanspraak
op
P den troon
P
konden maken, werd B.
wijl hij be238. L. J. Brutus.
gespaard, wijl
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schouwd werd als eenidioot (Brutus = „redeloos").
Na Lucretia'sdood bewerkte B. de verdrijvin
g der Tarq uiniërs werd met Marcus floratius consul, veroordeelde zijn
g zoons ter
J beide eigen
dood wegens
een samenzwering
g ten gunste van
g
en woonde zelf hun terechtstellingg bij.
Tarquinius
q
In 508 sneuvelde hijJ in een ruitergevecht
tegen
g
g
zoon Arrune
Hij
Tarquinius' leger.
q
J en Tarquinius'
g
doorstaken elkaar met hun speren.
P
Brutus,
t, Marcus Junius afstammeling
g van den
voorgaande,
^ggeb. 86 v. Chr., werd voor een nag
ontvingg een
tuurli'ken
zoon van Caesargehouden,
g
J
stoici`nsche
opvoeding,
J
g^ werd door Caesar in 46
P
v. Chr. totref
Gallia Cisalpp
P ect van Opper-Italië
van Rome gemaakt.
Toch
g
p
P ina en in 44 tot praetor
stelde hijJ zich, aangezet
door
g
zijn
J vrienden, aan het hoofd
van een samenzweringgtegen
g
Caesar wijl
J hijJ diens eerzucht
eengevaar achtte voor Rome.
ToenCaesarhem in den Senaat
eheven dolk onder
met oPg
de moordenaars zag,, verdedig de hijJ zich niet meer,
omhulde het hoofd met zijn
J
mantel en riep
p uit „Tu
uo
ue,
fili"
!
(Ook
gij,
mijn
(
q ^
g
M. J. Brutus.
mederameniJn
zoon).) . Met zijn
zweerder Cassius werd B. die zich in het bezit
van derov.
had, bijJ Philipp Macedonië gesteld
p
g
Antonius(42 v. Chr.). B., nu wanen
P i verslagen
gdoor
hopende
aan het lot der Republiek,
riepP
volgens
g
P
P
ijde
gij zijt
Plutarchus uit:„»deugd,g^gJ
zijtniets dan een ijdel
en stortte zich in zijn
J zwaard. B.'s naam
bleef het symbool
voor een onbuigzaam
republikein,
p
g
Y
zijn
^
die alles opoffert
aan zijn
beginselen.
p
gelijknamige
Briix hoofdstad van heteli'knami
ge distrikt
in het N. W. van Boheme, aan de Viela, 26 000 inw. ;
tal van bruinkool
bruinkoolgroeve
roeven (18 000 arbeiders). In de
omgeving
g g de dorpen Pullna en Seidschiitz met beroemde bitterwaterbronnen.
BruYèrehout of ericahout is het wortelhout van
voor pijpekoppen.
Erica arborea L., wordtebruikt
PJP
g
Bryan,
Ban William Jennings,
^ N.-Am. staatsman,
geb. 19 Mrt. 1860 te Salem Illinois), advocaat te
Jacksonville, later te Lincoln (Nebraska), werd in
1890 en 1892 tot lid van het Huis van Afgevaardigdenekozen
leed als demokratisch candidaat en
g
voorstander van vrije zilveraanmuntingg de nederlaagbij
presidentsverkiezingen
g van 1896 en 1900
g JdeP
Roosevelt en in
tegen
Mac-Kinley,
y^ in 1904 tegen
g
g
1909 tegen
f Na de verkiezing
g van Dr. Wilson
g Taft.
in 1913 benoemde deze hem tot staatssecretaris
van het
voor buitenl. zaken. B. is een bestrijder
J
imperialisme
en de trusts.
P
Brzezan
y, distr.-hoofdst. in Galicië (in het O. des
gr
000 inw.;, leder-industrie,graanhandel.
lands),),
godin, dochter van Osiris en
Bubastis, Egypt.
gYP g
gesteld met Artemis
Isis door de Griekeneli
g Jk g
Diana . Haar voornaamste temPel stond te Bubas,
den 0. hoofdarm
tÍ8s e en stad in de Nijl-delta
J
der rivier, nu een ruinenstad, Tel Basta geheeten.
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voorgesteld
met het hoofd van een
ZiJj
g
kat daar de kat aan haarewi'd
g Jwas. BijJuitg raving en vond men
te B. o. m. een kattenkerkhof.
Bucentoro of Bucentaurus, („gouden
bark"), naam van het
schip,
van
p
p waarop
1311-1789 de doge
g
van Venetië o emelvaartsdag uitvoer om
een ring
g in zee te
werpen
Pe als zinnebeeld
van het huwelijk
J van
Venetië met de Adriatische Zee.
Buchep halus( „Stierkop”,
P naar het brandmerk der Thessalische
paarden
: een ossekop),
A)
P
lievelin
heette het
gspaard van Alexander
240. Bubastis.
den Groote, datedood
g
werd aan de rivier HY
dasPes in Indië en ter eere
waarvan Alexander de stad Bucephala
^(het tegenw.
p
g
Ds7 'alalp
oer) bouwde.
Martin,
D.
Kerkhervormer,eb.
of
Butzer,
Bucer
g
11 Nov. 1491 te Schlettstadt, Dominicanermonriik,
was van 1523-1549 alsredikant
werkzaam te
p
Straatsburg,
g was bemiddelaar tusschen de Duitsche
en de Zwitsersche Hervormers, stelde in naam van
de 4 stedenStraatsbur
, gConstanz, Memmingen
^
g
en Lindau) de „Confessio Tetrapolitana”
op, een 8
p
onderloofsbelijdenis,
die
zich
van
de
Au
sbur
sche
d)
g
g
scheidt door meer algemeene
stellingen
g
g omtrent
P verzoek
verzoe van aartshet Avondmaal ;ging
gg in 1549 op
om als hoogleerbisschop
g
g
P ranmer naar Engeland
zij
aar te Cambridge
A te treden, nadat hijJ door zijn
g op
van Straatsburg
g tot een
J de hoogeschool
g
hoogen
trap
Hij stierf 27
g
p van bloei had gebracht.
g
g Zij
Febr. 1551 te Cambridge.
Zijn beste werk is een
verklaringder Psalmen.
der Ver.Buchanan,
^ J ames, de 15e president
p
Staten,eb.
in
Y
p 1791 te Stony-Batter
g 22 Apr.
PennsYlvanië, advokaat, werd in 1831 gezant
te
g
St.-Petersburg,
g in 1845 staatssecretaris voor buitenlandsche zaken, zette de annexatie van Texas
door, wat tot den oorloggmet Mexico aanleidinggg
gaf,
waarvan het resultaat was de verwerving
g van
Nieuw-Mexico en Californië, werd in 1853ezant
g
te Londen, van 1857-61presiden
1857-61resident der Unie. Als
gvooral door den invloed der slavenhouders
hij dezen, wat het uitbarsten
g ekozen, beg unstigdehij
van den Burgeroorlog
g
g verhaastte. In 1860 oPgeuit
hij zich in 1861 geheel
vol ggd door Lincoln,^ trok hij
g
deolitiek
terug;g^gest.
P
g 1 Juni 1868 te Wheatland
in Pennsylvanië.
Y
over natuurBuchner,^ Ludwig,
9 Duitsch schrijver
wetenschappelijke
onderwerpen,
rP ggeb. 28 Mrt. 1824
PP J
te Darmstade ald.est.
1 Mei 1899,
g
g als geneesheer
van „Kracht
bi'zonderbekend
geworden
als schrijver
J
g
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en Stof"1885,
21e dr. 1904 ), een tegen
(
g allegodsg
dienststelselsericht
werk, dat het populairste
PP
g
boek was van het moderne materialisme.
Max, Duitsch ontdekkingsreiziger, eb.
Buchner,^g
25 A r. 1846 te München, bezocht 1878-80 het
Apr.J k in Equatoriaal
W.-Afrika, was van
q
1884-85 D. commissaris van Kameroen, van 188797 conservator van het Ethnografisch Museum te
München, bereisde van 1880-90 Australië, NieuwGuinea en 0.-Azië; schreef „Reise durch den Stillen
Ocean"1878
Ocean"( 1878 en „Kamerup" (1888).
Buckingham
ham of Bucki^hamshire,graafsch. in Z.Engeland,
1925 K. M; 2., 194 000 inw.; hoofdst.
g
Aylesbury. — De stad B. aan de (Great) Ouse,
gt Park Stowe, met
3300 inw. ; 5 K. M. er vandaan ligt
het kasteel van den hertog
g van B., nu in het bezit
der familie Orleans.
Buckingham,
9 Villiers, hertog
g van,ggeb.
, George
g
20 Aug.
g van Jacobus I en Karel I
g 1592, ggunsteling
van Engeland,
g
g waardigheden,
^
^ verwierf de hoogste
werd in 1623 door Jacobus I tot hertog
g van B. benoemd voerde onder hem en onder Karel I als
oPPermachti
J met het Parlement,
g minister strijd
werd 23 Aug.
vermoord door
Y
g 1628 te Plymouth
B.,
John Felton. — George
^ hertog
g van B.
g Villiers,
zoon van den voorgaande,
geb. 30 Jan. 1627, g un g
na den
steling van Karel I, vluchtte uit Engeland
g
sla
bijJWorcester,^ keerde terugg en leefde ambteslag
loos, werd door Cromwell eenpoos
P
ggevangen
g ghouden, werd na de Restauratie onder Karel II
zijntitel en goederen,
weer in het bezitesteld
van zijn
g
g
werd in 1669 lid van het Cabal-ministerie, werd
als door
door Jacobus II van het Hof verwijderd,
Lodewijk
^ X I V omgekocht,
g
P 1688 te
gest. 16 Apr.
KirkbYin Yorkshire; schreef een bekend blijspel
„The rehearsal".
geschiedkundige,
Buckle, Henry
g
^ Thomas, Eng.
gg
eb. 24 Nov. 1821 te Lee bij
est. 29 Mei
geb.
J Londen, gest
te Damascus tijdens
een reis; bekend door
J
zijn
g
g in Engeland
J Geschiedenis der beschaving
(History
(
Y of civilisation in Engeland,1857).
Bucsacz, stad in Z.-O.-Galicië, aan de St
rYPna,
zi'riv. van de Dn estr , 14 000 inw. — In 1672
(J
werd te B. een vredeesloten
tusschen Polen en
g
Turkije,
J Polen de Oekraine en een deel
J^ waarbij
van Podolië aan Turkije
J afstond.
Budel,gem. in N.-Brabant, aan de Belgische
grens, 3922 inw. • zeer oud dorp,
P bestond reeds in
^
Meierij van 's Hertogen779 werd in 1421 bijJ de Meierij
g
bosch ingelijfd.
Budget.
g Zie Be9rootin9.
Budweis, distr.-hoofdst. in het Z. van Boheme,
aan de Moldau,welke er bevaarbaar wordt, 46 000
inw.; zetel van een bisschop,
P^domkerk; bloeiende
industrieorselein
aardewerk, potlooden enz.)
P
en handel (koren, hout, steenkool, zout).
Buenos Aires, de zuidelijkste
J
Pprov. van Argentinië 305 121 K. M'., 1 796 000 inw. ; in het Z.
bergachtig,in hetg
Z. 0. zandig; mild klimaat,
wegens
de Z.-W. echter niet altijd
g
J aangenaam
g
stormen Pam eros ; hoofdstad La Plata. — Buenos-Aires^ v ersterkte hoofdst. van Argentinië, aan

het aestuarium van de La Plata-riv., 186 K. M'.,
vormt een afzonderlijk
entïJnsche
J ggebied in de Ar g
Republiek,
1
000 inw.; universiteit(bijna3000
P
studenten); militaire school en marine-academie;
sterrenwacht; handeluitvoer
van huiden, schapen,
(
P
wol, talk,edroo
dg en bevroren vleesch, koren).
g
De stad zelf heefteen
haven; de Boca del
g goede
g
Riachuelo dient als haven voor zeilscheen,
P verder
is Ensenada, 45 K. M. ten Z. 0. van B.-A. een
haven voor de stad B. A. De voorsteden zijn
J Belgrano
in het N., San José de Flores in het W. en
9
t de villaBarracas in het Z. Ten N. W. van B. A. ligt
P laats T igre.
Buen-Retiro, („aangenaam rustoord") , voormakoninklij kasteel ten 0. van Madrid; werd 5
li8koninklijk
1808 stormenderhand door de Franschen veroverd, waarna de capitulatie
der hoofdstad volgde.
P
g
Buffal0 havenst. in den N.-Am. staat New-York,
aan het N.-0. uiteinde van het Eriemeer, aan de
hier beginnende
Niagara
en het Eriekanaal, 424 000
g
g
inw. (waarvan ongev.
1s van Duitsche afkomst);
g
fabrieken, scheepsbouw,
graanhandel. In 1901
P
^
had er eenoote
plaats. BijJ het begr tentoonstellinggP
zoek datres.
Mac-Kinle
y daaraan bracht, werd
P
hijJ 9 Sept.
P door een anarchist doodgeschoten.
g
gr
korten
en dikken
,
Buffel soort rund, metooten
kop
J uit elkaar staande, naar achter
P en zeer wijd
aarzaam
gebogen
horens, wild en sterk dier, spaarzaam
P
g
behaard. De 9 ewone of Aziatische B. komt in Pindoestan in wilden, in Indië in tammen staat voor,
werd in 596 in Europa ingevoerd,
komt nu nogg
g

241. Kop
P van een Kaff erbuff el.
veel voor in Calabrië, de Pontijnsche
moerassen,
J
de Donau-landen enz.; een grootere soort in de

arni of reuzen-B., in wilden en tammen staat in
Achter-Indië en den Ind. ArchiPel, wellicht de
stamvorm; de kar-

bouw komt als
huisdier voor op
de Soenda-eil. en
de Molukken; de
Kaap sche B. of
Ka er-B., zwart
en niet in tammen •4i :1
toestand te brengen, leeft in kud242. Bison.
den in Midd.- en
Z.-Afrika en heeft smakelijk
J vleesch; de bison,
Amerikaansche B. of buffalo is het wilde rund
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van N.-Amerika, leefde daar vroeger
in groot
rooie
g
nu alleen nog maar in het Yellow-Stone
Nationalpark.
A
graaf de, Fr natuurBuffon, George
9 Louis Leclerc, ^
onderzoeker,eb.
7 Set.
g
A 1707 te Montbard in
koninklijk
Bourgondië, werd in 1737 intendant der koninklijke
werd door Lodewijk XIV in denrag
venstand verheven, leefde
meest op
P zijn
zij kasteel te
Apr.
^ 16
A
1788. B. schreef verscheidene werken over natuurlijke historie, inz. de „Histoire Naturelle" in 24 dln.,
na zijn
J dood door anderen
no met 12 din. vermeernog
derd. B. onderscheidde
zich niet alleen door zijn
J
kennis, doch ook door zijn
J
stijl. Op
zijn
^J
P het standbeeld, dat nogtijdens
g^ J
leven voor hem werd opgericht,
staatgegrift:
Ag
„Ma'estati
nature par
d. i. „Zijn
J
J genie
g
A ingenium",
g
evenaart de majesteit der natuur." Zeer bekend
is een uitspraak
van B. in zijn
J redevoering
P
g bij
J het
aanvaarden van zijn
J zetel in de Académie : ,Le
stYle est l'homme même" (De stijl
stij is de mensch
}.
Bugeaud,
g
, Thomas Robert, markies de la Piconnerig, hertog
Frankrijk
^ van Isly , maarschalk van Frankrijk,
15oleon
Oct. 174 te Limoges,
p
g werd onder Napoleon
I kolonel, leefde onder de Restauratie als ambteloos burger,
sloot zich in 1830 aan bij
J Lodewijk
,7
g
Philips,
p ging in 1836 als bevelhebber van het Fr.
leger
om Abd-el-Kader te bestrijden,
g naar Algerië
g
werd in 1839ouverneur-generaal
van Algerië,
g
g
g
wierP zijn tegenstander
in Marokko terug
g
^ en
dwong
door
zijn
overwinning
aan
de
Isl
(14
J
Y(
g
g
Augustus
1844) de Marokkanen vrede te sluiten,
g
werd na dien slag
g tot hertog
8 van Isly en maar schalk van Frankrijk
Frankrijk verheven; gest.
10 Juni
g
1849 te Parijs.
J
Bu enh en, Johann, D. Hervormer, geb. 24
Juni 1485 te Wollin in Pommerendeswe
(
gen dr.
Pommer of Pomeranus genoemd werd Luthers
helper,
in 1525 hoogleeraar
aan
A
P in 1523 predikant,
g
de universiteit te Wittenberg,
A eg in 1539 ook su
indendant-generaal
ald. B. voerde de Hervormingg in
g
in BrunswiJ k, Hamburg,
^ Lubeck, Bremen, Pommeren en Denemarken en bracht Luthers BiJ belvertalingg in het plat-Duitsch
over (1534);^g
gest. 20 Apr.
P
P
1558 te Wittenberg.
g
Buggenhout,
^ ggem. in de Belg.
gg
g Pprov. 0.-Vlaanderen
ten 0. van Dendermonde, 6909 inw.
Buggenum,
in Limburg,
^ gem.
^
gg
g op
P den L Maasoever,
ten N. van Roermond, 694 inw.
Buidelbeer of Koala Phascolarctus
cinereus),
,
lom
plantenetend
buideldier, met
P
Pgebouwd,
^
^
P
vijf-teen
klimpooten,
ooren ong.
^ 2 voet lang,
oop
J
ge klim
g^
boomen in Nieuw Z.-Wales.
Buideldas, een Australisch, van insekten levend
buideldier met lange
en groote
ooren;
1^ achterpooten
rP
^
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het leeft vanlanten,
wortels en insekten en woont
P
in holen.

244. Buideldas.

Buideldieren Marsu ialia orde der Zoogdieren,
onderscheiden zich inz. door een, door twee beenderen (buidelbeenderen, aan den voorsten rand van het
schaambeen) g
gedragen
buidel, waarin zich tepels
^
A
bevinden. De zeer vroeg geboren wordende,
weinig
g
ontwikkelde J
jongen
worden door de moeder in
g
dien buideleg laatst
en aan de tepels
waar
A
A gezet,
^
zij nu hun ontwikkeling^ voltooien. Sommige
g soorten
B.4 bezitten slechts een rudimentairen buidel en

46
245. Buideldieren.
1. Buidelwolf. 2 Buideleekhoorn. 3. Buidelduivel. 4. Wombat. 5. Gevlekte buidelmarter.
6. Buidelmiereneter.
dragen
hun jongen
) g op
g
P den rug.
g Men onderscheidt
twee soorten
:
deis
lantenetende
B.(buidelmuis)
mu
(
kangeroe,
kangeroerat,koala,koefoe buideleekhoorn >
g
en de vleeschetende B.
B.(buideldas,
buideldas, buidels rin^muis,
17
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buidelrat, buidelmarter, buidelwolf). De B. wonen
in Australië en in tropisch
en subtropisch
Amerika.
P
P
Buideldieren Vliegende, behooren tot deplanP
tenetende buideldieren, hebben een behaarde, valschermachtige
huid
tusschen
de
ledematen;
nachtg
dieren. Tot de V. B. behooren : de buideleekhoorn
en de buidelmuis of wombat in Nieuw-Z.-Wales
vliegende
buideldier in Australië.
en hetroote
^
g
Buidelhaas. Zie Kangeroe.
familie der
Buidelmarter,^ tot Australië beperkte
P
vleeschetende buideldieren, roofdier; de meest bekende soort is de g evlekte B. Tot de B. behooren verder de buidelmiereneters, de buidelwolf en de buidelduivel (Zie fig.
g 245).
Buidelrat soort vleeschetende buideldieren, op
boomen levende
nachtdieren in N.en Z.-Amerika.
Tot de B. behoort
o. m. het 0 possum
(zie fig.. 246) of Vir9 inische B., heeftt
een onaangenamen
reuk, jaagt
g Pop
voels en kleine
zoogg
dieren.
di
racBuiging
g g ff
246. Opossum.
P
tie of in f lexie van
erentie(z. a.) ggepaard
gaande
het licht, eenmet interferentie
P
g
afwi'kin van het licht van de rechtlijnige
afwijking
J g voorplanP
ting;
P
g ontstaat, wanneer licht door een nauwe spleet
valt, tengevolge van de zijdelingsche
uitbreidinggen
g
dringende aetherinterferentie der door de spleet
P
g ooven; wordt het licht
dan opP een scherm opg evang en, dan vertoont
het beeld een reeks lichtbanden door donkere bandenescheiden
(z. de af b.).
g
De banden zijn bij ver247. Buiging van
schillende soorten licht onhet licht.
gelijk breed; het breedst
bij
rood
licht.
Wit
licht
veroorzaakt
regenboogJ
g
gkleurige
in ss eetrum ).
g banden (buiggP
Buik, De, is de lichaamsholte tusschen het middenrif en het bekken, van binnen bekleed door het
buikvlies ( p eritoneum ), een dun, taai vlies, dat
ook een deel der organen
in den B. bekleedt en
g
dient tot beweging
een ontstegg der ingewanden;
gewanen;
kingervan (B.-vliesontsteking,
brengt
p
(
g
g peritonitis),
het leven van den zieke meestal ernstig
in gevaar.
g
g
De B. bevat de volgende
organen
: lever, maag,
g
g
g
milt, nieren,isblaas
en darmen. Achter en beneden
P
pancreasancreas of buikde maag
g daarenboven nog
g de P
speekselklier
(14
) lapg( á 18 c.M. lang en 3 c.M. dik),
Peg
werpig
afscheidt, een
g buikspeeksel
P
P g Pplat, die het z.g.
kleverig,
e
g alkalisch vocht, dat in den twaalfvin ggerigen
wordt en van groot
belangg is voor
g
g darm geleid
g
de vertering van
de spijsbrij,
PJ
J welke juist de maagg
verlaten heeft.
Gastropoden
oden.
Buikpo
oti gen. Zie (nastro
zijn lieden, die het door oefennigg
zijn
Buiksprekers

zoover brengen,
te kunnen spreken
zonder de lig
P
P
te bewegen
g en met behulp
Pen of het gelaat
g
A van de
spieren
van het strottenhoofd en het gehemelte
de
P
g
stem zoodanigen
klank te geven
dat het lijkt
g
J alsof
g
zijJ ergens
anders vandaan komt.
g
enover
Buiksloot, gem. in N.-Holland, tegenover
gAmsterdam, 1742 inw.
BuilenPest. Zie Pest.
Buis of Buys,
Y ^ Paulus, heer van Vliet en Capelle,
p
Nederl. staatsman,eb.
g in 1531 te Amersfoort, in
1566 benoemd totensionaris
der stad Leiden,
P
behoorde tot de vertrouwde vrienden vanrins
WilP
lem I, bewerkte dat Leiden in 1572 diens zijde
J koos,
werd in 1575 afgevaardigd naar de vredesonderhandelingen
g te Breda, maakte later deel uit van de
bezending,
g die koningin
^ E lizabeth het oppergezag
over Holland en Zeelandin
ggaanbieden, bewerkte
dat Utrecht van Spanj
S ane
j afviel, nam deel aan het
sluiten van de Unie van Utrecht, trad in 1588 in
dienst van de Staten van Utrecht, werd onder
Le tester lid van den Raad van State, doch ook een
Leyceste
• g
langP
op diens last gevangen
genomen, wegens
g
g g
gens
B.'s weigering
oogg ondergezijn
g
g om tevens een in zijn
ge
schikte betrekkingg te aanvaarden. HijJwas o.m. ook
curator van de Leidsche Hoogeschool.
B. stierf
g
iJ huis Vliet, tusschen Vianen en IJin 1594 op
Pzijn
selstein.
Buitenbezittingen
g noemt men het Nederlandsche
gebied in Insulinde buiten Java met Madoera.
g
Buitenlandsche Zaken, naam van een der Nederl.
ministeries, n.l. van dat, welks werkzaamheden betrekkinghebben op Pde buitenl. aangelegenheden.
Aan het hoofd staat de minister, bijgestaan
door
Jg
een secretaris-eneraal,
en een Kabinet van zaken
g
vane
g eheimen aard (1 chef en 4 attachés). Het algeg
meen secretariaat bevat 3 bureaux : Directie van
hetrotocol,
Secretarie en Archief. Verder is het
P
dep. verdeeld in drie afdeelingen:
1) Politieke zaken;
g
2) Handelspolitiek
ek en consulaire zaken; 3) Com P 1}
tabiliteit.
ar
AchtkarBuitenpost,
p ^ h oofdP1. van de gemeente
g
s Ppelen in Friesland, aan den straatwegg en den spoorP
weg
g van Leeuwarden naar Groningen.
g
Buitenzor hoofd
1. van de afd. B. (667
628 inw.))
P
(
der residentie Batavia en zetel van denouverneurg
zijnpaleis
P
ggeneraal van Ned.-Indië, welke daar zijn
heeft; 33 401 inw., waarbij
J 2394 Europ.
P en 4318
Chineezen. B. is door een spoorweg
P
g met Batavia
verbonden, ligt
8 265 M. boven de zee en is beroemd
om zijn
klimaat en prachtige
J gezond
g
P
8 omgeving.
De meeste re geerin gsbureaux zijn van Batavia
naar B. overgebracht.
Het paleis ligt
P
g in een prachtig
g
P
park,
dat één geheel
vormt met den wereldberoemP
g
den Plantentuin. Verder vindt men te B. nogg een
groot modern krankzinnigengesticht
gen
de werkder Staatsspoorwegen.
J
Plaatsen van de Westerlijnen
Buizerd, naam van eengeslacht, tot de orde der
Roofvogels behoorend en tot de familie der Valken,
over deeheele wereld
verspreide, middelmatig
P
g
groote
dagroofvogel met lap 8zame vlucht. De9 e8
wone B. of muizen-B. ( Buteo vu aria), van boven
donkerbruin, van onderen lichtevederd,
is de
g
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meest voorkomende en nuttigste
roofvogel, leeft van muizen, slan8 en enz. Van de ong.g 50 soorten
noemen we nog
l; den ruwpootigen
of honigv' tk,
B. en den wespen-B.
p
die inz. jacht maakt op -,Yes
P
Pen
en hommels enaarne
de jonge
g
g
dieren en de honigraten bemachtigt
prov.
rov or
CBuj alance, stad in de P
dovein
( het Z. van Spanje),
P J aan
de Guadelquivir, 11 000 inw. ; uit935 dateerend Moorsch kasteel.
Buksboom(Baxus L.),planten)P
p
248. Buizerd.
ggeslacht uit de familie der Euphorbiaceeën. Deg ewone B.ggroeit in Z.
EuroP^
a N.-Afrika en in het Oosten in het wild.
Het is een boomachtige
g
g struik met leerachtige,
glanzende bladeren, levert het beste hout voor
meer behoutgravures
(palmhout).
g
(P
) De dwerg-B.,
g
kend als p alm werd vroeger
g ((en nogg wel)) in ons land
algemeen
af te sluiten.
P
ggebruikt om tuinperken
g
Bul ( Lat. bulla),
) heette oorspronkelijk
P
^ de metalen
capsule,
waarin zich het zegel
8 bevond, dat met
P
een snoer van de oude oorkonde bevestigd
g was;
later duidde het woord B. het zegel
g aan en nogg later
de oorkonde zelf. De Gouden Bul, in 1536 door
keizer Karel IV op
J
P de Rijksdagen
g te Neurenbergg en
te Metz uit gevaardi gd, en waarin aan de 4 keurvorsten het uitsluitend recht werde^g
even den keizer
te kiezen, heette zoo naar deouden
doos, waarin
g
het zegel
noemt men B. de
g
g besloten was. Tegenw.
bijst
an van het
oorkonden, die door denaus
met bijstand
P
ge van kardinalen uitgevaardigd worden over
belangrijke
aangelegenheden. Zi'
Zij worden genoemd
^J
g
naar de beginwoorden
van den (Latijnschen) tekst.
g
— B. noemt men ook het diPloma voor een academischenraad.
g
Bulak. Zie Cairo.
waarschijnlij
oorspr.
esch, waarschijnlijk
Bulgaren,
g
P 0.-EuroPe
volk, waarvan eengedeelte in 680 na Chr.
in Moesië het rijk
J der Donau-B. stichtte; dit deel
der B. verloor echter spoedig
P
^zijn
iJ nationaliteit en
in opPin de door hen onderworpen
ging
P stammen. Het in
het oude vaderland (Z.-Rusland) achtergebleven
g
deel stichtte aan den bovenloop
P der Wolga
g en aan
de Kama het rijk
g y ). De
J der Wolga-B.( (zie Bolar
tegenwoordige Tsjoewatsjen aldaarzijn
zij
J waarschijnlijk hun nakomelingen.
De tegenw.
B. (ong.
schijnlijk
( g
g
g
zijn een Z.-Slavische volksstam, verbreidden
4 mill.))J
zich vanaf de 6e eeuw over het N. 0. Balkanschiereil., met koloniën in Roemenië, Rusland en in het
godsdiens
voorm. Banaatin
{ Hongarije). Hun odsdienst
de Gr.-Kath. ; verder zijn
J er onder hen 50 000
R.-Kath. 5000 Protestanten en 300 000 Mohammedanen { Pomaken, wonen in het RhodoPg
e- eb. ).
koninkrijk ten Z. van den BenedenBulgarije, koninkrij
de laatste oorlogen
113 500 K. M2,vóór
{
g
{
96 345) met 4 390 000 inw,vóór
de oorlogen
g
B., dePlateauvormige. Z.
4 100 000). Het eigenlijke
^ J
Donau-laa8 vlakte tot aan den kam van den Balkan, zich alleen over een afstand van 110 K. M.
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cLaroverheen uitstrekkend, waar de Isker erdoorheen breekt, heeft eenezond
Middell.-Zee-klimaat
g
met strenge
g winters. De voornaamste middelen van
bestaan zijn graanbouw,
veeteelt en handel; B. be8
zat in 1911: 1928 K. M. spoorwegen en 6521 K. M.
staatstelegraafli'nen.
— Staatsinrichting.
g B. is een
J
constitutioneel vorstendom, waarin de kroon erfelijk
mannelijk linie en dat tot 17 Oct.
J is in de mannelijke
tot Turkije
Turkije stond in de verhoudingg van een
vazalstaat. Daarna werd het een onafhankelijk
koninkrijk
(zie
hieronder bij J„Geschiedenis").)
{
J
De volksvertegenwoordiging(Sobranje)
J wordt recht{
streeksekozen
door algemeen
stemrecht en bestaat
g
g
buitengewone
aangeuit 158 leden. Voor bepaalde
P
g
ge
le genheden wordt een vergadering
8 in dubbelengeg
tale bijeengeroepen. De acht ministers zijn verantwoordelijk te
tegenover
genover den koning
vo
g en devolksvertein . B. was vóór de oorlogen
g verdeeld
g enwoordigg
in 12 districten, waarvan 3 in 0.-Roemelië; hoofdst.
is Sofia. De staatsschuld bedroegg in 1912 ruim 600
mill. francs. Staatsgodsdienst is de Gr.-Katholieke.
Het leger
g telt opP vredessterkte ruim 60 000, opP voet
van oorlog
g bijn
bijna 200 000 man; de vloot telt 32 vaarmet ruim 1400 man bezettingg De lands{ horizontale
kleuren zijn
en rood (in
J wit, groen
g
streeP
en). Voor maten en gewichten
is het metriek
g
stelsel ingevoerd.
B. is toegetreden
tot de Latijnsche
J
g
g
muntconventie. — Geschiedenis. B., vroeger
g door
Thracische stammen bewoond, maakte deel uit van
de Rom.rov.
P Moesië en Thracië. In de 5e eeuw na
Chr. drongen
^ Slaven B. binnen, werden echter sPoedigonderworpen
P door de uit Midden-Azië afkomsti8e Bulgaren,
die in de 7e eeuw een machtigg rijk
g
vormden. Beide volken smolten echter langzamerhand samen, werden tot het Christendom bekeerd
strij onder
eneraakten
in 1018 na lan durf
g
gen strijd
g
zanti'nsche heerschappij.
Byzantijnsche
J
PP J De Walachijsche
g ebroeders Peter en Asen sfoorden in 1186 het verdrukte volk tot opstand
aan en stichtten een nieuw
P
Bulgaarsch koninkrijk,
koninkrijk dat tusschen 1258 en 1296
veel te lijden
had van invallen der Tataren en
J
in 1393 een Turkscherovincie
werd. Eerst de
P
Russisch-Turksche oorlog
g van 1877-79 bracht
door den vrede van San Stefano bevrijdingg van het
Turksche juk. B. werd een zelfstandigg vorstendom onder Turksche suzereiniteit; het zou aan
Turkije een jaarlijksche schattingg betalen. Aanvankeli'k
J was aan het nieuwe vorstendom een groot
g
deel van Thracië en Macedonië toegevoegd, doch oop
hetBerli'nsche
Congres
dat
J
g
g beslisten deMogendheden
het binnen derenzen,
die het tot Oct.1908 gehad
g
g
heeft, zou blijJ ven. O. -Roemelië zou een Turksche Pprov.
blijven
onder een Christen gouverneur.
In 1879
J
g
koos de volksvertegenwoordiging Alexander van
Battenberg
g (z.
{ a.) tot vorst onder den naam Alexander I. 18 Sept.
Set.1885 brak de PhilsPP
o el
P (de hoofdst.
van Oost-Roemelië) een opstand
uit tegen Turkije;
Turkije;
P
er werd een voorlooPi ge regeering
en
g
gingesteld
g
Alexander I van B. werd tot vorst uitgeroepen. Deze
nam die waardigheid
aan, wat hem Ruslands gunst
g
^
deed verliezen en in een oorlog
g met Servië wikkelde
de
Serviërs
13-28 Nov. 1885). Alexander versloeg
8

J
J

8
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bijJ Slivnica, waarna Oostenrijkeen einde aan den
oorlogg maakte. 3 Mrt. 1886 werd de vrede ggeteekend.
Een staatsgreep
P J((21
^ P van de Russisc ezinde partij
Aug.. 1886) had ten gevolge,
g g dat Alexander afstand
deed7( Sept.
Pt 1886).} 7 Juli 1887 koos de volksvertegenwoordi
prins Ferdinand von Coburg
9 tot
^g' P
Waldemar van Denemarken voor
vorst, nadatrins
P
zin
J benoemingg bedankt had. Ferdienand aanvaardde
de re
eerie zonder goedkeuring
regeering
g of erkenningg door
g
de Mogendheden, doch handhaafde zich met behulpvan den ener
energieke
'eken minister-president Stam. Eerst na diens ontslaggin 1894 en na den overangvan den erfPrins Boris tot de Grieksche Kerk,
g
g de keuze van Fer8gaf Rusland ziJ n verzet tegen
dinand op
g
P en werd deze ook door de andere mogenderkend als vorst van
hedenook
door Turkije)
heden(
van 0.-Roemelië. De kriBulgarije en gouverneur
g
tieke toestand dereldmiddelen,
de woelingen
g der
g
Macedonische revolutionnairen, die vanuit B. werdenesteund
inwendige
^
g
g twisten enz. maakten
het regeeren van B. tot een zeer zware taak, waarToen in
teen
g Ferdinand echter opgewassenbleek.
Pg
1908 de revolutie in Turkije
J het gezag
g g aldaar in
handen der Jong-Turken
ggesteld had, van wier
g
centraliseerende neigingen B. niets ggoeds te verwachten had, verklaarde Ferdinand 5 Oct. 1908
z^jn land tot een onafhankelïJ ken staat. Dit had,
ook in verband met de andereebeurtenissen
oop
g
het Balkanschiereil.zie
op
(
P Bosnië, Kreta, Moneen zeer gespannen
tenegro, Servië en Turkije)
g P
toestand tengevolge en in Oct. '08 en in Jan. '09
was de oorlog
g tusschen B. en Turkije
^] op
P het punt
P
uit te barsten. Door B. werd een schadeloosstelling
vroe
140
gvroeg
van 32 mill. francs aangeboden, Turkije
mill.;> Rusland, dat belangg had bijJ een spoedige
regeling
moeilijkheid, wist dit bedrag
g g der moeilijkheid,
g tot 120
mill. verminderd te krijgen, betaalde die zelf, door
vrijJ te stellen van de aanbetalingg h
Turkije15 jaar
J
8 mill.er
jaarder aan Rusland noggverschuldigde
g
Pjaar
oorlogsschatting
oorlo
g de 32 mill.
g en ontvinggdaarentegen
g
van
1912/13
(zie
oP:
van Bulgarije.In de oorlogen
(
g
Balkan-oorlog
09) verwierf
9 en Macedonische Oorlog)
met 470 000 inw., doch
B. 24 700 K. M2.ebied
g
verloor, door den afstand van hetebied
ten N.
g
van de lijn
J Toertoekai-Baltsjik
] 7500 K. Ma., met
een bevolking
welke aan Roeg van 180 000'zielen,
^
menië kwamen (hieronder ook de steden Silistria
en Basardsjik).
Jan Stier"), schertsende benaBull, John,
ikt
min voor g
het Eng. volk, ^voor het eerst gebruikt
8
of John
door Arbutnoth in zijn
rY
J satire: The History
Bull."
. generaal, geb.
Buller, Sir Redvers Henry,
g
y^g g
1839 op
J Credin n in Devonshire,
P Downes House bij
nam dienst in 1858, streed mee in oorlogen
g in Azië
en Afrika, werd in 1884eneraal-majoor,
was in
]
8
den veldtocht tegen
1884-85 tijdens
g den Mandi
chef van deneneralen
staf van Wolseley , werd bijJ
g
het uitbreken van den laatsten oorlogg in Z.-Afrika
opperbevelhebber
van het Eng.
g leer,
8 leed in Dec.
PP
1899 en Jan. 1900 nederlagen tegen
generaal Botha
g ^
bi`
S ionskoP^moest het opperbevel
PP
J Colenso en bij
JP

afstaan aan lord Roberts, ontzette Ladysmith,
28
Ys
Febr. 1900, keerde Oct. 1900 naar Engeland
terug,
g
g
werd in 1901eg ensionneerd
wegens
P
P
g het openbaren
van dienstgeheimen
om zich tegen
g
g afkeurende
critiek te verdedigen;
g gest. 1 Juni 1908 te Credin g ton.
Bullinger,
^^ Heinrich, Zwits. Hervormer, Sgeb. 18
Juli 1504 te Bremgarten,
werd in 1528 tot ^eesteg
likegewijd,
ging in 1529 met de gemeente
te BremJ
g
garten tot de Hervormingg over, werd in 1534 pre-dikant te Zürich als opvolger van Zwingli,
n9 stelde
de Eerste Helvetische Geloofsbelijdenis oop,
P ver eengde zich in 1549 met Calvijn,
^ stelde in 1566
Geloofsbelijdenis
o , waar een Tweede Helvetische Geloofsbelijdenis
P
aan men zich lang
g hield. B. stierf 17 Febr. 1575.
HijJ was een bestrijder
der wederdoopers.
J
P
Below Friedrich Wilhelm, vrijheer von, graaf
geb.
16 Febr.
von Dennewitz, Pruisischeneraal,
g
g
1755 te Falkenburg
g maakte de
g in Brandenburg,
oorlogen tegen
Frankrijkmede, redde in 1813 Berlijn
gJ
driemaal van een bezetting
(
g door den vijand, (door
de slagen
(
g bij Luckau (4 Juli)) en Grosz-Beeren (23
Aug.), waarin hijJ Oudinot versloeg,
g en dien bijJ Dennewitz6( Sept.),
J Ne
y overwon, was 19
P ) waarin hij
Oct. d. a. v. de eerste, die Leipzig
P gbinnendrong,
g
viel in Nederland, veroverde Doesburg,
g Arnhem
en Zutphen
stormenderhand, beleerde
Gorinchem
P
g
en den Bosch, viel begin
^ 1814 in Beligë, versloegg de
bombardeerde AntFranschen bij
J Hoogstraten,
g
were
en, bezette Brussel, La Fère en Soissons, vereenigde zich met het Silezische leer,
g nam 9 en 10
Mrt. onder Blucher deel aan den slag
g van Laon en
aan de inneming
J Hij werd in den erfeli-J'
g van Parijs.
Dennewitz) opgenomen,
ken gravenstand((
was
Pg
in 1815 bevelhebber van het 4e Pruis. legerkorps,
vereende
met
g
g zich doorgeforceerdemarschen
bij Waterloo hielpP
Bliicher, waardoor hij den
gslagJ
beslissen. In 1816 werd hijJ bevelvoerend generaal
g
te Koningsbergen. Hij
Hi overleed ald. 25 Febr. 1816.
en dirigent,
zoon van
Billow,^ Hans von, D.pianist
P
g
den novellenschriJ ver Karl Ed. von B.( 1803-1853 ),
ggeb. 8 Juni 1830 te Dresden, 1867-69 hofkapelP el
meester te München, in 1878 te Hannover, 1880-85
einin g , daarna orchest hofmuziekintendaiit te Meiningen,
J gest
dirtg ent te Hamburg
est. 12 Febr.
g en te Berlijn,
en als
te Cairo. B. muntte uit alsianist
P
orkestdirigent;
hij
J was een uitmuntend vertolker
8
van klassieke werken; als componist
trad hijJ slechts
P
met kleine stukken en liederen op.
P B. wasgehuwd
8
met Cosima, dochter van Liszt, die lateromstr.
(
1868)) van hem scheidde en in het huwelijk
J trad
met Richard Wagner.
9
later vorst von, Duitsch
B010w^ Bernhard,graaf,
g
rijkskanselier geb. 3 Mei 1849 te Kleinflottbeck
rijkskanselier
in Holstein, was 1877-78 zaakgelastigde te Athene,
1879-84ezantscha
ssecretaris
te Parijs,
J daarna
g
P
te Petersburg,
g werd in 1888 ggezant te Boekarest, in
1893 te Rome, in Oct. 1897 staatssecretaris van
buitenl. zaken,, werd in 1899 in den gravenstand
gr
verheven, 17 Oct. 1900 tot rijkskanselier
benoemd,
J
den oorlog
als opvolger van Hohenlohe. Tijdens
J
8 in
Z.-Afrika verzette hijJ
tegen de tusschenkomst
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van Duitschland. In 1905 ontvingghijJ den vorsten- vanedeelteli'ke
J ^doch steeds bedreigde
g
J
g vrijheid,
titel. In Juli 1909 trad hiJj
kanselier af en werd 12 jaar bleef, daar hij standvastiggbleef weigeren
g
opgevolgd door Von Bethmann Hollw^.
zich te onthouden van werkzame deelname aan
Bulwer, Sir Edward George
Lytton. Eng. dieodsdiensti
eg bijeenkomsten, welke toen bijJ de
q Earl B. ^
g
romanschrijver en staatsmaneb.
g 25 Mei. 1803 te wet verboden waren. Gedurende deze jarenlang e geLonden, was van 1831-41 als liberaal en van 1852 vangenschap schreef hij zijn wereldberoemd boek
—66 als Tory
werd in 1858 „The Pilgrim's
progress
from this world to that
Y lid van het Lagerhuis,
g
g
Pg
onder Derby
which is to come" (1678-1684, 2 dln.), in bijna
y staatssecretaris voor de koloniën, in
J alle
1866 als baron Lytton, off Knebworth tot pair
en in ons land bekend als ^,Eens
P be- talen overgezet
g
noemd,ro
est. 18 Jan. 1873 te Torquay. zIn
ijnzij- Christens reize naar de eeuwigheid". Als
een vervolg
gJ
g
mantische, historische enhiloso
hische
werken daarop
P
P
P schreefhijhij nog
g „The Hol
Y War",(»De
munt hijJ uit door fijne
opmerkingsgave en eesti e heilige
fijnegeestige
g oorlog"),
^ ) dat voor het eerste niet veel onderuitdrukkingswijze.
Hij
gs J
J schreef o.m. Pelham" doet, en nog
g tal van andere werken. HijJ stierf aan de
(1828), „Eugene Aram" (1832), The last das
een bezoek aan Londen, 31 Aug.
Y of koortsedurende
g
g
Pompeji" (1834), „Rienzi" (1835), Ernest Maltra- 1688. Een standbeeld voor B. is opgericht
in het
Pg
vers" (1837), „The Caxtons"(1850),What will he Parlements
Parlementsgebouw te Westminster
en in 1874 nog
g
do with it?" (1859), verder -het Pepos King Arthur" een in zijneboortestreek,
te Bedford.
g
(1849), de schetsen „England
and the English"
Liegnitz,
Bunzlau, stad in het Pruis. reg.-distr.
g
g
g
g
(1833) e. a. — Zijn
vrouw, (in
in het N., der prov.
Silezië),) aan de Bober, 16 000
J van hem gescheiden
g
P
Rosina lady
B.geb 4 Nov. 1802,,gest. 12 Mrt. 1882, inw. ; aardewerkindustrie ( Bunzlauer 9goed noemt
Y B.,
schreef eveneens romans.
men de wit en bruine gg
lazuurde koffieserviezen);)
Bunkershill,^ 3 5 M. hooge
as ooklasblazeri'en
g heuvel bij
J Boston
( Mg
J en ijzergieterijen;
J g
J vakschool voor
sachusetts), bekend door de overwinning,
g welke ceramiek.
de Engelschen
er 17 Juni 1775 opP de Amerikanen
Bunzlau, Jun gg. Zie Jung-Bunzlau
Ju -Bunzlau.
g
behaalden.
Zie Michel Angelo.
^ Michel Angelo.
9
^
Bunde,
Buonarotti afstammeling
Buonarotti,
,ggem. in Z.-Limburg,
g ten N. van Maastricht
n9
g van M ichel Angelo,
oPden r.-oever van de Maas, 1262 inw.
deelnemer in de samenzwering
( a. ),
g van'Babeuf (z.
Bunnik,
gem. in Utrecht,^ aan den Krommen Rijn,
^ g
J , ggeb. 11 Nov. 1761 te Pisa, bijJ het begin
g der Fr. Rev.
ten Z. 0. der stad Utrecht, 1396 inw.
uit zijn land verbannen, werd Fransch burger.
g
Bunschoten,
gemeente in de Pprov. Utrecht, aan de Na Babeu f's samenzwering
hij tot deportatie
^ g
g werd hij
P
Zuiderzee, 3496 inw. ; bestaat uit de dorpen
rp B. en veroordeeld. Napoleon
stond hem in 1808 toe zich te
p
Spakenburg
S
akenbur (visschersdorp).
rP ) — B. kreegg in 1383 Grenoble te vesteg en. Na een nieuwe mislukte sastedelijke
g hij
hij zich te Genève, later te
J rechten, doch werd in 1428 ontmanteld. menzwerin
g vestigde
Bunsen,^ Robert, D. scheikundige,
zijn merkwaardig
g ggeb. 31 Mrt. Brussel, waar hij
g boek^^La con Jzijn
1811 te Gbttin en, studeerde
te G8ttin en Cassel,, spiration
de Babeuf" (1828)
g
P
(
) uitgaf
g en nog
g later te
Marburg
hij in behoeftigeg omstandigheden
g en Breslau, was van 1852-89 hoogleeraar Parijs,
J waar hij
g
te Heidelberg,
verrijkte leefde, doch een krachtig
strij
g ald. gest. 16 Aug.
g 1899. B. verrijkt
g aandeel nam in den strijd
wetenschapP door tal van nieuwe onderzoekinrevolutionnairen tegen
Lodewijk
.? Philips
p B. is
g
gen en ontdekkingen (Bunsensche brander(z.a.), gest.
17 Sept.
g
P 1837.
Bunsensch element, )i'zerhY drosYd tegen
arsenicgen
Buraetem of Boerjeeten,
Mongolisch
herdersvolk
^
g
vergiftiging, electrolY tische verkrijging
Irkoetsk
J g g van alkalis in de Russ.-Siberischeouvernementen
g
en aardmetalen,as-anal
ische methodes, enz.).) en Transbaikalië, 28 9000 zielen; aanhangers
van
g
Yt
g
Met Kirchholl is hij
J de ontdekker der sPectraalana- het Lamaisme.
1Yse z. a. .
inz. in de MiddelBurcht, een versterktelaats;
P
Bunsensche brander, eengasbrander om hitte te eeuwen de versterkte woningen
g der ridders, meest
verkrijgen
in het laboratorium, verbrandt gas
moeilijk toegankelijke
plaatsen in het water of
J g^
g met oPmoeilijk
g
J P
lucht vermengd
(water-B. of rots-B.),) om gge-g met een blauwe, zeer heete en opg rotsene
geen roetevende
vlam. De lucht stroomt binnen ven door muren met tinnen en doorgrachten, afg
door een aan het ondereind van den branderelegesloten
door een ophaalbrug. Van de gebouwen
g
gg
binnen de omwalling
het
gen, verstelbare opening.
P
g.
g waren de gewichtigste
g
g
Bunsing.
hoofdgebouw,
het eigenlijke
woonhuis,
g Zie Stinkmarters.
g
^ met op
g J
P de
Bunyan,
Bun an John,^ Eng.
Enpopulair,godsdienstig
de ridderzaal; verder de hooge
g
g Po P
J eerste verdieping
g schriP g^
g
ver,eb. 28 Nov. 1628
te Eistow in Bedfordshire, torendon
of be roe , van den beganen
grond
,
7jon
)
g
^d
zoon van een ketellapper,
doch met een trap
zijnjeugd
J g eveneens meest ontoegankelijk,
PP in zijn
J
g
P en o P dat beroepP uitoefenend,^ later een poos
naar de tweede verdieping. De
beP soldaat en haalbruggvrouwen
zeer losbandigg levend,^ sloot zich in 1655 bijJ een Ba P - woonden een afzonderlijk
J ggebouw, de kemenade.
tistischeemeente
aan en begon
g
g een nieuw leven. Verder had men in een B. behalve de bijgebouwen
Jg
Hij werd rondreizend Pprediker en toen vijf
Hi'
vij jaar voor hetersoneel
meestal nogg een kapel
P
P en in het
later(in 1660) Karel II weer aan de regeering
van den toren de gevangenis
g
gge- benedensteedeelte
g
g
g
komen en de Anglikaansche
kerk de overheer- (burchtverlies) en waterputten.
De toren was het
g
P
schende waseworden
werd
B.
in
de
gevangenis
laatste
bolwerk
der
verdedigers.
In
de
12e
en
13e
g
g
^
g
g
te Bedfordewor
en^waar hij,J^met tusschenpoozen
eeuw bouwde de lagere
adel B., doch toen in de
g
P
P
g
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15e eeuw de macht der vorsten toenam, begon
g
g men schriften na aan de universiteit te Cambridge.
Burdwan. Zie Boerdwan.
ggrootere burchten te bouwen en werden de kleinere
Bureau voor sociale adviezen, Centraal, naam van
roofridder-B. De invoering
maakte
P
g der vuurwapens
een einde aan haar onneembaarheid en deed de een vereeni in , die desverlangd,
g zonder eenigg
partijbelang
betaling
meeste B. inuinhoo
en
g
g
P
J
g te dienen, tegen
g of gratis,
P verkeeren.
P

249. IV
Middeleeuwsche burcht. (Het kasteel Carnarvon in Wales.)
technische juridische
en economische adviezen verJ
Burckhard,^ Johann Ludwig,
9 ^ reizigeer in het Oosten, technische,

enen instellingen,welke
lke ver• 24 Nov. 1784 te Lausanne, bereisde 1809-16 strekt aan vereeni8 ingg
Syrië,
^ maakte in 1815 den PelgYp en Nubië,
Y ^Egypte
est. 17
g rimstocht naar Mekka en Medina mee;gest
1877 te Cairo; hijJ schreef werken over zijn
•
reizen in de Engelsche
taal en liet zijn
g
J hand-

er arbetering van de maatschappelijke
positie der
PP J p
beiders beoog en verder ten doel heeft het verzamelen en verspreiden
pvangegevens betreffende zulke instellingen en het vormen van een bibliotheek
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van werken en bescheiden over het maatschappelijk
PA J
vraagstuk.
g
Bureau voor den Industrieelen Eigendom,
^ rijksg
J
bureau te 's-Gravenha
's-Gravenhagee, waar de fabrieks- en
in
eschrevoor Nederland worden g
ven. De directeur kan inschri'vin
J vingeen van een merk
A de rechtbank te
geren (behoudens beroep op
's Gravenhag)
e , wanneer het te veel overeenkomt
met een reeds ingeschreven
merk of door een ander
g
strij is met de
reeds vroeger
of in strijd
^
g is ingeschreven,
openbare
orde of ggoede zeden, of ten slotte het
P
waPen van rijk,
provincie, gemeente
of eenig
rijk,P
g
g ander
publiek-rechtelijk lichaam bevat. Elke inschri'J
ving
g van een merk kost 11. 10.— In Ned.-Indië,
Suriname en Curaçao
zijn
S
J hul Abureaux gevestigd.
g
^
in
Bureau voor Statistiek,^ Centraal, rijksbureau,
J
1899 ingesteld
en belast met de verzameling,
g beg
werking
werken en publicatie
van statistische gegevens.
P
g^
Naast dit B. bestaat een Centrale Commissie voor
de Statistiek als adviseerend college.
Het
B. geeft
g
g
jaarboek uit, publiceert
en statistisch jaarboek
maandcijfers,
P
J
bezorgt
tijdschrift voor soc..bezor de uitgave
van een tijdschrift
l^
economische statistiek, bewerkt enubliceert
A
deeheele
bevolkingsstatistiek.
— Amsterdam
g
^
bezit een stedelijk
J statistisch bureau.
Buren,^ Geldersche ggemeente in de Betuwe, aan
de Linge,
g 2011 inw. Het dorp
P B., hoofdA1. van het
voormalige
l^ ggraafsch. B., bezit een oud stadhuis, een
weeshuis, in 1614 gesticht door Maria van B., weduwe vangraaf van Hohenlo. dochter van Willem
den Zwijger.
Ten W. van het dorpPlag
^9
g het in 1803
en 1814esloo
g
Ate kasteel van B., dat 170 vertrekken bevatte. Arnoud van Gelder zat er van 1465-1470evan
p Willem van Oranje
7 werd
8en; Philips
g
er in 1554eboren.
— Het voorm. graafsch.,
vroe g
gT
heerlijkheid,
ger een heerlijkheid,
^B. behoorde vanaf 1492 aan
heteslacht
van Egmond), kwam in 1551 aan prins
g
A
Willem I van Oranje
Oranje door zijn
zijn huwelijk
huwelij met Anna
B. In 1702 kwam het aan Willem Karel Hendrik
Friso.
Buren, Martin van, N.-Am. staatsman,eb.
g
5 Dec. 1782 te Kinderhook in den staat New-York
uit een Ned,eslacht,
werd
in
1828
gouverneur
g
^
van den staat New-York, in 1829 staatssecretaris,
in 1831ezant
te Londen, 1832-37 vice-president
g
A
en van 1837-41 8steresident
der Ver. Staten
A
buitenverblij Lindenwald.
gest. 24 Juli 1862 op
zijn buitenverblijf
^
AJ
B. was een democratischresident.
A
Burg,
Maagdeng stad in het Pruis. reg.-distrikt
g
g en
burg(prov.
Saksen)) aan de Ihle, 24 000 inw.; beg (A
langr
i'ke
laken voor uni lakenweverijen (hoofdz.
^
J lakenweverijen
formen .
Burgemeester heet de ambtenaar, die aan het
hoofd staat van deemeente.
De B. wordt voor den
g
jaarbenoemd door den Koningg en is na
tijd
J van 6 jaar
afloop
benoembaar. HijJ
termijnopnieuw
A
A van dien termijn
is deels rijksambtenaar,
J
^ deels gemeenteambtenaar.
g
Als rijksambtenaar
legt
hij den eed van getrouwheid
J
ghij
g
en den zuiveringseed af in handen van den Commissaris des Konings.
jaarwedde wordt vast gege
g Zijn jaarwedde
steld door Gedeputeerde
Staten, na advies van den
A
gemeenteraad
emeenteraad en onder goedkeuring
g des Konings.
gs
g
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Zi' wordt hem door de gemeente
uitbetaald. VolZij
^
g ens de Gemeentewet wordt de B. benoemd uit de
ingezetenen
derggemeente. „In het belang
g derg eg
Dit is
meente" kan daarvan worden afgeweken.
g
echter bijna
reel
eworden. Om benoembaar te
J
g g
zijn moet men verder 25 jaar oud zijn en niet de beschikkingf
of de
g
g het beheer over zijn goederen
verkiesbaarheid door rechterlijk
J vonnis verloren hebben. De B. is voorzitter van den raad, doch heeft,
tenzijJ hijJ tot raadslid gekozen
is, slechts een advig
seerende stem. In het college
g van B. en Wethouders
heeft hijJ echter stem en zelfs beslist zijn
zijn stem bijJ
stakingg van stemmen. De B. kan tegelijk
zij van
gJ B. zijn
aangrenzende
gemeenten,
mits geen
harer
g
g
g
meer dan 5000 en zijJ te samen niet meer dan 10 000
inw. hebben. Een B. kan niet tegelijk ook Commiszijn
saris des Konings
^ of lid van Gedep.
A Staten zijn;
(tenzij dan als beg
stuurslid van weldadige
van het
g
g inrichtingen,
armbestuur, of alseneeskundi
g
ge belast met de
armenA raktiJ k). Hij
Hi kan met verlof des Konings
g
tevens secretaris zijner
gemeente
zijn en verder:
J
l;
ambtenaar bij
J waterstaat of belastingen,
Aractig
leerendwaar
, notaris,
g eneesheer,
A procureur of zaaknemer. De B. mag
g
g „in het belangg der gemeente"
met verlof des Konings
wonen;
g buiten de gemeente
g
moet dan echter op
bepaalde
dagen
voor
de in geA A
g
ge
zetenen te spreken
zijn.
J De B. leidt de vergaderingen
A
van den Raad en van het college van B. en Wethoutg en opent
ders. HiJj
A alle stukken, aan die
beide colleges
g van
g 8gericht, zorgt
g voor de uitvoering
hun besluiten en vertegenwoordigt de gemeent
emeente in
HijJ is het hoofd der Apolitie en in dieAlaatsen, waareen
is, is hijJ
A
g commissaris van politie
van justitie. Ook is de B., uittevens hulp-officier
Po
g teg ezonderd te 's Gravenhag ge en te Rottumeroog,
yens strandvonder. Volens
g de Gemeentewet heeft de
B.het opperbevel
bij
J brand endeA olitie(hettoezicht )
AA
verma keover schouwburgen, herbergen
A en
g en openbare
lijkheden. Zeerroot
van
g
g is zijn bevoegdheid in geval
anderever
oproerige bewegingen, samenscholinggofanere
storin vanA
de openbare orde. HijJ kan dan de hulpP
deze beveleng evan de militaire macht inroepen,
A
ven en algemeene
uitschrijven.
g
g
Ppolitiemaatregel
De uitvoering
g daarvan kan echter door den Comm.
des Konings
en zij vervallen, als
g
g worden geschorst
zij
J niet in de e. v. raadsvergadering
gbekrachtigd
g
g
worden. — In zijn
van ambtenaar des
J hoedanigheid
g
rijks
J is de B. belast met de tenuitvoerlegging
gg g van
rijkswetten
en provinciale
verordeningen
J
A
g binnen
zijn
hij toezien dat de raad
J ggemeente. Tevens moet hij
strijd met de wet of met het
ggeen besluiten neemt, in strij
algemeen
belang
de uitvoeringg erg en in dat geval
g
g
van schorsen en binnen 24 uren ervan berichteven
g
aan de Gedep.
f Staten, die den Koningg daarvan verslag doen. Deze kan het besluit dan schorsen of vernietigen.
Geschiedt ggeen van beiden, dan moet de
^
van den B. treedt
B. het uitvoeren. BijJ
een der wethoudersnaar
volgorde
van leeftijd)
J) of,
(
g
bi'J verhindering
g van dezen een der raadsleden, als
B. op.
A — Het ambt van B. is in de steden in de 13e
eeuw ingesteld.
Aanvankelijk waren zij met tweeën
g
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of vieren en heetten p oortmeesters. De naam B.
kwam in de 15e eeuw in zwang.
g Het ambt van B.
aanvankelijk
betrof
J uitsluitend het finantiëel beheer. In de aan de steden behoorende ambachtsheerheerlijkgezag
lijkheden
oefenden de B. het heerlijk
g g uit.
J
ried August, D. dichter, geb. 31
Berger, Gottfried
Dec. 1747 te Molmerswende in den Harz, woonde
sinds 1768 te Góttingen, bleef vanuit Altengleichen,
g
titiee
waar hijJ in 1772 jus
justitieel ambtenaar werd, in nauwe
verbindingmet den „Góttin ger Dichterkring"
g litg k
teraire vrienden van B.),
} deed in 1774 een ongelukP zij
kig
huwelijk, daar B. spoedig
zijn
g huwelijk,
g verliefd werd op
P
die bijJ hem inwoonde, en, met toestemmingzijner
vrouw, leefde hij in dubbel
dbb huwe J
hijpachter
P
lijk.In 1780 werd hij
te Appenrode,
na het
PP
wettige vrouw (1784)
overlijden
van zijn wettige
) vestigde
J
t
g
hiJ zich te Góttin gen als rivaatdocent
en huwde
P
met zijn
J schoonzuster, die echter reeds in 1786
overleed. De universiteit te Góttin gen verleende
hem de doctorale waardigheid
en benoemde hem in
g
1789 tot buitengewoon
hoogleeraar;
hij
hij huwde in
g
g
1790 voor de derde maal, moest zich reeds in 1792
laten scheiden, wegens
wangedrag
zij vrouw.
g
g
g van zijn
est. 8isJuni te Góttin g
en. Hij was
schepg
Jde P
per der moderne ballade „Lenore" , doch staat
st als liederendichter. Hij is een der medehet hoogst
scheppers
van de nieuwere Duitsche dichtertaal.
PP
Bu^er,^ Willem Schalk, Boerenaanvoerder, geb.
g
in 1852 te Lit denburg, in 1887 lid van den Volksraad, in 1895 voorzitter ervan, in 1896 lid van den
Uitvoerenden Raad, in 1898 candidaat voor het
Paul K^9
" er, na diens
presidentschap
P
Ptegenover
g
vertreklaatsverv.
president,
bewerkte in Mei
P
P
1902, nadatres.
Sten
ziekte had
y zich wegens
g
P
teruggetrokken,
dat ook de bewoners van den Orangg
den strijd
strij staakten.
J
]'e-Vrijstaat
Stand, de ter gemeentesecretarie
g
gevoerde
evoerde boekhouding
hug betreffende geboorten,
g
weli'ken
en sterfgevallen.
In ied
iedere secretarie wort
g
den 5, voor ieder ter inzage
liggende, re
ge
g istersg houden : een vaneboorten,
een van huwelijksg
J
'
aangiften,
een van huwelijksafkondiging,
een van
J
g
gmg
huwelijken
en
echtscheidingen,
een
van
overlijden,
overlijden
J
g
Zij leveren voor deze feiten het bewijs
bewijsoP. De bladdier registers
worden genummerd
en door
zijden
g
g
of gParadene
P resident der rechtbank geteekend
g
feerd. De registers
van den B. S. worden gehouden
g
g
door den ambtenaar van den B. S., die sinds 1904
niet meer de bur gemeester of een raadslid behoeft
te zijn.
moeten er minstens 2
J In iedere gemeente
g
zijn.De uittreksels der akten van den B. S. hebben
rechtskracht, mits met de oorsPr. akten overeengelegaliseerd.
De legalisatie
wordt
komend enele
g g
g
niet altijd
geacht.
J noodiggg
Burgerlijk
Bur
g J recht. H et B. R. regelt
g de rechten en
de rechtsbetrekkingen
men onP
g tusschenpersonen;
derscheidt het in B. R. in engeren
zin en hanb
delsrecht. Het eerste is het voor
iederal
en
g eldde,
bijzondere,
speciaal met
P
g emeene; het laatste is het bijzondere,
het o0
oogop den handel ontstane. Het B. R. is neerk Wetboek. Voor 1795 had
gele
g d in het Burg
g
iederewest,
iedere stad haar eigen,
g
g geschreven
g

of ongeschreven
recht en het Romeinsche recht
g
gold als hul P- of subsidiair recht. In 1795 besloot de
Nationale Vergadering
wet
g
g dat er één algemeene
g
zou zijn,
J zoo in burgerlijke
g J als in crimineele zaken.
Onder koning
Lodewijk
Napoleon
^
kwam het eerste
g Lodewijk
algemeen
B. W. tot stand, het voor Holland in ggee
g
richte Wetboek Napoleon.
Na de inlijving
gold de
P
gg
Code Napoleon en deze werd in 1838 door ons tegenwoordigB. W. vervan
vervangen.
en. Het B. W. is verdeeld in 4 boeken, die tot opschrift
dragen: 1 Van
P
Personen; 2) Van Zaken; 3) Van Verbintenissen;
4) Van Bewijs
Bewijs en Verjaring.
g
Burg ersdi k, Leendert Alexander Johannes, Ned.
natuur- en letterkundige,
g geb.
g 11 Mrt. 1828 te Alfen
aan den Rijn,
J in 1,,864 leeraar in wis- en natuurkunde
te Deventer, 1876 directeur der H. B. S. aldaar,
gest. 15 Jan.e
1900 te Apeldoorn.
Als letterkundige
P
g
vooral bekend door zijn
J volledige
g van
g vertaling
werken ^(1884-88).
—
Shakespeare's
p
in Zeeland, in het W. van het eil.
Burgh,
g
g, gem.
Schouwen en Duiveland, 603 inw.
de bevelhebber in een burcht
Burggraaf,
^ oorspr.
gg
P
van den landsheer; later, toen deze burchten tot steg
de gezagvoerders
den werden, als„stadsgraven"g
daarbinnen. Met het toenemen van de macht der
steden zonk hun aanzien; B. werd later bloot een
aanvankelij
erfelijke
titel. In ons land heette de B. aanvankelijk
J
en eerst in de 13e eeuw kregen
g sommigen
g
hunner den titel van B.
prov. B.^ 14196 K.M2.,
Burgos,
+^ ^ h oofdst. van de P
339 000 inw.; in Oud-Castilië, N.-Spanje), aan de
Arlanzon, 31 000 inw. ; Goth. kathedraal, uit de
13e eeuw ; in het stadhuis rust hetebeente
van den
g
gemalin. B. is een der sterkste
Cidz.a..
) en zijn
(
J g
vestingen van Spanje.
Bij B. versloegen
g 10 Nov.
P
1908 de Franschen onder Soult de Spanjaarden.
P
geb.
Buridan,
^ J ean, Fr. scholastiek wijsgeer,
g
g
omstr. 1300 te Béthune, werd omstr. 1350 leeraar
in deod
en de wi Jg
s ebeerte te Parijs
g eleerdheid
g
en overleed na 1358; verwierf grooten lof door zijn
Zijn voorverklaring
g
g van A ristoteles' wijsbegeerte.
beeld om te bewiJ zen dat elke handeling door den
wil bepaald
wordt, is algemeen
bekend. (Het komt
P
g
echter in zijn geschriften
niet voor).} Verondersteld,
g
zeide B. dat een ezel, evenzeer door honger
g als door
dorsteg laa
d tusschen een bak haver en een
P g^
emmer watere
laatst werd dan
zou hijJvan hon,
gP
ger en dorst moeten omkomen;
P
^ een reekwoordewijsgeere
lif ke bespotting
eerera verP
g van het door vele wijs
(evenwicht
van
arbitrii
R'
g aequilibrium
gde z.g.
den wil).
, Eng. staatsman en redenaar,
Burke,
^ Edmund
ggeb. Jan. 1729 te Dublin,^ nam in 1756 zitting
g in
de vrijhei
vrijheid van drukhet Parlement, verdedigde
g
de verzoeningg met
P
^ de gezworenrechtspraak,
g
de van het moederland afgescheiden N.-Am. koloniën trad later opPals een heftigg
tegenstander
g
zijn bezittingg
van de Fransche Revolutie, gest.
op zijn
P
Zij beCarpentaria
bijJ Beaconsfield, 9 Juli 1797. Zijn
P
t is :„ Reflexions on the revolution
g
in France" (1790).
Burke, Robert O'Hare, Eng.
g ontdekkingsreiziger,

(
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geb. in 1821 te Saint Clerans in Ierland, werd in
1853 inspecteur
van politie
te Melbourne, leidde de
P
P
egPeditie, die in 1860-61 Australië vanaf het Cooerdal tot aan de Golf van Carpentaria
Ca entaria doorkruiste,
en kwam daarbijJ 28 Juli 1861 van honger
g om.
Burkmair, Hans, D. schilder en houtgraveur,
geb.
^g
g
in 1473 te Augsburg
est. 1531, zoon en
g
g en ald. gest
leerlingvan Thomas B.(gest.
Jin hoofdwergest. 1523 ); zijn
ken zijn: Rozenkransbeeld (1510, Augsburg),
MadonnaNeurenber
(
g,) Johannes opP Patmos M i nchen , Christus aan het kruisAu
( g sbur
g ) verder
: Maximiliaan's Triumf.
Portretten en houtgravures
^
Burleigh,
g staatsman,
^ lord. Eng.
g ^ William Cecil,
ggeb. 13 Sept.
(
) was van
P 1520 te Bourn (Lincoln),
1548-50 onder denrotector
Lord Somerset staatse
secretaris en na 1558 opnieuw
onder Elisabeth, later
P
grootschatmeester en gedurende
lange
jaren
garen
ver
8^
J
g
trouwelin
dier vorstin; hijJ was
g en raadgever
g
degeen,
die haar handelingen
tegenover
Maria
g
g
g
Stuart bepaalde
:est.
P
g 4 Aug.g 1598.
Burlington, stad in den staat Iowa (in het midden
der Ver. Staten), aan de Mississi1'Pi, 23 000 inw. —
2) Stad in den staat New-Yersey
Y((in het 0.
van de Ver. Stat.), 16 K.M. boven Philadelphia
P
aan de Delaware, 7000 inw. — 3)) Stad in den staat
Vermontin
( het N.O. der Ver. Staten)) aan het
ChamPlainmeer,19 000 inw. ; universiteit.
Burman, Peter, Ned,hiloloo
6 Juli
P
g^geb.
g
1668 te Utrecht,est.
g 31 Mrt. 1741 als hoogleeraar
g
te Leiden, beroemd door zijn
J kennis der klassieke
letteren, evenals ook zijn neef Pieter B. (Petrus
Burmanius Secundus) ,g eb. 13 Oct. 1714 te Amsterdam, hoogleeraar
aid. en gest. 24 Juni 1778 opPJ
zijn
g
buitengoed
Sandhorst bijJ Wassenaar.
g
Burmania,
oud-adellij Friesch
^ n aam van een oud-adellijk
reeds in 1045 met eer vermeld. Bekend
8
is in onzeeschiedenis
vooral Gemme van B.,
B. die
g
den Frieschen adel vertegenwoordigde bi'
bij de inhuldi$`m8 van Philips
p II van Spanje in 1555 te Brussel.
Hij weigerde
om, evenals de andere afgevaardigden,
g
voor den vorst te knielen en antwoordde opf de vertoogen deswegen: „Wi'J Friezen knielen alleen voor
God." Van dezeebeurtenis
dagteekent
het woord
g
g
„standfries" ( stapfries) . Gemme van B. was medeonderteekenaar van het Verbond der Edelen, weigevolg
gerde aan Alva's dagvaarding
g
g in 1568g
g teg even; hijJ overleed 28 Nov. 1602 opP Juwsmastate
te Ferwerd. — Gemme Onuphrius
geb. in
van B.
^ g
p
1696, werd opperstalmeester
van Pprins Willem IV
PP
en in 1742 kolonel van een Friesch regiment; la
lag
in 1746 te Namen in garnizoen
tijdens het naderen
^
^J
van de Franschen; in weerwil van zijn
J aandringen.
g
op
verdediging,weigerden zijn
P een dappere
PP
Jn o
ren te vechten, zoodat hijJ onder protest
caPituleeP
ren moest. HijJ werd later generaal,
gouverneur
van
g
g
Sluis en kwartiermeester-generaal; est.
g 12 Aug.
g
1759. — De laatste mannelijke
J nakomeling
g van hhet
B.geb. 15 Sept.
8geslacht B. was Ulbo vanB.,
P 1737 te
Leeuwarden, beoefenaar der Friescheeschiedenis
;
8
te
An'.
Anjum.
gest. 18 Aug s. 1816 Pop Holdin a-State
J
geb. 22
Burne-Jones Sir Edward, Eng.
g schilder,,g
Aug.
^g est. 17 Juni 1898 te
g 1833 te Birmingham,
8
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Londen, sloot zich aan bij
^J de richting
g der z. g.
Praeraffaëlieten (z.a.)
) en stelde zich Botticelli tot
voorbeeld. B.-J. werd in 1894 tot baronet verheven.
Van zijn werken zijn de bekendste: „De spiegel van
Venus", „Deouden
trap",
Cophetua
en
g
P „Koningg
P
het bedelmeisje", „De ster van Bethlehem". B.-J.
teekende ook vele ontwerpen
P voor lasschildering
g en en boekillustraties.
godgeleerde
Burnet, Gilbert, Eng.
g Anglikaansch
g
g g
en staatsman,eb.18
Sept.
g
P 1643 te Edinburgh,
g werd
in 1669 hoogleeraar
in de theologie
g
^ te Glasgow,
verliet Engeland
bijJ de troonsbestijging
van Jacobus
Jgmg
g
II (1685), reisde in verschillende landen en ook in
ons land, werd de raadgever
van Pprins Willem III,
g
wiens koningschap
hij
g
P in Engeland
g
JngeJ door zijn
schriften voorbereidde. In 1688 vergezelde
bijJ den
g
vorst naar Engeland en werd
in 1689 tot bisschop
P
van Kantelburgg (Canterbury)
Y) benoemd, onderscheidde zich door verdraagzaamheid
en weldadig-g
heid en stierf arm7( Mrt. 1715).) HijJ schreef o. m.
twee zeer belangrijkewerken : „History
rY of the
reformation of the church of England"
( 1679-1714 )
g
en „Historyf
e eY myYown time", in 1723-24 uit gg
ven door zijn zoon.
Burnett, Frances Elisa,
^ ggeb. Hodgson,^ Am. schrijfJ
ster,eb.
g 24 Nov. 1849 te Manchester, vertrok
jongnaar Amerika, woont sinds 1873 te
reeds 'on
Washington,
werd vooral beroemd door haar boek
g
„Little Lord FauntleroY"vertaald
onder den titel
(
„De Kleine Lord").
Burnley,
Y^ fabriekst. in het Eng.
g
P Lang graafschap
caster, aan het Leeds-Liverpool-kanaal,
106 000
P
inw.
geb. 25
Burns, Robert, beroemd Schotsch dichter,g
Jan. 1795 te Alloway
Z.-W.-Schotland
),
YbijJ Ayr,
Yr
(
zoon van een kleinenachter
en zelf landbouwer,
P
later belastingbeambte
te Dumfries,gest
est. aid. 21
8
1796; zijn
vonden zeer veel bijval;
J gedichten
J
g
hijJ schreef ook staatkundige
P
g artikelen voor deers,
toonde zich bij het uitbreken van de Fr. Revolutie
een bewonderaar daarvan, wat hem vrienden deed
verliezen.
Burns, John, Eng.
g 1858 te Batg staatsman, geb.
tersea, ingenieur,
socialistisch leider (in
( 1889 leidde
g
hijJ de groote
werkstaking
^
g in de dokken te Londen),)
werd in 1892 lid van het Lagerhuis
voor Battersea,
g
lid van het ministerie Campbell-Bannerman
p
((later
ministerie Asquith).
prov. Castellon de la
Burriana, havenst. in de Sp.
PP
Plana aan de Golf van Valencia, 13 000 inw. ; uitvoer van sinaasaPPelen.
Burschenschaft, een voor het eerst opP 12 Juni 1815
gestichte veree^g
te Jenaestichte
' in van studenten tot
bevordering
en tot
g van vaderlandsche gezindheid
g
verbetering
der ruwe drinkgelagen der landsmanng^^
schaften"(vereenigingen van studenten uit éénzelfde land). Tot de B. te Jena behoorden zij,
J die
in den oorlog
Frankrijk meegestreden
hadden.
g
gtegen
g Frankrijk
De B. verbreidde zich vanuit Jena over bijnaalle
Duitsche universiteiten; werd na het Wartburg8
feest, 18 Oct. 1817, uitgebreid
tot een Algemeinen
9
g
Deutschen B., die als kleuren zwart-rood-8oud aan-
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nam en uiting^ gaf
aan warme geestdrift voor vagg
die wel eens tot dweperij overderland en vrijheid,
t
sloeg.
g 23 Mrt. 1819 werd Kotzebue (z. a.), vermoord
door Sand, een voormalig
g lid der B. Hierna werd
door den Duitschen Bond de B. ontbonden ver
klaard, bleef echter voortbestaan en wel in twee
partijen:
de Germania, die de staatkundige
g eenheid
P
J
van Duitschland nastreefde, en de Arminia, die
meer de ontwikkelingg der leden bevorderen wilde.
In Tiibin8en werd in 1832 opp den „Burschentag"
vast 8esteld, dat de B. haar doel: Duitschlands eenheid en vrijheid, zelfs
langs revolutionnairen
weg
g
g
moest nastreven. Naar aanleidingg van bewegingen
te Frankfort in 1832 werd de B. in eenroot
staatg
kundig proces
gewikkeld,
honderden tot vesting8
p
g straf en eenigen zelfs ter dood veroordeeld (o.
( m.
wer
werden
uitoo ddid
vonn ssen niet
Fritz Reuter).
) De
^Bij
in 1840 begenadigd. Bj de
Sevoerd ; de ggevangenen
revolutionnaire bewegingen van 1848-49 stelde de
B. zich nergens
opP den voorgrond,
behalve te Weeg
g
nen. Na 1848 werd de B. niets meer in den wegge
g
iled
zijbestaat tegenwoordig
gin on g. 60 vereenig
g en zij
gingen met on gg. 2450 leden, die sinds 1902 in de
gg
zijn. De in 1888 gestichte
^^ Duitsche B." vereenigd
g
g zijn.
bestreed aanvankelijk
aanvankelij het duelwezen
„Reform-B."
,R! ^
de weelde onder de studenten.
romanschrijfster,
geb.
Bürstenbinder,^ Elisabeth, D. romanschrijfster,
g
25 Nov. 1838 te Berlijn,
J woont te Meran; schreef
onder hetseudoniem
Elisabeth Werner tal van
p
romans, meest voor de Gartenlaube: „Een held
van deen",
depen"„Verbroken boeien", „Vineta", enz.
J na alle in onze taal overgebracht.
g
Burton sir Richard Francis, Eng. ontdekkingsreiziger,
geb.
19
Mrt.
1821
te Barbamhouse in
g g
Herford, bezocht in 1853 Mekka („Personal narrative of aitpilgrimage
rime egto El-Medinah and Meccah”)
was de eerste Europeaan,
die Harrar bereisde
P
( „First footsteps
p in Eastern Africa) (1855-56),
reisde met Speke in Z.-O.-Afrika, op
p welke reis hijJ
het Tan g
an'ika-meer
ontdekte („The lake regions
J
g
of Central-Afrika"), werd in 1861 consul van Engeland op
P Fernando-Po, in 1864 te Santos in Brazilië, in 1868 te Damascus, in 1874 te Triëst, ald.
gest.
est. 20 Oct. 1890.
Burton-upon-Trent,
po
^ stad in het graafschap
^
P Staffordin
eland ,) aan de bevaarbare Trent,
l Midd.-En g
bierbrouwerije (firma's
48 000 inw.; belangrijke
gr J bierbrouwerijen
en Alsopp).
1^p)
Lancashire,
Bury,
g graafsch.
g
rY^ fab riekst. in het Eng.
I7 K. M. ten N. W. van Manchester, 59 000 inw.;
geboorteplaats van Robert Peel.
gp
graafsch. WestBur Saint Edmunds, stad in het ^
Bury
Suffolk, in W.-Engeland,
ten N.-W. van Ipswich,
g
P
school en merk16 000 inw.; beroemde Lati'nsche
J
waardige
middeleeuwsche
kerken.
g
Busbef 09 ier Ghiselin de, Z.-Ned. staatsman
Busbecq,
eneleerde,
geb.
g in 1522 te Comines in Vlaanderen,
g
was 1555-62 keizerlijk
te Konstantinopel,
J gezant
g
P
woonde later in Frankrijk;est.
g 28 Oct. 1592 0op
het kasteel Maillot bijJ Rouaan. Zijn
Zijnbelangrijkste
gJ
werk is „Le gationes Turcicae epistolae
quatuor”
q
p
((1589).. Hij legde daarin den toestand van het toen-

malie
J bloot en verdreef daardoor
g Osmaansche rijk
den angst
8 voor de Turken.
Busch, Wilhelm, Duitsch teekenaar en dichter,
geb.
15 Apr.
9 Jan. 1908
p 1832 te Wiedensahl, gest.
g
^
te Mechtshausen in Hannover; zijn eerste humoristische teekeningen
verschenen in de „Flie gende
g
Blutter" in 1859. Sindsaf
g hijj een heele reeks humoristische teekeningen
bijs
chrifte en verzen
g met bijschriften
Bilderbogen",
„Mag und Moritz",
(
g
„Die fromme Helene," enz.).
Bus de Gisignies, Léonard Pierre Joseph, burgraaf du, Ned. staatsman, g
geb. 1 Mrt.
1780 0
g
op
het kasteel Dottignies
in 0.-Vlaanderen, werd in
g
1815 lid, in 1818 voorzitter der Tweede Kamer, in
18.0ouverneur
der prov.
Antwerpen,
in 1823
p
p
g
8gouverneur van Z.-Brabant; werd in 1825 met uitgebreide macht als commissaris-generaal naar Ned.Indiëezonden,
voerde verbeteringen
8
g in het bestuur
in, bedwong
van Di p
po Negoro
P
g den opstand
P Java;
^ op
handhaafde de rust opp Sumatra's W.-kust, breidde
het Ned.eza
en Celebes uit. Onder
p
g op
g Borneo
zijn
J bestuur werd een poging
Pggggedaan om vasten voet
te krijgen
op N.-Guinea ((fort Du Bus).
J gP
) In Jan. 1830
droe hij
droeg
hij het bewind over aangouv.-gen. Van den
Bosch, werd minister van Staat, overleed op
P zijn
kasteel Oostmalle tusschen Antwerpen
rp en Turnhout,
31 Mei 1849.
Busento, linkerzijriv. van de Crati, die uitmondt
in de Golf van Tarente (Z.-Italië); zie ook op
Alarik.
Canada, de
Bushel,
: korenmaat in Engeland,
g
wettelijkerijksKaaPkolonie en Australië; de wettelijke
rijks- of
) = 36,35
s qquarter = 8 gallons)
perial-B. ( (= 1
g
L.; in de andere Eng. koloniën en in de Ver.Stateneldt
g de iets kleinere oude- of Winchester-B.
van 35,28 L. = 32 /3r, imp.-B.).
noemde men in de vroegere
Bushrangers
g
gere
lische strafkolonies de in de woudenevluchte
misg
dadigers, die zich af bijJ de inboorlingen
g aansloten,
of als roovers optraden.
p
Busiris was in de Oud heid de naam van vert. steden, waarvan de meest bescheidene Egypt.
kende in de Nijl-delta
lag en een der voornaamste
Nijl-delta
g
plaatsen
der Osiris-vereering
g was; de ruinen ervan
P
liggen
gg bijJ Abusir.
Buskerud, ambt in het stift Christiania, in Z.Noorwegen,
14 817 K. M 2. 124 000 inw.; hoofdsi.
g
Drammen.
mengsel
houtsBuskruit,^ ontplofbaar
P
P
g van salpeter,
mijnen
en vuurkool en zwavel, voor vuurwapens,
J
P
werk dienend. Op
mengsels
waren
gJ
g
P B. gelijkende
reeds vóór de Christ. tijdrekening
J
g bekend in het
0. van Indië en in China; door de Arabieren werd
de kennis van het B. naar Europa
^
P overgebracht.
De Engelschen
schrijven de uitvinding
schrijven
g van het B.
g
doe aan Roer
9 Baco( 1220) , de Duitschers aan den
monnik Berthold Schwarz ( 1290-1320), die echter
alleen het eerste vuurwapen
schijnt
J nt
P uitgevonden
g
te hebben. Het tegenw.
B. bevat 74 dln. salpeter,
p
^
16 dln. kool en 10 dln. zwavel; het ontploft door
stooten en door wrijving,
g eveneens door verwarmingg
zijn
tot 300° en ontwikkelt daarbijJ duizenden malen zij
J
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volume aanas.
Vroeger maakte men de korrels
g
van het B. nietrooter dan 2 g
m.M.; men verkreeg
daarmee bijgetrokken
vuurwapens
P slechts geringe
g g
g
snelheid derrojectielen;
door de korrels groote
rooter
P
vaster te maken kreeggmen grootere
snelheden.
g
Zoo ontstond het gro f korrelig e B., met 4-9 m.M.
van middelbaar kaliber,
groote korrels, voorgeschut
g
en verschillende soorten geperst
B., voorn. het
p
rismatische B., in zeszijdige,
prismatische
P
g met een opening
g in
het midden voorzienerisma's
van 40 m.M. breedte
P
en 20 à 50 m.M. hoogte,
voor groote
g ten gebruike
g
^
vuurmonden. -- In 1882 verkreeg
g men het eerste
rookzwakke B., dat in de meeste staten ingevoerd
g
werd bij
daar het niet door
oor
dichten kruit) het leger,
g
damPde opstelling
P en batterijen
J en aan
P
g van troepen
stonds verried. Deze uitvindingg((het rookzwakke B.
bestaat uit schietkatoen of nitrocellulose, opgelost
P8
en een mengsel
van alkohol en aether) maakte het
g
construeeren van snelvuurwapens
mogelijk, daar deP
ze soorten B.een
J achterlaten in den
g kruitslijm
loop
of kanon.
P van geweer
g
door eenige
Buskruitverraad complot
P
g ontevreden
R.-Kath. in Engeland g
in 1605 gesmeed om koningg
Jacobus I met heteheele
Parlement tijdens
tijden de
g
in de lucht
te laten vliegen. Het
g
werd oPhet laatste oo
oogenbli
enblik ontdekt, doordat een
lord, Mounteagle,
schriftelijk waarsc hu^ een schriftelijke
winghad gekregen
g g de zittingg niet bijJ te wonen. Er
waren vanuit een naburigg huis door een gegraven
gg
g 36 vaten buskruit in de kelders van het Par8gang
lementsgebouw
opgehoopt. De hoofdschuldigen, on.
gg
der wie Guy
terwijlhij
J de
y Fawkes, die betrapt
P was terwijl
buskruitvaatjes in de keldergewelve
kelder ewe l ven van het Par werden ter doodg egebouw rangschikte,
g
bracht. Onder hen was een Jezuiet. Twee leden
zijner Orde ontkwamen door de vlucht. De onderdrukking
leig der R.-Kath. in Engeland, die aanleiding
even tot het B., wer
werd er na de ontg had gegeven
dekking niet minder o P
. De herinneringsdag
g g van
het B., 5 Nov., wordt nog
g steeds in Engeland
g
g evierd als Guy
y Fawkes-day.
y
Bussang,
g stad in het Afrik. landschap
P B. of
Boroegoen
g , aan den r.-oever van den Niger,
g 10 a
12 000 inw.; hier zijn de stroomversnellingen,
g en waar in Mungo
n9 Park((z. a.)) in 1806 verdronk.
Bussum
N.-Holland, in het
,ggem. in de prov.
P
Gooi, tusschen Naarden en Hilversum, 14 126
inw. — Het dorpP B., aan den spoorweg
P
g Amsterdam
--Hilversum, is een zich steeds uitbreidend v
dorp,
woonplaats
do
, woon
laats van veel Amsterdamsche zakenmenschen, de z.forensen"
die
g»
^ dagelijks
gJ naar
Amsterdam en teruggg
gaan.
Bustamente Anastasio, P resident van Mexico,
onderQ
ggeb. 27 Juli 1780 te JiquilPan bijJ Queretaro,
scheidde zich alseneraal
in de bevrijdingsoorlogen
g
der Z.-Am. koloniën, was van 1 Jan. 1830 tot in
1833, daarna van 25 Febr. 1837-30 Sept. 1841
president van
Mexico, moest beide keeren zijn
n
J
betrekkingg neerleggen
binnenl. woelingen;
g
gg wegens
g
gest. 6 Febr. 1853 te Queretaro.
Butjadin
„L
bijl
g en of But'adin
g erland( het Land
9
ten der Jade", eenene
zijdeder Jade),
g)^
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landstreek in Oldenburg
g tusschen Jade en Wezer,
ong. 100 K. M2 .root,
was tot 1514 een leenstaat
g
van Friesland; hoofd
hoofdpl
1. Ellwurden.
Benjamin Franklin, Am.eneraal,
geb.
g
g
5 Nov. 1818 te Deerfield in Newshampshire,
werd
P
in 1841 advocaat, nam dienst biJj
uitbarsten
van den Burgeroorlog
in 1861, veroverde
22 Aug.
g ^
g
Fort Hatteras in N.-Carolina, 1 Mei 1863 N.Orléans, werd in 1882ouverneur
van Massachug
setts;est.
g 11 Jan. 1893 te Washington.
g
Butler, Samuel, Eng.
Butler
3 Febr. 1612
g dichter, geb.
g
te Strensham)
Worcester , gest. in 1680 te Londen;
(
hijJ is de schrijver
van het beroemde satirieke helJ
dendicht, de „Hudibras" (1663-78), dat een soort
berijmde „Don Quixote" is, de avonturen van een
militant Puritein, „Sir Hudibras", en Ralpho,
Ral ho zijn
zij
Panza. Heteheel
maakt de buitensporigg
P g
heden der toenm,odsd.
en staatk. secten belacheg
lijk.
J
Buurmalsen, gem. in Gelderland, in de Betuwe,
ten Z. van Buren, 1822 inw.
Butler, Walter, Iersch officier, kolonel onder
W allenstein en diens vertrouweling,
g nam een groot
g
aandeel in diens vermoordingg te Eger,
g 25 Febr. 1634,
werd daarna met eerbewijzen
overladen;gest
est. 25
J
1634 bijJ
in Zwaben.
Buto,
pleegmoeder
van Horus
gYP godin,
^Egypt.
P g
g
(Apollo) en Bubastis, de kinderen van Osiris en 1818,
die zijJ redde van de vervolgingen van het monster
Typhon,
door hen te verbergen
eil.
y^
J
g op
P het drijvend
Chemnis. De Grieken identificeerden haar met
Leto (Latona)) en stelden haar voor als de godin
van
g
het licht. B. was beschermg odin van BenedenEgypte,
met een heiligdom
te Buto of Butos in de
gYP
g
Nijl-delta.
Woronssch (in
Buturlinowka, vlek in hetouv.
(
g
het 0. van Klein-Rusland), aan de Ossereda, 23 000
inw.
Buxton, badP1. in het graafsch.
Derby
g
Y((in N.Engeland), in een woudrijk
J k dal van het Peak gebergte, aan de Wyhe,
Y 10 000 inw.; warme bronnen
28° C. (tegen
g rheumatiek).}
Buxus. Zie Buksboom.
Buys,^ Paulus. Zie Buis.
Christophorus Henricus Didericu8,,
Buys Ballot,
p
Ned. meteoroloog,
g ggeb. 10 Oct. 1817 te Kloetinge,
g,
( Z.-Beveland) , werd 1845 lector in de geologie
g
g en
mineralogie
g zich opP de meteorog te Utrecht, legde
logie toe, werd in 1847 hoogleeraar
in de wiskunde
8
te Utrecht, was van 1854-87 directeur van het
Meteorologisch
Instituut,g
est. 3 Febr. 1890. Hi'
Hij
g
is vooral bekend door het f ormuleeren van de z..
g
Wet van B. B.,
B. welke zegt
g dat de lucht van dePlaatsen met hoogen
g barometerstand stroomt naar
daarbij een afwijking
laatsen
met lagen stand en daarbij
g
J g
ondergaat
tengevolge van de draaiing der aarde.
gg
Deze afwijking
P het N.halfrond naar
J gggeschiedt op
rechts,P
op het Z. halfrond naar links, voor iemand
die in de richtingg van den wind is geplaatst.
Deze
gP
wet was ook al veldoor anderengevonden,doch
werd
g
door B. B. voor het eerstractisch
toegepast tot het
P
bepalen
van de te verwachten windrichting.
P
g
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Byblus,
, Hebr. Gebal, zeer oude stad in Phoenicië,
Y
en Berytus,
aan de Midd. Zee;
tusschen Tripolis
P
3^
Prachtige Adonis-temP el; haar bloeitijd valt vóór
dien van Sidon; zijJ had eigen
g heerschers tot aan
Pompq
e us; nu Dsebel{(1000 inw. ).
Eng.
Byng,
9
g. zee Y g^ George, viscount Torrington,
held,eb.
g 27 Jan. 1663 te Wrotham in Kent, trad
nJ
in zeedienst, werkte in 1688 als
op
zijn
15e jaa
r
P zij
luitenant op
van prins
J g ten gunste
P
g
P de vloot ijverig
Willem III, nam in 1704 deel aan de verovering
van Gibraltar, onderscheidde zich in den slag
g van
Malaga
verijdelde
verijdeld in 1708 een inJ
g in datzelfde jaar,
der Jacobieten in Schotland, in 1717 een aanslag
Engeland,
in 1718—
van Karel XII van Zesden opP
g
20, vooral door zijn
J overwinning
g bij
J Kaap
P Passaro
onderneming op Sicilië,
(31
, Alberoni's
( Juli
)1718
g
P Sicilië
werd in 1721 tot viscount Torring ton verheven;
gest. 17 Jan. 1733 als eerste Lord der Admiraliteit.
Eng.
George
Bron
g Noel Gordon, lord, de grootste
g
g
Y
dichter der 19e eeuw,eb.
g 22 Jan. 1788 te Londen
uit een zeer oud, adelllijk
ging in 1805 naar
geslacht,
g
de universiteit te Cambridge,
g als student
g ggaf nog
in 1807 zijn „Hours of Idleness" uit en schreef als
verweer tegen Brougham's
stren ge kritiek in de Edinburgh
g Review een satire
„En glish bards and Scottish reviewers", deed in
1809-11 een reis over
Portugal
P J naar
g en Spanje
Griekenland, KL-Azië en
KonstantinoPel (waarbij
hij
J over den Hellespont
P
zwom) en beschreef die in
Childe
Harolds
Pilzijn
J „g (
• 'ma e" (in de beide eerWeldra ver ste zangen).
g
250, Bron
Byron als
schenenp
van hem de poëg
tische vertellingen: The Grieksch archistrategos.
giaur”,
„The bride of Ab
Abydos"
dos", „The corsair",
gi
enz. In 1815 trad hijJ in het huwelijk
huwelij met
1792, gest.
1860.)
•
Isabella Milbanke (geb.
g
g
rooie
welk huwelijkzeer ongelukkig
g was door het groot
g
tusschen de beide echtgenooten
g
zij dwaze
dichterlijke zonderling,
g die zijn
( B. was een dichterlijke
zij vrouw
lichtzinnige
g vierde zijn
g luimen den teugel
van degelijke,
J beginselen.)
g J strenggzedelijke
Zijn
Zijn vrouw trok zich bij
J haar vader terug,
g korten
tiJ d na de geboorte
van hun dochter Ada en in het
g
volgend Jjaar werd het huwelijk
huwelijk ontbonden. (De
(
later door Mevr. Beecher-Stowe openlijk
ge
P J uitgesproken
beschuldiging
g
gg dat B. in ongeoorloofde
P
betrekkin had gestaan
tot zijn
zijngehuwde
g uw schoonbetrekking
g
zuster, bleek al dadelijk onwaar te zijn.) Deze echtzijne
de achtingg zijner
scheidingeed
B. in Engeland
g
g
deel verliezen, dus verg
genooten voor een goed
iet hijJ in April
g ballinggEngeland
J
g
P 1816 als vrijwillige
en keerde er niet weer terug.
g In de twee laatste
hij zijn
zij
zangen van „Childe Harold" beschreef hij

g

^„

door de Nederlanden, de Ri'nstreek,
ZwitJ
serland en Italië. Daarnain
hij aan het meer
g ghij
van Genève wonen, leéfde in Venetië (1819) en
Ravenna (1820) op
P intiemen voet met gravin
gT
T heresa Guiccioli, volgde
(
g haar later naar Pisa 1821
)
en Genua,in
in Juli 1823 naar Griekenland om
gg
deel te nemen aan den bevrijdingsoorlog
der
GrieJ g
g
ken. Na een langdurigg verblijf
verblijfopPCephalonia,
ging
P
gg
hijJ naar Missolonghi,
waar hij
hij 19 Apr.
P stierf aan
g
koorts. Geheel Griekenland rouwde 21 dagen
g om B.
Zijn stoffelijk
elijk
over ggee
J overschot werd naar Engeland
g
bracht en bijgezet
in de dorpskerk te Huckna bijJ
JgrP
Newstead-Abbey,
Y daar hem een Pplaats in de Westminster-Abdij
minster-Abdij geweigerd
werd. In B.'sggenialeg e^
dichten spiegelt zich zijnJ
zijn karakter af: zijn vrijheidszin, zijn
zijn minachting
zij verg voor conventie, zijn
hij heeft als dichter
•
^ voor de menschen; hij
van het revolutionnair verzet teen
g het bestaande
een zeerrooien
invloed uitgeoefend.
Van zijn
J wer8
g
ken moeten nog
g vermeld worden: de dramatische
gedichten
: „Manfred," „Marino Faliero", „Cain",
g
„Heaven and Earth", deoëtische
vertellingen
P
g
„Therisoner
of Chillon", „Maze
P
PP o", „Be
PPo"
en B.'s meesterwerk, het onvoltooide komische
epos
P „Don Juan".
noemt men de innige verhouding
B yzantinismeg
g
tusschen Kerk en Staat,eli'k
gelijkdie van de 4e tot de
6e eeuw heerschte in het BtJ
zanti'nsche
Rijk, waarJ
biJ de Kerk staatskerk is, de Staat andersdenkenden
vervolgt
g en deKerk belangrijke
^J voorrechten schenkt,
doch ook in de Kerkooi
^ gezag
g guitoefent, zelfs in
dogmatische
aangelegenheden en de kerkelijke
g
hoogwaardegheidsbekleeders als staatsdienaren beschouwd worden. — B. noemt men ook de kruitegenover
hooggeplaatsten,
P ende onderdanighied
g
g
inz. tegenover
vorsten, wijl
wij het hofceremonieel te
g
g
Yzantium een zeer slaafsch karakter droeg.
BYzanti nsehe kunst,, De, omvat de kunstwerken
der Oostersche Christenheid, is voortgekomen
uit
g
de overleveringen
der oude kunst te Byzantium
Y
g
en kreeg,
g inz. onder Justinianus, door omvorming
der heidensche vormen in Christelijke
en door
J
nieuwe vindingen,
een eigendommeli'ke,
zelfstang
J
die
bloeitij der B. K. duurde tot
g ontwikkeling.
g De bloeitijd
Latijne
de verovering
•
g van het rijk door de Latijnen
; sinds de veroveringg door de Turken (1453)
bestaat zijJ nog
g voort in de Grieksche Kerk. In de
bouwkunst overheerschte de koepelbouw,
bij^ vierP
hoeksen bijna
bijna vierkanten aanlegg der muren. De
hoekigen,
ruimte onder den koepel
P
g den koepel
Jtegen
P bleef vrij
leunden half-koepels
aan, die de omhooggaande
P
gg
lijnen
bedekten ((San Vitale te Ravenna en vooral
J
de Sophiakerk
teKonstantinopel,
7 Sophia).
P zie opA 'a
P
De beeldhouwkunst werd het minst ontwikkeld
(tengevolge van den afkeer der Gr. Kerk voor Beelden)^men
legde
;
g zich alleen toe oopreliëf werk, inz.
snijwerk in ivoor,^ verder op
goudsmeed- en emailsnijwerk
Pg
werk. De schilderkunst wordt voornameli'kverte
J
genmozaiekschilderijenop
P de
woordig d door de grooie mozaiekschilderijen
muren der kerken; schoon ruw van vormen, treffen
zij
talrijkheid der figuren,
hun ernstige
g
g
J door de talrijkheid
houding^de langgestrekte gedaante,
de krachtige,
g
g
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lichte kleuren opPeen eenvoudigen
g achtergrond
^
van blauw, later vanoud.
g
Het,
Oost-Romeinsche
ook
het
BYzanti nsche Rijk,
of het Grieksche Rik
^ 8geheeten, ontstond in 395 n.
Chr., toen Theodosius de Groote het Romeinsche
Arcadius en Hono
rijk
zij zonen AJjk verdeelde tusschen zijn
en aan den oudsten, Arcadius, deraef
•
P ectuur
Oriens met Konstantinopel, het oude Byzantium
y
(z.
zijn
z. a. ), tot hoofdst. gaf.
g in
J mi
g OpP Arcadius volgde
ders ari
e
zoon
Theodosius
II
408-450
(
), vanaf
g
414 onder leiding
zijn zuster en mederegentes
g van zijn
g
Pulcheria, die na Theodosius' dood huwde met
Marcianus (450-457). Leo 1 457-474 regeerde
g
met krachtige
J dochter,
g hand. De zoon van zijn
Leo II, die reeds na eenige
8 maanden stierf, werd
opgevolgd door diens vader Zeno (474-491).Onder
Anastasius 1 ( 491-518 )werd het rijk
rij verdeeld
waarbij ook nogg buige twisten, waarbij
g
tenl. oorlogen
kwamen. Justinus I ( 518-527 )
g
handhaafde zich voornamelijk
der
J door de gunst
g
geestelijkheid.
eesteli'kheid.
Hij werd opgevolgd door Justinianus
J
I (z. a.) (527-565), beroemd door zijn wetgeving
g g
zie Corpus
'uris en door
de overwinningen
zijn
(
^
7
)van zijn
veldheeren Belesarius en Narses, die Afrika en Italië
ontrukten aan de Vandalenen de 0. -Gothen. Justinus
II (565-578) verloor in 568 een deel van Italië aan
de Longobarden.
Tiberius I ((578-582)) overwon
g
de Perzen met behulp
zij veldheer Mauritius,
P van zijn
hem in 582 als keizer opvolgde. Deze werd in
602 vermoord, evenals ook zijn opvolger, den liederli'ken Phocas (602-610), waarna Heraclius
(610-641) den troon
besteeg, deze verloor de landstreken aan den Eufraat, Syrië
en Egypte
Y
gYP aan de
Arabieren. Zijn
J zoon Constantijn
^ III stierf spoedig;
diens stiefbroeder Heracleonas verloor de kroon
door een oproer.
Constans((641-668), een zoon van
P
Constantijn III, viel als slachtoffer van een samenzwering. Onder zijn
zijn zoon Constantijn I V Pogonatus
9
668-685 vestigden
zich de Bulgaren
aan den
g
g
benedenlooP van den Donau; de Arabieren vielen
vanaf 679 zelfs Konstantinopel
P herhaalde malen
aan en veroverden onder Constantijns zoon Justinianus II ( 685-711 vanaf
692 de geheele
N.-kust
)
g
die in 713 afgezet
werd,
van Afrika. Op
g
pp
P Philippicus,
vol
den Anastasius II, die in 716 in een klooster
volgde
ggen T heodosius III, die in 717 afstand deed,
toen de troepen
P van Leo III, de Isauriër,(717-741)
oP Konstantinopel
P aanrukten. Leo verdedigde
g in
af aan718 Konstantinopel
P tegen de Arabieren, gaf
} die meer dan
leidin tot den Beeldenstrijd(z. a.),
leiding
een eeuw lang in
het rijk zou woeden. In 728 ging
rijk
gi g
het Exarchaat van Ravenna verloren. Op
P Leo's
Leo
I
V
(775
zoon Constantijn V ( 741-775 volde
(
g
—780,^ op
Constantij VI, die in 795 stierf,
P dezen Constantijn
• op
zijnheerschzuchtige
g moeder Irene
P last van zijn
blindemaakt
te zijn.
zijn. Irene zelf ging
g
gg in een klooster,
Nicephorus
tot keizer
toen door haar tegenstanders
p
g
en(802. Deze sneuvelde in 811 teen
was uitgeroeP
g
de Bulgaren.
Zijn
P
g
J zoon Stauracius moest een paar
maanden later de kroon afstaan aan Michaël I, die
voor zijn veldhher
op
zijn beurt in 813 moest wijken
PJJ
Toen deze in 820 het
Leo V, een krachtig
greent.
g

slachtoffer waseworden
van een asmenzwering,
g
g
handhaafde Michaël II zich tot 829 als keizer.
J regeering
Onder zijn
re Berin veroverden de Arabieren Kreta
en Sicilië. Op
de strenge
e M ichael II volgde
g
ge enrechtvaardige
(829-842).
). Na hem regeerde
p
(
g Theophiliis
g
Michaël III zijn
J zoon( 842-867 ).
Basilius de Macedoniër (867-886), die Michaël
III had laten ombrengen,
regeerde
met beleid en
g
8
heroverde Cyprus.
Op
zijn zoon Leo VI den WijsP zijn
^
YP
geer
Constantin
Jj VII Porq
( 886-912)^ volgden
g
ro9ennetus( 912-959 ), die van 920-944 de eer
hphy
scha
zijn veldheer Romanus I
PPJi moest deelen met zijn
Lecapenus,
daarna de losbandige
p
g B
(959-963 , )onder wiens regeering
P de Turg
g Kreta op
ken heroverd werd, Nicephorus
Phocas ( 963-969 )
p
en Johannes I Tzimisces(969-979), die zegevierend streden teen
g de Arabieren in Kl.-Azië, de
Bulgaren
en de Russen. Basilius II (976-1025),
(
g
de zoon van Romanus, maakte in 1018 het Bulaarsche rijk
rijk tot een Byzantijnsche
provincie
hij
g
Y J P
hij
werd opgevolgd door zijn
zijn broeder Constantijn
Constantij V711
. Romanus III(1028-34) besteegg den
troon alsemaal
van Zoë, een dochter van Cong
stanti'n.
^ Deze losbandige,
g doch sluwe vorstin verhief, nadat zij
zij haar gemaal
had vergiftigd, achterg
eenvolens
in 1034 Michaël I V, in 1041 Michael V
g
en in 1042 Constantijn I X op
P den troon. Deze laatste
stierf in 1055 en daarna regeerden
Theodora,
g
Zoë's zuster tot 1056 en Michael VI van 1056-57.
Isaac I Comnenus, die hem afzette, was de eerste
keizer uit het huis der Comnenen1057-59
) . HijJ
(
ging
in in 1059 in een klooster
Pg
en werd opgevolgd
d
g
door Constantijn X Ducas(1059-67), Romanos I V
Diogenes
q
((1067-71), die de kroon verwierf door
zijn huwelijk met Eudokia en te strijden
had tegen
J
g
de Seldsjoeken,
Michaël III( 1071-78) , NicephoJ
rus III(
III 1078-81),
1078-81), Alexios I Comnenus 1081—
1118). Onder diens regeeringbe
begonnen
onnen de Kruistochten; hijJ verloor bijna
bijna het geheele
binnenland
g
van Klein-Azië aan de Seldsjoeken,
terwijl
terwij de
J
g Robert Guiscard vanuit Beneden-Italië invallen deed in Epirus,
Thessalië en
P
Macedonië. Alexius' zoon en opvolger Johannes II
(1118-43)) en diens zoon Manuel I(1143-80)
(
waren degelijke
en dappere
vorsten. De laatste
g J
PP
Comnenische keizer was Andronicus I, die in 1183
Manuels zoon Alexius
us1II vermoord had,, doch zelf
reeds in 1185 bij
het leven verloor. Zij
Zijn
J een oproer
J
P
oP
volger, Isaac II A^elus onder wien in 1186 de
Bulgaren
hun onafhankelijkheid
onafhankelijk
hei weer veroverden, en
g
Kruisvaarders onder Richard Leeuwenhart in
1191 Cyprus op
de Turken, ^
werd in 1195 door
zijn
J
P
n
broeder Alexius III van den troonestooten,
g
van hetezicht
beroofd en^gevangen
g
g ggezet doch
in 1203 met zijn zoon Alexius I V weer in zijn
zij waargheid hersteld. Toen de bewoners van KonstantinoP el Alexis V Murzu f lus tot keizer uitriepen
P en
deze Alexis IV vermoordde, sloegen de Kruisvaarders (Ventianen, Lombarden, Nederlanders en Franschen in 1204 het beleg voor de stad
en veroverden.
n
die 13 APJ
ril. Zij stichtten nu het Lati nsche Keizerri k en verhievenaaf
Boudewijn
^j van V laandegr
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ren tot keizer, naast wien enkele andere Kruisvaarders deelen des rijks
J kregen
8 en enkele Grieksche
heerschers hun onafhankelijkheid bewaarden. Theodoris Lascaris stichtte van uit Nicaea het keizerrijk Nicaea in het W. van KL-Azië. In het N. 0.
van Kl.-Azië wierp
rP Alexius Comnenus zich op
P tot
heerscher te Trebizonde en zijn
hJ opvolger, Johannes Comnenus, gest. 1254, nam den keizerstitel aan.
In Konstantinopel
P werd Boudewijn opgevolgd
door zin broeder Hendrik(1206-16), deze door
Peter, graaf van Auxerre en Courtenay(1216-21);
na hem regeerden Robert(1221-28) en Boudewijn
II (1228-61), die van 1231-37 onder voogdi'J
stond van den titulairen koning van Jeruzalem,
Johan van Brienne. Onder Boudewijn II veroverde
Johannes Ducus Vatatzes van Nicaea (1222-55)
eenroot
keizerrijk.
keizerrijk.Zijn
Zij
g deel van het Latijnsche
J
Michaël VIII Palaeologus
^ slaagde
g er met
hulPder Genueezen in, 25 Juni 1261 ook KonstantinoPel te veroveren en maakte aldus een einde aan
de heerschappij
Latijnen. Met hem begon
PPJ der Latijnen.
g de
d Yynastie der Palaeologen.
Michaël werd opgevolgd
g
door zijn
J zoon Andronicus II( 1282-1328) , die
vanaf 1321 den troon deelen moest met zijn kleinzoon Andronicus III, g est. 1341. Daarna regeerde
g
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Johannes V (1341-91), onder wiens regeeringg de
Turken voor het eerst vasten voet kregen
g in Europa
P
Zij
en sultan Moerad 1 in 1360 Adrianopel
P innam. Zijn
Manuel II (1139-1425) werd door de Turken
in Konstantinopel
beleerd.
De inval van Timoer
p
g
in de Turksche landen in 1402 redde het rijk
J nog.^
Manuel zoo Johannes V III (1425-48) moest
zijn
en
J heerschappij
PPJ tot Konstantinopel
P
P beperken
vanaf 1444 aan sultan Moerad II schatting1^ betalen.
Zijn
Constantij XI was de laatste keizer
J broeder Constantijn
Byzantium.
HijJ sneuvelde bijJ de verdediging
gg
Y
van Konstantinopel,
P welke stad 29 Mei 1453 door
sultan Mohammed II veroverd werd. Hiermede
nam het B. R. een einde.
Byzantium
((Gr. Byzantion) , stad op
Y
P den W. oever
van den Thracischen Bosporus,
Grieksche kolonie,
P
belan rijke hinderstad, behoorde van 476-405
belangrijk
Chr. tot het Atheensche Zeeverbond, bewaarde
verbond zich
onder Alexander haar zelfstandigheid,
g
later met de Romeinen, werd, wijl
zij de partij
Jzij
P J koos
van Pescennius Niger,
9 door keizer Septimius Severus
(196 n. Chr.) veroverd en verwoest; door Caracalla
Constantij
weer opgebouwd,
in 330 na Chr. door Constantijn
Pg
Groote onder den naam Konstanttnopel
tot
p
hoofdst. van het Romeinsche Rijk
J verheven.

Cairo.
C,^ de derde letter in ons alfabet, bijJ de Romeinen
ontstaan uit de Grieksche letter gamma, aanvankelijk
gelijk
blijkt uit de
J als guitgesproken, later als k,g
Jblijk
afPraak van Ned. woorden, van Latijnsche
J
ls 8
geleid: kist van cista, kelder van cella, nogg later als
voor de klinkers, e, i, ae, oe, ue enin
y de Romaansche talen. In onze taal komt de c alleen voor in ch,
met haar oude uitspraak
=
g. — Als Rom. cijfer
cijfe is
P
= 100, als Rom. voornaam is C = Ga'us
7,
in de natuurkunde is C = Celsius, in de muziek is c
de naam van den eersten toon van de toonladder
(ook do, vroeger
.
)
g ut genoemd).
g
Cab, Engelsch
2-wieligrijtuigje,
waarop
PdePplaats
van den koetsier
achter den wa8enbak is.
Cabal-ministerie spotnaam,
P

252. Cab.
dien menga
menaf aan
door Karel III van Engeland
n9
ggevormd ministerie1669-1674
dat de politieke
en kerkelijke
(
P
, bestreed. De naam was ontleend aan
vrijheid
de voorletters der namen van de vijf ministers : Cli au
lord, Arlington,
Buckingham,
Ashley
n9
^`
y en Lauderdale
en houdt waarschijnlijk
verband met het Hebr.
woord kabbala z. a.) wegens
het geheim
verdrag van
g
g
aan Lodewi
Lodewijjk XIV
Dover waarbijJ dee koning
k runzich
g
Frankrijk verkocht om zich finantiëel onafhankeli'k
J van het Parlement te maken.
i'Cabatuan,^ s tad op
PPJ
Y tot de Phili
P het eil. Panay,

nen behoorend,> 20 000 inw. • belangrijkehandel.
1 Jan.
Cabet Etienne, Fransch communist,eb.
g
1788 te Dijon,
J sloot zich
J ^ werd advocaat te Parijs,
aan bij
Carbonari (z.a.)
J
^
) en behoorde weldra tot de
P hij
bestuurders van diteheim
genootschap;
hij nam
g
g
deel aan de Juli-revolutie van 1830, werd in 1831
naar de Kamer van Afgevaardigden gezonde
ezonden en
werd in 1834
gde zich bijJ de uiterste linkerzijde,
wegens
een dagbladartikel
tot gevangenisstraf
g sstra ver g
g
g
oordeeld, week naar Londen uit, keerde in 1839 tepopulaire
de la Révolurug,
o
zijn
zijn ^^Histoire PP
g^
tion"1840
en
s eeri(
) scheidde zich door zijn
J „wï Jg
a e en Icarie" af van
g en en socialen roman" VoJ'g
de zuiverolitiek-re
ubliekeinsch
gezinden. Zijn
P
P
gematigdheidvervreemde
hem weer van de uiterste
g
g
richting
noemg der communisten. Zijn
J aanhangers
g
den zich Icarische communisten". In 1848, na den
Juni-opstand,
ging
een
J met 400 aanhangers
g
P
^g
ghij
Icarische republiek
in Amerika stichten, had veel
P
tegenspoed, werd zelfs in Frankrijkbibijverstek weP
gens oplichting
g veroordeeld,^ keerde terugg om zich te
zuiveren en werd in 1851 vrijgesproken. Een door
hem in Illinoisestichte
kolonie kwam tot bloei;
g
hij
ging daarheen en aanvaardde er de dictatuur,
Jgrg
wat een splitsing
veroorzaakte, waarP
P
g en een opstand
door hijJ met 180 aanhangers
g verbannen werd; hijJ
ging naar St.-Louis in Missouri en stierf daar 9 Nov.
1856.
Cabinet noir, Zwart kabinet"), heette in den
Lodewijk XIV een inrichting,
tijdvan Richelieu en Lodewijk
g
die met deosteri'en
J in verbindingg stond met het
P
doel het briefgeheim
te schenden en de regeering
g in
g
g

CABINET NOIR--CACHET, LET:PRE DE.
staat te stellen zoodoende achter delannen
van
P
Tijden de Revolutie
haar tegenstanders
te komen. Tijdens
g
I weer
opgeheven,
P8
^ werd het C. N. onder Napol
p°
werd het
ingesteld.
Ook in andere landen en tijden
g
briefgeheim
wel stelselmatig
geschonden: Luther
^g
g
o. a. beklaagde
g zich er over, dat men zijn brieven
oPende (zie
( ook opP Briefgeheim).
omstr.
Cabot,^ S ebastiaan, Eng.
g
g zeevaarder, geb.
1477 te Bristol, zoon van Giovanni C,eb.
(g omstr.
1425 te Genua en overleden in 1498 te Bristol), eveneens een beroemd zeevaarder. In 1496 vergezelde
g
in den
Sebastiaan zijnvader opPeen ontdekkingsreis
g
Atl. Oceaan en zijJ waren de eerste Europeanen,
die
P
Labrador betraden; in 1517 voer Sebastiaan opP
nieuw met een Engelsch eskader naar Labrador, ontdekte de straat en baai, later naar Hudson g enoemd.
De lafhartigheid of het verzet van zijn onderbevelhebber dwong
g te keeren. In 1518 trad
g hem terug
hij
dienst, deed van 1526-1530 een
J in Spaanschen
P
onderzoekingsreis
lans
onderzoekin
g de 0.-kust van Z.-Amerika
g
tot aan de La Plata. In 1549 was hijJ weer in Engelg
schen dienst, waar hij
J den stoot ggaf tot een exPeditie om de N. 0. doorvaart naar China te vinden
(1553), wat niet gelukte. In 1544 ontwierp hij te
Sevilla zijn
P hij zijn
J beroemde wereldkaart, waarop
reizen heeft aangeteekend.
C. is ggest. te Londen in
g
1557.
Andalusië (in het Z. van
Cabra,^ s tad in de prov.
P
Spanje),
] 13 000 inw.
Cabral,^ P edro Alvarez,^ Port. zeevaarder, geb.
g omstr. 1400, ontdekte in 1500, als admiraal met een
vloot naar Indië uitzeilend en W.-waarts houdend
de Afrik. kust te ontwijken,
om de windstilten langs
Brazilië en nam die kust 21 of 24 Apr.
^
P voor Portugal
in bezit;est.
g omstr. 1526.
Cabrera, een van de Balearen, ten Z. van Mallorca
14 K.M 2 ., 41 inw.; fort en haven.
Cabrera,^ Don Ramon,ggraaf van Morelia, Carlisten-aanvoerder,g
geb. 31 Aug.1810 te Tortosa, streed
van 1833-1840 voor Don Carlos, klom van onderofficier toteneraal
o ,Pnam bloediggwraak opP zijn
^
die zijnzij
moeder hadden laten doodschieten
vijanden,
wegens
verstandhouding
P 1837
g met hem. 12 Sept.
g
stond hijJ voor de P
poorten van Madrid, moest op
P last
verToen dezePSpanje
van Don Carlos terugtrekken.
^
laten had,streed hijJope
eigen
l; gezag
g ^ voort; in 1840
werd hijgedwongen
de Fransche grens
over te
J g^
^
trekken. In 1849 beproefde
hijJnogmaals
een inval
g
P
dadelijk terugtrekken.
in Spanje,
HijJ
g
P J^ doch moest dadelijk
ging
naar Engeland terug
in 1869
g
g en weigerde
in
gg
te steunen, erkende in 1875
Don Carlos opnieuw
P
Alonso
XII als koning
f
P J en stierf 24 Mei
g van Spanje
1877 te Wentworth.
Cacao, een uit de zaden(0.-boonen) van den C.boom(Theobroma Cacao L.), (een tot de Sterculiaceeën behoorenden, in troP.-Amerika thuis hoorenden, doch ook in Azië en Af rikseteelden
boom),
g
De boonen beg
ggewonnen ggenot- en voedingsmiddel.
vatten behalve water en minerale bestanddeelen,
zetmeel, eiwit, vet (C. - boter), cellulose, suiker, C.rood en theobromine. Aan dit alkaloid, dat de cafdankt de C. haar opwekkende
feine nabijkomt,
P
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werking,
aan het hooge
^
g
8 en haar voedingskracht
eiwit. Haar smaak is te danken
percentage
( %)
o)
Pg (20
o
°
C.-pigment.
ment.
Het
vet
(12
)
wordt
aan het C.-rood of C.
Pg
groot deel
biJ de bereidingg van C.-poeder
voor een ^
P
verwijderd
en als C.-boter afzonderlijk in den hanJ
delebracht
en tot velerlei doeleinden gebruikt
g
g
versch voor
zalven, pleisters,
pommade,
zeep,
P
,
P
P
ralinesbereidin ; ranzig
pralinesbereiding
en voor kaarseng geworden
g
f abrikag e) . De boonen worden gesorteerd
en gereig
g
nigd, daarna geroost
of ggebrand,ggebroken eng 8
worden
vaak
voor
chocoladeeerC.-schillen
eld
(de
(
P
valschip 8benut),) de verschillende soorten gemengd,
g
g
daarnaJ
gemalen, waarbij dan tevens de verschillendeewenschte
ingrediënten,
suiker, enz. toe ggee
^
g
voed
g worden. Cortez, de veroveraar van Mexico,
leerde daar den C.-boom kennen; de inboorlingen
bereidden een voedsel uit de zaden enebruikten
g
die tevens als betaalmiddel. De Mexikanen bereidC. met veel maismeel en voegden
den de fijngemalen
g
bi'
J den met koud water bereiden drank roode
peper. Van hun benaming^ er
PP
voor chocolatl: ( „Schuimend
water”)) is ons woord chocolade afgeleid. De chocoladefabrieken buiten SPanje dateeren uit de 17e eeuwin
(
Engeland)) en uit de 18e eeuw
in de andere landen. De
Zeeuwsche chocolade, bereid
uit de beste Surinaamsche C.,
genoot
in ons land lang^ de
g
zij is later
grootste
reputatie;
zij
P
gT
vooral verdrongen
door het
g
C.-oeder
van Van Houten.
P
Deze vond in 1828 eenprocédé
tot het bereiden van wat toen
„chocoladepoeder" heette. Se»P
dert heeft de C.-industrie in
253. Tak met vrucht ons land
vluchtg grooieeene
van den Cacaoboom. nomen: i 7 van de hoeveelheid
C.-boonen, die naar Europa
P
verscheept
e wordt, gaat
^ naar ons land. De samenstelvan C. •oeder in ons
land is : °
vet 29-33
%,
lip
ling
P
°
eiwitstoffen 14-18 °0 , asch 5-9 ° 0, water 4—5 %,
theobromine 0,6-1,5 ^o
° , zetmeel en cellulose
47,4-33,5 ° o. De Nederl. merken hebben in het
zij er in
buitenland een zoooede
reputatie,
dat zij
P
g
weerwil van de hooge
g invoerrechten en de daardoor
veroorzaakte duurte, toch de voorkeur genieten
boven veel inlandscheroducten.
P
P
Palermo,
Caccam0
Caccamo, s tad opP Sicilië,^ in de It. prov.
P
11 000 inw.
in Estramadura (in het W. van
Caceres
^ prov.
P
Spanje), 20012 K.M2., 362 000 inw. de Taagg stroomt
er doorheen. — De hoofdsi. C. ten Z. van de Taag,
g
362 000 inw.
Cachelot. Zie Potvisch.
Cachemir. Zie Kas'mir.
7
Cachet, Lettre de, was vóór de Fransche Revolutie
een volmacht, voorzien van het zegel
g
g des konings,
waaroPde bezitter den naam van een persoon
kon
e
invullen die dan willekeuriggevangen
werd
g
g gezet
^ g
is
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planten,
Cacteean of Cactusachti
g e
p
, meerendeels
in Amerika thuis behoorende, doch vooral in de warme landen in 't wildeiende
planten
van zeer uitP
8^
eenloo
ende vorm, zonder takken of bladeren, die
eenloopend
g zijn
de stengels
zijn door grootere
of
^
g vervangen
kleinere wratten. De C. zijn verder vaak met dorens
bezet en van sommige
J de vruchten eetbaar. De
gzijn
ste^
els zijn
J vleeziggen saprijk; de C. kunnen dan
ook tieren in de droogste en dorste streken en enkele
soorten kunnen
plantwezenlijke
P
aardige
g bronnen
n e
in de woestijJg
noemd worden.
In ons land worden zeweleteeld
g
om deracht'
P ^e
bloemen. De reuzencactus of mo-

254. Reuzencactus. 255. Cochenillecactus.
numentcactus in Californië wordt tot 20 M. ho®g^•
de vijgencactus
in Amerika en Z.-Europa
eefgeef
t
^9
vruchten ; de qewone cactus gr
groeit in het wild
inf.Z.-Tirol en Zwitserland; haarekneusde
stengels
g
g
verkoelen wonden ; de cochenillecactus wordteg
teeld ten behoeve der cochenillez.a.
of
cactus(
)
schildluis.
Cada Mosto, Al^s of Luigi
geb.
9 da,
^ It. zeevaarder,,g
omstr. 1432 te Venetië, ald.est.
g omstr. 1511, ontdekte in 1455 de Gambia.
Cadet of kadet, vroegere
naam voor de jongere
] g
g
zoons van adellijkegeslachten,
meestal bestemd
g
voor deneesteli'
J
ken
of'den
militairen
stand.
Log
dewi'k XIV or aniseerdel in 1682 900 C. in 6 coma ieën en deelde hen later in als 2de, luitenants.
P8n
In ons land noemt men C. een jongeling,die
e
gvormd wordt voor de loopbaan
van officier bijJ de
P
landmacht. In 1890 werd te Alkmaar een C.-school
geopend]
in 2 studiejaren tot voorbereidingg voor de
Militaire Academie te Breda.
Cadier en Keer g em. in Limburg,
Z. 0. van
g^
Maastricht, 881 inw.
Cadiz of Cadiz, hoofdst. van de Z.-Sp.
P prov.
P o . C.
(met Ceuta in Afrika 7342 K.M2. 453 000 inw,
in het voorm. koninkrijk
J Sevilla),), op een smalle,
zich in de Golf van C. uitstrekkende landtong,
g
stad en vesting
g van den lsten rang,
g^ 000 inw.
C. werd omstr. 1100 v. Chr.esticht
door ^.de Phoeg
niciërs, later veroverd door de Carthagers en de Romeinep (heette toen Gades en vanaf Caesar's tijd
J
Julia Augusta Gaditana werd in 1262 opP de Moo-

ren veroverd, beleefde haar bloeitijd na de ontdekkingvan Amerika als stapelplaats voor den handel
en aankomsthaven der Sp.
P zilvervloten; werd in
1596 door een Eng.- ed. vloot veroverd en verwoest, werd van 1810-1812 tevergeefs
door de
g
Franschen belegerd,
in 1823 door hen genomen.
g
g
Cadoudal, George,
Cadoudal
9 een der aanvoerders der Chouansz.
Jan. 1771 te Brech bij
( a.),)^ geb.
J AuraY Mor(
g
bihan sloot zich in 1793 bij de royalisten aan,
streed in de Vendée tot 1795, werd na de landing
op
P Q uiberon((z. a. ), Juli 1795, aanvoerder van den
opstand
in Bretagne,
en
rP met Pichegru
e9
^ ontwierp
P
andere samenzweerders eenplan
om Bonaparte
te
P
1^
dooden, werd 9 Mrt. 1804 te Parijs gevangen
g
8 $enomen en met 11 anderen 25 Juni 1804 terecht 8e- de Restauratie esteld. Zijn
familie werd tijdens
Jg
adeld.
Cadzand,
^ gem. in Zeeland, in het W. van Zeeuwsch
Vlaanderen, ten N. van Sluis, 1055 inw.
slangenstaf
van Hermes
Caduceus,^ d e gevleugelde
g
g
g
des vreMercurius ; deze stafgold
g ook als symbool
Y
des en werdedra
g gen door
hen, die om vrede kwamen
vragen;
naar zijn
dra
Jjndrager
g
8 Hermes is de C. tegenwoordig
g
^ het
zinnebeeld van den handel;
wat Hermes er mee aanraakte
veranderde inoud.
g
Caecilia De Heilige, omstr.
230 als martelaresestorven
g
Romeinsche jonkvrouw, beschermheilig e der muziek en
uitvindster van het orgel;
haargedenkdag, 22 Nov.
werd reeds in de oude Kerk
met muziekfeestenevierd
g
haar naam wordt vaakeg
geven aan veree^' in
gen, die
kerkelijke
muziek beoefenen.
J
256. Caduceus.
Caedmon was volens
Beda
g
de oudste Christelijke
Christelijk dichter
Angelsaksen,
een hoorige,
g
g^ later monnik te
Whitby,
omstr. 680; bracht gedeelten van
Y ggest.
g
den Bijbel
in dichtvorm over.
J
Caen, hoofdst. van het Fr. dep.
Caen
P Calvados aan de
kust van Normandië aan een havenbassin, ontstaan door de samenvloeiingan
Odon en Ome,
g
46 000 inw. ; zeehandel, visscherïJ en industrie.
tijd A llaggeheeten, was
Caere,^ in den vroegsten
g9y
een der twaalf steden in Z.-Etrurië met Grieksche
en Carthaagsche nederzetting,
353 v. Chr. door
g^
de Romeinen veroverd; nu Cerveteri(2300 inw.)
in de It.rov.
P Rome, waar in 1536 een merkwaardige doodenstad is gevonden.
Caerleon, zeer oud stadje in Wales, aan de Usk,
2000 inw. ; ijzeren tinindustrie;
de sage
tinindustrie; volgens
J
$
g
de residentie van koningg Arthur.
Caerularius, Michaël
patriarch van Konstantino^P
, gafg aanleiding gtot de scheuringg
)
Pel 1043-1059
in de Kerk; hijJ hief in vele kerken en kloosters in
Bulgarije
g J den LatiJnschen ritus op,
P^verbood hetgebruik van ongezuurd
brood bijJ het Avondmaal,
g
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kwam in botsing
g met Leo IX, die 16 Juli 1054 door
zijn
P het altaar van de SophiaJ ggezanten een bul op
P
zijn richtingg in
kerk liet neerleggen,
waarbij
J C. en zijn
gg
den banedaan
werden;
hierdoor
ontstond
desplitg
P
singin Grieksche en Latijnsche
Kerk. C. werd door
J
gezonden en
keizer Isaac Comnenus in ballingschap
8 P^
stierf in 1059.
plantengeslacht,
tot de orde der
Caesalp inia
P
g
Leguminosen
behoorend; tropische
boomen. C.
Le
P
gu
C. echinata het BrazilieJ
ferrea levert het ijzerhout,
de
hout, C. sappan in Ned.-Ind. het Sappanhout,
PP
C. coriaria in de Antillen de dividivi (z. a.).
Caesar, Ga 'us Julius, Rom. veldh. en staatsman,
ggeb. 12 Juli 100 V. Chr. uit een oudPpatricischg eAeneas), werd een P
slachtzie
poos tang
(
g door Sulla
vervolgd, onderscheidde
zich in Azië doorP
zijn da p-zijn
perheid, keerde na Sulla's dood (78
^ v. Chr.)) naar RoP
me terug,
g Mithridates mee,
g maakte den oorloggtegen
werd totntifex
gekozen, verwierf de gunst
des
Pog
^
volks door ruime korenuitdeelingen,
g werd gekozen
g
tot krijgstribuun,
werd tot
Jg
quaestor benoemd en durfde
bijgelegenheid
eleg en
he van het overg
lijden
van zijn
echtgenoote
J echt
g
Cornelia openlijk
P J den vogelvrij
J
g
verklaarden Marius PJ
rijzen. Als
quaestorhi
naar
hij
Spanje
^g
P ]
(68), keerde zeer spoedig
P g terug,
g
huwde in 67 met Sulla's kleindochter Pomp?
e 'a. Hij' werd in
65 benoemd tot aedilis civilis,
in 63 totontifex
maximus, in
P
62 totraetor,
in ditzelfde jaar
P
J
liet hiJ zich we gens haar on257. Caesar.
trouw scheiden van Pomp?
e a.
Al zijn
verkreeg
J waardigheden
g en behield C. met
g
den steun des volks; hijJ aarzelde niet reusachtige
g
schulden te maken om schitterende sPelen en feesten voor het volk te kunneneven.
In 61 werd hij
hij
g
stadhouder in Spanje,
in 60 keerde hij in Rome teP
rug
g om zich tot consul te laten verkiezen,^ nadat hijJ
eerst met den schatrijken
Crassus en met PomJ
Als
? het Eerste Driemanschap
pe'us
P had gesloten.
g
consul dreef hijJ een door het volk begeerde
akkerwet
g
door, waardoor 20 000 veteranen van Pomp?
e 'us
land kregen
zijn vijand
vijan
g in CamPanië. De macht van zijn
medeconsul Bibulus brakigdaardoorgeheel.
J
g
Na zijn
vij jaar
aar
het beJ consulaat verkreeggC. voor vijf
over Gallië en Illyrië en het bevel over 4
legioenen.
Pomp?
e'us meende zoodoende zijn macht
$^
te versterken door zijn
J medediner
g uit Rome te
verwijderen.
In 58 ginggg
C. naar Gallië en na een
9-jarigen,
bloedigen
] g
g oorlog
g onderwierp
P hij
J dit land.
In 55 en 54 deed hijJ vanuit Gallië tochten over den
Rijn.In 56 werd te Lucca het DriemanschapPno g maals vernieuwd, doch in 53 loste Crassus' dood het
op.
e 'us en C. de strijdom
P Nu begon
g tusschen Pomp?
de alleenheerschappij. No
Nogvóór in 49 de tijd
tij van
stadhouderschap
PafgelooPen was,^ wist Pomp e'us een senaatsbesluit te verkrijgen, waarbij aan C.
?waarbij
gelast werd afstand te doen van het bevel over zijn
g
J
leger
leer en van het bestuur der hem toegewezen
g
ProvinL.
^
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cies. C. trok echter met slechts één legioen over de
Rubico, deensrivier
van zijn
en rukte
zijnprovincie,
P
^
naar Rome oP(49). C. werd overal in triomf ontvanen
e 'us week naar Griekenland uit.
g en Pomp?
Terwijl deze daar een leer
g bijeenbracht, veroverde
C. snel Pom e'us'
Spanje,
? provincie
P
P ] keerde terug,
g,
landde in Epirus
(na te Rome tot dictator te zijn
P
gekozen)
en versloeg zijn
zijn tegenstander
9 Aug.
g
g
g((6
Juni)
Juni 48 bijJ Pharsalus. C. trok daarop
P naar Egypte,
gYP r
waar Pompe? 'us tevergeefs
een toevlucht hadgeg
zocht, immers hij
hij werd daar vermoord. In Alexandrië werd C. maanden land door oproerige
E teEgyptehij
naren belegerd,
totdat hij in Mrt. 47 met behulp
lr
van Mithridates van Per9amum de Egyptenaren
gYP
kon verslaan en Alexandrië bezetten. HijJ bevestigde
g
Cleo
í^tra, die ggedurende de belegering
g gzijn
J minnares
waseworden,
onder oppergezagder Romeinen in
g
haar waardigheid
als koningin,
g
g maakte daaropl^ zeer
snel een einde aan den opstand
van Pharnaces,, koP
nip gvan Bosporus,
en keerde naar Rome terug7
P
g( ).
Hier bezorgde
g hijJ aan zijn
J aanhangers
g invloedrijke
waardigheden
in den staat. BijJ TaPsus in Afrika (46),
g
versloeg
hij het leger
g hij
e 'us' aanhangers,
g van Pomp?
g
waarvan het overschot naar Spanje
P J uitweek en daar
door een legaat
van C. verslagen
g
g werd. Te Rome
terug , werd hijJopPschitterende wijze
wijzegevierd
g
en werd tot dictator voor 10 jaar benoemd. In het
volgende
burgeroor]jaar ontbrandde in Spanje
g
P ] de bur
g
logopnieuw.
Cn. Pomp?
e 'us, Pomp?
e 'us' zoon, had
g P
daar vele legioenen
onder zijn
zij bevelen, doch werd
^
den slaggbijJ Munda in Z.-Spanje
Nu
g
P ] verslagen.
werd C. als dictator voor het leven met den titel van
imperator
inderdaad alleenheerscher, al hield hij
hij
P
voorlooi
vormen nogg in stand.
P "de
g^ re ublikeinsche
P
Zijn
behandelde hij
hij met de grootste
J tegenstanders
g
^
lankmoedi
lankmoedigheid,
zijn
zijn soldaten schonk hij
hij landerijen.
landerijen
g
Hij stichtte tal van volk Plantin gen om Rome van
tienduizenden behoeftige ingezetenen
te bevrijden.
bevrijden
g
machtige viel echter ten slotte toch als offer
van zijne vijanden: voormalige
van
g aanhangers
g
Pompejus
p e? en vurige
g republikeinen,
P
^ vóór Jhij degele enheid
gunstig
^
g had bevonden om zich tot koningg
van Rome te doen kronen.Tweemaal
kronen.(Tweemaa waren hier
opP zijn bevel reedspogingen aangewend,
doch
g
het volk had er zijn
misnoegen
over gg
te kennen e e J
g
ven.) 15 Mrt. 44 v. Chr. werd C. in den Senaat vermoord tengevolge van een samenzwering, door
Brutus (z.a.) en Cassius
`.geleid. Stervend zonk
k
hij
e 'us
J neer naast het standbeeld van Pomp?
e
na nog
zijner
moordenaars doorboord te hebben
g èèn zijn
zijn
st Ylus(schrijfgriffel). — C. was niet alleen
J
een der grootste staatslieden en veldheeren van alle
tijden,
doch ook een redenaar en schrijver
van den
J
eersten rang.
zijngebleven
zijn
zijn g eden kg Bewaard zijn
g
schriften over de oorlogen
g in Gallië en over de burgerger
oorlogen : Commentarii dekbello Gallico" in 7, en
„De bello civili", in 3 boeken. — Zijn naam is evenals die van Alexander s ^
ynoniem ggewordenmet
met root
en veroveraar. OpP enkele voorvallen uit zijn
leven eneze
den van C. wordt vaak gezinspeeld:
g g
g
P
,Ik wilde liever de eerste zijn
zijn in een dorppdan de tweede
in Rome", zeide C. tot zijn vrienden, toen deze bij

^

P
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vraag
het doortrekken van een klein Alpendorpje de vraa
opwierpen of ook dáár strijd
J zou bestaan om den
is geworpen"
Jacta alea
voorran
n9
9
^„
g . -- De teerling
^
toen hij Jde Rubico overtrok,
est")^ was C. 's uitroep,
P^
daardoor den Senaat trotseerend en alles op
P èèn
kaart zettend. De Rubico overtrekken" wordt als
figu
urlï Jke s PreekwiJ ze nogebezi
dg voor „iets ong
herroePJ
eli'ks en ggewaagds
doen". — Gij
J draagt
^9' C.
g
schi er, toen
en zijn 9geluk", zei C. tot den angstigenschipper
een storm overoor
hij in een broos vaartuigg op zeedoor
vallen werd en de man naar de haven wilde terugg
mikt naar het9 ezicht",gelastte
keeren. —Soldaten,
^^
C. in den slagg
bijJ Pharsalus aan zijn
legionnairen,
J ^
e'us'
van Pomp9
wantlhiJ wist dat de jonge
P
J g patriciërs
leer
g de vlucht zouden verkiezen boven de kans oop
een verminktelaat.
— „Ik kwam, zag en overwon"
g
t V eni vidi, vici" schreef C. aan den Senaat,
toen hij
''Aug . 47 in den slaggbij
J Zela in Pontus
J2 ^
Pharnaces had'overwonnen. — Ook gij, mijn zoon"
` ^ quo
^ „ Tu;:
q uef ili mi") , was C. 's klacht, toen hijJ
dolk oop
Brutus ^ z.a, ) in den Senaat met opgeheven
Pg
hem zagg indringen.
g
Caesar werd oorspronkelijkals familienaam g
voerd door Octavianus (zie Augustus)
u9
) en diensnaen
komeling^
en doch werd later evenals Imperator
p
een eerenaam der Rom. keizers; nogg laA ugustus
u9
ter heetten ook de troonopvolgers en de ri ksbeJ
stuurders C.
1naam
van
verscheidene
steden
in het
Caesarea
Romeinsche rijk:
ppadocië (in het 0. van
J C. in Ca
KL-Azië), te voren Mazaka later Eusebia. — C. in
Palestina,, aan de zee tusschen Joppe
PP en het Karmelgeb. werd door Herodes den Groote 24-13 v.
Chr.. ',vergroot en versterkt; later zetel van den
'drs.—
Kans
Rom. stadhouder, tegenw.
C. in
y
g
, een PhoenicischMauretanil,
, ^(Algerië),
)^ oorspr.
Pr
g
later de hoofdCarthaagsche kolonie,^ Jolgenaamd,
g
st, van koningg uba II van Mauretanië, te g enwoor digScherschel aan de Middel. Zee. — C. Philippi
pp
in Palestina, oorspr.
g van
P Paneas, aan een weg
Damascus naar de zee, bi'
dorp
rP Banias.
J et tegenw.
g
autocratiCaesarisme,, het door Caesar ingevoerde
g
sche regeerie gy
ss steeen (waarbij
^
J echter aan de eischen"der
volksklasse zoo veel doenlijk wordt te ge,,
g
III
moetekomen..
Frankrijkhad onder Napoleon
p
g
een dergelijk
g J regeeringsstelsel.
Caesarius van Heisterbach
,ggeb. omstr. 1170 te
Keulen,^g
gest. omstr. 1240 als prior
te Heisterbach,
P
schrïJ ver van den „Dialogu
Dialo us miraculorum", die voor
eschiedenis van belangg is.
^.beschavin^g
132,81),
Caesiam scheik. teeken CS atoomgewicht
g
zeer veel op
eli'kend
metaal, zilverwit,
J
P kalium ^g
slechts inerin
sporen
voorkomend in bepaalde
P
P
g eg
wamineralenle
h lie p en"minerale
t Pidoliet en triPy
3
teren in 1860 door Kirchholl en Bunsen door sPectraal-analyse
y ontdekt; S. G.188 ; smelt bijJ 26 à 27°
C. ; ontbrandt aan de lucht.
Pesaro e Urbino (in
Cagli,
P
^, s tad in de It. prov.
000 inw.; zijde-inM.-Italië langs
J
g de Adr. Zee),)^
dustrie.
Ca Iiarihoofdst. van het eil. Sardinië en de It.
prov. C. 13 431 K.M2., 521 000 inw.) op
P de Z.-kust
P

aan deeli'knami
eggolf,
g J
g 61 000 inw. ; versterkte
haven; universiteitest.
in 1764 ), zetel van een
(g
aartsbisschop;
P levendige
g handel.
graaf van,^ eigenlijk Joseph
Ca iostro, Alexander,
^ ^
Balzamo, avonturier uit de 18e eeuw,^ggeb. 8 Juni
1743 te Palermo, reisde in Italië, Duitschland, Polen,
Frankrijken Engeland
als geneesheer,
natuurnorg
g
scher, alchimist,eestenbezweerder
enz. Zijn
lt
J schoone vrouw Loren= Feliciani was zip
zin
ster Te
J hel ster.
stichtte hijl een z..g
Egyptische
Vri JmetsegYP
lari'
geroepen
J en noemde zich de Groot-KoPhta" ,g
P
om de menschheid tot wedergeboorte
te brengen.
g
g
Zin
Zij aanzien klom zoozeer, dat men zelfs toiletarnaar hemn
Op zijn
^' noemen.
J n reizen begP
zocht hijJ o. m. $ok den Haag.
g In Koerland trad hijJ
zoo schitterend op,
P dat men er zelfs aan dacht hem
tot vorst van het land te verheffen. Een ver'on
'I 8^gs
tinctuur, waarvan hij
hij het geheim
beweerde te beg
zitten, deed hem overal schatten toevloeien. In
Straatsburg
ging
hij om met kardinaal de Rohan,
ggg
hij
werd echter in deeschiedenis
van het halssnoer
g
(zie Lamothe) g ewikkeld en kwam in de Bastille terecht. In 1786 werd hijJ uit Frankrijk
Frankrij verbannen. In
1789 werd hijJ te Rome gevangen
genomen oop
g
g g
eenaanklacht wegens
en
g bedroggen vrijmetselarij
door de In quisitie ter dood veroordeeld, welk vonnis door Pius VI in levenslangegevangenisstraf
gg
g
veranderd werd. HijJ
in het fort San Leone
bij
Urbino,
28
Aug.
1795.
J
^
Cagots of Gahets, eigenaardige volksstam in de Fr.
W.-Pyreneeën,
yr
met ronde ooren zonder oorlellen;, ze
werden vóór de Revolutieeschuwd
als de pest
g
P en
zijn
J nog
g het slachtoffer van vooroordeelen. Men
houdt ze voor nakomelingen
g der West-Gothen.
Cahors, hoofdsi. van het dep.
P Lot in Z.-Frankrijk,
J
aan de Lot, 14 000 inw.; wijnbouw;
J
geboorte laats van paus
Johannes
XXII,
van
Clemens
P
Marot en van Leon Gambetta.
groep
Caicos-eilanden of The Keys,
y eil.- g
P in BritschW.-Indië, tusschen de Bahama-eil. en Haiti, 550
K.M f ., 2000 inw. ; uitvoer van zout en sPonsen; behooren met de Turks-eil. tot Jamaica.
Caine,, Thomas Henry
y Hall, Eng.
g romanschrijver,
J
geb.
eb. 14 Mei 1853 te Runcorn, woont opP het eiland
Man, schreef The Deemster", „The Christian" Te
eternal city",
in Noorwegen,
y ^ enz. C. heeft gereisd
g
g
IJsland Marokko, Rusland, Galicië, de Ver. Staten en Canada.
a ira,, lied uit de Fr. Revolutie met het refrein:
Ah! ga ira, ga ira, ga ira! Les aristrocrates a la lanterne!" 't Zal wel(goed)
gaan,
't zal wel gaan!
De
g
g
g
aristrocraten (moeten) aan de lantaarn!" d. w. z. opP
gehangen
worden
aan de touwen, waaraan vroeger
er
g
g
de lantaarns boven de straat hingen). De tekst is van
den liedjeszanger Ladré en de melodie van Bécourt
tamboer aan de Groote Opera.
Het lied werd in 1797
P
door het Directoire verboden.
Cairn,
,ggedenkteekenen uit het steenen tijdperk
in den Qvorm van hoopen
elin Engeland,
P
g
gkevor
mie
platte steen bedekt, waarg steenen, door een latten
schijnlijkk begr
aafP
laatsen van de voor-Keltische
oerbevolking.
g
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Cara a van Theate stichter der orde der Theatijnen;
J
in
(
P
g est. 7 Aug.
g (herinneringsdag)
8 g)1547 te Napels,
1671 heilig verklaard.
Cajetanus,^ eigenlij
g Jk Thomas de Vio, uit Gaeta
vandaar C. ), geb. 20 Febr. 1469, werd in
(Ca'eta,
J
1508eneraal
der Dominicanen en in 1517 kardinaal.
g
In 1518 was hijJ alspauselijk le gaa^ op den rijksdag
te Augsburg
g
g om Luthers zaak te onderzoeken, eischa,
tevergeefs
van den keurvorst van Saksen, dat deze
g
hem Luther zou uitleveren, werd in 1519 bisschop
van Gaeta;est.
g 9 Aug.g 1534 te Rome.
Cake walk,^( koekdans" ), oorspronkelijk
J'k een wedP
strijd
J in het dansen, om een koek; een doorPotsierlike
Negerdans,
van
J beenheffingen
g
g
g gekarakteriseerde
Indiaanschen oorsprong.
tusschen de
Calabar, kuststreek in Opper-Guinea,
PP
Rio del ReyY en de Oude C. of Groote Rivier (in
den
E
bovenloopP Mbia ggeheeten),) rijk
rijk aan olijfboomen,
deel
J
:
van de Eng.^ kolonie Zuid-Nigeria;
hoofdplaatsen
g
Old Calabar of Duke Town met 15 000 inw., zetel der
regeering
enCreekg
g
g van het 0. deel van Z.-Nigeria,
town met 6 000 inw.
Calabria, het oude Bruttium (z.a.), is het zu-dwestelijkste
schiereil. van Italië, waardoorheen het
J
Sila- geb.
Calabrischeber
e loopt
P (
g
(1390
M. in het N. ; Aspromonte
M.)
(
((1958
P
M. in het Z.); verdeeld in 3rov.:
P
Catanzaro, Cosenza en Reggio di Calabria, te samen 15 075 K.M2., 1 404 000
inw.
Calais,^ havenst. en vestingg van den
eersten rang
g in het Fr. deP .Pas-deCalais, aan het smalsteedeelte
van
g
het Kanaal, bestaande uit de oude stad
en uit de fabrieksvoorst. Saint-Pierre,
258. Caisson,
72 000 inw. ; arsenaal, station voor onderzeesche booten, scheePvaartverkeer
de
a. zinkende; b. g ereed voor de werkzaamheden (door
(
met Dover aan de overzijde.
J — C. was
opgeheschen
middelste buis wordt het uitgegraven zand o
eheschen,
it van 1347-1558 in bezit der En gelschen,
1)
en (bij
) in kipkarretjes
J gestort
P
( J 2) in een schuit
g
van 1596-1598 in dat der Spanjaarden
PJ
geladen.
Bladen. Door de buizen()
3 krijgen
g de arbeiders versche lucht.
onder aartshertogg A lbertus v. Oostenrijk.
^
geb.
door de verandering
Calame Alexandre, Zwits. landschapschilder,
g
P
g van luchtdruk bijJ het verlaten
28
Mei
1810
te
Veve
,
est.
gest
19
Mrt.
1864
te
Mender C., hoewel dit door
eschiedt.
sluizenm
De
s
toY
g
YP
muntte uit in het weergeven van grootsche
nen zijn:
pijn in oorera en hoofd, neusbloeding,
J PJ
g matverlamming. AlPentaf reelen : „Monte Rosa", „Vierwaldstatterheed, beroerte, blijvende
of tijdelijke
Jg
De voorwaarden voor het verrichten van C.-arbeid meer", „Storm in het woud", „De vierJ'aar
8etijden"
en etsen.
zijn
eld. C.-arbeid is in ons enz. ; C. vervaardigde
J daarom biJ de wet ere
^
g ook lithografieën
g 8
i'nen, met
land voor het eerst verricht in 1905 bijJ
bouw
Calamianen Z. W. groep
Calamianen,
PPJ
^ P van de Phili
hoofdpl
1.
de CuYos-eil. mee 1613 K.M2., 000 inw. hoofd
der nieuwe viaducten te Amsterdam.
nw
haven
Caithness,^ het noordelijkste ggraafschapP van SchotP 1. Taitai( (1000 i. .
(van het Fr. calamité,
land een boomlooze veenstreek, overgaande
in tot
Calamiteuseolders
g
p
in de prov.
Zeeland, welke
704 M. hooge
P
P
g heuvels, 1776 K.M 2., 32 000 inw.; „ramp"), die polders
hoofdst. Wick.
door hun Egging
kosten moe g
gg g aan zee buitengewone
en daarvoor van
Napels, 13 000 inw. ten besteden aan hun dijkwezen
Caivano, stad in de It,rov.
P
J
provincie
en rijk subsidie krijgen.
De naam houdt
koninklijk
J kasteel.
Jg
P
poldersvaak ververband met de rampen, in deze olders
Cajabamba. Zie Riobamba.
hoofdst. van het dep.
Cajamarca,
1
g
p C. in het N. van oorzaakt door oeverafschuiving.
Peru, on .12 000;
inw.; ruinen van een terrasvormigg
Calandvereeniging
p noemde
g g of calandbroederscha
aangelegde stad, die waarschi'nli
J J i: van voor den men in de Middeleeuwen een vereeni
^g' , uit
geestelijken
en leeken samengesteld,
met het doel om aan
tijd
J
J der Inka's dagteekent.
g
8
g begravan overlijden
overlijden eenP plechtige
be Cajetanus
Ca'etanus of Gaetano van Thiena, heilige,
g
g geb. de leden ingeval
noodig ondersteuning
1480 te Vicenza in Italië, Hieronymiet, met
bisschop
zielmissen en zoo nood'
g te
P
Cairo hoofstad van Egypte, in 973 door kalief
der Fatimiden)
Gohar-al-Kaid ( uit het geslacht
g
gesticht,
3 K.M. ten Noorden van de vroegere
g
hoofdstad Fostat, het tegenw.
Oud-Cairo, en g e g
noemd: Masr-el-Kahira, „de Bedwip gster"; 657000
inw. (ongeveer
25 000 vreemdelingen).
Eng.
g
g
g gar nizoen, residentie van den onder-koning,
g van een
KoPtischen en van een Gr.-Orthodoxen patriarch.
P
523 moskeeën, w.o. de Azhar-moskee, sinds 988
Mohamm. universiteit; bibliotheek van den onderkoning.
Europ.Pstadsgedeeltes
g In het W. het geheel
g
8
Ismaili9'eh; in het N.W. de met C. bijna aaneenebouwde
havenst.
Boelak.
g
Cairo, stad in den staat Illinois (in het N. 0. der
Ver. Staten ), aan de mondinggvan de Ohio in de Misaanzienlijk handel.
sissiPP
i, 13 000 inw.; aanzienlijke
groote ijzeren bak zonder benedenwand.,
met behulp waarvan men door C.-arbeid fundeeringen
en kan bouwen onder water. De C. vormen werkplaatsen onder water, waarin de arbeiders moeten
werken in een verhoogden
luchtdruk, welke moet
g
beletten dat het water in den C. dringt.
8 Het werken
in de C. veroorzaakt sonwi'len
^ de z. g.
g C.-ziekte, niet
zoozeer alsevol
g luchtdruk, als wel
g gvan den hoogen
11[

r
r
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verschaffen. Zij
J dateeren uit de 13de en de watste
C. verdween in het begin
g der 18de eeuw. Haar naam
.is afgeleid
van het Lat. calendae, naar de geregelde
g
g g
,maandelfJ ksche vergaderingen, die aanvankelij
aanvankelijk in
zullen zijn. Deze ver• begin
g
g der maand gehouden
en door een maaltijd
gadering^
J d besloten, hebben de
Duitsche taal verrijktmet het werkwoord kalandern
De leden der C. heetten calandbroeders
= zwelen).
g
calendaria).
.of kalenderheerenratres
f
Caland Pieter, Ned. waterbouwkundige,
g geb. 1826
te Zierikzee,^ggest. in Juni 1902 te 's Gravenhage
Gravenha e, van
tot 1891 hoofdinspecteur
van 's Rijks
p
J waterstaat • onder zijn
J leiding
g kwam de Nieuwe Rotterdamsche Waterweg
g tot stand; te Rotterdam is een
monument voor C. opgericht.
Pg
als slachtoffer van
Galas^ Jean, bekendgebleven
g
g 19 Maart 1698 te Laca P arède
]justitiëelen moord, ^geb.
bij
te TouP
J Chartres,^ een Protestantsch koopman
louse wiens zoon Marc Antoine, die tot den R.Kath.odsdienst
had willen overgaan,
zich 13 Oct.
g
g
1761 ophing
J vader. Zwaarg J van zijn
P g in het magazijn
moedeg heid was de aanleiding
g tot dien zelfmoord,
doch de vader werd beschuldigd
g
g uit godsdiensthaat
zin
gezin
g
g
J zoon te hebben vermoord; het geheele
werdevan
en
daarna
g
^C. werd gefolterd,
g gezet,
g
g
Zij
eradbraakt en zijn
geradbraakt
J verbrand (9
^ Mrt. 1762). Zijn
J lijk
werden in een klooster opgesloten;
zijn
•
Pgzij
week naar Genève uit. Voltaire bewerkte
Sur
door zijngeschrift
g
» la tolérance, á cause de la
mort de Jean Calas", dat hetroces
herzien werd.
P
In 1765 werd het vonnis van het Parlement van
Toulouse door het Parlement te Parijs
J herzien en C.
onschuldi
onschuldig verklaard. De verbeurd verklaarde goederen werden aan de familie teruggegeven.
gg
P Trapani
Tra ani, in het W.
Calatifimi stad in de It.rov.
Sicilië, 10 000 inw.; bekend door Garibaldi's
onder Landi, 15
overwinningg op de Napolitanen
P
Mei 1860.
Saragossa
Midd.-S PanCalatyud, stad in derov.
g
P
12 000 inw. ; henaan de lijnMadrid-Saragossa,
je),
g
neteelt.
nepteelt.
Zie Ridderorden.
Calbe aan de Saaie^ stad in het Pruisische reg.g.
distr. Maagdenburg,
Saksen), 12 000 inw.
g
g (prov.
P
inw.
Calbe aan de Milde in hetzelfde reg.-distr.,1900
g
Schotalcar Elisa Carolina Ferdinanda van, geb.
Calcar,
g
romanschrijfster enpropagandiste voor
Ali^^ Ned. romanschrijfster
het spiritisme
geb. 23 Set.
P 1822 te Amsterdam, in
P
,g
1853ehuwd
met H. C. van Calcar, eveneens beg
o leidiag skend spiritist,
^ leidde van 1865-1873 een P
P
huis voor meisjes, verbonden met Fröbelschool en
opleidingsschool voor bewaarpersoneel.
Nadat deze
rP
onderneming
gwegens
g ggebrek aan steun was oPgehemevr. C. zich geheel
aan de letterkunde,
ven wijdde
g
schreef romans, werken overaeda
'ek, kindergo gij
P
werkjes, enz. • de laatste jaren van haar leven
het
geheel aan depropaganda van h
zij
besteedde zij
zij het
spiritisme.
Met haar echtgenoot
redigeerde
zij
p
g
g
grenzen van twee werelden". ZijJ
ti'dschri'ft:
0P
de ^
J
J
stierf 13 Juli 1904.
Calcium(scheik. teeken Ca), metaal, komt in de
zij vernatuur nietede
g en
g voor, zeer verbreid in zijn

d
en (kalkzouten);) het is zilverwit en glanzend,
bindingen
g
wordt g en
electrolyse
door electrol se uit jood- of chloorC. of door jood-C. te verhitten met natrium. Het
atoomgewicht
van C. is 40,1, het S. G. 1,6; aan de
g
lucht oz 3'deert het tot C.-ox yd;
Y het ontleedt water
onder ontwikkeling
g van waterstof.
Calcium carbid is een verbinding
g van calcium met
koolstof en wordt verkregen
g van
g door een mengsel
kalk en kool te verhitten in een electrischen oven
tot temperaturen
van 2400 en 3500° C.grauw^
P
zwart hard, kristallijn, atoomgewicht 40,1, S. G.
2,3; dient tot het bereiden van ac leen.
g prov Oost-Vlaanderen,
in de Belg.
Calcken,
^ gem.
g
0. van Gent, 6041 inw.
Calcutta, tot 1912 hoofdsi. van het Britsch-Ind.
keizerrijk,hoofdst. van het luitenant-gouverneurg
schap
Hu li, een
P Bengalen,
g ^ aan den 1.-oever van de Hugli
van den Ganes,
g 130 K.M. van de N.-kust van
de Golf van Bengalen,
verdeeld in de „zwarte stad"
g
der inlanders, de „witte stad" der Europeanen,
het
P
fort William en de voorsteden, 896 000 inw., met
nog
g 4 andere voorsteden mee 1 222 000 ir -v. ; universiteit sterrenwacht; belangrijkste
handelstad
gJ
van Eng.-Indië.
De haven voor grootere
zeeschepen
g
Pe
g
C. ligt Haura.
is Diamond Harbour. Tegenover
g
Caldas beteekent „warme bronnen" en is het begin
woord van den naam van verscheidene badplaatsen
P
in Spanje,
g en Z.-Amerika.
P ] Portugal
on
Pedro
C.
de
la
Barca,
geb.
7 Jan.
D
Calderon
Calderon,
g
1600 te Madrid, uit een adellijk
geslacht, was de
J g
rootste
Spaansche dichter, was eerst in krijgsdienst,
grootste
Jg
A
werd in 1651eesteli
ke, est.
ka eJ
g
g 25 Mei 1681 als kapeaan de koninkl. Hofkapel
P te Madrid. Degodsg
dienst vormt den hoofdinhoud van zijngedichten,
g
wat vooral uitkomt in zijn
J „Autos sacramentales",
tooneelstiukken, on g. 80 ingetal.
Vergeestelijkeg
g
der schreef hijJ ongeveer
120 dramatische stukken
g
en-stukken, heroieke comedies, historische
c intragu
en romantische comedies en treurspelen). Het beste
werk van hem is „De standvastige
gPprins", het meest
bekende : Het leven, een droom". Veel van zijn
en geverkleinereedichten
gedichten
zijn
ongedrukt
g
J
g
lorene
ggaan.
Verona, aan
Caldiero,
P
, dorp
p in de N.-It. prov.
den spoorweg Verona-Venetië, met reeds aan de
Romeinen bekende zwavelbronnen (28° C.), 2600
inw. ; 12 Nov. 1796 sloegen
bijJ C. de Oostenrijkers
g
onder Alvinczy de Franschen onder Augereau en
Masséna terug,
g aartsn^ 29-31 Oct. 1805 versloeg
hertog Karel van Oostenrijk er Masséna doch trok
onmiddellijkdaaropP terug.
van de prov.P
Kaap de Goede
Hoop
Caledon, div.P
P
van de Unie van Z.-Afrika aan de Z.-W.-kust, 13000
mw.; de hoofdp
C., 1 300 inw.; zendingsstation;
I. C.
g
door een spoorweg
P
P
g verbonden met Kaapstad.
Caledon-riv. r. zijriv. van de Oranje-rev. in Z.Afrika, ontspr.
P op
P den Mont-aug-Sources vormt de
grens tusschen Basoetoland en Oranje-Vrijstaat,
gr
mondt uit bijJ Bethulie.
C aledoniá'is bijJ Tacitus de naam voor het N.-deel
of Forth);
}, de
van Schotland (ten N. van denFirth
I'^rt o
Caledoniërs waren Kelten, vormden het hoofdbe-
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standdeel der volken, die in de 4e eeuw Picteneg
noemd werden.
Caledonisch Kanaal, kanaal in het Schotsche
^aafschaP Inverness, van Fort William aan den
Atl. Oceaan tot aan den Inverness Firth aan de
Noordzee; het loot
P door het dal Glen Morenan
Albin en de drie meren LochYy, Oich en Ness, 98
K.M. lang,
8 oote
sluizen, aangelegd
1805
8
T—
8van
1822, eerst in 1847 voor de scheepvaart
geopend,
P
8P
niet druk bevaren.
Calendae,
^ bij
J de Romeinen de eerste dag8 van
iedere maand. Zie ad calendarraecas.
9
Calhoun, John Caldwell, N.-Am. staatsman,eb.
8
18 Mrt. 1782 in de kolonie C.'s Settlement in Z.-Carolina, werd in 1811 lid van het Congres, was een
voorstander van den oorlog
8 me n8 eland 1812-14
was van 1817-24 minister van oorlo8, van 1824—
31 vice-president
(onder de presidenten
Adams en
P
P
Jackson , werd een tegenstander
der abolitionnisten,
8
werd in 1841 tot staatssecretaris benoemd, bewerkte de annexatie van Texas en den oorlog8 met
Mexico, verdedigde het denkbeeld van een scheiding8
tusschen de N. en de Z. Staten;est.
8 31 Mrt. 1850 te
Washington.
Cali of Santiago de Cali, handelsstad in het W. van
Columbia, 28 000 inw.
Calicoet Calicut of Kalikat, hoofdst. van het disresidentsch.
Matr. Malabar van het Eng.-Ind.
P
g
dras op
van Voor^
P de kust van Malabar (Z.-W.-kust
Indië , 78 000 inw.; de haven is verzand; de vroe8er bloeiende katoen-industrie verdwenen. C was de
eerste Indische haven, die door Vasco da Gama in
1498 bezocht werd.
Californië^ na Texas de grootste
der Ver. Staten
8r
van N.-Am., lans8 den Grooten Oceaan (in het Z.-W.
der Ver. Stat.), 409 807 K.M2., 2 378 000 inw.
(45 753 Chinezen). Door C. looPen het Kust 8
eber
8te en de Sierra Nevada (tot 4419 M.) ong.
J 8
g evenwijdig;
de inzinking
8 tusschen die beide vormt het bekken
der rivieren Sacramento en San Joaquin. Uitmuntend klimaat inz. langs
de kust. Rijke
planten8P
wereldsuike
irPJ
nboom, laurierboom, mam^
moethboom en dierenwereld; zeer vruchtbaar
land, levert voorn. koren, sinaasappelen,
wijn,
J ook
PP
ooft, katoen en suikerbieten; rijk aan
goud, zilver,>
8
kwikzilver, bruinkool enetroleum;
middelpunt
P
P
van den handel is San Francisco ; hoofdst. Sacramento; staatsuniversiteit te BerkeleY. — De N.-A.
staat C., ook Opperwerd
PP of Nieuw-C. geheeten,
8
vanaf 1768 vanuit Mexico door de Spanjaarden
PJ
gekoloniseerd; vanaf 1823 maakten de beide C. deel
uit van de Mexikaansche Republiek.
k. TengeP
ge
volge van den oorlog
8 tusschen Mexico en de Ver.
Staten kwam Opper-C.
in 1828 aan deze laatste en
PP
werd 9 Sept.
P 1850 als staat in de Unie opgenomen.
P8
Neder-C. Zie Ba 7'a-Calitornia.
California Golf van, of Roode Zee (Vermilion Sea),
inham van den Gr. Oceaan tusschen het schiereil.
Baja California en het vasteland van Mexico, 1120
K.M. lang,
8 110 a 240 K.M. breed, 166 790 K. M2.
groot,
rijk
oot,
rijk aan bochten en eil., gemiddelde
diepte
8
P
987 M.
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Cali la Ca'us Caesar, 3de Rom. keizer, 37-41
n. Chr., zoon van Germanicus en Agrippina,
^ ggeb.
9
31 Aug.
(g anderen
g 12 n. Chr. te Antiurn (volgens
in Duitschland),
) werd door de legioenen
^oenen van Ger.
mancue, in wier midden hijJopgroeide,
C. genoemd
g
P^
( = soldatenlaarsje,
soldatenlaarsje,
wijlJhij
J reeds jong
] g dit schoeisel
(
droeg),
ga )droe
g, werd na den dood van Tiberius
alleenheerscher, bedroog
8 de
8goede verwachtingen,
g die men
van hem als zoon van Germanicus had, werd een monster
van wreedheid ren wellust,
werd ten slotte door zijn
J lijfJ
wachtedood,
24 Jan. 41 n.
8
Chr. Bekend is zijn
J dolzinnige
8
wensch dat het Romeinsche
volk èèn hoofd mocht hebben
om het met èèn slag8 af te kunnen houwen. Zijn
J 8rootheidswaanzin kendeeen
grenzen:
8 ^
hiJ noemde zich Jupiter
van
p
Latium en liet zich als opperste
god
J
PP
8 vereeren. Zijn
zijn
P aard benoemde hijJ tot consul en van zij
J onderdarren zei hij : „Oderint dum metuant" (Dat zij
Jmij^
haten, mits zij mij
J vreezen!))
Calictu3 naam van 4ausen
(zie op
P
P Pausen). —
C. II, 1119-1124, maakte door het Wormser Concordaat (1122) een einde aan den Investituurstri Jd
met keizer Hendrik V. —C.III
), kardinaal-bisschop
P
van Tusculum, werd door keizer Frederik II in
1168 als
Alexander III,,
8esteld tegenover
8
moest in 1177 van zijn waardigheid
afstand doen,
8
werd door Alexander III tot stadhouder van Benevento benoemd; wordt door de Kath. Kerk niet als
paus erkend.
P
Calixtl nen. Zie op
P Hussieten.
Callantsoog,
g^ 8gem. in het N. van N.-Holland, aan
de Noordzee, 849 inw.
Calllao de voornaamste haven van Peru, niet ver
van Lima, aan de Baai van C., 34 000 inw. ; voert
voornamelijk ertsen, lood, zilver, huiden en coca
uit; 28 Oct. 1746 werd het oude C., ten Z. van
het tegenwoordige, door een aardbeving8vernield.
Callian0 gemeente
Tirol, aan den bergpas
8 in
BPas
Castel della Pietra, aan de Etsch, 900 inw.; bij
b C.
versloegen
de Veneti8 9 Aug.
8 1487 de Oostenrijkers
anen en 4 Sept.
er de OosP 1796 versloeg8 Bonaparte
p
tenrijkers onder Wormser.
Callimachus, Gr.,
beeldhouwer,
gul
die in het begin
der 5e eeuw v. Chr. te Athene
arbeidde, heeft volgens Vitruvius
de Korinthische zuilenorde en het
KorinthischkaPiteeluitgevonden.
8
Callimachus,Alexandrijnsch
^
J
8 eleerde en dichter uit Cyrene
in
Y
Libye,
Lib e, was omstr. 250 v. Chr.
der
J
Alexandri'nsche
Bibliotheek; slechts een kleingedeelte
van zijn werk is bewaardebleven
8
(elegieën,
hymnen
en epigram8^
Y
men).
Calliope
p ( Gr, „de schoonstemma e" was een der
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negen
muzen, de vertegenwoordigster der e ische
gP
dichtkunst, wordt voorgesteld
met wastafel en
g
schrijfgriffel.
Jg
uit OlOlynthus
nthus
Calisthenes,^ Gr.geschiedschrijver
geb. omstr. 360 v. Chr., ver gezelde Alexander den
Groote op
zijn tocht naar Indië. Alexander verdacht
PJ
hem van in een tegen
samenzweg hem gerichte
g
zijnen liet hem in boeien gesloten
rin gemengd
ring
g te zijn
g
meevoeren, totdat hijJ in 328 stierf.
Callisto, dochter van den Arcadischen koning
caon, jachtgezellin
'
van. Artemis, werd door Zeus
moeder van Arcas, werd door Artemis in een berin
arktos veranderd en door Zeus onder de sterren
e laatst.
gP
Callot, Jacques, Fransch teekenaar en graveur,
geb.
in 1592 te NancyY uit een adellijk
aid.
adellijk geslacht,
g
g
z
vooral beJ n werken zijn
gsst. 28 Mrt. 1635; van zijn
kend de 18roote
en 7 kleine bladen Misères
de la
»
g
guerre" (Gruwelen van den oorlog).
g C. leverde meer
dan 1000 etsen.
gem. in de Belg.
Antwerpen,
Calm
p thout
^ g
rP
g prov.
P
aan de spoorlijn
5083
P
J Antwerpen—Roosendaal,
P
inw.; leerlooierijen,
kantindustrie.
J
Calonne, Charles Alexandre de, Fr. staatsman,eb.
g
20 Jan. 1734 te Douay,
Y werd na den val van Necker
in 1783 minister van financiën, wist in deneldnood
g
van het verkwistende Fransche Hof te voorzien door
allerlei onsoliede maatregelen,werd in 1787 ontslagen,
en, nadat de notabelen zijn
zijnplannen
P
afgekeurd
g
hadden, werd verbannen, mocht in 1802 naar Fran..
kriJjk terugkeeren,
gest.
30 Oct. van dat jaar
te Pag
]'
g
rijs.
de hoeCalorie,
^ e enheid bijJ warmte-metingen:
g
veelheid warmte, die noodig
gram (q
(gr. C.
C.)
g is om 1 ^
of 1 kilogram(K.G.C.)
water van 0.—P C. te
gr
verwarmen.
Catania in het 0.
Caltagirone,
^ ^ stad in de It.prov.
P
van Sicilië, 45 000 inw.; terra-cotta-industrie.
gelijknamige
Caltanissetta, hoofdst. van deeli'knami
g e It.
prov. (3273 K.M2., 343 000 inw.; in het midden
van Sicilië), 41 000 inw.; citadel, zwavelgroeven.
Calumet,^ e en tabakspijp
PJP der Indianen, ong.
g 1 M.
lap , versierd met veeren, kralen, enz., van riet met
lang, kop. PDe C. is tevens symbool
van vrede en
Y
vriendschaP. Den C. aannemen is een bewijs,
J^ dat de

361. Calumet.
vredesvoorwaarden aangenomen,
hem weigeren
het
g
g
teeken, dat ze verworp
en worden. De C. wordt daarom de vredespijp
is heilig
p ^p genoemd,
g en wordt alleen
g
bijJ vredesonderhandelingen
gebruikt.
g g
Calvados dep.
Frankrijk,gep in het N. W. van Frankrijk,
noemd naar de C., een 26 K.M. lange
g reeks lippen
PP
tusschen den mond van de Vire en dien van de Ome

aan het Kanaal, 5693 K.M2., 396 000 inw.; hoofdst.
Caen.
Calvinia,
KaapP de
^ Pplaats in het W. van de prov.
P
Goede Hoop
P van de Unie van Z -Afrika, op
Pong
g 20 .
0. L., in de Roggeveld-bergen.
gg
g
Calvijn,^ Johannes, eigenlijk
g J Jean Caulvin of Cauvin, beroemd Geneefsch hervormer
,ggeb. 10 Juli
1509 te Noyon
Y in Picardië, onderscheidde zich reeds
oPleeftijd
jeugdigen leeftijd door ijver,
ernst engodsdienstg
zin, werd reeds op
benoemd tot p as Pzijn
J n 18e jaar
)
toor te Pont-l'Evêque,
q gingop
zij
P aandringen
g van zijn
vader(die
Pprocureur-generaal
g
en bisschoppelijk
PP J secretaris
was) te Orléans in de rechten
studeeren,in
ggin 1531 naar
Parijs,
J omhelsde daar de leer
der Hervormers, moest in
1533 uit Parijs vluchten en
ging naar Bazel, schreef daar
gg
zijn beroemd boek „Institutio releg ionis christianae"
(1536), waarin C. een afgerond
g
stelsel van Chr.eloof
geeft,
g
g
gebaseerd
ebaseerd
op het ProtesP
tantsch beginsel
dat
de
Bi'
J bel
g
de bron is, waaruit men de
Chr. waarheden moetutten.
P
362. Calvijn.
In 1536 vestigde
hij
hij zich
g
te Genève, werd daarreP
dikant en leeraar in de theologie. De Hervorming
g
was in dat kanton reeds ingevoerd.
In 1538 werd
g
hij wegens
een
strijd
om
kerkelijke
strijdplechtigheden
lechti
heden uit
g
Genève verbannen,naar
Straatsburg,
gmg
g^
in 1541 naar Genève terug,
gehoor gevende
aan het
gg
g
verzoek van een naar hem af
d ezantschaP.
g evaardi
gg
Hij richtte er de kerk in volgens
g hetzelfde gematigde
g
g
democratische beginsel, dat ook in de Geneefsche
staatsinrichtinggold.
Het door hem ingerichte
gg
g
consistorium van 6eesteli
ken
en 12 ouderlingen
g
J
g
kree de bevoegdheid
kreeg
om
overtreders
van
kerkel
g
wetten en voorschriften door den wereldli'kenrechter
J
te doen straffen. Zeerestren
Pg
g
gwerd opgetreden,
niet alleen tegen
wangedrag, doch ook tegen
boeggen
ken enevoelens.
Het werd een ware eloofsdwing
g
gebleven van
g elandi'J en berucht is de veroordeelinggg
Michel Servet(z. a.), die verbrand werd wegens
g
opvattingen omtrent de Drieëenheid, afwijkend
afwijken
•
die van C. In 1559 werd te Genève een Herv.
theologische
faculteit opgericht,
waaraan C.
g
Pg
hoogleeraar werd. Door zijn
zijn onafgebroken
harden
g
arbeid sloopte
J lichaamskracht. HijJ stierf 27
P C. zijn
Mei 1564. Hij was
uiterst sober in zijn levenswijze,
zijn
J,
zijnopenbaar
onbaatzuchtig
leven,^ vond bijJ zijn
zij
g in zijn
P
•
nogtijd
g e ambtslichten
P
J om eleerde
g
werken te schrijven,
o. m. een gr
groot commentaar oop
J
den Bibel.
Van de Hervormers was hij
hij degeleerdJ
g
ste ; hij
J was zwaarmoedig,
g somber, hardnekkig,
g^ onbuigzaam
en
haatdragend.
(Zie
ook
op
Beza.)
(
g
g
) De
P
genoemde
naar hemenoemde
godsdienstige
g
g richting,
g^
Calvinisme, kenmerkt zich vooral door het vasthouden aan de leer der erfzonde, der souvereiniteit
Gods en der voorbeschikking(praedestinatie).
gP

CALYPSO—CAMERA LUCL'DA.
dochter van Atlas, woonde ver in het W.
Calypso,
Cal
door een schipop
Py
gY^ en hield Odysseus,
P het eil. Ogygia
breuk op
daar 7 Jjaar in haar
g rP
P haar eiland geworpen,
het door Hermes
ban ; doch moest hem eindelijk,oop
overgebracht
bevel van Zeus, laten gaan.
g
g
Lucca (in
het N. W.
Camajore s tad in de prov.
Camajore,
P
(
van Italië 19 000 inw. ; textiel-industrie.
Camaldulenser of Romualdiner monnikken, monRomuald te
niksorde, in 1018 door den heiligen
g
Camaldoli in Italiëesticht;
volgen
g der
g den regel
g
Benedictijnen;
tellen nogg slechts weinige
Benedicti
g kloosters
J
in Italië; worden naar hun dracht ook „Witte Benedicti'nen"
genoemd.
J
g
Camar ue La, eil. in de Rhone-delta, in het Fr.
Camargue
p. Bouches-du-Rhone^ 731 K.M2., hoofd P1. Saintes-Maries, 1500 inw.
R is, hertog
Cambacérès Jean Jacques
g van
^
Parma, Fr. staatsman,eb.
g 18 Oct. 1753 te MontP ellier, werd in 1792 lid van de Nationale Conventie,
na den 9den Thermidor 1794
voorzitter der Conventie, later
van het Comité du Salut
Public, onderscheidde zich in
de revolutionnaireeriode
P
doorgematigdheid en rechtvaardigheid,
werd
in
Oct.
1796
g
voorzitter van den Raad der
500, in 1799 minister van
justitie; na den 18den Brumaire consul en in 1804
aartskanselier van het keizerrijk;in 1808 door Napoleon
verheven tot hertogg van 363. Cambacérès.
Parma; deed veel voor de
rechtspraak
en voor het inwendig
g bestuur des
P
lande ried den tocht naar Rusland af, waseg
justitie
durende de Honderd Dagen
g weer min. van justitie,
in 1816 verbannen, woonde te Amsterdam en
Brussel, werd in 1818 in al zijn rechten hersteld;
gest. 5 Mrt. 1824 te Parijs.
Cambay
g
Y o f Khambat, hoofdst. van den Eng-Ind.
vazalstaat C.806
K.M2., 75 000 inw.)
) in het Presi(
dentschaPBombay,
Y aan de Golf van C. van den Ind.
carneool- en onY
xslïOceaan, 32 000 inw. ; agaat-,
g
J
P Brijen.
e , koninkrijk in Achter-InCambods - a ( Cambo
d9)
dië, ten Z. 0. van Siam, sinds 1867 onder Fransch
protectoraat,
aan den benedenloop
P van de MeP
kong,154 000 K.M2., 1489 000 inw., inz. Khmer,
verder Chineezen en Annamieten ; 8rov.,
hoofdst.
p
Pnom-Penh; hoofdmiddel van bestaan landbouw, inz. rijstbouw.
;;k oning
g sinds 1904 Sisowath.
Cambray.
Y Zie Kamerijk.
^
Cambridge.
ge
g 1)) Graafsch. in het Z. 0. van Engeland, ten N. van Londen, 2225 K.M2., 198 000 inw.;
hoofdst. C. aan de bevaarbare riv. Cam, 40 000
inw. ; beroemdeg
universiteit, waarvan de stichting
van de
teruggebracht
wordt op
P koning
g Siegbert
e9
gg
0.-Angelen die in 630 te C. een school stichtte;
bestaat uit 7 onderwijsinstellingen
(
9 èèn heet
J
g (Colleges;
Hall). Deze universiteit zendt twee leden naar het
Parlementde
( stad C. slechts èèn).) ZijJ bezit een
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bibliotheek van 60 k 70 000 d n. — 2 Stad in den N.Am. staat Massachusetts (in het N. 0. der Ver. Staten), te
enover Boston, 105 000 inw.; Harvardtegenover
universiteit, in 1636 bij testamentaire beschikking
gesticht door John Harvard.
Cambrische formatie of Cambrium, de oudste sedimentaireesteenten
uit het alaeozoische
of PriP
g
maire tijdvak
zie
(bij
fig. 8, bi Aardkunde),} bestaanvoor
J
namelijk
en zandsteen,
J grauwakken
J uit leemlijen,
gr
bevatten de oudste overblijfselen
van organische
g
wezens.
Etienne,
van,
Cambronne,^ Pierre Jacques
4'
^ graaf
gr
Fr.eneraal,
geb.
g 26 Dec. 1770 te Saint-Sebastien
g
bi'J Nantes, nam in 1792 dienst, onderscheidde zich
door buitengewone
dapperheid,
nam deel aan de
PP
g
oorlogen van de Republiek
en het Keizerrijk,
Keizerrijk werd
P
Napoleon in 1815 bevorderd tot luitenant-gegraaf, voerde bijJ Waterloo een divineraal,air
P en ^
sie der oudearde
aan, die het laatst in carré-vorm
g
stand hield,^g
gaf den Engelschen,
^die hem vroegen
g
g
zich over teeven,
een weigerend
antwoord, beg
g
staande uit een enkel, zeer kernachtig,
g maar hoogst
g
onfatsoenlijk
J Fransch woord, dat men fatsoenshalve
maar vertaald heeft in: „Dearde
sterft, maar geeft
g
g
zich niet over", werd met wonden bedektevan
gen
g
genomen, na de Restauratie verbannen, welk besluit echter ingetrokken
werd, daar C.geen
eed van
g
g
trouw aan de Bourbons had afgelegd. Lodewijk
,?
XVIII benoemde hem later tot veldmaarschalk;
van 1820-1824 was hijJcommandant van Rijssel;
J
ald.est.
g 5 Mrt. 1824.
Cambuslang,
g ^ stad in het Schotsche graafsch.
^
Lanark aan de Cl
Clyde
de, 25 000 inw.
Y ses koning
g
g der Perzen en Meden, volgde
in 529 v. Chr. oP, onderwierp
in 525
ziJ n vader Cyrus
y
rP
Egypte
en
Libye,
doch
zijn
zijn
ondernemingen
tegen
g
g
Y
gYP
Cartha o, Aethiopië
Carthago,
P en de Ammon-oase mislukten;
gzijn
est. in 522 tijdens
zin terugtocht
gt naar Perzië.
(in het
Camden haven in den staat New- Yersey
Y(
N. 0. der Ver. Staten),) aan de Delaware tegenover
g
Philadel
Philadelphia,
95 000 inw.; scheepsbouw,
houthandel
P
P
en industrie.
ecoma,
Camee,
,((verbastering van het Lat. woordgemma,
„edelgesteente"), noemt men een half-edelsteen,
waarop
en inz. zoodanige
P reliëfwerk is aangebracht
g
g
steen, die uit lagen
g van verschillende kleur bestaat,
waarvan dan de onderste den achtergrond
vormt
g
van het reliëf beeld. Uit de Oudheid zijn merkwaardie
g C. bewaard ebleven.
g
Arnsber g.
Camen, stad in het Pruis. re .-distr.
g
(prov. Wastfalen), 11 000 inw.;
steenkolenmijnen.
J
Camera lucida, een door Wollaston in 1809 uit gevonden instrument tot het nateekenen van
voorwerPen uit de natuur, waarvan bijgaande
figuur het schema
Jgg
Beft. Het is een vierzijdig
geeft.
J ggglazen
p;^ uit b komende lichtprisma
risma
stralen worden tweemaal vol^
a°
komen teruggekaatst
en schijnen
schijnen
gg
Camera lucida. dus voor het oogg a te komen uit

282

CAMERA LUCIDA—CAMORRA.

de richtingg a—a'. Het heeft dus den schijn alsof
voorwerpen,
in de richting
zich
g van b gelegen,
rP
g 8
bevinden op
a ier, door c aangeduid.
P het teekenPP
8
Zij
Zi' kunnen zoodoende op
nagea
P het teekenpapier
PP
8e
trokken worden.
op verschillende wijzen
in ggee
Camera obscura,
J
^eenP
richt optisch
instrument, waarvan echter het doel
P
steeds hetzelfde is : op
schijf
schij of een
P een matglazen
g
lichtgevoelige hoto
a hische plaat
een
P
P ^P
klein, omgekeerd
beeld te doen ontstaan van een
g
buiten het toestelele
8 en
g voorwerp.
P In hoofd^
zaak bestaat het uit een van binnen zwartgemaakte
g
houten doos. Aan de eene zijdeis een verschuifbare

365. Camera obscura.
voorzijd waarvan
buis daarin aangebracht,
aan de voorzijde
g
een convexe lens bevindt. Dit gedeelte van het
toestel is verstelbaar, teneinde het brandpunt
opP de
P
gewenschte Plaats te kunnen doen vallen. Door de
lens in de C. 0. binnendringende
lichtstralen kruisen
g
elkaar en vormen een omgekeerd
beeld, dat, gelijk
g
gJ
in onze teekeningg
(fig.
365) door een spiegel teru g
ggekaatst
wordt op
P een matglazen
Pplaat E. of wel
^
g
oPeengevoelige laat
plaatvalt en daar een negatief,
g
blijvend
beeld maakt in zwart en wit. Zie verder
J
op
J oog (z. a.)) en dat
P Photo9raphic. Het menscheli'k
van alle hooger
dieren berust oop
g georganiseerde
g g
hetzelfde beginsel.
g
Camera Obscura. Zie op
P Beets,s Nicolaas.
Mac ^rata (in
Camerino,^ stad in de prov.
P
( Midd.Italië lans
g de Adriatische Zee); 12 000 inw.;
universiteit.
Camerlengo,
g, It., beheerder van de schatkamer;
aan hetauseli'k
J hof de kardinaal, belast met het
P
beheer der financiën, leidt de kerkelijke
J zaken bijJ
absentie van eenpaus.
In de vroegere
P
g It. republieken
P
namen de C. een hooge
plaats in.
gP
Lovett,
Eng.
Afrika-reiziger,
Cameron Verney
y
g
g,
geb. Juli 1844 te Radipole
P (Dorset), Eng.g marineg
officier, doorkruiste 1873-75 Equatoriaal-Afrika,
q
heeft op
van vele punten
vastggmg
Pzijn tocht de ligging
P
Sesteld en veel hoogtemetingen verricht; bereisde
in 1878-1879 Cyprus
risgebied,
YP en het Eufraat-Tig
ggest. 27 Mrt. 1894 te Soulsbury (Buckingham).
gham
Camillus,
, Marcus Furius beroemd Rom. veldheer en vijfmaal
dictator, veroverde in 396 v. Chr. de
machtige
gunst des
g Etruscische stad Veji,
J verloor de gu
volks, trok zich in vrijwillige
ballingschap
ballip
scha terug.
g
Toen Brennus ( z. a.)) Rome veroverd had, eerzamelde C. de bewoners van Ardea, waar hijJ woonde,
en dwong
g de Galliërs tot een snellen terugtocht.
g

Door den Senaat in eer hersteld en door het volk toe8ejuicht als de tweede stichter der stad, verzette C.
zich teen
8 het denkbeeld des volks om het verwoeste
Rome te verlaten en het ledigg staande Veji
] te gaan
g
betrekken. C. streed voorspoedig
P ^ teen
g de verbonden
Aequiërs,
Volscen,
Herniciërs,
Latijnen
en Etruscen
q
en sloeg
80-jarigen
een inval
gopP
Jnogmaals
^
] g leeftijd
der Galliërs terug.
g C. stierf in 365 v. Chr.
in de Cevennes,
heett en de Hugenooten
ami
Camisards
g
die na de opheffing
P
g van het Edict van Nantes (1685)
gewapenderhand
hun rechten zochten te handhaven.
g P
De naam is afgeleid
van het Languedocsche
woord
8
g
camise ( = chemise, hemd),
zij niet
iet
veel meer
) omdat zij
kleeding
8 bezaten dan een hemd. Hoewel zijJ door de
Nederlanden en door Engeland
gesteund
werden
8
g
met wapens
en geld,
werden zij door de troepen
P des
P
8
konings verslagen
en te vuur en te zwaard uit8e8
roeid (1705). Zie ook op
P Cavalier.
Camaens of Camaes Luiz de, Port. dichter, geb.
1524 of 1525 te Lissabon of Coimbra, moest, wellicht
wegens
zij
zijn liefde voor een hofdame, Catharina de
8
gedichten)
het hof verNatertia zijner
()
g
laten, streed twee jaar in Afrika, verloor in een zeeo rechteroo
rechter og,
g, ging
Ceuta zijn
g g in 1553 als
8evecht bi'Jzijn
gewoon soldaat naar Goa, werd in 1556 tot een burgerli'k
J ambt in Macao benoemd, werd onder verdenkingvan malversatie weer uit dat ambt ontzet
en naar Goa teruggezonden;
leed schipbreuk
aan
P
gg
den mond van de Mekong,
g redde niets dan het
manuscriPt van zijn
J Lusiade,
in over Malakka, waar
hij
ging
J
den dood van zijn
J geliefde
g
vernam, naar Goa1560),
(
nam nogmaals
deel aan een
g
veldtocht en voltooide er zijn
epos.
P HijJ verliet Indië, werd
doorgebrek en ellende 2 jaar
te Mozambique
vast gehouq
den, kon eindelijkdoor de
hulp
J reis
P van vrienden zijn
voortzetten en bereikte 7APr.
1570Portu
Portugal.
g Twee ]
werd zijn
epos, de „Lusiade"
J P
van Lusus,
( „Os Lusiadas", d. I. nakomelingen
g
eezen ), waarin hij de heldenstamvader der PortugJ
landgenooten
onder Vasco da Gama e.a.
daden zijner
g
herdacht uitgegeven. Hi
Hijkreeggeen klein jaargeld.
] g
Zijn
door de verlevensjaar werd vergald
g
f laatste levensjaar
overin^van Portugal
troepen.
g door de Spaansche
P
Pe
Hi' stierf 10 Juni 1580 aan de P
pest. C. was de laatste
Hij
dichter uit den bloeitijd
J der Portugeeschepoëzie.
P
g
geheim genootschap
Camorra,
^ g
P in het voorm. kog
ninkr. Napels,
Naels welker leden, de Camorristi, afPersinzij hieven bijv.
bijv. oop
ggen van allerlei aard begingen (zij
eigen g
gelegenheid invoerrechten)
belooning
g
g
g en tegen
bereid waren allerlei misdaden te volvoeren. Uitstekendeor
waren zijzijaan strenge
g tucht
g aniseerd,
g
onderwor
onderworpen
en. Ferdinand II(1850-59) duldde de C.
staatkunde
g e redenen, Frans II((1859-1861)
vervolgde
Camorristi steung haar. De overgebleven
g
den Garibaldi. De nieuwe regeering
g
g trachtte de C.
tot eenolitiedienst
te hervormen, doch dit mise
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. :Avellino, BeneCampanië
omvat vijf
vij prov.:
lukte. Langen
tijdbeheerschte de C. het Napelsche tegenw.
gP
P
8
Caserta, Naels
stadsbestuur en verrijkte
zich door middel daarvan.
P en Salerno, samen 16 295
Eerst in den jongsten
sten tijd
tijd heeft men daaraan een K. M2., met 3 348 000 inw.
uit
L„ voornaamste plantengeslacht
einde kunnen maken. In Juli 1912 werden te
Campanula
P
g
p
klokvormigePaarse
Viterbo na eenproces,g
dat 291 zittingen
in beslag de fam. der Campanulaceeën;
p
g
nam en 16 maanden duurde, tal van leden der of blauwe bloemkroon met 5-tan ' en zoom; stemen doosvruchten met 2 à 5
C. wegens
een moordzaak veroordeeld tot 4 a 30 P els met 3 í 5 s leden
P
g
hokken, komt in het wild voor en ook als sierplant.
jaar8
gevangenisstraf.
P
a
g enisstraf
Eng.
Campbell,
Campagna di Roma, landstr. in Midden-Italië in
y
g generaal,
8
p ^ Sir Colin, lord Clyde,
eb. 20 Oct. 1792 te Glasgow,
streed 1808-13 in
derov.
P Rome, omvat de omgeving
g
g 8 van Rome, van geb.
China, 1848-49 als divisie-geCivita Vecchia tot Terracina, tot 70 K. M. breed; de Spanje,1841-46 in8
Via Appia
g de Sikhs, in den KrimoorlogbiJzonder
PP loot
P er doorheen; in de Oudheid een neraal teen
bloeiend landschap
P metPprachtige
g villa's vanPatrici- roemvol in den slag8 aan de Alma en bijJ Balaklava,
in Indië, werd
sche Romeinen, nu een ongezond
weidelandschap,
P
g
P onderdrukte 1857-58 den opstand
in 1862
's zomers door de malaria bijnaonbewoonbaar 8e- totair
y
P verheven met den titel lord Clyde,
maakt. In het Z. der C. liggen
moe- tot veldmaarschalk benoemd,est.
g 14 Aug.g 1863.
J
g8 de Ponti nsche
rassen.
Campbell-Bannerman,
Cam bell-Bannerman Sir Henry,
yEng.
g staatsman,
Campagna
P 1836 te Kelvinside in Schotland, werd
g eb. 7 Set.
p ^ felice. Zie Campanië.
was 1884-1885
Genest, in 1868 lid van het Lagerhuis,
Jeanne Louise Henriette,geboren
Campan,
Cam
g
8
van minister voor Ierland, in 1886 en van 1892-95 miJgezelschapsdame
P
l^eb. 6 Oct. 1752 te Parijs,
g
nister van oorlog,
Marie-Antoinette en trouwe raadgeefster
g werd in 1899 leider
g
van de liberalearti
in het Lagerhuis,
der koninklijke
g
P J
J familie. Na den dood van
1905-8 minister-president
en eerste lord
den koningg
en de koningin
woonde J
zij
P
$^
van de schatkist;^S
est. 22 Apr.
met haar man en haar moeder te Combertin
P 1908 te
Londen.
(Seine-et-Oise), keerde na Robespierre's val
naar Parijs
Campeche, Mexicaansche staat in het
J terug,
8 richtte te St.-Germain
Z. W. deel van het schiereiland Yucatan,
een kostschool voor jonge
J ^ dames o P, die
46 865 K. M2., 86 000 inw. -- Hoofdstad
een uitstekende reputatie
kreeg,
P
g werd door
ervan is
is(Sa
San Francisco de) Campeche
Napoleon
aan het hoofd ggesteld van een
Na
p
de monding
opvoedingsschool voor dochters, zusters
g van de Rio de San
Francisco in de C.-baai van de Golf van
en bloedverwanten van ridders van het
Mexico, 17 000 inw.
tijden de
Legioen
van Eer, die echter tijdens
g
opgeheven
werd est. 16 Mei
Campechehout of blauwhout is het hout
Pgg
van den C.-boom, datebruikt
wordt
Zi' schreef zeer belang1822 te Mantes. Zij
g
g
tot het blauw verven van verschillende
rijkemémoires over het leven van kovermo
stoffen. Het kleurend
8 en neemt
ningin Marie-Antoinette.
toe wanneer heteras
eb.
geb.
Camppanella, Thomas, It. wijsgeer,
g Pt wordt (wat
vroeger
was in
Nov. 1568 te Stilo in Calabrië, werd op
8
g
g het werk der gevangenen
de rasphuizen). Men 8gebruikt het ook voor
zijn
J 15e jaar monnik, was een bestrijder
het vervaardigen
van Aristoteles' wijsbegeerte,
werd uitg eg van inkt.
g
brek aan argumenten
door zijn
tegenzijn
gen
Camp en Jacob van, heer van Randeng
broek, g eb. te Amersfoort, legde zich aanstanders van tooverïJbeschuldigd,
g moest
vankeliJk P
op de schilderkunst toe; na een
zijneboorte
laats
ontvluchten, zwierf
P
g
hij zich tot de bouwhi'
reis in Italië bepaalde
door Italië, werd te Naels
P
P door de
kunst; vestigde
Spaansche
regeering
P
g zich 1826 te Haarlem,
g 26J jaarggevangen
8 g eg
houden en tot 7 maal toe opPdePJ
pijnbank 367. Cam P anila bouwde o. m. het Mauritshuis te 's Hage,
PPte Amsterdam,
praalhet Trippenhuis
de
lgelegd.P
Eerst in 1626 wist paus Urbanus
te Oe netië.
graven van Tromp en Van Galen, het
VIII zijn
J loslating
g te verkrijgen door te
zeggen
dat C. als ketter zou worden veroordeeld. stadhuis te 's Bosch en vooral het stadhuis op
8g
HiJ bleef 3 jaar
in de Inquisitie-gevangenis, ontvin den Dam te Amsterdam. Twee ?jaar na de vollg
toen vanaus
vrijhei en een tooiingervan (in 1655)) stierf hijJop
Urbanus VIII de vrijheid
P Randenbroek
P
in
jaargeld.
Zelfs in Rome niet veeli8voor de SpaanP 1657; gedenkteeken
g
J
J Amersfoort, 13 Sept.
P aan bij
g
sche re geerin g
, ging
hijJ naar Parijs,
J waar hijJ zich de Groote Kerk te Amersfoort.
g g
in een klooster zijner
(Dominicaner)
Camper,
J
g
g ggeb. 11
{
) orde terugtrok
g
p , Petrus,^ Nederl. geneeskundige,
Mei 1722 te Leiden, van 1763-1773 hoogleeraar
te
en daar Mei 1639 stierf. Hij
g
J liet tal van wijsJ
Gronin en est. 7 Apr.
eerige werken na.
Groningen,
P 1789; vond den naar hem
g
die gevormd
gezichtshoek,
enoemden Camperschen
Camp anila afz. staande klokketoren bij
g
9
p
J een kerk. genoemden
van den uitwendigen
wordt door twee lijnen:
Bekend is de C. te Venetië.Zie
g geJ
^ fig.g 367).
snijtande
Camp ani8 was in de Oudheid een landschap
g g naar de wortels der bovenste snijtanden
P in hoorgang
vandaar naar het midden van het voorhoofd;
Midd.-Italië, tusschen Latium en Lucanië, wegens
8
deze hoek bedraagt
80 à 90°, bi'J
zijn
P
J vruchtbaarheid en natuurschoon Regio
e9 f elix(nu
{
gbijJ de Europeanen
Camp a9 na elite)^
eheeten; hoofdst. was Capua.
Het de Negers 70°, bijJ de apen
P 60°. (Zie afbeeldingg 368).
P
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368. De Cam ersche
gezichtshoek
P
$
a. van een Europeaan,
b. van een Neger,
P
$
c. van een aap.
Zie Kamerduin.
Kamperduin.
pe
Camperdown.
hora. Zie Kamfer.
Camphora
gouverneur-generaal
van
huYs
p
^ Joannes,$
$

Ned. Indië, geb. 18 Juli 1634 te Haarlem, trad in
anie, werd in 1671 0 P
dienst van de 0.-Ind. ComP$
perhoofd
in Japan,
in 1681 raad van Indië, werd in
P
P
1684 door den Raad van Indië tot voorloopig
$$ouv.generaal $ekozen, welke keus door de Kamer van
Zeventienen bevestigd
werd. Hij
J had met veel
$
moeilijkheden
te kamen,
J
P onderscheidde zich
echter door eerlijkheid,
eerlijkheid, rechtvaardigheid,
omzichg
ti$heid en zin voor wetenschap.
P Aan hem is het te
danken dat het „kruidboek" van Rump hius^
(z.a.)
a.
bewaardebleven
is. HijJlegde
zij
$ 24 Sept.
$
P 1691 zijn
betrekkingneer en stierf 18 Juli 1695 in zijn.landhuis aan den weg van Batavia naar Jakatra.
Ned. dichter en od Cam huysen Dirk Rafaëlsz ., Ned
$geleerde,$eb . in 1586 te Gorinchem, werd Predi kant te Vleuten (1616) en te Amersfoort, moest in
1619 zijn ambt neerleggen wegens zijn Remonstrantscheevoelens,
had ook verder veel van ver$.
volgin$telijden,
liden,
gest . 9 Juli 1627 te Dokkum. Van
$
C. is het versje, dat nog in den volksmond voortleeft:
Och waren alle menschen wijs
J
En deden daarbijJ wel,
Deez' aarde waar' eenparadijs;
J
P
Nu is zijJ vaak een hel.
Zie Kempen.
Campine.
p
p
hoofdst. van de gelijknamige
Cam
Campobasso,
$J
p
$ It.
prov.
(als landstreek ook M olisegenaamd,
4381
P
g
K.M2., 349 000 inw., in de Napolitaansche
ApenP
P
ni'nen
J
) , aan den voet van den Monte Verde, 14 000
inw.
Udine (in de
Campo
P in de prov.
P
po Formio, dorp
landstr. Friaul in N.-0.-Italië), 3000 inw. ; te C. F.
werd 17 Oct. 1797 vredeesloten
tusschen Oosten$
rijk
waarbij
waarbij het eerste
J en de Fransche Republiek,
P
land de Belgische
provincies, Milaan en Mantua
$^ P
verloor en beloofde den afstand van den 1. Rijnoever
J
door het Duitsche Rijk
J te zullen bevorderen.
Campos,
pe , handelsst. in den Brazil. staat Rio de Janeiro, op
Y do Sul,
P den r. oever van de Parahyba
60 K.M. van de uitmonding in zee, ten N. van Rio
de Janeiro, 30 000 inw.
Campulung,
g^ hoofdP 1, van het Roemeensche
p
distr. Muscel, in de Transylvanische
Alpen,
P 13000
Y
inw.
Canada, Dominion of Canada, half-soevereine
bezittingen
en in N.-Am. Newbond van de $. bezittin
Foundland en Labrador uitgezonderd) ten N. van

de Ver.-Staten,e
$eo$ra
Phisch bestaande uit drie
$bieden : het stroomgebied van de St. Laurensrivier,
met haar ri 'ziv. en de meren
in het Z. 0.; het berg-$
land van Britsch-Columbia in het Z. W. en de reusachtige, zich tot aan de N.-IJszee uitstrekkende
laagvlakte, te samen, met inbegrip
van den Arctischen Archipel,
^ nog 238 971
P 9 897 571 K.M2. (en
K.M2. water) met 7 205 000 inw. (waaronder 93 000
gebieden:
de reserIndianen in hun aangewezen
$
$
vations . Het land heeft vele merenWinnie
P$-,
Manitoba-, Deer-, Athabasca-, Groot-Slaven-,
Groot-Berenmeer enz.) en tal van groote riv.: St.
Laurensriv., Saskatchewan, Nelson, Mackenzie,
Stikine, Fraser). Er zijn
eli Jke wouden,
J ontza$$
waarin veelpelsdieren
leven; de vischvangst
$ is er
P
van groote beteekenis; aan mineralen vindt men er:
ijzer,
koper,
zilver, nikkel, goud,
steen
steenkolen en
J
P
$
petroleum. Landbouw en veeteelt nemen steeds
n
toe. C. drijft
J bij
bijna
uitsluitend met de Ver. Staten
bijn
met Engeland
handel; de uitvoer betreft bijna
$
van den bodem; de handelsP
vloot telde in 1911: 8086 scheen
P met 769 274
registerton. De lengte der spoorwegen bedroeg in
1911: 42 837 K.M., die der telegraaflijnen
in 1911
$
J
67666K.M,;telefoonli'nen
in 1911:1106 555 K.M. De
J
militaire macht bestaat uit 3500 soldaten en 68 000
man actieve militie. De Eng.
$ troepen
P werden in
1906 door Canadeesche vervangen. In de laatste
jaren begint C. een eigen vloot van groote oorlo sschepen
te bouwen. Er zijn
zn
J in C. 16 universiteiten.
P
Staatsinrichting.
g Het Dominion bestaat uit 9 Pro vinciën (Ontario, Québec, Nieuw-Schotland, NieuwBrunswi'k,
Manitoba, Britsch-Columbia, PrinsJ
Eduard-Eil., Alberta en Saskatchewan; de beide
laatste sinds 1905) en 5 districten of territoriën
(Keewatin,
Ung ava, F ranklin, Mackenzie en Yukon).
^
Het uitvoerend bewind in het geheele Dominion
wordt namens den Koning
uit $eoe $ van Engeland
$
fend door eengouverneur-generaal sinds 1911 de
hertog
van Connaught
^ en Strathearn),
) terzijde e$$
staan door een Geheimen Raad, de wetgevende
macht door een Parlement, bestaande uit een Senaat81
^ leden) }en een Huis van Afgevaardigden
(213 leden). Zetel der regeering is Ottawa andere
voornameJ
P laatsen zijn Montreal, Toronto en Quebec . Iedere afzonderlijke
J Pprov. heeft een eigen
$ reaan het
$
$ met een luitenant-gouverneur
$Berin
hoofd — Geschiedenis. (Zie ook onder Koloniën en
Ontdekkin9 sreizen. C. werd in 1594 door de Franschen in bezit genomen; sinds 1674 bestuurd door
een eigen gouverneur met geregeld koloniaal bestuur. Gedurende de 17e en de eerste helft der 18e
eeuw werd er herhaaldelijk
gevoerd tusschen
J oorlog$$
strij na
de Fransche en Engelsche
koloniën, welke strijd
8
slag$bij
J Québec (13 Sept.
P 1759) eindigde met
den afstand van Canada aan Engeland (Vrede van
Versailles, 1765). Het land bleef echter zeer sterk het
Fransche karakter bewaren en zelfs het door de
Franschen ingevoerde leenstelsel bleef er bestaan.
PPer en NeIn 1791 werd C.es
OpperP
$ Plitst in 2 prov.
der-C., de eerste met overwegend
Engelsche,
het
$
$
laatste met overwegend
Fransche bevolking.
$ In
$
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1836 besloot de vertegenwoordigingvan Neder-C.
belasting
ingeval
de ^even
grieven
der
erFrang te weigeren,
g
8
schen tegen
bestuur niet we ggeno g het En elsche
g
men werden. Toen ditewes
g gerd werd, barstte een
opstand
uit (1827) , die eerst in 1838 bedwongen
P
g
werd en waarbijJ wreedheden begaan
werden, zóó
g
ergdat het den president
er
Van Buren ^
groote moeite
P
kostte de verbitteringg der bevolkingg van de VerStaten te bedwingen
g en een oorlogg te voorkomen.
In 1840 kreegg C. een liberale grondwet,
waarbijJ de
^
splitsing
Door eenparlementsakte
P
g werd opgeheven.
Pg
P
van 29 Mrt. 1867 werden derov.
Ontario, Quebec,
P
Nieuw-Schotland en Nieuw-Brunswi
J k tot het Dominion off Canada samengevoegd. In 1869 werd het
rov Maals prov.
ggebied der Hudsonbaai-compagnie
P a gP
nitoba erbij ingJ
els fd, in 1871 trad Britsch-Columbia, in 1871 Prins-Edwards-Eil. tot den bond toe. De
bevolking
uit Franschen
g bestaat nogg hoofdzakelijk
(die hun nationaliteit bewaard hebben)) en Engelschen, en neemt door immigratie uit alle landen
sterk toe. (In 1901 woonden er reeds 33 839 Nederlanders). De regeering
re eerie van het Dominion of Canada
bezit een zeerrooie
mate van zelfstandigheid
ten
g
g
opzichte
van het moederland.
P
entiJnsoort, gewonnen
Canadabalsem is een ter P
g
uit de z.. gbalsemdennen, is zeer helder en ook
onder den microscoop
g wordt na het
P doorzichtig,
koken hard; wordt voornamelijk
J ggebruikt tot het
vervaardegen van microscopische
preparaten.
PP
P
Canadian-River, r. zi Jriv. van de Arkansas in N.Am., ontspringtoophet Rotsgebergte in NieuwMexico.
Canal du Centre,r Fr. scheepvaartkanaal
tusschen
P
de Loirebi'
(JDigoin)
J Chalon-surg ) en de Same
Saóne), in 1793eo
g Pend,120 K.M. lang,
g^84 sluizen.
anaa
Canal du Midi,r scheepvaartkanaal
in Z.-Fran
P
krik
J van de Garonne bijJ Toulouse naar den Etan g de-Thau bijJ Cette, 240 K. M. lang,
2 M.
g^gemiddeld
g
dieP, met 100 sluizen,^ggr
gegraven van 1666-1681,
werd wegens
de tegroote
vote kosten (meer
dan 500 mill.
g
(
gld.) niet tot zeekanaal ingericht.
g ericht
Canals asMendes
rDon José S . Pstaatsman,,
geb. in 1854 te Ferrol, was reeds opP
18-jarigen
g
J g leef.
tijddoctor in de rechten, ^in 1881 afgevaardigde in de
Cortès, behoorde tot de liberalearts
P J,werd min.
van handel en in 1889 van l'ustitre in 1894 min. van
finantiën in het kabinet-Sa gaste,
in welke kwaliteit
g
hi'J het landscrediet zeer bevorderde,, in 1910 min.resident;
12 Nov. 1912 te Madrid doodgeschoten
eschoten
g
door den anarchist Manuel Pardinas.
wt Can ara kustlandschap in het Z. van Voor-Indië,
aan de kust van Malabar, bestaat uit Noord-C., dat
tot hetresidentscha
Bombay
P
P
Ybehoort, 10 126
K.M2., 430 000 inw.; hoofd p1. de zeehaven Karwar
met 17 000 inw.; en Zuid-C., dat tot hetresidentP
schap
P Madras behoort, 10 106 K.M2. 1 056 000
inw.; hoofdst. de zeehanPn Mangaloer
met 44 000
g
inw.
Canarische Eilanden,
rSP . Islas Canarias, eil.groep in den Atlant. Oceaan,^op
P de W.-kust van
Afrika, vormen een Sp.
P Pprovincie( (dus9geen kolonie)
7273 K.M2., 404 000 inw.; zeven eel.zijzijn rooter en

bewoond, n.l. Teneriffa, Gran Canaria, Palm
Lanzarote, Fuerteventura, Gomera en Ferro, vijf
kleinere onbewoond. Alle eil. zij
zijn van vulkanischen
de hoo gste topPis de 3710 M. hooge
g Pico
de TeYde opP Teneriffa „Piek
(„Piekvan Teneriffe"). De
C. E. zijn zeer vruchtbaar;
het klimaat is er heerlijk;
J;
zij werden daarom in de Oudheid Fortunatae Insulae
(Gelukkige Eil.) genoemd.
De hoofduitvoer-artikeg
wijn (slechts 1i o van de vroegere
len zijn:
productie
J wijn
g P
meer; Madeira en Sherry),
rY) verder cochenille, uien en
aardappelen.
Zetel der regeering
PP
g
g is Santa Cruz de
Tenerife, dat met Las Palmas tevens de belangrijkg^J
ste haven is. De oudste bewoners waren de (yuan
chen, een Berberstam, die later met de SPan'J aar
zijn welke de C. E. sinds het einde
den vermengd
g zijn,
15e eeuw in bezit hebben.
landeng eslacht uit de fam. der
Canarium L., P
Burseraceeën, omvat Ind. balsemboomen, die welriekende harsen leveren(he
leverenhet zwarte dammarsL. Molukken levert het cana); C. commune L.(Molukken)
riehars voor fakkels, heeft eetbare vruchtkiemen,
de canarie-noten.
Canberra. Zie Yass-Canberra.
Canada eil. Zie Kreta. — Candia,r hoofdst. van den
op
nomos C. of Herakl(e)ion
o Kreta, 25 000 inw; op
^
deplaat
delaats van het oude Herakleion.
(candidatus). De Romeinen noemden
iemand, die naar een openbaar
ambt dong,
P
g C. naar
de schitterende witte (candida) toga,
g waarmee
zoo iemand zich op
P het Forum moest vertoonen.
Dat duurdeewoonli
g
J k 2 jaa
Jr. Er werd onderzoek
naar zijn
en hijJ moest die door
g
J bekwaamheid gedaan
openbare
redevoeringen
toonen. Het tweede jaar
P
g
^
werd hijJ op
geplaatst.
e
DaarP de lijst
J der sollicitanten gP
na begon
hij
een
voor
een
de
tot
kiezen
bevoegde
bur
J
g
g
ers rond
te gaan om hun stem te vragen.
hij
g
g KreeggJ
de meerderheid, dan aanvaardde hij
hij het hem toebedeelde ambt een Jjaar later. Slechts bijJ hoog
hooeuitzonderingwerd aan een Rom. burger
g toegestaan
g
bij afwezigheid
naar een ambt te dingen.
g
g
27 000
CandY o f Kandi, versterkte stad opPCeylon,
Y
inw.; zetel van een Eng.. gouverneur;
Boeddhistig
sche tempel
P met een tand van Boeddha. C. werd in
1796 door de Nederlandersenomen,
doch weldra
g
weer verloren; den En gelschen verging
gg het in 1803
niet beter; eerst in 1815 kwam C. voorgoed onder
Eng.
g bestuur.
van 20 mauds
CandY o f kendi, Eng.
g -Ind. gewicht
g
= 254 K.G. (C. van Bombay),
Y 226,8 K.G. (C. van
Madras , 339,65 K.G.C.
( van Surate), 234,96 K.G.
C. van Pondichery
Y en Karikal).
Girgenti
in het Z.
Canicatti,r stad in de It. prov.
P
g
van Sicilië), 30 000 inw.; zwavelgroeven,
wijnbouw.
g
Canisius,
r Petrus,^ eigenlijk
g J Peter de Hoedt Ned.
godgeleerde,g
geb. 5 Mei 1521 te Nijmegen,
rector
van het door hemestichte
Jezuiëtencollege
g
g te
Weenen, was van 1556-1569 de eersterovinciaal
P
zijner
Orde voor Opper-Duitschland
en Oostenrijk.
Oostenrijk
PP
1580 stichtte hij eeng
college der Orde te Freiburgg
in Zwitserland; ald.est.
g 21 Dec. 1597; in 1846
zalig
J
g verklaard. C. was een ijverigpropagandist
g
voor zijn
orde en bestrijder
der Hervorming. Zeer
Jg
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verbreid zijn zijn
cathechismen, een
um
J
$^ oote: „Schristianae"( 1554 en een kleine:
ma doctrinae christianae"1554)
christianaeietatis"
(1566).
P
aan den Aufidus
Cannae,^ s tad in het oude Apulië
P
nu de Ofanto), beroemd door de overwinning
g van
Hannibal op
P de Romeinen, 2 Aug.g 216 v. Chr.
Cannelures(van het Lat. canna, „riet"), noemt
men de loodrecht omlaagg
loopende,
gootvormige
P
^
g
groeven, die tot versiering
8op
P zuilen aangebracht
8^
g
z ^Jijn. Bij
J de Dorische zuilen heeft men 20 i 24 C.
met scherpe
P kanten er tusschen; bijJ de Jonische
en Korinthische ligt
g tusschen de C. nog
8 een stuk
van het vlak der zuil.
. Al
es-Maritimes,
Alpes-Maritimes,
Cannes, stad in het Z.-Fr. P
aan de Middell. Zee; 30 000 inw. ; badplaats.
P
11 Apr.
Canning,
g^ George,
g staatsman, geb.
9 Eng.
g
P
1770 te Londen, in 1793 lid van het Lagerhuis,
in
g
1796 onder-secretaris van buitenl. zaken, van 1807
—9 en oPnieuw van 1822-27 minister van buitenlandsche zaken, in Febr. 1827 min.-president;
gest.
P
g
8 Aug.
van de
8tegenstander
g
g 1827. C. was een heftig
Frankrij dreef hem ertoe
Fr. Rev.; zijn
J haat tegen
g Frankrijk
te doen bombardeeren en de Deensche
vloot te doen wegnemen in vollen vrede. Hoewel
, werkte hij met succes voor het doen ereen TorYJ
kennen van de opgestane
S . koloniën in Z.-Amerika
PgP
en voor de emancipatie
der Katholieken.
P
graafsch. Stafford in MiddenCannock s tad in het ^
Cannock,
Engeland, 29 000 inw.; ijzeren steen-koolJ
mijnen.
Cannstadt,^ s tad in Wurttemberg, in 1904 met
Stuttgart
vereenigd, in 1900: 26 497 inw.; indult
strie; keukenzout bevattende minerale bronnen.
Canobus. Zie Canopus.
„maatstaf", „richtsnoer"), een
Canon, „reel",
g
woord met zeer veel verschillende beteekenissen:
in de rechten: de 'aarli'ksche
afbetaling,
J
J
g waardoor
een te voren niet nauwkeurigg omschreven verPlichtin g
afgedaan
wordt; in de muziek: een meerstemg
migmuziekstuk, waarin de stemmen na elkander
invallen en elk harer de melodie der voorafgaande
g
herhaalt, zoodat het stuk zoolanggezongen
gg g kan
worden als men verkiest; in de beeldende kunst:
de regel
welke de schoonoon
g
g van de verhoudingen,
heid vormen van het menscheli'k
J lichaam; in de
boekdrukkunst: eenroote
lettersoort, nu alleen
g
voor aanplakbiljetten
en derg g. ingebruik 32 en
P
3
42uuten
in
)^ de theologie:
^ de lijst der BijbelP
boeken welke voor echtgelden; de C. van het
0. T. is ontstaan in den tijd tusschen Ezra en Christus en door de Chr. Kerk van de Joden overgenomen; de C. van het N. T. was bijJ de eerste Christenen onbekend. Teen
g het einde der 2e eeuw had
men twee verzamelingen:
de Evangeliën" en de
g
A ostolos", d. z. de vier Evangeliën en de Han„P
deling en met de Brieven (13
van Paulus, 1 van
(
} De Lat. Kerk sloot eerst
Petrus en 1 van Johannes).
op
oden te Hippo (393)
en te Carthago
P des
synoden
((397)
(
g 397
den C. van het N. T. in zijn
vorm af. C.
J tegenw.
g
noemt verder een besluit van een algemeen
concilie
g
list der heicanonniek recht);
recht ve rder de lijst
(
ligverklaarden (vandaar canoni8eeren, heilig ver-

klaren) en tenslotte hetebedsformulier
voor, ^bijJ4:en
g
na de consecratie in de mis (mis-C.).
rivierbed
Canon diep
P in den bodem ingesneden
g
in Sp.-Amerika
en in het W. der Ver. Staten, soms
P

369. De Groote Canon van de Colorado-rivier.
ter diepte
P van 1000 M. De Groote C. van de Rio
Colorado is zelfs 1630 M. dieP.Zie
( fig. 369).
of Canobus, kustst. in het oude E gypCanopus
A
te, aan den Canopischen
NiJ lmond; 15 Eng.
g mijP
len ten 0. van Alexandrië, met grooten Serapis-tempel, waarvan nabijJ Aboekir nogg puinhoopen
P
P en
overgebleven
de oude
g eo
8`raPhen lagg
Jzin. Volgens
8
bijJ C. de grens
tusschen Afrika en Azië.
^
Canosa di Puglia,
g^ het oude Canusium, stad m
de It.rov.
8 in het Z. O. van
P Bari delle Puglie
Italië, aan de Ofanto, 25 000 inw.
Canossa, Middeleeuwsch kasteel, thans ruine,
nabij Reggio
Re io in het Z. van Italië, bekend door de
Gregorius
VII er 25-28
deemoedi
' welke paus
e9
P
^g^
Jan. 1077 keizer Hendrik IV van Duitschland deed
ondergaan. Deze, in den ban gedaan en van zijn
rijk vervallen
verklaard
stond drie dagen
lang
^
g
g
als boeteling `'h, in een haren kleed in den barren
winter voor deoorten
eer
P hem vergiffenis
P
^ de paus
schonk. Aan C. is opnieuw
herinnerd door Bismarck's
P
14 Mei 1872): „WiJ
uitspraak
(in
( den Rijksdag
P
woordjeg
8
^8e
ggaan niet naar C.",^ wat een gevleugeld
worden is.
Canova,
: Antonio, It. beeldhouwer,geb. 1 Nov.
1757 te Possagno
nabij
est. 13 Oct. 1822
J Treviso,gest
g
Venetië, een der baanbrekers van de nieuwere
plastische kunst;^hij
g inz. beelden
J vervaardigde
P
uit de klassieke mythologie; het bekendst zijn
daarvan Theseus als overwinnaar van den Minotaurus" (1783); Amor en Psyche"(( Parijs);
J ; een
Hebe (Berlijn), Perseus met het hoofd van Medu-
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sa", de ^>Drie Gratiën"; verder schiep
afP hij
J ookgrafmonumenten enortretbusten.
P
Canovas del Castillo,^ D on Antonio, SP . staatsman^g
geb. 8 Febr. 1828 te Malaga,
g vanaf 1864 herhaaldeli'k
J minister, vanaf 1870 het hoofd van de
partij,
] g Bourbonsche linie weer opP den
P J^ die de jongere
Sp.
ggelukte;
P troon wilde herstellen, wat in Dec.
van 1874 met korte onderbrekingen
g tot Febr. 1881,
daarna weer van 1884-85, van 1890-92 en in
1895 opnieuw
minister-president;
8 Aug.
g 1897 in
P
P
de badplaats
Santa Agueda
door een It. anarchist
g
P
oop
vermoord. C. trachtte vergeefs de opstanden
P
Cuba en de Philippijnen,
zoomede de binnenl.
PPJ
onlusten te dempen.
C. was ook dichter en schreef
P
wetenschappelijke
wetenscha
PP J werken.
Canrobert, Franfois Certain, maarschalk van
geb.
Frankrijk,
g 27 Juni 1809 te Saint-Ceré (Lot),
diende in 1835 in Algiers,
steunde den staatsgreep
g P
g
van 2 Dec. 1851, leidde in den Krim-oorloge
g belegering
g met
P ^ voerde in den oorlog
g 8 van Sebastopol,
Italië in 1859 het 3de, in den Fr.-Duitschen Oorlog
het Ede legercorps aan, werd bij
van
J de capitulatie
P
Metz krïJ gseven
gene, was van 1871-1874 lid
g
der Nat. Vergadering, van 1879-94 senator;gest.
est.
Jan. 1895 te Parijs.
in het oude Spanje,
Cantabriërs Iberisch bergvolk
P ]
g
Biskaye
aan de Z.-kust van de Golf van Biska
e, die naar
zij
zijwerden
de Cantabrische Zee werdenoemd;
g
onderworpen.
25-19 v. Chr. door Augustus
rP
u9
Cantabrisch Gebergte,
g van de
^ ^ de W. voortzetting
Pyreneeën in N.-Spanje;
in den Pelsas de Europa
P
PJ
2665 M. hoog.
g
van
Cantal,^ vulkanisch ggebergte
g in het bergland
g
Auverg ne (in
( Z.-Frankrijk);
J) de kegel
g van den
Plomb du C. is 1858 M. hoog.
g — Het Fr. depP C.
5778 K. M2., 223 000 inw. ; hoofdst. Aurillac.
Cantaro of cantai0 ( It. ), kantar (Ar.) of kintal,
handelsgewicht
in de Balkan-staten, Italië en
g
Afrika, in den regel
g
g verdeeld in 100 rotoli van on g.
1ond.
In Alexandrië = 44,473 K.G. op
P Malta =
P
79,279 K.M. ; in Griekenland = 56,32 K.G. ; te
Konstantinopel
= 48,83
P
P = 56,45 K.G. in Tripolis
K.G.; in Tunis = 50,7 K.G.; in Marokko = 100
artal van 500 b, 540 G. De sinds 1874 in Turkije
in evoerd, metrieke C. = 100 K. G.
wettelijke
Jingevoerd,
oors r., in
Cantate,((It. cantata, „zangstuk"), oorspr.,
tegenstelling
g
g tot sonate, een stuk voor zangstemg
men met instrumentale begeleiding, nu een groot
^
vocaalwerk, bestaande uit solo's, duetten, koren, enz.
de 4e Zondag
Cantate ( Lat cantate,„zingt"),
g na
g
Paschen, waarop
P de mis begint
g met Ps. 98 : 1.
Kantelberg),
C(Ned.
CanterburyY(
9) het Rom. DuroverKent in het Z. 0. deel
num stad in hetraafsch.
g
van En geland, aan de Stour, zetel van een aartsbisschoper
An 1.
des rijks;
J
P
P
g Kerk, tevens primaat
25 000 inv.; kathedraal, waar Thomas a Becket (z.a.)
vermoord werd, en metedenkteekenen
voor den
g
Zwarten Prins en Hendrik IV.
i' 'es
Cantille
^ kantielje
7 of bouillon, buigzamepijpje
of zilverdraad,^ vervaardigd
g door het
g
metaaldraad spiraalvormig
P
g om een stalen naald
te winden en het dan af te schuiven. C. wordteg
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kwasten, epauletten,
enz.. -bruikt voor kragen,
P
g
Canton (Chin. Kwang-ts'ou- f oe), hoofdst. van
de Chin. kustprov.
Kwang
toeng
, opP den 1. oever
P
van de riv. van C. of Tsjoe-Kiang,
^
g die door de Bocca
Tigris
uitmondt in de Straat v. C. ; 900 000 inw. ;
g
bestaat uit een N. Oude- of Tartaren- en een Z.
Nieuwe- of Chineezenstad, verscheidene voorsteden en een drijvende
„Waterstad" op
J
P booten
in de rivieren ; vreemdelingen-kolonie
op
P het eil.
g
Sjamien; C. telt 120 tempels
Sjamien;
P met 2000, meest
Boeddh.riesters
en nonnen; is na Shan g-hai de
P
belangrijksteP
handelsplaats onder de bijJ verdragg
zijde en zijdeopengestelde havens ((uitvoer inz. zijde
katoen-, laswaren);
) zijde-,
g en papierindustrie.
PP
De eigenlijke
haven van C. is Whampoa,
P 50 K.M.
g J
beneden de stad.
Cantors stad in den staat Ohio in het N. W. der
Ver. Staten, 50 000 inw. — C. stad in den staat
Illinois in het N. W. der Ver.-Staten, 6 600 inwoners.
Canusium. Zie Canosa di Puglia.
Caoutchouc of gomelastiek(gummi elasticum ,
hetestolde
en gedroogde
melksapverschilP van versc
g
g
g
lende soorten boomen en struiken uit de families
der Euphorbiaceeën,
Urticaceeën, APoc
aceeën,
Yn
P
enz. De voornaamste soorten zijn:
Para-C. van
J
Hevea-soorten aan de Amazone-riv. in Brazilië,
abeira-C. uit
Ceara-C. uit Ceara in Brazilië; Mang
Pernambuco en Bahia; Centr.-Am.-C. of W.-Ind.C.; Afrik.-C.; 0.-Ind.-C., uit Ficus elastica en Urceola elastica, onderscheiden in Assam-, Borneo-,
Rangoon-,
Singapoer-,
PinanggP
g en Java-C. — Het
g
zuivere C. is bijJ gemiddelde
temperatuur zeer
gP
elastisch bijJ 0° bijna niet elastisch, doch niet brokkelig, ; bijJ 50° wordt het week; het is in water niet
oplosbaar;
in aether, etherische oliën, chloroform,
P
Petroleum en benzine zwelt het op
P en lost edeelg
telijko .P Het S. G. in 0.925. Het wordt ookggummi
enoemd.
Het
C.
wordt
gewoonlijk
of rubber g
J als
g
om het beg
ggezuiverde C. in den handel gebracht,
derf te weren. Het wordt in warm watereweekt,
g
tusscheneribde
walsen uiteengescheurd,
waarbij
g
g
J
door koud water de mechanische verontreini 'nen stukjes
worden,
)
] bast) weggespoeld
(
gen (zand
daarna tot dunnelaten
gewalst
en gedroogd.
g
g
P
g
Uit ditezuiverd
C. worden dan op Pverschillende
g
manieren dikkere, homogene
platen
vervaardigd,
P
g
g
die alsrondstof
dienen voor de verdere fabricage.
g
g
d. i. met 2
Meestal wordt het C.evulcaniseerd,
g
à 7 ° zwavel vermengd,
g waardoor het, elastisch
%
blijvend,
verblijvend, veel harder wordt. Inkt-gomelastiek
g ome
krï t men door gevulcaniseerd
C. te vermengen
krijgt
g
g
metuimsteen
oeder.
Door aan C. ongeveer
3
g
P
P
maal zooveel zwavel toe te voegen
alsgewoonlijk
g
gbijzonder
inevulcaniseerd
C. krijgt men een bijzonder harde
zelfstandigheid
(eboniet of hardgummi), die zwart
g
is vatbaar vooroli
sten en inz. gebruikt
wordt
PJ
g
voor kammen, sieraden en isolatiedeelen voor
electr,eleidin
^9 C. wordt bereid
g
gen. Kunstmatig
door indamP ingJ
van lijnoliee en kan eveneensgevulcaniseerd worden.
rov NieuwCape
e Breton,^ eil. in de Canadeesche Pprov.
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Schotland, voor het aestarium van de St. Laurens,
door de Cansastraatescheiden
van Nieuw-Schotg
land, 10 397 K.M2., 98 000 inw., meest van Franschen oorsprong; hoofdst. Sydney
Y Y 9900 inw.
Cape
Coast. Zie Goudkust.
Cape
p Coast Castle,, d oor forten verdedigde
8 Eng.
havenstad aan de Goudkust in W.-Afrika, 11 000
inw.
Cape
pe Fear River, rev. in den N.-Am. staat N.Carolina, 480 K.M. las g, over 180 K. M. bevaarbaar, mondt beneden Wilmington
uit in den Atl.
g
Oceaan.
Capelle,
p ^ 8gem. in het N. van N.-Brabant, tusschen
Raamsdonk en WaalwiJ k, 2427 inw.
gem. in Z.-Holland opP den 1.Capelle
a. d. IJsel,
^ g
p
oever van den Holl. IJsel, 5503 inw.
Capellen,
Fort van der,^ hoofdp1. van de afd. Tape
nah Datar van de resid. Padangsche
Bovenlanden
g
oPSumatra; het fort is na den Padri-oorlog
ge
gbouwd; delaats
telt 723 inw., w. o. 22 Europ.
P
P en
47 Chineezen.
Capellen,
^ Godart Alexander Gerard Philip,
p^
pe
van der, geb. te Utrecht, 15 Dec. 1778, werd minister van eeredienst en binnenl. zaken onder koning Lodewijk,
^ volgde
g dien vorst na de inlijvingg naar
Gratz, keerde na de omwenteling
g van 1813 naar ons
land terng, werd in 1814 benoemd tot commissaris-generaal,
tevens gouv.-eneraal,
van Ned. Indië,
g
8
welk ambt hijJ
9 Aug.
^ 1816 aanvaardde, bekleedde
het tot 1826, na tot 1819g
gere eerd te hebben samen met Elout en Buyskes, de beide andere commissarissen-generaal,
die Ned.-Ind. van de Engelschen
8
g
hadden overgenomen.
Hij verzette zich krachtigg
J
tegen
den
afstand
van
Singapore
a
aan
de
Engel8
g
g P
ger
schen, ook tegen
der HandelsmaatP
^ de oprichting
schaPPJ
i , nam veel goede
maatregelen
in het beg
g
las gder inlanders. Tijdens
zijn bestuur barsste oop
Tijdens
J
zij veruit, wat zijn
Java de oorlog
po Negoro
e9'
b van Die p
vertraagde.
Door het conservatief bewind in
g
daden afgekeurd.
Nederland werden vele zijner
g
Hij vestigde
zich opP het buiten Vollenhove bijJ
g
hoo hoog
e ambten van
Utrecht en wees alle blijvende
hand;
10 Apr. 1848 bracht hijJ zich in een vlaagg
P
van krankzinnigheid
om het leven.
g
Cape
yis een druk bep May
Y o f Cape
p Island City
zochte badplaats
in den staat New-Yerse
Y in het
P
N. 0. der Ver. Staten, 2300 inw.
Cap
etin
Yn
gisch Huis,^ d e derde Fransche dynastie,
die van 987-1328 regeerde
en 14 koningen
g telde,
g
afstammelingen van Hugo Capet. Capet moet afetas-^4 monnikska
ggeleid zijn
P , daar de
J van capp
tegelijk
beide eerste vorsten, beiden Hugo
u9 geheeten,
gJ
g
hertogen
van Francië en abten van St. Martin de
g
Tours waren. Hun stamvader was Witichin, een
Sakser, door Karel de Groote uit zijn land verdrekreeg
ven. Zijn
g door zijn
J zoon Robert de Dappere
pp
dapperheid
het hertogdom
Francië (het
latere Isle
(
PP
g
de France y en sneuvelde teen
g de Noormannen.
Zijn
Parijs en Robert en diens zoon
J zoons Odo van Parij
Hugo
o de Groote(zie op
ug I)
) oefenden tijdens de
P Hugo
laatste, zwakke Karolingische vorsten reeds tijdelijk
de koninklijke
macht uit. Na den dood van LodeJ

wijk V, den laatsten Karolinger, werd H o°Ca et,
de zoon van Hugo den Groote, 8TJ
aaf van Parijs,
herto van Francië en Bour gondië, 3 Juli 987 door
hertog
de edelen tot koninggg
gekozen; hijJ stierf in 996. Zie
verder onder Frankrijk.
Cap
Fra
Cap
^ is haven
^ vroeger
p
g
ap Haltien
aan de N.-kust van Haiti, 20 000 inw.; uitvoer van
koffie.
of haarbuis'eskracht
noemt men het
Capillariteit
^
p
verschijnsel,
dat water en andere vloeistoffen in
J
zeer fijne buisjes (capillaire of haarbuisjes) vanzelf opstijgen
illaire verschijnselen alle verfgen en cacapillaire
scheJ nselen, die de oppervlakten
van vloeistoffen
Ap
vertoonen, o. a. dit: wanneer de adhaesie tusschen
de moleculen van den wand en die der vloeistof
grooter is dan de cohaesie der vloeistofmoleculen
b J bijJ water in een glas),
((bijv.
g ) dan staat de oppervlakPP
hol; in het teg enoverg ete der vloeistof eenigszins
g
steldeeval
(bij
kwikzilver
in
een
glas,
bijv.)
(J
J ) neemt
g
g
ziJ een ietwat bolvormige
gedaante aan.
gg
Johannes, Franciscaner monnik, onCapistranus,
p
der Turken en der ketters, geb.
vermoeid bestrijder
g
24 Juni 1386 te Capistrano
in het ggebied van Napels,
P
P
werd in 1450auseli'k
Jlegaat
g in Duitschland, voerde
P
in 1456 een kruisleer
g aan, dat Bel grado, hetwelk
door de Turken werd belegerd,
ontzette; gest.
23
g
8
Oct.herinnerin
sdag1456
in het klooster te Uljak
J
(
)
g
of Ilok; heiligg verklaard in 1690.
Wolfgang, Duitsch Hervormer, geb. 1478
Capito,
p^g
te Hagenau
in den Elzas, werd in 1523predikant
te
P
g
aldaar;gest. 1541.
Straatsburg
P
g en Bucer's helper
(Lat. Ca itolium , de burcht van het
Capitool,
p
oude Rome, lag
op den CaP itoli'nschen
heuvel ( Mons
J
8P
heuvel
Capitolinus) , en in wi Jderen zin de geheele
g
iter( voltooid in 509 v. Chr.,
met den tempel
P van Jup
kort na de verdrijving
J
g van Tar quinius Superbus), de
burcht, de Tarpejische
rots, enz. De tempel
P ging
P]
tengronde.
in de Middeleeuwen doorplundering
P
gT
Het C. was het middenpunt
van het godsd.
en
P
8
staatkunde leven; daar offerden de consuls, wanstaatkundig
neer zijJ hun ambt aanvaardden, en daarheen trok
zij intocht binnen
de zegevierende
veldheer, die zijn
g
hield opP zijn zegewagen, eveneens om er te
offeren. Als treffende tegenstelling
g
g tot het C., dat
in zekeren zin het symbool
was van roem engrootYm^
heid was dichtbijJ de Tarpeji
P]sche rots, vanwaaraf
ter dood veroordeeldelebe'ische
misdadigers
]
g omp
lasgwerden geworpen.
— Het tegenw. C., aangege
g ^
bevat het
led
het plan
van Michel Angelo,
n9
P
g volgens
g
SenatorenPpaleis,
Conservatoren gleis en het be^ het Conservatorenpalei
n,
Capitolijnsch
Museum van Oudheden,
J
van
een schepping
— In navolging
P
gmg
PP g der pausen.
Rome hebben verschillende steden in de Oudheid
genoemd,
enoemd, en evenden zetel van hun geeringC.
zoo heet hetebouw
te Washin ton
g waar het Cong
gres der Ver. Staten zittingg houdt. — Vaak maakt
hierover
men toespeling
van het C. (zie
(
9
P gopP de ganzen
op
P Brennus . Deze dieren werden na den inval der
en oophet C. gehouden.
Galliërs aan deodengewijd
g
g
Ca itularia Netten, naar hun indeelin in hoofdde
verordeningen,
wetten
en
itula
,
ca
stukken
g
p
besluiten der Karolingische koningen.

^
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Capitulaties
p zijn die overeenkomsten tusschen
Christelijke,
Europeesche
staten en MohammeP
J
daansche vorsten, waarbij
J de eerste in die Mohammed. landen over hun eigen
8 onderdanen rechtspraak
P
uitoefenen door middel hunner consuls en die onderdanen dus onttrokken worden aan de Mohammed.
rechtspraak,
welke meestal niet strookt met de
P
EuroPeesche begrippen
van recht. Vooral in het
^PP
s ^ te revolutie waren deze
TurkiJ e van vóór de jong
1
zij in tijdens
tijden
C. van veel belang.
8 Echter werden zij
EuroPeeschen oorlogg in Oct. 1914 door de T.
regeering
In Egypte
bestaangeP8
gYP
8
g ^geheel opgeheven.
mende
rechtbanken voor civiele zaken
P
g Europeesche
tusschen inboorlingen
of tusschen
P
g en Europeanen
Europeanen
van verschillende nationaliteit;
Euro
PeP
litieverórdenin8 en der Egypt.
gYPreg eerin^ , mitsgoed8
gekeurd
door het Hof van Appel der gemengde
PP
8de
8
rechtbanken,elden
er ook voor Europeanen.
P
8
later Justin poCa istria bij de Rom. Aegida,
J
e9
IstriëOostenrijk),
Oostenrijk), in een bocht van
lis, havenst. in Istrië(
de Golf van Triëst (in de Adriatische Zee), als
J en olie; voorBgemeente 12 000 inw.; zeezout, wijn
malie
g hoofdst. van Istrië.
Cap ocia heette in de Oudheid een bergachtig
g ^
landschap
P in het 0. van KL-Azië, verdeeld in
C.) in het Z., en Klein C.( PonGroot-C. ( het eigenl. C.
tus, z. a.)) in het N. Vanuit C. hebben de Osmaansche
Turken Klein-Azië en Konstantinopel
P veroverd.
gem. in de Belg.
prov. Antwerpen,
ten
C ap en
rP
gP
s 8
N. van Antwerpen
J n naar RoosenrP aan de spoorlijn
P
daal, 5305 inw.
Cap rera(d.
( i. „geitenland"), versterkt rotseil. aan
de N. 0.unt
P
P van Sardinië, behoort tot de prov.
Sassari, 16 K.M2., ong.. 80 inw.; 1854-1882 woonplaats van Garibaldi, die er 2 Juni 1882 stierf.
Capri, het Cap reae der Ouden, eil. aan den Z. invan de Golf van Napels,
10 K.M2., 6800
P
ga^
lnw. ; in den Monte Solaro 585 M. hoog;
g met de
stadjes Anacapri, 2200 inw. en C. 4500 inw. ; een der
bekoorlijkste
eil. van de Thyrrheensche
Zee; eenJ
Yr
maal het lievelingsverblijf
J van keizer Tiberius. Aan
g
de N.- zijde
de Blauwe Grot, een stalachietengrot,
g
54 M. lang,
g tot 30 M. breed en tot 13 M. hoog,
g met
zoo lagen
ingang, dat zij alleen bij kalm weer toegJ
zij met een lazuurP heldere dagen
gankelïJ k is; op
g is zij
blauw licht vervuld; in 1826 werd zijJ door Kopisch
p
en Fries opnieuw
ontdekt.
P
Capritolium. Zie Kamperfoelie.
graaf von, Pruis. generaal
en staatsCaprivi,
>^
^
er Leo,
man,eb.
g 24 Febr. 1831 te Charlottenburg^officier
van deneneralen
staf in de oorlogen
gen
Oosteng
8 tegen
rik
Frankrijk 1870-71;1883--88
J in 1866 en tegen
g Frankrij
van de admiraliteit, daarna bevelhebber van
het 10e legerkorps, 1890-94 rijkskanselier,
1890
—
1892 tevens Pruis. minister-president,
nam 25 Oct.
P
1894 ontslag;
gest. 6 Febr. 1899 opP het riddergoed
gg
^
SkYr
enJ
bij Crossen aan de Oder.
peper.
Cap$icum. Zie Spaansche
p
pp
vesting
estin in de It.
prov.
rov. Caserta, aan de Volpua^ v
turno, 29 K.M. ten N. van Napels, 13 000 inw. —
In de Oudheid was C. eenrachti
ge stad, die in
P
luister wedijverde
met Rome en Carthago,
reek^^ spreek-
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om haar verweekelijkende weelwoordelijkgebleven
8
de ; na de nederlaag8 der Romeinen bij Cannae in 216
v. Chr. openden
de bewoners van C. hun poorten
P
P
voor Hannibals leer,
g doch dit werd daar aldra zóó
dat het de Romeinen niet langer
verwijfd,
g kon weerstaan, dezen in 211 C. beleerden
en innamen en de
8
inwoners voor eenoot
8T deel tot slaven maakten.
Dit oude C. lagg 4 K.M. meer Z.O. dan het tegeng en
woordige.
g
Venezuela (in
Carabobo, staat in de republiek
P
( het
N. W. des lande), 7732 K.M2., 169 000 inw. ; hoofdst.
Valencia.
Septimus
Bassianus en als caeCaracalla,^ oorspr.
p
P
sar Marcus Aurelius Antonius, zoon van keizer
4 Apr.
Septimus
Severus,geb.
Y
P 188 n. Chr. te Lyon.,
p
8
was Rom. keizer van 211-217; naar zijn
J lievelin 8uhijden bijnaam
dracht, het Gallische kleed, kreegg
hij
bijnaa C. ;
212 liet hijJJ
zijn broeder en mederegent
Geta in de
8
armen van zijn
als een
J moeder vermoorden, regeerde
8
verkwistend en bloeddorstig
g tiran, en werd 8 Apr.
P
vermoord. C. gaf alle vrije in217 door zijn
lijfwacht
J8
woners van het rijk
om van
J het Rom. burgerrecht,
8
hen belastingg te kunnen heffen. Te Rome liet hijJ de
Baden van C. bouwen ( Therniae Caracallae),) waarvan de ruinen nog
aanwen zijn.
g aanweti
distr.-hoofdst. in het Z.W. van Roemenië in de Kl.-Walachi'sche
laagvlakte;
12 000
J
g
inw.
Caracas, hoofdst. van de republiek
Venezuela en
P
van het Bondsdistrikt ( Distrito f ederal,ggesticht in
1904, met het eil. Margarita
1266 K.M 2., 113 000
g
inw.)^
niet ver van de kust,
door een spoorweg
P
g
verbonden met de zeehaven La Guiara, 73 000 inw.
— C. isesticht in 1567;
in
1812
door
een
aardbeving
g
geheel
vernield.
bijna
g
Caralben of Gariben, Indiaansch volk, dat vóór
de komst der EuroPeanen
woonde op
P de Kleine Antillen
of Caraïbische Eil. en verder
in heteheele
N. deel van Z.g
Amerika tot aan de Amazoneriv. ; thans leven er nog weinig
8
van op
o
talrijkeoverblijfselen
overblijfselen
Trinidad, Dominica en St.
Vincent, doch in het Z. 0. van = A
Venezuela en in Guyana
zijn
zij
Y
J
J nogvri Jtalrijk.
370. Caraïbe.
Caran d'Ache ((van het Russ.
„karandache", teekenstift) , Ppseudoniem van Emmanuel Poiré, Fr. teekenaar,eb.
8 te Moskou in
1858,est.
g te ParijsJ 1909, werkte aan velegeill.
g
tijdschriften
en bladen mee; bekend als dieren)
teekenaar en caricaturist.
Caramel, een bruine, bittere, niet kristalliseerbare
massa, ontstaan door het verhitten van rietsuiker of
koolhydraten
in het algemeen
tot 190° à200* C.;
Y
g
dient tot het kleuren van sausen, likeuren, bier,
enz. C. heet in den handel suikercouleur of couleur.
Caravaggio,
Amerighi
n9
9 da
^g ^eigenlijk
g J Michel Angelo
C., It. schilder,eb.
gest. in
g 1569 te Caravaggio,
gg g
1609 te Porto Ercole; naturalistisch schilder. Zijn
beroemdste schilderijen
zijn:
,De^
graflegging
van
J ^
g$^g
J
19
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( Vaticaan , een „Madonna van den RozenChristus"}
Spelers" (Rome Dreskrans"en
( Weenen) , „Valsche P
den) en muurschilderingen
g in de kerk San Luigi
g de'
Francesci te Rome. Sommige
J kerkstukken
g van zijn
waren zoo drastisch, dat ze uit de kerken verwijderd
J
moesten worden.
Carbolzuur of phenol werd in 1834 in steenkolenteer ontdekt en verkregen
g bijJ de distallatievansteenof bruinkolenteer. C. vormt in volkomen watervrijen
toestand naaldvormige,
g kleurlooze kristallen, die bij
C. koken; 100 deelen C.
42° C. smelten en biJj
met 10 deelen watereven
een kleurlooze, aan de
g
lucht rood wordende olie van doordringenden, creosootachtig
en geur
en brandenden, invretenden
g
in 15 deelen water,gesmaak; S.G. 1.066; oplosbaar
P
makkelijk
oplosbaar in alcohol, aether, choroform,
J P
glycerine
bijtend
enz. C. werkt zeer bijtend en als een hevigg
1
middel,
vergift,
vormt een voortreffelijk antiseptisch
P sch
g
hevaak metigips
s of infusoriën-aarde vermengd
g (pheals
g
8? (als C.-water gebruikt
) • in de chirirgie
antiseptisch
verbandmiddel, ook als geneesmiddel
antise
g
P
teen
g huidziekten, verder in de scheikunde tot het
maken vanicrinezuur,
salicylzuur
en van verschilY
P
lende verfstoffen. Het uit steenkolenteer bereide
creosoot is niets dan C.
staat Carbonari,
,
) geheim
( „kolenbranders"),
^ (It.
g
tijd der
kundi genootschap,
kundig
P in Italië ontstaan ten tijde
heerschappij
en daartegen
PPJ over Napels
P
g g ericht, streefde na 1814 naar het verkrïJgen van natiovrijheden.
nale onafhankelijkheid
en politieke
vrijheden.
Bij de
J
J
P
revolutie van 1820 opf Sicilië speelden
de C. eengrooP
met Franschegete rol. Nadat de C. reeds vroeger
g
getreden,
heimeenootscha
PPen in
g waren getreden
g
in 1823 hun zetel naar Parijs verlegd
g als
Charbonnerie. Zij
J bestonden tot 1830. Na de Julirevolutie ontstond een charbonnerie démocratique,
q
aan het hoofd waarvan Buonarotti (een der medestanders van Babeuf z.a.)) stond. Deze en andere
leiders zochten de actie van hetenootscha
geheel
g
Pg
afhankelij te maken, zoodat vele It.
van Parijs
J afhankelijk
vluchtelingen, waaronder Mazzani, er zich van losmaakten en „het Jonge
g Italië" stichtten. In 1841
ontdekte men in het Z. van Frankrijk nog
g een genootschaP, dat zich „Hervormde C." boemde, doch
na dien vindt mengeen
g spoor
P meer van de C. De C.
deden in hunlechti
heden
aan de Vrijmetselaars
J
P
g
denken; hun terminologie was ontleend aan het
III
kolenbrandersbedri
p
J f. Men zegt
g dat Napoleon
in zijnjeugd
] g tot hun genootschap
Pbehoorde.
g
Valencia, in het W.
Caragente,
P
^ ^ stad in de prov.
van Spanje;
P J 12 000 inw.; textiel-industrie.
Carcassone,^ hoofdst. van het dep.
P Aude in het Z.
van Frankrijk,
J aan de Aude en het Canal du Midi,
31 000 inw. ; de oude stad is nog
g door dubbele wallen
omgeven;
textiel-industrie, handel in koren en wijn.
J
g
van Rome,
Carcer Mamertinus,^ h et oudste gebouw
g
aan den voet van het Capitool,
oorspr.
P
P een bronevan enis voor ter dood veroordeelgebouw; later gevangenis
de misdadigers.
en andere hoofden van de
^
g Jugurtha
samenzweringen
g van Catilina verloren het leven binnen haar muren; volgens
hebben de
g de Chr. legende
g
Petrus en Paulus er gevangen
aPo
stelen
g gezeten.
g
g

Cardanus,
Cardano, Geronimo, Lat. Hieronymus
y
It.eleerde,
geb.
g 24 Set.
P 1501 tePavia, werd in
g
1534 hoogleeraar
in de wiskunde te:Milaan in 1559
g
hoogleeraar
in de geneeskunde
te ^, Pav ia, later te
g
g
Bologna,
P 1576 te Rome; bekend door
g ggest. 21 Set.
de naar hemenoemg
de, doch doorScipione
p
Ferro en later door
T arts
9 lisggevonden

Cardanische formule

tot het oPlossen van
vergelijkingenvanden
derdenraad,
door
g
den Cardanischen ring
en de Cardanische
koppeling. -- De
Cardanische ring
g is
een toestel tot het
o
ophangen
han en van voorwerpen,
waarop
P de
rP
371. Scheepskompas in den schommelingen,die
Cardanischen ring.
g
het toestel zelf maakt,
niet overgebracht
mogen
J de kompasg
g worden, bijv.
P as
sen, chronometers, lampen enz. aan boord van schePen. Het bestaat uit een rin g, die kan draaien om een
horizontale as, terwijl
J het voorwerp,
P dat in rust
blijven
moet, om een in den ringg bevestigde,
opP de
J
g
eerste as verticaal staande tweede as kan draaien.
) — De Cardanische koppeling
((Zie fig.
g 371).
oPpe g is een
koppeling, waarbij de assen zich kunnen bewegen
g in
hun lengte-zoowel
als in hun dwarsrichting,g alsook
g
in beide teelijk.
g
Cardenas, havenst. aan de N.-kust van Cuba, 120
K. M. ten 0. van Havanna, 24 000 inw. ; uitvoer
van suiker; gedenkteeken voor Columbus.
En
Eng . graafsch.
het amor
GlCardiff, havenst. van
g in Z.-Wales, 3 K. M. boven de monding
g van de
Taff in het Kanaal van Bristol, 182 000 inw. ;
dokkenedeelteli'k
(g
JopPhet eiland Barry),
Y) haven; belan
langrijk
rijk handelsverkeer met verschillende landen;
uitvoer voorn. steenkolen en cokes, invoer van koren, hout en ijzererts.
Eng.
Cardigan,
g ^
g graafsch. in Z.-Wales ; 1783 K.M 2.,
81 000 inw. — Hoofdst. C. aan den mond van de
Teifi, 3600 inw.
seudoniem
pseudoniem Enotrio Romano, It.
Carducci,
dichter,eb.
( Tosg 27 Juli 1835 te Valdicastello (in
kane) , was van 1861-1904 hoogleeraar in de letterkunde te Bologna,
ontving
g in 1906 den Nobelg
prijs
is voor litteratuur, gest.
g 15 Febr. 1907 te Bolodoor zijnhymne „Inno a Sag na; verwekte opzien
PY
tarra" 1865 ,af
g verder Poesie" 1871
{
) , Nuove
Poesie" (4e dr. 1881) en litterair-historische werken. Zijn
Zijn volledige
zijn te Bologna
^ na
g werken zijn
1889 verschenen in 20 deelen.
of carga
Cargadoor
^
g was vroeger
g de verte g enwoor dier
van lading
g van den eigenaar
g
( 9) en of schip,
g (carga)
P
die de reis meemaakte, op de
Pplaats van bestemmingg
de lading
g verkocht en een retourladingg inkocht. Was
dat werk aan meerpersonen
opgedragen,dan
d onderP
scheidde men een opperpil of supercarga en een ondercarga.
q Tegenwoordig
g
g komt deze functie niet meer
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voor; hoogstens, wanneer een firma een groote hoeveelheidoederen
verscheept
P naar een Plaats, waar
g
zij
geen voldoende relaties heeft. Tegenwoordig
g g
gg
Jnog
heeten de scheepsmakelaars
C.
P
Cariben. Zie Caraiben.
Cade(atria), was in de Oudheid het meest Z. W.
gelegen landschap
P KL-Azië, waarin de Meander
de voornaamste riv. was ; het werd bewoond door de
Indo-Germaansch
Cariërs naar het schi'nteenzuiver
J .
volk, dat door de Grieken om zijn
J zeerooverijen zeer
gehaat werd.
Carini, stad in de It.rov.
P Palermo, opP Sicilië,
aan den spoorweg
Palermo-Trapani
ani, 14 000 inw.
g Palermo-Tra
P
plaats ing
het Eng.-Ind. presidentschap
P
P
tusschen Bombay
Bombay,
Y en Poena, met BoedY^
dhistische tempelgrot uit de 2e eeuw n. Chr.
er
Egraafschap
Carlisle, hoofdst. van het Eng.
P Cumbggr
land in het N. W. van Engeland,
aan de Eden,
g
46 000 inw. -- C.
C.,stad in den staat Pennsylvanië
Y
in het 0. der Ver. St., 10 000 inw., in de nabijheid
het zwavelbad C.-Sp
rin gs.
Carlos, Don, infant van Spanje, de oudste zoon
van koningg Philips
p II, uit diens eerste huwelijkmet
alggeb. 8 Juli 1545 te Valladolid,
Maria van Port
u9^
halsraakte door zijn
zijn liberale denkbeelden en erge
ge
starrigheid met zijn
J vader in onmin, werd opP diens
last 18 Jan. 1568evan
en
stierf 24 Juli 1568
g
g
ggezet,
Zijn
voor
in deevan
g
ggevangenis.
g
J leven heeft stofgeleverd
vele drama's, waaronder een van Schiller.
Carlos I,
C
g, Zie op
P Portugal
^
^ koning
g van Portugal,
(Geschiedenis).
Carlos, Don, Maria Joseph
Ca
p I sidor de Bourbon, SP.
kroonpretendent,
ggeb. 29 Mrt. 1788, 2e zoon van
P
Karel I V van Spanje, werd tengevolge van het buiten werking
g stellen van de Salische wet door de
ra matieke sanctie van 29 Mrt. 1830 beroofd van
Pg
zijn
S . kroon, doch werd na den dood
^ uitzicht op
PdeP
van zin
P 1833 , die
J broeder Ferdinand VII ^ 29 Set.
alleen maar een dochter (Isabella) naliet, als rechtpartij
matigen koningg ((Karel V) door zijn
J^(de CarJP
een
listen) erkend, voerde met afwisselend geluk
g
burgeroorlog, tot hij
hi in 1839 naar Frankrijkmoest
vluchten, in 1845 deed hijJ van zijn
J rechten afstand
tenste
$^van zijnzijoudsten zoon en stierf als gras
Molina 10 Mrt. 1855 te Triëst. — Zijn
J zoon Don
Carlos Louis Fernando de
. Bourbon
^ PrinsderAsturiën,
die zich na den afstand van zijn
de
J vader graaf
^
geb. 31 Jan. 1818 te Madrid,
Montemolin noemde,g
zijn broeder bijJ Tortosa,
landde 3 Apr.
P 1860 met zijn
liet zich als Karel VI tot koning
P ] uitg van Spanje
roepen,
genomen en niet vrijP ^ werd echter ggevangen
^ g
zij broeder,
gelaten,
^ dan nadat hij
J^zoowel als zijn
g
hadedaan
van zijnJ aanspraken
(23 April).
P
g
HijJ herriep
P later dezen afstand als hem afgedwongen
doch herkreeg
prestige
g P
g en
g niet meer het vroegere
stierf 13 Jan. 1861 te Triëst in benarde omstandigg
heden. — Zijn
J broeder Don Juan C. Maria Isidoro
nietg
degeen, die^
mee gedaan g
had aan de g
landing
bij Tortosa; deze, Fernando Maria José, was ook in
Jan. 1861 overleden ,eb.
21
g
g 15 Mei 1822, gest.
Nov. 1887, handhaafde zijnJpretendentschap,
P
P
opPzijn
dat na zijn
gmg
J afstand, 3 Oct 1868, overging

291

oudsten zoon. Deze, Don Carlos Maria de los Doloros
geb. 30 Mrt. 1848,
Juan Isidore José Francisco,
^ g
noemde zich hertog van Madrid, trad in 1872
als kroonpretendent
onder den naam Karel VII in
P
het N. vanSPanej o ,Phield zich, voortdurend oorlogvoerend, van 1873-76 staande in de Baskischerov.,
moest echter 28 Febr. 1876 de wijk
J neP
men op
Hij
J woonde daarna te
P Fransch gebied.
g
Venetië;^gest. 17 Juli 1909 te Varese. Zijn
J rechten
over op zijn
gingenP
J zoon Jame
de Bourbon,^ ggeb.
eb
Y
in 1870 te Vevey, officier in het Russ. leer.
g
Nottingham
(in
Carlton^ fabriekst. in het graafsch.
g
^
8
Midden-Engeland);16 000 inw.
Eng.
schrijver,
eb.
4
Dec.
1793
homas,
T
Carlyle,
Y ^
gg
te Ecclefechan, in het Schotsche graafsch. Dumfries,
woonde te Londen, ald.est.
g 5 Febr. 1881, was een
oorspronkelijk
en geestig,
g
J
P
g
doch vaakrilli
J
g gschrijver,
bekend vooral door zijn
JPlastische, doch eenzijdige
,Geschiedenis der Fransche Revolutie" „French revol Lion,
a history",
Y 3 din., 1837 ,) zijn
in 1840 verschenen werk
On heroes,
hero-worship and
Pd
heroes in history"
^^
Y ,Over
helden en heldenvereering")
g)
Reeds vroeger,
tusschen
1834
g
zij „Sartor
en 1837, had hijJzijn
372. Carlyle.
De kleermaker
hersteld") ggeschreven, een satiriek boek over de
J tijd
ebreken van zijn
tijd.
gebreken
Turijn
Carmagnola,
nola stad in de prov.
J in N.-Italië,
P
12 000 inw. ;eboorte
g
Plaats van den veldheer C.
Carmagnola, It. veldheer, eigenlijk Francesco
Bussone,
= ggeb. te C. in 1390, ^aanvankelijkherder,
later Milaneesch, na 1425 Venetiaansch bevelhebber, veroverde Brescia op
P den hertogg van Milaan,
streed later minderelnkki
g
g, werd van verraad beschuldigd en 5 Apr.
P 1432 te Venetië onthoofd. Held
van een treurspel
P van Manzoni.
Caren nole
, D e, een in 1792, na de verovering8
van Carmagnola,
in zwang
gekomen
o
gg
Pspotlied
op
gn ^
Marie-Antoinette, met het refrein: ,Dansons la C.;
viva le son du canon!" Het bleef tot den 18den
Brumaire in zwang;
^ verg werd later door Bonaparte
boden.
graafsch. in Z.-Wales,
Carmathen of Caermathen,
2379 K.M2 .,> 151
inw. • hoofdst. C.,
C. aan de Towy,
wY
10 000 inw.
Carmaux,
P Tarn in het Z. van
^Pplaats in het dep.
las-inFrankri
k 11
inw.; bruinkoolmijnen,
J>g
dustrie.
van koningin
Carmen Y
Sylva,
gm Elisa^ pseudoniem
P
beth van Roemenië z, a.).
Sevilla in het Z. W. van
Carmona,^ stad in de prov.
P
Romeinsche
panje,
SSP
]> 17 000 inw. • wijnbouw;
oudheden.
C.
Carnarvon of Schietfontein, hoofdP1. van de afd. C.,
in derov.
P Kaap Pde Goede HoopPvan de Unie van
en de Karreeberj
Z.-Afrika tusschen de Oraneriv.
gen, 31 258 K.M2., 9 000 inw.

8
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Carnarvon,
^8raaf sch. in N.-Wales, 1461 K.M 2.,
142 000 inw.; de hoogste
streek van Engeland
g
g
Snowdon, 1085 M.). De hoofdst. C. aan de Menaistraat, 9 000 inw. ; zeebaden.
Carnaval,^tijdper
oorspronkelijkhet tijd erk tusschen
)tot Aschwoensdag,
en (6 Jan.)
begin
Driekoningen
g het
gin
van de veertiendangsche vasten, dat gevuld
werd
g
later beperkt
met vermakelijkheden,
8
P tot 3 h 8 dagen
voor Aschwoensdag
g en inz. in de Kath. landengevierd door maskeraden, enz. Het C.-vieren is waard
ontleend.
schijnlijk aan heidensche gebruiken
B
Carn
ie A ndrew, industrieel, 8geb. 25 Nov. 1837
^^
te Dunf ermline (Schotland),
ging
8'
^^ in 1848 naar Amerika,
verwierf daar een groot vermogen, inz. in de ijzeren
i
^
^
staal-industrie,enga
enaf daarenorme 'sommen voor
•
oPenbare bibliotheken en andere instellin
$^e van openP en
baar nut, o. a. verschafte hij
de noodige fondsen voor den
a het Vredes paleis
bouw van
te 's Ha ge. HijJschreef ook
373. Carnegie.
g
ee ' e boeken, o. a. „The
emPire of business" (1902).
Carnières
in de Belg. prov. Henegouwen,
^ ggem.
g
P
arrondissement Thuin ten W. van Charleroi, aan
de Haine, 8397 inw.
graaf, Fransch
Carnnt Lazare Nicolas Marguerite,
staatsman, wel de Cato der Fransche Revolutieeg
noemd om zijn
P
J onkreukbare deugd
g en republikeinschen eenvoud,eb.
Y^Cote
g 13 Mei 1753 te Nolay
d'Or),was bijJ het uitbreken der Revolutie kapitein
P
biJ het korps
werd in 1791 lid van de
Pingenieurs,
g
Wetgevende
Vergadering,
later
van
de
Nationale
Wetg
Conventie, kreeg
g als lid van het Comité van Algemeen Welzijn
^
g over de oorlogszaken,
J de opperleiding
PP
streed soms zelf mee, ontwie
de
wierpen organiseerde
g
levée en masse", ontkwam
toch maar te nauwernood
aan de guillotine, daar hij
niet tot Jacob
de inen behoorde en onverholen zijn
minachtingg voorRobe^ pierre
te kennen gaf.
en de zijnen
g
Toen men eens in de Conventie een voorstel deed
om C.evan
g
gen te doen
nemen, riepPageen der leden:
de overwinning
374. Lazare Carnot. C. heeftg
" en de begeorganiseerd,
Or9aschuld'^ers zwegen
J
g beschaamd. Den bijnaam:
zi'nvoornisateur de la victoire heeft hijJ behouden.:OPJ
stel werd een eindeemaakt
aan de terechtstellingen
g
g
in de Vendée en amnestie verleend. Onder hetSchrikhij te Parijs
bewind stichtte hij
J het Polytechnisch Instituut. Hoewel aanvankelijk
J teen
g het Directoire
gestemd,
ggekozen..
J^ door 14 departementen
P
^ werd hij,
g
lid van den Raad der 500 en later directeur, was
z" n^oorstelwerd
wederom de ziel van den oorlog.
g Op
P9

Bonaparte
naar Italië gezonden.
BijJ den staatsgreep
p
8
8T P
van 18 Fructidor (4 Set.
P 1797) ontkwam C. door
een overhaaste vlucht aan de deportatie
naar CaP
zijn ex-collega's
Barras, Rewbe.'l
Yenne, waarmee zijn
g
en Lareveillère, hem bedreigden,
hoewel hijJ alle aan g
biedingen
der royalisten
van de hand gewezen
Y
8
8
had. Zijn
J medestander in het Directoire Barthélemy
werdevan
en
en gedeporteerd.
Na den
S
g P
8
ggenomen
staatsgreep
8^ P van 18 Brunaire (9 Nov. 1799) riep
P
Bonaparte
C. aanstonds uit Genève terug,
p
8 in 1800
werd hijf min. van oorlog,
$ verg nam in 1801 ontslag,
zette zich als lid van het Tribunaat teen
g Bonapar^r
te's verheffing tot keizer. C. keerde in 1804 naar
zijn
geboorteplaats
terug,
nog
steeds
met
geen
J 8
P
S
g
S
hoo8eren rang
8 dan bataillonschef en zonder veel
jaar later kende Napoleon
fortuin. Eerst 7 jaar
hem een
p
'aar8
van 10 000 francs toe. HijJ bood echter eerst
]jaargeld
in 1814, toen zijn
verf vaderland weer in gevaar
g
i diensten aan en werd bekeerde, Napoleon
^ zijn
noemd totouverneur
van Antwerpen,
rP de belangg
8rijkste
vesting des
J Hij gaf
Jg de vestinggeerst over
g rijks.
op
voorlooi bewind, toen hij^ vollef bevel van het voorloopig
die
8 zekerheid had van den afstand van Napoleon.
^
Na diens terugkeer uit Elba werd C. door hem verheven tot min. van binnenl. zaken, totair,
graaf
P Mgr
en groot-officier van het Legioen van Eer. Den graventitel heeft hijf nooit gedragen.
Na Waterloo verg
g
den
afstand van Nazette hijJ zich tevergeefs
tegen
gen
en
g
naar Maagdenburg,
1^Leon en vluchtte daaropPwaar
hi'J 3 Aug.
overleed. In 1889 werdzijn
zijn Jlijk bïeg
Jg
zet in het Panthéon. — Hi
te C. Fr.
^ schrijver
ApoI Y
^
en staatsman, zoon van den vorige,
6 Apr.1801
g geb.
g
te St. Omer, werd in 1839 lid van de Kamer van
Afgevaardigden, voe
g de zich bij
J de uiterste linkerziJ de, was na de Febr.-revolutie van 1848 korten
onderwijs,
tijdminister van openbaar
J werd na den
P
herhaaldelij in de
staatsgreep
staats
^ P van 2 Dec. 1851 herhaaldelijk
wetgevende
lichamenggekozen, was van 1871-75
g
reP
ubl. lid van
de Nationale
Vergadering,
later ^
g^
se
nator voor het leven. HijJ was een der voornaamste
leiders van de Fransche democratie en stierf 16
Mrt. 1888. — Sadi C.,
C. zoon van den vorige,
president
gP
der Fransche Republiek,
P
ggeb. 11 Aug.
g 1837 te Limoes,
te Annecy,organiseerde
g
Y^ g
g werd ingenieur
in 't laatst van 1870 de verdediging
gg in Normandié
werd na 1870 herhaaldelijktot afgevaardigde gekozen was van 1880-81 minister van oPenbare werken werd in 1885 minister van financiën, werd 3
Dec. 1887 totresident
van de republiek
gekozen
en
P
P
g
25 Juni 1894 door een Ital. anarchist, Caserio Sante,
Zijn
te Lyon
J lijk
J werd in het
^
Y met een dolk gedood.
Panthéon bijgezet naast dat van zijn
grootvader.
J $^
Carolina afkorting
Carolina,
g voor Constitutio criminalis Carolins C. C. C. de door keizer Karel V in 1532 op
denondsla
der
g Hals erichtsordg
g „Barober sche
^
nungg" als rijkswet
uitgevaardigde voorschriften
J
voor heterechteli
kJ onderzoek door middel van de
g
bleef langen tijd
de
pijnbank,
J grondslag
g
^
gvoor het
Duitsche strafrecht en strafproces.
P
Carolina, landstreek in N.-Am. langs den Atl. Oceaan, in 1512 door de Spanjaarden, later door de
Franschen en nog
g
8ekolo^ later door de Engelschen
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niseerd; nu verdeeld in de twee staten Noord- en
Zuid-C. (z. a.).
koraal-eilanden
Carolinen, eil.-^oe (meerendeels
P(
en riffen)
) in de Stille Zuidzee, bestaande uit de ei8enli
J ke C. en de Palau-eil.; zijJ maken deel uit van
het Duitscheebied
N.-Guinea (in
( ruimeren zin),)
g
liggen
gg tusschen Kaiser-Wilhelmsland en de Marianen; ong.
inw. (Micronesiërs,
(
, in
g 1450 K.M2., 41
1906: 150 blanken). Behalve de Palau-eil. zijn
J van
belang
d.-(
g de eil. JapP (kabelverbindingen
gen met Ned.-Indië, China, Amerika enz.), Truk, Ponape,
P Kusaie.
Het klimaat is ersti
van palmen,
^; wouden
g
P
mangroven en oranjeboomen. Duitschland verwierf
in 1899 de C. tengevolge van een minnelijke
minnelijk schikdat 25 mill.. eseta'
peseta'sschadeloosP
P
gmet Spanje,
stelling ontving;
P de C.
g in 1914 bezette Japan
Carolus Magnus. Zie Karel de Groote.
Golft van, de grootste
en diepst
Carpentaria,
p
g
P in het
land binnendringende
baai van Australië, aan de
g
N.-kust van dat werelddeel, 750 K.M. lang, aan
den ingang
600 K.M. breed. Aan de 0.-zijde
0.-zijde
kaap
P
g
Duifken, aldusenoemd
naar het schip
g
P „Du en",
waarmee in 1616 Nederlanders vanuit Bantam het
eerst Australië ontdekten. Deolf
g zelf is genoemd
g
naar de Carppentier((z. a. ).
van
Carpentier,
^ P ieter de,gouverneur-generaal
p
g
g
Ned.-Indië,eb.
P zeilde
g omstr. 1588 te Antwerpen,
in 1606 alsopperkoopman naar Indië uit, werd 23
Jan. 1623 als opvolger van Jan Pietersz. Coen g ouv .volg in 1627 het bewind aanJzijn
ggeneraal, droeg
opovolretourvloot
g over, keerde met een rijkbeladen
J
naar Nederland terug,
g werd door de Compagnie met
10 000ilden, een gouden
keten en medaille van
g
2 000id.
g van 400 gld.
g en een degen
g begiftigd en tot
bewindhebberekozen.
Hij
J stierf 5 Sept.
P 1659 te
g
Amsterdam.
Carppentras, stad in het dep.
P Vaucluse, in het Z.
van Frankrijk,aan de Auson, 11 000 inw.; Rom.
oudheden.
de prov. Modena, in N.-Italië,
Carpi, stad inP
,
33 000 inw.; hoofdst. van het voorm. vorstendom
C.
Carmel,^ odovico, It. schilder, ggeb. in 1555 te
Bolo^
a, est.1619,
stichtte een eigen
g schilderschool.
g
Zin neven waren leerlingen
Zijn
g van hem en werden ook
beroemde schilders: Agostino
geb. 1558, gest
est.
C.
g
^ g
te Parma, vooral bekend als kopergraveur en
als onderwijzer
in de schilderkunst; Annibale C.,
C. de
J
beroemdste van het drietal,eb.
2 Nov. 1560, gest
est.
g
Juli 1609 te Rome, schilderde mythologische
fresco's in hetaleis
Farnese te Rome.
P
Massa Carrara in N.-ItaCarrara,^ stad in de prov.
P
lië, niet ver van de kust der Ligurische
Zee, 49 000
gu
van marmer gebouwd;
beroemde
inw.; bijna
g
g
J geheel
marmergroeven (Carrara-marmer).
,
Carrier,^ Jean Batiste,
p
ggeb. in 1756 te Yolet bijJ
Aurillac in Z.-Frankrijk,
J werd in 1792 lid van de Nat.
Conventie, is berucht om de wreedheid, waarmee hijJ
in Normandië en in Oct. 1795 en later te Nantes
tegen
Jg sg evangenenenverdachten
g de Vendeesche kri'
optrad.
Honderden werden verdronken door middel
P
van vaartuien,
g waarvan 's nachts luiken in den
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bodemeo
end we rden ((de „NoY adel".) Ook oP an ^h
dere wijzen
werd er gedood,
zoodat de lijken.
van
g
16 000 slachtoffers, in èèn maand vermoord, de lucnt
en het water der Loire vergiftigden. Teru
ervePen
gg
door Robesp ierre, wist hij zich te rechtvaardigen...
g
Den 9den Thermidor werd ook h
hij gevangen
g
g geno men; 16 Dec. 1794 werd hije
uillotineerd.
gg
Carriers of Takellies, Indianenst. in N.-Amerika,
tot de Athabasken behoorend, in het brongebied
van
g
de Fraser-riv. (W.-Canada).
Carroccio, in de It. legers
g in de Middeleeuwen een
door stierenetrokken
wagen,
g
g waaropP het vaandel
der republiek,
waartoe het leger
P
g behoorde, prijkte.
PJ
De C. werd als eenpalladium beschouwd: eromheen
woedde de strijdhet hevigst.
g Het verlies ervan gold
g
als de ergste
g de stierenbespanning
P
^ diende
g nederlaag;
om een overijlde
vlucht onmogelijkte maken.
J
Carstens, Asmus, Duitsch historieschilder,eb.
g
van 10 Mei 1754 te St. Jur g en bijJ Sleeswijk,
de
J woonde
af 1792 te Rome, ald.est.
26
Mei
1798.
Naast
Thorg
in de kunst
waldsen was C. het, die een nieuw tijdperk
Hi beg
PHij
begon te laat met het in oliein Europa
inwijdde.
niets na dan aquarellen
verf schilderen, liet bijna
q
waarvan de onderwerpen
en teekeningen,
P bijna
Jbij alg
zijn
tiJ d aan de mythologie ontleend zijn.
Murcia, in het Z. 0.
Cartagena,
ena stad in de prov.
P
van Spanje,
P J aan de Middell. Zee, 103 000 inw.;
vesting
veel
g en oorloshaven;
g
g van den eersten rang
handel. — C. werd 228 v. Chr. als Carthago
9 Nova
door Hasdrubal g esticht, 210 v. Chr. door de Romeinen veroverd, in 1711 door de Saracenen verwoest.
Bolivar
Cartagena,
P
g ^ hoofdst. van het departemento
in Columbia, aan de Golf. van DariëAtl.
Oceaan),)
(
35 000 inw.;oede
haven.
g
Cartesiaansche duiker, een door Cartesiuszie opP
stuk speelgoed;
een lazen
Descartes) uitgevonden
gg
dat in water rechtopp
zweeft in een stopflesch,
die
P
door een blaas afgesloten
is.
g
Drukt men op
P die blaas,
danaatPPP
het poppetjeJ
omlaag
g
(omdat de samengeperste
lucht op
P het water drukt en
dit nu door een kleinaatje
g J
in het metgevulde
luchto
PP
dataar
dJ binnendringt,
g
P etje
door soortelijk
J zwaarder
:^ __ _ `li nt`''`
wordt). Heft mende drukking
rijst het duikertje
op,
duikertj
P dan rijst
Cartesiaansche weer omhoog ; het er in binduiker.
nengedrongen water wordt er
dan weer uitgedrongen, omdat
de verhoogde
g spanning
P
^der lucht in het duikertje zelf
geen tegenwicht meer heeft.
Carthago(door de Grieken Karchedon, door de
Phoeniciërs en de Carthagers
^ a^ Nieuwg zelf Karthada,
stad"enoemd
was in de Oudheid een beroemde
g
stad op
P de N.-kust van Afrika, in de omstreken van
het tegenw.
Tunis,^ volgens
de sa
sage
g
ge gesticht
door
g
g
Phoeniciërs onder aanvoering
g van Dido(z. a.)) in de
9e eeuw v. Chr. C. had ten slotte 700 000 inw., verJ gebied
grootte
zijn
ebied naar het Z. tot aan het Tritonr
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meer, naar het 0. tot aan de Groote Syrte,
Yr naar het
W. tot aan den Atl. Oceaan. De levende
levendigehandelszijner
inwoners dwong het de heerschappij
gg
PPJ oop
zee en overzeesch bezit na te streven; reeds in de 6e
eeuw v. Chr. bezat het koloniën, in Sardinië Sicilië,
Spanje,
Gallië en]
op de W.-kust
van Afrika.`''Zijn
P
P
J
staatsregeling
g g was overheerschend aristocratisch;
aan het hoofd van den staat stonden twee suffeten,
die de Romeinsche schrijvers
afwisselend koningen,
g,
consuls en dictators noemen. ZijJ
voorzitters
van den senaat, van de rechtbank en vaak oPP
erbevethebbers in oorlogstijd.Zi'
Zijwerden gekozen,
eveng
als ook de veldheeren. De senaat bezat de wetgevende en de uitvoerende macht.
Een aaneengeschakelde
g
geschied enis van C. bet eerst iners
de 5e eeuw v. Chr., toen de Carthagers
g
of Puniërs in botsingg kwamen met de Grieken oop
Sicilië. Twee eeuwen lang
g duurde de strijd om
Sicilië. De nederlaag,
nederlaag, aan de Carthagers
in 480 bijJ
g
Himera door Siciliaansche vorsten toegebracht
en
g
waarbij hun leer
8 van 300 000 man onder Hamilcar
bijnaeheel vernietigd
lang
jaar
g
g werd, dwongghen 70 jaar
hun verovering sP landen te staken. Hannibal veroverde ten slotte in 406 een deel van het eiland en
na veel oorlogswisselvalligheden had C. eindelijk in
het be gin der 3e eeuw het eiland geheel
in zijn
g
J macht
Nu echterwam
het in botsing
b
k
g met de Romeinen,
die, juist Beneden-Italië veroverd hebbend, nu
eveneens het oog
g op
g sloegen
P het rijkeSicilië. In de
drie Punische Oorlogen (z. a., 264-241.218-201
en 148-146) braken de Romeinen onder Scipio
p
Africanus C. 's macht, nadat Cato door zin
J „Ceterum
censeo Carthaginem
esse delendam" het meest had
g
bijgedragen(zie
zieopo Cato) . In 146 werd de stad
geheel verwoest en ingelijfdbi' de Rom. prov.
gbij
Africa.
P
Caesar stichtte opPdieP
plek in 44 v. Chr. weder een
kolonie C., die weldra totooten
bloei kwam; ^J
zij
^
werd in 439 n. Chr. door Genzerik tot hoofstadeg
maakt van het rijk der Vandalen, in 533 door
Belisarius veroverd en in 697 door de Arabieren verwoest.
een der vermetelste
Cartouche,^ Louis Dominique,
q
dieven, dieeleefd
hebben, geb.
in 1693 teJ
Parijs,
g
g
verzamelde een heele rooversbende, werd, na een
waar schrikbewind te hebben uitgeoefend, ten slotte
in 1721evangen
geen
foltering8 vermocht
^ genomen;
8
8
g
hem bekentenissen af teersen;
toen hij,
hij tot het rad
P
ten slotte zag,
uitkomst meer
g dat geen
^
mogelijkwas, noemde hijJ namen van mede Plichtigen, waaruit bleek dat zelfs bekende edellieden en
dames tot zijn
J bende behoorden. C. werd 27 Nov.
1721 terechtgesteld
en zijn
zij naam is door schilders,
g
en schrijvers
van „volksromans" verJ
eeuwegd.
werktuigkundige, eb.
Cartwight,
g , Edmund, Eng.
gg
24 Apr.
10
P 1743 te Marnham Nottin gham , gest.
g
Oct. 1823 te Hastings,
ook als
g oorspr.
P geestelijke,
g
dichter bekend; vond een weefmachine uit(1786)n
)
nogg versch. machines ten behoeve der vlasbereiding.
g
havensi. in den Venezol, staat BermuCarupano,
p
dez, op
het
schiereil.
Paria,
12
000
inw.;
handel.
P
CarYatieden in de bouwkunde bekleede vroufr,^

wenf'^P
uren, die somwijlen
in plaats van zuilen of
pijlers
aan8ebracht worden;
PJï
1- beroemd zijnvooral de C.
` \
E
te
^• ^%^,< -- van hett Erechtheion
`
Athene, 6 figuren,
^^`^°^ ^• !
^ ^ de mooiste
:M.,;1'Yt-;^l
^"'';' i? "+C'1°f
C. der Oudheid (Zie
fig.).
(
g )A
Casablanca of Dar el
zeehav en in Marokko aan
c
den Atl. Oceaan,
24-25 000
inw .•, 5 Aug.
g. 1907 door de
r
I
`'
Pranschen beschoten en
daarna bezetop
(zie P
.,
^
...
^' . :+^rYiriiíwK^.,^^ .:

•;°

•

-Beda,

^,^^^ r. ' ^ ^^•
^^,
^
^^,^^-^

t^

^t^^

--4•

•

sn ^

°

^ `^t a,^^^^

^'

(

_

-^

Ma-

rokko) •

stad in

Casale Monferrato,..
!
de prov.
Alessandria in N . p
Italië, ten N. van Genua,
376. Caryatieden.
op
^
P den r. oever der Po,
32 000 inw.; vroeger
^g resivan Mont f errat.
dentie der markgraven
g
remona in N.Casalm iore s tad in de prov.
Casalmaggiore,
P rov Cremona,
Italië aan de Po, 16 0000 inw.; g las- en aardewerkindustrie.
It. avonCasanova, Giovanni Jaco ppo de Seingalt,
n9
turier,eb.
aanvankelij
g 2 Apr.P 1725 te Venetië, aanvankelijk
J ke, leidde een er erli'k
g
8 J leven, zwierf door
vele landen, werd in 1755 door den Raad der
Tienen te Venetië in de Piombo opgesloten,
wist
Pg
1 Nov. 1756 daaruit te ontvluchten, werd in 1785
bibliothecaris vangraaf Waldstein te Dux in Bohemen en bleef daar tot aan zijn
J dood, 4 Juni 1798.
Hij
Hi liet „Mémoires" na, die een levendigg beeld geven
8
van de verdorvenheid der zeden in de 18e eeuw.
Gaetano, Afrika-reiziger,
Casati,
^
g
ggeb. 1838 te
Lesmo in N.-Italië, It. officier, bereisde vanaf
1880 de streken aan den bovenloop
P van den Nijl,
werd in 1886 door den koning
Unjoro
g van Unjoro
gevan gen
J
y bevrijd.
g ggehouden, echter in 1889 door Stanley
HijJ
7 Mrt. 1902 te Como.
Cascaden-gebergte o f Cascade Range,
n9 bergketen
8
aan de W.-kust van Amerika, in de staten Oregon
g
ton, ontleent zijn
zn
en Washington,
J naam aan de watervallen van de Columbia-rivier, bereikt in den Mount
Rainier een hoogte van 4370 M.
Caseine of kaasstof
f is een eiwitachtige stof, die
zoogdieren;
gdieren;
zich bevindt in de melk van alle zoo
bij het
J
zuur worden der melk stolt zijJ ; door de melk in aanrakingte brengen
g met leb of door het laten verzij op den bodem neer. Droge
zuren der melk slaat zij
g
oedervormi
C. is Pwit
enoor
leb uit melk neerg, De door
geslagen^
C. is de grondstof voor de kaasbereiding.
g.
C. wordt verder nogg voor verschillende industrieële
doeleindenebruikt
(tot
het vervaardigen
(
g
g van
C.-kalk, dienende bij
J het kleuren van katoenen
stoffen, van C.-gom,
als grondlaag
9
g voor de C.-schilg
derkunst (ter vervanging
van frescoschilderingen)
ging
en tot het bereiden van voedingszouten,
nutrose,
g
sanato een, enz.).
sanatogeen,
Vlaamscheslacht
g
^ oorspr.
P uit Piémont afkomstig.
Jan de C. wasgeheimschrijver
g
van Lamoraal van Egmond,
toen deze stadhouder
9
van Vlaanderen was. In 1566 benoemd totoug
verneur van Oudenaarden, beschermdeeli'keli
Jk
g J
^ ^`

^

CASEMBROOT—CASSIODORUS.
R.-Kath. en Protestanten. Later trad hijJ echtertegen
g
de Protestanden op,
P wat niet belette,^ dat hiJin 1567
op
genomen, gefolterd
en
P last van A lvaggevangen
g g
g
2 Juni 1568 te Vilvoorde onthoofd werd. Francois
S^
de C.,
C. Ned. zeeofficier, geb.
g 26 Juli 1817, onderscheidde zich in 1862 in Ned.-Indië, o. a. bij de inneming
g
van Singkep
g P en als commandant van de „Medusa"
bij
J Simoneseki in Japan
P ( 1864);est.
g in April
P 1895.
Caserta
Caserta, hoofdst. van de prov.
C.r,yroeger
g Terra di
P
Lavoro 5268 K. M2., 806 000 inw. ; in Campanië,
Lavoro(
Ben.-Italië),) 33 000 i.nw
prachtig
; P
koninklijk
g koninklijk kas Cases, Graaf de Las . Zie Las Cases.
Casimir-Périer,r Jean Paul Pierre, Fransch staatsman,eb.
J stammend uit de
g 8 Nov. 1847 te Parijs,
familie Périer(z. a.),veranderde in 1874 zijn naam
in C.-P., werd in 1876 tot afgevaardigde gekozen
ekozen
1893 tot voorzitter van de Kamer van Afg evaar di8den, was van 1893-94 minister-president,
P
werd 27 Juni 1894ekozen
tot president
der Frang
P
sche Republiek,
welke
waardigheid
hij,
uit
afkeer
P
g
J
van het zelfzuchtige
politiekepartijenen
g streven der P
van deersoonli'ke
J aanvallen, waaraan hijJ in de per
P
reeds 16 Jan. 1895 neerlegde
(zijn
n o P(J
g
volger
;est. 11 Mrt. 1907 te Parijs.
g was Félix Faure)g
J
Cao
Caspar-Roblesdiep
-Roblesdie of K olonelsdie
p , kanaal in
Friesland, omstr. 1574e
g ^aven opP last van den
Sp.
P stadhouder Caspar
p Robles; het loopt
P van het
Ber$u
mermeer tot aan Gerkesklooster.
en
Cassagnac,
Cass aC Adolph
p Granier de, Fr. schrijver
politicus,
geb.
12 Aug.
elle
g
g 1808 te Averon-Bergelle
g
Gers , schreef dagbladartikelen,
die opzien
baarden
P
g
door hun heftige taal, werd na 1848 een hartstochtelijk
was van 1852-70 lid van het
J Bonapartist,
P
Wetgevend
Lichaam, werd in 1876 weer tot af geg
ge
vaardig
degekozen;
schreef historische werken,
g
die niet door groote juistheid uitmunten; est. 13
Jan. 1880. — Zijn
geb. 2 Dec,
J zoon, Paul G. de C.rg
1843 te Parijs,
hartstochtelijk BonaparJ , eveneens hartstochtelijk
P ar
tist, sinds 1884 redacteur van „l'Autorité", van
1876-1893 en opnieuw
van 1898-1902 afgevaarP
g evaar
digde, est.
J
g 4 Nov. 1904 te Parijs.
Gr. Kassandros , zoon van den MaceCassander( Gr
Cassander)
veldheer Antipater
( z. a.) , kreeg
p
g na den
dood zijns
(
J vaders (319)
) in Griekenland en Macedoills allengs
g de macht in handen, liet Alexanders
zin weduwe Roxane en zijn
moeder Olympias, zijn
zij zoon
vermoorden (311), daarna een anderen
zoon van Alexander: Hercules (309),est.
297
g
v. Chr.
Cassandra,
r dochter van koning
g Priamus van
Troje
Troje en van Hecube, ontving
in ruil
g van Apo,
p
voor haargunsten,
de gave
der voorspelling, kwam
^
g
haar belofte ]g
'eens hem niet na, werd door hem
gestraft
door de toevoeging, dat niemand aan haar
g
voorspellingengeloof
eloof zou slaan. Toen zij
zij den val
van Troje
Troje voorspelde,
werd zij
Na dien val
J bespot.
P
P
werd zij
9
((z. a.)) mee gge-J als slavin door Agamemnon
nomen naar Mycene
en daar met hem vermoord
Y
door Clytemnestra.
Cassano d'Adda, vlek in de It.rov.
Milaan, 8800
P
inw.; bekend door drie veldslagen:
in 1259 werd
g
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de GhibbeliJ nsche aanvoerder Ezzelino er verslagen
g
door de Milaneezen; 16 Aug.
de Oostenrijkers
J
^
onderrins
Eugenius
door de Franschen onder
^
P
Vendome; 27 Apr.1799 de Franschen onder Moreau
door de Russen en Oostenrijkers
onder Soeworo .
J
Cassatie kan aangeteekend
worden tegen
gen von
g
nissen in hoogste
ressort gewezen,
ewezen, d. z. die, waarg
vaneen
g appèl
P of hooger
g beroepP bestaat. De zaak
komt dan voor den Hoogen
g Raad, die het toezicht
heeft op
loop
P en de afdoeningg der
P den geregelden
g g
rechtsgedingen, alsmede op
omen
der wetP het nakomen
ten door de leden der rechterlijkemacht. De Hooge
g
Raad mag
g echter niet,gelijkde rechter in appèl,
PP
deeheeleP
zaak opnieuw onderzoeken, doch magg
slechts om bepaalde
redenen het vonnis van den
P
rechter vernietigen,
n.l. lo. wegens
g
g
g vormgebreken,
waaroPnietigheid
gesteld
is; 2o. wegens
g
g
g verkeerde
toepassing
toe
P
g of schending
g der wet; 3o. wegens
g ens over schrïJ din
^ gedeelte
g der rechtsmacht. Het ^e iteli'k
g
van
dus aan den Hoogen
P roces isheten
gRaad onttrokken. Zijn
Zijn een of meer der drie opgesomde
om Pg
standigheden aanwezig,
g dan vernietigt
g de H. R. het
vonnis. Deze vernietiging
heet C. P
Het C.-beroep
moet in strafzaken binnen 3 dagen,
g in burgerlijke
g J
zaken binnen 3 maanden na de uitspraak
ingesteld
P
g
worden. In deevallen
sub. 2o en 3o kan de Hooge
g
g
Raad voor het vernietigde vonnis een andere beslissing in de plaats
stellen:
in
het
geval
sub
10
P
g
moet hijJg
de zaak verwijzen
naar een ander college
en wel een kantongerechtszaak naar de arrondissementsrechtbank, waaronder het kantongerecht
g
ressorteert, een arrondissements-rechtbankzaak naar
heterechtshof,
waaronder de arrondissements
g
rechtbank ressorteert, eenerechthofszaak
naar
g
een naburig
gerechtshof. De feiten of vermeende
gg
feiten, namens belanghebbenden
tot verkrijging
Jgmg
van C. ter kennis van den Hoogen
g Raad gebracht,
g
noemt men C.-middelen.
Cassini,
r Giovanni Domenico, sterrenkundige
g en
aardrijkskundige,
eb. 8 Juni
geb. 1625 te Perinaldo bi'J
Nizza, werd in 1650 hoogleeraar
in de sterrenkunde
g
te Bologna, in 1669 directeur van de sterrenwacht
te Parijs,est.
g 14 Sept. 1712; ontdekte de 4 wachters van Saturnus en de wet van de beweging
der
^g
maan om haar as. — Zijn
J zoon Jacques C. (gest.
(g
11 Apr.
P 1756 te Thury)
Y en diens zoon, Cesar Frangest.
g 4 Sept.P1874 te Parijs,
rir
J waren
^ is C. de Thury,
eveneens directeuren van de PariJj sche sterrenwacht.
Cassin0r in de Middeleeuwen San Germanog eheeten, stad in derov.
P Caserta in Ben.-Italië, aan
den voet van den Monte C. r13 000 inw.; overblijfselen van het Rom. Casinum. Te C. werd in 1230
vredeesloten
tusschen keizer Frederik II en paus
P
g
Gregorius
IX.
e9
Aurelius, It. staatsman en
Cassiod0ru3 Magnus
a9
er 0.-Gotijdens de heerschappij
geschiedschr. tijdens
PP J der
then in Italië,eb.
Y
g omstr. 480 na Chr. te Scyllacum
in BruttiumCalabrië trad in dienst van koningg
Theodorik den Groote en bekleedde onder hem en zijn
opvolgers de hoo
hoogste
betrekkingen
in den staat.
g
g
Bij
Bi' den inval van Belisarius spoorde
hij
J de Itali.
P
anen aan, de Gothen niet afvalligte worden. Toen
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geb.
hun heerschappij
Castello Branco, Camillo, Port. schrijver,
J f g
PPJ ten einde raakte, trok hijJ zich in
16 Mrt. 1826 te Lissabon,est.
6 Juni 1890 opP een
een door hem nabijJ
zijn
gesticht
g
Jgeboorteplaats
g
P
g
in deroman
de meest gelezen
klooster terug
P rov. Minho;
g
g (540)) en stierf er omstreeks 575. HijJ buiten
schreef theologische
en enc^
cloP, geschriften,
die schrijver
((meer dan 100 deelen)) in Portugal.
J
g
^
Castellon de la Plana,
elina
'kin de Middeleeuwen in hoogg aanzien stonden.
^ hoofdst. van de
8J
in de 0.-Spanje
(6465 K. M2., 311 000
Cassiq uiari of Cassiq uiare riv. in Venezuela,
P ] (
P
gprov.
>ge- mie
3 K. M. van de zee,
vormd door bifurcatie van den bovenloopPder Orino- inw. ; ten N. van'iValencia
^i
co dien zijJ verbindt met de Rio Negro,
van 33 000 inw. ; de haven heet Grao de C. d. 1. P.
ST zi'riv.
J
geb.
de Amazone; 400 K. M. lang.
Castelnau, Curières de, Fr.eneraal,
g
g 1851,
g
Cassius^ G a'us
7 Longinus, met Brutus hoofd der 2e luitenant in 1870, maakte den Loire-veldtocht
ramenzwering tegen
en Caesar, werd in 49 door Pom mee, commandeerde als kolonel het 37e re g.
g te
van de 5e brigade
te
^9'us tot bevelhebber der vloot benoemd en ver- NancY, was later generaal
g
g
sloeg Caesars vloot bijJ Sicilië. Na den slaggbij
J Phi- Sedan, 1900 .11, commandant der 3e divisie,
Raad van
liPP
i (42) liet hij zich
door een vrijgelatene om het werd in 1913 lid van den Oppersten
J
PP
Oorla ; is geen
overtuigd
leven brengen.
Oorlog;
P
g
g republikein.
g
Castelvetran0 stad in de It.rov.
Trapani
in het
Castaldi, Pam ilo It. boekdrukker en geneesheer,
P
P
ruinen
8eb. te Feltre, wordt in 1472 als boekdrukker te 0. van Sicilië, 24 000 inw.; in de nabijheid
gestomstr. 1474; wordt in Italië van Selinus of Selinunt.
Milaanenoemd,
est.
g
o in de prov.
als de uitvinder der1
boekdrukkunst.
1)
Lago,
Castiglione.
C.
del
Perugia.
P
(Midd.-Italië), aan den W.-oever van het TraciCastanos,
^ Don Francisco Xaverio, hertog
g van ()
Baylen,
Sp.
S . generaal, geb.
y
g 22 Apr.
P 1756 te Biscaye,
Y, meensche Meer, 13 000 inw. — 2r-C. della Stiviere
vooral bekend uit den Sp.P onafhankeli'ksoorlo
J
g, in de N.-It.rov.
P Mantua, 6000 inw. 5 Aug.
g 1796
er Wurmdwong
van het Andulasische versloeg
versloe Bonaparte
onder
^ er de Oostenrijkers
J ers
g alsopperbevelhebber
PP
leger 22 Juli 1808 een Fransch leer
leer
ser; Augereau
kreeg
u9
g onder gen.
g
g naar dien slag
8 den titel van
Dupont
Du
bij
werd in 1833 hertogan
C. — 3)) C. di Sicilia,, stad opP Sic' 'ë
JBalen
Y tot capitulatie,
9
p
P
grande
ende van Spanje
• est. Prov. Catania) aan den voet van den Etna, 13 000
P ] en hertog
Y ^g
g van Balen
24 Set.
wijnbouw.
inw.; zijdeteelt
en wijnbouw.
— 4) C.) Fiorentino,
P 1852.
8 Sept.
Castelar,^ Emilio, SP. staatsman, geb.
g
) aan
P Arezzo (in
( Midden-Italië),
P 1832 vlek in de It.rov.
te Cadiz, werd in 1857 hoogleeraar
in de eschieden spoorweg
P
g
g Rome—Arezzo, 13 000 inw.
g
denis te Madrid, leider der rePubl. partij,
Castillaansch Kanaal,
^ 210 K. M. lang
P J werd in
g kanaal in
1864 bijJ verstek ter dood veroordeeld, werd in 1868 N.-Spanje
P ] van Alar de ReyY aan den bovenloop,
P
lid der Cortes, in 1873, na den afstand van koning tot Valadolid aan den benedenloop
P van de Pisuerga
g
Amadeus, minister van buitenl. zaken, 7 Set.
naar Medina de Rioseco.
J
P 1873 met zijtak
— 2 Jan. 1874 minister met dictatoriale macht,
bergketen,
welCastiliaansche Scheidingsgebergte,
r
g
trok zich daarna eenaar
P jaar terug,g was van 1876 ke de Castiliaansche hoogvlakte in twee deelen ver—93 republ.
lid van de Cortes, trok zich in 1893 deelt, ( Oud-Castilië in het N.,Nieuw-Castilië in het
P
uit hetolitieke
leven terug,g stierf 25 Mei 1899 te Z.), 800 K. M. lang,
P
g hoofdketens van 0. naar W.:
Murcia.
de Sierra de Guaderrama2405
M. ), de Sierro de
(
Castelbuono, stad in de It.rov.
Palermo 0op Gredos (2661 M.), de Sierra de Gata en in Portugal
P
g
Sicilië, 11 000 mw.;eneeskrachti
ge bronnen. de Serra da Estrella en da Cintra.
g
Castelfidardo,
vlek in P
de prov. Ancona
Casting,Sp.
^
( (nabij
J
^P Castilla, is de streek in het midden
Spanje,
Loreto in Midd.-Italië, aan de Adr. Zee), 7000 inw. ; van het tegenw.
P J verdeeld in de hoogvlakten
gv
g
bekend door de nederlaagg der pauselijke
van Oud-C. in het N., bestaande uit de voorm. koP
J troepen
P
onder Lamoricière teen
Oud-C. en Leon, met de prov.
Burgos,
g de Piémonteezen onder ninkrijken
J
P
g
Cialdini( Set.
Logr
ono Santander, Soria, s
Segovia,
Avila, Palencia,
8
P 1860).
Leon104
10 229
Castelfranco, 1) C. dell' Emilia, het oude Forum Valladolid, of Salamanca, Zamora enLeon(
Gallorum, stad in de N.-It.rov.
M2., 2 768 000 inw.), en van Nieuw-C.(tevens
P Bologna,
g^ 13 000
inw. — 2) C. Veneto, stad in de N.-It.rov.
Treviso, voormalig
Madrid,
P
P
g koninkr.) in het Z., met de prov.
13 000 inw.
Toledo, Guadalajara,
Ciudad Real en Cuenca
J
Castel Gandolfo, stadje in de It. prov. Rome, aan 72160 K. M2., 1923 000 inw.),tusschen welke beide
het Albaansche Meer, 2300 inw.;auseli
k paleis
deelen het Castiliaansche Scheidingsgebergte.
J
P
P
dat het voorrecht van exterritorialiteit heeft
Castlereagh, Henry Robert Stewart, viscount, margekregen
18 Juni
kies van Londonderry,
y^ g . staatsman, geb.
g
g8 in 1871; nu een nonnenklooster.
1796 te Mount Stewart in Ierland, van 1804-09 afCastellamara. 1) C. del Golfo,^ het oude Emporium
p
Segestae,
havenst. op
^
P de N.-kust van Sisilië (ten wisselend min. van oorlog
g en van koloniën, werd na
W. van Palermo), 20 000 inw. — 2) C. di Stabia, 1812 als min. van buitenl. zaken de ziel van de coalistad in de It.rov.
tie tegen
I, maakte zich binnenslands
P aan de Golf van Napels,
P Napels,
Po
geP
g Napoleon
oP
de P
puinhoopen
poogde
J reactionnair drijven,
J
P van het oude Stabiae(z. a.), 33 000 haat door zijn
^P
g teverinw.; haven, arsenaal, koninklijk lustslot Quisisana;, 8eef s Engeland
zich te doen aansluiten bijJ de Heilige
8
geneeskrachtige bronnen.
Alliantiez.
Alliantie(z.a.), pleegde
g 13 Aug.g1822 zelfmoord.
Castellaneta,
Lecce
ecce
(in
Castor-olie. Zie Ricinus-olie.
^ stad in de Z.-It. prov.
P
APulië;10 000 inw.
Castor en Pollux. Zie Dioscuren.

(

GASTRA—CATANI9.
Castra meerv. van het Lat. castrum, „versterking^
g", heette bij
(die
grP
J de Romeinen een legerplaats
ltoos door een loopgraaf
en een wal met palissaden
PgP
versterkt was). Het woord komst vaak voor in Rom.
Plaatsnamen: C. Batava, Passau, C. Bonnensia, Bonn,
Regensburg, enz.
C. Regina,
e9
Castreeren noemt men het vernietigen
g of wegsnijg
den der zaadballen of der eierstokken, waardoor
het voortplantingsvermogen opgeheve
o eheven wordt;
tot geneeskundige
bij
•
J vrouwen somwijlen
gg
doeleindenlaats
(ovariotomie),
J ziekte der
(
} bij
P
zaadbalder
er
eierstokken, bijv.Door het wegnemen
^
Gr.
leeontmannin
(ontmanning)
blijftdegesnedene castraat,
(
gg
zijngeestelijke
en lichamelijke
lichamelijk
eunuch) achterlijk
J in zijn
zijn stem
(blijfto. a. baardeloos)) en zijn
„wisselt" niet, waarom men in vroeger
g eeuwen in
Italië vaak tot castratie zijn
J toevlucht nam om
te krijgen.
Dieren worden
Jg
g
ggoede discantzangers
gecastreerd om ze bruikbaarder voor den arbeid te
maken (ruinen, trekossen), of betereschikt
tot
g
vleesch
mestenvarkens
mesten(varkens, gevogelte)
) of om fijner
g g
te krijgen.
president van Venezuela, geb.
Castro, Cypriano,
y^ P
g
12 Oct. 1858, begon
zijn loopbaan
als muildierdriJ
P
g zijn
ver, was later eigenaar
van een plantage,
^
P g werd in
1900 tiJdeli
J k
President, na in 1899President Andra5 Mei 1904 kreegg C.
de ten val te hebbenebracht.
g
jaar
van het Congres
^ dictatoriale macht voor èèn jaar,
hijJ nogmaals
voor 6 jaar
gekozen
werd.
]
g
g
zij
Hi' regeerde
uitsluitend door geweld,
bracht zijn
Hij
g
g
Euro
in tal van verwikk eling en met Europ.
P mogendheden (zie Venezuela)) en werd in Dec. 1908 verdrongen
door Phij
pres. Gomez, terwijl hi in Europa
P
g
reisde. Hij
Hij deed nogg een vruchtelooze poging om
naar zijn
P een
J land terug
g te keeren, althans zich op
der Antillen te vestigen, en keerde toen naar Europa
P terug,
g woont nu opP Trinidad, bezit een enorm
vermogen,
tijdens
presidentschapPbi'eenvertijdens
J
Jzijn
P
g
gaard.
van den infant don PeCastro, Inez de, deeliefde
g
met haar
dro van Portugal,
^^ die in 1345 in 't geheim
g
huwde. Zijn
J vader Al f opus I V liet haardoorgehuurjaa later
de moordenaars ombrengen
g (1355). Twee jaar
hem
Pedro aan de regeering
•
g
g en het gelukte
g
twee van de drie naar Castilië uit geweken moordeJhij
naars in zijn
macht te krijgen, die hij ter dood liet
folteren. Daarna liet hij
lij van Inez de C.
J aan het lijk
en Deze dramatische stof
bewijz
•
J hulde bewijzen.
door vele dichters Camoëns o. a.) behandeld.
Cordova in Z.Castro del Rio,^ stad in de prov.
P
panje,
Guadajoz 12 000 inw.
SP
]^ aan de Guadajoz,
i stad
Castrog oYann
P Cáltanisetta
^ in de It. prov.
oPSicilië, aan den spoorweg
Palermo-Catania,
P
g
26 000 inw. ; op
PdePplaats van het oude Enna.
Messina opP Sicilië,
Castroreale stad in de It. prov.
Castroreale,
P
10 000 inw.
.rov. Santander,
Castro-Urdiales, zeesi. in de SPP
aan de Golf van Biscaye,
Y 14 000 inw.
Casuistiek,
Casuistiek de toepassing
P
^
g der moraaltheologie
eva
caofodsd.
zedeleer opPenkele bepaalde
P
ggevallen
g
sus),die leert te beslissen inewetensvra
gen, bijv.
g
bij
werd
P
^ botsing
g tusschen verschillende plichten;
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vooral door Jezuïeten (Casuisten)
vaak tot spitsP
(
(Escobar,
Busembaum,
von ' e stelsels uitgewerkt
(
g
Liguori e. a.).
van den
Casula of kazuif el heet het opperkleed
PP
R.-K.riester
bijJhet lezen
P
der mis.fi
(g. 377).
Catacombenvan
va het laatCatacomben(
woord catacumbae), onderaardsche begraafplaatsen
der eerste Christenen, vanaf
het einde der le eeuw tot in
de 4e eeuw en inz. te Rome,
waar het tufsteen
8 even
waren met nauwe gangen
(crypten),
c ten , die ware dool–
hoven vormden. De totale
377. Kazuifel.
lengte
der C. onder Rome en
in de omstreken was wel 1000 K. M. De graven waren
boven elkaaregP
laatste nissen in de loodrechte
wanden, afgesloten
door platen of steenen, waaropP
P
de naam van den overledene, vergezeld
van eenige
g
^
Christelijke
symbolen. Hier en daar vindt men
Christeli
J Y
^ootere, overwelfde en met schilderwerk versierde ruimelkaar en loopen
ten.
Deen
Pboven elgangen kruisen
kaar in 3 à 5 verdiepingen. Beroemd zijn
J vooral
de C. van Domitilla en die van Calixtus. De C. werden eerst in 1578 weder ontdekt en inz. door Rossi
(1864-77) doorzocht en beschreven.
Catalaunische Velden of Campi Catalaunici heetten in de Oudheid de uitgestrekte
vlakten rondom
g
Chalons ( Catalaunum} in Champagne( 0.-Fr. )aan de
Marne, bekend door de overwinning,
g welke de Rom.
veldheer Aëtius en met hulpP der West-Gothen beau..).
haalde op
P de Hunnen onder Attila z. a. (451 n. Chr
Het aantalesneuvelden
wordt geschat
opP162 000.
g
g
Volgens
de sage
g bleven de schimmen der verslagenen
g
g
strijden, zóó verbitterd was
no 3 dagen
nog
g opP de C. V. strijden
geweest.
• g
g
Cataloni g Sp.
g
g een Aragonsch
P Cataluna, vroeger
vorstendom in het meest N. 0. deel van Spanje,
P ] de
tegenw.
prov.
Gerona, Barcelona, Tarragona
en LeriP
g
g
da, 32 196 K. M2., 1966 000 inw.; een woest bergg
land, in den Pico d' Anethou(Pyreneeën) 3404 M.
•.—
rov. ( Hisg In de Oudheid was C. een Rom.prov.
p ania Tarraconensis), werd later door de Alanen en
Gothen, in de 8e eeuwedeeltelijk
door de Mooren
g
bezet, kwam in 778 als hoofddeel van de Sp.
P Mark
Arag veraan Karel den Groote; werd in 1137 met Aragon
eenigd en werd in 1479 met Castilië Spaansch.
De
P
inwoners, de Catalanen, onderscheiden zich door
en vertoonen ten opzichte
van Spanje
vrijheidszin
P
P]
seperatistische
neigingen. Zi' hebben een afzonderPZij
keCatalaunsche
taal,
die
ook
in
het
Fr.
dep.
(
P
P YrgP
énées-Orientales gesproken wordt, in de 16e
eeuw haar karakter van schrijftaal
verloor, doch
J
sinds het midden der 19e eeuw weer beoefend
wordt.
Catamarca,
^Pprov. in het N. W. van Argentinië,
g
bergachtig, 123138 K. M2., 110 000 inw. — De
hoofdst. C.
San Fernando de C. heeft ong. 10 000
C.(San
inw.
Catania, hoofdst. van de It.Y.
P^ C. (4966 K.M 2.
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751 000 inw.; op
) aan den Z. voet van den
P Sicilië)
Etna aan de Ionische Zee, 212 000 inw.; voorm.
Benedictijnerklooster
((een der prachtigste
J
g ste kloos P
ters van Europa), universiteit, belangrijkmuseum
van oudheden; haven. — C. werd in 739 v. Chr. van
uit Naxosesticht.
Het werd herhaaldelijk
herhaaldelij door
g
en geteisterd:
in 1170, 1669, 1693, 1813,
g
g
doch niet in Dec. 1908.
Catanzaro, hoofdsi. van de Z.-It. p rov. C. (5258
K. M2., 488 000 inw. ; in Calabrië), 32 000 inw. ; in
1783 en Sept.
geteisterd.
P 1905 door aardbevingen
g g
Blijde In den laatsten
Catap ult. Zie Balester en Blijde.
oorlog werden in de loopgraven
somwijlen
weer
P8
ouderwetsche C.ebruikt
om bommen te werpen
g
P
vijandelijke loopgraven.
in niet ver verwijderde
vijandelijke
J
Pg
gepaard.
Catarrh, ontsteking
Catarrh
J
8 van een slijmvlies,
8P
gaande met opzwelling
g en roodwonden van het ontstokenedeelte
en met afscheidinggvan slijm
J of etter,
g
vaak ook met koorts ( catarrhale koorts);
) wordt bijJ
sterke afscheiding
g van slijm ook wel slijmvloed of
blennorrhoeaenoemd.
Oorzaken: kouvatten of
g
prikkels (door
stof, schemische invloeplaatselijkeP
(
den, overmatige
inspanning). Een epidemische
8P
catarrhale aandoeningg is de griep
p of influenza.
alleen Le Cateau
Cateau-Cambresis,^ Le, tegenw.
g
enoemd, stad in het Fr. dep.
genoemd,
P Nord, 11 000 inw. ;
wol.- en katoenspinnerijen;
3 Apr.
J
P
P 1559 werd er de
vredeesloten
tusschen Frankrijk,S anje en EngSpanje
Frankrij behield de Drie Bisdommen:
^ eland; Frankrijk
Toul en Verdun, die het aan Duitschland ontnomen had en het op
terugg veroverde
P de Engelschen
g
Calais. Overigens
g ggaven allepartijenelkaar de gemaakte veroveringen
g terug.
g
Catechese beteekent onderrichting;
g in de eerste
eeuwen der Chr. Kerk verstond men er inz. onder de
voorbereiding
der enen, die in de Chr. Kerk zouden
g dergenen
o enomen: de catechumenen. Hun leerPg
meesters heetten catecheeten. In Alexandrië bestond reeds in het midden der 2e eeuw n. Chr. een
catecheetenschool. De methode bijJ het onderwijs
J
S ebruikt was niet van den beginne afaan die in
vragen en antwoorden. Deze methode, de catechetiek, kwam eerst later in zwangg (zie
( opP catechismus). Hetodsdienstonderwi's,
J waarbij
J de categ
chismusebruikt
wordt, heet catechisatie.
g
ieder beknopt
Catechismus,^ in 't algemeen
g
P leerboek in eenig vak van et
kunst of wetenschap;
P in het
bijzonder
vragen en antwoorden ingerichte
de in vragen
^
leerboekjes
van den Chr. godsdienst.
Zulke C., de
]
g
hoofdzaken van denodsdienst
bevattend, waren
g
reeds in de Middeleeuwen in zwang.
g De eerste wordt
toegeschreven
aan een monnik Kero te St. Gallen,
g
die in de 8e eeuw leefde. De meest bekende C. zijn:
J
in de Kath. Kerk de opP last van het Concilie van
Trente samengestelde
en in 1566 uitgegeven „C.
g
Romanus", ook wel de Romeinsche of Trentsche C.
genoemd,
met de Apostolische
Geloofsbelijdenis,
de
P
8
Sacramenten, de Tien Geboden en het Onze Vader.
Het iseen
C., doch een handboek voor
g gewone
g
((Zie ook op
J
P Canisius). Tegenwoordig
geesteli'ken.
g
g
worden in bijna
ieder bisdom afzonderlijke
Jjke C. g e bruikt, die natuurlijk
J wat de eigenlijke
g J leer betreft

alle overeenstemmen. — In de Protest. Kerk zijn
^J
vooral bekend: de Groote C. voor de predikanten)
P
)
en de Kleine C. van Luther ( 1529 ), die van Calvijn
(Fr. 1542; Lat. 1545) en de z.g.
g Heidelber9sche C.,
op last en met
medewerking van Frederik III,,
g
keurvorst van de Palts opgesteld
door Zacharias
Pg
Ursinus en Car^r Olevianus, in 1563 uitgegeven
en door de Synode
van Dordt (1618-19)) aan8e Yn(
nomen als belijdenis
J
g eschrift der Ned. Herv. Kerk.
In de Anglikaansche
Kerk wordt de „Church-C."
g
gebruikt,
ebruikt, die uit slechts 24 vragen
bestaat; in de
g
Presbyteriaansche
Kerk in Engeland
„The Assem^
Y
bl -C." De Groote Russische C., „Confessio orthodoxa", door Petrus Mogila,
metropoliet
van Kiew,
g
P
in 1462 opgesteld,
is het officiëele leerboek der
Pg
Grieksch-Orth. Kerk.
Catechu, cachou of Japansche aarde (Terra Ja nica), een extract uit de vruchten van de Areca
(z. a.) Catechu L., uit het kernhout van Acacia
Catechu W. en uit de bladen van de Gambierplant
p
Uncaria Gambir Roxb.), een bruinachtige
g massa,
die stukewreven
kan worden, of ook wel bruine
g
blokken, schelpachtig
P
g afbrekend, wordt in het Oostenebruikt
als in ediënt
bij het sirikauwen, in
g
8^
het Westen als samentrekkend,
bloedstelPend middel, als looimateriaal, voor het bruin verven van
katoenen en wollen stoffen, voor het bereiden van
tand Ppoeders enz. Grootste uitvoer uit Birma.
Ca ut van kattendarmen vervaardigde en op bijzondere wijze
geprepareerde draden, die bijJde operaP
tieve heelkundeebruikt
worden, bijv.om wonden
g
toe te naaien. Het C. veroorzaakteen
g ettering8 en
verdwijnt
vanzelf.
J langzamerhand
g
Catharina ( Gr. „de reine" of „de kuische") , naam
van verscheidenê heiligen
der Kath. Kerk: C. van
g
jonkvrouw
Alexandrié
^ e en geleerde
^ onvrouw van koninkg
lijken
bloede, bekeerde volgens
de legende
in de
g
J
8
gevangenis
die haar van
overtuiging
g50 geleerden,
g
g
wilden doen veranderen; in 307 onthoofd; herinneringsdag
nerinsda 25 Nov. — C. van Siéna,
M.
, geb. 25Mrt.
1347, bewoog
g Ppaus Gregorius XI uit Avignon
^ naar
Rome terug
g te keeren, werd door Ppaus Urbanus
en, waar zij 29 Apr.
VI in 1378 naar Romeeros
g P
P
1380 overleed; heilig
g verklaard in 1461; herinnerin sda g
30 Apr.
— C. van Genua,
geb.1447,
omstr.
^ g
P
dochter van Jacobus Fieschi, onderkoning van
zich na den dood van haar echtNapels,
wijdde
e
genoot
aan de verplegingvan pestzieken;
gest.
15
P
g
g
Set. 1510; in 1737 heilig
Sept.
g verklaard; herinnerin^sdagg 22 Mrt.
Catharina I,^ keizerin van Rusland, geb.
g 15 Apr.
P
1697 te Jacobstadt (Koerland), vanerin
g ge afkomst,
huwelij met een Zweedsch dratrad in 1702 in het huwelijk
die kort daaropP sneuvelde. BijJ de verwoes g
tin gvan Mariënbergg in 1702 werdzijg
zgevangene
van
g
eneraal Scheremetjew,
generaal
later de minnares van gene-9
raal Bauwer, die haar afstond aan vorst Ments'i9
kow. Bij
; zij
J hem merkte Peter de Groote haar oP^
J
werd eerst zijn
minnares,
en
huwde
in
1707
in
't
J
geheim
eheim met hem, nadat zij
zij te voren tot de Gr.Kath. Kerk was overgegaan(zij
( z was Protestantsch
opgevoed). In 1712 huwde zij
met
J in het openbaar
P
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Peter, werd in 1718 tot keizerin verheven, in 1724
te Moskoue
gekroond. Na den dood van haarg maal 28 Jan. 1725, volgde
g zijJ hem opP en overleed
haar re eerin
17 Mei 1727. Zij
ggonder
J stond tijdens
den invloed van haargunstelingMents
7'ikow, maar
toonde zich eengoed heerscheres.
Catharina II, de Groote, ook wel de Semiramis van
het Noorden bïJ8enaamd, keizerin van Rusland (1762
(
--1796),eb.
g 2 Mei 1729 te Stettin, dochter van
^Just van Anhalt-Zerbst, huwde
Prins Christiaan A
den
1 Sept.
Pvol
g er, d laP 1745 met den Russ. troonopvolger,
teren keizer Peter III, met wien zijJ reeds vóór zijn
troonsbestijging
(5 Jan.
1762 )
(
J ^g
op
voet leefde, liet
P gespannen
g P
zich, nadat hij
J door een
samenzwering
g ten val was
gebracht, tot keizerin uitPeterb oodhaardaaro
roepen.
P
P
aan om het land te verlaten,
doch werd eenaar
P dagen
g
evan enis verlater in deg
•g
'' moord. C. was een wellustige,
g
roemzuchtige
g vrouw, opP wie
378. Catharina II. inz. haargunsteling
g Potemkin
g
een zeer verderfelit ken invloed uitoefende. ZijJregeergdeeheel
in den geest
van Peter den Groote, bevorderg
g
de den handel en de wetenschappen,
PP verbeterde de
wet
wetgeving
het land ten koste van
g g en vergrootte
g
Polen en Turkije;zij Jstierf 17 Nov. 1796. C. stond
met tal van schrijvers en geleerden in geregelde
briefwisseling,
g inz. met Fransche((Diderot, Holbach,
.d'Alembert, Voltaire). Zelf heeft zijJ ook dramatische
stukken enedenkschriften
gedenkschriften
g na g.
Catharina de Medici,gemalin van Hendrik II van
Frankrijk,geb. 13 Apr. 1519 te Florence, dochter
van Lorenzo de Medici, huwde in 1533 met Hendrik, die in 1547 den troon beklom, wasedurende
g
diens veldtocht in Duitschland (1552) regentes
entes van
he rijk. Na Hendriks dood(1559)
(
) bezat zijJ onder
de regeeringvan haar oudsten
zoon Frans II onbeperkte
P
heerschappij,
PP kwam na diens
dood in 1560 als voogdes
van
g
Karel IX aan het hoofd der
regeering . ZijJ gebruikte
al
g
haar sluwheid om zich te
handhaven tusschen de Hugenooten aan de eene en de
Kath,artij
der Guises aan
P
begunstigde
de andere zijde,
379. Catharina
beide afwisselend, opdat
geen
P g
de Medici.
van beide te machtigg zou
en al haar werktuig.
worden. Karel IX wasgeheel
g
g
Ten slotte keerde zij
g de Protestanten
J zich teen
Aug.
23-24
Bartholomeusnacht
en bereidde den
(
g
1572) voor. Na den dood van Karel IX ( 30 Mei
1574)) werd zij,
g van de komst van
J in afwachting
regentes
en
Hendrik III uit Polen, opnieuw
g
P
beheerschte ook dezen zooneheel
en al, totdat
g
hij
PPJ onttrok, haar
J zich aan haar heerschappij
bondgenooten,
de beide Guises liet ombrengen
(
g (Dec.
g
Guise op
p het geslacht
} en haar hoop,
g
p den troon
1588)

Jdaarop
verijdelde.
Zij
stierf spoedigdaaro
te brengen,
'verï
J
g
(5 Jan. 1589) te Blois.
— C.,
Catharina, koninginnen van Engeland:
g
1401,
Frankrijk,geb.
dochter van Karel VI van Frankrijk,
g
huwde in 1420 met Hendrik IV van Engeland, die
door haar Frankrijkzou erven, doch reeds in 1422
stierf. C. huwde nu in heteheim
van Owen Tudor
g
en werd zoodoende de stammoeder van het huis
Tudor; g est. 1438. — C. van Aragon,
$^^ dochter van
eerst
Ferdinand den Katholieke,
^ geb.1485; gehuwd,
g
1501), daarna in
Arthur van Wales (gest.
metrins
g
P
1509 met diens broeder Hendrik VIII van Engeland,
die zich wegens
zn
zijn
J hartstocht voor Anna Boleyn
g
(z.
z. a.)) in 1533 van haar liet scheiden, gest.
7 Jan.
g
1536 te Kimbolton. — C. Howard. Zie Howard. —
C. Parr. Zie Parr.
Catharina-orde. Zie Ridderorden (Rusland).
oPP
erbevelhebber der koCathelineau, Jacques,
q
strijdteen
g het reningg
ezinde
Vendeeërs in hun strijd
s
Jan. 1759 te Pin-en-Mauges
g
P ubl. Frankrijk, geb. 5g
Maine-et-Loire , vóór de Revolutie voerman,
werd doodeliJk ggewond bij
J de laatste bestormingg
van Nantes27
( Juni 1793)) en stierf 11 Juli 1793
te St.-Florent.
Rom. patriciër,
geb.
Catilina, Lucius Sergius,
9
P
g
omstr. 108 v. Chr. was een losbandig en eerzuchtig
mensch, die wegens
zijn
J wangedrag
g
g en de afPersing
gen^ waaraan hijJ zich als stadhouder in Afrika had
schuldig
g naar het congggemaakt, vruchteloos dong
sulaat65
) daaropPherhaaldelijksamen( v. Chr, en
zwermen
smeedde in den Senaat ontmaskerd
g
had n.l, gegevens
omtrent
werd door CiceroCicero
gg
(
een samenzwering
g van C. gekregen
g g door een zekere
Fulvia, minnares van een der samenzweerders).
Toen Cicero en een vriend van hem consulseworden
g
waren, smeedde C. eenroote
samenzwering
g om
g
Cicero te vermoorden, Rome in brand te steken en
zelf de regeering
g
g in handen te nemen, met behulpP van
het volk, welksunst
hij Jg
genoot. Ook dit plan
P werd
g
ontdekt en nogg een latere aanslagg op Cicero's leven
Toen hield Cicero ten slotte in
eveneens verijdeld.
den Senaat zijn
g
J beroemde Catilinische redevoering:
uousq ue tandem, Catilina, abutere patientia
P
oostra ?"Hoe
(Hoelanggnog,
g C., zult gij
g J misbruik maken
van onseduld
? enz). C. moest Rome ontvluchten,
g
zijn
medeplichtigen in Rome werden ter dood eJg
bracht en hij zelf sneuvelde in eengevecht tegen
(62 v.
Antonius, Cicero's medeconsul, bijJ
Chr.. -- De naam C. heeft de beteekenisekregen
g
van een samenzweerder, die niets te verliezen heeft
en het heil van zijn
J vaderland op
P het spel
P zet om
ziJn
persoonlijke oogmerken te kunnen volvoeren.
Censorius dde Censor) of
Cato Marcus Porcius, Censorius(
de Oudere) genoemd, ggeb. 234 v. Chr. te
Major(
or de
Tusculum, werd in 195 consul, onderwierp
P in 194
als P ro-consul Spanje, besliste in 191 als onderbevelhebber van Acilius Glabrio de overwinning
bijJ de Thermopylae.
C.
over Antiochus van Syrië
y
PY
was een aanhanger
g van de oud-Rom. strenge
g zeden
ook van de in zijn
en eenvoud, een vijand
J tijd in
Rome binnendringende
Grieksche beschaving
g en
g
van Carthago.g Naar Afrika gebovenal een vijand
g

^
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zonden als scheidsrechter tusschen koning
J onderdans gheid aan Stadhouder
g Masinis- sPeelde door zin
sa van Numidië en Carthag o, was hiJgetroffen door en Staten en zijn
J bewonderingg voor de Calvinistische
de macht, welke die stadekre
en had ez4het'
in zijn
Als dichter werd hij
hij buitengeJ
gevaar drijvers
J dagen.
g
g
g
^
dat zijJ was voor Rome. Sindsdien besloot hijJ in den woonoPP
ulair; de „Verzamelde werken van Vader
Senaat iedere rede met de beroemdeworden
woor- Cats" waren eeuwenlang
in bijna
bijn ieder huis te vin8
g
den: „Ceterum censeo, Carthaginem esse delenzijn
J manier van dichten kan ons tegenwoordig
dam"Overi
ens
in zijnpoëzie
zij
G^
g Carthago
g niet meer bekoren en de velelatheden
g ben ik van` meetin dat
P
verwoest worde").
nu ergernis,
hoewel men er vroeger
) C. stierf 149 v. Chr. Van zijn
g
g niets in
geschriften is er alleen een over den landbouw be- scheen te vinden.
waard gebleven.
Cattaro, Oostenrijksche grensvestingin Dalmatië
Cato, Marcus Porcius achterkleinzoon van den in de Bocche di Cattaro, aan de Adriatische Zee,
Jongere)
of (naar de plaats
van niet ver van deens
vorige,Minor
g
P
^ van Montenegro,
gr 5000 inw.;
zijn overlijden) Uticensis(van Utica) genoemd,
geb.
oorlo haven; zetel van een R.-K. en een Gr.-K.
g
g
95 v. Chr. evenaarde zijn
bisschop;
J voorvader in strengheid
g
P zeevaartschool. — C. was vroeger
g een
van zeden en vastheid van karakter, was een tegen- zelf st. republiek,
sloot zich in 1420 bijJ Venetië aan
P
stander zoowel van P
e9ios' als van Caesars en behoort sinds 1814 aan Oostenrijk
streven naar de heerschappij, werd in 54 praetor,
in ColumCauca,^ 1. ziJ riv. van de Magdalena-riv.
P
g
sloot zich, toen Caesar in 49 tegen
Romeo
g
^ptrok^bij
J bia, mondt uit beneden MomPos, 1070 K.M. lang.
g
Pompe 9
ios'partij
departement
van Columbia in het W. en Z.
C.,
P
P J aan. Na den slaggbij
J Pharsalus trok — C.
hijJ naar Afrika en wilde na"den
slag
bij
Thapsus
de
des
lands
tusschen
Ecuador
en
de
Golf
van
Dariën,
gJ
P
stad Utica (ten W. van Carthago verdedigen.
Het 666 800 K.M2 ., ong.
g
g 620 000 inw.; rijkaan mineraubl, ruiterij wilde hem echter al- lenoud
overschot der rePJ
en platina);
hoofdst. PoPY
a an.
P
g
leen helen,
Caudium,^ s tad der Samnieten aan de Via Appia,
P als de weerlooze bewoners uit de
PP
stad verdreven ofedood
werden. Daar C. deze bar- waarvan de ruinen noggliggen
bijJMontesarchio,
gg
g
baarschheid niet wildeedoo
g lieten de ruiters bekend door de nederlaag,
g en,
g welke de Romeinen er
Utica aan haar lot over en C. doodde zich door zich in 321 v. Chr. leden tegen de Samnieten. De SamZij dochter Porcia was de nietische aanvoerder, Gajus Pontius, lokte het Roin zijn
J zwaard te storten. Zijn
gemalin van Marcus Brutus; zijn zoon Marcus meinsche leger,
dat den vijand
ver weg geloofde,
ggg
sneuvelde in den slag
bij Phili
in de Caudijnsche
passen(Furculae Caudinae , twee
gJ
PPi.
J
p
hij het insloot. De Rom.
Cats of Kate
,ggem. in het W. van het Zeeuwsche bergengten, waartusschen hij
consuls moesten vernederende vredesvoorwaarden
eil. N.-Beveland, 596 inw.
te aannemen om het leven hunner soldaten te redden
Cats,^ Jacob, Ned. dichter en staatsman, geb.
g
Brouwershaven 10 Nov. 1577, vestigde
g zich als en de Romeinen moesten onder den spot
P hunner
advocaat in zijn
vijanden
ongewapend één voor één buigend onder
g
g gnog
J vaderstad, ging
g in Engeland
Jg
studeeren, vestigde
zich daarop
gemaakt
juk
juk doorgaan.
g een van 3 speren
g
g
P te Middelburg,
P
g
au
hij in 1605 trouwde met Elisabeth van ValMaule,
waar hij
Cau uenes hoofdst. van de Chil. prov.
Cauquenes,
P
het Twaalf- aan de riv. C.
ckenbur
opP
ong.
C.,ten Z. van Valparaiso,
P
9 uit Amsterdam; gedurende
g
g 36°`
zijnbroeders verscheidene Z. Br., 9000 inw.
'a ' Bestand liet hij Jmet zijn
jarig
polders droog
Salerno in Z.Cava ,de' Tirreni, stad in derov.
g maken, verP
diende daarbijJ veel geld,
Italië, 24 000 inw.
g
doch bedroog
Fr. generaal,
Cavaignac,
g zijn
J deelgep
g , J ean Baptiste,
g
geb.
Constantijn Huygens.
noot Constantijn
y9
1762 te Gourdon in Gasco e, werd in 1792 lid
Hi'jP
werd pensionaris van van de Nat. Conventie, voerde bi'J den opstand
Hi
der
P
Middelbun
Middelburg, , in 1623 van Jacobijnen
L
(Mei)
1795)
onventie
de troepen
P der Conventie
in 1625 cura- aan, was later lid van den Raad der 500, werd in
tor van de Hoogeschool 1806 bestuurder der domeinen te Napels, na de
te Leiden. In 1629 ti'deRestauratie verbannen,est.
J
g 24 Mrt. 1829 te Bruslijk
van sel. — Zijn
geb.
C. F r. generaal,
J raadpensionaris
P
J zoon, Eugène Louis C.,
g
g
, Holland en West-Fries- 15 Oct. 1802 te Brussel, diende vanaf 1832 in Alland, werd hijJ als Zeeuw g
eriJ^
e werd er in 1848 gouverneur,
g
^ afgevaardigde ter
niet definitief benoemd. Nat. Vergadering, 17 Mei min. van oorlog,
g werd bi'3
380. Jacob Cats.
Toen Pauw echter in 1636 den Juni-opstand
van 1848 met dictatoriale macht
P
naar Frankrijkging,
stem- bekleed bedwong
werd voorzitter
g g werd C. met algemeene
g
P
g den opstand,
men benoemd. Hij
en sloot nogg de Groote van den ministerraad; bij deP
presidentsverkiezingg
J opende
P
hij het af tegen
Vergadering
toen zijn
C. isgeJ ambt neer legde
g hij
g Lodewijk
,7jk Napoleon.
p
^legde
g
g
g van 1651,
en werd opgevolgd door zijn
zijnHij
voorganger Pauw. Hi' sterven 28 Oct. 1857.
werd nog
van
Cavalerie of ruiterij,
^ het derde hoofdwapen
P
g met een bezending
g uit de Staten naar Eneland
gezonden, ontving^ een paar
leger,
P goedbezoldigde
g
gde
^er^
g
ggeschikt voor veiligheidl- en verkensinecures en sleet zijn
zij nin sdienst,
voor lange tochten en voor vervolgingg
J laatste levensdagen
g opP zijn
g
Zorgvliet
aan den Scheveningschen
Weg
C.-aanvallen (charges)
^
g
g te van den vijand;
g
J met
g ) zijn
's-Hage. HijJ stierf 12 Sept. 1660. Als staatsman be- de moderne snelvuurbewapening
P g der infanterie
teekende hij
rol vrijwel
hij een groote
onmogelijk eworden. In de Middeleeuwen
J niet veel,^ hoewel hij
g
Jg
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e antvormde de C. het hoofdwapen,
een, de zwaar gP
serde ridders met hunevol
8 gvormden de kern
der legers.
Toen de vuurwapens
allengs
g verbeterd
P
g
zij haar plaats
afstaan aan de inwerden moest zij
P
fanterie. De zware wapenrusting
zij af (in
P
g legde
g zij
sommige
de kurassiers nog
g borstg
g landen dragen
rafterkurassen ) en naast de C.-sabel werd eerst het ru
pistool, later de karabijn
J als wapen
P voor de C. inP
en
evoerd. In
vele landen is de lans als C.-wapen
P
behoudene
gebleven; • in Duitschland voert deg heele C. dit wapen;
in België
P
g de lansiers, enz.
Men onderscheidt zware C.)
( kurassiers , middenDuitschland ulanen, in Frankrijk
Boort C.in
(
dragonook dragonders)
en lichte C. (huzaren,
(
g
g
ders, chevaulégers,
jagers
te paard,
kozakken).
P
^g
g
Ons leer
g heeft 4 re g. C., n.l. huzaren als dra gonders
bewapend
en uitgerust.
In den Grooten Oorlogg
g
P
speelde
de C. geen
rol van beteekenis meer.
P
g
Cavalier,
Caval ier Jean,geb. in 1679, werd in 1702 aaneen
voerder der Camisard8 ( z. a.) , legde volgens
g
overeenkomst met :maarschalk V illar8 de wapens
P
als overneer, kreeg
,? XIV een patent
P
g van Lodewijk
ate met verlof een regiment
P te richten.
g^ Camisards op
Door de Fr. regeering
b
g wantrouwend bejegend weJ vasthouden aan het Protestantisme,
g ens zin
vluchtte hijJ naar Frankrijk,commandeerde in
Spanje
evluchte
Camisards, werd
P 1 een regiment
g
^
generaal-majoor
in Eng.
van
]
g
8
g dienst en gouverneur
Jerse , est. in 1740 te Chelsea.
aafsch,
in de prov.
Jersey,
Cavan,,liet zuidelijkste
P
gr
Ulster in Midden-Ierland, 1932 K.M 2., 89 000 inw.
De hoofd
hoofdpl.
1. C.Fheeft 2700 inw.
Cavendish, rederick Charles, lord, Eng.
g staatsman,eb.
g 20 Nov. 1836, in 1865 lid van het Parle1873-74 lord van de schatkist, van
ment, ;Jan
1880-82 secretaris van financiën, werd in 1882 tot
staatssecretaris voor Ierland benoemd; 6 Mei 1882
Phoenixpark
het Phoenix
ark te Dublin
door Feniane ( z. a.)
vermoord.
vischCaviaarvan
het It. caviale „gezouten
g
(
kuit"), de ingezouten
kuit van steur of andere
g
visschen • de beste C. is de lichtgrijze, grofkorrelige
en tizacht gezouten
C. van de Beneden Wolga
g en
g
van de Kas Pisehe Zee (Astrakan-C.); de in bussen
verzonden,
C. is de minstequ glie geperste
e
, droge,
g^
gP
teit. Minder fijne
J C. is ook de Duitsche, van steuren
in =de • Oost
Beneden-Elbe,, en de
z ee Noordzee
Noord een
eB
z.g.
g roode C. van karpers
rP en snoeken afkomstig.
g
Astrakan voert/jaarli
jjaarli ks voor 2 á 3 mill. roebels
C. uit.
Cavita of Cavite, versterkte stad op
P het eil. Luzon
van de Phili
i nen^ong.
PPJ
g 10 000 inw. ; in de bocht
van C. vernietigde `1 ei 1898 de Am. vloot onder
Dewey
y de SP. onder Montojo8.
7
di, It. staatsman,
Cavour Camillo BensO
^ graaf
8
geb. 10 Aug.
ug 1810 te Turijn,werd in 1848 lid van
8
de Sar ' ' che Kamer van Afgevaardigden, werd
in 1850 min. van handel, landbouw en marine,
in 1851 ook van financiën, kwam 4 Nov. 1852 aan
het hoofd van het'ministerie, sloot in 1853 een verbond met Engeland 'en
Frankrijk tot deelnemingg
J
aan den Krimoorlog,
8^ nam in 1856 deel aan het
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Congres te Parijs (z.
( a. ,) noemde daar de Oostenheerschappij
i de oorzaken
ri'ksche
en depauselijkeheerscha
J
van Italië's ellende. In 1858 bezocht hijJ keizer
Napoleon III te Plombières en besPrak met
om het
dezen zijnplannen
P
gebied
van Sardinië uit
g
te breiden ten koste van
Oostenrijken de overige
Italiaansche staten. In
April
P 59 brak de oorlog
g uit
(zie op
P Italië). Na den
vrede van Villafranca
moest hijJJPo
zijn portefeuille
neerleggen
neerle en, doch kwam
in 1860 weer aan het
hoofd van het ministerie,
381. Cavour.
zette de veree
^' 'n
g van
Midden-Italië met Sardinië door, bewerkte dat Victor Emanuel II 1 Februari
1861 tot koning van Italië werd uitg
eros
Pen, nadat
Dec. 1860 Naels,
P Sicilië, Umbrië en de Marken
ingelijf
bijJ
gJd waren. C. stierf 6 Juni 1861.
reevoerin
dNa zijn
zijnzijn
P parlementaire
J dood werden
en, J
zijn brieven
en zijng
overige geschriften
J
$reg uitgegeven. De Italianen Beren C. als de man, aan wiep
de eenheid van Italië voor eengoed deel te danken
is.
Cavour- kanaal , bevloeiingskanaal in BovenItalië, vanaf de Po bijJ Chivasso tot aan de Ticino bijJ
Calliate, 82 K. M. lang,
g voltooid van 1862-69,
bevloeit een oppervlakte
van 250 000 H. A.
PP
distr.
Cawn
po rei hoofdst. van hetgelijknamige
in de Eng.-Ind.
Ver. Prov. (N.-W.-Prov;
nu Agra),
(
g
in de divisie Allahabad, aan den Ganes,
g 179 000
inw.; juweliers- en lederwaren. — 27 Juni 1857 warden er 900 Europeanen,
P
^ die zich opP voorwaarde van
vrijenaftocht aan Nana Sahib hadden overgegeven,
verraderlijk
J vermoord.
Caxton,
^ William, de eerste Engel sche boekdrukker, was koopman
te Londen en te Brugge,
P
gg geb.
8
omstr. 1421 in Kent,est.
g 1491, drukte eerst te
Brugge
(of
Keulen),
na
1476
te
Londen.
^g
Ca enne versterkte hoofdst. van Fransch Gua
Cayenne,
^ana in Z.-Amerika, op
P het eel. C.((420 K.M2. ), aan de
monding
^ 13 000 inw.; tot 1854
g van de C.-rivier,
deportatie-oord.
P
CaY es, Les, ook wel Aux C. havenst. aan de Z.W.-kust van Haiti, 25 000 inw.
groep
Caymans-eilanden,
Y
^ 8
g eil. ten W. N. W.
P Eng.
van Jamaica en daartoe behoorend; koraaleil., 584
K.M2. 4300 inw.; hoofdeil. Grand CaYman.
Ceara,^ staat in het N. van Brazilië,^ langs
g den AtL
Oceaan met zandige kusten, vruchtbare berghelg
lidgen (koffie)) en droogghoogland(veeteelt);104
250
8
K.M2., 886 000 inw. — De hoofdsi. C. of Fortaleza
de C.,'Y aan de riv. C. 50 000 inw. ; haven.
de kode sage
CeCrO
ge
ps of Kekrop s was volgens
g
ningvan Athene, ^aan wien de stichtingg van het oudste deel der stad, de burcht Cecropia,
wordt toegeP
afgebeeld
als half mensch en
schreven; hijJ
g
half draak.
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Cedar-Rapids, stad in den staat Iowa in het midden der Ver.-Staten, ten W. van Chicago,
g aan de
Cedar-rev.; 26 000 inw.;esticht
in 1849.
8
Ceder, boomsoort, behoorende tot de naaldboomen, heeft veel overeenkomst met den lorkenboom, wordt 20 à 30 M. hoog;
g de stam bereikt een

382. Ceder van den Libanon.
omvang van 5 M. en soms wel meer. De drie soorgroeide vroeger
ten zijn:de C. van den Libanon,
^
g in
heel KL-Azië en Syrië
CP den Libanon zelf zijn
J de
Y^ (op
geheel
verdwenen),
C.-wouden bijna
) de C. van den
8
Himalaja
9 Ook nogg andere
7 en de C. van het Atlas-geb.
behoorend, dragen
naaldboomen, tot ae cypressen
YP
g
den naam C., o. a. de Bermudische C., waarvan
het hout dient omotlooden
te maken.
P
in de It. prov.
Cefalu^ het oude Cephaloedium,
p
P
Palermo, havensi., midden op
P de N.-kust van Sicilië,13 000 inw.
Cel(cellula), heeten de microscoPisch kleine elementaire organen,
waaruit het plantaardig
P
g
g of
dierlijk
zij
J bestaan bijJ de
J lichaam is opgebouwd;
Pg
dieren enlanten
uit protoplasma
(z.
^ a. ,) waarin
P
P
P
zich meestal een C.-kern bevindt. Delanten-C.
beP
staat uit hetlasmalichaam,
het C.-membraan en
P
het in de vacuolen ingesloten
C.-sap.
is
P Hetplasma
p
g
levende stof en bevindt zich vaak in stroomende

. ..

383. Verschillende soorten van cellen
^(sterk vergroot).
g root)
de C. -kern cYtoblast
bQ
we8^
' ^ • erin besloten ligt
^
een netvormiggebouwd
blaasje
blaasj (de chromatische
gg
met een of meer kernlichaampjes
P
(nucleolen). Een ander hoofdbestanddeel der C. is
het C.-membraan, dat meestal uit cellulose bestaat,
kurkachtig, houtdie door verschillende invloeden
ig
achti8of slijme
i Die C., welke het skelet
Jr
g kan zijn.
van delant
vormen, bestaan bijnageheel uit memPg
braan. Het C.-sap
g oplossing
P
g van
P is een waterige
verschillende verbindingen
en vult de vacuolen in
g
hetroto
die
J oudere cellen tamelijk
^ bij de
P lasma
P
groot zijn. — De grootte en de vorm van de dier-C.

is zeer afwisselend, doch zij
J bestaat altoos uitProtoPlasma en een of meer kernen. In de zelfstandigheid
der kernen onderscheidt men het chromatine zooeg
noemd, omdat het zeeremakkeli
Jk kleuren aang
neemt) van het achromatine, dat deze eigenschap
^
P`
niet bezit. BijJ de deelingg der C., en dus ook der kern,
wordt het chromatineeli
keli
k
verdeeld
over
de
J
g J
nieuw ontstane cellen. — Hooger
ggeorganiseerde
8 g
organen
bestaan uit millioenen C., de laagst
g
^ geor
g aniseerde uit één enkele, waaraan ook nog het C.membraan ontbreekt. Toch verrichten ook zij
z die
werkzaamheden, waarvan het leven afhangt:
zij
J nemen voedsel opP en scheiden het onbruikbare
daaruit af. C.-protoplasma en C.-kern reageeren
oop
8
uiterlijkeprikkels.
De kern zorgt
P
g voor de voortvoor de beweging. In
P P
P lanting ; het protoplasma
hoogere
organismen
vereeng en C., die dezelfde
g
g
functies verrichten, zich tot weefsels. De C. is het
uitgangspunt voor ieder nieuw individu; iedere
nieuwe C. is ontstaan uit een oudere. De vermeerdering der C. heeft steeds plaats
door deeling , een
P
vrij
) ingewikkeld
8
Pproces, dat hier niet in bijzonderheden kan worden beschreven.
Celay a, stad in den Mexikaanschen bondstaal
Guanaxuato (in het midd. van Mexico), aan de Rio
Grande de San Jago
Ja o, 23 000 inw.
een van de Groote Soenda-eil., bestaande
uit 4 schiereil., waartusschen de Moluksche Zee
aan de 0.-zijde
J drie diepe
^
P inhammen vormt (van
N. n. Z.: de Golf van Tomini of Gorontalo, de Golf
van Tolo en de Golf van Boni);)opperv.
PP 179 416
K.M2., met de erbijJ behoorende eil. 201 957 K.M2.;
^Jk inz. in het N. 0.
zeer bergachtig
g
g en ggedeeltelijk,
(Minahasa),
vulkanisch; tot 3075 M. hoog;
^
g vele
meren, waarvan het Towoeti-meer op
P het Z.-0.
schiereil. het grootste is (40 à 55 K.M. lang,
g 15 h
25 K.M. breed, diepte
P ong.
g 500 M..) Tengevolge
van den eigenaardigen vorm van het eil. zijn
J de rivieren van niet veel beteekenis. Delantenwereld
P
van C. vormt een overgang
g g naar de Australische.
Geheel Centr.-Celebes is met oerwoud bedekt, dat
rijkis aan goed
g
g timmerhout. Van cultuurgewassen
worden op
C. geteeld
rijst(minder goede
dan oop
P^
g
g
Java), koffie (in de Minahasa), suikerriet (in Makassar} , katoen over het heele eil., sago,
0
g cacao (op
het N. schiereil. tabak enz. Groote wilde dieren
komen op
k
^ het vog elenriJ k is goed verP C. niet voor;
tegenwoordi
g d, ook door Australische soorten.
IJzererts enoud
g komen opPC. voor ,worden echter
nog
— De beg8 P
g niet noemenswaardiggeëxploiteerd.
volkin,g van C. bedraagt volgens
ens eenglobale
schatg
ting
1 1 2r mill. zielen en bestaat hoofdz. uit Alfoeren,
Toradja's (in Centr.-Celebes), Boe ' eezen en Makasaren. Staatkundig
x is het eil. verdeeld in de rede re
sidentie Menado(57 436 K.M2., volgens
g
^eering
so Pg
ave
waarbij
436 405 inw., waarbij 1264 Europeanen,
Pe
hoofdst. Menado in de Minahasa, N. 0. schiereil.),)
'heden
en het gouvernement Celebes en Onder
(128 478 K.M2., 415 499 inw., waarbijJ 1572 EuroPeanen, hoofdst. Makassar in het Z. W.. In de res.
Menado is behalve de hoofdst. vooral Gorontalo op
de Z.-kust van het N.-schiereil. van belang
g in het
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8ouvern. C. Bonthain. — Van de Eur. volken waren
de Portueezen
de eersten, die zich opPC. vestigden.
g
g
en wel in 1512. Eerst in 1607 kwamen de Nederlanders er en richtten er een factorij opP aan de Tomoribaai in de Golf van Tolo); veel moeite kostte het
om te Makassar vasten voet te krijgen.
Nadat in
Jg
Juni 1660 een Portugeesch
eskader er geheel
was
g
g
vernietigd,
g van
g werden in Jan. 1667 vloot en leger
verslagen
den sultan door Speelman
g en in Nov. d. a.
p
waardoor de
tractaatgesloten,
v. het Bongaaisch
^
g
macht van Makassarebroken
werd en dat later ook
g
aan andere staatjes
] opgedrongen werd, In 1669
werden de Portugeezen
voor goed
uit Celebes verg
g
dreven. Na de overname van de bezittingen
g opP Ceaanstonds moeilijklebes1816
ontstonden
bijna
)
(
rijk herhaalde
heden met Boniz.
a. , tegen welk rijk
(
Zelfs de gevangenexpedities werden uitgezonden.
g
nemingan
den vorst van Boni (1905) bracht niet
g
deewenschte
rust. Sinds de dagen
^
g van Speelman
g
was dan ook hetresti
P gevanhetNed.-Ind, ouverneg
ment op
P het
P Celebes zeer ggedaald. De vorstjes((18 op
ergee
een tractaten
bestoZ. Schiereil. deden
alsof ern
In 1905 werd eindelf
o etreden
J k krachtdada
g Pg
op
P C. ; vooral in Midden-C. werd veel verzet ondervonden; daar bleef de strijdnoggtot in het volgend
g
jaar
jaar doorwoeden, waarbij
J sterke rotsvestingen
g één
voor één bestormd moesten wordenBoentoe(
Batoe, 16 Mei 1906). In Juli 1906 werd door den
no een
nog aanval gedaan
op Watampone
in
vijand
P
g
P
Z.-C. Het eind is echtereweest
de daadwerkelijke
g
van
het Ned. gezag g
op PCelebes. De
bevestiging
^g
g
vorsten der „bondgenootschappelijke" land
en hebben allen de z..g.Atjeh-verklaringgmoeten teekenen,
staan dus tot hetouvernement
in dezelfde verg
houdingls
vorsten: zijzijerkennen hun
]
g de Atjesche
volkomen ondergeschiktheid
en zijn gebonden
aan
g
g
alle verordeningen,
welke het gouvernement
in
g
g
' mocht willen invoeren.
hun rijkjes
van den Grooten OceCelebes-Zee datedeelte
g
aan, hetwelk ingesloten wordt door Celebes, Borneo, de Soeloe-eil., Mindano en de Sangir-eil.
g
zijn,
Celibaat,
g
J inz.
^ ook coelibaat, het ongehuwd
het voorschriftmati
J der R.-K.
g e ong ehuwd zin
geestelijken,P
sinds de 4de eeuw door de pausen
aangemoedigd, doch eerst door Gregorius
VII
e9
(1073-1085)
doorgezet.
(
gezet
Cella heette in de Gr.-Rom. tempels
P de ruimte,
waarin het beeld van denod
stond.
g of de godin
g
Cella stad in het Pruis.
re^.-distr. Liineburg in de
prov. Hannover, aan de
Aller, 25 000 inw.
Cellini, Benvenuto, It.
beeldhouwer, stemP eisnïJ
der enoudsmid,
geb.
^
g 3
Nov. 1500 te Florence,
arbeidde te Rome, Florence en Fontainebleau in
barokstijl, gest. 13 Febr.
1571. Zijn
Zijn hoofdwerken
4)
zijn: het standbeeld van
.
384. Celhm.
Perveus (1553, Florence),
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een zoutvatWeenen
a hie werd
(
). Zijn
J auto-bio^P
o. a. in het Duitsch vertaald door Goethe.
Hyatt
Celluloid, in 1869 door deebr.
y in Amerika
g
uitgevonden en sinds 1873 op
rooie schaal verPg
vaardig de, opP hoorn likende
stof, door walsen en
J
persen uit nitrocellulose of schietkatoen en kamfer
zeer elastisch,
J
ggefabriceerd, zwak doorschijnend,
bi' 124° C. en brandt met een roeontbrandt reeds bij
tige
g vlam, doch zonder ontploffing, dient tot het
vervaardigen
bilg
g van kammen, sieraden, gebitten,
ond
]jartballen, onder^
Platen voor boekdrukkers,
enz.
bestanddeel der
Cellulose of celstof, algemeen
g
ste
planten, vormt
deels als teeder vlies de jongste
g
cellen,met
deels ( z. g g eïncrusteerde stoffen vermenggd) het hout, wordt het zuiverst verkregen
g door
watten of filtreerpapier te behandelen met kaliloog,
verdund zoutzuur, water, alcohol en aetherachtereenvolg ens) ; alle andere stoffen der cellen zijn
J
dan opgelost
en de C. vormt een amorfe, witte
Pg
massa, onoplosbaar
in water en alcohol, wel in
P
koP
erog
wordt
Yde-ammoniak; door salpeterzuur
P
C. veranderd in schietkatoen; sterk zwavelzuur
lost C. kleurloos op, zet ze omg
in een zetmeelachtig
lichaamam
dex( loïd
Y , )waaruit langzamerhand
g
trine en druivensuiker ontstaan. Hout-C., bereid uit
fijngebroken
hout, door dit onder een drukkingg van
g
6 tot 10 atmosfeeren te verhitten met bijtende
natronloogg ( atron-C, ) of het te koken bijJ een drukkingvan 5 atmosfeeren in een oplossing
P
g van zuur
calciumsulfiet ( sulfiet-C.) , is een belangrijkhalfmateriaal voor deaier-industrie.
Verbandwatten
PP
bestaan uit zeer zuivere C.
Celsius, Anders, Zweedsch natuur- en sterrenkundige,
g ggeb. 27 Nov. 1701, was vari 1730-32
hoogleeraar
te UPsala reisde daarna veel, hield
g
zich te Neurenberg
g en Rome bezigg met lichtmetindgen, werd door de Fr, regeering
g belast met een graadg
metrog in Lapland
1736
^
), richtte te U Psala een
P
sterrenwacht op
P 1744. Van
P en stierf ald. 25 Apr.
C. is de 100-deelige
g
g thermometerschaal afkomstig.
Celt,
^ voorhistorisch ggereedschap,
P beitel- of bijlvormig, met smalle snede, meest uit brons.
Celten. Zie Kelten.
Cement,
poedervormige,
gegloeide silikaten, die
^ P
g gg
onder den invloed van water veranderen in een
bi' watersteenharde massa en daarom dienst doen bij
bouwwerken(watermortel)
P
(
) en voor pleisterwerk.
Men onderscheidt: 1) natuurlijkeC., die weinigg
met
ofeen
g kalk bevat en eerst na vermenging
gmg
kalkbrij
J een watermortel geven; hiertoe behooren
hetuzzolaan
k^ het tras en het santorin; 2)) de kunstp
C. bijv.
bij v Romeinsche C. Portlandcement en het
Het Portland-C. wordt het meestebruikt;
g
het is in 1824 door As in te Leeds uitgevonden
g
en is een mengsel
met
g van leem uit de Medway-riv.
Y
kriJ t of gebrande
kalk. Van dit mengsel
g
g worden
steenene
en
gg emaakt, deze wordeng gedroogd
g
brand daarnaebroken
en fijn gemalen. Portland-C.
gg
is tevens de voornaamsteondstof
voor het maken
gr
van beton (z. a.).
eb.
geb.1577, dochter van een Rom.
Cenci,
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edelman, Francesco C., naar men wil door haar eigen
vader mishandeld en zelfs onteerd. In verstandhouding
g met haar stiefmoeder en haar oudsten
broeder, liet zijJ haar vader door een gehuurden
bang
g
diet =doodsteken(
doodsteken1598.
1598). Beatrice werd gefolterd
en 11 Set.
P 1599 met haar stiefmoeder onthoofd,
haar broeder Giacome met een knods doodgeslagen.
Dezeeschiedenis
geschiedenis is o. m. door Shelly
y behandeld.
cenis. Zie Mont-Cenis.
groot Keltisch volk, dat tusschen
Cenomanen,
,gr
den benedenloop
P van de Seine en de Loire en in
Gallia Transpadana
gewoond
heeft in de 3e eeuw
P
g
v. Chr.
'Censoren waren in het oude Rome vanaf 440 v.
Chr. twee magistraatspersonen, die belast waren
met den census, d. i. de schattingg van het vermogen
g
der burgers
(waaropP hun klasse-indeeling berustte),
g
verder ,met het toezicht op
P de tucht en de zeden;
vandaar censor in de tegenwoordige beteekenis
van stres gzederechter, en ook wel van een door
den staat met de censuur van dagbladen,
boeken,
g
tooneelstukken, brieven enz. belast ambtenaar.
Census,^ in het oude Rome de schattingg van het
vermogen
en de daaropP berustende
ge der burgers
g
klasse-indeelingkrijgs(in
vijf klassen, waarnaar de kri' s^J
de belasting
der ur
bP
g en Ppolitieke rechten er
ers werden bepaald). In de moderne staatsreg 8e
lis gen verstaat men onder C. het aan het verleenen
van k kiesrecht verbinden van de voorwaarde, dat
de ''betrokkene een bepaalde
som betaalt in de
P
directe berastingen.
g
Censuur, 1(Lat. „onderzoek", „beoordeeling" ),
het toezicht opP de zeden bijJ de oude Romeinen; in de
R.-K. Kerk een kerkelijke
kerkelijk staf (interdict, susP enen excommunicatie); tegenwoordig
bedoelt
8
men er bijna uitsluitend mede de drukpers-C.,
maatp
reel,
g krachtens welke alle te drukken geschriften
g
aan een censor moesten worden voorgelegd en niet
zonder diens toestemming
8 mochten worden uite even. Dit werd door een bul van Leo X van 1515
gg
tot een kerkelijken
plicht
gemaakt,
een maatregel
J
P
g
g
sindsdien door wereldlijkeheerschers nagevolgd;
het eerst afgeschaft
in 1694 in Engeland;
in Frankkg
g
ri) k` ggedurende de revolutionaire Pperiode ^1791-1805 opgeheven
en in 1827 voor oed;inDuitschland
Pg8
in 1848 en in Rusland in 1906. In Nederland is de
vrijheid
van drukpers
het eerst neergelegd in de
J
P
Grondwet van 1815. Sinds het begin van den 80Jarigen
Oorlog
g
g heeft de C. hier te lande nooit
veel invloedehad.
Ieder gewest
was soeverein en
g
g
duldde vaak wat in het naburige
gewest verboden
8g
was. Buitendien heerschte eroote
verdraagzaam^
8zaam
heid, zoodat vele buitenl.eleerden
in ons land
8
lieten drukken, wat zijJ in hun eigen
ld niet moch^ land
tenue:^Publiceeren. Tooneel-C. wordt nog
g in vele landen toegepast;
e ^; in'
land hebben de burgemees 8P
ters het recht de opvoering
f
g van eenig
g stuk te verbieden, wanneer hun ditewenscht
voorkomt in
g
het belangg der openbare
orde. De openbare
meenis g
P
P
is in den regel
g
g tegen
g zulk een verbod gekant.
nsch centena, „honderdCent(van het Middellatijnsch
tal" of honderd, in de oude Germaansche rechts.

bedeeling
g een mark of onderdeel van een gouw
g w of
goo, oorspronkelijk wellicht 100 vrije gezinnen
g
omvattend, onder bevel van een honderdman, centarius of schout, die hoofd van het burgerlijk
g J bestuur en rechter van la geren rangg was. Later noemde men C.-gerecht
de rechtbank,, die over de zaken
g
der'boerenbevolking besliste.
Cent (van het Lat. centum, honderdste), Ned.
bronzen munt (= 1h0, gld.),
g ) de Ver. Staten van
N.-Am. = 1 100 dollar of 21/2cent.
— C. vroeger
2
g
Duitschewicht
= 1 eoquentchen = 1 e$T
gr. — C. ,
g
centaine of 9rand cent, oude Fr. zoutmaat = 208
H. L.
Genial,^ m. centenaar = 100 Eng. Pponden =
45,359 K. G.
Centauren volgens de
oud-Gr. sage een Thessalisch ber8volk, dat tusschen de Pelion en de
Ossa leefde, berucht om
zijn
J woestheid engrofzin8^
nelït ke natuur; de dichtars hebben de C. later
beschreven als monsters,
half mensch en halfpaard;
P
zij
J kwamen de bruiloft
verstoren van Pirithous
koning
P
g der Lapithen,
waaro
de
P de Lapithen
P
385. Centaur met
C. uitroeiden.
Amorfe
urt
e.
^ J
Centavo, centimo of centesimo, in de SPaansch-Amerikaansche landen een
bronzen munt ter waarde van 1
= on g.
loo peseto
P
g
21 2 cent.
van 100 Ppond. In
Centenaar, handelsgewicht
g
DuitschiandZentner
) = 50 K. G. In ons land
= 100 K. G.
Ces arder lijfwacht van 100 edellieden onder
Centgardes
Fransche koningen,
van 1474 tot 1727. Napoleon
^
g
III had van 1854-1870 C., aanvankelijk
J uit 100,
later uit 200 man bestaand,ekozen
uit de krachg
ti gste manschappen
dergarde-ruiterij.
PP
tus„Honderd Dagen"), de periode
Cent Jours ^P
schen 20 Mrt. 1815 (datum van Napoleons intocht
te Parijs
van Elba) en 28 Juni
J terugkeer
J na zijn
g
1815 (datum van het herstel van Lodewijk XVIII
als koning
Deze periode
van Napog van Frankrijk).
P
door een vrijzinniger
leons bewind werdekenmerkt
8
bestuur. De nederlaag
gbijJ Waterloo maakte er een
einde aan.
Cento stad in derov.
P Ferrara, in de Emilia
N.-Italié , aan de Reno en het Cento-kanaal;
19 000 inw.; handel, inz. in hennep.
P
Centraal-Amerika of Midden-Amerika noemt men
de groote continentale verbinding tusschen het
eigenlijkeNoord- en Zuid-Amerika, in het 0. besPoeld door de Golf van Mexico en de Caraibische
Zee, in het W. door de Stille Zuidzee of Groote
Oceaan;eo
door de landengte
^ isch begrensd
g af
^
van Tehuantepec
P in Mexico (200 à 220 K. M. breed)
en die van Panama (46 K. M.), omvat staatkundig
Zuid-Mexico en de republieken
Guatemala,
^ San
P
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Salvador, Costa Rica, Honduras. Nicaragua
$u en
Panama, benevens Eng.-Honduras;
te samen
$
767 000 K. M2., met meer dan 5 millioen inw. Het
bergstelsel
bestaat uit
zelfstandige ketens
en hoog-$
$
$
vlakten; tal van vulkanen. Het klimaat is in het
laagland
langs
$s den Atlantiscehen Oceaan heet,
$
vochtig en
ongezond, op
matigg
P de hoogvlakten
$
$
warm en droog.
De belangrijkste
$producten
roducten
zijn:
J
cacao, koffie, indigo,
$ vanille, caoutchouc, katoen,
rijst,
mais, tabak, piment,
sinaasappelen
en koJ
P
PP
kosnoten ; verder uitmuntende werkhouten. —
C.-A. werd in 1524-1535 van Mexico uit onder
den naam vaneneraal-ka
itanaat
van Guatamala
P
$
door de Spanjaarden
bezet en tot 1821 behouden.
P
15 Sept.
onafhankelijkhei van C.-A.
P 1821 werd de onafhankelijkheid
geproclameerd; het constitueerend congres,
dat in
^
$P
Juni 1823 bijeengeroepen
werd, verklaarde de 5
J
staten Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua
van de
^ en Costa Rica tot republieken
P
Vereenigde Staten van C.-Á. Deze Unie werd echter
tengevolge van binnenlandsche onlusten steeds
losser en ten slotte in 1839 formeel opgeheven.
P$
Latereo
' en om de 5 staten wederom blijvend
P$m$
tot
geheelop
éénuur
te maken, zijno den duur mislukt.
slukt
Zij
J zijn
J nu $geheel los van elkaar en 3 Nov. 1903 is
er een nieuwe republiek
bijgekomen: Panama)
z. a. .
P(z.
Centraal-Aziatischerw^r De,
^ tot 1899
Transkaspische Spoorweggeheeten, loopt van de
havenst. Krasnowodsk aan de Kaspische
Zee over
P
Merw, Boekhara en Samarkand naar
j
Tasikent
(1784 werst),metzijtakken:Ts'ernajewo—Andids'an
(308), Merw—Koesjka (294) en Kagan—Boekhara
(12 werst),achtereenvolgens
opengesteld van 1883
$
—99.
Centraal-AzIll het Midden-Az. hoogland tusschen
Himalaja en Altai en naar het W. tot aan het Aralmeer en den Hindoekoh.
Centraal-India
^ rechtstreeks onder het Eng.g.
Ind. centraal-bestuur staand agentschap
g
P van het
En$.-Ind. rijk:
en 98 kleine staten en
J 16 grootere
^
vazalstaten, in 8 onderagentschappen verdeeld
(residentie Indaur, agentschap
$
P Indaur, residentie Gwaliar en de agentschappenBhopal
Bho al BoenBagalkhand,
$
^ Malwa en Bho
}^ in
P awar
Midden-Voor-Indië, tusschen de Narbada en
Tsjambal zi riv. van de Ganges) 204 015 K. M2.
9 357 000 inw.: zetel van den agent Indaur. De
grootste
staten zijn Gwaliar, Rewa, Indaur en
8'r
J
BhoPal.
Centraal vincilln rechtstreeks onder het Eng.Ind. centraal-bestuur staand hoofdcommissariaat
van het En$J
.-Ind. rijk, bijna in het midden va
Voor-Indië,evormd
in 1861 ;^ in 1903 vergroot
met
$
$r
de voormaligerov.,
thans divisie Berar; in 1905
P
hebben $ebied
de $geruild
C. P.rov
met de P
prov. Bengalen; nu 340 316 K. M2., 13 916 000 inw. ; ver$
deeld in de divisies Dsjabalpoer,
Na oer
]
P ^ Harbada,
^ Nagpoer
arh en Berar; 20 vazalstaten; hoofdst.
Na$Poer.
Centraal8
(Nederlandsche
CCentraal^rw
K
Spoorweg-Maatschappij),spoorwegondernemingin
Nederland; concessie-verleenin
1859;opening
P
$ 1859;
$ der
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eerste lijn
J Utrecht—Hattum, 20 Aug.
$ 1863; 4 Juni
1864 doorgetrokken tot Zwolle en 10 Mei 1865 tot
Kampen.
De lijn
lijn Utrecht—Baarn werd geopend
P
$P
verder de buurtspoorin 1898. De C. exploiteert
P
Poor
wegen
de Bildt—Zeist, Ni 3kerk—Ede, de electr.
g
tram Utrecht—Zeist en deaardentram
Baarn—
P
Soestdijk—Soest—Soesterber . De zetel en de administratie der C. zijn te Utrecht gevestigd.
Centrale commissie voor de Statistiek. Zie Bureau
voor de Statistiek.
Centrale Gezondheidsraad, college, ingesteld krachtens de Gezondheidswet van 21 Juni 1901, heeft
zijn
van
J zetel te Utrecht en bestaat, met inbegrip
$^P
de vier hoofdinspecteurs
van de volksgezondheid,
P
$
die ambtshalve lid zijn, uit zeven leden en uit buitenewone
leden. HijJ dient aan de Regeering
$
$
$ desraad in alle zaken, de
$ van bericht en raa
$gevraagd
volksgezondheid
betreffende; houdt zich op
$
P de
van den staat der volksgezondheid, vestigt
hoogte
de aandacht van de Re$ee^$
' opP
maatregelen,
$
die naar zijn oordeel
te nemen zijn in het belang$
J
der volksgezondheid;
doet door een of meer zijner
$
leden of buitengewone
leden of een inspecteur
de
$
P
onderzoeking en verrichten, die hem noodig$ voorkomen ; zendt van de bevindingen
g en handelingen
g
van het staatstoezicht opP de volksgezondheid
en
g
over de toepassing
P
$ en de handhaving$ der wetten en
verordeningen, met dat staatstoezicht in verband
staande, een jaarverslag
$ aan den minister van Binnenlandsche Zaken en verricht overi$ens de werkzaamheden, die hem behalve de bovengenoemde
$
krachtens de wet of doorenoemden
minister
$
worden opgedragen.
Centrale Raad van Beroep.
p^ Over de beslissingen
$
van het bestuur der Rijksverzekeringsbank, waar teen,
ingevolge de bepalingen der Ongevallenwet
$$
1901, beroep
openstaat, wordt in het hoogste
$s ressort
PP
geoordeeld door een C. R. v. B. De C. R. v. B. is
te Utrecht. Hij is samengesteld
uit een
gevestigdJ
$
voorzitter, een of meer onder-voorzitters en ten
minste acht leden, allen rechtsgeleerden.
HijJ wordt
$
bijgestaan door een rechtsgeleerd
griffier,
alsmede,
$
$r
voor zooveel noodig,
$ door een of meer rechts$eleerde substituut-griffiers, door schrijvers
schrijver en door
Centre, Canal du, of Canal du Charolais, kanaal
in Midden-Frankrijk
Midden-Fiankrijk, verbindt de Saone bijJ Chalon met de Loire bijJ
Digoin,$
scheepvaartverbinding
P $
tusschen den AtL Oceaan en de Middell. Zee, 82
sluizen, lengte 127 K. M. geopend 1793.
Centritu
S aalkracht is de kracht, welke een liohaam, dat zich om een vast of beweeglijkmiddelpunt beweegt,
aandrijft dat middelpunt te ontPP
vlieden in de richting
(
g van de tangens
g (vandaar
ookmiddel untvliedende
kracht").
P
} Aan haar
tegenovergesteld is de Centra
krach die hetzelfde lichaam naar het middelpunt
heen trekt.
P
Zijn
Zo'n de beide krachten aan elkaar gelijk,
$J dan zal
het lichaam zich in een cirkel om het middelpunt
P
bewegen,gelijk
bijv. de laneten
bijv.
om de zon, waar$
P
bi'
J de centra Petaalkracht de aantrekkingskracht
der zon is.
20
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zeer bewegelijkevangarmen;
vele vormen bezitten
^
zakvormige klier, die een bruinzwarte kleureen zakvormi
f (sepia)
( P)afscheidt. In de onderhuid
d liggen
h 68en
kleurcellenchromatoP horen , ggevuld met verschillendeiP8
menten. Beneden de laag,
g die deze
kleurcellen bevat, ligt
^nogg een iriseerende laag,
g
zoodat de C. een P
^, steeds afwisselend kieurenspel
zijnroof
roofzuchtige,
zuchti e, intelP vertoont. Alle C. zin
li 8ente bewoners der zeeën. Men verdeelt ze in twee
soorten: de Tweekieuw'z9'en (Diabranchiata),
(
) met twee
kieuwen en 8Achtvoeters,
Octopoda) of 10 Tien(
(
voetera, Decapoda) vangarmen (tot deze laatste
behooren de zeepo
lie ,Pde papiernautilus,
de inktPP
visch, enz.) en de Vierkieuw' en etrabranchiata)
inmet vier kieuwen, voeldraden
laatsg
van zuignapjes
en zonder inktzak.
^
P] op
P de korte vangarmen
Tot deze soort behooren op
ee ' e nautilussoorten
P
na louter fossiele vormenammonieten,
z. a.).) Van
(
de ong. 4700 soorten
C., die men kent, leven er nog
g
ong.
^ 200; de overige
$ zijn
J fossiel.
van Procria,
Cephalus(Kephalo8), echtgenoot
g
doodde deze, toen zijJ hem uit jaloerschheid
was
^
nageslopen op
o de jacht,
door een ongeluk (hij
]
(9 meen de dat het geruisch, dat zij in een boschje maakte,
door een stuk wild werd veroorzaakt en wierp
naar
rP
haar met zijn
J nooit missende speer). C. stortte zich
later uit wanhoop
P van het vooreb.
8 Leucates in zee.
Het eil. Cephalonia
is naar hem genoemd.
P
^
Cephissus,
Ce hissus o f Kephisos in de Oudheid de naam
p Boeótié} ;
van verschillende Gr. rivierenzie
op
(
een ervan, die ook nu nogg den ouden naam draagt,
^
stroomt in Z. richting
8 door de vlakte van Athene.
Sera is het ^
grootste eil. van de MolukCeram of Serang
ken, (Ned. 0. -Ind. ), 17 152 K. M2., met de erbijJ
behoorende eilanden mee, 17 658 K. M 2., naar
gissing
) Het eil. C. behoort
(
g 67 000 inw. (Alfoeren).
tot de resid. Amboina. Van de bevolkinggzijn
J ong.
g
12 000 Christenen en on8. 16 000 Mohammedanen.
De Christenen wonen voorn. indeplaatse
delaatsen Amahei
Kairatoe óPde Z.-kust;^ te Wahai op
P de N. kust
een kleine militaire bezetting. De voorm. voortligt
celen van C. zijn sago,
bren8J
g timmerhout, muskaatnoten, damar en meerdere boschproducten.
P
groep van kleine eil. ten 0. van
Ceram-Laoet,
^ BrP
Ceram, ong. 300 K. M2., met omstr. 6000 Mohamm.
inw.
Cerberus(Gr. Kerbero8) was
in de Gr.-Rom. mythologie de
reusachtige hond, die den toegangot
^ de Onderwereld bewaakte; hijJ had vele koppen,
PP
manen van 100 slangen en den
staart van een draak. — Fiin
^urli
J k wordt C.gebruikt
^
387. Cerberus. ,Ie beteekenis van „grimmige,
onvermurwbare bewaker."
Ceres,s)
bij de Romeinen de godin
der vruchtbaarg
heid en van denezeg
enden oogst,
g wier vereeringg
door hen reeds vroeg
was met die
^
g samengesmolten
Demeter(z. a.).
der Griekscheodin
8
386. Inktvisch.
vere
Ceresine of mineraalwas, zelfstandigheid, die
wordt door ozokeriet te verhitten metg plaatste,
in den regel
g
P
g van zuignappen voorziene, kregen

waarbij door de eentrifuCentrifuge, w
gaalkracht vloeistoffen van vaste lichamen of vloeistoffen van uiteenlooPend soortelijk
gewicht van
J g
elkaarescheiden
worden; het hoofdbestanddeel
g
van een C. is een snel rondwentelende trommel met
doorboorde wanden, waardoorheen de vloeistof
wordt; de C. wordt toegepast in suikergeslingerd^
fabrieken in ververijen
en wasscherfJ en (om het
J
de room
goed te drogen),), in de zuivelindustrie (om
(
van de melk te scheiden, door separators),
enz.
P
die partij
m noemt men in de politiek
Centrum
P J of
P
diee8^
van
welke tusP
P leden in een parlement,
naar
schen de uitersteart
P jen
9 staat; somwijlen,
elan
der C.-leden naar links of
3^P
8
8der sympathieën
naar rechtsaan
nog8weer verdeeld in een linker^ ^
en in
en een rechter-C. In den Duitschen Rijksdag
het Pruisische Huis van Afgevaardigden de ultramontaansche Kath,arti
P •J^in het Oostenri Jksche
Huis van Afgevaardigden sinds 1901 deKath. VolksPartij.
Canto riss bijJ de oude Romeinen een afdeeling
g
van ong.
tros enaf
deelin g
P
P
8 of personen;
8 100 dingen
onder een Centurio)
(hoofdman over 100); verder
de naam van ieder der 193 afdeelingen,
g waarin de
Rom. burgers
naar hun vermogen
S verdeeld waren
^
door Servius T ullius. Deze 193 C. waren weer verdeeld over 5 klassen.Zie
op
(
P Census. )
groote
Centuriën^ Maagdenburger, heette de eerste ^
Prot. kerkgeschiedenis,
waarvan ieder deel een
g
eeuw behandelde; zijJ werden in 1552 te Maagdeng
burgbegonnen
door Matthias Flacius en onder
g g
leidin van anderen voortgezet.
De dertien deelen
leiding
g
werden van 1559-1574 te Bazel in de Lat. taal
uitgegeven.
.
Cantania op
Centuripe,
P SiciP
p e ^ s tad in de It. prov.
lié 11 000 inw.; zwavelmijnen.
Centweig ht. Zie Hundredweight.
der Ionio f Ke phallenia het grootste
Cephalonia
Ce
^
p
G van
ache Eil., tegenover
den ingang
g g van de Golf
g
Patras, vormt een Grieksch nomos, 688 K. M2.,
70 000 inw. • bergachtig
g
g ((in den Elatovuni 1620
M. goed
8 bebouwd; hoofdst. Ar ostoli.
ot ' en of Inktvisschen, klasse
Ce
P halo a K
der Weekdieren, met ringvormig
g om den mond ge8w
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concentreerd zwavelzuur en hetroduct
te bleeken.
P
Ze vervangt
was bij het
enz. Met miJ apprêteeren,
PP
^
nerale olieën vermengd
g ggeeft ze kunstmatige
g e vaseline.
Cerialis, Quint= Petillius of Cerealis, Rom.
veldheer, bloedverwant van keizer Vespasianus,
was de aanvoerder der Romeinen tijdens
J dens den o P stand van Claudius Civilis(z. a.) en sloot met hem
een vredesverdrag.
waarschijnlijk
8 In 70 ginghijJ waarschijnlijk
als stadhouder naar Brittannia. Hij
Hi' was toen consul.
Foggia
Z.Cerignola,
P
^ ^ s tad in de prov.
(
g^ in Apulië
P
Italië), 34 000 inw. ; katoenteelt.
Cerigo, It. naam van het eil. Kythera(z. a.).
Cerium,(scheik. teeken Ce), zeldzaam metaal,
dat voorn. in cerieteen
ceriet(eenkorrelige delfstof, tot de
groep
P der waterhoudende silicaten behoorend)) voor komt, kleur enlans
van ijzer
bezit, atoomgewicht
$
8
140,25; S. G. 6,73; wordt als Ce-oxyde
y gebruikt
g
voorloeikousjesfabrica
e
(tegelijk
met
thorium
g
g ( g J
oxyde).
Oxaalzuur-C. is een wit, korreliggP
poeder,
7
dat in water niet oplost.
Het wordt inz. aan P
braken en tegen
gen zee
gewend als middel tegen
8
ziekte.
Cerro de Pasco, ook wel alleen Pasco, hoofdst.
van het Peruaansche dep.
PJunin((in het midden van
Peru, 4302 M. boven de zee; 15 000 inw.meest
(
Indianen en Mestiezen); zilvergroeven.
CeTTO Gordo,
^ bergpas
gP in Mexico, tusschen Santa
Cruz en Mexico; 18 Apr.
en N. P 1874 versloegen
gde
Amerikanen onder Scott er de Mexicanen onder
Santa Anna.
dichter,
Cervantes Saavedra, Miguel
de,^Spaansch
p
9
geb.
9 Oct. 1547 te Alcala de Henares in Nieuwg
Castilië,'n
8^ guit ergernis
g
over het weinige
g succes
van zijn eersteedichten
g
in 1569 naar Italië, nam
daar in 1570 dienst in het
SPaansch-NaPolitaansche
leger, verloor
in den slag
g
bij Lepanto
(7 Oct.
P ( 1571)
zijn
11 linkerhand. OpP de terugreis naarSpanje
^
P J raakte 1
hij in SePt, 1575 in handen van Al eri nsche zee.,,
roovers, bleef tot 1580
388. Cervantes.
als slaaf
laa te Algiers,
werd
8^
toen door zijn
J moeder en zuster"losg ekocht maakte
een tocht naar Portugal
g en de Azorische Eil. mee en
vest'^de zich in 1583 weer in zijn
zij vaderland, waar
hij trouwde en tooneek Pelen herderromans en
kleine novellen schreef. Zijn
J wereldroem dankt hijJ
aan zijn „Don Quijote" (le dl. 1605, 2e dl. 1615).
Deze roman, in de meeste talen
overgezet maakte
de ridderromans eens en voorgoed
g belachelijk.
De hoofdpersoon,
Don Quijote
}
ridQ ^ (of
Q
P
( Quichot),
der van de Droevige
is iemand, wien
g Figuur"
g
de lectuur van ridderromans het hoofdgeheel
oop
g
hol heeftebracht;
g
^hij
J trekt opPavonturen uit,
ziet wonderen en betooveringen in de dood-eenvoudigste dingen
(een kudde schapen
wordt in zijn
zij
g
P

oog
g een bende ggeharnaste ridders hij valt met zijn
speer
windmolens aan, die hijJ voor reuzen aanziet,
P
enz} ; al zijn
J vermeende heldendaden verricht hijJ
omderwille van zijn
geliefde Dulcinea
J denkbeeldige
88
een boerenjongen,
die
van Toboso. Zijn
g
J metgezel,
g
fungeere
voor schildknaap
eerera moet, Sancho Panza,
P fun
grove
de belichaming
g van het ^
ggezonde verstand;
hiJ ontziet al de grillen
en dwaasheden van zijn
g
meester, maar bekijktniettemin alle dingen
g van
hunraktischen
kant. Het boek is komisch en
P
tragisch, humoristisch en sentimenteel tegelijk.
g J Tot
1857 verschenen er in Spanje
P J ruim 400 uitgaven
g
van. -- C. stierf 23 Aril
P 1616 te Madrid.
Cervin, Mont. Zie Matterhorn.
Cesarini, Julian de, kardinaal, geb. 1398, was
le aat in Duitschland tijdens
den Huspauselijk8
sietenoorlog
g in 1431, was tot 1438 voorzitter van
het Concilie te Bazel, overreedde Hongarije den
vrede met Turkije
J te verbreken, werd 10 Nov. 1444
edood
op de vlucht na de nederlaagg van het Hong.
P
g.
leer
g biJVarna.
Forli, in N.-Italië, 42 000
Cesena,^ s tad in de prov.
P
inw.; Biblioteca Malatestina.
Cetaceein. Zie Walvischacht^9' e Dieren.
Cetewayo
Y of Ketschwa
y o, koning
8 der ZoeloeKaffers, volgdezijn
in 1873 zijn vader Panda op,
P^schiep
P
leger van 40 000 mad ^bedreigde
een slagvaardigleer
8
de Eng.
versloeg
g Kaapkolonie,
P
g 22 Jan. 1879 de
Engelschen
onder Lord Chelmsford
bij
f
g
J Isandula,
werd door hen 4 Juli d. a. v. bij
b Ulundi geheel
en al
8
verslagen, 28 Aug.
en tot 1883
g genomen
g
g
g gevangen
te Kaapstad
gevangen
gehouden, waarna hijJ vole
g
g g
de re
eerie
regeering
gens overeenkomst met Engeland
g
weer aanvaardde;est.
8 Febr. 1884 te Ekhowe.
g
koninkrijk Montenegro,
Cetinje,^ hoofdst. van het koninkrijk
gr ,
4000 inw.
Cette, zeest.
en oorlogshaven in het dep.
rault
P Hérault
g
(Z.-Frankrijk)
aan de Golf van Lion, opPeen landtong
8 tusschen de Middell. Zee en het strandmeer
Thau, aan het uiteinde van het Canal du Midi,
33 000 inw. ; uitvoer van wijn,
J visscheri',
J likeur- en
wijnbereiding,
zeebaden.
J
g scheepswerven,
P
Ceulen Ludol van, van Keulen of van Cóllen,
est
ggeb. 28 Jan. 1540 te Hildesheim in Saksen, ggest.
als hoogleeraar
in de wiskunde voor ingenieurs
te
g
g
Leiden, 31 Dec. 1610; berekende voor het eerst de
verhouding
g tusschen den omtrek en de middellijnvan den cirkel, het z. g. gLudolfsche getal
g
(3,14159....:1.
(presidio) op
op
Ceuta, Moorsch Sebta, Sp.
P vestinggP
een schiereil. aan de Middell. Zee-kust van Morokko,
behoort tot derov.
P Cadiz 24 000 inw.
Cévennes(Lat. Mons Cebenna of Gebenna), Z. 0.
rand van het Fransche centrale hoogland, ten W.
van het Rhónedal vanaf het Canal du Midi tot
Saint-Etienne; vervalt in 3 deelen: vanaf de Montagne Noire (1210 M. tot aan de Monts Garigues
in het Z. W., de centrale ketenMont
keten(Mon Mézenc,
M.) en de Monts du Vivarais in het N. 0.
(1434 M.). De 0. helling
is stijl,de W. glooiend. De
gg
C. bestaan meerendeels uit oergesteenten;
op twee
^P
g
plaatsen zijn
In
P
J daar lavamassa's doorgebroken.
g
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de Middeleeuwen woonden in de C. de Alb' enen
en de Waldenzen. Na 1685 hadden er hevige
g geloofsvervol '8en plaats
(zie
Camisards en Dra(
P
gonnaden).
).
(in het Sanskriet Lanka, door de oude
Ceylon
Y
Grieken Taprobane,
door de inboorlingen
Nala
Singhal
p
gSi
, Eng. eil. (kroonkolonie) in den Ind.
g
Oceaan, door de Palkstraatescheiden
van de Z.-O.g
punt van Voor-Indië, 65 936 K. M 2., 4 108 000
inw., waaronder meer dan 2,3 mill. Singhaleezen
g
en omstr. 4000 Wedda. In het midden van het eiland
eenootsch
bergland
g (Adams piek
P 2241 M., Pedro^
tally
tallagalla
alla 2538 M.). Behalve aan de kusten is het
weelderige
C. is
g
g Pplantengroei;
g
rijk
Zetel
J aan metalen, inz. aan edelgesteenten.
g
van denouverneur
Colombo. Het eiland is verg
deeld in 9rovinciën.
In 1911 waren er 928 K. M.
P
spoorwegen, in 1911: 2879 K. M. telegraaflijnen.
^ J'. —
C. werd tot 1815ere
eerd door eigen
g g
g vorsten, die
te Candy
Y in het binnenland zetelden; in 1518 krevasten voet oPhet eil. ; in 1658
g
gen de Portugeezen
werden hun laatste bezittingen
door de 0.-I.
g
Coma
'e veroverd; in 1802 moest de Bataafsche
P gm
Republiek
bijJ den vrede van Amiens C. 'a an Engege
P
land afstaan.
CeYlonmos. Soort Agar-agar(z. a.).
Chum,gem. in het Z. van N.-Brabant, ten Z. 0.
van Breda, 1509 inw.
Chadarowsk, tot 1895 Chabarowka, hoofdst. van
het Russ.-Sib.eneraalouvernement
Amoer, in
g
g
het kustgebied,
aan de uitmonding
de Ogvan
es
g
soeri in de Amoer, 16 000 inw.; eindstation van den
Oessoeri-sP oorweg; stoombootverkeer.
in 0PPer-SavoYe, aan het
Chablais, landschap
P
meer vanGenève, vormt het arrondissement Thonon van het dep.
P Savoie; hoofd P1. Thonon aan den
Z.-oever van het Meer van Genève.
Chaco, El. Zie Gran Chaco.
Chaco, Gobernacion del, territorium in Argentinië,
beslaat het grootste deel van den Gran Chaco
{(z. a. , 136 635 K. M2., 27 000 inw.; hoofd P1. Resistencia, 4000 inw.
van Mohammed (z.a.).
ChadidsJ- a eerste echtgenoot
g
Chaeronea oude stad in het W. van Boetitië, in
het dal van den Ce hissus
• ^bijJ C. versloeg
^ Philsppus
P
II van Macedonië in 338 v. Chr. de Atheners en
Thebanen; ggeboorteplaats
van Plutarchus( vanP
de Wijze
ijz van C.). De ruidaar diens bijnaam
J
van C. liggen
Caprena.
Het
P
gg bijJ het tegenw.
g
Thebanen, de
gedenkteeken voor degesneuvelde
g
Leeuw van C. is in 1880evonden
en in 1903-4
g
gerestaureerd.
Chagrijn, sterk, meest zeegroen, doch ook wel
blauw, rood of zwart gekleurd leer met kleine korrelige oneffenheden wordt bereid van de rugheid
vanaarden
kameelen en ezels door Tartaren en
P
Armeniërs te Astrakan KonstantinoP el, enz.;
namaak C. ook vaneitenleer.
g
berpas^ verstrekte Ppas aan de
Chaibarpas,
A ^ of Kh ^
E .-Ind. grens, uit de prov. Pendsjaab naar
Afghanistan voerend. Alle Mohammedaansche veroveraars zijn
J langs
g den C. Indië binnengedrongen.

Chain,s meetketting,
= 22 Yyards =
^ in Engeland
^
20,116 M., in de Ver.-Staten = 20ards
Y
18,287 M.
Cheireddin. Zie Cheireddin.
Chalcedon of Kalchedon, in de Oudheid een stad
in Bith ^
'ë, aan den Bosporus,
P ^ tegenover
enover
gKonstanLinoP el. het tegenw.
Kadikoel,^^
gesticht 674 v. Chr.
g
in 616 verwoest door de Perzen, later door de Turken; 431 n. Chr. werd te C. het 4de oecumenisch
concilieehouden,
dat het Chalcedonisch Geloo sg
formulier opstelde,
volgens
hetwelk in den persoon
P
^
P
van Christus deoddeli'ke
J en de menscheli Jke nag
tuur overmenggd en onafscheidbaar aanwezig
zijn.
^ zijn
doorschiChalcedon,naar de stad C. genoemd
g
J
nend wit,"s,
^J blauw, geel,
g enz., voorn. uit kiezelzuur bestaand mineraal, hoofdbestanddeel van het
agaat;
vormt ronde, nier- of druifvormige
g
g massa's
in de blaasvormige
g holten van andere gesteenten,
g
inz. van bazalt. C. is een halfedelsteen; de verschillende soorten ervan zijn
carneool, >helioJ onyx,
Y>
troop
P en Mokkasteen of mosagaat.
g
Chaicidiee of Chalcidisch Schiereiland, Gr. schiereil. in de Ae eïsche
Zee, tusschen de golven
g
^
van Saloniki en Rendin g (Orfani), in het Z. door
twee inhammen verdeeld in drie steile, rotsachtige
g
uitloopers
((oudt. Pallene, Sithonia en Akte, tegenw.
P
Kassandra, Longos
en Ha^jon Oros).
jon
P Ha
Hagion
) Op
g
ligt
de monnikenstaat Athos(
Athosz.z a.).
of Chalkis E ribo hoofdst. van het Gr.
eil.nomos
Euboea, 11 000 inw.; met een draai(
brug over den Euripus
P naar het vasteland. In de
Oudheid was C. een machtige handelsstad, in 506 v.
rp
Chr. door de Atheners onderworpen.
In de Middeleeuwen heette het Euripus,
in het Gr. Egribo,
p
9
ro nte en was een middelpunt
in het It. N^2^
van
P
het Turksche bestuur.
Chaldaea^ oorspr.
P een landsch. in Z.-MesoPotami"^
later identiek met Babylonië. De ChaldaeirS waarschijnlijk
een Semietisch
volk, drongen
in het begin
J
g
gm
der 10e eeuw v. Chr. vanaf de Perz. Golf naar Bab lonië door en na den val van Ninevé(606)
(
)heerschten zijJ daar blijvend
of Nieuw-Baby(
^Jjvend (Chaldeeuwsch
lonisch rijk).
J) Zij
J muntten uit door groote sterrenkundige
Y
g kennis, zoodat later Chaldaeër synoniem
werd met sterrenkundige
Zij
g of sterrenwichelaar. Zij
gelden voor de ontdekkers der z. gg. Chaldeeuwsche
g
of Halleyscha periode,
p
p
pperiode, ook Sarosperiode
een hulPmiddel tot het berekenen der maansverduistering en. Dit is de periode
van 18 jaar
en 11
]
P
of 6585 12 da
dagdag,
en (Juliaansche tijdrekening)
na verloopP waarvan de maan zich ten opzichte
van
P
de zon, de aarde en haar knoopen
oop
J
P weer juist
dezelfdelaats
bevindt. -- Chaldeeuwsche taal
P
heet verkeerdelijkhet W.-Arameesche dialekt dat
met het nauw eraan verwante Syrische den Arameesthen tak van den Semietischen taalstam vormt.
voor steenChaldron is een Eng.
g
g handelsgewicht
kool, te Londen = 24 hundredweights
= 1219,2
g
K. G., te New-Castle = 53 hundredweights =
2692,5 K. G.
Chalif. Zie Kalief.
Chalki een der Turksche Prinsen-eil. in de Zee
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van Marmora; theologische
hoogeschool
der Gr.
g
^
Kerk voor Turkije.
editie,
Challenger-expeditie, wetenschappelijke egP
met het korvet „Challenger" van de Eng.g marine
van 1872-76 ondernomen onder commando van
Sir George
en onder de weg Naree als gezagvoerder
g ^
tenschaPPelijke leiding
8 van Sir Wyville Thomson;
veleeleerden
maakten de reis mede, waarvan het
g
doel was een onderzoek van den oceaan in den ruimsten zin des woords. De resultaten der C. E. werden
door Sir W. Thomson en John Murray
y meegedeeld
g
in een opP^
grootsche wijze uitgegeven werk van 50
deelen (1882-1895.)
geb. 17 Mrt.
Chalmers,^ Thomas,^ Eng.
gg
g theoloog,
1780 te Anstruther Easter in Schotland,est.
g 31
Mei 1847 te Edinburgh, na daar
vanaf 1828 hoog-g
leeraar te zijn
stichtte in 1843 de Vrije
Vrij
J geweest,
g
Kerk.
ChtlIons-sur-Marne, het oude Catalaunum, hoofdst. van het dep.P Marne in N.-0.-Frankrijk,aan de
31 000 inw.;
Marne en het Rijn-Marne-kanaal,
handel in Champagne-wijnen; 24 K. M. ten N. O.
der stad het oefenterrein van het Fr, leer.
8
Chalon-sur-Saone het oude Cabillonum, stad in
(ter hoogte
het dep.
0
P Saone-et-Loire in 0.-Frankrijk(
g
van Zwitserland), aan de uitmondingg van het Canal
du Centre in de Saone 32 000 inw. ; handel in wijn
en koren.
Cham, Fr. teekenaar, eigenlijk Amédée de Noé
die zich Cham noemde, wijl
J hij
J de zoon was van
den graaf de Noé en Noé = Noachgeb. 26 Jan.
1819 te Parijs,
l beroemd om zijn
J carricaturen, meerendeels verschenen in de Charivari";est.
6 Sept.
P
g
1879 te Parijs.
J
Zie Dwergpalmen.
Chamaerops.
p
9p
Chamaven Germaansche volksstam aan den Beneden-Rijn,
J n, behoorden tot het bondgenootschap
g
P
der Cheruskers teen
g de Romeinen, waren omstr.
de 4e eeuw n. Chr. in de Franken opgegaan.
Chamberlain, Joseph(verkort Joe), Eng. staatsgroot faman,eb.
8 Juli 1836 te Londen, erfde rooie
g
te Londen en Birmingham,
was van
g
1874-76 burgemeester
van
g
Birmingham,
vanaf 1876 lig
beraal lid van het Lagerhuis,
g
van 1880-85 minister van
handel in het kabinet van
Gladstone, scheidde zich Weens
Politiek
diens Home-rule-politiek
van zijn
partij
J P
J af en werd
in stede van radicaal een
der leiders der meer conservatieve liberalan. Deze afval
re
had het verwerpen
van Gladstone's Home-rule-wet ten8evole.
Onder Salisbury
y werd
g
389. Chamberlain. hij
) in Juni 1895 staatssecretaris van koloniën. C.
werd een der voorvechters van de imPerialistiseheolitiek
en dreef een gewelddadig
P
go Pg
treden teen
g de Boeren door, wat in 1899 den
oorlog
in Z.-Afrika tengevolge had. Hi'i bleef na
8J^
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Salisbury 's aftreden lid van het kabinet van Balfour, nam in 1903 ontslag8 om zich geheel
te wijden
J
g
aan deS
roPa anda voor een tolunie tusschen Engeland
eland en de koloniën en voor beschermende rechten,est.
g Juli 1914.
Chambéry,
rY^ ((It. Ciamberi),
P
) hoofdst. van het dep.
aan
Savoie in Z.-O.-Frankrijk,
J 23 000 inw. C. ligt
^
den spoorweg
Lon-Turin.
In de nabijheid
nabijheid
ligt
J
^
g
Y
het buiteng oed „Les Charmettes", waar .Rousseau woonde bij
J mevr. de Warrens.
Chambord,
^ dorp
rP in het Fr. dep.
PLoir-et-Cher,
(Midden-Frankri
J) k bij
J Blois, 400 inw. ; met een
beroemd kasteel, in 1526 door Frans I g ebouwd
en in 1821 door een vereeniging
Legitimisten
g^
^van
aan
aangekocht
en tengeschenke
schenkti
gegeven
aan denPasg
e
gg
geboren
hertog
8
^ van Bordeaux, die zich later graaf
van C. noemde.
Chambord, Henri Charles Ferdinand Marie
Dieudonné van Artois-Bourbon, hertogg van Bordeaux,
graaf van, Fr. kroonpretendent,
P
P 1820
^
ggeb. 29 Sept.
als zoon van den 13 Febr. 1820 vermoorden hertog
van Berry.
Toen na de Juli-revolutie Karel X 2
y
Aug.
g 1830 afstand deed ten voordeele van den hertogvan Bordeaux, werd deze wel als Hendrik V tot
koning
g van Frankrijkuitgeroepen, doch het volk
bekrachtigde
deze keuze niet en zijn
J moeder
g
moest met hem in ballingschap
Hij werd
g
P gaan.
gJ
te Praag
en trad in het huwelijk met
Pg
gopgevoed
prinses
Maria Theresa van Modena^ 1846) , welk
P
huwelijkkinderloos bleef. Na den val van Thiers
bleek in 1873 de Nationale Vergadering
g wel bereid
g
denaaf
van C. tot koning
P o^
g te verkiezen. De
ging
in tot restauratie mislukte, doordat hijJ in een
ondermanifest27
Oct. 1873) onvoorwaardelijke
)
^
werP
in gaan zijnJ wil eischte, zich niet wenschte
uit te laten welk soortrondwet
hijJwilde aannemen
g
en niet de driekleur, doch de witte vlaggeischte.
Vanaf 1873 nam de invloed der royalisten
ranFin
k
Y
lik
8T van C. stierf 24 Aug.
J steeds af. De graaf
g 1883
te Frohsdorf in Neder-Oostenrijk.ZijnJ aanspraken
P
en over op het huis Orléans.
^g
Chambre ardente, naam van 2 buitengewone
g
Sgerechtshoven in Frankrijk.Het eerste werd inder ketterij; het
ggesteld in 1535 tot bestrijding
tweede en meest bekende in 1679 door Lodewijk
' staken te onderXIV om de beruchte ver ' t'
^g
zoeken (zie op
e
P Brinvilliers). De naam „vurige
gkamer" werd eraanegg
even, omdat de vertrekken
dezererechtshoven
met zwart behangen
g
g en zelfs
overdag door fakkels verlicht waren.
Chambre Introuvable onvindbare" kamer, d. i.
die haars g elijke
niet vind),) spotnaam
door Lo de sP
J
wi9 XVIII
gegeven
8geven aan de toenmalige
8 volksvertegenwoordi^g
'
((Oct. 1815—Sept.
P 1816) wegens
g
haar ultra-royalistische
Y stische en ultra-reactionnaire
^ezin dheid.
Louis Charles
Chamisso,^ Adelbert von,^ eigenlijk
J
8
Adelaide de C. de Boncourt, D. dichter,eb.
30
g
Jan. 1781 opP het kasteel Boncourt in Champagne,
emigreerde
in 1790 met zijn
^
J ouders, die te Berlijn
gin en wonen, was van 1798-1806 Pruis. officier,
alslantkundi
P
8e onder Otto von Kotzebue

P
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z. a.) van 1815-1818 een ontdekkingsreis
om de
g
wereld mee, werd daarna custos bijJ den Botanischen
Tuin te Berlijn; est.
g 21 Aug.1838. Behalve werken
over natuurlijkehistorie en een reisbeschrijving,
afhij
hi vooral gedichten
uit (balladen
en legenden).
(
g
).
g
Bekend is ook zijnsprookje
] „Peter Schlemihl",
P
deeschiedenis
van den man, die zijn
J schaduw verg
kocht had.
Chamonix,^ of Chamouny,
y druk bezocht AlpenP en
dal in het Fr. dep. Haute-Savoie,
^ 24 K. M. lang,
g,
2 K. M. breed; de Arvezi
(Jriv. van de Rhone)
stroomt er doorheen. Vanuit het dorp
M.
(
rP C. (1050
boven de zee, 2700 inw.) wordt de Mont-Blanc bestegen.
Champagne, voorin. Pprov., 30 667 K. M2., in het N.
0. van Frankrijk,
Frankrijk,besloegde
dep.P Aube, Haug
g tegenw.
te-Marne, Marne en Ardennes benevens kleineeg
deelten van Meuse, Seine-et-Marne en Yonne. In
het 0. en midden onvruchtbaar (Champagne Pouilleuse , in het W. vruchtbaar en welvarend. De
voorn.roducten
zijn
raan,
J wijn(champagne),
J
Pg
vuursteen en krijt.De hoofdst. was Troyes.
Y C. had
vanaf de lee eeuw eigen
graven, kwam in 1286 aan
g gr
de Fransche kroon, werd in 1361 bijJFrankrijk
J
ingelijfd.
Philippe
Cham pm te of Champagne,
pag
pp de, Fr.
schilder,b.
ge 26 Mei 1602 te Brussel, vanaf 1621 te
Paris werd in 1648 hoogleeraar
Parijs,
aan de kunstg
academie aldaar,est.
g 12 Aug.g 1674 in het klooster
Port-RoYal; schilderde odsdieni i,ze tafereelen
g
en was een der voornaamsteortretschilders
uit
P
zijn tiJ d.
groot
plein (ruim 42 H. A. te
Champs
p de Mart.
^
P
Parijs
Paris
opAden 1. oev^_r der Seine, onder L
Lodewij
odewijk XV
voor exercitie- en manoeuvre-terrein en
genoemd naar het Marsveld te Rome. Het beroemde
Federatie-feest van 14 Juli 1790le gedenkdag
g
g
van de bestorming
g der Bastille werd er gevierd..
g
10 Juli 1791 had er de bloedige
plaats tusg botsinggP
schen een volksmeeting,
g welke de afzetting
g des
eischte, en de nationale garde
onder Baillyy
konings
g
en Lafayette. In 1867, 1878, 1889 en 1900 werden er
wereldtentoonstellingen
g gehouden.
g
d aricus camp eetris L. , op
Champignon(9
P de
heiden, in bossohen, weilanden en
in heel Europa
oeiwijngaarden
P gr
ende eetbareadderstoel,
met
P
witachtigen, als zi Jde lanzenden
g
of bruinachtigen, ruigen hoed; de
beste der eetbareaddenstoelen,
P
v
44
c
wordt ook veel( (echter
inons
o land
390.
weinig)
g ggekweekt in kelders en
Champignon.
andere onderaardsche ruimten.
meer in het N. 0. der Ver.
Champlainmeer,
p
Staten opP
de grenzen
van New-York en Vermont,
^
24 K. M. breed, tot 180 M. diep;
200 K. M. lang,
P
g^
1982 K. M2., staat in het Z. door een natuurlijk
kanaal in verbinding met het St. Georgemeer; is
door kanalen verbonden met de Hudson en het
Eriemeer, heeft een afwatering
g naar den St. Laurensstroom. Het C.-meer werd in 1609 ontdekt
door Samuel de Cham
p lain (1567-1635), den

eerstenouverneur
der Fr. koloniën in Canada.
g
Champs-Elysées. Zie Ely8ée.
Chamsin of Kamsen(Ar. = 50), in Egypte
gYP de
heete en droge
8 Z.-wind, die vooral waait in de
50 dagen
g na de lentenachtevening.
g
Chaneellorsville hoeve, 20 K. M. ten W. van Fredericksbur
g in Virginia in het 0. der Ver. Staten;
2-4 Mei 1863 versloegen
g de Geconfedereerden
onder Lee er de Noordelijken
onder Hooker; 6 Mei
1864 onbesliste slag
g tusschen Lee en Grant „de Slag
g
in de Wildernis").)
of T 8
stad en
Chandarnagor
^
^9'ar, Fr. sta
7 'andar
gebied in Bengalen
aan de Hoegli (dicht
bijJ Cal(
g
cutta), 9,4 K. M2., 25 000 inw.
Channel-Islands. Zie Normandische Eil.
geb.
Channing,
y Am. theoloog,
S^ Ws lliam Ellery,
gg
te Newport
(Rhode Island), gest 2 Oct.
7 Apr.
P
P
te Bennington
te Bos) Ppredikant
^ ((Vermont),
ton, leider der Am. Unitariërs, bestrijder
der slavernij.
Zie Cawnpore.
Champoer.
^
p
Fr. lied, edicht
gedicht door K. J.
Chant du (Wart,
p
Chénier ( 1794 1> dgetoonzet door Maul,> na de Marseillaise hetoPulairste
krijgslied onder de Groote
P
Revolutie.
Chantilly,
Y^ st ad in het Fr. dep.
P Oise, 4800 inw.;
bekend door hetrachti ge kasteel der Conde., met
bibliotheek en kunstverz melingen, door den hertogvan Aumale(z. a.) nagelaten
aan het Institut de
g
France.
Alfred, Fr, generaal,
geb.
Chanzy,
$
^
g
ïr Antoine Eugène
18 Mrt. 1823 te NouartArdennes
), diende tot
(
1870 bijna
uitsluitend in Afrika, werd in den Fr.-D.
J
oorlo bevelhebber van het tweede Loire-leger,
oorlog
g
werd 7-10 Dec. 1870 bij
J Beaugenc
Y , 10-12
Jan. 1871 bijJ Le Mans verslagen, werd in 1872 bevelhebber van Tours, in 1873ouv.-eneraal
van
g
g
Algerië, van 1879-81 gezant
te Petersburg;
g
g8est.
4 Jan. 1883 te Chalons-sur Marne.
Chaos noemde men in de Grieksche mythologie
de ruwe, ongeordende
massa, waaruit de wereld
g
om een orontstond, vandaar figuurlijkgebruikt
g
delooze groote massa aan te duiden.
graaf van ChamChaptal,
p ^ J ean Antoine Claude,^
telou
Fr. scheikundige,
g
p^a
g ggeb. 5 Juni 1756 te Nogaret, in 1800 min. van binnenl, zaken, in 1805 lid van
den Senaat,edurende
de Honderd Dagen
g minister
g
van staat en directeur van handel en industrie, in
1819air
• est. 30 Juli 1832 te Parijs.
p ^g
J C. liet werken na over toegepaste scheikunde.
gem. in de Belg.
Chapelle-lez-Herlaimont,
^ g
^ prov.
P
p0
Hens ouwen ten N. W. van Charleroi, 7288 inw.
Henegouwen
]
J ((0.-Azië) opP den r.
^ s tad in Mantsjoerije
oever van de Soera
are aan de splitsing
Soengari,
P
g van den
Siberischen spoorweg, 30 000 inw.; in 1906 openP
gesteld voor het internationale verkeer.
Sucre.
stad
in
Bolivia.
Zie
Charcas,s
Charcot,^ Jean Martin, Fr. geneesheer,
ggeb. 29
g
Nov. 1825 te Parijs,
aldaar,gest
est. 16
g
J hoogleeraar
g. 1893 te Morvan, beroemd door zin
J kennis
der zenuwziekten en zijn
J studies over hypnose.
YP
Charente riv. in het W. van Frankrijk,ontspringt

CHARENTE—CHAROLAIS.
in het dep. Haute-Vienne en mondt uit in den Atl.
Oceaan niet ver van Rochefort, 361 K. M. lang,
waarvan 168 bevaarbaar. — Het dep.
p C. bestaat uit
het voorn. Angoumois
en gedeelten
van Saintonge,
g
g
g,
Poitou en Limousin, 2975 K. M 2., 346 000 inw.
hoofdst. Angoulême.
Charente-Inférieure^dep.
P in W.-Frankrijk, $men zend aan den Atl. Oceaan, bestaat uit Aunis en
deelen van Saintonge
g en Poitou, 7232 K. M 2.,
451000 inw.; hoofdst. La Rochelle.
Charenton-le-Pont,^ s tad in het Fr. dep.
p Seine,
2 K. M. ten Z. 0. van Parijs, aan de samenvloeiing
g
van Seine en Marne, 19 000 inw.,•gr
groot krankzinnig
en gesticht.
Chares,^ Gr. beeldhouwer uit Lindus opRhodus
leefde daar omstr. 324 v. Chr. maakte den z..
g
Colossus (z.a.)) van Rhodus.
Charette de Ia Contrie,Francois
Athanase, Ven^
déesch aanvoerder,eb.
g 17 Apr.
P 1763, te Couffé
( Loire-Inférieure) , werd in
1789 luitenant ter zee,
week uit naarblenz
,
Co
keerde naar Bretagne terug,
g deed een poging
Pg g om
den koning
g te redden,
plaatste zich in 1793 aan
het hoofd der oestandelinen
g in Beneden-Poitou
maakte zich meester van
Beneden-Vendée, bleef nadat een onderhandeling
meteneraal
Hoche afgeg
4 1r' í
sprongen was, denguerillai•g
oorlogoeren,
werd zwaar
g
gewond
Saint-Cyr
391. Charette.
J
e
g bij
gvangen genomen en 26
Mrt. 1796 te Nantes doodgeschoten.
Ch
woestij ten W. van
^eh, oase in de Nubische woestijn
Sioet, 140
geh, behoort tot de Egypt.
gYP prov.
P
K. M. lang,
g 7200 inw. ^• ruinen uit de Oudheid (inz.
(
Ammons-tempel).
Chariton, (enk. Charis in de Gr. mythologie de
ke spel,
ggodinnen der bevalligheid en van het vroolïJ
P,
door de Romeinen de Gratiën genoemd. Hesiodus
noemt er drie: Aglaia
(glans),
Euphrosyne
9
(g
)^
( vrooli'J kheid) en Thalia
Thalia( bloeiend geluk).)
bloeiend
Charkowgouvernement in het Z. van Europeesch
Charkow,
p
Rusland, 54 495 K. M 2., 3 246 000 inw., waarvan
87 % Klein-Russen. — De hoofdst. C. aan de Charkowka (Don-g ebied) 220 000 inw. bezit sinds 1803
een universiteit ; technische hoo geschool • belangg
rijke
jaarmarkten.
J jaarmarkten
e, Fr. naam van Karel den Groo
Grootee
(z. a.).
Charleroi, stad in de Z.-Belg.
Henegouwen,
g prov.
P
g
o den I. oever
der Sambre, C.
aan het kanaal van
n
(naar Brussel),) 28 891 inw. • kruisP unt van spoorP ween,
van steenkolenmijnen
steenkolenmijnen en
ijzerg middelpunt
P
J i'gieterijen.
^ J
Charles,
Jacques
Alexan
Alexandre Césare Fr. natuur q
^ Jac
kundige, geb. 12 Nov.
1746 te Beaugency,
t.7
g ^ ges
g t.
A r. 1823
te Parijs, was de uitvinder van denmet
j,
ram t
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waterstofgas
g ggevulden ballon((Charlière),
) waarmee
hij in 1783 voor het eerst opsteeg.
Charleston, versterkte haverast. in den staat Z.Carolina (in het 0. der Ver. Staten) aan den Atlant.
Oceaan, 59 000 inw.; voert voorn. katoen, hars en
terpentijn
uit. Met de beschietingg van het fort SumrP
ter bij C. begon
Burgeroorg 12 Apr.
P 1861 de N.-Am. Bur
g
log.
De Zuidelijken
namen het 2 dagen later in en
gg
maakten C. tot hun stapelplaats; 17 Febr.1865 moest
het zich echter aan de Noordelijken
overgegeven.
J
Chariot, Nicolas Toussaint, Fr. schilder en lithoest. 29 Oct. 1854; maakte
g raaf, ggeb. 20 Oct. 1792, gest
dan 1000 etsen en lithogra Phieën, bijna
bijn altoos
tooneelen uit het soldatenleven van Napoleons
p
tijd en uit het kinderleven.
Charleville, stad in het dep.. Ardennes in N.Frankrijk,
J aan de Maas,, 23 000 inw.
Charlière. Zie Charles.
aan de
Charlois,, vroeger
g een Z.-Roll. gemeente
g
Nieuwe Maas tegenover
Rotterdam, in 1895 bij11
g
Rotterdamevoe
g
gd.
Charlotte, stad in den staat N.-Carolina in het
0. der Ver. Staten, 18 000 inw.;oudmi'nen.
J
g
van prins
Charlotte van Bourbon, derdeemalin
P
g
Willem I, g eb. 1546, dochter van Lodewijk
^ van
Bourbon, hertog
^ werd reeds oop
g van Montp easier
haar 13e Jjaar tot abdis van het klooster van Jouarre
gewijdtot
de Hervorming over
en vluchtte
,$mag
g
naar Frederik III van de Palts te Heidelberg,
g trad
12 Juni 1575 te den Briel in het huwelijk
J met Willem
I, tegen
huwelijk toen door 's Prinsen vi Jang welk huwelijk
den veel ingebracht
werd: C. had de kloostergege
g
g
lofte afgelegd,haar vader
had geen toestemming
g
gegeven
e even en Willems scheiding
g met Anna van Saksen
was niet in allen vorm voltrokken. Echter werd het
huwelijk
J door bevoegde
g autoriteiten erkend. Het
was zeerelukki
.gZij
g
Jschonk hem zes kinderen,
allen dochters, werd ziek na den aanslag
g van Jean
Jauregui
en stierf 5 Mei 1582 te Antwerpen.
^
PeZij
^
werd in de hoofdkerk aldaar begraven.
Charlotte,^ Maria Amélie keizerin van Mexico, geb.
g
7 Juni 1840 te Laeken bijJ Brussel, dochter van Leold I van België,
huwde
27
Juli
1857
met
hertog
9
g
Maximiliaan van Oostenrijk ( z. a.), volgde
g hem in
1864 als keizerin naar Mexico, zocht in den zomer
Pius
van 1866 tevergeefs
bijJ
Napoleon
III en paus
g
P
p
IX hulp
werd na
P te verwerven voor haar gemaal,
g
diens dood krankzinnig
P het kasteel Boug en leeft op
choute bijJ Brussel.
Charlotte Elizabeth, hertogin van Orleans. Zie
Elizabeth Charlotte.
Charlottenburg,
8, stad in het Pruis. re -.distr.
g
grenzend
en voorPotsdam, aan het W. van Berlijn
m
J^
stad daarvan, 325 000 inw., koninklijk slot; in het
park
het beroemde Mausoleum met de marmeren
P
raf monumenten
van koningin Louise
en koning
^
g
Friedrich Wilhelm III en van keizer Wilhelm I
en keizerin Au9
usta ;^ belangrijke
g J industrie.
Charlottetown,, hoofdst. van het Canad. PrinsEduard-eil. aan de Hillsborough-Baai, 82 000 inw.
haven.
Charolais,^ voorm. Fr, graafschap
g
P in Bour8ondie

J
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hoofdst. Charolles, 3700 inw. (Same-et-Loire).
Charon, in de Gr. mythologie de zoon van Erebus
(de duisternis der Onderwereld) en Nor (de nacht),
de norsche veerman der Onderwereld, die de afgestorvenen over den Acheron zette voor een obolus,
dien men de dooden bijJ
begrafenis
in den mond
^
lede.
g
Charta(Lat. chartula) noemden de Romeinen
oorspr. de bast derpapyrusplant,
later alles, waarop
P
geschreven of geteekend kon worden; ons woord
kaart is ervan afkomsti g. In de Middeleeuwen noemde men C. een oorkonde, inz. dezulke, waarin;eg
vrijheden verleend werden (zie
wichtige
^ rechten of vrijheden
(
Ma9'na C.
) De Pari Jsche archivarissenschool heet
dan ook Ecole des Charter.
Chartered Company,
p Y^ Eng.
g naam voor iedere maatschaPPJ
i , die een charter of patent
verkregen
P
g heeft;
inz. de verkorte naam van de Britsche Zuid-Afrikaansche Maatschappij
PPJ ((z. a. ).
een democratische
Chartisme heette in Engeland
g
bewe^8
'
tegen
de aristocratische groot-grond^ ron
g
g
bezitters en hetroot-ka
itaal;
zijzijverlangde,
vo lg
P
g
z.gg. volkscharta (
People's
gens een in 1838 opgesteld
Pg
charter) in zes artikelen: algemeen
stemrecht,
] aar'g
lïJ ksche parlementen,
opheffing
P
P
g van den census,
bezoldiging
van de afgevaardigden. E dbees
gmgen
treffendeetitie
werd in het Lagerhuis
verworpen,
g
P
rP
waaroPin Nov. 1839 zelfs een gewapende
opstand
g P
P
uitbarstte in Z.-Wales, die snel bedwongen
g werd.
In 1840 werd opnieuw
een petitie
met 330 000
P
P
handteekening en ingezonden.
Vergaderingen en
g
petities
bleven nogjarenlang
g aan de orde van den
g]
P
dag,
met 567 000
g o, a. werd in 1848 een petitie
P
handteekeningen voorzien nogmaals
door het Lag
gerhuis verworpen.
Sinds 1857 verloor het C. tenrP
evolge van den toenemenden bloei der industrie
g
en de opheffing
zijn
zij beteekenis
P
g der graanrechten
g
is sindseheel
verdwenen.
g
Chartoem of Khartoem, hoofdst. van den Egypt.
gYP
Soedan en van de P rov. C.,
C. a an den Blauwen Nijl
J
J zijn
dicht bij
zijn vereeng
in gmet den Witten N" 1,
^
heeft met het op
den
te
enoverli
enden
Nijloever
P
J
gg
g
nieuw aangelegde Omdoerman (34 000 inw. )
en de voorsteden 64 000 inw. — C. is omstr. 1820
ontstaan uit een tijdelijk
legerkamp, werd weldra
een centrum van den handel, ook van dien in slaven;
werd 26 Jan. 1885 door de Mandisten veroverd,
waarbij
Jggen. Gordon sneuvelde, die de stad sinds
12 Mrt. 1884 verdedigd
g had. In 1898 heroverden de
En gelschen onder aanvoering
g van Kitchener C.
Chartres, hoofdst. van het dep.
P Eure-et-Loer, 68
K. M. ten Z. W. van Parijs,
J aan de Eure, 24 000
inw.; bezit deootste
kathedraal van Frankrijk. -$^
In de Oudheid was C. Antricum de hoofd
1. der
hoofdpl
in de Middeleeuwen als Carnutum, hoofdst. van Beauce en Chartrain; het vormde later met
het bi Jbehoorend gebied
het graafschap
g
^
P C., door
Frans I verheven tot een hertogdom,
hetwelk een
g
apanage was van de familie Orléans.
geb. 9 Nov. 1840
Chartres, Robert, hertog
g van,^g
te Paris
J^ 2e zoon vanPrins Ferdinand van Orléans
en kleinzoon van koning
9
^^ nam
g Lodewijk-Philips,

in het leer
deel aan den Am.
J
g der Noordelijken
Burgeroorlog
g en na 4 Sept. 1870 aan den Fr.-Duitschen oorlog,
g moest in 1886 tengevolge van de wet
tegen
de prinsen
van den bloede uit het leger
P
g
g
ontsla vragen;
est.
ontslag
g
g 5 Dec. 1910 opP het kasteel
Saint-Firmin bij
J Chantilly.
^ — Zijn
J zoon, prins
P
werd eb.
Hendrik vanOrléans, ontdekkingsreiziger, geb
Oct. 1867 te Ham Commons en stierf 9 Aug.
g
1901 te Saigon.
g
Chartreuse, La Grande, het oudste klooster der
Karthuizerorde, in het dep.
P Isère in Z.-O.-Frankrik,
J 977 M. boven de zee in het tot 2087 M. hooge
g
g eb. La Chartreuse, gest. in 1086 door den H. Bruno;
in 1793 opgeheven,
in 1816 P
weder geopend; in 1903
Pgg
ggesloten krachtens de Fr. wet opPde congregaties
van 1901. Tot dien tijd vervaardigden
de monniken
g
in het naburi ge Fourvoirie hun beroemde likeur. Dein Spanje
ze industrie is nu naar Tarragona
g
P ] e ver
P laatst.
in de
Charybdis,
8^
^ ^ volgens Homerus een afgrond
zee in het W. der aarde, die driemaal daas
g het
water inzoog
g en weer teru^lingende; later werd
de naam C.egg
even aan een maalstroom bijJ de
haven van Messina. Zie ook op
PScylla.
y
Chasaren Turksch volk, dat tusschen den Kau-'
kasus en de KasPische Zee woonde en het Chasarische rijk
rijk stichtte tusschen de Kasp.
P Zee, den
middellocPder Wolga,
g Kiew en de Zee van Azow;
de hoofdst. ervan was Astrakan, later Sarkel of
rij viel in de 9e
Bjelowesja.
De bloeitijd
bloeitijd van dit rijk
]
]
de C. werden in 965 onderworpen
rP door de
Russen; het laatst in de Krim in 1016.
Chask^i Chaskovo of Haskowo, Bulgaarsche stad
ink Oost-Roemelië, aan den straatweg
g van PhilipP
o el naar Adrianopel,
P 15 000 inw.
PP
Chas*é^ David Hendrik, baron, geb. 18 Mrt. 1765
te Tiel, was in 1787 kapitein,
moest als Patriot naar
P
Frankrijk uitwijken,
uitwijken, keerde met het leger
Frankrijk
g van
Pich
Pichegrru in 1795 in ons
terug
g als luitenantkolonel. streed 1796 onder
Daendels in Duitschland,
in 1799 in ons land tegen
de Engelschen,
werd in
g
1802 kolonel, in 1806eg
neraal-majoor,
voerde in
J
Spanje
P ] het opperbevel
PPe
-over de Nederl. troepen,
.
^
verwierfdaarzi'n bijnaam
P1
van Generaal Bajonet"
^
^ ' om zijn voorkeur voor
bajonetaanvallen,werdna
392. Chassé.
den slag
g bij Ocana ^1809 )
tot baron verheven. In
1813 en 1814 was hij J
divisie-generaal en werd
bijJ Bar-sur-Aube zwaar gewond.
Na de eerste overg
ave van Parijs
hij naar
ons land
terug,
g
i kwam
J
J
g
werd aangesteld
tot luitenant-generaal,
streed mee
g
g
in den slagg
bijJ Waterloo, was bevelhebber van
Antwerpen
in 1830,
^
^ trok zijn troepen
P in de citadel
samen en bombardeerde de stad, toen men hem
daar wilde aanvallen. Van 29 Nov. tot 23 Dee. 1832
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verdedigde
hij
J de citadel tegen
g
g
g een Fransch leger
van 42 000 manenga
enaf zich eerst over, toen de citot eenpuinhoop
geschoten
was.
Met
zijn
solJ
P
Pg
daten (3476 man) te St.-Omer in krijgsgevangenscha gehouden, keerde hij eerst 12 Mei 1833 naar
schap
terug,
g werd benoemd tot commandant
van Breda en tot lid der Eerste Kamer,est.
2
g
Mei. 1849.
eweer^ het in 1866 in Frankrijk inChasse
achterlaadgeweer
van 11 m.M.
^ voerde getrokken
^
g
kaliber, uitgevonden
door den werkmeester van de
g
waPenfabr. Saint-Thomas bij
J Parijs
J Antoine Chassepot (geb.
g 4 Mrt.
ggest. Febr. 1905 te Gagny
gY
bij
) Versailles) ; in 1874 vervangen door het Grasgeweer.
Chatanga,
Chatan a riv. in het Aziat.-Russische gouver nement Jenisseisk, mondt in de Golfd van Chatanga uit in de N.. IJszee, 737 K. M. langg ;stroomgebied 398152 K
PP
Chateaubriand, Fran ois René, vicomte de, Fr.
schrijver
en staatsman, ggeb. 4 Sept.
J
P 1768 te SaintMalo, streed in 1792 onder de Emigrés, keerde in
hij roem verwierf
1799 naar Frankrijk
Frankrijk terug,
g waar hij
door zijn verhalen „Atala" (1801), „René" (1802)
en zijn
f werk tot verheerli'kin
J g van het
Christendom „Génie du
Christianisme" (1805),
dat echter van theolo' cheJ
zijdeaangevallen
^
g
en door de Kerk op
den IndexegP
laatst
werd. Hij was onder
NapoleongezantschaPssecretaris te Rome,
daarnaevolmachti
gde
g
in Wallis. Na het dood393. Chateaubriand.
schieten van den herto
hij ontslag,
((1804)
^
) nam hij
g deed
g van Enghien
een reis naar het Oosten, schreef een epos
P in
zij „Itinéraire
) en zijn
Yrs" (1809)
Proza „Les Mart
hij zich
Paris á Jéruzalem"(
Jéruzalem"1811.
1811). In 1814 sloot hij
bijJ de Bourbons aan, werd in 1822 min. van buitenl.
zaken, was een der hoofdaanleggers vang
den oorlog
met Spanje,
werd in 1824 ontslagen,
sloot zich aan
g
P
biJ de liberale oppositie,
doch weigerde
in 1830 den
PP
g
eed van trouw aan Lodewijk
J stierf 4
^ Philips.
p Hij
Juli 1848 en werd begraven
opP het eilandjeJ eGrand^
BeY
bijJSt. Malo. Na zijnJ dood verschenen zijn
J „Mémoires d'Outre-tombe" (12 dln.. — C. heeft door
zijn
ooien invloed uitgeoefend
opP de ontJ werkengrooten
g
wikkeling
g der Fr. romantiek.
Chlteau-Cambrésis. Zie Cateau-Cambrésis.
Chiteauroux^ h oofdst. van het dep.
P Indre in M. Frankrijk,aan de Indre, 26 000 inw.
r!^, stad in het dep.
Chiteau-Thier
P Aisne in N. FrankrïJ k, op
P den r. oever der Marne; 7300 inw.
versloegg er 12
^
geboorteP1. vanLa Fontaine; Napoleon
Febr. 1814 de Pruisen en Russen onder Sacken.
Chitelet^ n aam van twee torens in het oude Parijs,
J
om een waarvan, den Grand-C., later het kasteel
deraven
vaan Prijs gebouwd werd, dat het cen8^g
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trum werd van de koninklijke
rechtspraak
in Parijs,
J
P
zoodat heterechtshof
ook C. ging heeten.
g
Chgitelet stad in de Z.-Be prov.
P Henegouwen,
g
aan de Sambre en aan den spoorweg
P
^van Charleroi
naar Namen, 13 260 inw.; veel industriekolenmi(
J
nen, hoogovens);
ermee verbonden het dorp
Chitelig
rP
neau met 15 826 inw.
Chátellerault
^ s tad in het dep.
P Vienne in Midd.Frankrijk,
p
J aan de Vienne, 000 inw. • ^staatswapenfabriek.
Chatham, stad in het Eng.
graafsch. Kent, aan
g^
de Medway,
Y dicht bijJ Rochester, 37 000 inw.;
hoofdstation van de Eng. vloot; marine-etablissementen; sterke vesting.
g — De tocht naar Chatham
een is der stoutste oorlogsondernemingen uit onze
geschiedde op
Jg
8geschiedenis. Hij
P initiatief van den
pensionaris
Johan de Witt, tijdens
tijden den Tweeden
P
gelschen Oorlog.
P 6 Juni 1667 uit
g De vloot liep
onder opperbevel van De Ruyter,
terwijl Corn. de
^
als gedeputeerde
der Alg.
Witt meeging
^g
g P
g Staten. Onderbevelhebbers waren Van Nes, Van Gent, Me
ppel
en de Friesche admiraal Hans Willem van Aylva.
Doel van den tocht was de Eng.
g oorlosPg en koopvaardiJ scheP en op
P de Theems aan te tasten en te
vernielen. Deze schepen
trokken
zich tijdig g
terug,
P
Jg
doch een Nederl. eskader onder Van Gent voer de
Medway,
van de Theems, op, veroverde
J
Y een zijriv.
en slechtte het fort Sheerness, drong
verg door de
sPerringen heen (zie
op
(
) verbrandde
P Van Brakel),
en veroverde 22 Juni een aantal schepen.
Daags
8
P
daarna werd de aanval onder bevel van De Ruyter
y
zelf hervat en werden nog
oorlo sg meerdere Eng.
g oorlogsP verbrand. Twee veroverde schepen
(
P (de
„RoYal Charles", waarvan het wapen
van het
P
achterkasteel in het Rijksmuseum
te zien is, en de
J
Dit
„Unity")
Y werden in triumf meegenomen.
g
krijgsbedrijf
paniek te Londen en had
krij
JgJ verwekte een P
eent' en ^
invloed op het
P sluiten van den vrede
van Breda (31 Juli 1667).
aaf van, meer bekend
Chatham, William Pitt, graa
Pitt de Oudere of the Great Commoner, Eng.. staatsman,eb.
(
)
g 15 Nov. 1708 te Boconnock (Cornwall),
werd in 1751 lid van het Parlement, behoorde
tot de oPP
ositie, werd in 1756 staatssecretaris van
buitenl. zaken; zijn doelFrankrijk
was ) te verzwakken, weshalve hij
J Frederik den Groote steunde in
den Zevenjarigen Oorlo g
; hij
hij liet Canada veroveren,
vroeg
van George
J$^g
9
g 5 Oct. 1671 na de troonsbestijging
III ontslagg en werd weder leider der oppositie.
1677
PP
-- 68 was hij wederom
minister; zijn verheffingg
zijn
zijnpopulariteit
PP
totraaf
schade. HijJ werd ook
g deed zijn
lid van het Hoogerhuis. Toen er in Apr.1778wes
ktie was van eenedwon
en,
g
g minder eervollen vrede
met de Am. koloniën, die een verbond met Frankrijk
gesloten
hadden, kwam Pitt, hoewel doodziek
g
naar het Hoogerhuis
en hield een gloeiende
rede
g
g
teen dat voornemen. Zijn
tegen
Zijnmeeningg
zegevierde,
g
doch hij
moest hetP
met den dood
bekoopen: hij
J
hij
zonk bewusteloos neer, werd weggedragen en stierf
buitenverblijf Haye
11 Mei 1778 op
P zijn
zijn buitenverblijf
Ha es in Kent.
Eng.
oe P
in den Grooten
^
g eil.-gT
Oceaan, ten 0. van Nieuw-Zeeland, 971 K. M2.,
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400 inw.; waaronder 180 Maori's en 20 Moriori's
(oerbewoners); het hoofdeil. heet Chatham of Wat)
rekauri.
kastje ter bewaring
Chatouiller oorspr.
8 van
P een kastje
a
papieren,
enz.; later dePrioud kostbaarheden, PP
goud,
vé-kas van den vorst.
Chatrian. Zie Erckmann-Chatrian.
Chattahoocheer rev. in N.-Amerika, ontspringt in
lengte
het N. 0. van Georgia,
g
8
g vormt over een groote
vereenigt
deens
8^ vereen
8T tusschen Alabama en Georgië,
zich, na een loop
van
880
K.
M.,
aan
het
Z.
W.
uitP
einde van Georgië
met de Flint Riv. tot deAppaA a^
die in de Golf van Mexiko uitloopt
P
Chattanooga,
g, stad in den staat Tennessee in het
Z. 0. der Ver. Staten, 31 000 inw.; 23-25 Nov.
e
1863 overwinning
Noordelijken
onder Grant over
8 der Noordelijk
Zuidelijken
Zuidelijken onder Bragg.
^9
20 Nov.
Chatterton Thomas, Eng.
8
g dichter, geb.
1752 te Bristol, schreef op
zeer jeugdigen leeftijd,
P
vervaardeg de verzen in de oud-Engelsche taal en
we ens armoede door
maakte opP
18-jarigen
leeftijd
] gwegen
vergif een einde aan zijn
J leven, 25 Aug.
g 1770.
1340 te
Chaucer, Geoffrey, Eng. dichter, geb.
Chaucer
g
Londen, beambte aan het hof,est.
g 25 Oct. 1400
in de buurt van Westminster; zijn
J hoofdwerk zijn
de „Canterbury Tales" (24 novellen). C. wordt beschouwd als de vader van de Eng.
g dichtkunst.
tijd der
Chauffeurs heetten in den onrustigen
8
Fr. Revolutie benden misdadigers,
die hetPlatte^
land in Frankrijk
Frankrijk onveiligg maakten en alleenwonende boeren drongen
te zeggen,
waar hun geld
en
g
8
g8
kostbaarheden verborgen
8 waren, door hun de voeten
te roosteren. — C. beteekent in het Fransch ook:
stoker; in ons land alleen: een in loondienst staand
bestuurder van een automobiel.
groot Germaansch volk,
Chauken,r naam van een 8r
dat aan de kust der Noordzee tusschen Eems en
Elbe woonde en tot de bondgenooten der Romeinen behoorde. Zij
J steunden echter Claudius 01vilis;
van de kusten terug-later werden zij door de Friezen
8
gedrongen en smolten samen met de Saksers.
Chaumont,r h oofdst. van het dep.
P Haute-Marne
in N.-O.-Frankrijk,
J aan de samenvloeiing
g van de
Marne en de Suize, 15 000 inw. — Te C. werd 9
Mrt. 1814 het verdraggg
gesloten tusschen Rusland,
Frankrij teom Frankrijk
Pruisen, Oostenrijken Engeland
g
van vóór
gte brengen
g tot binnen de grenzen
^
1789.
Chauny,
J
Yr stad in het dep.
P Aisne in N.-Frankrijk,
aan de monding
g van het Saint-Quentinkanaal in
de Oise, 11 000 inw.
Chauveau Lagarde, Claude Franpois de, Fr. advocaat,eb.
gest28 Febr. 1841, was
g 21 Jan. 1756, est.
verdediger
er van Marie Antoinette, Mage verdedi
dame Elizabeth, Charlotte Corday
y en Brissot, werd
gevangengezet,
ezet, doch na den 9den Thermidor vrijJ
eadeld
gBlaten, onder de Restauratie 8geadeld.
Chaux de Fonds,r La,r stad in het kanton Neuchatel
(Neuenburg)
gin het W. van Zwitserland, dicht bij
de Fr.rens,
39 000 inw. ; naast Lock het voorg
naamste centrum der horloge-industrie.
g
Chedive. Zie Khedive.

papier,
Check, Eng. (Fr. ch ue ,eldswaardigP
order tot uitbetaling,
8 kan betaalbaar zijn
J aan toonder of aan een bepaald
persoon
of diens order. Zij^J
P
P
wordtewoonli'k
alleen afgegeven o een bankier,
Jop
8
bij
gedeponeerd
heeft, en is
J wien de trekker geld
g 8
P
op
voor dit
P vertoon betaalbaar. De banken geven
g
doel formulieren af, die men invult en onderderteekent.
Barbarossa. Zie oop
Cheireddin, met den bijnaam
J
Barbarossa.
Cheiron heet bijJ Homerus een in degeneeskunde
g
bekwaam Centaur, die de leermeester was van
{
pus^, Heraktes (Hercules),
Asklep ios Aescula
{
) Jason
en Achilles, en later door ZeusJu
{ piter) als sterrenbeeld aan den hemele
laatst werd.
geplaatst
of sjeki,
Turksch gewicht
Cheky,
7
Yr ch eq ui, tsjeki
7
g
vooroud,
en geneesmiddelen,
g zilver, edelgesteenten
8
8
= 100 dirhem = 320,74 G.; voor opium
= 250
P
dirhem = 801,84G. ; voor kameelhaar = 800 dirhem = 2,56 K. G. — Het O. in Basra = 100 miskal
_466, 5 G.
Chelczicky, Peter, denker uit den tijd der Huseieten,e
Zijn in het Czechisch8 gest. omstr. 1460. Zijn
schreven werken „Apostille"
en „Net des Geloofs"
po
werden derondsla
van
8 de Kunwalder-ver., waar8
uit de Boheemsche Broeders (z. a.) ontstonden.
Chelmsford, hoofdst. van het graafschap
$T
P Essex
in het 0. van Engeland,
ten N. 0. van Londen,
g
18 000 inw.
Thes'
Chelmsfordr Frederick Augustus
u9'
^9 er, Eng.
é
beeneraal,
geb. 31 Mei 1827,was in 1878 oopperbegeneraal,
8
van het Eng.
8leer
8 in Z.-Afrika, werd
22 Jan. 1879 verslagen
g door de Zoeloes bijJ Isandula
(zie Cetawa o , overwon hen 4 Juli bijJ Ulindu, werd
(J)
in 1882 luitenant-generaal,
in 1888ggeneraal,ge8
P 1905 te Londen.
P ensionneerd in 1893, 8gest. 9 Apr.
den
1. TheemsPen
Chelsea, voorst. van Londen, op
Chelsea
oever, 66000 inw.; in 1862esticht
invalidenhuis,
B
militair weeshuis.
Chelsea, st. in den staat Massachusetts, in het
N. O. der Ver. Staten, tegenover Boston, 32 000
inw.
Gloucester
Cheltenhamr badP1. in het graafsch.
8^
in het W. van Engeland,
aan de Severn, 49 000 inw. ;
g
minerale bronnen.
Chemie. Zie Scheikunde.
Chemicaliln. Zie Scheikunde.
Chemische elementen. Zie Scheikundige Elementen.
Chemische formul
9
^renz. Zie Scheikundigeformules
enz.
pl. van hetgelijknamige
distr.
Chemnitz,
, hoofdP
in het koninkr. Saksen, aan den voet van het Ertsgebergte,
te, 288 000 inw. (16
( 000 Kath., 1600 Israëlieten zeer belan8 rijke metaal-industrie; metereolo 'sch instituut.
Chemulpo.
po.
^
p Zie Ts'emul
geb. 30 Oct.
Chénier,r A ndré Marie de,^ Fr. dichter,f8
1762 te Konstantinopel,
zij vader consul was,
P waar zijn
de Fr. Revolutie tot de8ematig g
den. In 1794evan
en
stierf hij
hij onder de
g
g genomen,
g
gguillotine, 25 Juli 1794, drie dagen
8 voor den val
van Robesp ierre. Toen hij
hij op de kar zat, die hem
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naar 't schavot bracht, tikte hij tegen zijn voorhoofd en zei: „J'avais pourtant
quelquechose
li "
q q
P
(„Daar zat toch wel iets in"). Een volkomen waar
woord, want, hoewel hijJ tijdens zijn leven bijna,
zijn
elegische
idylzijn
^
niets in
't lichten
g af, behoort
jeune
lischeoëzie
, (^
La jeune
captive") )tot de schoonste
P
P
voortbreng selen der Fr. dichtkunst. — Zijn broeder Marie Joseph
C.geb. te Konstantinopel,
P
p deC.,
er erRe11 Febr. 1764, werd een vurigg aanhanger
gder
volutie, schreef drama's en was de dichter van den
Hijwerd in 1802 lid der Aca» Chant du déP art." Hi
ongenade
op
démie, haalde zich Napoleons
P den hals;
p
g
J
8sst. 10 Jan. 1811 te Parijs.
koning
Cheo
f Egyptisch
g uit de 4e
gYP
ps of Khufu,
dynastie,
Y
^ leefde omstreeks 3700 v. Chr.,1liet de
pyramiden (z.
grootste der PYr
(
8^
a.) bouwen, die naar hem
genoemd is ,
(127
hoog,
( M.g
233 M. in het vierkant),
) en
Herodotus,
waaraan, volens
g
100 000 menschen tien jaar
'aar
ggewerkt hebben.
of Cha ré, E
t.
Chephren
8YP
p
koning
g uit de 4e dynastie,
Y
grootste
bouwde de opP één na ^
394. Cheops.
P
PYramide, ten Z. W. van die
van Cheop s. C. was Cheops'
^ opvolger.
in AuverCher,^
1. zi
P ^
J riv. van de Loire, ontspringt
e, mondt uit.
beneden Tours, is 352 K.M. lang.
8—
Het dep.
C., in het hart van Frankrijk,7304 K.M2.,
pC.
337 810 inw.; hoofdst. Bourges.
g
Cherasco, stad in de N.-It.rov.
P Cunea, 9000
inw.; in 1631 te C. vrede tusschen Oostenrijk
en Frankrijk;28 April
P en 15 Mei 1796 wa Penstilstand en vrede tusschen Frankrijk
Frankrijk en Savoye.
Y
Cherbour
^^ stad in het Fr. dep.P Manche, aan
het Kanaal, 44 000 inw. ; vesting
g van den eersten
rang
oorlogshaven
van Frankrijk;
^J
8
8 en belangrijkste
geregeld transatlantisch verkeer; handel; druk bezocht zeebad.
eb.
geb19
Cherbuliez, Victor, Fr. romanschrijver,
1829 te Genève, werd in 1881 lid der Académie
Française, was vanaf 1864 redacteur der „Revue
des Deux Mondes",est.
J Zijn
g 2 Juli 1899 te Parijs.
beste romans zijn:
Un cheval de Phidias" (1864),
J
Le roman d'une honnête femme", „Le comte
Kostia."
Cheribon, residentie in het midden van Java,
aan de N.-kust, 6789 K.M 2., 1 709 005 inw., waarvan 1187 EuroPeanen. De heele N.-kust en het
N. W. gedeelte der residentie, de afd. Indramajoe,
grens van Batavia moerasis vlak en laag,
g^ bijJ de 8T
gong
sig^
; het Z. gedeelte
is bergachtig, on . in het midde T'erunai
(3070
M.).) De eense
(
J
g belangrijke
bijJ den Hoek van Indrarivier is de Tji-manoek,
J
ma'oe door een delta in zee valt. De bodem is over
't algemeen
vruchtbaar en goed
besproeid.
In de
P
8
g
Tot
res. C. liggen
rijstlanden.
P
^ particuliere
gg oote
Rakit),
C. behoort het BoomPJ'es-eil. (Poeloe
(
138 H.A.root.
— - De hoofdpI. C ligt
^ aan de N.g
kust, is een ongezonde
stad met nauwe straten,
g
23 540 inw., waarvan 499 Euro Peanen en 3136 CM-
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neezen; belangrijkeuitvoerhaven (inz. voor suiker
en rijst).
Cherokeezen"of Cherokees, in hun eigen taal Tsdlagi, N.-Am. Indianenstam, tot^deoe
PPaP der A
lachen behoorend, wonen sinds 1838 in de Ind.reservatie van denstaatOklahoma; zij zijn beschaafd,
leven van landbouw en veeteelt, bezitten een eigen
g
schriftaal
van 85 letterteekens, in 1826 uitgevonden
a
g
door een hunner, Georg
9 Guesz of S e quo7'ah.
Cherso, Oostenr. eil. in de Golf van Quarnero,
Istrië , 399 K. M2., 11 000 inw.; hoofdst. C.
in Z.-Rusland, 71 284
Cherson,
^ gouvernem.
g
steppe,
K. Ms.
Ms., 3'447 000 inw. >' rootendeels
g
PP die
zich uitstrekt tusschen de Dnjestr
in het W. en de
J
DnJP
e r in het 0. ten Z. grenst
C. aan de Zwarte
g
e r, dicht bijJ haar
Zee. — De hoofds.t C.,
C. aan de DnJP
uitmonding
P
g in zee, 85 000 inw. ; kustscheepvaart
enlhandel.
Gr. Cherronesos,
Chersonesus (
,„schiereiland"),
)
in de Oudheid de naam van vele schiereilanden :
de Thracische C. (de C. bij uitnemendheid), tusschen de Thracische Zee en den Hellespont
(de
P
(
Dardanellen), nu het schiereil. van GalliP oli; de
C.,
C. tusschen den Pontus EuxiTaurische of Scytische
Y
de
nus en de Zee Marotis (Zee van Azow), tegenw.
g
Krim; de CimbrischeC.,
C. nu Sleeswijk
J en Jutland.
of Charte^arts'
Chertepartij
^ is de schriftelijke
p
overeenkomst tusschen den reeder of kapitein
van
P
een schip
P en den verzender der waren, betreffende
de bevrachting,
of 8gedeeltelijk,
J van het schip.
P
g geheel
8
ChertseY^stad in het graafsch.
Surrey,
8
Y in het Z.
0. van Engeland, aan de Theems, 14 000 inw.
Cherub)
( Hebr., mrv. Cherubim), in het 0. T.
bovenmenschelske
wezens, welke in de naaste
J
omgeving
Ezechiél hebben
S
g g Gods leven; volgens
zij vier aangezichten
(van een mensch, van een
g
leeuw, van een stier en van een adelaar). Ook in
de Openbaring
P
g wordt gewag
g g8gemaakt van 4 dieren,
die rondom Gods troon staan. Deze dieren zijn
J
later de attributeneworden
van de Evangelisten.
8
g
GewoonliJ k worden de C. voorgesteld
als menseheg
liJ ke wezens met vleugels.
g
geb.
14 Sept.
Cherubinis Lui9 i, It componist,
P
P
g
1760 te Florence, werd in 1816rofessor,
in 1822
P
directeur van het conservatorium te Parijs
ald.
gest.
J
g
15 Mrt. 1842. Van zijn
zijn
J vooral bekend
J opera's
P
,Lodoisca" (1791), „Medea" (1797), „Abencérages",
enz. ; zij
doch de
J worden niet meer opgevoerd,
Pg
ouvertures ervan zijn
J de beste, die opP dat gebied
g
bestaan. HijJ^^
schreef ook kerkelijkemuziek: Requiem" en missen.
Cherusken, Germ nsche volksstam, die ten N.
W. van den Harz woonde; onder Arminius (z. a.)
streden zij
in 9 en van P
14-16 n. Chr. voorspoedig
J
8
tegen
g de Romeinen. In de 4de eeuw verdwijnthun
naam; zijJzijn
zijn opgegaan in de Saksen.
kebaais inham aan de 0.-kust der Ver.
CheS
Staten, in de staten MarYland en Vir8^
' ia, 320
K. M. lang,
8
g 6-60 K. M. breed, 6390 K. M2. groot.
In de C. monden uit: de Susquehannah,
de Potomac,
q
de York River en de James River. Grootste haven
aan de C. is Baltimore.
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graafsch. aan de W.-kust van Engeland,
Cheshire,
8
^^
2659 K.M2., 895 000 inw., veeteelt en zuivel-industrieChester-kaas
); hoofdst. Chester.
(
Chester. 1) Hoofdst. van het Eng. graafsch.
Cheshire, aan de Dee, 39 000 inw.; scheepsbouw;
P
Penns
kaasmarkten. — 2) Stad in den staat
Ylvanië in het 0. der Ver. Staten, aan de Delaware,
39 000 inw.; militaire academie, scheepsbouw.
P
Derby,Y in N. Chesterfield, stad in hetaafsch.
^
Engeland,
aan het Chesterfieldkanaal((naar de
8
lood- en koTrent 70 K. M.), 37 000 inw.; ijzer-,
lenmiJnen.
Chesterfield,^ Philip
p graaf
p Dormer Stanhope,
gT van,
schrijver,
En8. staatsman en schrijver,
geb, 22 Sept.
g
P 1694
te Londen, opperhofmeester
van koning
9 II,
g George
PP
-- staatssevice-koning
p van Ierland, van 1745-48
cretaris^p
est. 24 Mrt. 1773, vooral bekend door
zijn
geestige
J ^
p Letters to his son" (1779).
Fr. adellijke
titel. —
Chevalier, ridder, vroegere
p
J
eenigszins
C. d'industrie noemt men iemand, die opP
^
oten voet van oplichterij
grooten
J leeft; C. sans peur
P
pe et
(ridder
zonder
vrees
of
blaam)
was
sans reproche
P
(z. a.).
de eeretitel van Baard
y
Chevalier,^ Michel, Fr. staathuishoudkundige,peb.
13 Jan. 1806 te Limopes ,werd in 1841 hoofdinin 1851 staatsraad, in
J
penieur van den minbouw,
1860 senator;est.
P
p 28 Nov. 1879 te Montpellier.
C. was een verdediger
p van het oude economische
ysteem tegenover
de , aanvallen der socialisten en
sY
p
vrijhandel.
voorstander
van vrijhandel.
Zijn hoofdZij
een ijverig
is : ,Cours d'économieolio
q ue" (1842-1850 ).
P
aan de Eng.-Schotsche
Cheviot Hills,
^bergreeks
^
p
ens, tot 816 M. hoog;
grens,
g schapenteelt.
P enteelt
hoofdst. van den staat Wyoming
Cheyenne,
9
Y
g in
het N. W. der Ver. Staten, aan den Union-Pacificspoorweg, 1820 M. boven de zee, 14 000 inw.
Chian g in de oudheid Clanis, riv. in Midden-Italië,
door kanalisatie in verbindinggp
gebracht met Arno
di C.), vroeger
vroe er een veren Tiber; het dal der
C.(Va C.)
moeras, tegenw. een der vruchtbaarste strePep
ken van Italië, met meer dan 100 000 inw.
Chianti, landstreek in Toskane, in de It.rov.
P
een zeer bekende wijnsoort
wijnsoor voort.
Siena; brengt
$^
t
zuidelijks
staat van Mexico,
as Las,^ de zuidelijkste
Chiapas,
524 K.M2., 437 000 inw. ; meerendeels hoogp
vlakte met oerwouden en uitgedoofde
vulkanen
p
((Soconusco 2380 M.); hoofdst. Tuxtla-Gutierrez;
oudstelaats
Chiapa
^ pgesticht in 1527
P
aP de los Indies
(1600
Ind. bewoners).
(
Chiaramonte Gulfi, stad op
P Sicilië, 13 000 inw.
wijnbouw.
rescia, in N.-Italië,
Chian s tad in de prov.
Chiari,
P
1 Sept.
12 000 inw. ; bij
u9
J C. versloeg
pPprins Eugenius
P
1701 het Sp.-Fr.
leer.
P
p
Genua, aan de
Chiavari,^ havenst. in de It. prov.
P
baai van Ra
allo (Riviera di Levante), 14 000 inw.
Rapall
naam van een machtigp volk, dat tijdens
de ontdekking
p van Amerika in Columbia woonde,
inz. op
van Bogota.
Hun land werd
^
p
P de hoogvlakte
S anaarden
bezet.
in 1538 door de Spanjaarde
j
Chicago, op een na de grootste stad der Ver.
Staten, in den staat Illinois, aan de mondingp van de

C.-rivier in het Michiganmeer,
2
000.inw. (in
g
(
1903 waren er 45 000 Nederlanders, voor de helft
Groningers); tal van door boulevards verbonden
parken, vele huizen van 16-20 verdiepingen
( .g.
Pz
„hemelkrabbers"), universiteit (van 1892); de voor
naamste vee- en korenmarkt der wereld; reusachtige
industrieinz.
slachthuizen voor export;
de fa.
(
P
Armour en Comp.
p heeft alleen 8 000 arbeiders; C.
ontleent aan zijn
bijnaa PorcoJ slachthuizen den bijnaam
„Varkensstad"), eindpunt
van het Illinois- en
P
p
het Michig
ankanaal. — C. werd gesticht
in 1829
g 1829,
werd in 1837 een stad, brandde 8-10 Oct. 1871 en
14uli
J 18 47 voor een goed
g deel af ; wereldte ntoon stelling in 1893.
Chichen Itza ruinenstad in Yucatan, in het 0.
deel van het schiereil., ten Z. W. van Valladolid.
Sussex,^ dichtbij
dichtbij
Chichester,^ s tad in het graafsch.
pr
de Z.-kust van Engeland,
13 000 inw.
p
Chicimeca naam van de oorlopszuchtipe oerbevolkinpin het noorden en westen van Mexico.
Chickahominy,
Y,ziJ riv. van de James River in den
N.-Am. staat Virbinia; 31 Mei en 1 Juni 1862 versloegen de Zuidelijken onder Johnstone er het Unieleer.
p
zijriv. van de Tennesse in den N.ga^ zi'riv.
Am. staat Tennessee; 19 en 20 Sept.
P 1863 overwinninger
ZuidelijkenopPhet Unie-leger.
p Zuidelijken
p
prov.
Chiclana de' la' Frontera,^ s tad in de Z.-Sp.
PP
Cadix, aan de Lirio, 11 000 inw. ; zwavelbaden.
Chico
p ee
^ stad in den staat Massachusetts, in
het N. 0. der Ver. Staten, aan de Connecticut;
25 000 inw.
altijdfrissche"),) een
Chidr ( Arab. „de ggroene", de altijd
legendarische
le
figuur
bij de Mohammedanen, door
g
^
heneïdenfiticeerd
met den profeet
Elias. C. is
P
p
voortdurend op
rijk der duisternis is hijJ
P reis; in het rijk
doorgedrongen tot aan de „bron des levens"; door
een tot aan den
daarvan te drinken heeft hiJj
jongsten
dagp reikend leven verworven, waarop
7 g
P de
ouderdomeen
p vat heeft.-,
Chiemsee of Beiersch Meer, het grootste meer van
Beieren, in Opper-Beieren
bij
PP
J Traunstein, 519 M.
boven de zee, 85 K.M2, tot 73,6 M. diep,
Ppgevoed door
de Prien en de Achen; afwateringsrivier
is' de Atl.
p
(}
(naar de Inn); drie eil.: Herrenwiirth of Herrenchiemseevoorm.
monnikenklooster, nu een slot, en
(
gebouwd), Fraueneen nieuw slot, door Lodewijk
^ IIp
worth (met nonnenklooster) en Krautinsel.
Chien het oude Ceara,^ stad in de N.-It. prov.
Chieri,
P
Turin, 16 000 inw.
Turijn, hoofdst. van de'Midd.-It.
prov. C. ( 2947
li
K.1112., 364 000 inw. ; Abru zzi e Molise), 25 000 inw.;
overblijfselen
uit den Rom. tijd
tijd ((van het oude
J
Theate en uit dien de Noormannen
Noormannen( een
ee kasteel). —
C. stichtte in 1524 de heilige
e Gaetano van Th eate
met P aus Paulus I V de orde der Theati'nen.
J
Chihuahua staat in het N. van Mexico, 233 084
K.M2., 504 000 inw, (meest Indianen} ; bergland;
p
zilvermijnen;
hoofdst. C.,
C. 1400 M. boven de zee,
J
39 000 inw. ; kathedraal.
uit het Huis der
Childebert,^ F rankische koningen
p
Merovinqers. — C. I,, zoon van Clovis, regeerde
p
van
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511-558, zetelde te Parijs,
J veroverde in 532 met
zin
rijk.
J broeder Clotharius I het Bourgondische
J —
g
C. H, zoon van Sigbert I van Australië en van Brunehilde, geb. in 571, tot koningg verheven in 575, repoos langg mede over Bourgondië,
gest.
^est
g
geerde een P
g
in 596. — C. Ill, was koning
g van Austrasië en een
der „rois fainéans"; zijn
hofmeier
Crimoald zoon van
J
Pepi'n
feitelijk.C. stierf in 711.
,? van Herstal^regeerde
g
Childerik, Frankische koningen
uit het Huis der
g
Merovi
n9ers. -- C. I,^ zoon van Meroveus vanaf 457
koning
tot 481 en
g der Salische Franken, regeerde
g
was de vader van Clovis. — C. II zoon van Clovis
II, werd in 660 koning
g van Australië zetelde te
Metz, werd in 670 heerscher overgeheel het Frankische rijk,
J vermoord in 673. — C. III,, was de laatste
,roi fainéant" uit het Merovin8^
' che Huis ;zijn
zij
J hofmeester Pepijn
voor hem, zette
p ^ de Korte regeerde
g
hem in 752 af, zond hem in een klooster en nam
daarna zelf de koninklijkewaardigheid aan. C.
stierf in 754.
Chili, rePubliek aan de W.-kust van Z.-Amerika.
759 000 K. M2., 3 415 000 inw.(zonder de Indanen),
Tot C. behooren ook de Paascheil. en SalaGomez
Y
in den Grooten Oceaan. Tot ong.
g 27° Z. B. bestaat
C. uit hoogland tusschen de hoofdketen der Cordilleras en de Kust-Cordilleras, met toppen
PP van meer
dan 6000 M. ?,
; van daar af naar het Z. uit de W.
. helling
g der Cordilleras,
^^ (die vanaf 42° Z. B. zonder
overgang
overgan uit zee oprijzen;
veel vulkanen. Landbouw
inz. korenbouw (in de Z. helft),veeteelt, mijnen
(koper,
steenkool,^ salpeter
en borax).)
P zilver, goud,
g
A
De bevolkingg bestaat meerendeels uit nakomelingen
g
van Spanjaarden,
uit Indianen en Mestiezen. De
P]
spoorwegen
g van C. hadden in 1910 een totale lengte
g
van,^5804 K. M. in 1908 waren er telegraaflijnen
tot
J
g
een'^len
^ g te van 36 047 K. M. — Staatsinrichting.
Volgens
de grondwet
van 1833 wordt de wet geg
^
ge
vende macht uitgeoefend
door een senaat en een
kamer van afgevaardigden; de uitvoerende macht
door een voor 5 jaar gekozen
president,
zes minisg
P
ters en een staatsraad. Het land is verdeeld in 23
provinciën derov.
Tacna en Arica, vroeger
P
g
Boliviaansch, „tijdelijk")
zijn slechts
door C. bezet)
en het territorium;Mag slanes. Hoofdstad is Santiago; regeerend
g
President Ramon Barros Luco ^ge kozen voor deeriode
1910-15 .) Staatsgodsdienst
P
g
is de 'iR.-Kath.
(aartsbisschop
a
P en drie suffragaang aan
bisschoppen); de volkstaal is het Spaansch.
Wat
P
onderwis
J en beschavingg betreft, staat C. onder alle
staten ^1 van Z.-Amerika vooraan;
^ het onderwijs
wordt er gg
kostelooseen
e even;^ te Santiago
unig ois
versiteit. i^Het budget
g voor 1912/13 bedroeg
g in
ontv. 322, in uitg.
(1
peso = ong.
g 313 mill, peso's
P
iP
g
I 0.90). De staatsschuld bedroeg
g in 1911:1042 mill.
peso's. Sinds 1901 moeten alle bur
burgers,
welke daarP
g
toe in staat zijn,
een voorgeschreven
terJ ^ gedurende
g
g esc
mijn
komen. Het staande leger
g
J^t onder de wapens
P
bedroeg in 1912: 7300 man; de reserve 2350 offibedroe
eieren en 31 000 man; bewapening
P g het Mauser geweer model 95 (kaliber 7 m.M.),de MauserkarabiJn
de lans en Kruppsche snelvuurkanonnen. De oorloSsvloot bestaat uit 2 Ppantserschepen,
4
P ^ 1pantser-,
P
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beschermde en 2 torpedokruisers,
6 torpedojagers,
rP
16 torpedobooten,
enz.; de bemanningg uit 6839 man.
rP
Het wapen
schild, bovenhelft
P is een dwars gedeeld.
g
blauw, benedenhelft rood, met een vijfhoekige,
zilveren ster in het midden. De vlagg is van onderen
rood, van boven wit met een vijfhoekige,
witte ster
in een blauw veld opP de bovenste, witte baan naast
den stok. — Geschiedenis (zie hiervoor ook Ontdekkiryz9'
Breizen en Koloniën) . Spanjaarden
onder Diego
e9
P ]
d'Al
in 1535 voor het eerst vanuit
^9ro drongen
g
Peru het land binnen en kwamen in 1550 tot aan de
Biobio ; het land der Araucanen werd eerst veel
later ingelijfd.
Tot 1797 maakte C. deel uit van het
vice-koninkrijkPeru; daarna vormde het een afzonderli'k
De afval van Spanje
J ggeneraal-kapitanaat.
P
P]
werd
begon
de onafhankelijkheid
g den 18 Set.1810;
P
bevochten in den slag
van Mai
u,
Maipu
g
P de hoogvlakte
g op
April
Tot 1839 duurden de inwendige
P
g troebelen en de twisten met Peru en Bolivia. In 1844 werd
C. door Spanje
J onafhankelijke
P ] erkend als een vrije,
staat, in 1865 werd het in een oorloggg
gewikkeld met
SSP
panje;
] 31 Mrt. 1866 bombardeerde een SP . vloot
Valparaiso.
Peru, Ecuador en Bolivia kozen toen de
P
zi de van C. In
1879 ontstond oorlog met Bolivia
ia
g
en Peru om deuanoen sal Peterbeddingen in het
g
betwisteens
ebied der woestijnAtacama. De
^ g
Chileenen overwonnen 19 Nov. 1879 bijJ Dolores,
26 Mei 1880 bijJ Tacna, bestormden daarop
P 7 Juni
Arica, bezetten 17 en 18 Jan. 1881 Lima en Callao.
Toen in Oct. 1883 vredeesloten
werd, stond Bog
livia aan C. derov.
Antofagasta,
Peru de prov.
PP
TaraPaca af. De Peruaansche prov.
Tacna en Arica
P
zouden 10 jaarg
lang door C. bezet worden, na verloopP
daarvan zou een volksstemming
g beslissen tot welk
land dierov.
P zouden behooren en het land, dat ze
verloor, zou 10 millioen dollars ontvangen
ontvanen, (C.
C weischrijven,
later die volksstemming
g
g uit te schrijven,
voorwendsel, dat Peru niet de noodige
g 10
mill. dollar bezat, om ingeval van verlies te betalen.)
Een verschil tusschen regeering
over het
g en congres
g
g
budget had in 1891 een opstand
Ptege
tengevolge teen
zeevierde
Balmaceda. De congrespartij zegevierd
P
Aug.
gbijJ Concon, 28 Aug.
g bij
J La Placilla ten Z.
van Valparaiso,
waarna Balmace da zelfmoordpleeglee P
de. De leider van den opstand,
Jorje
7 Montt, werd
P
president, in
zijn opvolger. In 1896 werd ErrazurizP
1901 Riesco, in 1906 Pedro Montt. Een oudens
g^ e
schil met Argentinië
werd 21 Nov. 1902 door den
g
konin van Engeland
als scheidsrechter ten gunste
koning
^
g
van C. beslist. 20 Dec. 1910 werd Ramon Barros
Luco totresident
geproclameerd.
P
gP
is een natuurlijk
natuurlijk
Chilisalpeter of natron-salpeter
p
salpeterzuur
natrium,
massa's voormassas
P
^ dat in groote
^
komt in de regenlooze
kuststreken van den Grooten
g
onder
Oceaan in Z.-Amerika, in lagen,gewoonlijk
g
een bovenste laag
zand en een
g van gipshoudend
^P
daaroP volgende laag,
g
g^ die uit een conglomeraat
van leem,rint
velds
,
aat,
g
P enz. bestaat. Inz. wordt
C.evonden
bijJIquique de voorn. uitvoerhaven
g
ervan) en Tarapaca
in N.-Chili. Het dient tot be
P
reiding van salpeterzuur
en van gewone
salpeter,
g
P
P
in de glas-industrie, als kunstmest, enz.

8
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Chiliasme,^ de op
P Matth. 26 : 29 en inz. opPOpenb.
P
20 : 4 e. v. steunende verwachting8 van een Duizend'ari
zij
J van Christus op
J g Rijk
P aarde, na zijn
terugkomst.
De in de le en 2e eeuw zeer
8
ijke
van deze leer ((Chiliasten)) ver•talr
8
J aanhangers
wachtten de komst van dit rijkzeer spoedig; lan8zamerhand begon
men deze letterlijkeo vattin
gopvatting
van den tekst uit de Openb.
als een ketterij
ketterij te beP
schouwen, die echter telkens weer opnieuw
opdook.
P
P
Tot in onze dagen
8 doen zich uitingen
8 van C. voor.
G Chillan^ hoofdst. van de prov.
Nuble in Chili, ten
P
Z. W. van Santiago,
9
8 34 000 inw.; in de nabijheid
^n de badP1. Batios de C. en de vulkaan Nevado
de C. (2879 M.).
Chilton^ kasteel in het Zwlts. kantonWaadtland, o P
een rots in het 0. deel van het Meer van Genève,
door een brug
8 met den oever verbonden; diende in
de 16e eeuw totevan
genis aan Bonnivard(z. a.).
8
ChIloë,, `de meest Z.Pprov. van Chili, 22 255 K. M2.,
89 000 inw., bestaat uit het eil. C. de Chonosarchipel
liggende
strooken
g
8
P en de daar tegenover
vaatland; uitgestrekte
oerwouden; hoofdst. Ancud
g
oP het ell. C.
Wijze van GrieChilon ( Cheilon) , een der Zeven Wijzen
van wien o. m. de spreuk
„Ken u zelven"
•
P
zijn. Als grijsaard
hij van
afkomsti heet te zijn.
stierf hij
afkomstig
^J
vreugde,
toen zijn
J zoon overwon in de Olympische
8
spelen.
P
Chilperik,
g
R
^ n aam van twee Frankische koningen
uit heteslacht
der Merovin9er8. — C. I,, zoon van
8
Chlotarius I, werd in 561 koning
g van Neustrië, liet
in 568 zijn
J tweede vrouw Galeswintha, de zuster van
Brunhilde, vermoorden en trouwde met Fredegonde,
9
werd in 584
die hem tot dien moord had aangezet;
g
vermoord. — C. II, zoon van Childerik II, werd in
715 tot koningg uitgeroepen, sloot met den Frieschen
Karel Martel,
koning
g
g Radboud een verbond tegen
viel in diens macht, werd door hem op
P den troon
hersteld, zonder eenige
8 macht te behouden; gest.
g
in 720.
Chimaera was in de Gr.
mythologie een wanstaltig
8 monster, van voren
leeuw, in het middengeit,
van achteren draak; het
door Belwerd edood
g
lerophon. In overdrachtelijken
zin beteekent C.
J
een onding,
g een hersenschim.
ChimaY is een stadje
J((3453 inw.)} in Qde Belg. prov.
hoofdstad
van het voorm.prinsdom C.
R
( het landschap
P werd in 1486 door keizer Maximiliaan ten behoeve van Charles de Croy
y tot een
prinsdom
verheven). Het prinsdom
kwam in 1804
P
P
de Caraman, wier titel in
aan de familie de Riquet
q
1824 door de Nederl. regeering
8
8 elkend werd.
PPen van de Z.Chimborazo,s een der hoogste
^ toppen
Am. Cordillera's in Ecuador, een alleenstaande
track
trachytkegel
6310 M. hoog (3400 M. boven de
Ytkeel,
g
provvan Ecuador; hoofdst.
— C. rov.

Orang -aPen behoorend, tot 1,5 M. lang,
g bruinchtig
zwart behaard; in de wouden van tropisch
Pisch
Afrika(i
Afrikain het W.
het midden);
bouwt groote, van
tee eenbeschuttenddak
voorziene nesten in
de boomera; klimt
en springt
e ^ uitstekend, eet vruchten
en jonge loten van
planten, is zeer leerzaam, blijft in N.Europeesch
klimaat
P
hoogstens 2 k 3
jaar in leven.
Chimu voormalig
rijk
J^l en volk aan de
kust van N.-Peru,
396. Chimpansé.
met eigen taal en
beschaving; van de oude
hoofdst. bestaan nog
g
reusachtige
puinhoopen.
8 P
P
kwo
China ( Chin. Ts'oe
9 n9
, „ Land van het Midden"), op
rij der wereld n. 1.
P twee na het grootste rijk
het Russ. en het Britsche rijk),
J) bestaat uit het
eigenlijke
8 J C. (6 242 300 K. M2., 325 818 000 inw., behalve de vreemde bezittingen
en depachtgebieden),
g
en de nevengebieden, Mon8olié (2
( 787 600 K. Mt.,
1 800 000 inw.) en Tibet2109
000 K. M 2., 200 000
(
inw.); te samen 11 138 900 K. M 2., met on g.
8 330
mill. inw. Het eigenlijke
en
g J C. is voor ós bergland
g
woest hoogland,
inz. in het N. en N.W., waar de
g
Tsinlings'an(eenvoortzettingan
het Kwenlungeb.)
J (
g
8 )
een hoo^e van 3350 M. bereikt; terwiJl in het Z.W.
de ketens van het Z.-Chin. bergstelsel
in
verbin8
ding
din staan met de Achter-Ind. bergen;
langs
g
g den
benedenloo
P der ^oote rivieren is vlakland
(550 000 K. M2 )). De groote
rivieren zijn
J n de Slid8^
angg, de Jangtsekiang
C. bezit tal
^
g en de Hoangho.
8
van meren, o. a. het Toentinghoe,
het Pojanghoe
^g
g
en het Taihoe en in het laagland een net van bevaarbare kanalen, waarvan het Keizerkanaal het
grootste
is( (van Peking totiHan 'eoe
= de lengte
J
^
van den Rijn), en tal van*,8eneeskrachti8e bronnen.
Het klimaat is een vastelandsklimaat met heete
zomers en koude winters; het Z., tro Pische deel des
lands heeft slechts twee seizoenen: een droog8 en een
regenseizoen.
Het».
8
8 tot Oct.
^ van C. heeft van Aug.
te lijden
van taifoens
(cyclonen). De fauna bestaat
f
J
uit Oostersch-Indische en Siberisch-Euro Peesohe
elemententi'
over het geheele
(Jgers en panters
P
8
land, in het Z. apen,
honden,
en
g
e ^ leeuwen,^ vliegende
f anten, neushorens,racht'
e fazanten en slangen).
P ^
^
Hetootste
deel ^der bevolking
^
g van C. bestaat
uit de eigenlijkChineezen, bijJ wie zich de vroeger
8
heerschende Mandsjoe
] volkomen aangepast hebben;
in het Z. en het Z. W,no
oerbestaan nog resten der
bevolking, Mantse
en Miaotse,
gedeeltelijk
nog
^
J
g
onafhankelijk.
C. is overbevolkt, zoodat zeer vele
Chineezen als landverhuizers naar den vreemde
trekken, inz. vanuit Foekien. De Chineezen hebben
lodytes n'
tot de een breedezicht,
Chimpansé
met sterk uitspringende 'ukz9' er
)^ apensoort,
(Tr09
R
P
g]

CHINA.
beenderen, lan
esPleten, kleine oogen
en een
gg
g
kleinen neus. Hun maatscha
PPelijk leven was tot
erwor
vóór de revolutiezie
op
(
P Geschiedenis) onden aan uiterst
strengen,
;
g conventioneelen dwang;
g
eleerdheid staat in hooge
geleerdheid
g scholen vindt
g achting;
men overal; in de voornaamste steden inrichtingen
g
voor hooger
onderwijs.Hun oudste godsdienst was
gg
de vereeringg der voorvaderen en der natuur, waaruit zich twee der tegenwoordige godsdiensten
ontg
gestichte
wikkeld hebben: het door Laotse ( z. a.))g
oetse
Taoisme en moraalP hiloso
P hie van Koen9f
Conf ucius
) De leer van Koen9'f oetse is de
) (z. a.).
g odsdienst der re geerende klassen. Daarnaast is
onder het lagere
volk het meest verbreid een sterk
g
met Taoisme doortrokken Boeddhisme. Het Chrisherhaaltendom, ginds de 7e eeuw in C. ingevoerd,
g
vervolgd g(meestal
tengevolge van
deliJ k bloedig
(
onverstandig
optreden der zendelingen:
de Chineeg oP
g
zen zijn
J uiteraard niet onverdraagzaam), wint
slechts langzamerhand veld (1
( a 2 mill. Katholieken;
} daarentegen
g
veel minder Protestanten);
telt de
belijders. De hoogg ontwikIslam in C. ong.
g 20 mill. belijders.
kelde Chineesche beschaving is overoud
en draagt
gt
een zeer eigenaardig
g karakter. De Chineezen beg
zaten verscheidene kundigheden
en uitvindingen
g
g
bij
v het drukken
bijv.
veel vroeger
P
g dan de Europeanen,
houtenlaten,
het
kompas,
het
buskruit,
het
P
P
zijdeteelt ook hun kunstde zijdeteelt;
PP
porcelein, het papier,
zijn
J verheid en hun gietkunst
^
J duizenden jaren
oud (zie Chineesche kunst) en evenzoo hun schrift
is hun ti'dreke) Daarentegen
J
((zie Chineesche taal).
g
uit het Westen afkomstig.
ningg
waarschijnlijk
Het jaar
van 354 of 355 dagen
]
g wordt verdeeld in
12 maanden, die met de nieuwe maan beginnen
g
en 29 à 30 dagen
wordt een
g tellen. Alle 2 à 3 jaar
]
schrikkelmaand ingelast;
de
dag
heeft
twaalf
dubg
g
bele uren, dieeteld
worden vanaf 7, 9 of 11 uur
g
in den avond. -- Voortbrengselen. C. is het vaderde gele
land van de thee, van de zijde,
g katoen,
va$de z. g.g „Oost-Ind. inkt", van het lakwerk,
van hetaPP
ier en van de lantenwas
; verder
P
van de camelia's, de fazanten, den muskusos; van de
rabarber, den'^
-sen en
g en
g vele andere nuttige
geneeskundi
g ePlanten. Aan delfstoffen levert C.
koper,
goud en zilver, ijzer,
J
P tin, kwikzilver, lood en
loodglans, porseleinaarde,
aluin, steenkool en keuP
kenzout. C. is een landbouwland; de voornaamste
kultuurgewassen
zijn:
J rijst,
rijst, tarwe, gierst,
mais, tag
^
bak, indigo,
aardnoten
PP
g thee, suiker, maankoppen,
enz. De visscherf is
bijzonder
van bijzonder
groot belangg
^
voor de volksvoeding.
g De Chin. industrie is zeer oud,
doch uitsluitend huis-industrie. De textiel-industrie
verder
(in Canton en omstr.) bewerkt voorn. zijde,
katoen, hennep
China as (z. a.). Hoofdzetel van
P en Chinagra
aardewerkindustrie is Kingtetsjin
] in Kiangsi,
g
van de lakindustrie Canton; verder worden er veel
curiositeiten, suikerwaren, vlechtwerk en vuurwerk
vervaardeg d. De buitenl. handel bedient zich van
Europeesche
en Amerikaansche schepen,
waarvoor
P
P
vroeg er alleen Canton opengesteld was, doch nu
reeds vele andere havens ook, waarvan de douanen
beheerd worden door Europeesche ambtenaren.
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Nederland heeft in C. de volgende
consulaten : ton g
sulaat-g eneraal te Hong-kong, id. te Shanghai
en
g
consulaten te Tientsin, Amoy,
Y Canton, Tsjifoe,
Foetsjou, Hankou, Nioetswang
g en Swatou. Er bestaat een Ned. stoomvaartmaatschappij
PPop
PChina:
de Java-China-Japanlijn.
In 1911 had C. 8697
P
K.M. spoorwegen en 47197 K.M. telegraaflijn.
De
handelsmunt in C. is de taëlnu
^ ong.
g f 1.65) , voor
den kleinhandel de kasj,
] allia gemunt'es,
J waarvan
1000 = 1 tael. Sinds 1890 slaat C. eigen
g zilvergeld,
g
dat overeenkomt met den Mexikaanschen dollar en
algede onderdeelen daarvan, die in de kustplaatsen
P
ge
zijn.Handelsgewicht
meenan
is de pikol
van
g
P
g baar
g zijn.
60,453 K.G., verdeeld in 100 katti's. — Het leger
telde opP vredessterkte in 1911: 200 000 man; de
landvestingen
zij
zijn verouderd en waardeloos;
g
kustversterkingen
g zijn
zijn modem bewapend.
P
De vloot telde in 1912:16 schepen met 122 kanonnen en 36 torpedolanceerbuizen;
verder nogg wat
rP
kleiner materiaal. Staatsinrichting.
g De laatstreeerende keizerlijked astie
3m vóór de revolutie (zie
p Geschiedenis)
ng stamde uit Mandhierna op
Tsi
)
s'oeri
]
J e, de keizer die meestal „Tientse", d. i.
,zoons des hemels"enoemd
werd, wees naar eigen
g
g
verkiezin zijnopvolger aan uit zijn zoons. Naast
verkiezingzij
keizer stond een talrijke
J
J mandarijnen-aristocratie, verdeeld in 9 klassen met 18 graden. De
raad van censuur T oefs 'a 'oen had het recht bij den
keizer op
genvoor
P eiken bestuursmaatregel
g een tegenvoorstel in te dienen. Na de revolutie is C. een republiek
P
ggeworden met modernen bestuursvorm. President
provinciën:
rovi
C. is verdeeld in 22 P
is Joeansjikai.
?
Kwantoeng
mill. inw. ), Fokien
^
g met Hainan (23,7
( 8,6 mill.), Kwan gsi (5,4), Kwei-tsjëoe (9,3),
Yunnan (8), Sz'tsjwan (54,5), Hoenan (20,6),
HoePei 21,3 , Kiangsi
(14,1),
g 16,3 , Ngan-hwei
g
Ts'e-kian 13,9 g
, Kiangsoe (15,4),g
Sjantoeng
(25,8),), Honan (22,4), Sjensi (6,7), Kansoe (3,8),
Sjansi
(9,4), Petsjili
Sintsiangg(1,8), Moekden
J (23),
^
J
(5,8), (
Kirin (5,8), Holoengkiang
g
g (1,6). Niet mee geteld zijn
g 9 milliJ de kinderen beneden 6 jaar: ong.
oen. — Het budget
bedroegg in 1912:
g der republiek
P
816,8 mill. taël inkomsten en 1585,4 mill. uitgaven;
g
de douane-opbrengst was in 1911: 99,5 mill. taël, de
staatsschuld 2712,5 mill. taël. — De hoofdstad is
Peking
g met 693 000 inw. Geschiedenis((zie ook
Ontdekkingsreizen).
van C.
n9sreizen ) De oudste geschiedenis
g
iseheel
en al mythisch.
De z.g.g historische tijd beYt
g
Hia ((2205-1766 v. Chr.),)
^t met de dynastie
3m
wiereschiedenis
echter evenals die van dynastie
Yn
g
bevat. Van veel
Sjang
S'a
n9 (tot 1122)) nog
g veel mythen
Y
belan voor de geschiedenis
van C.'s politieke
en
belang
P
g
Woewa
sociale ontwikkelin
n9 , de stichter
J
g zin
van de dynastie
Tsjeoe
zij
?
((1122-249 v. Chr.) en zijn
Yn
3as
ere broeder Ts'eoe-koe
jongere
. Op
?
n9
m •
?
P de Ts'eoe-d
Tsin (tot 206 v. Chr.)
tie volgden
de dynasties
Yn
g
en Han ( tot 221 n. Chr.);
)^ onder de regeering
g van deze
g
laatste kwam C. voor het eerst met het Westen in
rijken die in 280
aanraking.
g Daarna verviel het in 3 rijken,
Chr. weer vereend
g werden door W vete. Deze
astie Tzin ( 265—
Woeti was de stichter van de dYn
420.) In 386 veroverden de Mongolen
het N. deel
g

P

g
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van C. en stichtten daar een eigen
g rijk; in 589 werd
dit weer met het rijk vereend
g door Kautsoe, den
Soei, opwelke de schittestichter van de dynastie
Yn
rende dynastie
der Thang
u9'((618-907)) en verscheiYn
oner
dene zwakkere dynastiën
volgden,
onder wierre^
8
ingeerieg de Tataarsche volken steeds grooter
^
vloed kregen
van het verzwakte
g op
P de lotgevallen
g
rijk.
Koeblai
J In 1280 slaagde
g de khan der Mongolen
g
zijnheerschappij
er in heteheele
rijk
rijkonder zijn
g
PP J te vereenig en; aan de heerschappij
PPJ van zijndynastie,
J Yn
onder welke wetenschap
P en kunst bloeiden en C.
opnieuw
voor
vreemdelingen
werd
opengesteld
P
g
(Marco Polo), werd in 1368 een eindeemaakt
door
g
T aitso , den stichter van de dynastie
Ming
n9
Yn
(1368-1644), onder wel ke voor het eerst EuroPeanen (in 1526 de Portugeezen
te Macao, later de
g
Spanjaarden
en de Nederlanders; deze kwamen in
A
1604 in C., werden echter niet toegelaten,
vestigden
g
zich in 1625 opP Formosa, dat echter in 1662 veroverd door den Chin. zeeroover Coxinga)
n9)blijvende
n met C. aanknoopten.
OpP deze d 3as
A
m ge
tie volgde
Mands'oe-d
]
g
g de tot 1913 regeerende
Ynastie
Tsing,
door Sjoentsi.
Diens zoon, Khan9hi,
n9 gesticht
7
g
overwon de Mongolen, veroverde Formosa en
Tibet, en stond aan de Christenen, die in C. reeds
vrij
talrij waren sinds het arbeiden van den
J talrijk
Matthias Ricci(1583) vrijeuitoefening
•
g van
hunodsdienst
toe. Echter werden zijJ in 1724 onder
g
zijnopvolger verbannen en onder Kienlong,
n9 den
veroveraar van Klein-BoechariJ e, Ds'oen
ariJ e en
]
g
Tibet, 1746-84 hevig
^ vervolgd.
g Onder Kiakhing
uit
P
^ 1796-1820 )werden de Katholieke priesters
C. verbannen.
Onder Toakwang((1820-50))kwam C. in 1834 in
botsing
dat wegens
het verbieden
g met Engeland,
g
8
van den opiumhandel,
vanaf 1840 met C. den z. g.g
P
Opiumoorlog
J den vrede van NanA
g voerde en C. bij
vijf havens voor de Enkin (26
Aug. 1842) )dwongg vijf
( g
te stellen en hun Hongkong
gelschen open
P
g g af te
staan. Onder keizer Hien f ong(1851-61) verwekten
in 1851 de Taip i^s, een nieuwe, dweepzieke
secte,
P
opstand
in het Z. van
C. eenmaa
en
kgevaarlijken
A
ten zich zelfs in 1853 meester van Nanking;
g eerst
in 1864elukte
het der re eerie
,gdezen opstand
g
P
g
geheel
eheel te onderdrukken. Inmiddels was, wegens
g
schendin der verdragen,
g in 1856 een nieuwe oorlogg
uitgebroken
met'En
Frankrijk het Euro^ geland en Frankrijk;
g
leger
g en, tot
P
g bezette in Oct. 1860 Peking
straf voor mishandeling
werd het
g
g
g der gevangenen,
keizerlijk
zomerpaleis
geplunderd
verbrand.
Bij
J
rP
g enP
J
den vrede van 2 Nov. 1860 moest C. er in toestemmen, dat Europeesche
gezanten
in Pekingg zouden
P
g
worden toegelaten. Reeds in 1858 had C. aan Rusland het Amoergebied moeten afstaan. Op
P Hien on9
zoon T oents
volgde
diens 5-jarige
7 'ih( 1861--75 )
g
van P
prins Kong.
onder voogdijschap
n9 Onder diens
(1862-65) bijnaeheel 0.-Turkere
regeering
eerie ging (gehee
voor C. verloren tengevolge van een oproer
van
P
Mohammedaansche onderdanen. Toentsjih stierf
reeds 12 Jan. 1875; tot zijnopvolger werd de 4-ja]
oorlog
rige Kwan9soe benoemd. Een dreigende
g
g met
Rusland over het Koeldsjagebied werd door een

l)

verdrag
daarentegen
kwam het in 1882
g afgewend,
g
8
met Frankrijk
wegens
Frankrijk
S Tonkin
tot vijandelijkheden
z. a.). 9 Juni 1885 werd de vrede van Tientsin
gesloten,
waarbijJ
C. afstand
deed van de opperheerPPerheer
g
Tonkin. In 1889 nam
schappij
PPJ over Annam en Ton
van
Kwan9soe, die tot dusver onder voogdijschap
de regeering
re eerie zelf
zijn tante T sithsi had gestaan,
g
in handen. De rivaliteit tusschen C. en Japan
P
wegens
Korea had in 1894 een oorlogg tusschen
g
de beide landen tengevolge. Door den slagg
bijJ
Ping'an (16 Sept.)
generaal Jamagata
Pingjang
^9
P)verdronggg
de Chineezen uit Korea; 17 Set.
P werd de Chin.
vloot bijJ de mondingg van de Jaloekiangg verslagen.
g
oorlogsTen slotte veroverden de Japanners
de oorlo
sP
Port-Arthur (24 Nov.) en Wei-ha-wei
vrede van Simonoen
A C. den
((13 Febr. 1895 ), waarop
seki (17 Apr.) sloot, waarbij het het schiereiland
Liautonb , Formosa en de Pescadores-eil. aan Japan afstond. De afstand van Liautongg werd echter door de tusschenkomst van Rusland, Duitschland en Frankrijkweer te niet gedaan
(de
( hierdoor
g
in Japan
A verwekte verbittering
gtegen
g Rusland was
een der oorzaken van den lateren Russisch-JaAanschen oorlog).
C. in 1898
g In ruil daarvoor verpachtte
P
aan Rusland Port-Arthur en Kaliewan, aan Duitschland Kiautsjou
Frankrijk Kwang-tsjou-wan.
] en aan Frankrijk
gJ
Engeland
verkreeg
g een vergrooting
g g
gr
g van Hongkong
g
en Wei-hai-wei alsacht
ebied.
De
nederlagen
P g
g van
C. hadden den jongen
] g keizer tot hervormingen
g doen
overhellen. HijJ stuitte daarbijJ echter op
P verzet van
ggevolge
wat ten evol e had
hetansche
mandarijnendom,
T sithsi zich 22
dat de vroegere
g
g keizerin-regentes
Set. 1898 weer tot mede-regentes
kon laten beSept.
^
noemen en de leiding
re eerie geheel aan zich
g der regeering
kree de aan
kon trekken. Door haar begunstigd,kreeg
de vreemdelingen
ezinde
gezinde beweging
van
g vijandig
gmg
hemeheime
verbond der „Boksers" (z. a.) in N.g
Chinaoote
gr uitbreiding,g bedreigde
g in Pekingg de
gezantschappeng
der vreemde mo endheden en
dwong
PPJ optreden
P
g deze tot een gemeenschappelijk
g
innemin der Takoe-forten in Juni 1900, ggevechten
(inneming
von
te Tientsin, moord op den Duitschen gezant
g
Ketteler, bezettingg van Pekingg door de verbondenen
(einde Aug.), gevechten
evechten in Mands'oer'e,
] J inneming
van Moekden (2 Oct in derov
P Petsjili, onder
opperbevel
van den Duitschen veldmaarschalk,
PP
aaf W aldersee, 27 Sept
graaf
P 1900 tot 4 Juni 1901).)
Na langdurige onderhandelingen
g werd 7 Sept.
P 1901
en Rusland bleef Mandte Pekingg de vrede ggeteekend.
s'oeri
^
J e bezet houden. C. legde
g nu meer tegemoetkomingg aan den daggtegenover
de Europeesche
beschaP
g
vingen sloot handelsverdragen
g
g met Engeland
1902 Japan
A en de Ver. Staten (1903). In den
Russ.-Ja P. oorloggbleef C. neutraal; in 1905 ging het
aan
Russ.acht
opPhet Kwantoen -schiereil.
$
P ebied
g
Japan
P over. In 1906 vaar ' de de keizerin-weduwe
een decreet uit, waarbijJ de invoering
g van eengrondS^
wet werd toegezegd. In den nacht van 10 op
P 11 Nov.
en eenige
1908 overleed keizer Kwangsoe
n9
g dagen
g later
ook de keizerin-weduwe. Tot zijn
opvolger werdg Je
tot
P roclameerd Poe- Yi, een kind van drie jaar;
]
reent was door den vo '^
en keizer aangewezen
regent
S
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Ts 9oen. De Regent
prins
zette de hervormin gg
s eP
g
zindeolitiek
Pregeering
der vorige re eerin voort, met name
de bijJ keizerlijkbesluit van 27 Au gs.8
1908 vast estelde overgangsmaatregelen om te komen tot een
eerin
enmi^vorm . Maritieme
Parlementairen re g
litaire missies werden naar Europa
gezonden om
P8
hier de organisatie der weerkrachten te bestudeedeeren. De Dalai-Lama van Tibet, die naar Eng.Indiëevlucht
was, werd afgezet
en een opvolger
g
g
aangewezen.
Bij
J besluit van 24 Mei 1910 werd het
g
muntstelsel herzien. In den winter van 1909 vroeer de afgevaardigden der prov
rov . raden aan dereeroe
het
ghet tijdstip
J P der bijeen
g
J g
Pin
g van h
parlement te vervroegen.
Dit werd Jan. 1910geg
P
weigerd, wat eenige
had, o. a. te
g onlusten tengevolge
Canton; toch werd 27 Juni een hernieuwd verzoek
opnieuw
afgeslagen en werd zelfs verboden daarP
over nog
In Juli van hetzelfde
g verder te spreken.
P
jaar
sloten Rusland en Japan
]
P een verdrag
g om hun
rechten in Mands'oeri
]
J e te handhaven, buiten de
Chin. regeering
om. 3 Oct. 1910 werd de voorloog om
g
pi ge senaat bijeengeroepen; de re eerin hadg ePgregeering
meend in dezen senaat eenewilli
g
gwerktuigg te
vinden; het tegendeel
bleek waar; in hun rumoerige
g
g
zittingen
g braken de senaatsleden het re geerin gsge zagaf en maakten, zijJ het dan ook onbewust, het
succes van eenewelddadi
egrevolutie mogelijk.
g
gJ
Hun zittingen
g gdat de b j9eenroeg hadden tot gevolg
ping
in van het parlement
vastgesteld
werd voor 1913,
P
g
inplaats
van in 1916, gelijk
was.
gJ vroeger
P
g bepaald
P
Verder werd het aanzien van den Staatsraad, welks
leden voor meer dan de helft door den keizer benoemd werden, sterk ondermijnd. Na
de sluiting
g
der senaatszitting
g trachtte de Regent
g tevergeefs
g
weer eenigprestige
g P g te verwerven; zelfs scheen het
een oogenblik alsof er een reactie zou komen. Zoo
werd den Chineezen verboden zich den staart
te laten afsnijden
en Europeesch
kostuum te dragen.
J
P
8
Echter brak al spoedig
P g daarop
P de revolutie-periode
P
aan, die duurde van 11 Oct. 1912 tot 12 Febr. 1913.
In de laatste helft van 1911 was de toestand des
lands zeer verward;oote
faillissementen te Shan g^
hai hadden het finantieële en economische evenwicht verstoord; tal van orkanen en overstroominprovinciesggeteisterd. Dere6en hadden geheele
P
g
volutieP eriode werd gekenmerkt
door oproeren
g
^
en door onafhankelijkheidsverklaringen.
De oproeren
begonnen
begin
Sept. in de prov.
p
g
^ P
P
Sz'-tsjwan
Sz'-ts'wan naar aanleiding
g van het aan den staat
trekken van eenlaatseli'ken
spoorweg. Eind Sept.
P
JP
was dit oproer
onderdrukt. Begin
P
gm Oct. barstte een
oproer
uit te Toe-s'ioe
in
] ^ later een te Soe-ts'eoe;
P
]
den nacht van 10 Oct. een militair oproer te Woets'an
;13 Oct. viel Hankëoe in handen der opstan] ggP
delingen, die een nieuwe democratische en militaire regeering
Li'oeë
g
g benoemden met generaal
^ n9g
hoeang
hoes aan 't hoofd. Begin
^ Nov. was het geheele
g
Jan ekian -bekken
in handen der rebellen, die
g
weldra bijna het geheele
land tot dicht bijJ de hoofdg
stad in hun macht hadden.
De onafhankelijkheidsverklaringen volgden de
plaatselijke
rebellies op
J
p den voet en hadden een
P
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toestand van verregaande
anarchie tengevolge. 19
g
Oct. verklaarde derov.
Kwantoenggzich onafhanP
keli'k,
uitgeroepen in
J begin
^ Nov. werd de republiek
P
Kwei-tsjëoe,
in Kiang-soe,
in Tsje-kiang
nog
]
]
g
g en in no
tal van andererov.
Begin
P en hoofdplaatsen.
P
^ Dec.
had de regeering
gwaar ' g
8 schier geen
8 enkelen hoogwaardigheidsbekleeder meer, die in derovincies
het keiP
zerlïJk gezag
g g hooghield.
g
Aanvankelijk trachtte de regeering
Aanvankelijk
g
g zich door
wapengeweld te handhaven. Joensjikai,
onderko9
nis gvan HoeHoe-pe
ei en Ho-nan, werd aan het hoofd
land- engesteld
zeemachtan
en slaagde
g er in Hkëoe te heroveren. Over het algemeen
behaalden
g
echter de keizerlijke
troepen
weinig
J
P
g succes Nankingg
lieP
ggaf zich over aan de rebellen, vele officieren liepen
uit het keizerlijk
f leger naar hen over. Weldra werden wapenstilstanden
P
ggesloten, tot 6 Dec. de Rejgent afstand deed, erkennend dat hij
J in de drie] a
ren van zijn
tegen
J regeering
g
g in de meeste gevallen
g
g
deevoelens
van het volk in had gehandeld.
g
g
Sinds midd.-Nov. berustte alleeza
bijJ het mig g
nísterie te Pekingonder voorzitterschap
P van Joeans7 'ikai. De officieren van de 20e divisie hadden
onmiddellijke
bijeenroeping
J
J
Pg van het parlement
P
geëischt en dat de leden van de keizerlijke
g
J familie
zouden worden uitgesloten
van ministers- en van alle
g
andere hooge
g ambten. Deze denkbeelden werden
aanvaard en reeds 2 Nov. had de vergadering
g
g
de 19 artikelen van een nieuweondwet
aan geno^
men. Daarin werd het keizerlijk
J gezag
P
g g zeer beperkt;
alle door de Nationale Vergadering
g
g
g aangenomen
wetten moesten door den keizer wordenafg ekondigd;
een vèrstrekkende amnestie werd afgekondigd; de
regeering
g
g kon niemand meer doen aanhouden dan
in g evallen,
deJ
bij de wet voorzien. Het Hof verklaarde zich bereid om „voortaan te handelen in
overeenstemming
en het volk."
g met de troepen
P
Hetzelfs
g
gmg zoover dat het de rebellen verlof gaf
het
om zich
totiseeren;
partij
P olitieke
P J te organiseeren;
g
wildeeen
gebruiken,
wilde alles doen om
g geweld
g
g
toch maar de Mands'oe-d
astie
te laten aanblijven.
J
3m
J
Joeansjikai
ging nu nogg verder, schoof het Hof
7
geheel
op
zij, schakelde het gezag
g
g g van den Regent
g
Pzij,
ggeheel uit. — 3 Dec. stelden 13 vereende
g P rovinci vast voor
ën te Woetsjang
i e grondwet
] g een voorlooA8
^
de Chineesche republiek,
in afwachting
van de
bi'g
J
p
eenroeping, binnen 6 maanden, van een Nationale
Vergadering. 6 Dec. d. o. v. diende de Regent
zijn
g
ontslag
g in.
Nu volde
g een tijdJ van onderhandelen tusschen
Peking
] g tusschen de oude regeering
g
g en Woetsjang,
g
en de revolutionnaire, tusschen Joeansjikai en
nog
Li7
'oeé
n9' hoes
n9. De eerste scheen het keizerrijk no
in stand te willen houden, terwijl
J de opstandelingen
als eersten eisch de abdicatie der dynastie
en de
3m
uitroeping
der republiek stellen. Tot overeenstemP gP
mingkwam men niet. 25 Dec. kwam Soen7'aasen, de
buitenslands vertoefd hebbende revolutionnaire
leider, te Shanghai aan; de revolutionnairen wildadelijk
den nu dadelijk
tegen
een keizerg Pekingg oprukken;
P
lijk
J besluit van 28 Dec. verklaarde de bijeenroeping
J
PS
van het Parlement urgent
g »ten einde te beslissen
21
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welke regeeringsvorm, constitutioneele monarchie
of republiek,
China het beste P
past." Deze tegemoetP
g
komin aan de revolutionnairen
scheen echter nog
g
niet voldoende: 29 Dec. kozen de afgevaardigden.
van 17rovinciën
te Nanking8 Soen'atsen
tot Pre?
P
zoodat er twee regeeringen
sident der republiek,
gen waP
g
te Nankin,
ren: hetresidentscha
?
P van Soenjatsen
P
te Peking.
het dictatorschap
?
g Het
P van Joeansjikai
eerste duurde echter slechts 45 dagen.
De P
president
g
had aanstonds verklaard, niet langer
g te zullen aanjoeblijven
dan tot de omverwerping
J
rP g van de Mands'dynastie
en de erkenning der republiek
door de
P
Yng
vreemde mogendheden.
De Nankingsche
regeering
g
g
g
g
en drongg
rustte zich ten strijdtegen
g
g de Pekingsche
aan op
bij
?
J Joeansjikai
P abdicatie. BijJ dezen berustte
na den afstand van den Regent
te Pekingg alle macht.
g
Hij P
protesteerde te gg
e en Soen'atsen's
verkiezingg
?
g
totresident
echter
neigden
^
^ ook in zijnJ omgeving
^
P
velen over tot de republiek.
Alleen de partij
P J der
P
tot
MandsjoeJ P rinsen aan het Hof toonde neiging
^g
voor zich
verzet en trachtte tevergeefs, Joeansjikai
?
te winnen. Eindelijk
J verscheen 3 Febr. 1912 een
voldecreet der keizerin-weduwe, dat Joeans'ikai
?
macht verleende een accoord te treffen met het
leger
g des volks „om de bepalingen van een liberalen
reg
eerin^vorm uit te werken." Nu werd tusschen
Peking
g en Nanking
g onderhandeld over de . voorwaarden voor het aftreden der dynastie
(pensioen,
YnP
enz,) en toen men het eens was, verschenen 12 Febr.
drie keizerlijke
edicten. In het eerste aanvaardde
J
werd oPgede kroon de republiek
aan Joeansjikai
?
P
dragen
een voorlooPg
i e reP
ublikeinsche regeering
g
g
g
in te richten en met de republikeinen
te beraadslaP
republiek, die
van een groote
^ P
^g
gen over de vestiging
alle Chineesche volken zou omvatten; in het tweeen de rePublide werden de tusschen Joeans'ikai
?
keinen vastgestelde
voorwaarden aangenomen,
in
8
g
het derde werd aan de onderkoningen
g en gouver neurs medegedeeld
dat de keizer afstand deed van
g
macht; de titel bleef behouden. Reeds
zijnpolitieke
P
zijn waardigheid
zijn
Soenjatsen
daags
?
g
g
g daarna legde
neer, 15 Febr. werd Joeans? 'ikai te Nanking
g tot
voorloopig
president
benoemd
en
werd
dus
begP
stuurder over geheel China.
met
De nieuwe regeering
^
g had nog^ weer te strijden
dat
militaire muiterijenen met het particularisme,
P
zich hier en daar bleef verzetten tegen de zoo noodie
g centralisatie. Dank zi Jvooral een voorschot
van 15 millioen van een in ernationaal bankiersconsortium kon zijJ zich echter door de eerste moeieli'kheden
heenslaan. — De Chineesche revolutie
J
was niet het werk van de groote massa des volks,
doch feitelijk
J van een kleine minderheid, die gedeelten van het leger
P haar hand wist te krijgen. De
g op
verkiezingsreglementen werkten er ook niet toe
mede deoote
^ massa invloed te doen krijgen, immersom kiezer te zijn
J moet men 5 belastingg betalen
of 1. 1250 bezittens wat in een arm land zeer veel is.
dat de organisatie
van den
Uit een en ander volgt
g
^
nieuwen staat niet dan zeer langzaam
in zijn
J werk
g
gaat.
aat. 21 Febr. 1913 stierf keizerin Loe^-y oe , weduwe van keizer Kwangsoe. 6 Oct 1913 werd Joe-

ansjikai met 507 van 703 stemmen totresident
P
) en
ggekozen (Lihoeénghoea^ tot vice-president)
P
reeds 5 Nov. d. a. v. was dezeenoodzaakt
zich door
g
een staatsgreep
Zuidelijk deg P te ontdoen van de Zuidelijke
oppositiepartij, wier 300 afgevaardigden
van hetarlement
uitgesloten
werden. Zoo is het oop
P
g
oogenblik
1914 de toestand in C. noggalles behalve
g
vast. Joeans'ikai
heeft den Engelschma
En el schman Dr. flor?
tot zijnolitieken
raadsman gekozen.
--Ten
P
g
ooPpzichte van zijn
heeft C. tijdens
de
J grondgebied
^ g
revolutie veel verloren. Mands'oeri
feitelij in
]
J e is feitelijk
van Rusland en Japan;
heeft
P Mongolië
g
zich onafhankelijk
Oerg a re J verklaard onder den te Oer
Koetoektoe, die den steun van Rusland
heeft. (Zie verder in het Supplement.)
pp
Chineesche hennep,ook rameh-hennep
Chin ras
^p^
p
'oema , verschillende Boorggenoemd ((in het Chin. is?)
ten spinbare
vezels (uit
de bast van verschillende
P
(
Chin. netelplanten
en planten
uit het geslacht
BóhP
P
g
meria) , zeer fijn
verJ en stevig,
^ worden in Engeland
g
werkt tot een stof, die men daar 9rass-cloth
$^aslinnen) noemt.
Chinandega,, dep.
P in Nicaragua
^ ((Centr.-Amerika);
);
hootdst. C. 13 000 inw.
Chincha, stad in het dep. Ica (in Midd.-Peru),
18 000 inw.
Chincha-eilanden drie kleine eil. voor de Piscobaai aan de kust van Peru; vroeger
guano,
J aan ^
g rijk
die in 1874 uitgeput is.
Chinchilla,^ naam van een groep
^ P Z.-Am. knaagg-

^,...,.^\Ir" - :,t^
^^
....
^_. ^•^^` /
^r

^

‘z.,--^

397. Chinchilla.
dieren, leveren het C. een 'fijn zijdeachtig,grijs
"
pelswerk met van 3-5 c.M. lange
g haren, dat ook
P
wel uit wol nagemaakt
wordt.
g
Chineesche kunst. Deze is even oud als China's
beschaving
g en is zoowel in haar nuchtere weergave
g
van het alledaa^che als in haar neiging
tot het
^g
groteske
een
getrouwe
uitdrukkin
van
het
Chineeg
g
^
sche karakter. Van oudsher staat de brons-industrie
op
trapP en verder de kunst-industrie, die
g
P hoogen
kleine voorwerpen
uit nefriet, bamboe,
rP vervaardigt
^
ivoor, speksteen,
email, enz. Betrekkelijk
Betrekkelijkjong
] $ is
P
deorcelein-industrie;
deze dateert uit de 9e eeuw
P
n. Chr. Monumentaleebouwen
ontbreken in China
g
biJ na eheel
en al; de oudste ebouwen
dateeren
g
g
uit de lle eeuw; de luchtige
bouwwijzeen het geg^
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398. Chineesche Kunst.
. Beeldje van de godin
Koean-in. van wit porcelein.
— 2. Pagode
J^. — 3. „Poort des Hemels"
P
g te Woe-ts'an
g
usachen de Tartaarsche en de Chineesche stad te Peking.
J draak. — 5. Ph'ai Lou bijJden
g — 4. Keizerlijke
emP el Tun
Yuë"
te Peking.g — 6. Bronzen offervat tJ
S'ang-d
astie 1760-1122 v. Chr.).). — 7. Decors»
Yn
g
ieve ooievaar. — 8. Scepter
P van nefriet. — 9. Beulszwaard. — 10. Groote vaas met twee draken als
Irnament. — 11. Marmeren brug^ in den tuin van het Zomerpaleis
van den voorm. Keizer. — 12. Marmeren
P
leeuw uit den Lama-tempel
g te Peking.g
P ?^„Yung
g Ho Kung"
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risge weerstandsvermogen
der bouwmaterialen
g
zijn de oorzaak van den be((hout en baksteenen)J
trekkeli'k
J korten bestaansduur. De voornaamste
bouwwerken zijn
bruggen
g8 en de door
g
J triomfbogen,
hun talrijkeverdiepingen en sterk naar binnen getorens(pagoden). De
boen
g daken opmerkelijke
J
P
bloeitijd
J der Chin. schilderkunst valt tusschen 960
en 1280 n. Chr. en wordt vertegenwoordigd, niet
door artistiek
door schilders van beroep,
p^
g eschoolde amateurs, die zich vooral op het P
landschap
toelegden
; onder de Ming-dynastie 13681644) beg—
geeft een
gmt het verval dier kunst. Onze plaat
P g
van Chiafbeelding
af
b
g van e erai
g e voortbrengselen
g
neesche kunst.
Muur
of Groots Muur heet een hooge
i
M
Chineesche
ge
wal, ong. 2450
K. M. lang,
g tot
16,5 M. hoog,
g
met torens en
P oortin, nu in
verva , in de 3e
eeuw v. Chr.eg
bouwd :m China
te bes3nermen
tegen de invallender N. grens—
:.:.- ry
volken.
í^^
Chineesche
y *^
taal en
kunde. De Chin. 399. Gezicht opPden Chin. muur.
kund
taal, die tot de z..g Indo-Chin. talen behoort, bestaat
uit louter éénletter^e Pg
i e en onveranderlijke woorden zonder buigingsvormen,welkerg
betrekking tot
elkaar in den zin voornamelijk
wordt
J uitgedrukt
g
door hunlaats;
hun
voor een deel uiteenloopende
p
^
P
beteekenissen worden aangeduid
door de intonatie.
g
De taal bezit verscheidene oudere en nieuwere dialecten • vermelding
g verdienen inz. het Mandari'-J
nendialectde
g
g en der beschaafde
( taal der regeering
Chinezen zich aansluitend bijJ het dialect van Peking)en verder het dialect van Canton. — Het
Chin. schrift is een woordenschrift, dat zich uit 600
ruwe figuren
ontwikkeld heeft tot ong.
g 50 000 schriftg
teekens waarvan er echter slechts 10 000 (en ook
daarvan vele slechts zeer zelden) gebruikt
worden;
g
naar het aantal strepen
g zijn
J zijJ verdeeld in 17 af deelenen
geordend onder 214
^ g
g en verder lexicologisch
hoof den. Ieder teeken stelt een éénlettergrepig
^i
Pg
woord voor. -- Denondsla
der
gg J
g ontzaggelijke
^
Chineesche literatuur vormen de vijf „King" of
Chmg
heilige
k van het Confucianisme, n.l.: 1)) Jihg boeken
2)
Ki^, het Boek der Gedaanteverwisselingen;
g
S'oe-Ki
Sjoe-King, de Jaarboeken; 3) Sji-King,
n9' het Boek
7
p
der Liederen •,}
4) T s9'huntshien de Chroniek der prov.
Lee door Confucius, 5) Li-Ki, het Boek der Plechti
heden en Gebruiken. Aan deze boeken sluiten
tighede
aan de Vier
Boeken" (de geschriften
van de
g
,^
leerlipgen van Con usius en van drie andere wiJ zen)^het boek van den wijsgeer Laotse van omstr.
v. Chr.) en de vertalingen
600)
g van Boeddhistische
werken uit het Sanskriet. -- Deeschiedschri'vin
g
J g
van
berust op
p het bovenvermelde boek Sjoe-King
7 ^

18
Con usius en de Geschiedkus ' e Gedenkwaardigheden van Ssemathsian ( van 2647-122 v. Chr., met
druk beoede vervolgen
J
g ong.
g 800 dln.. Bijzonder
sterrenkunde, lagere
f end worden aardrijkskunde,
g
wiskunde en natuurkunde. Voor de taalkundige
g
studie dienen groote woordenboeken, zooals dat
ng (120 deelen, 1710-16 ); voor de
van keizer Kanghi
algemeene
kennis encYcloPaedieën uit de 12e, 13e en
g
de 17e eeuw. Het oudste dichterlijke
dichterlijk werk is het
Sji-King;
bovengenoemde
g
n9' beroemde dichters waren
7
8e eeuw n. Chr.);
T hoe-f oe en Li-tai-peh
p
) verder
vindt men in de Chin. letterkunde een overvloed
van romans, novellen en tooneelstukken.
van den Grooten
Chineesche Zee,, e en gedeelte
g
Oceaan aan de 0.- en Z.-kust van China, verdeeld
in de Gele Zee, de 0.-C. Z. en de Z.-C. Z.
Chinine of quinine is het werkzaamste alkaloid uit
kinaz.( a.).)De kristallen ervan lossen opP in 1400
din. koud, in 770 dln. heet water, nietemakkeli'k
J
g
in alcohol en aether, hetemakkeli
Jkst in chlorog
form en zwavelkoolstof. De intensief bittere
oPlossingen
g der meeste C.-zouten vertoonen een fraaie,
blauwe fluorescentie. C. is een voortreffelijk
J 8e
neesmiddel tegen
koortsen, doch in groote
do^
g
zij duizeligheid, hartses ingenomen
veroorzaakt zij
g
kloppingen en een opP een roes gelijkenden
toestand
gJ
); zij versterkt het lichaam door ver(chinine-roes);
minderingan
den eiwitomzet en wordt daarom
g
bloedarmoede
ook bij
J stormen
g in de spijsvertering,
en zenuwziektenebruikt, meestal
in verbinding
g
op Kina.
Zie verder o
met ijzerpreparaten.
Chinon,, s tad in het dep.
P Indre-et-Loire, in Midd.Frankrijk,
J aan de Vienne, 5 900 inw. ; ruinen van het
slot, waar Jeanne d'Arc in 1428 werd voorgesteld
g
aan koning
g Karel VI I.
Chioggia, havent. in de It.rov.
Venetië, aan het
P
Z. uiteinde der lagunen,
35 000 inw. ; visseheriJ ,
8
scheepvaart.
P
Sakys Adassi, voorm. Turksch eel.
Chios,
^
(tot het wilajet Dsjesairi-Bahri-Sefid behoorend)
in de Ae geische Zee,^
dichtbijJ de kust van Kl.-Azië
op
Y^ 827 K.M 2., on g. '75 000
P de breedte van Smyrna,
inw. (meest Grieken), in den Ha 'os Ilias 1270 M.
hoog,
g, zeer vruchtbaar; de hoofdstad C. of Kastron telt 13 000 inw. • haven. Het eiland C. werd in
den Balkanoorlog
g door de Grieken bezet en 13 Juni
1914 door Griekenlandeannexeerd.
g
van de Mississippi
L zi'riv.
Chippewa.
ppe
PP in den staat
J
Wisconsin (in het N. der Ver. Staten), 380 K. M.
lang . — C.-Falls+ stad in dienelfden staat, 8 000
inw. ; houthandel.
aafsch.
^n -Wy combi+ s tad in het Eng.
g ^
ch PPg
Buckingham,
40 K. M. ten N. W.
Y
g
^ aan de Wycombe,
van Londen, 20 000 inw. • in de nabijheid Hughenden
en rustplaats
van Beacons ield.
Manor, landgoed
P
g
in het W.
Chiq
uinq
uira, s tad in het dep.
Y
P Boyaca
van Columbia (Z.-Am.), 2650 M. boven de zee,
20 000 inw.
Indianenstam in het Z. 0. van
Ch^
^q uita
+
Bolivia, 20 000 zielen, halfbeschaaf d Christenen
(Kath.).
Chiri
P
q ui
+ h et meest W. deel van de republiek

CHIRIQUI—CHLOROPHYL.
Panama Centr.-Am. , met den vulkaan C., 3650
M.; hoofdst. David (9000 inw.).
Chiron. Zie Cheiron.
Chirotherium of handdier, fossiel, waarschijnlijk
JJ
tot de reptielen
behoorend dier, welks handvormige,
g
P
vi'fteeni e voetsporen
in de bovenste lagen
vijfteenige
P
g van den
bonten zandsteen van Hildburghausen
en andere
g
Plaatsen voorkomen.
Chirurgie.
Zie Heelkunst.
g
Chislehurst dorp
rP ten Z. 0. van Londen, 7000
1901)
Lden) 7429 inw.; met het buitengoedCamdenHouse, waar Napoleon III woonde vanaf 1870
énie
tot aan zijn
J dood, 9 Jan. 1873. Keizerin Eu9
woonde er tot 1880, betrok daarna een villa bij
Farnboro h.
Chiswick, W. voorst. van Londen, aan den N.
oever der Theems, 39000 inw.; mooie landhuizen w. o. C.-House, met kustverzamelingen en
park, toebehoorend
aan den hertog
P
g
van
Devonshire.
Chitoon, hetewone
kleed
g
der Grieken, zoowel van de
mannen als van de vrouwen,
werd op
P den schouder met
naalden vastgemaakt
en door
g
eenordel
opgenomen,
zoodat
g
Pg
het niet verder dan de voeten
reikte, hoewel het langer was.
Chiusi het oud-Etruscische
Siena
Clusium, stad in derov.
P
in Midd.-Italië, aan de Chiana,
niet ver van het Meer van C.,
6000 inw. — C. behoorde in
de oudheid tot de 12 Etruscische steden en was de zetel
van Porsenna. Men heeft er
merkwaardige
g Etruscische^a400. Chitoon.
venevonden.
8
stad in de Ar enti
nsche prov.
BuenosChivilcoy,
Y^
^ J
P
Aires 15000 inw.
Chiwa,^ Khiwa of Oergendsj,
9
9^ khanaat in Turkestap ( Centr.-Azië), ten Z. aan het Aralmeer, ten N.
aan de Amoe-darjaenzend
tot ong.
g 42° N. B.;
^
meerendeels zandwoestijn,
60 000 K. M 2., ong.
J
g
500 000 inw. (Sarten, Oesbeken en Turkmenen;
Sunnitische Mohammedanen). — C., vroe8 er Chowarismien, tot aan de Kaspische
Zee en de S^P
darja
) reikend, stond in de 12e eeuw onder de heerschappij
scha i' der Seldsoeken,
Seldsjoeken, daarna onder die der
Mongolen,
tot de Oesbeken het khanaat C. stichtten
g
(in
in 1515). Na twee mislukte veldtochten (in
( 1717
en 1830), veroverden de Russen in 1873 C., stelden
zijn
vast en maakten den khan (sinds
1910
J grenzen
(
gr
Seid As endiar ) tot hun vazal. — De hoofdst.
C. aan een kanaal naar een ziJ riv. van de AmoeC.,
darja, 6000 inw.
Chizerots of Burins heet een door de omwonende
landelijke
bevolking
van
J
gggeminachte, in gedeelten
g
de Fr. dep.. Saóne-et-Loire en Ain (in 0.-Frankrijk)
)
wonende volksstam; nijvere,
welvarende lieden, die
J
voor afstammelingen
van Saracenen gehouden
g
g
worden.
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5 Nov.
Chiadni Ernst, D. natuurkundige
g , geb.
g
1756 te Wittenberg,
P 1827 te Breslau,
gggest. 3 Apr.
van de wetenschappelijke acoustiek
grondleggerPP
en uitvinder der klankfiguren Chladniche figuren)..
Chiam
Y s heette de mantel der oude Grieken,
een van onderen afgerond
stuk stof, dat over den
g
linkerschouderewor
g
Pen en opPden rechterschouder door een haak eng oog werdgvast ge.
Ch1o5(Gr. „de groenende", „de ontkiemende")
was in Attica de bijnaam
van Demeter (Ceres).
)
(
J
Chloorscheikunde
(
g teeken CI ), een tot de halogenen
behoorend, in de natuur aan metalengeg
bonden element; eenroen
gas met hevigg
geel
g
a
prikkelenden, verstikkenden reuk, vernielt or ggaP
nische stoffen; atoomgewicht
35,46, S. G. 2,49;
g
door druk of koude kan het verdicht worden tot
eengroen-gele vloeistof, die bijJ —36,6° kookt en
bij) —102° vast wordt. C. verkrijgt
Jg men door bruinsteen te overgieten
met geconcentreerd
zoutzuur,
^
g
of uit keukenzout, zwavelzuur en barnsteen, of uit
C.-kalk en zoutzuur. C. wordt door watereabg
ua
aqua
sorbeerd ( het C.-water uit de apotheek,
qchloP
vloeistof ontleedt echter aan
rata); deeel-roene
g g
het licht, waarbijJ zoutzuur ontstaat; bij 0° scheidt
uit af. C. heeft zeer g roo er zich kristallijn
f C.-hydraat
y
te affiniteit met de meeste andere elementen; met
waterstof ontploft
het onder de inwerking
g van
P
zonnelicht als C.-waterstof . Het is een krachtig
verdesinfectie-middel, dient tot bleeken, tot het ver
enz.. V
vaardigen
Van de C
PP
g van C.-preparaten,
een
vindingenzijn
zijn de meest bekende: bleekpoeder,
poever.-verbinding
kalk;
g gebluschte
g
g van C. met vochtige
in zeewater voorC.-kalium^ als mineraal sylvine,
y
komend ; C.-natrium, hetewone
keukenzout en
g
C.-zilver, dat door het licht het zilver afscheidt en
hierom bij
wordt.
P gebruikt
^
J de Photo ra
g hie
Chloral^ kleurlooze, scherp
rP riekende vloeistof,
kookt bijJ 94°, S.G. 1, 502, wordt verkregen
8 door chloor
te laten inwerken opP alkohol, vermengt
g zich met
kleurlooze, bij1
water en vormt daarmee C.-hydraat,
y
57° smeltende kristallen, die een eigenaardigen
reuk en scherpen
rP smaak hebben, in watergemakg
keli'k
oplossen; het dient tot het vervaardigen
g van
J P
zuivere chloroform en als slaapmiddel
en caimans.
P
Het heeft echter een' ti eg nevenwerking;
8tegen
g
en 'f om
strychnine
is het een werkzaam tegengif
( gerY
keerd niet).
Chloroform of trichloormethaan, zoetachtigg reekende en smakende, kleurlooze, vluchtige
g vloeistof,
S. G. 1,5, die bijJ —70° vast wordt en bijJ 61° kookt,
is opP zichzelf niet brandbaar; verbrandt, met alkohol vermengd,
rookende vlam;
g met een groene,
g
in alkohol en aether zeer ruim, in water bijnaniet
oplosbaar; ontstaat door alkohol te distilleeren met
chloorkalk; het zuiverst door chloral te ontleden
met kaliloog ; dient inz. als middel om harsen,
^ttaP te lossen; in de heelkunde
P ereha en alkoloiden op
tot chl000 ormiseeren, d. i. het bewusteloos maken
(in C.-narcose breng en door het doen inademen
van C.in
door Simpson)
p ) bijJ opera( 1847 ingevoerd
P era
g
ties of hevigepijnen.
PJ
ChloroR hY l is de wetenschappelijkenaam voor
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het bladgroen,
P
g
^ d. i. de kleurstof, die aan de planten.
haarroene
kleur geeft
en in den vorm van af geg
g
ronde korreltjes
gebonden
is.
g
J aan het protoplasma
P
P
zonvorming van C. is noodig
Tot de vorming
P
g dat de pl
of electrisch licht ontvangt en dat de
bodem, waarop
P
zijroeit, ijzer bevat.
zijgroeit,
naam van drie Frankische koningen
g
uit het Merovingische
Huis. — C. I,^ zoon van Clog
vis I, ontving
g in 511 een deel van Neustrië met
Soissons, veroverde in 534 Bourgondië,
in 536 de
g
zijne broeders in
Provence regeerde
na den dood zijner
g
J gest
over heteheele
Frankische rijk
est. 561. — C.
g
584,vereenigd
vereende na
II,de zoon van Chilp erik I,geb.
g
uitroeiingg der Austrasische linie het Frankische
rijk
blijvend in één hand,^gest. 628. — C. III, zoon
J blijvend
en in 656 opvolger van Clovis II, stond in 660
est. 670.
Austrasié af aan zijn
J broeder Childerik II,gest
(Poolsch Chielnik, ook Chmelnik),
+(
stad in hetouvernement
Podolië in Z.-W.-Rusland,
g
C., stad in het gouveraan de Boeg,
g, 000 inw. — C.
nement K'elz
J Y, in Russ.-Polen, 7000 inw.
die voorgeChnum of Chnoebis, Egypt.
ge
g
gYP godheid,
steld werd met den kopp van een ram; hijJ werd voorn.
te Elephantine
vereerd en door de GriekengeidentiP
ficeerd met Ammon.
Chocolade. Zie Cacao.
Choctaw,+ N.-Am. Indianenstam, leven van landbouw en veeteelt, vrijJ beschaafde Christenen, vroePP nu in
P van de Mississippi,
ger aan den bovenloop
de Indianen-reservation in den staat Oklahoma.
Chodawendikjar of Broessa, Turksch wilajet in
het N. W. van Klein-Azië, 658 00 K. M2., 1 627 000
inw. ; hoofdst. Broessa (z. a.).
Chodsjent,+ s tad in het Russ.-Centr.-Az. gebied
g
Samarkand, aan de Syr-darja,
] a, 40 000 inw.
Y
„roodbaarden"),
Choenhoesen(Chin. hun-hu-tse,
i die goedMandsjoerije,
Chineesche rooverbenden in Mandsjoer'e,
en eensgezind optreden
en daardoor
georganiseerdg
P
sterker zijn
J dan de Chineesche autoriteiten. Tijdens
zij
den jongsten
Russ.-Japanschen
oorlog
g waren zij
J g
P
meerendeels in Japanschen
dienst en bedreigden
de
g
P
communicaties der Russen.
Choesistan of Arabistan, het Susiana der Oudheid,
schaars bevolkterov.
in het Z. W. van Perzië.
P
Aserbeidsja in het N. W.
Choi stad in derov.
p Aserbeidsjan
Perzië, aan den karavanenweg
g van Tebris
naar Erzeroem, 25 000 inw.
Choiseul, een der Eng. Salomons-eil. (z. a.) in den
Gr. Oceaan, 5850 K. M2.
Choiseul-Amboise, Etienne Fra
^is, hertog
g van,
geb. 28 Juni
markies de Stainville> Fr. staatsman,>g
1719,g
gunsteling
g en vertrouweling
g van mad. de
te Rome, later te
Pompadour, werd in 1756gezant
g
Weenen, in 1758 minister van buitenl. zaken,
in 1762 minister van oorlog,
g^zette in 1764 door, dat
eheven werd, vatte het voorde Jezuïetenorde oP8
nemen op
p een volkomen onafhankelijkeGallicaansehe Kerk te stichten, werd in 1770 door mad. Du
Barry
^gest. 7 Mei 1785. C. was
^ ten val gebracht;
g
een zeer bekwaam en verdienstelijkstaatsman.
Choisy-le-Roi,
P Seine, ten Z. van
^ stad in het dep.
Y
Parijs, 16 000 inw.

de naam van een ziekte,
Cholera is in 't algemeen
g
dieeg aard
gaat
P
g met overvloedig,g snel intredend
braken en buikloop, veroorzaakt
door prikkelingg
P
tengevolge van
van het maagg en darmslijmvlies
vergiftigingen, verkeerd diëet of kouvatten. Zomerof Europeesche C. (C. nostras of Cholerine)) komt in
heete zomers voor, tengevolge van kouvatten of
verkeerd eten of drinken, bijv.slecht bier of onrijp
JP
ooft;eneesmiddelen
zijn
zij bedwarmte, warme omg
gen om het lijf,opiumpreparaten, enz. De ePidemische+ Aziatische C. of C. asiaticus, wordt veroorzaakt door de cholera- of kommabacil, in 1883
ontdekt door Robert Koch(z. a.), een korte, als een
kommaebo
g gen bacterie, die door het opP elkaar
en van verscheidene individuen vaak in S.liggen
vormi gedaante
verschijnt,
verschijnt niet veel weerstandsvormige
e
g hitte en ontsmettin gsmiddegen bezit tegen
len, doch in een vochtige
g omgeving
g g (water, vochtige
g
gblijft
wasch enz.)) langen
tijdbestaan blijft. De bacil
overgebracht
door
de
ontlasting
der
zieken
g
g
(vooral dus door besmet water, uit rivieren en kanalen, waarop
gevaren
P g
P met C. besmette schepen
hebben). De voorboden der C., die slechts enkele
uren of dag en duren, zijn
P in het lijf,
J gebrek
J kram
aan eetlust, misselijkheid,
dunne, brijachtige
ontlastingzonder pijn.
g brakingen
8 en
PJ DaaropP volgen
overvloedegwaarbij
e stoelgang, waarbij ten slotte niets dan
een witte ofoene,
vlokkige
g vloeistof ontlast wordt;
^
handen en voeten worden ijskoud,
wat e aard
gepaar
met een ondra gelijken
dorst, heesche stem ' en
gJ
g
zeer flauwenols;
P de koude, met kleveriggzweet bqe
dekte huid verliest al haar elasticiteit; deatiënt
P
kri'J pijnlijke krampen in de kuiten en in de armkrijgt
Deze toestand duurt 1 à 24 uur; na dezen
P
termijn
J sterft de zieke, ofwel er treedt genezing
g
g in,
na het doormaken van de naziektensomwijlen
J
(
holde) , vaak eerst na
een zenuwkoorts, de z. g . C.-typ
verscheidene weken. Kan de darm zich tengevolge
' verlamming niet
van tijdelijke
g ontlasten, dan heet
blijvende ontlastingen
blijven
de ziekte droge
g
09 C. Somwijlen
uit en houden deolssla
,gde hartkloppingen en de
P
harttoneneheel
opP en de dood treedt in onder
8
kenteekenen van algemeene
uitputting
g
P
g en zenuwverlamming;e
verstikkende, as^hyctische C. Van
g^
deeneesmiddelen(maaguitspoelingen,
Barming
sc
sPuitingen werken nogg het best onderhuidsche
inspuitingen van zwakke keukenzoutoplossingen.
Het best van al werken voorbehoedmiddelen: zorg
voorgoed
drinkwater, het voorkomen van spijsg
verteringsstoornissen
en het vermijden van excessen.
gsvermijde
zieken moeteneïsoleerd
worden, de faecaliën
g
en het wasch g
goed ggedesinfecteerd, verdachte ziektegevallen in obsérvatie gehouden. De Aziatische C.
is sinds lanen
g ti Jd endemisch in Indië en heeftt
sinds 1851 vaakrooie
epidemiën
veroorzaakt
P
g
over deeheele
wereld; in 1849/50 heerschte over
g
geheel
Europap een C.-epidemie;
in 1892
bijna
P
g
woedde zij
J vooral in Hamburg;
g^ in 1909 deden zich
gevallen voor te Rotterdam (waarheen
de besmet(
tingwas overgebracht
door een Russ. schip)
Pen
g
oPenkele andere plaatsen
van ons land. Dank
P
ziJ d e goede
voorzorgen
g
g van de ' bestuurslicha^
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men, werd de ziekte reeds in het begin
^ beteugeld.
g
Cholet stad in het dep.P Maine-et-Loire, in het
Cholet,
W. van Frankrijk,aan de Moine, 21 000 inw. ;
textiel-industrie. — C. was het toonel van bloediggeggevechten tijdens
tijdens de oorlogen
g in de Vendée.
Choim^ in het Poolsch Chelm, stad in het gou vernement Lublin in Russ.-Polen, aan de Uherka,
18 000 inw.
Cholo, naam van de kleurlingen
g (afstammelingen
g
van Blanken en Indianen in Peru.
Cholula,s stad in den staat Puebla in het Z. van
Mexico, 6900 inw.; was eenmaal in het rijk
J der
Azteken een stad van 150 000 inw., centrum van
den Mexicaanschenodsdienst
met 400 tempels;
P
g
talrijke
talri
J oudheden, waaronder de beroemde tempelP
amide (Teokali) van den god Quetzacoatl, 49 M.
PYrg
hoog.
Chond,^ Khond of Kondh, naam van den grootsten
g
Dravidischen volksstam in Voor-Indië, bewoont
het heuvelland van Orissa (in het 0., niet ver van de
Golf van Bengalen),
ong.
g 500 000 zielen; sinds
g
1835 onder Engelsch
gezag,
meer en
g
g
g De C. gaan
^
meer in de Hindoes op.
Zij hebben een eigen
g taal, het
PZij
Gondi.
Chonos-eilanden, rotseil. aan de W.-kust van
Patagonië, behoorend tot de Chil. prov.
Chiloë,
P
eil. heet
12 220 K. M2, ong.
l^
g 800 inw.; het grootste
Magdalena.
g
nc
Poolsch klaviervirCho
^ Frédéric Fraois,
P in
tuoos en componist,
geb.
P
8 22 Febr. 1810 te Zelazowa
Wola bijJ Warschau, woonde vanaf 1831 te Parijs
Parij
is daarest.
g 17 Oct. 1849. HijJvoerde in Frankeen zeer berijkde mazurka in en componeerde
P
kende „marche funèbre".
Chorassan. Zie Khorassan.
Lancaster
Chorley,
^
Y, fabriekst. in het graafsch.
in N.-Engeland,
aan het Preston-LiverPool-kanaal,
g
30 000 inw.; steenkool- en loodmijnen.
J
Chorsabad. Zie Khorsabad.
Chosrolls. Zie Khosrev.
van,geb. 1 Mrt. 1868 te
Sophie,
Chotek,^
^ gravin
8Tg
Stutt8art, vanaf 1 Juli 1900 gehuwd
met aartsg
hertog Franz Ferdinand, den Oostenri'kschen
troonJ
opvolger, Oct. 1909 verheven tot vorstin van Hohenber ,28 Juni 1914methaar
echtgenoot te Serawejo
'
g
doodgeschoten
door een Servischen Bosniër.
g
Chotin
Chotin, Poolsch Chocim, stad in het gouverne ment Bessarabië in Z.-W.-Rusland, aan deDnestr,
j
30 000 inw., tot 1856 vesting.
g
naam, waarmede
Chouannerie is de algemeene
g
de royalistische
opstanden
in de Vendée geduY
P
rende de Fr. Revolutie worden aangeduid
vóór en
g
na den eigenlijken
Vendée-oorlog
g J
g ( (z. a.) , die tot
onder het Consulaat bleven voortduren in BenedenMaine, eengedeelte
van Anjou,
Anjou, Bretagne
^ enz. De
8
naam is waarschijnlijk
af
afgeleid
van den bijnaam
g
J
Chouan (= Chathuant, „Katuil"), dien menaf
g
aan Jean Cottereau, een hunner aanvoerders, die 2
Febr. 1794 sneuvelde. Na hem werd het beveleg
voerd door den avonturier Désoteux, genaamd
Cormatin, die zich onderwierp
rp na de mislukte landip gder Engelschen
opPQuibéron
(27
Q
( Juni 1795 ).
g
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gafden naam Chouans aan al de roYalistische
Menaf
opstandelingen in het W. van Frankrijk;
Frankrijk;zijJ noemles Bleus, de Blauwen. Ook in
den de republikeinen
P
1814 15 en 1830 stonden de Chouans op
ten gunste
P
^
der Bourbons.
Chrestien de Troyes,
Y^ oud-Fransch dichter uit de
12e eeuw, een der eerste trouvères, vervaardigde
g
epische
ggedichten, meerendeels behoorend tot den
P
sag
encYclus van koningg A rthur en zijn
zij tafelronde
„Cli ges", „Chevalier au Lyon",
(
Y on „Lancelot" „Parcival" ).
Christchurch,
^ stad op
P het Z. eil. van NieuwZeeland, 58 000 inw. ; universiteit. Haar haven is
Lyttelton (z. a.).
Christelijke kunst noemt men dat tijdperk
J erk in de
Westersche kunst, toen de zich in haar openbarende
P
Christelijke
Christelijke ideeën er hun stempel
P op
P drukten en
zij
J bijnauitsluitend in dienst stond van de Kerk
en den eeredienst; ong.
^ den
g vanaf Konstantijn
tijdder Hervorming.
Groote tot aan den tijd
g De bakermat der C. K. is Rome; haar ontwikkelingsvormen
g
zijn
de Romaansche en de GoJ
Y
J de Byzantijnsche,
thische stijl,
J zoowel in de architectuur als in de
beeldbouw- en schilderkunst.
Christelijke Gereformeerde Kerk, kerk8enootschap,
is tot de 17 Juli 1892
g
P dat niet toegetreden
hebbende vereeniging
8^g der Gereforg
P laats gehad
meerde Kerken in Nederland. ZijJ heeft haar eigen
8
inrichtin behouden „als
de zuivere voortzetting
8
der ChristelijkGereformeerde Kerk met het bijJ de
Regeering
van 1869." ZijJ heeft
g
g
g bekende reglement
een eigen
school, gevestigd
g
g te Rijswijk
8
g theologische
Zij telt betrekkelijk
betrekkelijk
weinig
ge
Gravenhage).
(bij
^( b J Gravenha
g) . J
meenten en heeft eenroot
tekort aan predikanten.
P
g
(37 op
gemeenten).
P90g
Christelijk-Historische Unie. Deze Unie is voort8gekomen uit de samensmeltingg van de Christelijken FriePartij met den zoogenaamden
Historische Partij
g
schen Bond, of de Friesche Christelijk-Historischen,
J
ggelijk
J de Christelijk-Historische Partij vroeger
g ontstaan was door de samensmeltingg van den Christelijk-Historischen
Kiezersbond met de Vrij-Anti)
revolutionaire Partij.
Partij. De laatste fusie kreeg
g haar
beslag
der C.-H. U. is „De
gop
P 9 Juli 1908. Orgaan
g
Nederlander" onder redactie van Jhr. Mr. A. F. de
Savornin Lohman. De naam „Christelijk-Historisch"
is afkomstig8 van Groen van Prinsterer. Ziehier, volg
selen
ens het Unie-program,
de al emeene
^
g beginselen
der C.-H. U.:
Art. 1. De reel
regel,waarnaar het gezag
g g in den
Staat moet worden uitgeoefend,
is de in de H.
g
Schrifteo P
enbaarde ordening gGods, ^onverschilligg
welke deersonen
zijn,
die tijdelijk
met eenige
Jg
P
staatsbedienin zijn
staatsbediening
zij belast.
ordening
g behoort op
P staatkundig
gggebied in
alles richtsnoer en toetssteen te zijn.
J
Ter beoordeeling
gebied van de
P staatkundig
g op
gg
vraag, wat die ordeningg Gods is,^ wordt gelet,
niet
g
alleen op
der H. Schrift,
P de stellige
P
g uitspraken
maar ook op
Christelijk Kerk en
P het oordeel der Christelijke
in de geschiedenis
Pde leidinggGods, ^waargenomen
g
g
der volken.
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Art. 2. De overheid is, als zoodanig, Gods dieverantwoordelij tenares en in beginsel alleen verantwoordelijk
ontleent.
g g ontleent
Hem,^ aan Wien zijJ haar gezag
g
Dit belet evenwel niet, dat deersonen,
met
P
uitoefening
g van de taak der overheid belast, voor
hare handelingen aan andere niet van haar afhankelijke
personen
(bijv.
( J Staten-Generaal) verantJ
P
woordelfJ k kunnen worden gesteld.
g
Art. 3. De overheid iseroe
J
P de Christelijkg en
Historischeondsla
^
gen van het volksleven te
en de Christelijke beginselen in het
,bevestigenChristelijke
staatsleven te eerbiedigen.
g
Art. 4. In overeenstemming
g met de historische
ontwikkeling van het Christendom oPNederlandschen bodem moet Nederland bestuurd worden
als een Christelijke
staat in Protestantsehen zin.
J
Art. 5. Het constitutioneel Koningschap,Pge
odragen
aan het Huis van Oranje,
g
]^ is de vrucht van
de leiding
g Gods met ons volk en de natuurlijke
ontwikkeling
g van 's Lands Historie en daarom
terecht in onze Grondwet bevestigd.
g
Art. 6. Het is delicht
enP der Volksverte g
woordigmg
' het door de overheid aldus in te nemen
standpunt
tegenover
elk revolutionair gezind
beg
g
P
wind te handhaven.
gesticht door Jezus
Christendom,^ d e godsdienst,
g
^g
van Nazareth, die Christus genoemd is, d. i. : „Gezalfde Gods" • de aanhangers
ervan werden al
g
vroe (het
eerst in heidensche kringen)
„Chrvroeg
g )
(
nen" of Christenen"
„Christenen" genoemd. Tegenwoordig
g beg
de geheele
bevolkinggder aarde
hoort ong.
g1/3van
a
g
tot het C.Voor
de verdeelinggover de voorn. kerken
(
zie men op
pag.
PP
g 189 onder Bevolkingsstatistiek.)
Christenvervolgingen gingeen het eerst uit van de
vermoordingg
p
gl 'n
gvan Stephanus,
van den aeostel Jacobus en van Jacobus den Rechtvaardi
9 e den broeder van Jezus). C. van de zijde
der Rom. keizers zijn
g
J er niet minder dan 10 geweest.
(64)
zich tot de Christenen
Die van Nero (
) bepaalden
P
te Rome als Joodsche secce. Onder Domitianus
er slechts opP zich zelf staande
( 81-96 werden
)
anus (98
Trajanu
doodvonnissen—
geveld. Eerst onder Tra'
odsdienstover) werden de staatswetten op
Pg
treding
en opP de Christenen toegepast, zonder dat
deze echter bepaald
opgespoord werden. Onder
P
Marcus Aurelius(161-180) hadden stelselmatige
g
C.laats
te
nieuw
g
Y en te Vienne. Een geheel
^ Lyon
P
karakter kregen
de C.,
C. toen de vaste organisatie
g
g
van het bisschoppelijke
kerkbestuur als een staat
PP J
in den staatevoeld
begon
8 te worden, zoodat
g
Decius 249-251 en Galerius(253-260) dien
Decius(249-251)
staat zochten te vernietigen.
g Het Christendom
kon echter zelfs door de laatste en vreeselijkste
C.
J
303-311 niet
Valerianus( 303-311)
onder Diocletianus en Valerianus
meer onderdrukt worden. Het tolerantie-edict van
Constantijn
( M ilaan uitgevaardigd in
^ den Groots (te
313 stelde de gelijkheid
der verschillende Bodsdien313)
g J
sten vast en daarbij
(
J bleef het tot Theodosius(381),
waarna het Christendom staatsgodsdienst
werd.
g
A valli
Deo
van keizer Julianus denAfvallige
9 361—
P '8mg
363 om het heidendom te herstellen,niet
gmg
e aard met C.
gP

Christiaan,
van Denemarken. — C. I.
^ koningen
g
8eb. 1426, zoon van Dietrich den Gelukkigee van
gekozen, werd in
Oldenburg,
9 in 1448 tot koninggg
1450 ook koning
g van Noorwegen,
g in 1457 van Zwedenwaar hij in 1471 afgezet
werd)) en in 1460 tevens
den(waar
g
herto
est.
gest21 Mei 1481. —
hertogvan Sleeswï k-Holstein;
J
II,^ ggeb.
Juli 1481 teN bor ,g
regeerde
vanaf 1513,
Y
g
werdeheel
geheelbeheerscht door zijn
J minnares„ Mooi
de dochter van een Holl. herbergierster
Dyveke",
y
^
te Bergen
g
g en door de beide vrouwen overgehaald
tot veleewelddaden.
In 1520 deed hijJ een poging
P gmg
g
om Zweden met zijn
rijkte vereen en, richtte het
Jg
Stockholmer Bloedbad" aan (8-10 Nov.), doch
Zweden maakte zich in 1523 van hem los onder
Wasa, die er den troon beklom. Een oPGustaaf W
stand in Denemarken dwong
P 1523
g hem 20 April
naar ons land te vluchten. HijJ was in 1515 gehuwd
g
met Elisabeth, een zuster van keizer Karel V, en
hoopte
te krijgen
voor eenoJ gP
P
P hier ggeld of schepen
rijk te heroveren. Dit ggelukte hem niet
ging om zijn
^Jrijk
spoedig, waarop
waaro hi ,Jbij
Enno van OostfriesJ graaf
f
gr
land vertoevend, daar eenig
g krijgsvolk aanwierf
en in Sept.
en roovend door OverijsP
P 1531 stroopend
sel en Gelderland naar Holland trok, den Haagg door
tot aan Alkmaar. Er waseenJg
krijgsvolk genoeg
g
8
aanwezig
dus kocht men
g
g om hem te bedwingen,
zin
goed had
J aftocht metf1.50 000, die hijJ nog
gteg
vrouw en verschafte hem
van den bruidschat zijner
12 oorlogsschepen,
waarmee hij
J onder zeil ging
^ P
naar Noorwe
o vol
g en. Tot zi
Jn P
ger was Frederik
van Sleeswi^`kggekozen, die hem in Juli 1532, toen
ging, na in Noorwegen
hi'J naar Denemarken gmg
g met
succesestreden
te hebben, gevangen
g
g liet nemen;
g
hijJ stierf 27 jaar later, nogg steeds als gevangene,
oop
g
g
het slot Kallundborg
P Seeland, 25 Jan,
g op
Frederik,
1559. — C. III, zoon van bovengenoemden
g
eb. 12 Aug.
geb.
g 1503, volgde
g zijn
J vader op
P in 1534,
I I op den troon wilde
kwam, daar een tegenpartij C.P
herstellen, eerst in 1536 in het rustigg bezit zijner
keizer
kei
kroon,est.
1 Jan 1559. HijJ beoorloogde
g
g
van Vlaanderen in vereeniging
Karel V op de kust
gm8
Frankrij en berokkende den
met den koningg van Frankrijk
groote schade door het sluiten van de
Sond. — C. IX, zoon van hertog
g Friedrich Wilhelm
van Sleeswi'k-Holstein-Sonderbur
9 ,geb.
g
^
9 -Glucksbur
8 Apr.1818 huwde 6 Mei 1842 met de Deensche erf29
g
P rinses Louise^ werd 15 Nov. 1863 koning;est.
Jan. 1906. Zijn
Zijn drie zoons zin:
J de overleden konip gFrederik VIII,^ koning
9 van Griekenland,
g George
gin
zijn drie dochters: koningin
enrins Waldemar;
J
keizerin-weduwe Maria
Alexandra van Engeland,
8
Thyrra van
Feodorowna van Rusland en hertogin
gm Th
— C. X, zoon van Frederik VIII, 8 eb.
26 Sept.
^ zijn
P 1870 te Charlottenlund,^ volgde
ll vader
26 April
met
14 Mei 1912 op,
g
P 1898 gehuwd
P^
Alexandrine van Mecklenburg;
J
9 hun zoons zijn:
nulgeb. 27 Juli
Knud
Frederikgeb. 11 Mrt. 1899, en K
Frederik,
Christiania, hoofdst. van het koninkrijk Noorwegen,
g^ aan het uiteinde van de Christiania-ford
17 K.M2.> 242 000 inw.; katheK. M. lang),
(97,5g>
dras koninklijkaleis,
universiteit, sterrenwacht,
s
P
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gers
^ dier vorstin, in tegenstelling
g
got de Carlisten.
Christmas Carols,^ zeer oude Eng.
g Kerstmisliede
ren, dieedeelteli
kJ nog gverband houden met den
g
heidenschen tijd.
Christoffel of St. Kitts, eil. der Ki. Antillen' (tot
het Eng.. gouvernement
der Leeward-Isl. behoog
rend) tusschen Nevis en St. Eustachius, 176 K.M2.
26 000 inw. ; hoofdstad en haven Basse-Terre.
C. werd in 1493 door Columbus ontdekt en SanChristobal genoemd.
Christoffel„:i 4 Hans, officier van het Indisch leger,
g
geb.
eb. in 1865 te Davos, nam in 1885 als koloniaal
dienst, werd in 1897 onder-luitenant, onderscheidde
zich in Atjeh,
werd in 1901 ridder 4e klasse der
J
Militaire Willemsorde, in 1903, na de onderwerping
^ g
ng
g
Polim,, buitengewoon
van Panglima
bevorderd tot
2den luitenant, in 1904 ridder 3e kl. der Mil. Willemsorde, in 1905, na zijn
in
J succesvolle expeditie
gP
de Boven-Doesonlanden opP Borneo, wederom buitenggewoon bevorderd tot len luitenant; in 1906 als
Nederlanderenaturaliseerd;
nam later als kapitein
g
P
ontslag.
Christofle,^ Charles,'
^ Fr. industrieel,
^ggeb. 1805 te
Parijs,
Paris, gest.
15 Dec. 1863 te Bruno
et
g
Y ((dep.
P Seine-Marne , stichtte in 1842 de firma Christof le en Co te
Parijs
J en Karlsruhe, was de uitvinder van het naar
hemenoemde
C.-metaal(alfenide)
(
) of galvanisch
g
g
nieuwzilver, dat slechts' 2 %
0 zilver bevat en toch
volkomen op
dat
metaal
gelijkt.
gJ
P
Haiti geb. 6 Oct.
Christo he Henry,
Christophe,
y koning
g van Haiti
opP het eil. Christoffel, kwam als Negerslaaf
oop
g
Haïti, werd bijJ den opstand
tegen
P
g de blanken van
1791eneraal
en gouverneur
van een provincie,
g
g
P
werd in 1808resident
van den Negerstaat
Haiti,
P
^
g
liet zich in 1811 als Henry
I
tot
koning
uitroepen,
^
P
g
schoot zich 8 Oct. 1820 dood, toen hijJbij
een
solJ
datenoProer geen
uitkomst meer zag.
g
g
Christusdm
heilige der
Christo horus
ger"
R.-Kath. (25 Juli) en der Grieksche (9 Mei) Kerk,
was volgens de legende een reus, die zocht naar den
machtigsten
heerscher en dezen vond in Christus,
g
die zich in deedaante
van een kind door hem over
g
een rivier liet dragen,
zij steeds zwaarder
g hem door zijn
in den stroom onderdompelde,
g
P
aldus doopte
P en hem C. noemde.
Christus(Gr. de Gezalfde" aanvankelijk slechts
een bijnaam van Jezus van Nazareth, wijl
J deze zich
had doen kennen als de verwachte Messias; spoedig
P g
echter met den naam Jezus verbonden tot eenerP
soonsnaam.
symbolisch
afChristusmonogram,
voor Christus,
JJ
8ekorte schrijfwijze
inz. de van de 4e tot de 6e eeuw
gebruikelijke, bestaande uit de
gJ
Grieksche letters X en P ( Ch. en
R.); verder het vischteeken of het
woord
ichth
Y s Gr, visch" , omdat
de letters van dit woord de beginletters zijn
J van de Gr. woorden Jesus
titia.
Christus Theou Yiog Sotèr=
( Jezus
401. Christus- Ck&istus Gods zoon, Heiland)) en
Christisg
heetten in Spanje gedurende het regentg
schaP v& Maria Christina(1833-40) de aanhanmonogt am. ten slotte de latere afkorting
g I. H.'S.
^

museums; haven; veel handel en industrie. — C.
telde in 1801 slechts 8931 inw.
Christiania,
^ Pplaats aan de Vaal-riv. in het N. W.
van de Z.-Afr.rov.
P Oranje-Vrijstaat.
Christiaansambt, ambt in het Z. van Noorwegen,
g
25 342 K.M2., 119 000 inw.; hoofdst. Lillehammer.
Christiaansand, stad in het ambt Lister en Mandal in het Z. van Noorwegen,
g aan de mondingg van
de Torredalself in het Skagerrak, 15 000 inw. ; haven; vischvangst.
g
„Christelijke wetenChristian : science,
( g(Eng.
schap"), naam van een metaPh Y
sischegeneeswijze
(in den volksmond aangeduid
als „gezond
bidden"),
g
g
ingevoerd
door een Am. dame, mevr. Mary
y Eddy,
^
g
en in toepassing
gebracht in overal verspreide
P
P
gg
kerkelijke
J ggemeenten, welker leden Scientisten heeten. Deze ontkennen het wezenlijk
J bestaan van
ziekten en vertrouwen, dat deze wijken,
wanneer de
lijder-zondaar
zich duidelijk
duidelij bewust wordt van
J
en almachtigen
J betrekking
g God.
g tot den goeden
g
ZiJ
erkennen
kerkelijk
ofpriesterlijk eza .
ggeen
J
gezag.
De eerste kerk der Scientisten werd in 1879 te Boston opgericht; het aantal
aanhangers der C. S. beg
drasg nu over de eheele
geheeleaarde meer dan een millioen.
Ertholmene,
groep
Christiansli vroeger
^^
P van 3
g
Deensche rotseilandenChristiaansholm,
Frede(
-iksholm en Grasholen) in de Oostzee, 19 K. M. ten
1. 0. van Bornholm en daartoe behoorend, ong.
g
.00 inw.
Christianssted^ hoofdP1. van Deensch-W.-Indië, oop
N.-kust van het eil. Sainte-Croix, 10 000 inw.
stirrenwacht.
Christianstad,^ hoofdst. van het gelijknamige
gJ
g lán
(645 K. M2., 228 000 inw.; in Schonen, Z.-Zweden);
aa de Hel eriv.
; 12 000 inw. ; arsenaal.
g
'hristiansund zeest. in het ambt Romsdal in
Norwegen
(ten W. van Drontheim), op 4 eil. in
g
der Atl. Oceaan, 13 000 inw.
aristina koningin
^ van Zweden, ggeb. 18 Dec.
162\, dochter van Gustaa
f olgde
f Adolf,
g dezen in
163 0Pee
onder voogdijschap, nam i 1644 de re
g ringelve
in handen; ^
zijJverzamelde uitstekende
g
geleeden om
zich heen (onder
wie Hugo de Groot),) ,
(
^
deed reel voor wetenschap
P en kunst. 16 Juni 1654
deedafstand
van de re geerin g^
daar zij J
ongehuwd
g
l
wenscte te
blijven
)
en tot het Katholicisme overKarel Gustaaf van
helde.Baar opvolger was prins
P
ging
Zweibtcken. C. reisde daarna veel in Europa,^^g
een
nog
g in 654 tot het Katholicisme over. Tijdens
verbli'fte
Fontainebleau liet zijJ haar opperstalJ
PP
meesteiertelin
, markies Monaldeschi, om
^ g
het levt breng,
zijJ veel inboette van
g waardoor
^
de acht g^
die men haar om haar gaven
toedroeg.
g
g
Nog
No twPmaal keerde zijJ voor een korte poos
naar
P
haar lat terug.
zij blijvend
te
g Vanaf 1674 woonde zij
Rome; '1 stierf daar 19 April
P 1689 en werd in de
St. Pietskerk begraven.
Christia, konin^' van SPan'.
] e Zie Maria Chris-
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(Gr. Jes), de beginletters van de Lat. woorden sectenPoeder. De C. indicum, ongg. 100] jaargeleden
g
Jesus hominum salvator = Jezus, de Heiland der ingevoerd, wordt zeer veeleteeld
als sierplant
en
g
rP
menschen).)
in tal van verscheidenheden, echter ineen
land
zóó
g
jke Stoel algemeen
Christus-orde. Zie Ridderorden.Pauseli
als in Japan.
(
g
P
en Portugal),
Zie Ridderorden(Japan).
Ch
Chrysanthemum-orde.
rY
verschijnsel,
het
dat
Chromatische aanpassing,
ChrYseis of Astyhome dochter van Chryses,
een
g^
p
y
dieren de kleur aannemen van de omgeving,waarin Pxiester van Apollo,
werd door Achillesggedurende
^
zij
zij
krijg
kwam als
J leven, zoodat zijJ beter beveiligd
J voor ver- den Trojaanschen
]
g zijn
Jg buitgemaakt,
g
volgingof hun prooi
beter kunnen besluipenpoolslavin aan Agamemnon,
werd eerst teruggegeven,
P
P P
g
dieren zijn
woestijndieren
zandkleuri
o toen Apollo
op
Chryses' smeekeraPpest deed ontstaan
J vaak wit,^g^
op
p
P
boomen levende dierengroen,
aan de oppervlakte
in het Grieksche leer.
8
PP
g
der zee levende dieren doorschijnend,
enz. De C. A.
rhombisch kristalCh
rY sobs
rY ^I edelgesteente,
g
berust op
natuurlijke
natuurlij
teeltkeus.
k
liseerende
aluinaarde,oenachti
P
^
gwit tot smaragdg
Chromatophoren,
horen cellen, die met een of andere ggroen, doorschijnend,
doorschijnend,
in
gglanzend; wordt gevonden
g
kleurstofevuld
zijn,
Pe oe, Siberië, enz.
Pegoe
g
J bevinden zich in de huid van Brazilië, Ceylon,
^
verschillende dieren. Trekken zijJ samen of zetten zijJ
Zie Olivien.
Chrysoliet.
ry
uit, dan verandert opP de desbetreffende plaats
de
Chrysoloras,
Ch soloras Manuel, Griek uit Konstantinopel,
P
P l,
huidskleur. Deze kleurwisselingen
en kunnen wille- omstr.1397 leeraar in het Grieksch te Florence, was
keursgen onwillekeuriggP
plaats hebben. C. bezitten de eerste, welke de oud-Grieksche letterkunde, die
sommig e weekdieren, salamanders, visschen en in Konstantinopel
sommi
weer naar
P bewaard was gebleven,
g
kruipend
ende dieren.
Italië en het W. van Europa
^gest. 16
P overbracht;
of chroom(chemisch teeken Cr), een Apr.
A r. 1415 te Constanz.
zilverwit, zeer hard en moeilijk
Chrysostomus,
sostomuS Johannes, Gr. Kerkvader,^ geb.
in
J smeltbaar metaal;
g
atoomgewicht
52; S. G. 6,8; wordt bereid uit een 347 te Antiochië, werd Pin
398van Konatriarch
g
men
mengsel
van 0.-oxyd
bijnaam C.((=
Gulden
g Jzijn
bijnaam
g
Y en alumiumkorrels • bevindt stantinoP el, ontving
^^
zich niet in vrijentoestand in de natuur; werd in mond") wegens
zijn
werd wegens
J welsprekendheid,
g
P
g
1797 door Vauquelin
in Siberisch looderts gevonden;
zijn
J
zin vrijmoedig
tegen
e
^
g
goptreden
P
g de losbandige
gkeikomt in tal van verbindingen
voor;
de
zouten
ervan
zerin
Eudoxia
in 403 en in 404 nogmaals
verbannen
g
g
(chromaten)
(zijn meerendeels
fraai gekleurd
en die- gest. 14 Sept.
J
g
P 407 en later als heilige
g vereerd (ge
g
nen tot het bereiden van verven of van beitsen.
denkdag
27 Jan.). Onder de door hem nag elate
g
Chromolithografie. Zie Kleurendruk.
werken munten vooral uit zijn^ ,Homelieën" Pref .
de leer van het ken, on g.
Chronologie
g of tijdrekenkunde,
^
g 1000).
uitmeten en indeelen van dentijd.
) De wis- of sterrenChrzan6ws stad in N.-W-Galicië ^bijJde Duitsc^e
kundige C. omvat de kennis van de beweging
der en de Russ. ens; 12 000 inw. ; steenkolen- lodhemellichamen, alsmede van den invloed dier be- en tinmijnen.
weging
der tijdsChubut,^ rev. in Patagonië, ontspringt
op
g gop
P de vaststellingg en de vergelijking
P ^
Pde OrOp
berust de9geschiedkundige
dilleraseenheden.
en
mondt
bijJ
uit in den Atlantiseen
P haar
9 of
technische C., een belangrijke
Oceaan. — C.
Argentijnsch
r ent" nsch territorium in Pte.C.,
A
J historische hulp-weP
tenschaf, welke leert hoe de volken den tijd
inw. hoofd Pp' is
J ver- gonië, 243 039 K.M2., 11
deelden voor het burgerlijkeleven en hoe dus de ge- Rawzon, een kolonie van Zwitsers uit Wallis^g
)n .
beurtenissen in een ]Juiste tijdsverhouding
J
g tot elkaar 400 inw.
gesteld moeten
worden. (Zie ook opP Aera, Kalender,
lender,
tusschen ?sikh
Chuim^ landstreek in Afghanistan,
(
g
Jaar, enz.)
en Koendoes, besproeid
door de rev. C.^ zijJ ril van
P
weergave
Chronofoto
rafie
de Amoe-darja;
10000aw. );
g
^ de fotografische
] hoofdst. Tasjkoergaan
^
g
]
g
van een beweging
door
het opnemen van een reeks van de vroegere,
groote hoofdst. C. zijn
zij alleejmaar
^g
P
g ^
van momentbeelden, met korte, dochJ
g eli'ke tus - P
Pen over.
schenPoozen (verscheidene
in één seconde). DergeChun,^ Karl, D. dierkundige
(
gigeb. 1 Oct. 852 te
lijke
dienen tot het bestudeeren van de HSchst aan de Main, werd in 1883 hoogleraar te
J serieplaten
P
bewe8g
in van levende wezens en tot het maken van Koningsbergen, in 1891 te Breslau en in 898 te
de z..glevende foto afieën
door middel van ver Leipzig; was de P
leider van de D. e g ed>18 voor
^
schillende toestellenkinemato^aaf mutoscoop,
met het schipP Valdivia (an Aug.
P diepzee-onderzoek
P
g
enz).
1898 tot Mei 1899). Van zijn
J werken is ok ons
Chrudim, stad in het 0. van Boheme, aan de land bekend : Aus den Tiefen des Witmeers"
Chrudimka (L zijriv. van de Elbe), 14 000 inw. ; („Uit de diepten
der wereldzee"); gest.11 Apr.
P
P
paardenmarkten.
1914 te Leipzig.
of
L. 9goudsbloem,
plantengeslacht
Chrysanthemum
ia
Chuquisaca of Sucre,
departement
va. Bolivia,
rY
^P
g
^
P
uit de familie der Samen9
esteldbloemi9en of Com
der Cordilleras hoofdst.
po- oPde 0. hoogvlakte
g
sitae met tal van soorten. C. leucanthemum L. of Sucre.
witteanzebloem,
met groote,
witte straal- en gele
Chur biJ de Rom. Curia Rhaetorum, 1 maansch
9
g
g
schijfbloemen,
algemeen op
J
P weiden en akkers. Cuera, Fr. Coire, It. Coira), hoofdst. van et kanton
C,arthenium
C. roseum in Kl.-Azië en C. cinera- Grauwbunderland in 0.-Zwitserland al: de Plesg
riae f olium in Montenegro en Dalmatië leveren in- sur, 15 000 inw. In de nabijheid
li en
c badplaatliggen
P

CHUB—CICERO.
sen Lurlebad en Passug
9 met ijzer- en natronhoudende bronnen.
Churchill of English River, rev. in Canda, ontspringt als Beaver River in het W. binnenland,
stroomt door het meer La Crosse, daarna als Mississi
ppi door het.Granville- en Indianmeer en mondt,
na een loop
P van meer dan 1000 KM., bij Fort
C. uit in de Hudsonsbaai.
Churchill, Randolph,
g staatsman, geb.
p Lord, Eng.
g
13 Febr. 1849, was van Juni 1855 tot Jan. 1886
min. voor Indië, Aug.-Dec.
1886
kanselier
van
de
g
te Londen. HijJ was een
schatkist,est.
24 Jan.
g
fel tegenstander
van Gladstone. — Zijn
g
J zoon Wingeb. 30 Nov. 1874, nam deel aan de veldtochston C.
^g
ten tegen
g de Madhisten en teen
g de Boeren, werd
1900 liberaal lid van het Lagerhuis,
was 1908-09
g
min. van handel en werd in 1911 eerste lord der
Admiraliteit.
1648, gest
est. 1730, was de
Churchill,^ A rabella,geb.
g
wien zijJ
van Jacobus II van Engeland,
n9
een zoon schonk: den hertog
g van Berwick. Haar
van Malborough9 (zie
broeder was John C. hertog
( oop
lit laatste woord).
Churfirsten,^ Kurfirsten of Kuh risten, bergketen
g
n de Sentis-groep
^ P in het ) 0.-Zwits. kanton St. Gall^n ((Hinterruck, 2309 M. , ten N. van het Wallenneer.
Saratow in
Chwalynsk,
Y ^ stad in het gouvernement
g
het Z. 0. van Europ.
P Rusland, aan de Wolga,15 000
inv. ; rivierhaven.
i'ssa
Chyl
p , de uit den
), melksap
p of sp^
Y i chy lus
chymus(z.(.a.)
vloeistof,, die vanuit den
.) ontstaande
o st
vaten in het bloed
domen darm door bijzondere
wort overgebracht,
is hijJ aanwezigheid
van vet in
g
g
het voedsel melkachtig en bestaat uit een helder
noch,lasma
, )waarin rondachtige,
(P
g opPwitte bloedlichaamP
el'kende
gelijkende
cellen (chyllichaamp9'es) zwe ] g
J
van den
slijmvlies
ven.beginnen
e C.-vaten be g in
e het
et
dunner darm en monden uit in de melkborstbuis
(ductus )
thoracicus), die langs
de wervelkolom
loopt
g
t
P
en uitnondt in de linker sleutelbeenader. De C.
voert am het bloedewichti
e
bestanddeelen
toe,
g
g
die dienen tot vervanging
gg en vernieuwing
g van het
bloedplatina,
Spijsvertering.
^ enz. Zie verder op
P
P
ijsbrij,? heet de massa van het voedsel,
ChYmu, of sp^
e
wanneer let door de maagg in den twaalfvin ggerigen darn is gekomen;
hijJ bestaat uit opgeloste
Pg
g
en onopgoste
voedingsstoffen,
de eiwitachtige
P
g
g
zelfstandig leden ervan zin
e tonen veranderd,
J inPP
het zetmeel s in suiker omgezet;
verder
bevat
de
C.
g
zouten, vloebaareworden
vet en onverteerbare
g
stoffen. Zie erder op
P Spijsvertering.
geb. 10 Aug.
Cialdini,^ Eirico^ It. generaal,
g
^g
g 1811
te Castelvetroin Modena, streed in 1848-49 en in
1859 tegen
0etenriJ^
k versloeg
g
P 1860 de
g 18 Sept.
P auseliJ ke troepen bijJ Castelfidardo, noodzaakte 13
Febr.1861 Gakt, tot capituleeren
(waarvoor
hijJ later
(
P
den titel van hrtogg van Gaëta ontving),werd in
1866 na den sla+J
bij Custozza chef van den gene ralen staf, was 413. 1876-81ezant
te Parijs
J en
g
stierf 8 Set.
P 189, te Livorno.
bi" d, Grieken en Romeinen een meCiborium, bij
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talen drinknap;
door^
P in de R.-K. Kerk de groote,
g kelk, waarin
g sans van edel metaal vervaardigde
deewi
J hostiën worden bewaard.
g de
Cicaden,
^ onderorde der Snavelinsekten(Rh
ynchota), onderscheiden
in 4 f amiliën: de
Kleine Cicaden, de
Bultcicaden, de
Lantaarndrag ers en
de Zingende
Cicaden
g
(z.
z. a.).) ZijJ voeden zich
metlantensa
P
PPen.
Cicaden, Zingende,
,
g
of zingende krekels
(Stridulantia, Cicadidas), familie der
Cicaden, hebben aan
haar achterlijf een
soort muziekinstru402. Cicade, haar eieren legg ment, bestaande uit
vliedie zijJ in strakgespannen
g
gend in een gleuf,
zen tusschen de buikden takeboord
heeft.
g
schubben. Een daarvan kan door eensier in
trillende beweging
ging
daarvan wordt door
g ebracht worden. Hetgeluid
g
de tweede andere vliezen, die als klankbodems
dienen, versterkt en vormt het „gezang" der C.
Cicero,^ soort drukletter van 12 punten,
, waarmee
P
het eerst de brieven van Cicero gedrukt werden
( te Rome door Sweynheim en Pannartz in 1467).)
tevens typografische maat
4^2 m.M.
Cicero,s Marcus Tullius, Rom. staatsman,^ redenaar
en schrijver,
eb.geb
3 Jan. 106 v. Chr. te Arpinum in
als zoon van een vermogend
Rom. ridder,
g
nam in 89 als vrijJ williger dienst
tijdens den Bond enooteng
oorlog,
zich aan de stug wijdde
J
die, deed een reis naar Griekenland, studeerde ook te Athene,
terpgg
werd, te Rome
ekeerd,
in 75uaestor,
in 69 aedilis en
q
in 63 consul. Gedurende zijn
J
consulaat verijdelde
hi hijde
samenzweringen
van
Catilina
g
z. a.), wat hem den eerenaam
van „Vader des Vaderlands"
bezorgde.
Zijn
vijand,
de
J
J
g
tribuun Claudius, wist een wet
door te zetten, waardoor C.
403. Cicero.
strafbaar werd voor de terechtstellinger
Catilinag
rische samenzweerders. Hijging
J
J g g daaropP in 58 vrijwille
g in ballingschap, werd echter 16 maanden
later op
P de meest eervolle wijzeteruggeroepen.
Claudius bleef hem echter onaangenaamheden berokkenen. Na diens dood in 52 werd hijJ door Pontpejus in 51 als stadhouder naar CiciliëKL-Azië
)
(
hij zich een uitmuntend regeerder
^ waar hij
8
ggezonden,
en krijgsman betoonde. HijJ versloeg
g de Parthen,
ontzette Antiochië, overwon de volken in het
hem tot imP eAmanus- 8eb. ; zijn
P
J n soldaten riepen
licatio danklator uit en te Rome werd een suPP
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eere ingesteld.
In de burgeroorfeest)
g
) te zijner
g
e 'us en Caesar koos hijJdePpartij
loen
g tussehen Pom p9
t gvan den eerste, bleef echter ook Caesars ^e
nieten. Na den dood van Caesar sloot hijJ zich aan
redevoeringen
14 redevoerin
Brutus en Cassius en hield
bïJ
g
Antonius Phils irae" . Na de vormin
teen
gg
van het Tweede Driemanschap
P werd hijJ door
Antonius' toedoen vogelvrij
J verklaard en 7 Dec.
g
43 vermoord. C.'s zoon Marcus Tullius C. werd in
30 v. Chr. door Octavianus tot consul, en later tot
stadhouder van Syrië benoemd. C. was de beroemdste Rom. redenaar (57 redevoeringen
g van hem zijn
bewaardebleven:
„In Verrem", ,In Catilinam",
g
enz.);
), hijJ muntte uit door zijn
J talenten zoowel als
door zijn
schreef wiJg
s eeri
ge werken.
J geleerdheid,
g
(„De le 'bus" „De officiis", enz.)) en onderhield
een uitgebreide
briefwisseling,
g^ die voor een deel
g
bewaard isebleven.
g
van koffie bereid uit den
, surrogaat
Cichorei
g
wortel van Cichorium Intybus L. een overblijvende,
J
ineheel
Europa
P in
g
het wild groeiende,
ook op
groote schaal
Pgr
geteelde,
Pplant met
g
lichtblauwe bloemen,
uit de familiederComPosieten. De wortels
wordenewasschen,
g
gesneden, gedroogd,
gd
g
g
8geroosterd en gema len. — Tot de zelfde
soortbehoortde andi'vieCichorium
endivia
(
L.).
Cicisbeo It., of cavaliere servente, was naar
vroeg ere It. zede de
huisvriend van een
8gehuwde Italiaansche
dame, die haar in
bi'
gezelschappen,J
openbare
vermakePe
404. Cichorei-plant.
li'kheden
P
^ enz. steeds
J
begeleidde.
g
plantengeslacht
uit de familie der
Cicuta L.
^
P
^
Schermbloem'
^9 en (Umbelli erae , moerasplanten,
P
L.(d
de dolle
waarvan vooral bekend is C. virosa L.
giftplant,
of waterscheerli
n9) , eengevaarlijke
die in Euro P
a en N.-Azië voorkomt.
Cid was de Arabische bijnaam
(Sid = heer) van
J
Ruy
9 Diaz van Bibar,^ dok wel El Campeay o f Rodrigo
bijgenaamd, den nationaler
dor de Strijder")
J
held der Spanjaarden.
HijJ stamde af uit een adellijk
J
PJ
Cast' 'aanscheslacht
^werd de banierdrager
^ van
g
Sancho II van Castilië en overwon diens broeder
Al opus IV, diende echter ook dezen, toen hijJ na
den dood van Sancho den troon beklom (1072) en
huwde met 's koning s nicht Ximena. In 1081 viel
en ging nu met 3 000
hij
J bij
J Al opus in ongenade
g
volgelingen naar Saragossa,
waar de Moorsche
g
vriendelijk
g
vijand vriendelijk
ontving.
koningg
vijand
konin zijnvoormaligen
Later werd hij
^J teruggeroepen,doch verloor oPnieuw

's konings
g de
8s gunst
^ en streed dus afwisselend tegen
Mooren en teen
Ten slotte
J landgenooten.
g
g zijn
wie
wierphijhijzich in 1094, na Valencia veroverd te hebben op
P de Mooren, tot zelfstandigg heerscher aldaar
op
P en overleed er 10 Juli 1099. Door zijn
J dochters
Christina en Elvira werd hijJ de stamvader van vernog
schillende Sp.
Zijn daden leven no
P koningshuizen.
gs
voort in de volkspoëzie;
het oudste tot ons gekomen
l;
P
gedicht is het „Poema del Cid", dat van omstr. het
midden der 12e eeuw dagteekent; de latere romancesCid-romances
dateeren meest uit de 16e eeuw.
(
Van de dramatische bewerkingen
g ervan is vooral
Corneille's „Le Cid" beroemd.
of peren
bereid, wordt
Cider,^ drank,^ uit appels
P
PP
ookwelaPP
elwi'n
ooft wordt gestampt,
P
g
g
J enoemd.Het
daarna uitgeperst en het sap
P^
P laat men opgroots
vaten'ten.
(
g^ In sommigeg streken van Europa
P (in
Normandië, in Thurgau,
in Franken en Thiiringen
g
is de C. de volksdrank.
Cienfug os^ havenst. aan de Z.-kust van Cuba, aan
de Bahia de Ja a, 30 000 inw.
Murcia in Z.-0.-Spanje,
Cieza,
P^
^ stad in de prov.
P
aan de Se ra, 14 000 inw.
Cilicie ( Cilicia) heette in de Oudheid het Z. Q
kustlandschap
P van Klein-Azië, ten Z. van den
TaurusCilicische
passen),
) was verdeeld in een W.
(
P
bergachtige helft C. Trachea) en een 0. vlakke en.
vruchtbare C. Pedias). C. stond eerst onder Assyrische heerschappij,
PPJ werd daarna door inlandsene
vorstenere
Later kwam het onder Perzische
g
g eerd.
heerschapij
en nogg later onder Macedonische heerscha
ij;
het einde der 4e eeuw behoorde C. tot het
rijk
J der Seleuciden en was ten slotte van 103-66
v. Chr.edeelteli'k
Hoofcbtad
gedeeltelijkeen Rom. rovincie.
P
was Tarsus, deeboorte
g
Plaats van den aI°stel
Paulus.
Cimmeriers naam van een fabelachtig vok, dat
volgens Homerus het uiterste Westen van den Oceaan bewoonde, waar altoos nacht en nevel leerschten (Cimmerische duisternis). De historischt C. waren een volk, dat aan den Cimmerischen Tosporus
{ oPa
`het schiereil. de Krim)) woonde, in de 7t eeuw.
Chr. door de Scyten
g en een in'l in Kl.yt verdrongen,
Azië deed, waar zij
koningg
J door den L dischei
Y
Alyattes verslagen
] g werden.
^ en verjaagd
Cimon, Atheensch veldheer, zoon van Miltiades,
geb. omstr. 507 v. Chr., onderscheidde Zich in den
erbeoorlog
g tegen
g Xerxes,^ veroverde in 475 as oPP
velhebber der zeemacht de Thracische kist, versloeg
in 465 de Perzen te land en opP zee aan cën mond van
Aspendo
den Eurymedon
(bij
endos opP d Z.-kust van
{J As
^
veroverde den Thracischer Chersonesus,
lemocratische
zijner
werd in 460 opP aandrijven
vijanden
verbannen,
^ in 454 tereg1sroePen, sloot
J
in 451 een wapenstilstand
met SP
ata,g
gest. in 449
P
biJ de belegering
P
g g van Citium opP heten. Cyprus.
Cinaloa of Sinaloa, ook wel het led van Ostimura
geheeten, staat in de re Publ. Meico aan de Golf
van Californië, 71 380 K.M2., 39 000 inw.; bergg
achtig (tot 2780 M. hoog),
grij: aan mineralen;
hoofdst. Culsacdn • zeehaven Meatlan.
Ci inn
nc ata stad in den staat Aio in het N. der
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Ver. Staten, aan de Ohio1.
zi riv. van de Missi
( J
PPi),
364 000 inw. ; universiteit, industrie, handel (inz. in
koren en vee: veel varkensslachterijen, grootste
^
paardenmarkt der Ver. Staten). C. werd gesticht
g
P
in 1788 en kreeg8 spoedig
van„KoninJ
P
g den bijnaam
gin van het Westen".
Cincinnatus, Lucius Quinctius, Rom. staatsman,
het schitterendste voorbeeld van oud-Rom. deugd
g
en eenvoud van zeden, een leider der Patriciërs in
0. werd 460 v. Chr.
hun strijdteen
]
g de Plebejers.
tot consul benoemd en in 458 tct dictator in den
hij onderwierp.
oorlog
Plebejers, die hij
gtegen
g de Plebejers,
rP Volvonden de boodschappers,
die hem
gens de legende
g
PP
de dictatuur kwamen aanbi nd .,n, hem achter den
dagen
g
J akker te bewerken en 16 da
Plocgbeziggzijn
later toen de vijand
verslagen
J
g was, keerde hijJ naar
zijn
oud was,
]
^ In 439, toen C. 80 jaar
J hoeve terug.
werd hij
tot dictator benoemd.
Jnogmaals
^
Cineas Gr. staatsman en redenaar, uit Thessavan Epirus,
dien
lië, in dienst van koning
P
g Pyrrhus
y
hiJ
bijJ
zijn
zijnoorlogen
(
g tegen
g de Romeinen (vanaf
281 v.r Chr. als onderhandelaar diende; gest. na
278 oP4
iSicilië.
gem.
in de P
Belg. prov. Namen, in het
Cine
^
Yr g
arrondissement Dinant, 5236 inw.
in de rov.
prov.Macerata in Midd.in li,
C
Italië 13 000 inw.; handel in hout en houtskool.
werd in
Cinna,r Lucius Cornelius, Rom.patriciër,
P
87 v. Chr. tot consulekozen
met toestemmingg van
g
hijJ behoorde. Toen
Sulla, tot wiens tegenstanders
g
te roepen, werd
hij
Marius tern
hij
voorsteldeg
J
P
J
afgezet en uit Rome verdreven, nam echter met
Marius de stad in. Van 86-84 v. Chr. behield hijJ
eigenmachtig
ge^ het consulaat. Toen hijJ zich in 84 met
een leger
om den uit Azië terugkeerende
tere keerenden
P
g opmaakte
in Griekenland tegemoet
te trekken, verloor
•
g
hijJ ^J
bij een oproer
onder zij
zijn soldaten het leven.
P
plantengeslacht
uit
of kaneelboom,^ P
g
de familie der Lauraceeén,
een altoosoene
boom
8^
in tropisch
Azië. C. ceylaP
nicumzie
( fig.g 405), inen inheemsch Pop Ceylon
Y
gevoerd in 0.-Indië, oop
de Antillen en in Brazilië,
levert in zijn
J bast de echte
kaneel ; C. Cassia, in
China en Cochinchina, levert Chineesche kaneel,
waaruit cassia-olie wordt
ggestookt.
Cinq -Marsr Henri Coi fier de Ruzé markies de,
gunsteling
van Lodewik
^j
^
g
X111 van Frankrijk,
Frankrijk,geb.
g
in 1620, werd 12 Set.
P
1642 onthoofd, tegelijk
gJ
405. Tak van een
met zijn
zij vriend de Thou,
kaneelboom.
zij een samenzwering
•
g
Richelieu
en zich daarin ook
esmeed
hadden
teen
g
8
de medehuiPverzekerd hadden van de regeering
g
^ van
Frankrijk toen in oorlogg was.
Spanje,
P ]^ met welk land Frankrijk
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Alfred
de Vigny
f
^ny heeft dit onderwerp
rP behandeld in
conjuration sous
zijn boek „Ci^-Mars ou ene conjuration
XIII".

afkortin voor
Cinquecento,
(It. „vijfhonderd",
r (afkorting
q
1500), de 16e eeuw, in de It. kunst en litteratuur de
bloeitijdder Renaissance; vandaar de naam Cinbehoorende
P
q uecentisten voor de tot dieperiode
kunstenaars Ra aél, enz.) en dichters(Tam, enz. ).
Cinque Ports („Vijf
a Havens")) heetten vanaf Willem den Veroveraar de 5 Eng. havens Dover, Sandwich, Romney,
en Hastings, benevens later
Y Hythe
Ytg
ook Winchelsea en Rye.
groote voort ZijJ ontvingen
8 ^
rechtenwaarvan
zijJnoggenkele behouden hebben)
{
en moesten in ruil daarvoor ieder jaar
opPeigen
]
g
kostenedurende
40 dagen
g 80 schepen
P gereed
g
g
houden voor de landsverdediging.
Cintra,r stad in de Port. prov.
Estremadura ten W.
P
van Lissabon, in de Sierra de 0, (488 M.), 5900
inw.; koninkl. zomerresidentie. In de nabijheid
J
een Moorsch slot (Castello da Penha) met kunstKurkklooster( waarva de
schatten, en het z. g. Kurkkloosterwaarvan
met kurk bekleed zijn).
•
J . — 22 Aug. 1808 conventie tusschen de Engelschen
onder Dalryp
m le
g
en de Franschen onder Junot, krachtens welke de
laatsten Portugal ontruimden.
sta d in het Z.-Fr. dep.
Ciotat r
P Bouches-duRhone, aan de Midden. Zee, 10 000 inw.; haven,
zeevaartschool; scheepsbouw,
koraalvisscherïJ.
P
CipY
a erg heetten de Indische soldaten in dienst
der Eng.
0.-Ind. Compagnie, wier muiterij in 1857
gJ
een vreeselijken
oorlog
J
g tengevolge had.
Circassil. Zie Ts'erkessié.
Cit ^r toovenares uit de Gr. mythologie, dochter
van Helios (de Zon) en van de Oceanide Per8Cas
woonde op
8te
( latere voorgebergte
P het eil. Aeaea (het
g
Monte Circeo) op
P de kust van Italië, veranderde de
reismakkers van Odysseus Ul sses in zwijnen
en
hield hem zelf een jaar
langgP
op haar eiland bijJ zich.
]
ten W. van
Circello of Circeo,^ Monte, vooreb.
g
Terracinatusschen
Rome en Napels)
Naels aan de T (
; gelijkt
rheensche Zee, 541 M. hoog;
'kt in de verte oop
een eil. en werdehouden
voor dat, waar Circe
g
woonde; ruinen der stad Circe'i.
]
Circensische spelen(Lat. ludi circensis) waren de
van het Rom.
oudste openbare
vermakelijkheden
P
volk, bestaande in wedrennen
vanwa
en
P aarden
gevechten
van
g
g
gens, worstel- en vuistgevechten,
gladiators
radiators en wilde dieren, enz.; zijJ ontleenden hun
naam aan den Circus maximes. De C. S. vormden
een vermaak, waarop
P het volk verzotwerd;Juvenali8
getuigde
van de menigte
^ ,Duas tantum res unxius
g
g
tat panem
et circenses”(zij
met ^^
gretigheid
op
J vraagt
^
slechts twee zaken, brood en C. S.. Panem et cirgebleven, die als 't ware
censes is een uitdrukking
gg
een kortprogramma
inhoudt om een wuft volk
P8?
tevreden te houden.
Circumpolairster ren noemt men de sterren, welke
waarnemingsplaats
nooit ondervoor een bepaalde
P
8^P
omhaar geheelen
g aan. Men kan vanuit die plaats
P
8
looPom de Poolster volgen.
g
Circus heette bijJ de Romeinen de langwerpigronde renbaan, oorspronkelijk
J alleen bestemd voor
P

P

P

8

J
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wedrennen met al of niet voor wagens
g gespannen.
g P
paarden
en waar later de CircensischeP spelen
ou
g ehP
den werden. Om de baan heen verhieven zich
amPhitheatersg
ewi'ze
de zitplaatsen
der
d toeschouP
J
Plinius 260 000
wers. De C. Maximus kon volens
g
toeschouwers bevatten, werd later vergroot,
zoodat
g
er in de 4e eeuw na Chr. 385 000 zitplaatsen
waren.
P
Cirkel heet in de meetkunde een in eenlat
P vlak
kromme lijn, waarvan alle punten
evenver
gelegenlijn,
P
verwijderd
zijn van een in dat vlak gelegen
zijn
verwi
g g punt,
P
J
heet. Een lijn, van dit middeldat het middelpunt
p
unigetrokken
naar den omtrek, heet straal (radius),
P
g
een rechte lijn
van den omtrek
J^ die tweepunten
P
met elkaar verbindt, is een koorde en heet middellijn,
^ wanneer zijJ tevens ook door het middelpunt
P
loot. Een gedeelte
van den omtrek heet boog.
9
g
Eenedeelte van het cirkelvlak, begrensd
tusschen
Eengedeelte
^
o rust, heet cirkeleen koorde en den boog,
g die erop
segment, een vlak begrensd door twee stralen en een
lijn die den omtrek
boog
g cirkelsector. Een rechte lijn,
zij ook verlengd
hoever zij
J in slechts één punt,
P
g
(tangente)) en een, die de nomtrek
r
wordt, heet raaklijn(
snijdt
in twee punten,
heet snijlijn (secante). De
J
P
omtrek van den C. wordt verdeeld in 90 even groote
deelen, die 9raden (°) heeten, ieder daarvan wordt
verdeeld in 60 minuten (') en iedere minuut in 60
seconden ("). De omtrek van een C. verhoudt zich
tot de middellijn
J als 3,14159 ....: 1 ( Ludol f iaansch
getal)
9
) of ong.
(
g van Archig als 22 : 7 (verhouding
meden . Deze verhouding
g kan door een gebroken
g
etal niet nauwkeurig
en wordt
getal
g
g worden uitgedrukt
aangeduid
met de Gr. letter r (s
grootte
aan
p De ^
Pr.pi).
g
van het vlak van een C. is steedseli'k
gelijk aan het
a met de tweede macht van
Produkt van ditgetal
g
den straal.
Cirpan,
J Eski-Zagra
g in het Z.
pa g stad in het distjict
van Bulgaarsch
0.-Roemelië, 12 000 inw.
g
Cir us of vederwolk. Zie op
P Wolken.
aan
Cis-AIp i nsche Republiek
((d. i. „Republiek
P
p
deze zijde
der Alen"
(van Rome uit)), 28 Juni 1797
J
P
doorgeneraal
Bona arte uit de Cis- en de Transg
Padaansche Republieken
gevormde
staat in OpperPPer
g
P
Italië, bijJ den vrede van Campo-Formio
door
P
Oostenrijk
als
onafhankelijke
staat
erkend;
42
450
Oostenrijk
onafhankelijk
inw.; hoofdsi. was Milaan. 25
2
^ 31 millioen
Jan. 1802 werd zij
J omgedoopt tot Italiaansche
president
werd. Van
Republiek,
p
p
^ waarvan Bonaparte
P
17 Mrt. 1805-1814 vormde zijJ het Koninkrijk Italië
koningg was.
waarvan Napoleon
p
Cis-AIp I nsch Gallië. Zie Gallië
Cis-Kaukasië. Zie Kaukasië.
aan deze zijdevan de riv.
Cisleithanië ofebied
g
Leitha dieedeelteli'k
de grens vormt tusschen
g
Oostenrijk en Hongarije)
Oostenrijk
g
g J is sinds 1867 in tegenstelgebruikeebruelip gtot Transleithanië(z.
( a.) de algemeen
g
like
der tot de Oostenri'kschJ
J naam voor het geheel
g
Hongaarsche
monarchie behoorende en in den Oosg
vertegenwoordigde Kroontenrit kschen Rijksraad
landen: Neder-Oostenrijk,
J Opper-Oostenrijk,Salzburg,
g,Stiermarken, Karinthië, Krain, Triëst en het
bijbeh.
gebied,
G6rz en Gradisca, Istrië, Tirol,
J
g
Vorarlberg^Bohemen, Moravië, Silezië, Galicië, de

Boekowina en Dalmatië, tezamen 300 005 K. M2.
met 28 572 000 inw. (Zie verder op
P OostenrijkHonqarije. )
aan
Cis-Padaansche Republiek
( (d.i.„Republiek
P
p
deze zijde
— van Rome uit — der Po") , staat in
J
N.-Italië, 20 Sept.
J Lodi, gelijkP 1796, na den slaggbij
gJ
tijdig
^ gevormd
J g met de Trans-Padaansche Republiek
p
doorgeneraal
Bonaparte,
ten Z. van de Po, bestaande
8
p
uit Modena, Reg^
'a, Ferrara en Bologna,
^ waarbij1
later nogg Mesola en de Romagna
^ kwamen, ong.
g 1
mill. inw., werd reeds in Juni 1797 opgenomen
in de
Pg
Cis-Alp i'nsche
Republiek
(z.
a. ).
^
^
p
(„Republiek
aan deze
Cis-Rheniaansche Republiek
p
P
— d.i. de Fransche — zijde
J van den Rijn"),
J ) naam
van een niet bestaan hebbenden staat, welken verscheidene steden in de Rijnstreek
(Keulen,
Bonn,
(
J
Aken, enz.) wilden vormen, toen de Franschen in
1797 de macht der Duitsche vorsten in die streken
vernietigd
g hadden. Het afstaan van den linker-RijnJn
oever aan Frankrijk
Frankrijk na den vrede van CampoPo
Formio17
1797)verijdelde
dit voornemen.
( Oct.1797
J
Ciste of cista, (Lat. kistje" kastje" rond,
bronzen kistje, dat in Etruscischeaven
gevonden
^ g
wordt en bad- en toiletartikelen bevatte, die men aan
de overleden vrouwen meegaf.
g De C. is meestal met
versierd. — C. noemt men ook wel
gedreven figuren
g
vierkante aschurnen uit steen of leem, waarop
P de
overledene in liggende
houdingg is afgebeeld.
gg
g
Cisterciënsen of Orde van Citeaux, monnikenorde,
ggenoemd naar het stamklooster Cistercium (Citeaux )
bi'JDi
door den abt der BeneJ on, in 1098 gesticht
g
dicti'nen
Robert om de regelen
der Benedictijnenin
J
g
alle strengheid
na te leven; werd eerst na 1112 door
g
Bernhard van Clairvaux
Clairvaux(naa
naar wien de Orde ook wel
der Bernhardijnen
genoemd
wordt)) over geheel
^
g
g
Europa
te enwoordi het meest in OostenP verbreid; tegenwoordig
rik.
J De dracht der C. is in het klooster wit met zwart
scapulier,
daarbuiten ^
grauw (vandaar
ook wel
P
(
„Grauwe Broeders"). — Het eerste nonnenklooster dezer orde werdesticht
in 1120; tegenwoordig
g
g
g
bestaan nog
g slechts enkele nonnenkloosters ervan in Duitschland, Zwitserland en Oostenrijk.
J
abdij der CisterClteaux of Cisteaux, voormaligee abdi
ciënsen in deemeente
Saint-Nicolas-les-C.
(430
(
g
inw.)} in het dep. Cote-d'Or
in 0.-Frankrijk,
0.-Frankrijk, gesticht
g
in 1098, nu een landbouwkolonie voor Jjeudige
g gevangenen.
in
Cithaeron, naam van een boschri'k
J gebergte
g ^
Griekenland in het oude Boeótië heet thans Elatea,
is tot 1411 M. hoog.
g
Citroen. Zie Citrus.
de familie der RutaCitrus L.,plantengeslachtuit
g
zië
A en
ceeën immergroene
P
^
ggewassen in tropisch
ook in Z.-Europa; hier te lande alleen in warme
kassen. De belangrijkste
soorten zijn
9
J de Oran'ebooTJ
menCitrus
men( Citrus aurantium L.), waaraan de sinaasa
PPelep groeien; de Citroenboomen, waartoe behooren de
9gewone citroenboom( (Citrus medica L.), de limoenboomCitrus
limonum) enz., wier vruchten men oop
(
zoo velerlei wijze benut;
p
^ en ten slotte de Pompel(in Oost- en Westpompelmos)
moesboomenCitrus
(
p
Indië waarvan de vruchten met wijn
J en suiker

CITRUS.-CIVILIS.
verschg
ge eten worden en ook een verfrisschenden
drank leveren. Behalve de vruchtenebruikt
men
g
van al de C.-soorten
ook nog
g de bladeren
en de bloesems voor
e
gaftrekggeneeskrachtige
sels, voorparfumeriebereidingnz.
g
Città It. „stad"),
komt vaak voor in It.
stadsnamen, bijv.:
J C. di
Castello,
P
^ in de prov.
Perugl'a, aan den Tiber, ,
27 000 inw.; beroemde
kathedraal. — C.
op het
Vecchia, vestinggP
Eng.
g eil. Malta, 8 000 '
inw. ; catacomben ; ot,
waarin volgens de
Paulus drie
leende
g
maandenheeftewoond
g
406. Citrus limonum.
na zijnschipbreuk.
P
a. vrucht.
Cittanova stad in de
Z.-It.rov.
Re
'o
di
Calabria,
aan het AsproP
ggl
P
monte-g
eberg te; 15 000 inw.
anjaarden
Ciudad is in Spanje
J
P J en in de door de S P
g rechtsggekoloniseerde landen iedere stad met eigen
g ebied (te ggenst. villa) en komt vaak voor in namen
hoofdsi.
van steden: C. Bolivar, vroeger
v9
g Angostura,
van den staat Bolivar in Venezuela, wanden Orinoco,
12 000 inw.; voornaamste haven van het Orinoco. prov. C.
gebied. — C. Real,
g
^ hoofdst. van de SPP
Real 119 741 K.M2., 381 000 inw., in Z.-Nw.-Castilië),
Real(
000 inw. — C. Rodrigo,
g in de SP.
g ^ stad en vesting
grens, 9 000 inw. ;
prov. Salamanca nabij
nabij de Portug.
g gr
P
in Juli 1810 ingenomen
door de Franschen; 19-20
g
n ( vandaar zijn
Jan. 1812 door Welli
J titel:
o . — C. Victoria,, hoofdstad
Hertog
Hert van C. Rodri9)
van den staat Tamaulipas
P in N.-O.-Mexico, 18 000
mw.
iva. Zie iwa.
uit de orde der
Civetkat(Viverra L,geslacht
g
ooien en 5- of
Roodieren
Roofdieren met slank lichaam,
^ kortepoote
e voeten. ZijJ hebben
een klierzak
aan het achterlichaam, welke
een sterkriekende voeistof
afscheidt, het
civet, dat naar
407. Civetkat.
muskusriekten
alsarfum
en opwekkend
middel in den handel
P
P
wordtebracht.
De voornaamste soorten zijn
zij de
g
rikaansche C. de Indische C. en de Genetkat(in
Afrika en in Z.-Europa
huisg
P als muizenverdelgend
dier .
zijn in Ned.-O.-Indië in de
Civiele $
hebbers zij
Buitenbezittingen ambtenaren, belast met het bestuur over een afdeelingg of een onderafdeeling.
g
Civiele Huis, Het, van H. M. de Koningin is dat
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gedeelte der hofhouding , dat niet behoort tot het
Militaire Huis ( z. a.)) Het bestaat uit: 9 groot-officieren2( adjudanten- generaal,
2 grootmeesters,
^
g
1 opperceremoniemeester,
1 opperkamerheer,
1
PP
PP
o
pperstalmeester,
1
opperhofmaarschalk
en 1
oPP
PP
opperschenker),
1 hofmaarschalk, 1 ceremoniemeesPP
ter en thesaurier, 1 intendant, 1articulier
secreP
taris, 6 kamerheeren inewonen
en 77 in buiteng
gewonen dienst, 1 intendant voor Het Loo, 1 voor
het kon.aleis
te Amsterdam, voor de paleizen
te
P
P
's Hage,14 jagermeesters,
5 stalmeesters, 9 kamerg
jonkers,P
2 hofpredikers,
geneesheeren, 1 opperJ
g 2PPer
houtvester, 1 directeur van het Kon. Huisarchief,
1 rechtsgeleerd
adviseur, 1 ggrootmeesteres, 1grootg
meesteres honoraire, 4 dames du Palais, 4 dames du
palais honoraires; 3 hofdames, 2 hofdames honoraire
en 1 lectrice.
jaarlijks aan het Hoofd
Civiele lijst is de som,^ die jaarlijks
van den Staat wordt toegekend
om de onkosten der
g
hofhoudin te bestrijden.
hofhouding
De C. L. van H. M. de
fjaarlijks
Koningin bedraagt
600 000, terwijl jaarlijks voor
^J
het onderhoud van haar zomer- en winterverblijven
J
(Zie
ook op
e
I 50 000 mag
^
P Dog worden uitgegeven.
gg
meinee). H. M. Koningin
uit 's lands
gm Emmageniet
g
kas een inkomen van f 150 000. In België is het
bedrag
f 1750 000; in Frankrijk ±
g der C. L.
f 8 400 000; in Pruisen
f 850 000; in Engeland
g
ruim f 9 400 000.
gevallen kan in een
Civielearts
. In sommige
p
gg
strafzaak een vordering
ingeg tot schadevergoeding
g
g
ge
steld worden door de beleedigdepartij,
welke vorg
dering dan tegelijk
gJ met de strafzaak behandeld
wordt. Men noemt den indiener van zulk een vordering
g : de C. P. De vorderinggmag
g dan voor een kanton erechtszaak / 50, voor een arrondissementrechtbankszaak f 150 niet te bovenaan.
Wil men
g
hoogere
bedragen
g
g eischen, dan is een afzonderlijke
burgerlijke
rechtsvordering
g J
g noodig.
g Somwijlenstelt
de beleedigde
g Ppersoon zich C. V. voor een zeergeringbedrag,
g
g alléén om ter gerechtszitting
g
g het woord
te kunnen voeren.
Civiel recht. Zie Burgerlijk recht.
Civilis, Claudius of misschien: Julius, was een
aanvoerder der Batavieren bijJ hun opstand
tegen
P
g
de Romeinen in de jaren
69 en 70 n. Chr. HijJ had,
J
evenals zijn broeder Julius Paulus, die onder beschuldig
in gg
van oproerigheid ter dood was gebracht,
in de Rom. legioenen
gediend.
Na openlijk
J
g
P J als vijand
gl
der Romeinen te zijnopgetreden,
veroverde hij
Pg
J
een Rom. vloot van 24 schepen en sloot een bondgenootscha
P met de Germanen. De Rom. stadh.
Hordeonius Flaccus trok met 5 legioenen
tegen
^
g
C. C. en de zijnen
o , die
P Castra Vetera (Xanten)
belegerden
en dwong
geven.
g
g hem het beleg
gop
Pte g
Hoewel C. C. voorgegeven had vóór V esp asianus en
tegen
Vitellius te strijden,
bleef hij
hij na V esp asianus'
J
g
troonsbesti' '
troonsbestijging
de wapens
voeren. HijJ veroverde
P
ten slotte Castra Vetera, dat uitgemoord en verbrand werd. Later streed de Rom. veldheer Cerealis
tegen
g hem en Tacitus' verhaal, de eenige
g bron voor
dezeebeurtenissen
g
^eindigt
^bij
J het vermelden van
onderhandelingen
g tusschen C. C. en Cerealis op
P een

J

J
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halfafgebroken
brug
g
8 over den IJsel. Tot welk resultaat die onderhandelingen
leidden en hoe C.C.'s
g
levenslocPverder was ^weten wijJ niet. Het schijnt
dat de Batavieren, na hun opstand,
weer in dezelfde
P
tegenover
P ositie (als „bondgenooten")enover
^de Romeinen kwamen als te voren.
Civis Romanus sum ! Ik ben een burger
g van
Rome t" woord van den apostel
Paulus^ HandelinP
gen 22, g
28 , vaak geciteerd als uitdrukkingg van
fier nationaliteitsgevoel.
g
Civitanova Marche,
^ggemeente in de Midden-It.
Prov. Macerate 12 000 inw. • haven is Porto di C.
3800 inw., aan de Adriatische Zee.
Civita-Vecchia,
Rome, aan
^ vesting
P
g in de It. prov.
.de T^rrheensche Zee, 19 000 inw. • oorlogss en hanS
deishaven; scheepsbouwwerven.
P
god"), een der vooriwa of Manddêva ^
ooteg
naamsteodheden
van den lateren Hindoe-godsg
g
dienst, de machtige,
J tronende
g opP den Himalaja
heer der beren;
J bi Jzonder kenmerk is een derde
g zijn
‘oogn
g het voorhoofd.
iwaisme een der twee groote secten van het
Hindoisme (z. a..
Clackmannan,
graafsch. in het Z. van Sohotland,
^8r
123 K.M'., 31 000 inw. — De hoofdstad C. aan
de: Devon, 2200 inw. Het oude kasteel C. Tower
was in 1330 de residentie van Robert Bruce.
Claeszen, Claaszens of Claaszoon Reinier, viceadmiraal van Zeeland, werd in 1606, met het eskader
van luitenant-adm. Hautain varend, bij kaap
P
St.-Vincent door 8 Sp.
omsingeld,
hield
P galjoenen
8l
g
gstrijd
zijn
twee dagen
den ongelijken
strijd vol, deed, toen zijn
was, aan zijn
• Preddeloos geschoten
J 60 matrozen
g
het voorstel de lont in het kruit te steken; dit werd
angenomenen volvoerd.Twee z ner matrozen brachten er het leven af en werden door de Spanjaarden
P^
o Pgevischt.
Clairvaux^ ^'voormali
J in het
g e Cisterciënserabdij
dep.
P Aube in N.-O.-Frankrijk,
J aan de Aube, in 1115
gesticht door den heiligen Bernhard van C., tijdens
gtijden
Revolutie opgeheven,
tegenwoordig
Pgg
g centralegevangenis.
Clairvoyance.
Zie Somnambulisme.
y
Clairwilliam plaats
in het
W. van de prov.
KaapP
P
P
land van de Unie van Z.-Afrika, tenN.van Kaapstad.
P
Clallam Indianenstam in het Z. van het eil.
Vancouver.
Clan(Keltisch kinderen", , gezin" , woord, waarmee men vroeger
een
g
g in de Schotsche Hooglanden
stam aanduidde. De leden van zulk een C. meenden
van een en denzelfden stamvader af te stammen en
het hoofd ervan oefende over hen eenatriarchaal,
P
onbeperkt
gezag
1745 wer o stand van
p
g
g uit. Na den'
^P
^
den de C. door de Engelsche
regeering
re eerie opgeheven.
Pg
g
Clare
Munster, aan
Clare, graafsch. in de Ierscheprov.
P
den Atlantischen Oceaan, 3351 K.M2., ',jai 000
inw. ; hoof dst. Ennis; de vroegere
hoofdst. C.,
C. ten Z.
g
van Ennis, telt slechts 600 inw.
buitenverblijf
uitenverblijf bij
J Windsor (ten W. van
Claremont,^ b
Londen), van 1817-65 eigendom
van prins
^
^
P Leopold
van Saksen-Coburg d(den lateren ikoning van België),
van 1848-50 woonplaats
van zijn schoonvader.
P

den `verdreven koning
Frankrijk Lodewijk
g van Frankrijk
9
Philips,
stierf ,; na den dood van
p ^ die er 28 Aug.
g
Leopold
koning
Eng.
^
g
g kroondomein, vanaf 1882
ei
eigendom
van koningin
g
8^ Victoria en vanaf 1901 van
de weduwe van den hertog8 van Albany.
y
Clarendon Edward Hyde, graaf van,grootkanselier van Engeland,
g
ggeb. 18 Febr. 1609 te Dinton in
Wiltshire, werkt ijverig
J ^ voor de restauratie van
Karel II, maakte zich echter bija het heele volk
gehaat, verloor det
des koningsgen moest, van
8^
hoogverraad
hoc
beschuldigd, uit .Engeland
vluchten
8v
1667. C. stierf 9 Dec. 1674 te Rouaan. Onder zijn
J
ggeschriften is de „History
Y of the rebellion and
civil wars in England"
een klassiek werk geworden.
g
g
Clarendon Press heet de boekdrukkerijJ met uitge8e
verszaak, die behoort bijJ
bestuurd wordt door
de universiteit van Oxford. De Oxford University
Press die Eng.
g Bijbels
Bijbels enz. uitgeeft,
is er een af8
deelin8 van.
Clarens,
rA in het Zwits. kanton Waadt,
^ge^ dorp
meente Montreux, op
P 8 K. M. van Vevey
Y aan het
Meer van Genève, ; bekend door Rousseau's„Nouvelle Héloise"; winterkuuroord.
Claretie, Jules, eigenliJ'k Arséne Arnaud, Fr.
schrijver,
J
ggeb. 3 Dec. 1840 te Limoges,
g directeur
van het Théiitre Fran ais (vanaf 1885) te Parts,lid
van de Académie Fran aise (vanaf 1888), schreef
tal van romans, historische drama's en werken,
waaronder er zijn,
die een zeer vijandigen eest
Jgees
tegen Duitsohland ademen;gest
est. 23 Dec. 1913.
Orde der, (Lat. Ordo sanctae Clarae),
nonnenorde, in 1212esticht
door Clara See i(de
g
H. Clara,
^ ggeb. 1194 te Assisi, gest. 11 Aug.g 1253,
heilig verklaard 1255, herinneringsdag
g 12 Aug.)
6 in
het klooster St.-Damianus, ontving
g in 1224 eigen
g
ascetische regelen
van den heil. Franciscus; tengege
g
vole
g daarin aangebtacht
g
g van de verzachtingen,
dooraus
Urban= II, ontstond een splitsing
P
g in UrP
banistinnen en eigenlijke
C., ook wel de Orde der
^
arme vrouwen genaamd. De Orde had in haar bloeitijd2000 kloosters. De tegenwoordigno
nogbestaande
^ 144)zijn
J meerendeels gewijd
g van
P
g J aan de opvoeding
meisjes.
geb.
Clark, Alvan, N.-Am. opticien,
P
g 8 Maart 1804
te Ashfield (Massachusetts), stichtte in 1860 te
Cambrid Pnabij
e ort nab New-Yorkteen beroemde
optische
werkplaats,^ waar de grootste
objectieven
ectieven
^
P
voor astronomische kijkers ggemaakt werden, o. a.
voor de sterrenwachten te Washington,
^ Virginia en
Poltawa, voor de Lick- en voor de Yerkes-sterrenwacht; maakte zich voor desterrenkunde verdienstelïJ kdoor
de ontdekking van 4 dubbelsterren en van
wg
den donkeren wachter van Sirius.
graaf van HuneClarke, Henri Jacques Guillaume,
van
burg,
9 hertog
P
g van Feltre, maarschalk en pair
geb.
Frankrijk,
g 17 Oct. 1765 te Landrecies in Hene
ouwen was in 1806 gouverneur
van het door
negouwen,
g
bede Franschen bezette Berlijn
J en als zoodanig
^
rucht door zijn willekeur;
^ van 1807-1814 Napoleons
^
g^ ging in 1814 over naar de zijde
zijde
minister van oorlog,
minister van
Bourbons, was tot 1817 opnieuw
P
oorlog en is est.
oorlo
8 28 Oct. 1818.

CLARKE'S RIVER—CLEMENS.
Clarke's River of Clarke's Fork,bronriv. van de
Columbia, 1000 K.M. lang,
g ontstaat in den staat
Montana in het N. W. der Ver. Staten uit de samenvloeiingan
de Bitter-Root en de Flatheadriver.
8
Claude Lorrain,reigenlijk
8 J Claude Gelée, Fr. landschaPschilder en etser, geb. in 1600 te Champagne
dep. Vosges),
woonde vanaf 1627 te Rome en is
(P
g
ald.est.
g 21 Nov. 1682, was de voornaamste schilder
van ideale landschappen,
inz. PhantasielandschaP PP
of historische stoffeering;
J
P en met bijbelsche
g in het
Britsch Museum bevinden zich van hem een»Zee»
haven," een „Inscheping
van de koningin van
P g^
Saba" en vele teekeningen;
te Rome ^,VenustemPel"
g
te Dresden; „Vlucht naar Egypte".
De schetsen van
gYP
zin
schilderijen verzamelde Jhij in het ^^Boek
J schilderijen
der Waarheid "(Liber veritatis).
Claudia, Gem, naam van een aanzienlijk Rom.
ggeslacht, verdeeld in een Patricische en een Plebe'ische
l Tot de Patricische behoorden de
ijn.
keizers Tiberius en Claudius, onder de Plebejische
familiën blonk vooral die met den bijnaam
MarJ
cellus(z. a.) uit. —iusp Claudius, in 451 v. Chr.
onder de Tienmannen Decemviri gekozen,
trachte
g
huneza
, dat volgens de wet één jaar
] mocht duren,
g g
blijvend
te maken, werd ten val gebracht
door zijn
J
g
snoodheid tegenover
Virginia,
de dochter van
g
g
Lucius V ir9 inius, die door hem onder een valsch
voorwendsel tot slavinemaakt
werd en zichzelve
g
toen doorstak. Hij
en dood9 werd ggevangen
g genomen
g
de zich in deevan
gedood. — A pgenis of werd eredood.
g
pPius Claudius Caecu S ((de Blinde)) legde
g als censor
(312
312 of 313 v. Chr.)) den Appischen
Weg
g ((Via
PP
Appia aan en wekte in 279, een blinde"saard
zijngMJ
de, door eenloedvolle
rede mee aan het verwerpen
g
rp
van Pyrrhus'
voorstel om vrede en een bondgenootg
y
schaPte sluiten. — ZijnJ zoon Publius Claudius PulCher, consul in 249, werd bijJ Drepanu
anum met de Rom.
totaal verslagen
--p.
g
g door de Carthagers.
Clodius is een afwijkende
Clodius Puicher (spelling
s ellin
Claudius
van Cicero, werd in
) , de tegenstander
8
58 v. Chr. volkstribuum, eischte Cicero's verbanning, tyranniseerde
een tijdlang
met zijngewapende
Yrg
P
benden Rome, tot aanhangers
van Milo hem in 52
g
doodden.
Claudius, Rom. keizers. — Tiberius C. Drusus
Nero Germanicus, als keizer Tiberius C. Caesar Augustus Germanicus, ]
jongste
zoon van Augustus'
g
u9
stiefzoon Nero C. Drusus, geb. 10 v. Chr. te Lyon,
Y
werd na Cali9ula's vermoording
g in 41 n. Chr. door
de Pretorianen tot keizer uitgeroepen,liet zich beheerschee door zijngemalin
Messalina en werd in
g
54 door zijn
tweede vrouw Agrippina vergiftigd.
J—
Marcus Aurelius C. Gothicus werd na de vermoordingvan Gallienus in 268 tot keizer gekozen,
beveig
de invallen
en
der Barbaren,
liggen
de het rijktegen
aren, ver
sloegde Gothen bij JNaïssus in Opper-Moesië
van PPer
daar zijn
bijnaa Gothicus) en stierf in 270 te SirJ bijnaam
aan deest.
P
12 Apr.
Clay,
g
Y^ Henri, N. -Am. staatsman, geb.
P
1777 in hetaafsch.
Hannover (in Virginie), werd
8^
in 1806 en 1809 als senator naar het Congres
ge^ afe
g
vaardig d, zette in 1820 het Missouri-compromis
P
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door, volgens hetwelk de slavernij
J in het Z. niet
verder dan tot 36° N.Br. werd toegelaten; in 1824
werd hij staatssecretaris voor buitenl. zaken, in
1829 onder Jackson leider van de oppositie
tegen
PP
8
dezenresident,
in 1849 legde
g hij
hij als senator een
P
conflict tusschen N. en Z. over de slavenkwestie bij;
— Maar hem is
ggest. 29 Juni 1852 te Washington.
g
een bekende soort Havanna-sigaar
genoemd.
g
g
Cla n John Middleton, N.-Am. staatsman,eb.
S
24 Juli 1796 te Da gsborou gh (Delaware), werd in
1829 senator, van 1849-50 staatssecretaris van
buitenl. zaken, sloot 18 Apr.
met Engeland
het
P
g
waarbij door beide stawaarbij
z..
g Clayton-Bulwer-verdrag,
y
ten de neutraliteitewaarbor
d
g
g werd van een interoceanisch scheepvaartkanaal
door Centr.-Amerika,
P
gest. 9 Nov. 1856.
Cla ongasa
pparaai
g ingenieur
^ door den Eng.
g
Clayton uitgevonden toestel om door zwavelzuurP te desinfecteeren en brand te
gas huizen en scheen
blusschen. Het wordt in Indië veelgebruikt ten
dienste derestbestri
dieg.
J
P
York bijJ
Cleckhaeton, fabriekst. in hetaafsch.
^
Bradford in het N. van Engeland,
13 000 inw.
g
Clematis L., Plantengeslacht, tot de familie der
Ranunculaceeën behoorend, waarvan een der meest
bekende soorten is Cle,
matis Vitalba L. of boschrank, een ranken makende
heester, metevinde
blag
deren. Deze komt ook in
ons land voor. — De
soorten C. zijn over de
en
ggeheele aarde verspreid
P
hebben witte, blauwe, ook
wel roode of violette bloemen. De C. wordt ook veel
408. Clematis.
in boomkweekeri
J en gekweekt en vormt een belangrijk
g^J handelsgewas.
g
Clémenceau Georges,
geb. 28 Sept.
g Fr. staatsman,^g
P
1841 te Mouilleron-en-ParedsdeP. Vendée),geneesg
heer, werd in 1875 voorzitter van den Pa ^J
"schen
gemeenteraad, was van 1876-93 lid van de Kamer van Afgevaardi en en leider der uiterste linkerziJ de, was hoofdredacteur van de ssJustice" en
van de „Aurore", droeg
g veel bijJ tot de revisie van
het Dreyfus- roces,
was van Mrt.—Oct. 1906 min.
P
van binnenl. zaken en van Oct. 1906—Juli 1909 ministerresident;
redigeert
tegenwoordig
oP
g
g eenPPo
g
sitieblad.
w. o. 3 schisClemens is de naam van 17ausen
P
matieke, die door de R.-K. Kerk niet erkend worden
(zie
(zie op
) C. I of C. Romanus,^ een der APosP Pausen).
tolische Vaders, was de le of de 3e bisschop
P van
Rome na Petrus,, stierf naar men zegt
gt
in 102 als
martelaaredenkda
23
zij
g
g Nov.). Men weet van zijn
weinig
^ met zekerheid. Men schrijft
J hem een
zendbrief toe aan de Romeinen, in 1873 ontdekt,
verder de ,Constitutiones aPostolicae" en een aantal
kerkelijke
leerredenen. — C.
V.,V. 1305-14, verPlaatJ
ste in 1309 deauseli
P Jke residentie naarAvi^on, hief
in 1312 op
s en
Schoog van koning
f aandrang
g Philips
pden
ne van Frankrijkde orde der Tempeliers
oP . —
P
22
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C. VI,! 1342-52, resideerde te Avignon,
gn bracht
den volkstribuun Cola Rienzi ten val, zette de verheffingoor
van Karel I V als tegenkoning
g van den
g
g
door zijn
Lodewijk
^ den Beier
g
J banvloek getroffenen
Avignon.
— C. VII
1346 en
kocht
het graafschap
(
)
gr
P
^
,
paus van 1523-34, sloot met de
( Giulio de'Medici),P
Ital, steden en .Frans I de Heilige
g Liga
g tegen
g
Karel V, verzoende zich in 1529 met dezen laatste,
—
weidien hijJ in 1530 kroonde. — C.VI I 1 ! 15921605,
garde koning
g Hendrik I V van Frankrijkte erkennen,
verwierf Ferrara voor den Kerkelijken
Staat en
J
kwam in botsingg met de Jezuieten wegens
J n weigeg zijn
ge
ringm
Loyola heilig
g
g te verklaren. -- C. XI! 1700
-21,rotesteerde
tegen
P
g de verheffingg vanPruisentot
een koninkrijk,gaf
g in 1713 den bul „Uni enitus"
g
teen
g de Jansenisten uit. — C. XIV, 1769-74, te
voren Lorenzo Ganganelli,
n9
^geb. 31 Oct. 1705 te Sant
Arcangelo bijJ Rimini, stichtte als bevorderaar van
Museum in
kunst en wetenschap
P het Clementi'nsch
.^
het Vaticaan, hief 16 Aug.1773 door de breve ,,,Dominus ac Redemptor
nosier" de orde der Jezuiten
P
op;est.
P 1774.
g 22 Sept.
Clemens van Alexandrië, Titus Flavius, Gr. kerkvader, bestuurder der catechetenschool te Alexandrie,est.
g omst. 220. C. is de stichter der oudere
Alexandri'nsche
school, die het eerst trachtte ver3
band te leggen
gg tusschen het Christendom en de
wiJ sgeerige wereldbeschouwing.
g Van zijn werken
zijn
o ", „Stromata", enz.) beJ enkele( „Paedagg^
waard gebleven.
Am. humoristisch
Clemens,! Samuel Langhorne,
n9
(onder het pseudoniem
Mark Twain),geb.
schrijver
P
Nov.1855 te Florida in Mis^^.
souri, werd in 1851 loods op
de Mississippi,
in
1862
journaPP
list, woont te New-York,
schreef „The celebrated 'umin^
frog(1867), „Innocents
P
abroad" (1869), „Adventures
of Tom SawY
er" (1876), „Life
on the Mississippi"
PP (1883),
„Tom Sawyer
wY abroad" (1894),
Christian science" 1903 e.a.;
vele zijner
werken zijn
J
J ook
in het Nederlandsch vertaald .
409. Mark Twain.
C. stierf 21 Apr. 1910.
Clément
i Fr. Dominicaner monnik uit
! Jacques
Sorbon bij
J Reims, vermoordde uit godsdienstige
g
g
Frankrijk(31
dweepzucht
koning
P
g Hendrik III van Frankrij
1589)) en werd door diens gevolg
gedood.
g gg
Clementi Muzio, It. klaviervirtuoos en componist,
P
deondle
er
el, g
geb.
^
ggvan het moderne klaviers P
1752 te Rome, was vanaf 1770iano-onderwijzer
en
J
P
dirigent
en hoofd van een muziekhandel enpianog
P
fabriek te Londen;est.
g 10 Mrt. 1832 te Evesham
bijJ Londen. Zijn voornaamste werken zijn
J 106 klaviersonaten en het leerboek: Gradus ad Parnassum".
Cleobulus,! than van de stad Undue opP Rhodus,
een der zeven Wijzen
van Griekenland;gest.
est. 560
J
Chr,
Cleon,! Atheensch volksmenner, leerlooier, maakte

^

zich in 429 v. Chr. met behulpPder lagere
g volksklassen meester van de heerschappij, spoorde
deAtheners
P
aan, den oorlog
tegen
voort te zetten,
^ ver g
g Sparta
P
overde het eil. Sphacteria
en sneuvelde in 422 in een
P
sla
slag
bijJ Am hi
olis tegen
PP
g de Spartanen.
P
Cleopatra,
Cleo
p ! de oudste dochter van den Egypt.
gyp
konin
koning Ptolomaeus Auletes, bereikte in 51 v. Chr.
haar 17e jaar en beklom den troon als mederegentes
van haar 10-jarigen broeder en gemaal Ptolomaeus
werd door dienslaatsvervan
er
P
g verdreven, werd
door Caesars hulp
P weer op
P den troon geplaatst,
gP
werd zijn minnares en had een zoon van hem: Caesarion; na Caesars dood wist zij
a.)
J ook Antonius((z. a.
aan zich te boeien (41 v. Chr.), verliet hem echter
in den zeeslagg bijJ Actium en pleegde,
toen zijJ er niet
P
in slaagde
g Octavianus voor zich te winnen, zelfmoord
door zich door een brilslang
(Aug.
bijten
g te laten bijten
(
g
30 v. Chr. C. was een der opmerkelijkste
vrouwen
P
J
uit de oudeeschiedenis;
Pascal
zinspeelt
in
een
g
P
bekendeassa
opP den
P
ge van zijne
J ,Gedachten"
^
neus van C., „die, wanneer hijJ iets korter geweest
g
was,dewereldeenanderaanziene
ggevenzouhebben."
prov. W.-Vlaanderen,
Clercken,
! ggem. in de Belg.
gP
ten Z. 0. van Dixmuiden, 5675 inw.
Clermont-Ferrand,^ hoofdsi. van het dep.
P Puy
Y de
D5me,
in J 65 000 inw.; RomaanMidden-Frankrijk,
sche kerk Notre-Dame-du-Port, verder een Goth.
kathedraal; universiteit, academie van kunsten en wetenschappen,
minerale bronnen, Rom.
PP
oudheden. In 1095 werd te C.-F. een concilieehoug
den, waarop
P besloten werd tot den eersten Kruistocht.
Cleve. Zie Kleef.
in veldspaat
ingesloten,
te
Clevelet, ijzerzwart,
J
g
P
Garta bij
omen miJ Arendal ^(Noorwegen)
g ) voorkomend
neraal, bestaand uit oxyden
van uranium, Yt
yttrium,
y
erbium, ijzer,
thorium en lood, genaamd
naar den
^
Zweedschen scheikundige
(geb.
Cleve (g
g Pe Theodor
1
10 Febr. 1840 te Stockholm,est.
18 Juni 1905 als
g
hoogleeraar
te Upsala).
P
g
in het N.-Eng. graafschap
Cleveland heuvelland
g
gr
P
YorkNorth
Riding);
zer en
staalindustrie; hoofd(
)Jijzerg
laats
Middlesborough.
h
P
g
Cleveland,! havenst. in den staat Ohio (in het
N. 0. der Ver. Staten) aan den mond van de CuYahogga in het Eriemeer, 561
inw. ; petroleumraffinaderi'en,
ijzerijze en staalindustrie; handel in hout en
rJ

Cleveland,! Grover,Ppresident der Ver. Staten, geb.
g
18 Mrt. 1837 te CaldwellNew-Jersey),
Y, werd in 1859
advocaat te Buffalo, in 1881 ma or van die
stad,
,
in 1882ouverneur
van den staat New-York, lid
g
der democratischearti',
P J van 1885-89 en van
1893-97resident der
Unie, werd in 1899 hoogg
leeraarstaatswetenscha
in de PPen aan de universiteit te Princeton in New-Jersy;
gest. in 1908.
Yg
en Zin^9ra ie.
Cliché. Zie Galvanoplastiek
p
partij,
Clichiens, naam van een royalistische
P J^ die
Y
in Frankrijk ontstond na den 9den Thermidor (z.
( a. );
zijJ werd vernietigd
( a.)) en
g na den 18denFructidor (z.
heette naar de stad Clichy,
Y waar de C. in een tuin
bieen
plachten
te komen.
J
P
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Clichy
Y
P
s stad in het Fr. dep.
Y of Clichy-la-Garenne,
Seine, aan de Seine in de banlieue van Parijs,
^J 47000
inw.
Cliff-houses,, woningen
8 in holen inArizona, NieuwMexico en in het Z.W. van Colorado; afkomstigg van
landbouwende volken, die overeenkomst vertoonden met de tegenwoordige Pueblo-Indianen.
Clifford,a Rosamunde, de in de sage
g en de poëzie
P
verheerlijkte
J ggeliefde van Hendrik II van Engeland,
^ d
het doolhof teWoodstock gebouwd
die naar men zegt
^
voor zijn jaloersche
heeft om haar te verbergen
g
g ewelke door de leende
malin Eleonore van Guyenne,
y
g
beschuldigd
g wordt haar in 1171 vergiftigd te hebben.
Clifford,^ George,
9 ggeb. te Amsterdam 7 Jan. 1685,
bewindhebber der 0.-I. Com PP
ag
g est. 10 Apr.
nie, bezat een uitmuntenderlantentuin
opP zijn
P
buiten „de Hertenkamp"
P bij
J Haarlem en droegg het
bestuur daarvan, op
g van Boerhaave, oop
P aanbeveling
van
gaf zijn
in zijn
aan Linnaeus, die er een beschrijving
Hortus Cliffortianus" (1737).
OF Clinton, fabriekst. in den staat Massachusetts in
het N. 0. der Ver. Staten, aan de Nashua, 14 000
inw. — C. stad in den staat Iowa in het midden
der Ver. Staten, opPden r. oever van den Mississippi;
PP
26 000 inw.
gem.
in
het
Z.
W.
van
Zeeuwsch
VlaanClinge,
^g
grens en aan de spoorlijn
deren aan de Belg.
g ^
Hulst- St. Nicolaas; 3668 inw.
haar
Clio of Kleio is de muze van deeschiedenis;
g
symbool
half e^is een
g
opende
schriftrol of een
P
en naast haar
schrijfstift
plaatst
men een]
kastje
P
met schriftrollen.
Clive,^ Robert, lord, Eng.
g
generaal,
eneraal,
Pt
ggeb. 29 Sept.
1725 te StYthe in ShroPshire, tuchtigde
g in 1755 de
roofzuchti
roofzuchtig e Mahratten,
versloeg
J
23 Juni 1757 bij
Plassey
410. Elio.
Y den Nabob van
Bengalen
en legde
g daarg
door denondsla
En
Vg macht inVoorgr
g tot deEng.
Indië. Van 1765-67 was hijJg
gouverneur van alle
En8. bezittingen
g
g in 0.-Indië. In 1767 in Engeland
tere
teruggekeerd,
werd hij
J in 1772 beschuldigd
g van
gg
machtsmisbruik in Indië. Hoewel het Parlement
proceshem zbbzeer, dat
hem vrijsprak,
rak,
er erde dit rotes
ergerde
J
hi'J^r zich 22 Nov. 1774 doodschoot.
uit de familie der AmaOlivia,
^ plantengeslacht
P 8^
T

ryllideeën,

uit KaapP
land afkomst' .
C. miniata
Lindl. en
andere
soorten ziJ n
kasplanten.
P
CIO uedierenMot

•
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or van merknotremata)) of Ornithodelphiers, kleine orde
waardige
wier urinebuis en geslachtsorg
g zoogdieren,
dieren, met
P
g en kruipende
genen, evenals bijJ de vogels
den edeldarm uitmonden in eenemeenscha
elsJke
PP
l;
ruimte, de cl ue.zijn
Hun kaken zijn snavelvormigg
verlengd.
9
g Tot deze orde behoort ook het vogelbekdier met een op een eendensnavelelijkenden
bek,
g
zeer korteooien
met zwemvliezen; komt voor
P
in Nieuw-Z.-Wales en Tasmanië in rivieren enz.
Clodius Pulcher,^ Publius. Zie op
P Claudius.
Tipperary
Clonmel, hoofdsi. van hetaafsch.
PP Y in
gr
het Z. van Ierland, aan de Suir, 10 000 inw. ;eboorg
te
laats van Lawrence Sterne.
teplaats
Dirck of Theodoor van,ouv.-generaal
g
g
van Ned.-O.-Indië,eb.
g 1688 te Batavia, werd in
1730 raad van Indië, 28 Mei 1732ouverneurg
generaal, vroeg
g 20 Dec.1733 ontslaggen overleed 10 Mrt.
1735 te Batavia. Zijn
J bewind kenmerkte zich niet
door bijzondere
gebeurtenissen.
J
g
du Val de Grdce, baron de,
Cloots, Jean Baptiste
p
ewoonlijk Anacharsis C.(of Klotz)ggenaamd, een
gewoonlijk
P uit den Revolutie-tijd,ggeb. 24 Juni
Politiek dweper
1755 in de buurt van Kleef ; bereisde onder den naam
Anacharsis eenoot
van Europa
P om
g
^gedeelte
propagandaP
te maken voor den republiekeinschen
regeering svorm, verscheen 19 Juli 1790 aan het
hoofd van een soort maskerade in de Nationale
Vergadering
bijJ
g
g om een adres te overhandigen,
g
welkeele
enheid hij zich
„de redenaar van het menJ
g g
schelfJkggeslacht" noemde, werd in 1792 lid der
Conventie, was een verwoed JacobsJ n, werd door
Robespierre
mee betrokken
in zijn
s
J aanklacht tegen
p
g
de Hébertisten en 24 rt.1794eg 'llotin.eerd.
gm
een
60
H.A.
rooie
wijnberg
in
Clos Vougeot,
$' s
g
g het
J
Fr. dep.
bijJ Chambertin.
g
P Cote-d'Or in Bourgondië,
Clovis I Chlodovech bijgenaamd de Groote, een
koning
der
g der Franken uit het geslacht
g
Merovi
J n va
ng ers,ggeb. in 466, volgde
g zijn
der Childerich I in 481 opP als koningg der
Salische Franken in het tegenwoordige
Bel^'ë, versloegg in 486 den Rom. veldheer Syagrius
bijJ Soissons, onderwierp
ya9
rPin
496 de Alemannen, werd in 496 te Reims
Christen tengevol eg van een belofte, door
hem afgelegd, toen hij
J vreesde dat in
den slaggbijJ ZulPich (Tolbiac)
^
) tegen
^ de
Alemannen de overwinningg hem ontgaan
g
zou en onder den invloed van zijn KathoChrodichillieke Bourgondische
gemalin
g
g
di8 Clotildis overwon in 500 den Bourondischen koning
on
maakte
g Gondobald,
412. g
zich in 507 meester van hetebied van
Clovis I. den West-Gothischen koning gAlaric tot
g
aan de Garonne toe; vereende
g alle Franken onder
zijn
heerscha
ï
voerde
den
titel
van
allerchristeJ
^^
PPJ^
lïJ ksten koning,"
g^ doch vermoordde zelfs zijn
J eigen
g
bloedverwanten om zijn
gest.
J bezit uit te breiden;^g
511. -- C. II,^ ggeb. 633,
^ zoon van D
a9obert I heerschee
van 638-656 over Neustrië en B
Bourgondië
en
g eg
durende korten tijdook over Austrasië;^g
gest. 656.
Clun
Cluny, st
stadje
adje in het dep.
P Sa8ne-et-Loire in 0.Frankrijk,
J 4100 inw. In de Middeleeuwen stond te C.

g
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(esticht
(gestich
een beroemde abdij
J der Benedictijnen
910),), waarin de orde der Cluniacensers ontstond,
der Kerk van de overheerwelke de bevrijding
Gregorius
schipg van den Staat nastreefde (paus
(P
^
VII had zelf tot de Cluniacensers behoord). Deze
opgeheven.
De
orde werd door de Fr. Revolutie Pg
abten van C. hadden in de 15e eeuw te Parijs een
paleis doen bouwen,^ het tegenwoordige Musée de C.,
P
rijke verzameling
met een rijke
g middeleeuwsche kunstvoorwerpen.
13 Juni
Cluseret Gustave Paul, Fr. officier,eb.
g
der
1823 te Parijs,
P
J^ nam in 1858 ontslagg als kapitein
streed onder Garibaldi als kolonel in Sicilië
jagers,
g
Naels daarna als kolonel en later als brigadeen Napels,
g

ggeneraal in den Amerikaanschen Burgeroorlog
g in
g
het leger
g
g der Noordelijken, nam in 1863 ontslag,
journalist te New-York, ging naar
bleef tot 1867 als journalist
Frankrijk terug
P 1870 aan het hoofd
g, nam 28 Set.
van een bataillon Nationale Garden het stadhuis in,
toen de leiders van dezen
slaagde
PP
g erin te ontsnappen,
de
oPstand gevangen
genomen werden,^ was tijdens
g g
g
Parijsche
Commune hoofd van het krijgswezen der
J
Communards, maakte zich als zoodanig
g verdienstelijk werd
op vermoeden van naar het dictatorschap
P
P
en gezet,
even vóór de inname der
te streven g evang
g
gesteld,
ontsnapte,
stad in vrijheid
g
P ging via Engeg
land naar Mexico, werd bij
J verstek ter dood verin
1880
terug,
oordeelds keerde na de amnestie
g
ekozen;
werd in 1888 tot afgevaardigdegekozen;
gest. 21
Aug.
Y
g 1900 in de buurt van Lyon.
Clusium. Zie Chiusi.
Cluverius,r Philippus
pp of Filipp Cluver, Ned. wijsks- en oudheidkundige, eb. in 1580
eer,
^ aardrïJg
g
te Danzig
g^ tudeerde te Leiden, was daar aan de
est. in 1623. Zijn
hoo eschool verbonden, aid. gest
in universamgeograPhiam" (1629) is
^^
beo in tot systematische
de eerste g eslaagdepoging
^
Behandeling der hist.-politieke
aardrijkskunde.
p
oudheidkundige
zijn zijne
lap ^Ji' ker nog
g
Jg beschrij vin
en van Sicilië, Sardinië en Corsica en zijne
vingen
Oudheden."

Clyde,
y , rev. in het Z. W. van Schotland, ontspringt

Lanarkgeb.,
eb., is met
Hill in het Lanark
op den
Queensberry
@
^Y
de Forth verbonden door het Clyde-kanaal
y
. en mondt
uit in den ClYdeboezem( Firth of C.). De C. is 157
K. M. lang.
g
graafsch. Dumbarton, in
Clydebank, stad in het ^
het W. van Schotland, 38 000 inw.
IYtae
gThyndareus
C
mnestra do chter van koning
y
van Lacedaemonië en van Leda ^; zijJ was de gemalin
g
((z.
a.),
a. die op
van Agamemnon
8e
gP
9
P haar aansporing
dood werd door haar minnaar. C. werd later met
dezen g edood door haar zoon Orestes(z.
( a.).
Cnidus. Zie Knidos.
Coahuila,
a, staat in het binnenland avan N.-Mexico,
Co
165 099 K. M2 ., 368 000 inw. ; hoofdst. Saltillo.
Coalitie noemt men in de staathuishoudkunde in
of blij vend
het algemeen ieder tijdelijk
J samenwerken van werkgevers of werknemers om daardoor invloed uit te oefenen op
P de arbeidsvoorwaarden. Tot
in 1872 bestond in ons land een absoluut C.-verbod
art. 415 van den Code Pénal verarbeiders(art
voor de arbeiders

eliJ k te staaan werk li eden om gemeenscha
PP
ken, den arbeid van anderen te verhinderen of op
loonsverhooging
g^ g aan te dringen)
g ) en aan de werk$ evers was verboden om tegen
g recht en billijkheid
te driJ ven. Tusschen 1850
een loonsverminderindoor
g
en 1869 werden in Nederland 126 arbeiders vervolgd
g
wegens
C. en 75 hunner veroordeeld tot straffen
g
tusschen 8 dagen
en twee jaarggevangenisstraf.
g sstraf De
g
eerste, die in de Tweede Kamer zijn stem verhief
tegen
het C.- verbod, was Mr. S. van Houten((20
g
Nov. 1869).
) Bij
J de wet van 12 Apr.
P 1872 werd in
— In onze
ons land het C.- verbod opgeheven.
Pg
binnenl. staatkunde duidt men met den naam C.
aan van de R.-Kath., de Chr.-Rist.
het samengaan
g
en de Antirev. staatspartijen.
Coalitie-oorlogen,
g ^ n oemt men die oorlogen
g welke
door verscheidene verbonden staten tegen een anderen gg
evoerd worden, zooals bijv.de oorlogen tegen
g
Frankrijk
Frankrijk onder Lodewij
Lodewijk XIV (1673-78; 1688-97
• 1701-14)) en tijdens
de Groote Revolutie en het
de Eerste C. begon
Keizerrijk, zeven in getal:
g
g in 1792
en werd g evoerd door Pruisen en Oostenrijk, waarbiJ zich later Engeland,
Spanje,
P ] Sardinië en de Beide
g
Siciliën voeden
((5 Apr.
g
P en 22 Juli 1795 vrede te
Bazel met Pruisen en Spanje,
P ] 17 Oct. 1797 vrede te
Campo
P Formio met Oostenrijk;) de tweede C. begon
g
in Mrt. 1799 en werd g evoerd door Engeland,
dat de
g
waPJ
ens niet neergelegd had, Rusland, Turkije,
Oostenri k en de Beide
Siciliën; werd na den slag
g
door den vrede van LunébijJ Marengo
g beëindigd
g d
ville met Oostenrijk (9
) en dien van
( Febr. 1801)
Mrt. 1802) ; de derde C.
Amiens met Engeland
(25
(
g
begon
van de zijdevan Engeland in 1803, en in
$g
Aril 1805 van die van Oostenrijk, Rusland en
April
Pruisen; werd na den slag
gbijJ Austerlitz beëindigd
g
door het verdragg van Presburgg(26 Dec. 1805); de
in Set.
vierde C. begon
P 1806; Pruisen, Rusland,
g
na
Frankrijk;
Engeland
en Zweden streden tegen
g
J
g
den slag
J Friedland maakte het verdrag
gbij
g van
Tilsitt (9 Juli 1807) er een eind aan; de vijfde C.
begonnen
in
werd door Oostenrijken Engeland
g
g
Aril 1809; de slaggbij
had den vrede van
April
g
J Wagram
Schónbrunn14
( Oct. 1809)) tengevolge; de zesde C.
begon
in Mrt. 1813; Rusland, Pruisen, Oostenrijk,
g
iJ
Engeland,
alle andere Eur. staten
En
eland Zweden en bijna
namen er deel aan; het resultaat was de troonaf(11 Apr.
stand van Napoleon
p
P 1814); de zevende C.,
het vervolg van ^
de zesde, bracht hem na den slagg
bijJ Waterloo in 1815 opnieuw
ten val.
P

Coanza. Ziewanza.
Q
(Kustketens),
geb. in Califonië,
Coast Ranges
^g
g

evenwi'di loopend
met den Grooten Oceaan(San
evenwijdig
P
Bernardino 3530 M.).
Lanark in
Coatbridge,
g ^ fabriekst. in het graafsch.
g
43 000 inw.;
Schotland, niet ver van Glasgow,
g
ijzerindustrie.
J
Coati of neusbeer, in Z.- Amerika levende soort van
der neusde fami lie der Beren en van heteslacht
g
neus, waarvan
dieren, met slurfachtig
g
g verlengden
het vleesch en de huid zeer gezocht zijn. Men onderscheidt twee soorten : de 9 ezelli9 e C. Nasua socialis t
zie fig.
g bruin, en de eenzame
g 163 nr. 1) roodachtig
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Cochabamba, hoofdst. van het dep.. C. in MiddenBo livia, 29 000 inw.
Cochenille,, insecten van de familie der Schildeli 9en) , waarvan het wijfje
orde der Hal vleu9'
luizenf
luizen( ord
vleugelloos
is en op
P het zich
P dezelfde Pplaats, waarop
8
met den snavel op
P een cactus heeft vastgezogen,
of de eieren
blijft
g
J zitten en daar sterft, de jongen
als een beveiligend schild bedekkend. De mannetjes hebben een volkomenedaanteg
e
wijfj
verwisseling.
a lleen
g De wijfjes
de kleurstof,, die eveng
+^
eens cochenille heet. Zij worden
geteeld
daarom kunstmatig
gg
oPmet cactussen begroeiden
^
<I,
JJ worden van
g rond. De wijfjes
P lanten afgestreken,
8
g 414. Cochenille dee
' etin
g met warm
mannelijk b. dood door be^
((a. mannelijk,
water of door heeten waterJ insect.)
vervolgens ggedroogd,
damPen vervolgens
Cobra. Zie Brilslang.
g
korrels lijken
lijken. 1 H. A. land, met
waarna zij
Coblenz. Zie Koblenz.
J opgrijze
P
(Erggaan in 1
levert ong.
beplant,
Cobu , Zie Koburg.
P
g 400 K.G. C.(
g
gedroogde
insecten).
CoCa is de Peruaansche naam voor de bladeren K.G. ong.
) De scharg
g 140 000g
gebruikt
door wordt
de C.ikt
van een in Peruoeiendeu
struik, den Er gthroxy - laken kleurstof, eleverd,
g
^
tot het verven van zijden
en andere stoffen en tot
lonCocaLam. zie fig.413 ,
J
het bereiden van karmijnlak.
De teelt der C. was
die door de inwonerseJ
g
reeds vóór de ontdekkingg van Amerika inheemsch in
kauwd worden om den
Mexico en wordt verderedreven
in Honduras, in
aan genamen smaak en als
g
Spanje,
opwekkend
middel, dat
P J in Al gerie, enz.
P
Cochenille-cactus. Zie op
echter op
P Cactus.
P den duurschadeCochin, Kots 'in of Kats 'hi, Eng.-Ind. vazalstaat
lijk
J werkt op
P de longen
g en
in hetresidentscha
zenuwen en sfieren verPMadras op
P de kust van MalaP
bar, 3526 K.M2., 812 000 inw. ; hoofdst. Ernaslat.
P De C.-struik behoort
kolam met 22 000 inw. — De havenst. C. in het
in Peru tot de belangg
distr. Malabar, presidentsch.
Madras, 11 000 inw.
rijkste
kultuurgewassen.
P
J
g
Cochinchina,
Cochinchina(Chin. Kotsjintsing),
Cocaine heet het alkon9) of Neder-C.,
?
Fr. kolonie op
loïde der bladeren van
P de Z.-O.-kust van Achter-Indië,
behoorend tot Fr. Indo-china, 56 900 K. M2.,
den cocastruik; het vormt
3 051 000 inw.meerend.
Annamieten, voorn.
kleurlooze, bittersmaken(
en zeer vruchtbaar
Boeddhisten); rijk
de kristallen, vormt met
J besproeid
P
;) verdeeld in 21 arrondissementen
zuren inwateremakkeli'k
413. Coca.
( inz. rijstcultuur
J
J
g
en 3 autonome steden ; de luitenant-gouverneur
oplosbare,
zwak bittere
g
P
heeft zijn
zouten, waarvan de zoutzure C., een wit, kristallijn
J zetel te Saigoen
g
J
N.-C. bezit een spoorweg
als Cocainum hydrochloricum in de apotheek
poeder
P
P
Saigoen-Kwinhon en (met
voorkomt. In kleine doses werkt C. bijJ inwendigge
g
inbeg riPvan Cambodsja)
in grootere
doses verdoovend; het
bruik opwekkend,
P
8
14 063 K. M. telegraaflijn.
dient
voor drankzuchtigen
g en en
g eneesmiddel alsmor
De kolonie behoort sinds
Phinisten; uitwendigg wordt het ggebruikt tot hetPlaat1867 aan Frankrijk.
door bevochtiseli'k
maken bijJ operaties,
P
J gevoelloos
g
Cochinchinakip,
p zwaar^g of onderhuidsche inspuiting. Voortdurend
gebouwde
hoendersoort uit
misbruik van C. cocatinisme heeft erge lichameg
N.- en Midd.-Azieniet
gvolslagen
tengevolge en zelfs volsla g krankli) ke uitputting
(
P
uit Cochinchina)) afkomzinnigheid
cocatinomanie .
8
-, stig, 8werd in het midden
9
Cocce uS Johannes, Ned. godg eleerde,geb.
g
der 19e eeuw in Europa
te Leigest. als hoogleeraar
Aug.
P
g eeraar
g 1603 te Bremen,8
Cochinchina-haan. .
415.
ingevoerd.
anti-orthodoxe
den 5 Nov. 1669, leider van een eigen,
g
g
richtin
richting in de Ned. Herv. Kerk, wier aanhangers
Cochlaeus, Johann, eigenlijk Dobenek, Kath.
g
van Luther,
zich Coccejanen of lieden van de nieuwe studie" godgeleerde, heftig
g
g tegenstander
van g eb. omstreeks 1479 te Windelstein in Franken
noemden, in tegenstelling
8
g
g tot de aanhangers
Voetius(z. a.), de Voetianen of „lieden van de oude bi'J Neurenberg,
^^ ggest. 10 Jan. 1552 als kanunnik
van het Kath. verte Breslau,; medeopsteller
studie."
P
de Au gsbur sche
Confessie.
weerschrift tegen
Coccen. Zie Bacteriën.
g
g
geelachtig
C.NN.
solitaria),
(
) 8
g grijs,
^J zeldzamer voorkomend en eenzaam levend.
Verapa
az (GuCoban, hoofdst. van het dep.
P Alta Vera
( Kekchi-Indianen
} koffie31 000 inw.;
teelt.
Cobden, Richard, Eng.
g staatshuishoudkundig e, bekend voorstander van den vrijhandel,eb.
3 Juni
g
1804 te Dunford in Sussex, katoenfabrikant te Manchester, voorzitter van de kamer van koophandel,
P
kwam in 1839 aan het hoofd van de Anti-Corn-LawLea ez.( a. , )zat vanaf 1841 in het Lagerhuis,
g
werkte mede aan de opheffing
g van de Acte van
P
in
1849,
sloot
in
1860
een
handelsNavigatie
(z.
( a.))
g
verdraget
Frankrijk, est. 2 Apr. 1865 te Londen.
gg
zijn „Political Writings"
Na zijn
J dood verschenen zijn
g
(2 dln., 1870).
2 din., 1867) en zijn
J „Speeches"
P
-- De naar hemenoemde
Cobden-club te Londen
g
a an geschriften ter P
roP^
verspreidt
economischeg
P
deering van het vrijhandel-systeem

^

J
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Cochlearia. Zie Lepelblad.
p
graaf
van Dundonald, Eng.
Cochrane
^ ?Thomas,
^
8
admiraal,eb.
g 14 Dec. 1775, neef van den uit den
Amerikaanschen oorlog
g bekenden adm. sir Alexangest. 29 Juni 1832 ), onderder C. ( g eb. 23 Apr.
P
g
scheidde zich in de oorlogen
Frankrijk, werd
g tegen
g Frankrijk
in een proces gewikkeld
onder
zijn
vijanden
JP
8
beschuldi^g
' g
van ongeoorloofde beursspeculaties,
kreeg
gevangenisstraf,
verloor zijn
]g
J betrekg een jaar
g
k814 , werd
in 1818 bevelhebber van de
king(
)
Chileensche, in 1822 van de Braziliaansche en in
1827 van de Grieksche vloot, keerde naar Engeland,
g
terug, werd
door Willem I V hersteld in zijn rang8
zijn
als schout-bi'-nacht;
onder de regeering
)
g
g van konin herzien en werd hij in
gin Victoria werd zijn proces
P
1851 admiraal;est.
te Kensington.
g 31 Oct.
^
3 Aug.1790 te
Cockerill John, industrieel, geb.
Cockerill,
8
Hasling ton in Lancaster, richtte meer dan 60 fabrieken op,
steenkoolP waaronder die te Seraingg(
mijnen,
hoogovens,
con
J
g
ggietstaalfabriek, machine-structie-werkP
laats)de belangrijkste
was. (Van 1825
^J
—33 was koning
g Willem I medevennoot in deze
onderneming ). In 1839 werd C. door de Russ. regeroepen
en om daar nieuwe ing Bering naar Rusland eroe
dustriëele ondernemingen
in te richten ; hij
hij over g
leed op
P de terugreis
^ te Warschau, 19 Juni 1840. Zie
ook op
n9
P Seraing.
eeuw)}bijnaam
iJ
voor de
Cockney
Cockne is een oude (12e
(
waarschijnlijk
g
inwoners van Londen, waarschijnlijk
afgeleid
van
„Land of Cockei "Land van Coca e, Luilekkerland), waarmede Londen vergeleken
werd om zijn
zij
g
C. heet ook het dialekt, dat er door de lagere
g
klassenes
klassengesproke
roken wordt.
de sage
Publius Horatius, volgens
g
ge een Romein, die, toen PorsennaRome beleerde,
met slechts
g
2 makkers de brug over den
Tiber tegen den vijand
J d
g
verdedigde,
tot ze was afgebroken,
en toen met zijn
zij
g
g
in de rivier sprong
P g en naar den anderen
oever zwom.
dat geen
volbloed is;
Cocktail,
^ Eng.,
P
g
g renpaard
ook : een soort koude groc.
Cocon,^ het weefsel, waarin sommige
8 insectenlarven en inz. de rupsen
der vlinders zich inspinnen
P
P
vóór het verpoppen. Het bestaat uit dunne draden
vocht, die aan de lucht verharden.
van een slijmerig
Vele dieren omspinnen
ook hun eieren met C. Uit
P
de C. der zijderupsen
wordt de zijde vervaardigd.
g
J
P
groep
Cocos-eilanden of Keeli
mJ -eil.,
^
P van 33
kleine koraal-eil. in den Ind. Oceaan, ten Z. van
Sumatra in een rechte lijn vóó r Straat Soendag eleen,
in bezit ggenomen,
enomen beg in 1857 door Engeland
g
hooren tot de Straits Settlements, 22 K.M 2., ruim
600 inw.
' Code Fr. wetboek. C. Na léon de onderNapoleon/.
21 Mrt. 1804 afgekondigde wetten, regelende
het
g
bur
burgerlijk
g J recht, en na de Restauratie ook wel als
Met de wet opP de burgerlijke
C. civil aangeduid.
g J
g
C. de procédure
rechtsvordering
P 1806 (C.
g van 14 Apr.
civile),
) het handelsrechtboek van 15 Sept.
P 1807
C. de commerce), het wetboek van strafvordering
C. de rocédure crimivan 17 Nov. en 26 Dec.1808(
Dec.1808C.
Helle) en het wetboek van strafrecht van 22 Febr.

Codes.
1810 ( Codepénal) vormt het de bekende Cin4
Door de Fr. veroveringen
in Nederg
g mede ingevoerd
n rov. en Italië, bleven zij
land, België,
J tot
^ de RiJP
in onze dagen
bijn onveranderd de
^ in hoofdzaak bijna
van het recht. Ook in eenige Amerigrondslagen8
overgenomen.
kaansche staten werdenzij,g
zgewijzigd,
Lat., mrv. codices , de tot een boek samenCodex( Lat.
CodeX)
de schrijftafeltjes
schrijftafeltjes der Romeinen; na de uitgevoegde
vindinger
boekdrukkunst noemde men de oude
g
handschriften C. Beroemde C. zijn: de C. argenteus,
,
r$
het met zilveren letterseschreven,
te UPlala beg
waarde, handschrift der Gothische bijbelvertaling
van Ulfilas •^ de C. Alexandrinus,^ C. Sinaiticus en C.
Vaticanus, de belangrijkste handschriften van het
N.-T.zie
J ) In het rechtswezen beteekent
( opPBijbel).
C. een verzameling van wetten; bijv. C. Justinianeus,,
de verzamelingg van de wetten en de beslissingen
g der
Rom. keizers tot oP Justinianus(het 3e deel van het
Corpus
Juris, z. a. ).
p
Milaan, 11 000
Codogno,
g ^ stad in de N.-It. prov.
P
inw.; hoofdmarkt der Parmesaan-kaasaar
(]'li'ksche
verzending
J
g en
g ± 1 milt. gulden).
in
Codrington,^ Sir Edward, Eng.
g admiraal, geb.
g
1770, vernietigde
20 Oct. 1827 bij Navarino de
g
Turksch-E tische vloot, was later commandant
Turksch-Egyptisch
Portsmouth,est.
P 1851 als admiraal
g 28 Apr.
van de roode vlag.
g
Codrus of Kodros, de laatste koningg van Athene,
redde volens
de sa ge in 1068 v. Chr. bij een inval
g
der Doriërs de stad door zich zelven opP te offeren.
Toen n. 1. voorspeld
was dat de Atheners zouden
P
gedood
zegepralen als hun koning
door den vijand
gg
was,'n
als boer verkleed in het vijandelijk
g J
^ hij
daarbi gedood.
kamp,
P zocht er twist en werd daarbij
is de naam van de 4e en laagste
g kaste (die
der ambachtslieden enz.)
) de kastenverdeelinggbij
J
de Hindoes.
Coehoorn, Menno, *baron van, Ned. vestingg
bouwkundige,
g
ggeb. in
1641 op
ong
P Lettingastate
der Britsum, nam als kaeitein deel aan den veldtocht van 1667, onderscheidde zich bij hetg
beleg
van Maastricht, in de veldslagen
g bijJ Senef, Cassel en
, ^^.
St. Denis en bij hetg
beleg
^ ^,^^
van Grave, waarbijJhij
J^e416. Coehoorn.
bruik maakte van de
door hem uitgevonden,
gdraagbare C.-mortieren.
In 1692 verdedigde
bij
FJ Namen gtegen deran
g
schen, moest de vesting8 ten slotte overgeven.
g
terug,
In 1695 veroverde hijJ
g dat eerst door
hem en daarna door den beroemden Vauban z. a.))
versterkt was. Willem III benoemde hem tot luitenant-generaal der infanterie en ingenieur-generaal
g
g
der fortificatiën. Na den Vrede van Rijswijk (1697)
(
der artillerie en versterkte de
werd hijJ^
vestin werken van Groningen, Zwolle, Nijmegen,
Breda en Bergen-op-Zoom. In 1702 deed C. een inval in Vlaanderen, hielp
P Venlo, het kasteel van Luik
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g

en Bonn innemen. HijJ stierf aan een beroerte,, 17
Mrt. 1704, terwijl hij
J een aanval leidde op
A de Fr.
liniën in het land van Waes en werd begraven
te
gT
Wijckel
bijJ Sloten (Fr.).
Karel II van Engeland had
J
(
C. verheven tot ridder-baronet. Lodewijk XIV
deed hem vergeefs
de schitterendste aanbiedingen
g
g
om in zijn dienst over teaan.
Zijn
van
Zijnsysteem
Y
g
tijd in zwanggg
vestingbouw is langen
gebleven, totg tijd
dat de verbeteringen
veranderingg erin
g in het geschut
g
noodig
g maakten.
Coelenteraten(Gr. „holdarmi
g en" of Hofdieren
talrijke
groep
dieren, welker liJ ^
P van ongewervelde
g
chaamsdeelenewoonli
Jk straalsgewijs om een ceng
trale as zijn
J gegroepeerd.,^
De naam hofdieren" ontleenen zij
J aan de centrale lichaamsholte, die bijJ hen
den dienst van lichaamsholte, maagg en bloedvatenstelsel tegelijk
grondvorm van al deze
g J verricht. De gr
dieren is een zak, die bestaat uit een buitenste cellaag (ectoderm)) en een binnenste(entoderm), met een
opening
P g van voren, den mond. De voortplanting
P
g is
somseslachteli'k,
J soms ongeslachtelijk, soms zon
g
g emengd. Vaak ontstaan koloniën, waarvan de afmen
met
J d. individuen door de voedingskanalen
g
elkaar in verbindingg staan. Alle C. leven in het water; de meeste in de zee. ZijJ zijn
zij verdeeld in twee
p
(z.a.)
gen: de sponsen
(
} en de neteldieren
(z. a.).
ausen —
Coelestinus of Celestinus,^ naam van 5 Ppausen.
C.1I,g
de Heilige 422-432, eischte de erkenning van
zijnrimaat
en bestreed met goed
P
g gevolg
g g de Nestorianen. Herinneringsdag
g g 6 Apr.
P — C. V.^ de Heilige,
g,
stichter der Coelesti'nen
(z. a.} , 5 Juli 1294 tot paus
p
^
gekozen,
ekozen, deed 15 Dec. van dat jaar
afstand, werd
J
door zijn opvolger, Bonif acius VIII, gevangen
g g ehouden,est.
g 19 Mei 1296 (herinneringsdag)
(
) de
g gin
citadel Fumone. Heiligg verklaard in 1313. Zie verder onder Pausen.
Coelestijnen, monnikenorde, in 1258 in de Abruzzenesticht
door Petrus van Nurrhone, den lateren
g
paus
Coelestinus V. ZijJ volgen den regel
P
g der Benedictijnen, bezitten tegenwoordig
g
^nogg slechts weinige
g
kloosters. Hun dracht is een wittei'
AJ met zwarte
kap en zwart scapulier.
P
Coelibaat. Zie Celibaat.
Coen, Jan Pieterszoon,
gouverneur-generaal van
Ned.-Indië,ondle
^ gger
van het Ned.g
ezagin den
Archipel
P en stichter van
Batavia,eb.
g 8 Jan. 1587
te Hoorn, werkte 6 jaar
op
P een handelskantoor te
Rome, deed van 1607-1611 als onderkoopman
derkoo man
en in 1612 allo
PPerkooPman een reis naar Indië,
werd in 1613 boekhou417. Coen.
der-generaal
van alle
g
kantoren enresident
van de kantoren te Bantam en
P
Jakatra, werd 25 Oct. 1617 ter vervanging
van Lau^g
rens Reaal totouverneureneraal
benoemd.In 1681
g
g
bouwde hijJ een fort te Jakatra, dat, terwijlJ hijJ in de

343

Molukken versterkingoeken,
dapper verdedigd
g ^gPP
werd tegen
(ziePieter
(
g deJakatranen en deEngelschen
g
van den Broecke). In 1619 tere
teruggekeerd
gekeerd, verwoestte
Jakatra en stichtte opP de plaats
daarvan
P
Batavia.1 Febr. 1623 droegghij het bestuur over aan
Pieter de Carpentier
en kwam in Sept.
p
P 1623 met een
rijk beladen retourvloot in het vaderland terug.
g In
1627 trad hij,
opnieuw
als gouJ daartoe aangezocht,
g
P
verneur-generaal oP, aanvaardde het gezag
g g 30 Sept.
P
van dat jaar. Tweemaal werd tijdens
zijn
zij tweede
J
Batavia nogg door een inlandschen vijand
vergeefs
belegerd.
Gedurende het 2e belegg overleed
g
g
C., 21 Set.
P 1629.
Coevorden. Zie Koevorden.
Coeur, Jacques, Fr. staatsman,eb.
g omstr. 1400 te
Bourges,
koopman,
verschafte Karel VII de midP
g
delen om Normandië te veroveren, werd in 1440 in
den adelstand verheven, benoemd totezant
te
g
Rome en later te Genua, in 1450 tot minister van
financiën, werd door zijn
vijanden, aanzienlijk
aanzienlijke
J vijanden,
van allerlei misdaden beschuldigd
g en
iJg
werd met verbeurdverklaringg van zijn
goederen uit
Frankrijkverbannen (1455).
(
) HijJ trad in pauselijken
J
P
dienst, stierf in 1456 als opperbevelhebber
eener
PP
vloot tegen
paleis
s te
g de Turken voor Chios. Zijn
Jn P
Bourges bestaat nog
g en is een prachtig
P
g staal van
Gothische bouwkunst.
Cogito, ergo sum, Ik denk, dus ik besta"grondstallingaarvan
de wijsgeer Descartes((z. a.)) uitg
ging,g
als de waarheid, die het gemakkelijkst
erkend
J
wordt.
Cognac,
g ^ stad in het dep.P Charente in Z.-W.-Frankrijk, aan de Charente, 19 000 inw.; co
P ^ ac
ro
ductie.
naar de stad Cognac
uit wijn
wij
Cognac,
g
^ genoemde,
g
gedistilleerde
brandewijn
brandewijn van ong.
g 50 %
o alkoho ehalte ; aanvankelijk
J alleen in Frankrijk,later ook in
Hongarije,
Spanje,
Portugal,
Amerika, Italië en
P
g
g
Duitschland vervaardigd; wordtg
veel kunstmatig
bereid door aanewonen
alkohol z. g.gcognac-essen^acessen
g
ce toe te voegen.
die
Cogvaten noemden de Romeinen personen,
P
van elkaar of beiden van een derde afstammen, dus
in het algemeen
bloedverwanten. In en
engere
eren zin wer g
de C.esteld
tegenover
de a9
agnaten((z. a. ).
g
g
Cognossement,
g
^ stuk, dat strekt als bewijs van de
inlading
dat door den schipper
g van goederen,
g
PP of
ka
kapitein
binnen 24 uur na die inladinggafgegeven
P
moet worden e nuit kracht waarvan de rechtmatige
g
houder ervan recht heeft dieoederen
in ontvangst
g
g
te nemen.
Cohaerer. Zie Draadlooze telegrafie.
Cohaesie noemt men in de natuurkunde de aantrekkingskracht tusschen de kleinste deeltjes
deeltje van
stof. Gasvormige
g stoffen bezitten ggeen C. vloeistoffen slechts een zeererin
g
J bijJ
ge, die o. m. blijkt
het ontstaan van druppels
PP bijJde vaste lichamen is
het de C. welke weerstand biedt bijJ
breken,
scheuren, rekken enz. dier stoffen en deze heeten, al
naar hun C.-verhoudingen,
week, hard, taai,> elasg
tisch, bros, enz.
Clara, D. schrijfster
Cohn,^J
onder haar meisjes-
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naam Clara V iebi
q^ ggeb. 17 Juli 1860 te Trier, in

g

1897ehuwd
met den uitgever
C. te Berlijn, schreef
g
g
romans Es lebe die Kunst", 1899; „Das tigliche
Brot", 1900; Die Wacht am Rhein", 1902; „Das
schlafende Heer", 1904, Absolvo te", 1907, „Die
vor den Toren"1910
{
) novellen ,Kinder der Eifel",
1897 e. a.) en drama's Barbara Holzer, 1897;
Pharisáer", 1899).
Cohoes, stad in den N.-Am. staat New-York, aan
de uitmonding
g van de Mohawk in den Hudson,
24 000 inw. ; veel industrie.
troepenafdeelingg
troe
Cohorte,(Lat. cohors,„bende"),P
bijJ de oude Romeinen,^ samengesteld
uit 3 manupuli,
P
g
sinds Marius het taktische onderdeel van het legioen, dat uit 6 C. bestond. De C. was verdeeld in 6
centuriën van on gg. 100 man.
Coimbatore{ Ko'ambatoer
) , hoofdst. van hetge
9
lï knami
e distrikt
in het Eng.-Ind.
presidentschap
g
g
P
P
Madras, Zuider-divisie, in het Z. van Voor-Indië,
ten 0. van Calicoet, 53 000 inw.
Coimbra, hoofdst. van derov.
Beira in het midP
den van Portug^
al aan de Monde go, 18 000 inw. ;
in 1290estichte
universiteit, kunstacademie,
g
sterrenwacht, botanische tuin. — C. was van 1139—
1383 de residentie der Port. koningen.
g
Coin stad in derov.
P
g in het Z. van Spanje,
P Malaga
biJ de Sierra de Mijas,
000 inw.; marmergroeven.
J
^
Coir. Zie Kokospalm.
p
beroemd Ned. genees-Colter
^
^ Volcher of Koyter,
heer uit de 16e eeuw, een derondle
ers der weten^ gg
schappelijke
enP^
tholo ische
ontleedkunde; geb.
g
g
pP J
omstr. 1534 te Groningen,
studeerde in Italië, werd
g
in 1569 stad ggeneesheer te Neurenberg,
ggest. 1600
als militaireneesheer bijJ de troepen
P van Johan
Casimir.
Co ides staat in Venezuela, 14 800 K.M3.,
88 000 inw.
Co utepeq
ue^
hoofdst. van het dep.P Cuscatlán in
het midden van Salvador (Centr.-Amerika), ten 0.
van de hoofdstad Salvador, 12 000 inw.
Coke,
ggeb. 1
Co
, Sir Edward, Eng.
g rechtsgeleerde,
g
Febr. 1552 te Mileham Norfolk , was onderJacobus I
opperrechter
in de King's
g Bench en lid van den GePP
heimen Raad, werd in 1616 uit deze ambten ontzet,
de voornaamste verdediger
was in het Lagerhuis
g van
g
tegenove
de rechten der volksvertegenwoordigingte
enover
machtsoverschrijding
P
J g der Kroon;g est. 3 Sept.
vormen mede
1634. ZijnInstitutes” en Re orts"
P
deondsla
en
g van het Eng.g recht.
^
g wordt door
Co kes een brandstof, die verkregen
steenkool te verhitten bijerin
en luchttoevoer,
J ggeringe
o. m. als nevenproduct
verkregen
g bijJ de bep
reiding van lichtgas
C. zijn
g en heet dan gascokes.
g
lichter dan steenkool, overtreffen deze in hittevermogen
en in vastheid. De C. wordengewoonlijk
g
bereid in afzonderlijke
ovens (cokes-ovens). 100
J
K. G. leverenemiddeld
75 K.G. C. — C.-vuur wordt
g
bij v
benut tot het verkrijgen
van zeer groote hitte, bijv.
J g^
geProtessen; doch ook wel voor
J metallurgische
^
wone huisverwarmingn
g als keukenbrandstof. Voor
vulkachels worden inz.as-C.
gebruikt.
g
g
Fr. staatsman, geb.
erty J ean Baptiste,
^
g 29 Aug.
g.
p

1619 te Reims als zoon van een lakenhandelaar,
kwam na den dood van Mazarin in 1661 als controleur-generaal
aan het
g
hoofd der financiën en
werd na den val van Fouq uet, den opper-intendant
der financiën, waartoe hij
meewerkte, ook in diens
plaats gesteld.Lan gzamerP
hand breidde hijJzijn
J onvermoeide werkzaamheid
uit over alle takken van
het oPenbaar bestuur.
Door beschermende rechten bracht hijJ de Fransche
418. Colbert.
nijverheid
en den handel
J
tot bloei, liet arbeiders uit het buitenland komen, organiseerde de oorlo^vloot, was een beschermer van
kunsten en wetenschappen,
voerde de ontvangsten
PP
^
des rijks
o . Hij
^ P
J stichtJ tot een nooit ggekende hoogte
te in 1663 de Academie der Inschriften, in 1666 die
der Wetenschappen,
in 1671 die der Bouwkunst. Na
PP
zijn zuinigheid
1671 nam zijn
stond de
g
J invloed af; zijn
verkwisting en van het Hof in den weg;
g het volk
stelde hem verantwoordelijk voor de drukkende
belastingen
en toen hij
6 Set.1683
stierf, moest^
hij
J
Sept.
g
in den nacht begraven worden, om te voorkomen
dat hetegeu
J zou vergrijpen.
P el
Pzich aan zijnJlijk
Colch
prov. in het midden van Chili, 9987
^a^P
K.M2 ., 159 000 inw. ; de hoofdst. San Fernando ligt
g
ten Z. van Santiago.
g
Colchester,
Essex, 80
^ havenst. in het graafsch.
g
K .M. ten N. 0. van Londen, aan de Coine, 43 000
inw. • beroemd om haar oesterteelt ; oud kasteel der
Noormannen, Rom. oudheden. C. was onder
Angelsaksen de hoofdst. van het koninkr. Essex.
Colchicum. Zie Tijdeloos.
Colchis heette in de Oudheid een landschap
P aan
Euxinus( Zwart Zee),
de 0.-kust van den Pontus EuxinusZwarte
Russ. gouverg. overeenkomend met het tegenw.
g
Trapenement Koetais en het Turksche landschap
eP Tra
het legendarische
vaderland van Medefa en
g
(z. a..) De voornaamste
het einddoel der Argonauten
9
riv. was de Phasic de tegenw.
Rion, en de hoofdst.
g
Dioskurias.
Col di Tenda,
Tends versterkte Alpenpas (1873
1873 M. hoog),
g)
waaroverheen de oude straatweg
g loopt van Mentone naar Cuneo • sinds 1883 loopt
P een nieuwe wegg beheden denas
g tunnel;
P door een 3360 M. langen
unnel gebouwd
sinds 1899 is er ook een spoorwe^
g
8 K. M. lang).
g
Coldstream
wards Eng.arde-^
enadierre ^
'ment,
Coldstreamguards,g
in het vlek
Monk opgericht
in 1656 doorgeneraal
pg
g
Coldstreamin
Berwick, aan
{ het Schotsche graafsch.
g
de Tweed; ong.. 1500 inw.). Het was het eenige
g
regiment,
dat na de Restauratie van 1660 niet door
g
Karel II ontbonden werd.
Colenso,^Pplaats in het N. W. van Natal Z.-Afrika
aan de Tugela
naar
Y
P
g van Ladysmith
g en den spoorweg
de kust; 15 Dec. 1899 leden de Engelschen
onder
g
eg nederlaaggtegen
Buller er eenevoeli
g de Boeren
g
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) 20 Febr. 1900 werd C.
((1100 dooden en gewonden);
g
door de Engelschen
bezet.
g
Coleop teren. Zie Schildvleugeligen.
^9
Colesber
in het N. 0 der Kaapkolonie,
P
P
g^ plaats
20 K.M. ten Z. der Oranjeriv., aan den spoorweg
P
g
Port-Elisabeth - Bloemfontein - Pretoria; 2700inw.;
14 Nov. 1899 door de Boeren bezet, moest in Mrt.
1900 weer ontruimd worden.
1380 te Corbie in PicarColette,^ De Heilige.
g geb.
g
dië, Franciscaner non, stichtte als afzonderlijken
J
tak der Orde de Colettinnen, gest. 1464 te Gent; in
1807 heilig verklaard doorpaus Pius VII.
Gaspard
de, heer van Chátillon, adm. van
Coligny,
^Y^
p
te Chátillon-sur-Loing,
geb.
16 Febr.
Frankrijk,
g
zoon van den maarschalk Gaspard de C., werd in
1547eneraal
der infang
terie, in 1552 adm. van
Frankrijk en in 1555
gouverneur van Picardië, moest St. Quentin
aan de SP
j
anaarden
overgeven,
bleef 2 jaar
]
g
krijgsgevangen en werd
na den vrede van CateauCambresisouverneur
g
van Isle-de-France. In
1559'n
^ ghij
Jmet zijn
broeder, den bisschop
419. Coligny.
van Beauvais, tot het
Protestantisme over,laatste
zich aan het
P
hoofd der Hugenooten
tegenover
de Kath.
g
g
partij
g dezen vanaf
P
J der Guises en beoorloogde
1562 metoed
g succes. In 1570 werd de vrede gesloten ; C. werd de raadsman van koning
g Karel IX.
Catharina de Medicis en de Guises smeedden ten
slotte een samenzwering
tegen hemg
en toen hijJbij
J
g
het huwelijk van Hendrik van Navarra met Marhet Hof
g
9 aretha van Valois van zijngoederennaar
terugkeerde,
P
^ werd hij
J door sluipmoordenaars
g eg
wond22
g later had de St.
( Aug.g 1572).) Twee dagen
Bartholomaeusnachtlaats
en de gewonde
C. was
g
P
galg
een der eerste slachtoffers. Zijn
J Jlijk werd aan deal
van Montfaucon opgehangen, waar de koning,
g die
had, het kwam beleedihem zelf naar Parijs gelokt
g
iJ karakter en talenten een der
g en. C. was door zij
zijn tijd.
ggrootste mannen van zijn
Coil^Y ,Louise de, dochter van den voorgaande,
g
g eb. 26 SePt.1555, huwde
in 1571 met Charles de
éli n ,die eveneens inden
Tgy
St. Bartholomaeusnacht
viel, en nam daarop
P de
wijk naar Zwitserland. 11
Apr.
J te
P 1583 huwde zij
Delft metrins
Willem I
P
van Oran7 'e en werd de
moeder vanrins
Frederik
P
Hendrik. Na den dood van
Y
Willem 1 1584 woonde 420. Louise de Coligny.
zijJ te Vlissingen,
g daarna in Frankrijk,keerde in 1608
gunste van het Twaalfjan
Twaalfjarig
terug
g om Maurits ten 8^
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Bestand te stemmen, toonde zich verdraagzaam
in
g
deodsdiensttwisten,
werd door de Contra-Remong
stranten te Delft zelfs uitgescholden en met straatvuilg
ge ooid. Zij stierf 13 Nov. 1620 te Fontainebleau en is te Delft bijgezet.
Coli nspIaat, ggem. in het N. 0. van het Zeeuwsche
eil. N.-Beveland, 2054 inw.
Colima staat in Mexico, aan de W.-kust, met de
Revilla-Gi
g edo-eil. 5887 K.M 2. 87 000 inw. >
in het binnenland bergachtig
g((Nevado de C. 4450
g
M.). — De hoofdst. C. 25 000 inw., door
spoorP wegverbonden met de havenplaats
Puerto de C. of
P
Manzanillo.
CollapSus, (Lat. „ineenstorting"), het plotselinge
P
g
verval der levensenergie
en uitg nasterk bloedverlies
puttende ziekte: de huid wordt koud, de pols
P
P flauw,
nauwelijks merkbaar. Bij
de ademhaling
g nauwelijks
J C. dient
men opwekkende
in- en uitwendige
P
g middelen toe.
Collatie of recht van C. het recht om eengeesteli) ke standplaats
te vergeven,
waarschijnlijk voortP
g
gekomen
uit bepalingen emaakt
bij schenkingen,
ggemaakt
J
door wereldlijke
personen
gedaan,
tot het bouwen
P
g
van kerken. Het was en is nogg wel als een heerlijk
J
recht verbonden aan sommige
Onder
g heerlijkheden.
stadhouder Willem IV werd het C.-recht nadereg
regBij
geld en een stamboek dier rechten aangelegd. Bi
deondwet
van
1798
werd
het
afgeschaft,
doch
^
g
door koningg Willem I hersteld. Degeen,
geen die het uitoefent, heet de collator. In den loopP der tijden
hebJ
ben vele collators, inz. de staat, derovinciën
en de
P
of verkocht
ggemeenten, het C.-recht geschonken
g
aan deemeenten
der Ned. Herv. Kerk, die dan zelf
g
hunredikanten
kunnen benoemen.
P
Collectivisme is het socialistisch systeem,
dat het
Y
privaat-eigendomP
wil o heffen alleen ten opzichte
P
van den bodem en de overige
productiemiddelen en
gP
aan ieder zijn
J aandeel in deg gebruiks- en
g oeg enots
deren wil toemeten naar zijn
J arbeid. Zie verder oop
Socialisme.
Collage heeten in Frankrijken België
$^ voorbereidip ^
scholen voor het academisch onderwijs,
J s, over
eenkomend met de Ned.mnasia
en hoogere
ere
gY
gburgerscholen. De C. van den Staat heeten in Frankrijk
J
lyceles. Volgens
de wet van 1850 bestaan in België
g
g
twee soorten van middelbare scholen : de hoogere
g
(koninklijke athenaea, wanneer zij
J uit de schatkist,
en C., wanneer zijJ ggeheel
of gedeeltelijk
J door Prov ing
cie ofemeente
betaald worden)) en lagere
g
(gedeelg
telijk
J staats- engedeeltelijk gemeelitescholen) , die
middelbare scholenenoemd
worden De koninklijke
g
athenaea bereiden voor het hooger
J voor.
g onderwijs
de Franco door Frans I in 1530estichte
College
g
school, buiten de Universiteit staande en heteheel
g
der menscheli'ke
J wetenschap
P omvattend. De lessen
zijn voor ieder toegankelijk,
leiden
niet
op
J
g
P voor
eenig
J een aanvullingg voor het unig examen en zijn
versitair onderwijs.
J
Colleges
: a. onderwiJsin^ noemt men in Engeland
g
richtingen
met een academisch karakter (Oxford
g
bijv.bezit 21 C. Deze C. bezitten rechten van erkende lichamen, zijn
J meestal zeer rijk
J en bezitten
prachtigeg
gebouwen, waarin leeraren en leerlingen
g
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); gymnasia,
b. mnasia, ook wel Public Schools of Grammar Schools Seheeten, bijna altoos internaten (De
oudste hiervan is Winchester-C.,esticht
in 1393
1393)
g
en c. wetenschappelijkevereen ^g
' eng
engenootschappen ((bijv. het C. of Civilians, waarin de rechters van verschillende rechtbanken zitting hebben,
die volgens het reglement
den maaltijdgebruiken
g^
aan eenemeenscha
els Jke tafel, waarom dit C.
g
PP
wordt
wordt).)
^gewoonlijk
J Doctor's Commonsgenoemd
g
Colle
Colleges
es van Staat Hoo
e is in Nederland degezamenliJ ke naam voor: de ministerieele de partementen, den Raad van State, de KanselarijJ der Nederlandsche Orden, denHooge
bogen Raad van Adel, de
emeene gin
Rekenkamer, het Kabinet der Koningin
en de beide Kamers der Staten-Generaal.
godsd. secte,
sects ontstaan tijdens
Collegianten,
tijden
^ kleine g
g
vervolging
gg der Remonstranten. Coenraad van
Beuningen en Jan Wagenaar o. a. behoorden er toe.
Sinds het midden der 18e eeuw hebben de C. zich
langzamerhand
J de Doopsgezinden en
ggevoegd
g
g bij
de Remonstranten.
Collegium Germanicum de in 1552 door de Jezuieten te Romeestichte
inrichting gwaarin Duitsche
g
jongelieden
tot Kath. priester
werden opgeleid,
die
J g
P
Pg
gehouden
ehouden zijn zich later aan de Kath. zendingg onder
hun landgenooten
te wijden.
wiJ
Het werd in 1798
g
gesloten en in 1818 weereo
vereend is
g Aend. Er mee vereenig
klein Hongaarsch
collegie
g
g en te Rome bestaan
eveneens een Engeisch, een Iersch, een Belgisch,
g,
een Fransch, een Poolsch, een Zuid- en een NoordAmerikaansch collegie
^ in denzelfden geest.
g
admiraal, geb.
Collin
ood^ Cuthbert, lord, Eng.
^
g
g
26 Sept.
1750
te
Newcastle-upon-Tyne,
streed vanaf
P
1794 in de oorlogen
tegen
Frankrijk,
nam
in
den
Frankrijk
g
g
slag
bijJTrafalgar
na
(
) het sneuvelen van Nelson
g 1805
het bevel over, werd bevelhebber van de Engelsche
g
vloot in de Middellandsche Zee,est.
g 7 Mrt. 1810 0op
het schip
P „Ville de Paris" voor Minorca.
romanschrijver
Collins,
^ William Wilkie, Eng.
g romanschrijver,
van denenreschilder
William C. 1788-1847 ),
g
geb.
8 Jan. 1824 te Londen, ald. gest. 25 Sept.
g
P 1889,
schreef vooral sensatieromans„The
sensatieromans( „Th woman in
„No name", „Armadale", „The moon(zijn beste werk),
stone" (zijn
) „Man and wife", enz.).)
heldere opCollodium stroopachtige,slijmerige,
lossingan
1 deel nitrocellulose of schietkatoen en
g
3 deelen alkohol en 21 deelen aether, dient om kleine
wonden te bedekken, daar het, wanneer het er op
wordtestrekefl,
snel verdampt
J doorg
P en een fijn,
zichtig vlies achterlaat. Het C. wordt ook in de
fotografie
C. is een mengsel
^ ^ebruikt. Engelsch
9
g van
94 deelen C. met 1 deel ricinus-olie en 5 deelen terC. en wordt
Penti
J n; het is elastischer dan gewoon
g
eveneensebruikt
voor het afsluiten van wonden.
g
Collot d'Herbois,
^ Jean Marie, e en der op
P den
voorgrond
tredende mannen der Fr. Revolutie, geb.
g
^
omstr. 1750 te Parijs,
later lid
J werd tooneelspeler,
P
van de Nat. Conventie en van het Comité voor
Publiek Welzin;
na de verovering
J
g van Lyon
Y als
rechter daarheenezonden,
beval hijJ massa-terechtg
stellingen
g hijJ hielpP mede aan den val van Lobesp ieren (1
re, werd niettemin na het oProer der Jacobi'nen
Jacobijn

Apr.
aangeklaagd en tot deportie
de ortie
Ca
A 1795)naar
Y ne veroordeeld, waar hijJ in 1796 stierf.
Colmar, stad in den Elzas, aan de Lauch en aan
den spoorweg
44 000 inw.; veel
P
^ Straatsburg-Bazel,
g
handel en industrie.
Lancaster in N.-O.Coloer s tad in het graafsch.
^
Engeland
En eland, 26000 inw.; wol-industrie.
Colombes, vlek in het Fr. dep.
A Seine, 23000 inw.
petroleumraffinaderij en.
e uit het It.
Colombina » Duifje"
J
), ersonnag
P
kluchtspel,
minnares van Arlechina (Harlekijn),
P
(
3 ,
drastg steeds een zwart halfmasker.
Colombo, versterkte hoofdsi. en voornaamste
haven van het Eng.-Ind.
eil. Ceylon
opP een landY
g
tongaan de Z.-W.-kust, 128 000 inw.
E( (5000uro
P Banen
) ; kolenstation. C. heeft no een door de
Nederlandersebouwd
fort.
g
havenst. op
Colon, vroeger
g Aspinwall,
p
P een tot de
rePubliek Panama behoorend eiland in de Limonbaai (in de Caribische Zee), 18 000 inw. — C. havenst.
in de g
entiJnsche prov.
rov. Entre Rios, aan de Uru8uay, 14 000 inw. — C., voorm. territorium van
Venezuela, de eilandengroepen Ayes, Los Roues
en
q
Orchil 1 a omvattend, 431 K. M 2., ong.
g 3000 inw.
Colon- eilanden. Zie Galapagos-eilanden.
welks leden in de
Colonna, Rom. adellijkgeslacht,
g
Middeleeuwen heftige
waren der
g
g tegenstanders
Orsini en aanhangers
van de Ghibellijnen,
als wier
J
g
hoofden zij
Behalve paus
J gewoonlijk
g
J optraden.
P
P
Martinus V ( Oddone C. 1417-31) verdienen inz.
C.
veldheer
der
Milaneezen
in
vermeldingg : Prospero
p
Frankrijk (1495 )
den oorlog
g tegen Karel VIII van Frankrijk
en in den oorlog
g van K arel V tegen Frans I aanvoerder van het keizerlijk-pauselijk
JP
J leger,
g overwinnaar
bi Bicocca 1522 ;est.
g 1523; en: Vittoria C. marliezin van Pescara, beroemde dichteres, geb. in
1490;est.
g 25 Febr. 1745 te Rome. — Het Paleis C.
te Rome, aan den voet van het Quirinaal, is beroemd om zijn
prachtige
JA
J((50 bij 11 M.) en
g
g galerij
zijn
J kunstwerken.

Coloquin

plant uit de fa.
milie der Cucurbitaceeën,
komt in het
Oosten voor,
ook aan de
KaapP de Goede
HooP , in Kl.Azië en opP de
Grieksche eilanden; de
vruchten, C.appels,
ter
pp
groottevaneen
vuist, geel met
421. Colo q
cunt.
wit en zeer
bitter vleesch, bevatten het C.-bitter, dat als extract en tinctuur
in als
deeer
purgeergeneeskunde
Pg
middel wordtebruikt.
1
g
Colorado, naam van drie riv. in Amerika. — De
Oostelijke C. is een rivier in Texas, ontspringt
aan'
P ^
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den Z. 0. rand van den Llano Estacado, mondt uit
in de Golf van Mexico, ten W. van Matagorda;
ze
g
is 1450 K.M. lang,
g waarvan 320 K.M. bevaarbaar.
De Westelijke C. (C. del Occidente), riv. in het W. van
N.-Amerika, ontstaat door de samenvloeiingg van de
Green Riv. (uit het 0. deel van Wyoming)
Y
^) en de
Grand Riv. (uit het N. van den staat C.), stroomt
door reusachtige
b 1.286 en in haar
g canons((zie fig.soP)
benedenloop
P door de Coloradowoesti'n
^^ 2000 K.M.
lang,
g mondt uit in de Golf van Californië is tot aan
de Virgin
660 550
8^ Riv. bevaarbaar; stroomgebied
g
K.M'. — De Zuidelijke C.,
C. in het Z. van Argentinië,
g
ontstaat uit de samenvloeiingg der Rio Grande en
Rio Barrancas, die beide van de Cordi lleras komen,
is 1300 K.M. lang
g en mondt uit in den Atl. Oceaan.
Colorado, staat in het midden der Ver. Staten;
gebergten
hoogland
eng
met tal van toppen
g _
^
(
PP (Blanca
Peak 4410 M., Mount Lincoln 4357 M., Long
g Peak
4350 M., Peke's Peak 4292 M.);
) minerale en warme
bronnen; rijk
lood,
J aan delfstoffen( (zilver engoud,
g
koer,
etroleum
en steenkool) ; 269 269 K.'.
M
J
P ijzer,
P
799 000 inw.; hoofdsi. Denver. — C. werd in
1861 een territorium, in 1876 een staat der Unie.
Sinds 1893 hebben de vrouwen er dezelfdeo
P litieke
rechten als de mannen.
Coloradokever of aardappelkever
(
pp
yphora decemlineata) , tot de Goudhaantjes
9 es behoorende kever
soort, eivormig, 9-10g
m.M. lang, met geelachtig
g
g
witte vleugelschilden,
g
over elk waarvan in de
lengte
vijf zwarte
^ vijf
fi g 422 a ).
P
P en loopen.
((fig.
Deele
g larven (b)) richten door het wegvreten
g
van de bladeren der
aardsPP
el Planten ontzag like
schade aan;
J
422. a. Coloradokever;
deo
en
krui enen
PP
p c ()
P
b. larve; c.pop.
dengrond. De C. verPP
meer dert zich snel. Hi'l wordt uitgeroeid
door de eieg
ren en de larven te verzamelen en door het bestrooien
der bladeren met vergiftige stoffen. Sinds 1860 is
de C. vanuit de W. staten van N.-Amerika naar het
0. tot aan den Atl. Oceaan doorgedrongen en hij
hi
heeft zich ook in Europa
vertoond.
P herhaaldelijk
J vertoon.
Colorado S
prin
g^s stad in den staat Colorado,
in het midden der Ver. Staten, 29 000 inw.; erts- en
steenkolenmiJnen.
Coloratuur,^ d e versieringen
en technische vaar g
di gheden, waardoor een zanger
of zangeres
deg e8
g
oefendheid van haar stem kan doen blijken;
J
^ een oop
één lettergreep
^ P met zekere snelheid uitgevoerde ver bindingverschillende
noten; kleinere verg van versc
sieringen, zooals trillers, dubbel- of voorslag,
g^
ook wel fioritures.
Colossae,^ in de Oudheid een stad in Groot-Phr Y g ië (in het Z. W. van Kl.-Azië,^ aan den Lycus,
^zi'riJ
Y
vier van den Maeander in 65 n. Chr. door een
aardbeving
het
g vernield,
^ later weer opgebouwd,
1'g
tegenw. Chonas. A an de Chr.g
gemeente te C. schreef
Paulus den in het N. T. opgenomen
B rief aan de
pg

Collossensen.

347

Colosseum of Coliseum(It. Coliseo , het door Vesianus begonnen en onder Titus in 80 n. Chr. vol -

423. Ruinen van het Coliseum.
tooide amphitheater (188155 M. omtrek 524 M.)
te Rome, waarvan deootsehe
ruinen nog
^
g bestaan.
dat reusachtig
Colossus noemt men in het alg. iets,
^8
groot is (ook figuurlijk),
gelijk
g eli'k de tot de Zeven
Wonderen der Wereld g erekende C, van Rhod us,
een beeld door Chares uit Lindus stuksgewijs
g J uit
metaal gegoten
e oten en dat Helios voorstelde. Het werd
in 285 voltooid, was 36 M. hoog
g en werd 56 jaar
later door een aardbeving
g vernield. Of het schriJIn gs over de haven van Rhodus stond, zoodat de
schepen
tusschen de beenen doorvoeren, gelijk de
P
sage
g verhaalt, wordt betwijfeld.
Colt,^ Samuel, Am. ingenieur,
g
ggeb. 19 Juli 1814
te Hartford(Connecticut)
HartfordConnecticut), was de uitvinder van den
van een
• est. 10 Jan. 1862 als eigenaar
,g
g
fabriek van handvuurin 1852 opgerichte
groote
^
p8
wa
wapens
ens te Hartford.
de apostel
van Schotland,ggeb. in 521
p
te Gartan in het Iersche g raafsch. Donegal,
g stichtte
in 565 een klooster op
P het eiland Jona (Hebriden) en
est. 9 Juni 597 en
bekeerde de noordelijke Pikten;gest
heilig
g verklaard.
Columbanus, De Heilige, Iersche monnik,geb.
g
leerlinge
omstr. 540 of 550,^g
ging
en naar
8 in 595 met 12leerlin
gondië stichtte daar de kloosters Luxeuil en
Fontenay
Y en later in Italië aan de Trebia het klooster Bobbio, waar hijJ in 615 stierf, Herinneringsdag

21 Nov.

-"',4

4

Lat. „duiventil"), de boven elkaar
Columbarium(
Columbarium Lat
gP laatste nissen voor de aschurnen in de Rom.
grafgewelven; ook dezeggewelven zelf en tegenw.
g
worden van
de ha llen waarin de aschurnen bijgezet
g
de in de moderne crematoria verbrande lijken.
J
Columbia ( vroeger
Nieuw- Grenada) ,re
P ublek
in het N. W. van Z.Amerika, 1 206 200 K.M'.
4 978 000 meest R.-Kath.
inw. ( biJ na voor de helft
Mestiezen en Indianen) ;in
het W. het hooggebergte
g
^
g
der Cordillera'sNevado
(
de Huila 5700 M.) met tal
van vulkanen ( Tolima
5616 M., Cumba14790 M.)
424. Wapen
P v. Columbia. en devruchtbaredalenvan
de Magdalenarivier en de
Cauca; in het 0. laagland
((llano's).
g
) De landbouw
beteekent er niet veel, evenmin de mijnbouw, in
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weerwil van denooten
rijkdom
rijkdo aan mineralen
^
(goud, zilver, koper,
smaragden,
steenzout,
P ijzer,
g
steenkool, asfalt, zwavel); ook de nijverheid
is er
niet van veel belang.
g De handel begint in den laatsten tijd
J op
P te komen;^ in 1911 bedroegg de invoer
ong.
de uitvoer ruim 54 mill.gld.
g
g
g 44 mill. gld.,
In 1911 waren er 1000 K.M. spoorwegen en 17 161
K.M. telegraaflijn.
is de R. g
^ J'n. De staatsgodsdienst
Katholiekessc
Katholieke(aartsbisschop
aartsbiho te Bogota
g en 10 bisschopPverwaarloosd;
). Het schoolwezen is verwaarloosd; er zijn uniPen
versiteiten te Bogota
en te Medellin. --Staatsg
inrichting . Volgens
de grondwet
van 5 Aug.
g 18
86
g
^
(gewijzigd in Mrt. 1905)) staat aan het hoofd der
republiek
een voor 4 jaar
gekozen
president
die
P
J
g
P
ter zijde
gestaan wordt door 7 ministers; de wetg
gevende
evende macht berustbij
bi' het Congres,
Con es bestaande uit een Kamer van 72 afgevaardigdenrecht(
streeksekozen
voor 4 jaar)
J
) en een Senaat
g
van 27, eveneens voor 4 jaarekozen
leden.
g
Het budget
g bedroeg
g voor 1911 ruim 30 mill.
gulden. Standaardmunt is deeso
= 10 realen =
P
fl. 2, 40. Voor het wapen zie
men fig. 424. De vlagg
g
iseel-blauw-rood
in drie horizontale banen, waarg
van de bovenste,ele,
g dubbel zoo breed is als de
andere twee. In vredestijdtelt het leger
g ruim 6000
man; in oorlogstijd
algemeene
dienstg
^ J bestaat er al
Plicht. Het land is verdeeld in 27 districten en 2
territoriën; de hoofdst. is Bogota,
150 000 inw.
g
Geschiedenis. C. maakte vanaf 1547 deel uit van
het Sp.
kapitanaat Nieuw-Grenada, dat in
P eneralgP
1718 een vice-koninkrijk
J werd. In 1810 begon
g de
oP
stand, in 1811 maakte
het land zich^
van Spanje
P
los.(Zie
los.Zie Bolivar). In 1819 vereenigde het zich met
Venezuela; in 1822 met Ecuador tot de centrale
rePubliek C. In 1829 scheidde Ecuador, in 1830
Venezuela er zich van af. In 1831 werd de republiek
P
Nieuw-GrenadaP
g e roclameerd, in 1861 de Vereenigde
g Staten van C." ; sinds 1886 is het land een
gecentraliseerde
ecentraliseerde staat; 1899-1902 opstanden
en
P
burgeroorlogen; de liberale P
partij
J trachtte, doch
zonder succes, meteweld
het bewind in handen te
g
krijgen;
de regeering
g
g
g is nogg steeds conservatiefclericaal. In 1903 kwam C. met de Ver. Staten in
conflict over het Panama-kanaal, wat tengevolge
had, dat 3 Nov. 1903 het departement
Panama
P
zich onafhankelijkverklaarde en aanstonds als
onafhankelijke
J staat doordeVer.Staten erkendwerd.
Eerst in 1914 erkende C. de onafhankelijkheid
J
van Panama teen
g betalin g, door de Ver. Staten
van eenoote
^ schadeloosstelling.
g
Columbia bondsdistr. in het 0. der Ver. Staten,
aan de Potomac, in 1788 en 89 door de staten MarYland en Vir ^
' 'a aan het Congres
om
grafgestaan
g
er de bondshoofdst. Washm^on te doen verrijzen
;
J
179 K.M2., 331 000 inw. C. wordt namens het ConInes bestuurd door drie commissarissen.
Columbia of Oregon,
riv. in het N.W. der Ver.
e9
Staten, komt uit Britsch Columbia,, vereenigt
zich
gt
in den staat Washington met de Flathead Rivier,
mondt, 11 K.M. breed, in den Grooten Oceaan uit,
2000 K.M. lang(185
K.M. bevaarbaar); stroom geg (
bied 655 000 K.M2.

Columbia, naam van `verscheidene steden in de
Ver. Staten: C. hoofdst. van den staat Z.-Carolina
(in het Z.O. der Ver. St.), aan de Congaree,
26 000
g
inw., universiteit. — C.
C., stad in Pennsylvanië
Y
(( in het 0. der Ver. St.), aan de Susquehannah,
q
12 000 inw. -- C., stad in Tennessee (in het 0. der
Ver. St.), aan de Duckriv., 6000 inw. — C., stad in
Missouri (in het midden der Ver. St.), 5700 inw.;
universiteit.
Columbus, naam van verscheidene steden in de
Ver. Staten : C. hoofdst. van Ohio (in het N.W. der
Ver. St.), aan de Scioto, 182 000 inw., twee universiteiten. — C. stad in Georgia (in het Z. 0. der Ver.
St.), aan de Chattohoochee, 18 000 inw. — C. stad
in Indiana (in het N. 0. der Ver. St.), aan de White
Riv., 8200 inw. — C. stad in Mississi
( het
PPi (in
Z. 0. der Ver. St.), 6500 inw.
Columbus, Christophorus,(It. Christo f oro
Colombo, Sp. Christoval
Colon), de ontdekker
van Amerika, volgens
de nieuwste onderzoeking
en geboren
tusg
schen 26 Aug.
g en 31
Oct. 1451 teGenua, als
zoon van een lakenwever, deed verscheidene
groote zeereizen, die
hem versterkten inhet
425. Columbus.
denkbeeld, dat er in
het W. eenroot
land moest liggen,
g
gg trad in 1486 in SP.
dienst, kreegghulp
eindelijkhul van koningin
8 Isabella,
die hem bijJ een 17 Apr.
P
ggesloten overeenkomst
erfelijke waardigheid
de erfelijke
vang grootadmiraal
en viceg
koningder te ontdekken landen toezegde,
io der
g
kroonopbrengsten dier landen en nogg meerdere
voorrechten. 3 Aug.
g 1492 zeilde C. van Palos uit
met 3 karaveelen, landde na tal vanevaren
12
g
Oct. op
Salvador),
(
P het eil. Guanahani (San
) 27 Oct.
oPCuba, 6 Dec. opP
Haiti(Hispaniola), aanvaardde
16 Jan. 1493 de terugreis
en liep
^
P 15 Mei weder te
Palos binnen. Totande
van Spanje
^
P J verheven,
ondernam hij
J 25 Sept.
P
P vanuit Cadix met 17 schepen
zin
moest zich echter, om
J tweede ontdekkingsreis,
g
zich tegen
lasterlijkeJ
aantijgingen zi ner vijanden
vijande
g de lasterlijke
kunnen verdedigen,
Mrt. 1496 weer naar Spanje
PJ
g
inschepen.
30 Mei 1498 ondernam hij
J vanuit San
P
Lucar de Barrameda zijn
J 3e reis met 6 schepen
P en
ontdekte 1 Aug.
g het vasteland van Z. Amerika van
den mond der Orinoco af naar het W. Opnieuw
door
P
vijanden
zin
verdacht gemaakt
het Hof, werd
hij
Jvijanden
g bijJ
J
teen
g het eind van 1500 door Francisco Bovadilla in
ketenen vanuit Hispaniola
naar Spanje
P
P J overgege
bracht. Nadat hijJ zich volkomen gerechtvaardigd
g
g
had, zeilde hijJ 9 Mei 1502 met 4 schepen
P opnieuw
P
van Cadiz uit naar Centr.-Amerika, teneinde een
doorvaart te zoeken naar Indië kwam, na schipP
breuk te hebbeneleden
7 Nov. 1504 weder te San
g
Lucar terugg en stierf 21 Mei 1506 te Valladolid. Zijn
Zij
te Valladolid,
J overschot werd bijgezet
Jg
later te Sevilla, in 1540 overgebracht
naar Santo
g
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Domingo (Haiti), in 1795 naar Havana, in 1899
weder naar Sevilla. — Zeer bekend is' de volgende
anecdote : Toen men eens tegenover C. de verdienste
van zijn ontdekking
8 trachtte te verkleinen en beweerde dat zij
J niets beteekende, dat men slechts
op
A het idee had behoeven te komen om hem vóór
te zijn
J^ noodigde
8 C. z iJn bediller uit om een ei recht
overeind te zetten op
P tafel. Toen dit niet lukte, zette
C. het ei met een lichten slag
g neer, zoodat de schaal
werd en het bleef staan. Toen men hem
ingedrukt
g
dat dit al zeer gemakkelijk was,
deed opmerken,
p
er aan toe:
stemde hij
g
J dit aanstonds toe en voegde
» Men hoeft slechts o
P het idee te komen." Het ei
— C.'s oudste
van C. wordt nog
g
g vaak aangehaald.
tusschen 1480-82,
zoon Don Diego
^ geb.
g Colon,
g
werd na den dood zijns
vaders admiraal van Indië,
J
in 1508ouverneur
van Indië, in 1520 onder-koning,
g
g
terug;
gest. 23 Febr.
keerde in 1523 naar Spanje
gg
P
1526. — Diens zoon, Don Luis Colon,geb. in 1521
of 1522 te Santo Domino,
g werd in ruil voor het
afstaan derrivile
'ën van zijn grootvader,
hertog
9
^
^
van Per^ua, 1545 ook kapitein-generaal van Haiti,
keerde in 1551 terug,
g P polygamie
Yg
g werd 1563 wegens
naar Oran verbannen, ald.est.
3 Febr. 1572.
g
Ferrara,
Comacchio, versterkte stad in de It.rov.
P
niet ver van de uitmondingg der Po in de Adriatische
Zee, indelta-la
de gunen dier riv.; met de ertoe behoorende havenst. Magnavacca 12 000 inw.;
visscherij .
Comanchen of Comanches, Indianenstam in de
prairiën van Texas, behendige
P
^ ruiters en roovers,
zijn langzamerhand
benu nog
^ 1500 zielen, zijn
g
gong.
schaafd geworden.
6 Sept.
Combes Emile, Fr. staatsman,eb.
g
P 1835
aanvankelijk leeraar in de
te Roquecombe (Tarn),
(
) aanvankelij
bur egeneesheer en in 1876 ook burgelater8
wijsbegeerte,
J g
te Pons, in 1885, 1894 en 1903 tot lid van
den Senaatekozen
door Charente-Inférieure, was
g
minister van onderwijs,
van Nov.1895 tot Apr.
J
P
en
7 Juni 1902 tot 18 Jan. 1905 minister-president
P
min. van binnenl. zaken en van eeredienst, voerde
Pop
de congregaties( zie o
als zoodanig
g de wet op
uit; was een
Waldeck-Rousseau zeer consequent
q
militant voorstander van de scheiding
g van Kerk en
Staat.
Comenius
^ Johann Amos, eigenlijk Komensky,
opvoedkundige,geb
eb. 28 Mrt. 1592 te Nivnitz bij
arisch Brod in Moravië, studeerde te Heidelberg
8
in de god
P
geleerdheid, was van 1618-24predikant
en leider van de Broederschool te Fulnek. Toen na
den slag
g de Prot. leeraars verP den Witten Berg
g op
bannen werden, vertoefde C. in Bohemen, Polen,
en Zweden. In 1648 werd hijJ bisschop
Engeland
P der
g
Broedergemeente
te Lissa in Polen, waar hij
zij
Jzijn
g
ma a" schreef; in 1657
groot werk Didactica magna
vestigde
g hijJ zich te Amsterdam en overleed te Naarden 15 Nov. 1670. C. moet beschouwd worden als
Zijn
werk
de vader der moderne opvoedkunde.
J
P
poging
,Oibusictus"
(1657) was de eerstePg
P
g om tot
aanschouwing sonderricht te komen.
Come8 ( Lat. mrv. comites, „begeleider"), de beambten die aan de Rom. magistraten in den kei-
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zerstijd
J werden toegevoegd om hen bij te staan in
de bestuurszaken en het le gercomde rechtspraak,
P
mando ; sinds Diocletianus en Constantijn den Groote
titel der hoogere
ambtenaren; in de Middeleeuwen
g
alts^
aaf .
zooveel alsaaf
: C.palatinus,
p
P
8^
Comines of Commines ( Vl. Komen),
) stad op
A de
Frankrijk en België,
van Frankrijk
grens
^ wordt door de Lys
Y
g
op
verdeeld in twee deelen; hetedeelte
P den rechterg
oever behoort tot het Fr. dep.
P du Nord, 8600 inw.;
op
hetedeelte
A den 1. oever (C.-Nord) met 6700 inw.,
g
prov. West.-Vlaanderen;
behoort tot de Belg.
g P
textiel-industrie.
Comines,^ Philippe
pp de, Fr. staatsman engeschiedg
eb.geb.
omstr.1445 op
schrijver,
P het kasteel C. in Vlaanderen, diende 8 jaar onder Karel den Stoute, gin g
Lodewij
odewijk XI
in 1472 over in dienst van koning
g L
Frankrijk,
J werd na 1486 door Karel VIII en Lodewi'k
XII van het Hof verwijderd gehouden, werd
,?g
onderhandelingen
beechter toch met belangrijke
8^
g
zijn kasteel Argenton.
C.
last,est.
PJ
g
g 17 Oct. 1509 op
is vooral alseschiedschri'ver
beroemd geworden
J
g
g
en wel inz. door zijn hoofdwerk „Mémoires de Messire Philippe
PP de C.", dat in verscheidene talen werd
overgebracht.
8
Comitaat,^ graafschap;
^
P in Hongarije
g J de naam der
landsdistricten, aan het hoofd waarvan een z. 8g.
in enkele
„Oberg esP an" staat, welke waardigheid
g
familiën erfe liJjk is geworden
en wettelijk verbonden
g
is aan hooge
en bisschopszetels.
J
g
P
grijkswaardigheden
Hongarije
Hon
g J is verdeeld in 68 C., Kroatië-Slavoniëin 8.
Comité de la Sureté Générale. Zie Frankrijk:

Fransche Revolutie.

Comité du Salut Public. Zie Frankrijk: Fransche
Revolutie.

Comitiën(Lat. comitia), vergaderingen van het
Rom. volk, saamg
eroeP en door een daartoe gerech ti ggd overheidspersoon
P ersoon om te stemmen over voor gedaan werden in den vorm van vragen.
stellen, die
. g
g
Zij
J ontleenden hun naam aan het Comitium, een
PJein tusschen het Forum en de Curia, den zetel van
den Senaat. De oudste C. heetten comitia curiata
volgens de 30 curiae(elk
van 10
naar de stemming
(
g
der Patriciërs; na de
geslachten)wijzigingen
in de
gingen hun
staatsregeling
g g onder S ervius Tullius ^g
rechten over naar de comitia centuriata, waarin
zoowel Patriciërs als Plebejers stemden volgens
centuriën (z. a.) Verder had men de comitia tributa,
Plebejers later eveneens
oorspr.
P vergaderingen van Plebejers,
van het heele volk, waarin iedere
buurtscha
P tribus slechts één stem had, binnen
jk g
gestemd werd. Het
den tribus echter hoofde liJ
recht om over wetten en over oorlog
g en vrede te
beslissen deelden de comitia centuriata met de
comitia tributa. — Comitiën wordt in de nieuwere
din de beteekenis van grondgeschiedenisgebruikt
g
g
werden als
vergaderingen, gelijk er somsgehouden
g
men heteheele
volk wilde raadplegen over een
g
belangrijke
zaak.
gJ
Commandite en commanditair. Zie Vennootschap.
Commentry,
rY sta d in het dep.
P Aller (in het midd.
van een
van Frankrijk
J ), 10 000 inw. ; middelpunt
P
steenkolenbekken.
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Commewijne, riv. in het 0. van Suriname, ontstaat door de samenvloeiingan
de Tempati
g
P (uit
(
de
het Nassaugeb. en de CommewiJnekreek (van
(
} , stroomt biJ na 8eheel door
Broko
8 en
P ondober
laagland
en valt bijJ het fort Nieuw-Amsterdam in
8
de Suriname.
Commewijne, Beneden-, distr. in de Ned. W.-Indische kolonie Suriname, grenst ten N. aan den Atl.
Oceaan, ten 0. en N. aan de Boven-CommewiJne en
Cottica, ten W. en Z. aan Beneden-Suriname, bevat
lanta
plantages
es der kolonie, is door een
de belangrijkste
elden stoomvaartdienst verbonden met Parageregelden
maribo; het bestuur isevesti
d op
g
Peen deel der
g
cacao-plantage Frederiksdorp.
rP
Commewi n Boven-, distr. van de Ned. W.-Ind.
kolonie Suriname, ten W. grenzend aan BenedenCommewiJ ne en Boven-Suriname, ten 0. aan Cottica
geen
en Marowijne,
bevat bijna
8 plantages
P
8 meer, die
nog
J men vindt er enkele dorpjes
rP] van
g in cultuur zijn
Boschnegers.
Met het beheer is belast de distr.-comg
missaris, die op
is gevestigd.
P
P het station Ephrata
g
g
was de titel van enkele
Commissaris-generaal
g
hoogste
bestuurders van Ned.-Indië, in buiten gewohoo
g
benoemd en8gesteld boven derene omstandigheden
g
g eeriegvan Indië, aan het hoofd waarvan in gewone
g
tijden
de gouverneur-generaal
stond. Het tegenw.
J
g
g
g
Reg
eerie^-reglement voor Ned-Indië maakt het
uitzenden van zulk een ambtenaar onmogelijk,
gJ
werd.
tenzijJ
de wetgewijzigd
OCommodore-eilanden,^ ^(Russ. Komandorsk
ye stro
ten 0. van
wa) , Russ. eil.-groep
8
^ P in de Behringzee,
Kamsjatka, genoemd
naar den commodore Behring
n9
8
( z.a.) bestaat uit 4 eil., waarvan de eil. Behringg en
bewoond
zijn, 650 inw. (Creolen, Aleoeten
Mjednoj
'
J
en Kams atdalen .
Commodus, Lucius Aelius Aurelius, ook Marcus
Antoninus, Rom. keizer,eb.
g 31 Aug.161 n. Chr.,
zoon en in 180
o vol
P ger van Marcus Aurelius Antonius ; een laf, wreed en verkwistend vorst; liet het
zijngunstelingen;
^
werd
bestuur des rijks
J over aan zijn
g
31 Dec. 192 op
P aanstoken van zijn minnares Marcia
geworgd.
Commune, of Commune van Parijs, De, heet het
socialistisch bewind, dat zich door den oPstand van
18 Mrt. 1871 van Parijs
J meester maakte en zich tot
29 Mei d. a. v. wist te handhaven tegen
^ de troepen
P
der Fransche regeerieg. De C., wier aanhangers
g
Communardsenoemd
werden, was voortgekomen
8
8
uit het Centrale Comité der Pari ache
Nationale
J
Garden, die tevens de kern vormden van het leer
8
groote dapperheid
verdedigde
der C. dat Parijs
J met 8T
PP
8
teen
regeering
eerie
tegende troepen
P uit Versailles, waar de re
met
toen zetelde. De oorlog
g werd aan beide zijden
derootste
verbittering g
gevoerd.
Krijgsgevangen
g
8
Communards werden meestal doodgeschoten;
de
g
C. harerzijds
harerzijds liet, toen de Fr. troepen
J binnenP Parijs
$erukt waren en de strijdreeds in de straten woedde,
deersonen
die
had evan
en8
egevangen
^ zijJ alsgijzelaars
P
nomen en waaronder zich o. m. de aartsbisschop
van Parijs,
J ^ Darboy,
0
y bevond, doodschieten. Parijs
gedurende den strijd;tal van
had vreeseli'k
te lijden
Jg
monumentaleebouwen
werden verbrand. Vreeseg

lijk
lik was de weerwraak der overwinnaars; duizenden
doodgeschoten.
In de z. .g bloedige
g
g Meiweek,
na 20 Mei, toen de Fr. troepen
P ParijsJ binnendrop g en, werden 6500 Communards doodgeschoten.
S
Nadat de laatste strijders
o het
op kerkhof Père-laden
z.
g.
Mur
des
Fédérés
waren
neergeChaise bijJ
g
8e
schoten, werden nog
g 8 e8 38 578 manggevangen
nomen en af doodgeschoten af naar Nieuw-Caledonië verbannen ; vrijgesproken werden slechts
weinigen. — Leiders der C. waren Blanqui,
^ Felix
Ber eret, Cluseret, DombrowsPyat, Assy, Delescluze, Bergeret,
ky, Grousset. De meesten hunner sneuvelden of werdenevan
en
Hoofd der Fr. regeering
ggenomen.
g
g
8was
8
Thiers, opperbevelhebber
van het re8eering
sla8er
PP
Mac Mahon, van wiens onderbevelhebbers vooral
J on8generaal Gallit et zich onderscheidde door zijn
meedong enlooze ggestrengheid,
om niet te zeggen
gg
8
wreedheid. — Doel der C. was de centrale regeerie gsorganisatie
van Frankrijk
Frankrijk te vernietigen
8
g en daarvoor
in delaats
te stellen gemeenten
(communes) met
P
g
vereenig
vereend tot
deootst
mogelijkezelfstandigheid,
8r
8
federatieve republiek.
De aanhangers
der C.
8
P
werden daarom ook wel Fédérésefedereerden
g
genoemd.
Communiceerende vaten noemt men twee of meer
opene,
van onderen met elkaar in verbindingg staanP
de buizen of reservoirs.
Giet men daarin een of
_.
L
andere vloeistof, dan
zal die in alle buizen
even hoog staan(Wet
der C. V. Heeft men
in de verschillende bui426. Communiceerende zen ongelijksoortige
vaten.
vloeistoffen, die zich
niet met elkaar vermengen
gJ S. G.
g en een ongelijk
hebben, dan zullen in buizen vaneli
8Jke doorsnede
de hoogten der vloeistofkolommen,emeten
vanuit
g
het vlak der onderlinge
even8 aanraking,omgekeerd
g^ g
redigJ
zijn aan haar S. G.
v an het Lat.
communio P)
(gemeenschap),
Communie,^
^
noemt men in de Chr. en inz. in de R.-Kath. Kerk
de viering
8 van het Avondmaal, omdat zij, die daaraan deelnemen, de communicanten, erdoor worden
toegelaten
tot de gemeenschap
^
g
P der geloovigen.
8
g
Communisme heet die richtingg van het socialisme,
welke niet alleen de opheffing
P
^ eischt van hetPrivaateigendom
derproductie-middelen,
doch ook
g
P
van dat der verbruiksvoorwerpen.
(Zie
verder oop
(
rP
Socialisme.)
Comnenos of Comnenen, BYzanti Jnsch keizers8eslacht, dat 1057-59 en 1081-1185 opP den troon
te Konstantinopel
P zat, en van 1204-1462 opP dien
te Trebizonde (zie Byzantijnsche
Trebizon .
Ri^ en Trebizonde).
^
y
Een vrouw uit diteslacht,
Anna Comnena,^ dochg
ter van Alexius I, die in 1081 keizer werd, is beroemdebleven
door een werk
g alsgeschiedschrijfster
van 15 boeken over de regeering
g
^ van haar vader en
de zeden
enaan het Hof te Konstantig ewoonten
no el. De laatste
C. in Trebizonde, David Comnenos,,
^
werd in 1465 te Stamboel met heel zijn
gezin om het
Jg
levenebracht,
opP bevel van Mohammed II. Naar
g
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men wil was de laatste spruit
uit dit geslacht
genomen. Het kasteel te C. is reeds door de MeroDeme- g
P
g

in 1750 opP Corsica, in in 1782 vingers gesticht; het werd onder L
trios Comnenos,
Lodewij
odewijk XV en
^ geb.
8

door de re
eerin
g uitPolitieke^onden alsnag
komelin8 van David C. erkend; gest.
8 Sept.
g
P 1821
als maréchal-de-camp
P in het Fr. leger.
g
Como-meer, Lago di Como, het Lacus Larius der
Romeinen (vandaar nog
Lario),
g wel I l) meer in 0 P
er-Italië, 213
(199) M. boven de zee, 49 K.M. lang,
,
g
tot 5 K. M. breed, 144,4 K.M. groot, tot 407 M.
diep;
Bella 'o
P de riv. Adda stroomt er doorheen; bijJ Bellagi
het meer zich in een Z. W. arm, zonder
afvoer, waaraan Como ligt, en een Z. 0., het meer
van Lecco, waaruit bijJ Lecco de Adda stroomt. Het
C.-meer is zeer rijk aan visch. Het wordt ook door
stoombooten bevaren.
ComO^ hoofdst. van de It. prov.
C. (2861
K. M a.,
(
P
614 000 inw. ), aan het Z. W. uiteinde van het
Meer van C., 44 000 inw.; marmeren domkerk
(1396), stadhuis (1215); ten Z. van C. het vroeger
g
sterke kasteel Baradello.
aan
den
N.
ingang
van
de
Comoren, eil.-groep
^ P
g g
Straat van Mozambi
Mozambique,
en het
q tusschen Madagaskar
g
vasteland van Afrika; de belangrijkste
ervan zijn
^J
Groot-ComoreAn
asi J)
a , Mohilla (Mohéli).Johan( g
(
) . Joh
naNsoenaie
en
ze zijnJ voor een deel vul) Ma otta;
Y
(
kanisch; 1987 K.Ma., 85 000 inw.Arabieren
en
(
Ma
Mayotta
otta is sinds 1841 een Fransche kolonie, de overige,
g door sultans bestuurde, eil. stonden
sinds 1886 onder Fr.rotectoraat,
onder een te
P
Mayotta
zetelenden gouverneur,
terwijl 3 Aug.1912
1
g
de eil. Anoean,
j
Mohéli en Groot-Comore tot Fr.
koloniëneg roklameerd
werden. Op
P Johanna, het
P
voornaamste eil., hebben de Eng elschen een kolenstation.
, Claas Gerritszoon, berucht Ned. zeeCom !
roover,eb.
in
8
g 1587 te Oost-Zaandam, ald. gest.
1655. Gedurende zijn avontuurlijk
J leven maakte hijJ
358 scheen
P buit, ontza gook de Nederlandsche niet,
was zeer bevriend met den sultan van Marokko,
kreeg
van de Staten en vestigde
g ten laatste pardon
P
g
zich te Zaandam. HijJ stierf ten slotte nogg arm.
Compagnie
beige maritime du Congo,
p^ g
g naam van
een in 1895 te Antwerpen
opgerichte stoomvaartrP Pg
liJ n, die een geregeld
verkeer onderhoudt tusschen
g 8
België en de Belg.
g
g Kongokolonie.
Com p^onn
^ e^ in Frankrijkeen overoude oroorspronkelijk
J al^anisatie der ambachtsgezellen,
g
P
leen in de bouwvakken, ten doel hebbend deezel8
len op
zij
leerjaren te steunen; zij
P hun tochten in de leerjaren
vormde niet één vereen
' ,^
doch drieP
groepen, die
^g
meestal zeer vijandig
tegenover
elkaar stonden. In
g
der nieuweren tijdis zijzijmeerendeels verdrongen
8
door de vakvereeni^g
' en en de ziekenfondsen; in
zij zich noggggehandhaafd
enkele bedrijfstakken
heeft zij
J
biJ v. onder de Pari Jsche timmerlieden.
naam van drie veenkanalen in
Compagnonsvaart,
p^
het 0. van Friesland: de Drachter C., de 0p sterlandsche C. en de Schoterlandsche C.
Com
p i e^ s tad in het dep.
J
P Oise in N.-Frankrijk
(ten N. van Parijs),
aan de Oise 17 000 inw.;
J
23 Mei 1430 werd de Maagd
g van Orleans onder
de muren der stad door de Bourgondiërs
gevangen
8
g
g

Napoleon I vergToot en verfraaid. Napoleon trouwde
er met Maria Louise en Leopold
I van België met
p
P rinses Louise, dochter van Lodewijk
^ Philips
p van
Frankrijk (4 Juni 1831). In 1624 werd er een verdragg
gesloten tusschen Frankrijk en de Ver. Nederlanden, waarbij
subsidie
J Richelieu ons een jaarl.
J
toekende, onderehoudenheid
voor ons, geen
vrede
g
g
te sluiten zonder Frankrijksgoedkeuring
g
gen dit land
in den oorloggbijJ te staan ; in 1635 een aanvallend en
verdedigend
verbond, ten doel hebbend een gemeeng
8
schappelijken
inval in België;
^ in 1738 een tusschen
waarbij de eerste staat Corsica
Genua en Frankrijk, waarbij
aan Frankrijk verkocht.
esteldbloemi9en is de naam
Compositae of Same^
van deootste
plantenfamilie.
De tot deze familie
^
P
behoorendelanden
hebben meestal zeer kleine
P
bloemen, die opP een gemeenschappelijken
vruchtPP J
g
bodem zijn
ingeplant en een „hoofdje" vormen,
J^
door éénemeenscha
eli'kJ omwindsel omgeven.
g
g
PP
Zie fig. 200 : 4) Zulk een „hoofdje" heet ook wel
j
„bloemkorfe".
De bovenstandige kelkbuis, uit
borstels of haren samengesteld,
vormt later het
g
vruchtPluis; de bloemen zijn
J buis-, trechter- of
klokvormig,
tweeli i of tong-g (lint-)) vorg ook weltweelippig
mig. Hiernaar verdeeld met de C. in buisbloemen
( T ubuli f loren
) , lip bloemen (Labiati tloren ) en .lintbloemen Linguli f loren .
Zie Santiago
Compostela.
^ de Compostela.
p
p
Zie Stoommachines.
Compoundmachine.
po
Comte August, Fr. wiskundige en wijsgeer, geb.
19 Jan. 1798 te MontPellier, van 1832-1851repere een examinator aan de Polytechnische School
te Paris;
5 Set.
J aid. gest.
P 1857. C. was degrond^
g
legger
(z.
P
( a. ), een leer, die alle
gg van het positivisme
metaPY
h riek verwerpt.
PZijn
J hoofdwerk is de „Cours
dehiloso
hie
(6
P positive"
P
P
( dln. 1839-42 ).
Comuni,^ It. berglandschappen. Zie Sette Comuni
en Tredici Comuni.
Conception, hoofdsi. van de p rov. C.(9222
K. M'.
(
217 000 inw.) in het midd. van Chili, aan de Biobio,
55 000 inw.
Conciergerie,
^ voormalig
g
g kasteel,
^ laterParlementsgevangenisParijs,
te Pari vooral berucht uit de da
dagen
g
van het Schrikbewind, toen ze als staatsgevangenis
werdebruikt.
Koningin Marie Antoinette woonde
g
er alsevan
8ene. Danton, Hébert, Chaumette en
g
Robespierre
brachten er hun laatste uren door. BijJ
p
de Septembermoorden
^(1792)) werden er op
P één dagg
288evan
enen
afgemaakt.
Tegenw.
is het een huis
g
g
g
8
van bewaring.
g
Concilie concilium of kerkvergadering, heet in de
Kath. Kerk een vergaderingvan kerkelijke
kerkelijk waardigbijeengekomen
om kerkelijke
kerkelijk
zaken
behandelen en er beslissingen
8 over te nemen. De
eerste C. (tot in de 4e eeuw) werden alleen maar bijeeng
eroePen door de bisschoppen
PPen van eenofmeer dererovinciën
(provinciale C. en stonden vanaf de
P
(^
3e eeuw onder leiding
Daarnaast
P
8 der metropolieten.
had men diocesane synoden
als vertegenwoordigingen
y
van de kerkelijke
J diocesen. Nadat het Christendom
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staatsgodsdienst
was geworden,
ontstonden het
g
g
eerst de 1^triarchale synoden,
door verscheidene
y
metropolieten
bijeengeroepen en vaak het karakter
P
dragend
van nationale snoden
en ten slotte de
8
y
rijkssynoden of oecumenische (d. i. algemeene) C.,
waarop
geheele Christelijke wereld verte genwoor P de g
diggd was( het eerste te Nicaea, in 325). De eerste
zeven, door de Rom. en de Gr. Kerk beiden erkend,
werden door deBYzanti Jnschen keizers bieeng
eJ
roepen,
de latere, alleen Westerscha doch als
P
oecumenischeeldende,
door de P
pausen ( Lateraang
snoden).
In de Chr. Germaansche staten hadden
y
voor het eerst weer nationale C.laats,
inz. in den
P
Karolin ' chen tijd;ze werden bijeengeroepen door
de koningen,
meestal in overleg
g
g met de stenden
des riks.
Het hoo
stageza
Kerk, waaroP het
J
g
gin de Kerk
oecumenisch C. te Constant (1414-18) aanspraak
P
maakte, is door deausen
nooit erkend en de strijd
strij
P
is op
P het Vaticaansch C.(1869-70)
) be(
slecht tente
de paus
werd onfeil8^der pausen:
P
P
baar verklaard in kerkelijke
zaken. De R.-Kath.
J
Kerk telt 20 oecumenische C. de Gr. slechts zeven.
Zie ook op
P Lateraan, Trente en Vaticaansch Concilie.
waar de kardiConclave,, k amer, inz. de plaats,
P
nalen bijeengekomen
voor de verkiezing
J g
g van een
nieuwenaus,
ook deze vergadering
zelf.
de
P
g
^ Volgens
ng
g
voorschriften van het Concilie te Lyon
(
) moet
Y (1274)
de C. bestaan uit één kamer, zonder tusschenwand
ofordi'n,
g J maggzijJslechts één ingang
g g hebben en
mogen
de kardinalen haar niet verlaten vóór de
g
nieuweaus
is. De verkiezinggheeft meestal
P gekozen
g
plaats in het Vaticaan.
ps
Concord,, h oofdst. van den staat New-Hampshire
(( in het N. 0. der Ver. Staten),aan de Merrimac,
20 000 inw.
Concordaat beteekent in het algemeen een overeenkomst, een vergelijk,
in het bijz.
bij z. ieder door den
g
paus
wereldlijke
en een wereldlijke regeering
g g gesloten
g verdrag
g
betrekkelijk
J verhoudingen
g en aangelegenheden der
R.-Kath. Kerk. De belang^J
"kste C. zin:
J het C. van
W ormszie
op
(
P Worms);
) het C. van Aschaf enburg of
van Weenen, 17 Febr. 1448esloten
tusschen paus
P
g
Nicolaas V en keizer Frederik III; het Fransche C.,
15 Juli 1801esloten
tusschen paus
Pius V II en
P
g
Bonapart
Bona
arte en dat tot 1905 bleef bestaan, toen de
scheiding tusschen Kerk en Staat in Frankrijk
Frankrij het
vervallen; het Spaansche C.((16 Mrt. 1851)) en
het Oostenri'ksche
C.(18 Aug.
^
g 1855, in 1870 door
Oosten
Oostenrijk
1`YJ opgezegd).
Concordantie((Lat. „overeenstemming")
P
g alphabetische lijst
J van alle in eenig
mgboek voorkomende
woorden, met opgave
van de plaatsen, waar zij
zij
PgP
voorkomen, of van alle opp een bepaalde
gedachte
of
P
g
een bepaald
onderwerp
betrekkingghebbende P
P
rP
sen. Men heeft reeds vroeg
e
J bel
g8 C. van den Bijbel
maakt, reeds in de 15e eeuw Antonius van Padua).
In ons land is zeer bekend de C. van de Statenvertaling,
g vervaardigd
g door den Groningschen
g
Predikant T rommius(1672-91, 3 dln. folio).
Parij aan
Concorde, Place de la, beroemdlein
P te Parijs
oever der Seine, in 1748 aangelegd door Lodewijk X V wiens standbeeld er verrees en naar wien

^

het Place Louis XV heette. Tijdens
de Revolutie
werd het herdoopt
P in Place de la Bévolution en werd
het tooneel der terechtstellingen.
Lodewijk
g
.7 XVI en
Marie-Antoinette werden ere
g ' otineerd. Midden
op
staat de obelisk van Luksor, in 1866
P het plein
P
uit Egypte
en g
geflankeerd
door twee
eflan
gYP overgebracht
g
monumentale fonteinen.
bi' de oude Romeinen deodin
Concordia was bij
g
der eendracht ; zij
J werd
voorgesteld
als een matrone,
g
in zittende houding,
g met
een hoorn des overvloeds
in de linker- en eenpalmtak of een weegschaal
in
g
de rechterhand.
Concordia,
, stad in de
Prov. Entre-Rios in het N. 0.
van Argentinië,
op
P den r.
g
oever der Uruguay, 13 000
inw.
427. Concordia.
Concordiinboek heet de volledige
boeken der
g verzameling
Y
g van alle symbolische
Luthersche Kerk, voor het eerst te Dresden uitgeg even 25 Juni 1580.
Concordiinformule, eendrachtsformule"
) heet
het laatste symbolische
geschrift
der Luth. Kerk,
g
Y
opgesteld
om haar leer vast te stellen. Naar het
Pg
klooster Berge
g biJ,.Maagdenburg, waar het door de
voornaamste Luthersche theologen
Pg
g werd opgesteld
in 1577, heet het ook het Be he boek. Het werd
niet algemeen
aanvaard.
g
Concurrente crediteuren zijn
J in het handelsrecht
die schuldeischers, welke niet,elijk
gde preferente
crediteuren, eenti
g hebben ten
g recht van voorrang
opzichte
van de betalingghunner vorderingen.
g
P
vorstelijk geslacht, zijlinie van het
Condé, Fr. vorstelijk
Huis der Bourbons en dat zijn
J naam ontleende aan
delaats Condé-sur-l'Esdeplaat
(z. a.). — De eerste
prins van C., Lodewijk
P
van Bourbon, jongste zoon
van Karel van Bourgondië,
hertog
g vanVendóme, broe.
der van koningg Anton van
Navarre, g eb. 7 Mei 1530,
was de aanvoerder der Hugenooten in de godsdienstoorlogen
g van 1562, 1567 en
1569, werd 13 Mrt. 1569
428. De Groots Condé. bijJ Jarnac ggevangen
g $reno men en doodgeschoten. —
Zijn oudste
zoon, Hendrik !,P
prins van C., hertogg
^
van Enghien,
ng
ggeb. 29 Dec. 1552, was na den dood
zijns
vaders met Hendrik van Navarre aanvoerder
J
der Hugenooten,
g
gest. 5 Mrt. 1588. — Zijnzoon
geb.
Hendrik ^IIPprins van C., hertogg van Enghien,
g
^
Frankrijk in het
1 Sept.
P 1588, door Hendrik I V van Frankrij
opgevoed,
streed 1621-22 tegen
Pg
g
g de
Hugenooten, gest
est. 26 Dec. 1646. -- Lodewi k II van
van C.,gewoonlijk
g
J'k de Groote C.
g eP
naamd, oudste zoon van den vorige,
g ggeb. 8 Sept.
P
1621 voerde in 1643 het bevel over de Fr. troepen
P

g
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in de Nederlanden tegen
overwinA ] aar
g de Spanjaarden
ningbij JRocroi, 19 Mei);
} versloeg
g met Turenne 3
Aug.
J Allersheim de Beieren onder Mercy,
y
g 1645 bij
veroverde in 1646 Duinkerken, wasedurende
de
g
Fronde een tegenstander
van
Mazarin,
ging
in
1652
g
gg
in Spaanschen
dienst over, streed met S Paansche
P
ter
Turenne, werd als hoogverrader
troepen
g
P tegen
g
dood veroordeeld, na den vrede (in 1659) in zijn
J
waardigheden
en goederen
hersteld. In 1672 stond
g
g
C. aan het hoofd van een legerafd.
van 30 000 man,
g
werd bijJJ
den overtocht van den Rijnbij Lobith gewond. In 1674 leverde hijJ in de Z. Nederlanden een
onbeslisten veldslag
g teen
g stadhouder Willem III
bi' Séneffe, 11 Aug.), streed in 1675 na Turenne's
(J
dood in Duitschland tegen
g Montecuculi,gest. 11 Dec.
1686. — Lodewijk Jozef van Bourbon, P rins van C.,
g 1736, verliet in 1789 Frankrijk, organi ggeb. 9 Aug.
seerde op
zijn kosten een leger
^ met wie
g van Emigrés,
PJ
streed en in 1797
hiJ 1792-96 onder de Oostenrijkers
in Russ. dienst trad. In 1801hij
naar Engeland,
^gg
keerde in 1814 met Lodewijk X V III naar Frankrijk
terug;
13 Mei 1818 te Parijs.— Zijn zoon,
g gest.
gJ
prins
Lodewi k Hendrik Jozef,^ hertogg van Bourbon,P
met zijn
van C., geb.13 Apr.
^ vader geëmigreerd
g ^
P
gest. 27 Aug.1830 te ChantillY(
(hijpleegde
JP g zelfmoord
zijng
een e
door ophanging), was de laatste C., daar zijn
zoon,, de hertog
hiep (z.
Enghie
( a.)) in 1804 doodg van En
geschote was.
noemt men bij
J stoommachines een
aan de zijdevan den zuiger,
inrichting,
g^g
die met de condensatie-ruimte in verbinding
g staat,
de afgewerkte
stoom verdicht wordt, zoodat een
g
luchtledigwordt gevormd,
de atmosferische tegeng
g
druk wordt opgeheven
en men één atmosfeer wint.
Pg
Hetebruik
van den C. veroorzaakt een aanmerkeg
lijke
J besparing
p g in het kolenverbruik. De C. worden
verdeeld in injectie-C.
J het koelwater als
7
((waarbij
een reen
] druppeltjes
PP ] in de condensatiebuis
g van fijne
wordtes
J het
((waarbij
pp
g Poten en in oppervlakte-C.
koelwater door eenpomp
g vertind
P P in een menigte
buizen wordtgedreven, tegen de buitenkoP
zijde
zijde waarvan de stoom neerslaat).
^ grensvesting
g in het Fr. dep.
P
^
du Nord, aan de Schelde, 5000 inw.
Condor. Zie Gier.
Condorcet, Marie Jean Antoine Nicolas Caritat
en wiskundige,
markies de C., beroemd Fr. wijsgeer
J gg,
geb.
17 Sept. 1743 te Ribeg
mont bijJ St. Quentin,
werd in 1769 lid van de Academie van WetenschapP
P
en levenslang
en in 1777levenslan
secretaris daarvan; sloot
zich aan bijJ de Enc
Yclo
P aedisten, lid en later voorzitter van de
Wetgevende
Vergadering, later lid der
Nat. Conventie, aanhanger
8
der Girondijnen,
na hun
val mede in staat van be429. Condorcet.
schuldi ^g ggesteld en, daar
hijJ zich sc huil hield, buiten de wet gesteld.
Zijn
Zij
g

vriendin, madame Verney,
y hield hem 8 maanden
verborgen, in welken tijd hijJzijn
J hoofdwerk »EsdesPprogrès
de es
l'qwisse d'un tableau historique
q
g
van een histori
historisch tafereel
(
P rit humain", „Schets
van de ontwikkeling
eest"
geest"
g van den menschelijken
J
schreef. Toen hij
J in de bladen las, dat zij,
J^ die ver oordeelden herbergden,
met den dood gestraft
zou g
g
den worden, waren de driegendste beden van madame Verney
y niet in staat hem in haar huis te doen
blijven. HijJ verliet vermomd Parijs,
J dwaalde in de
omstreken rond, werdevan
en
en onttrok
g genomen
8
g
zich door vergif
guillotine (6
(
g in te nemen aan de ^
April
P 1794 ).
Condottieri It. enk. condottiere) waren in de 14e
eeuw in Italië aanvoerders van krijgsbenden,
die
Jg
vooreld,
P J streden
g onverschilligg voor welke partij,
en ook wel opPeigen
gelegenheid
oorlog
g g
g
g voerden en
voorallunderden.
Sommige
P
g hunner werden zeer
machtig.
machti
. De meest beruchte C. waren Lodrisio,
Lando, Francesco da Carmagnola en
Francesco S orza.
prov. Namen en
Condroz,^ landstreek in de Belg.
gP
Luik, tusschen Maas, Ourthe en Lesse, ten tijde van
Caesar bewoond door de Germ. Condrusen ; voorn.
plaatsen
Ciney en Huy (Hoey). De C. is vruchtbaarP
der dan de overige
g Ardennen.
Conduran
g^o naam van verscheidene Z.-Am.
planten, die aangewend
worden tegen
g kanker, s Y P
g
bilis en slangenbeten.
De bast
ervan wordt in ïP
g
PJ
die
AJP in den handel gebracht,
g
Pen of halve pijpen
lichtï^J
sachti -bruin
zijnJ en bitter smaken. C.-wijn
g
als maagversterkend
middel.
^
g
ij
klein duineil. ten
Cone
y Island(Konijnen-eil.),
Z.W. van Long
g Island, in de buurt van New-York;
badplaats
en ontspanningsoord voorde New-Yorkers;
A
wordt 'aarlï
Jksch door 10 mill. menschen bezocht.
]
eJ r"),
Confessor ( Lat. „belijd
) naar Matth. 10: 32
in de oude Kerk de eerenaam voor die Christenen,
welke tijdens
de vervolgingen moe ' hungeloof
Jg
beleden hadden, doch, in tegenstelling
lt
g tot de martelaren, aan den dood waren ontsnapt.
P
Conformers of Conformisten, die Eng. Protestanten, welke zich onderwieren
P aan de 39 artikelen der
van het jaar 1562. Zij,
Anglikaansche
belijdenis
g
die zulks weigerden, werden Noncon f ormistengenoemd en later Dissenters.
en
Chin. wijsgeer
Confucius,
f
^ Chin. Koen9oetse,
leeraar,eb.
P
g 551 v. Chr. in den leenstaat Loe (prov.
onafgebroken een zwervend
S'antoen
Sjantoeng),g
g, leidde bijna
leven, overal deugd
en
gerechtigheidpredikend
A
g
g
g
gest. 479.
Zijn leer, die
na zijn dood
ingang
g
Zijn
^eerst
zijn
g
g
vond, en nu nogg wordt beleden door een groot
deel
g
der Chinezen was meer een staats- en zedeleer,
dan eenodsdienstleer.
HijJ vermeed meta
Ph
Ysische
g
vraa$^
takken en stelde als kern van zijnJ zedeleer :
menscheli'kheid
menschelijkheid,rechtvaardigheid,
^welvoegelijkheid,
gJ
g
wisheid
en trouw. Welvoe gJ
eli kheid en kinderliefde
J
zijn
grondslagen
geworden van heel de Chin^eesche
J de^
g g
samenleving . (Zie
afbeeldingg volgende
pag.)
Pg )
^
g
Confutatie(Lat. „weerlegging"), inz. de Kath.
der Au sbur
weerlegging
gig
gche
^Confessie (z. a.) door
Eckh, Cochlaeus en anderen.
23
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Congleton,
^ ^ stad in het Eng. graafschapP Chester,
33 K.M. ten Z. van Manchester, 11000 inw.
Congreve,
^ ^ Sir William, Eng.
g ggeneraal,geb. 20
Mei 1771, zeer verdienstelijkopPvelerlei gebied
g
sluizen en
kanalen;
kleurendruk ;est.
g
15 Mei1828
te Toulouse; zijn
voornaamste uitvinding zijn
de C^+9re vi8che
brandraketten, die het
eerst gebruikt weiden voor
Boulogne
in 1806 en
later ook
bij
J het beschieten
van Vlissinen
g door
de Engelschen in
430. Beeld van Confucius in den tem1809.
el te Weihaiwei.
pel
Coni, It.
stad enrov.
Zie Claim
P
Coniferen. Zie Naaldboomen.
Conium. Zie Scheerling.
n9
prov.
Ier.
Connaught,
Jjkste
P van
g ^ de noordwestelijkste
land, 17775 K.M.2, 647000 inw. (Kelten), bevat de
graafsch.
Leitrim, Sligo,
Mae, Roscommon en
g Maye
^
Y; hoofdst. Galway.
Y
Connaught,
^^ Prins Arthur, hertogg van, 3e zoon van
koningin Victoria
van Engeland, broeder van koningg
n9
Eduard
VII,.
1850,Eng
En generaal, comgeb. 1 Mrt.
in 1882 een brigade
in de gYP
Egypt.
exPe
g
ditie, van 1883-85 een divisie in Bengalen,
was
g
van 1893-98 bevelhebber te Aldershot, werd in
1905 opperbevelhebber
van het Eng.
PP
g leger,
g deed in
1893 afstand van het hem door erfenis toegevallen
g
hertogdom
Saksen-Coburg-Gotha
om in Eng.
g dienst
g
g
te kunnen blijven,
werd in 1911 ggouv.-generaal
van
J
g
Canada.
grootste riv. in het N.O. van de
Connecticut,sde^
Ver. Staten, ontspr.
de ^
grenzen van Canada,
P op
P
vormt deens tusschen Vermont
en New-Ham P
pshire, stroomt door Massachusetts en C. en mondt uit
in de Long-Island-Sond.
ZijJ is 656 K.M. langg en
g
heeft tal van watervallen.
Connecticut, staat in het N.O. der Ver. Staten,
een van de kleinste staten der Unie, 12 359 K.M2.,
11150 00 inw., heuvelland, textiel- en metaalwarenindustrie; hoofdst. Hartford; universiteit te Newhaven. C. isesticht
in 1635; de grondwet
dateert
8T
g
van 1818.

Connétable van het Lat. comes 8tabuli„stalgraaf"),
bij de 0.-Rom. keizers en bij de Frankische koningen
g
bevelhebber der ruiteri , later (na
de 1 l eeuw) in
^
Frankrijk eerste hoo gwaardi gheid sbekleeder des
Frankrijk
lands, in rang
P den koningg volgend en ook wel
gop
of C. de France ggenoemd. Deze waardigheid
rand-C.
heid
8
werd in 1627 door Lodewijk
Napo^ XIV afgeschaft.
g
leon I benoemde zijn
broeder
Lodewijk
tot
C.
en
J
9
Berthier tot vice-C. van het keizerrijk.
J
Conon, Atheensch veldheer en vlootvoogd, voerde
vanaf 408 v. Chr. het bevel over de vloot, werd in
406 bijJ Lesbos verslagen
g door Callicratidas bracht
in 394 bij) Cnidos de Spartanen
een beslissende nederP
laagtoe, liet in 393 de laneg muren van Athene weer
opbouwen,
stierf omstr. 390 opPCyprus.
YA
P
SP . „veroveraars"
Conquistadores
Con
q
) heetten in de
voormalige
S
.
koloniën
de
veroveraars
des lands
g P
en hun nakomelingen,
onafhankelijk leeng die er als onafhankelijke
leefden, doch later, toen de Sp.
re eerie
P regeering
hun onafhankelijkheid
zocht te beperken,
vaak als
J
P
aanvoerders optraden
in de vrijheidsoorlogen.
J
P
g
Conrad, Frederik Willem, Ned. ingenieur,
^geb.
g
15 Febr. 1800 te S Paarndam, werd in 1817 aspirantP
ingenieur
van den Waterstaat, in 1832 lid van het
g
Bataafsche Genootschap
P te Rotterdam, in 1834 in g.
g
le kl. arbeidde in 1840 en de e.v. jaren aan den aanlegvan den spoorweg
P
gAmsterdam-Haarlem, werd
benoemd tot lid van het Londensche Instituut van
Burgerlijke
Ingenieurs
en tot corres
P . lid van het
g
g J
Kon Ned. Instituut. In 1847 richtte hijJ
Vaderl.
Instituut van Ingenieurs
oP. In 1854 benoemd tot
g
hoofding.
g le klasse van den Waterstaat, deed hijJ in
1855 en 56 twee reizen naar Egypte
te en bracht daarna rapport
uit over de doorgraving
^ g der landengte
$^
PP
van Suez. In de daartoeevormde
maatschappij
g
PPJ was
hijJg
de vertegenwoordiger van den onderkoning van
Egypte;
gYP in 1858 werd hijJ lid van den raad van toezicht op
P het werk van het Suezkanaal. Behalve dat
C. talrijke
talrijke
Pplannen van waterstaatswerken binnensof voorbereidde, werd hijJnog
lands ontwierp
g over tal
rP
vanoote
werken in het buitenlandgeraadpleegd.
^
Hi' stierf 1 Febr. 1870 te München, na zijn
Hij
J n tere gkeer van de opening
P g van het Suezkanaal.
Consalvi,^ Ercole, kardinaal,geb. 8 Juni 1757 te
Pius VII,
Rome, in 1800 staatssecretaris
onder paus
e
P
sloot in 1801 het Concordaat met Napoleon I, bewerkte alsauseli
k geJ
P
zant op
^ te
P het Congres
Weenen, dat de Kerkelijke
J
Staat weder hersteld werd,
maakte zich verdienstelijk
J voor wetenschap
P en
kunst;est.
g 24 Jan. 1824.
Conscience, Hendrik,
Belg.
J
romanschrijver
en
een der grondleggers der
Vlaamsche letterkunde,
geb. 3 Dec. 1812 te Ant431. Conscience.
rp nam in 1830 dienst
ween,
in het leer
Belgen en streed als
g der opgestane
Pg
fourier bij
van Niellon tegen
de Ned. dragen
) de Jagers
g

f

CONSCIEN CE—CONSTANS.
P den IJzeren Bergg bij Leuven en werd
gonders op
daarewond.
In 1837 gaf
g hij zijn eerste werk uit:
g
In het Wonderjaer 1566", de eerste Vlaamsche
roman, in België
^ggeschreven. Grooten roem behaalde
hijJ met De Leeuw van Vlaenderen" (1838). In 1845
werd hiJ eershalve a^g
é é der hoo eschool
te Gent,
g
in 1857 commissaris in het arrondissement Kortrijk,
in 1868 conservator van het museum Wiertz te
Brussel. HijJ schreef tal van geschiedkundige
g romans
g
(^, Jacob van Artevelde", „De Boerenkrijg",
Jg „Batavia" Hlodwi
en
»
g Clotildis", enz.), novellen („Hoe
men schilder wordt", „De Loteling",
g „BasesGanzendonck”^»Blinde Roza" enz.)) en werd een bijJ
uitstekoPP
ulair schrijver.
schrijver.Zijn 60ste verjaarde
verjaardag
iJ
zijn 100sten roman
( 1872} en het verschijnenvan
luisterggevierd. Deg eg
( 1881) werden met grooten
meenteraad van Antwerpen besloot een standbeeld
voor hem op
aan het
P te richten en zijn naam te geven
g
zou. C. is gestorven 10
leira waarop
dat verrijzen
plein,
Pg
Set.
P 1883.
(van het Lat. conscriptio, „oPschrijConscriptie
p
gedwongen
ving"),
g
g lichtinggvoor den krijgsdienst.
g ),deg
werd de C. ook
Onder de heerschappij
^
PPJ van Napoleon
zij te voren onbekend
in ons land ingevoerd,
waar zij
g
was, daar vóór dien tijdonze legers
g door wervingg
werdenevormd
en ook voor een deel uit buiteng
landsche regimenten
(Zwitsers, enz.) bestonden. Na
gl
de herstellingg onzer onafhankelijkheid
werd de C. in
J
ons landehandhaafd,
de dienstplichtigen worden
g
door lotingg
aangewezen.
In alle Europeesche
landen,
g
P
behalve in Engeland,
bestaat thans C.
g
Considérant,^ V ictor, Fr. socialist, geb. 12 Oct. 1808
te SalinsJura
,) aanhanger
(
g van Fourier, werd in
1848 lid der Nat. Vergadering, vluchtte in 1849,
aangeklaagd weg ens hoogverraad,
naar Texas,
^
iJ socialistische ideeën te
zijn
trachtte daar tevergeefs
g
verwezenlijken,
vestigde
zich later als ambteloos
J
g
burger
g in de Ver. Staten, keerde in 1869 naar Parijs
terug,
gest. 27 Dec. 1893. Hij heeft tal van
^ ald.
g
socialistische werkeneschreven.
g
Wanneer een schuldeischer weigert
Consignatie.
g
g
de hem aangeboden
betaling
ook na
g
g te ontvangen,
g
gerechtelijkesommatie,
dan
kan
de
schuldenaar
g
J
de som gelds of de zaak, die tot betalingg dienen moet,
(C.)geven. Hij Jis daardoor,
inerechteli'ke
J bewaringg(C.
S
wanneer het aangebodene
alhetverschuldigdeomvat
g
de betalin
eneen
betalingin
g voorwaarde of tijdsbepaling
den weg
g staat, van alle verdere zorgg daarvoor ontheven. De kas dererechteli
g
Jke C. bevindt zich ten
kantore van den ontvanger
g der registratie.
^tratie. De in
bewaringgegeven
gelden
zijn
J ter beschikkingg van
8 g
g
den schuldeischer, doch zoolang
P8eg deze ze niet o
vraagd
g heeft,^ kan de schuldenaar ze terugvragen.
Onroerendeoederen,
die geleverd
moeten worden,
g
g
kunnen met verlof van den rechter opP een te bealen plaats
bewaring
gesteld worden.
No
P
P in
gg
Nog
een
andere C.-kas bestaat er, waarin de effecten aan
toonder, behoorende aan een minderjarige,in bewarin e even kunnen worden. De bewaringg van
waring
deze kas is opgedragen aan de bewaarders van de
hypotheken
en het kadaster, gezamenlijk
J met de
YP
g
griffiers dererechtshoven
of arrondissementsg
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rechtbanken. De bewaring
geschiedt ten kantore
gg
der bewaarders in brandkasten, voorzien van 2
ongelijke
sloten, waarvan één sleutel bewaard wordt
door den betrokken griffier en één door den bewaarder.
Consignatie-stelsel, Het, had ten doel om de
producten, door het Cultuurstelsel (z. a.) in het
bezit van het Ned.-Ind,ouvernement
gekomen,
g
g
door bemiddeling
g van de Ned. Handelsmaatsch.
naar Nederland te doen zenden en te verkoopen.
P
Dit naar Nederland zenden hadlaats
om de uit
P
den verkoop
P in Indie voortvloeiende voordeelen
te onttrekken aan de aldaarevesti
de
g vreemde
g
handelshuizen. Het C. S. zelf, d. w. z, het doen
verstrekken door de Ned. Handelmaatschij
J van
Produc
groote voorschotten op
de opbrengst der P
gr
ten en wel zoodra deze in haar handenesteld
wag
den, was eengevolg
g g van de onmacht der Ned. schatkist,
2 jaren, die er verliepen
Ptusgedurende deomen
schen de afgifte
der producten
en het beschikbaar
P
g
stellen van de opbrengst ervan in Indië, te voorzien
in de loopende
uitgaven.
Het C. S. wierp
P
g
P voor de
Handelsmaatschappij
groote voordeelen af, die
PPJ gr
echter bijJ nieuwe contracten besnoeid werden, terweer in Indië
wijl men ook een deel der producten
P
^nu
Tegenwoordig,
Cultuurhet
CP
g verkoopen.
stelselou
g eheel tot het verledene behoort, en het g vernement alleen nog
g maar koffie, tin en kinabast
naar Nederland laat verscheen,
is ook het C. S.
P
geheel
verdwenen. Het werkte beslist nadeeligg
bijna
g
voor Indië.
Consolidatie. Zie Staatsschuld.
En g. voor : consolidated annuities, gecon Console (
solideerde renten), staatsschuldbrieven, ontstaan
uit de samenvoeging
samenvoe '
van meerdere leeningen
g met
verschillenden rentevoet. Zij
J werden het eerst in
Engeland
uitgegeven in 1751. Sinds 1869 spreekt
gP
men ook van Pruisische C. De Eng.
2$ ^en
g C. geven
g
21/2 %,
, de Pruisische 13 en 3 0^o .(Tijdens
den Groo^o
ten Oorlog
rente
gzijn
J deze landen tegen
g hoogere
g
moetenaan
g leenen).)
politieagent,
oorspr.
.) ,P
Constable ( En g
P een aan
g
het Fr. woord connétable(z. a.) ontleende benaming
voor hoogere
beambten in Engeland.
De Lord High
^9
g
g
C. had den voorrangg in alle aangelegenheden der
ridderschaP
; zijn
werd in 1521 onder
J waardigheid
g
Hendrik VIII opgeheven.
C. was de assisDe Pettyy
Pg
tent van den High
g C. voor iedere afz. gemeente.
g
Deze bestaan nog,, doch hun functie, het assisteeren der justitie
bij
bepaalde
kleine
rechtbanken,
J
J
P
isootendeels
nominaal geworden,
gr
g nu allerwege
g
tijd kunpolitie-C. zijnbenoemd, die hun geheelen
g
nen wijden
aan den politiedienst.
In gevallen
van
P
g
nood kunnen alle burgers
g worden opgeroepen om
dienst te doen als special
C.^zij
p
J vormen dan een
soort burgerwacht,
die de orde bewaart,gelijk bijv.
g
in de woelige
tijden
der Chartistenbeweging g
ggmge
schiedde. In Schotland bestaat nog
^aar
g het hoogwaardigheidsambt van Lord High
^9 C. of Scotland, dat
erfeliJjk is in het adellijkeg
geslacht Errol.
Constans, Jean Antoine Ernest, Fr. staatsman,
geb.
3Mei.
te Béziers, hoogleeraar
in de rechten,
^
g
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werd in 1876 tot afgevaardigde gekozen
ekozen, werd in
onder-staatssecretaris, 1880-81 min. van binnenl. zaken, 1886-87ezant
in China, 1887-88
g
gouvern.-g en. van Fr. Indo-China, 1889-92 min.
van binnenl. zaken, onderdrukte de Boulan ' tische
werd in 1897 senator, was 1898-1909gebeweging,
gmg^
zant te Constantino
el est. 7 Apr.
Constantinopel,
J
A 1913 te Parijs.
schilder, geb.
10 Juni
Constant Benjamin,
Constant,
g
?
^ Fr.
1845 te Parijs,
J hoofdJ^ ald. est.
g 26 Mei 1902; zijn
werken zijn
J „Intocht van Mohammed II in KonstantinoP el" (Toulouse De laatste o standeling en" Parijs De intocht van paus Urbanus II
in Toulouse" en ^^Keizerin Theodora", het P rac htie8^kleurenrï ke
J doek in het StedelijkMuseum te
Amsterdam.
de Rebecque, Henr i Benjamin, een der
Constant?
en redemeest bekende Fr. staatkundige
g schrijvers
naars geb. 23 Oct. 1767 te Lausanne uit een Fr.
naars, die na de herroeping
Pg van het Edict van
Nantes Frankrijkhad verlaten(zijnvader was generaal van een regiment
ruiterijJ in Nederlandschen
gi
dienst),),
J was van
gde zich in 1795 te Parijs,
1799--1802 lid van het Tribunaat, werd in 1802
verbannen,
zijn
door Bonaparte
^ wijl
wijl
J geschriften
g
p
en redevoeringen
g
g den Eersten Consul mishaagden.,
ghig veel om met mad. de Stael, met Goethe en Schillee keerde in 1814 naar Frankrijk terg g, liet zich
gedurende deg
Cent Jours overhalen een betrekking
als staatsraad aan te nemen, week na de 2de Restauterugkeeren
keerera,
ratie uit, mocht in 1816 in Frankrijk tere
in 1819 afgevaardig^
de stemde in 1830 voor
het aanbieden van de kroon aan den hertogg van
Orleans,
J hoofdwerken
^ gest. 8 Dec. 1830 te Parijs.
J Zijn
zin:
J Cours de politique
P q constitutionnelle" en
Hi
J talenten
^, OeuvresPpolitiques".
J was om zijn
q
algemeen
geëerd.
al
g
g
,
naam van 3 landgoederen,
a, gemeensch.
g
Co rastante
g
4 K. M. ten Z. van Kaapstad
P
^ nabiJde Tafelbaai;
zï
J leveren den voortreffelïJ ken C.-wijn oP.
ure
Ga'
I of de Groots
Constantijn
Co
?usFlavius A^ (
lius Claudius Constantinus), Rom.
keizer306-337
,)g
geb. 28 Febr.
(
274 te Naissus in Opper-Moesië,
PP
zoon van Constantius Chlorus,
werd na diens dood in 306 door
het leger in Brittannië tot caesar
uitgeroepen, werd na den dood
zijn
van Galerius (311)n
)
J overwinnin
P Maxentius((312) en
g op
Licinius ((318)) -– een 4e tegeng en
keizer,> Maximinianus, wa s op
P C.'s
bevelewor dg
wegens
een poging
P ging
g
om hem te dooden -- alleenheerscher over het Rom. rijk.
f HijJ verhief het Christendom tot staats^•
godsdienst,
in 330 432. Constantijn
g
^ verplaatste
^
zijn
J residentie van Rome naar
derGroots.
BYzantium (Constantinopolis),
P
(
voerde eengeheel nieuwe orde van zaken in
zijn
rijk
J
J in, die reeds door Diocletianus was
repuder vroegere
reuvoorbereid: alle overblijfselen
J
g
werden voorgoed
afgeschaft en het milig

tair en het burgerlijk
bestuur streng
g van elkaar
g
gescheiden. Hij stierf 22 Mei 337 te Nicomedia.
Ter eere van zijn
op Maxentius werd te
J overwinninggP
C. opgericht.
-- Zijn
van
Rome de triomfboog
^
1 zoon,
Pg
C. II,^ggeb. 316, kreeg
J met
g van het rijk
g bij
J de deeling
zijn
J broeders Constantius II en Constans in 338 als
keizer van het W. de z..gGallische praefectuur
en
P
hij sneuvelde
een deel van het westelijke
J N.-Afrika; hij
in een oorlog
^ (430 .) — C.,
q
gtegen
g Constans bijJAquileja
naam van nogg andere Byz.
B yzan Y keizers, zie op
P
ti'nsche Rijk.
Sevilla,
Constantina,
^ stad in de Z.-Sp.
P prov.
P
10 000 inw.; lood en zilvergroeven.
Constantine, het Rom. Cirta, hoofdst. van het
(85 518 K.M2., 2 118 000 inw.),
C. in Algerië
g
waaromheen de riv. Rummel stroomt,
oPeenplateau,
P
61 000 inw.; over de kloof der riv. ligt
g de brug
g El
Kantarah, uit den tijdder Romeinen afkomstig.
g
C. werd in 1837 stormenderhand door de Franschen
ingenomen.
Constantius I Chiorus „de Bleeke"), Flavius
Valerius, geb. omstr. 250 n. Chr., in 293 door Diocletianus en Maximianus tot caesar van het Westen
verheven en door den laatste als zoon aangenomen, ontving
g Gallië en Brittannië, werd in 305 tot
augustus
uitgeroepen en stierf in 306 te Eboracum
^
tijdens een krijgstocht
tegen
(York),tijdens
Jg
g de Picten. Zijn
zoon was Constantijn de Groots.
Constantius II, Rom. keizer,eb.
g 317 n. Chr. in
Illyricum,
2e zoon van Constantijn
^jn den G roots en
Yr
van Fausts werd na den dood van zijn
J vader in
337 keizer van het Oosten, na den dood van zijn
J
broeder Constans ((350)) heerscher over het geheele
g
Rom. rijk,
g
J overwon in 351 bijJ Mursa den tegenen stierf 3 Nov. 361, nadat hijJ
keizer Magnentius
^
Julianus,^ zijn
J neef, dien de tros Pen in Gallië reeds
tot keizer hadden uitgeroepen, tot zi Jn opvolger
had benoemd.
.•
Constanz, hoofdst. van het Badensche
distr. C.,
C. aan den Rijn,waar deze het Meer van C.
verlaat, 28 000 inw. ; industrie; domkerkebouwd
(g
van 1052-1068)) — C. is zeer oude stad, in 378eg
sticht, na 560 zetel van een bisschop
bisdom
(
P (het
werd in 1802eseculariseerd
en in 1817 opgeheven),
Pg
g
daarna
was van 1192-1548 een vrije rijksstad,
OostenriJ ksch en kwam in 1805 aan Baden. In 1183
werd te C. de vredeesloten
tusschen Frederik 1
g
en de Lombarden. — Het Concilie van C. 1414-18,
maakte een einde aan het Groots Schisma(z. a.),
veroordeelde Johannes Huss en Hieronymus van
die
Praag
P
a9 tot den brandstapel,
P ^ zette de 3 pausen,
Martinus V,
er toen waren, af en koos in hunlaats
P
wilde verder deeheele
Kerk hervormen, doch de
g
nieuweaus
P hief het concilie opPen beloofde met
ieder volk afzonderlijkover bestaande misbruiken
enebreken
te zullen onderhandelen.
g
Constituante of constitueerende(d. i. grondwet
vergadering, vergadering, die de grondwet
ggevende))8T
vaststelt voor een nieuwen staat (in de Ver. Staten,
nadat zijJ zich van Engeland
los gemaakt hadden,
g
in België
g van N.-Nederland) of
^ na de afscheiding
die eengeheel
en al onbruikbaar geworden
grond^
8
g

CONSTITUANTE—CONTINENTAAL STELSEL.
(in Frankrijk
wet op
g
P een andere moet vervangen
ti dens de Groote Revolutie, in 1830 na het verjagen
gen der Bourbons, in 1848 na het omverwerpen
van Lodewijk
^ Philips'
p regeering , in 1870 na den
III ; in ons land na de revolutie
val van Napoleon
p
van 1795.)
de titel
Consul was tijdens de Rom. republiek
p
staatsambtenaren; hun ambt
der beide hoogste
g
(het
het consulaat)
) w as aanvankelijk alleen voor PaPlebejers toe gantriciërs na 366 v. Chr. ook voor Plebejers
keli'k.
g
g voor
J De C. werden door de volksvergadering
gekozen, na afloop
1 jaarg
p waarvan zij als consulairs
in den Senaat. Zij
zitting
g kregen
g
J hadden het recht
en hadden de opperste
te roepen
den Senaat bijeen
pp
P
J
leidin
leiding van den Senaat zoowel als van de volksvergadering^
en waren belast met de uitvoerende
over het leger en
macht, voerden het opperbevel
Ppg
waren de vertegenwoordigers van het Rom. rijk, zoowel binnen als buiten derenzen
daarvan. De
g
door hen verordende wetten werden naar heneg
noemd zoomede het ]jaar, waarin zij
J geregeerd
g g
hadden. Als kenteeken hunner waardigheid
hadden
g
praetexta en den curulischen
ziJ behalve de toga
g P
zetel 12 lictoren, die voor hen uitgingen, met roeAan het
denbundels, waarin een bijl wasgestoken.
g
zij een eed
eind van hun re geerin g]
sjaar moesten zij
gehandhaafd hadden
afleggen
dat zij
J de wetteng
gg
en dan kon van hen rekenschapgevergd
P g g worden;
sommi en werden daarna zelfs veroordeeld. Later
sommige
p van hun dienst hetewoonte,
dat zijJ na afloop
g
provincie gingen
besturen.
pro-consul eenP
]'aar alsp
gg
Hoewel in den keizerstijd
J de macht der C. natuurlijk
gold het consulaat ook toen nogg
zeer beperkt werd,g
In het W. ambtelijke waardigheid.
ambtelijke
als de hoogste
g
g
Rom. rijk
door
J werd het in 534 n. Chr. afgeschaft
g
Constantijn I,
^ in het 0.-Rom. rijk
Constantijn
J in 541 door Justi-

nianus.
Frankrij van
Consulaat, de regeeringsvorm in Frankrijk
Brumaire( 1 Nov.) 1799 tot 18 Mei 1804. Door
Brumaire10
Bonaparte
arte werd 18 Brumaire het Directoire ten val
g was gegebracht, dat een zeer zwakke regeering
g
had.
gedesorganiseerd
weest die Frankrijkgeheel
g
g
g
werden als consuls
Bonap
arte, Sie
9
yès en Roer-Ducos
geplaatst.
aan het hoofd der voorino
ggP
g
P ig e regeering
13 Dec. 1799 werd deze regeling
g door
g g bekrachtigd
de Constitutie van het jaar VII. De uitvoerende
macht werdg
g e even aan 3 consuls, die voor tien
jaar benoemd werden en waarvan de le consul
grootere
bevoegdheden
(ministerkeuze,
afkondiging
(
gg
^
g
van wetten, benoeming
g van leden van den Staatsraad,g
gezanten, officieren enz.) had dan de beide
andere. Tot eersten consul werd benoemd Bonap arte de beide andere waren Cambacèrès en Lebrun,
macht bevan hem. De wetgevende
werktuigen
g
g
trok weldra alle
rustte bij
p
J een senaat. Bonaparte
macht aan zich, liet zich in Mei 1802 ook tot consul
benoemen, 4 Aug.
jaren
voor de 10 volgende
^
g 1802,
g
met wijziging
Jog der constitutie, tot consul voor het
leven en werd reeds 18 Mei 1804 tot keizer uitgegedurende het C. had een
roepen.
Zijn
regeering
gg
J
g
P
Frankrijk, de desorganisatie
heilzamen invloed op
Pg
van het zwakke Directoire maaktelaats
voor
P
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orde en vast beleid in de re eerin
staken.
g
g
Consulaatwezen, de instelling
g om in den vreemde
en die der scheepvaart
te laten
de handelsbelangen
P
g
agenten,
da g door daartoe aangestelde
behartigen
g
g
g
re uteekent reeds uit den tijd
J der Italiaansche repuIn vroeger
g tijd waren de consuls altijd
men in navolging
van
konP lieden, later begon
g
^
FrankriJ k beroepsconsuls
te benoemen. Aan de
p
Ned. consuls is behalve het hierbovenenoemde
g
maken van de akten van den
opmake
nog
g opgedragen het o
burgerlijken
stand ten behoeve der in hun ressort
g J
wonende Nederlanders, een zekererechterlijkemacht
J
en een
P
((alleen ingevolge op dracht vanpartijen)
rechtsp raak in strafzaken. Zij
J brengen
g g
g geregeld
verschaffen beuit aan de re geering, versc
rapporten
PP
schermin
g aan Nederlanders. De
g en voorlichting
geen
bezoldiging, zijn
handelsconsuls ontvangen
g
g
k een
gewoonlijk
geenNed. onderdanen; dit consulaatschaPwordt vooral als een eereambt beschouwd;
Alleen
de beroepsconsuls
worden wel bezoldigd.
g
p
in die landen, waar het voor ons land van minder
te onderhouden, hebbën
gezantschappen
belang
pp
gis
g
g van consulde consulsdan
meestal met den rang
(
karakter. De rangen
generaal)ook een diplomatiek
p
g
in het consulaire corps
) (va bovenaf) : consulP zijn
consul en vice-consul of consulair agent.
g ent
g
Consulta of Achterraad werd tijdens de regeering
g
g
van Parma (1559—
Margaretha
der landvoogdes
8
9
1567) de niet-officieele raadenoemd,
bestaande
g
en Viglius van Zwychem
uit Granvelle, Berlaymont
yy
welke raad meer invloed had dan de
van Aytta,
y
officieele Raad van State.
Consultatie, Bureau van, li chaam bestaande uit
3 à 5 advocaten en zetelende in de'residentiesvanden
Hoog en Raad, van de Gerechtshoven en van dedie geen
arrondissements-rechtbanken. Behoeftigen,
g
g
J n hebben, kunnen zich tot dit bureau.
Praktizi
bijstand.
Zij moeten
wenden om rechtskundigen
J
g
daarbijJ het hun verstrekte bewijs van onvermogen
overleggen.
Het B. v. C. onderzoekt daarop
p hun
gg
zaak vluchtig,
g eg en, indien die niet terstond on
blijkt,
grond
blijkt, voegt
g het hun een advocaat toe, die
^
hulp
gratis te helpen.
ver licht is den cliëntg
p Deze
P
wordt echter alleen verstrekt voor burgerlijke en
handelszaken.
aanzienlijk fami lies te
Contarini,
^ e en der 12 aanzienlijke
welke den eersten doe
g kozen in 697. Tal
veldheeren, enz. kwamen uit het gevan doges,
g
slacht C. voort. — Gas
C.geb. 1483, ggezant
A aroC.,
V, werd in 1535 kardinaal,
van Venetië bijJ
werkte in 1541 alsauseli'k
opp den rijksdag
J
g
g
J legaat
te Regensburg
g der Kerk en voor
g voor verbetering
g
kerkelijk eenheid in Duitschde instandhoudingg der kerkelijke
g

Antwerpen,
aan
in de Belg.
Contich,
P
p
: gem.
g
g prov.

naar Mechelen, 6303 inw.
den weg
^
g van Antwerpen
der maatregelen,
Continentaal stelsel,^ h et geheel
g
g
Iggenomen om den handel van Engedoor Napoleon
ge
^
land met het vasteland van Europa
g
p te vernietigen;
het werd ingeleid
door een decreet van Napoleon,
p
g
21 Nov. 1806 waardoor de
e even te Berlijn
J
gg
Britsche eil. in staat van blokkade werden ver-
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klaard en allen handel en verkeer ermee verboden
werd. Later werdenoederen
van Eng.g oorsprong
g
P ng
in groote massa's verbrand, enz. Het C. S. was
stellig
grootste
hgNapoleons
p
^
Ppolitieke fout. De an
del van vele landen(va
landenvan Nederland en de Hanzevooral) werd er door vernietigd,
g ^ voorwerpen
rP
van da geli'ksche
behoefte werden er schandelijk
schandelij
J
door, de onderdrukking van de
smokkelarij,
J,
die uiterst winstgevend
werd, kostte tal van offers
g
en in alle onder Napoleons
gezag
g
g staande landen,,
d. i. in bijna heel Europa,
groote ontevreP ontstond gr
denheid. Dat hijJ Rusland wilde dwingen
zijn havens
g zij
sluiten voor de Eng. schepen,
werd de aanleidingg
P
tot den noodlottigen
g veldtocht van 1812. Met den
val van Napoleon nam ook het C. S. een einde.
Conto of Conto de Reis, is in Portugal
g en Brazilië
1 mill. reis of 1000 milreis = ong.
g fl. 2720. Conto
de contos = 1000 contos.
Controleur is in Ned.-Indië de titel van ambtenaren bij het binnenl. bestuur, die op
f de Buitenbezittingen
g meestal aan het hoofd staan van een afopJava toe
toegevoegd
evoe d zin
zijnaan de resig, doch o
denten en assistent-residenten. Hun werkkring
g is
een contrtileerende en door hun da gJ
eli ksche aanrakin gmet de inl. hoofden zijn
aan g
voorJ zij
J de aangewezen
lichters van het bestuur.
Conturniati of contorneati zijnfraaie en zeldzame
munten uit den lateren
Rom. keizerstiJ d, met een
verhoogden
rand, uit een
g
ander metaal bestaande
dan de kern der munt.
Convallaria. Zie Lelietje
7 der dalen.
Convenant. Zie Covenant.
433. Conturniatum afConventie^ Nationale. komstig
Y ^ ge g uit Smyrna,
Frankrijk werd decon- slagen
In Frankrijk
in de 4e of 55e
g
stitueerende vergadering
g
geeuw teruitdeeling
ui eeh gbbij
J de
van 1792 na den val van spelen'mde
((stelt
het koningschap
e- Homerus voor, die waar g
P N. C.g
noemd. ZijJ bestond van shn
c i'
J li'
Jk uit SmY rnage20 Sept.
P 1792-26 Oct. boortig
g was).
1795, toenzizï laatsmaakvoor het Directoire.f
proclameerde
De N. C.re
de publiek, veroordeelde Lodewijk
Lodewijk XVI ter dood, riep
f
het Comité voor Algemeen
Welzijn
g
J in het leven en
zond naar alle deelen van Frankrijk verte g enwoor diers,
der bevolkinggaanwakg die het patriottisme
f
kerden. In weerwil van de moeielï Jkheden en de onderlïnge verdeeldheid,^ waarmee zij
zij te kampen
had
f ha
(zij was van het begm
' afaan verdeeld inpartijen:
de Berg en de Vlakte, later het Moerasgenoemd,
zie op
zij erin de royalistische
zij
9') slaagde
P Berg),
Y
g
opstanden
in de Vendée en in het Z. des lands te
fs
onderdrukken en de tegen
Frankrijkgecoaliseerde
gg
mo
mogendheden
te overwinnen; de vredesverdragen.
g
g
van Bazel waren de eerste diflomatieke overwinningen der Fr. Re ubliek. De N. C. heefttal van nuttige instellingen
g geroepen:
in het leven de Normaalschool, de Polytechnische
School, het Meteorologisch
Y

Instituut (Bureau des ^+9
L itudes ), de Academie van
Kunsten en Ambachten, lagere en andere
scholen,
,
het Museum voor Nat. Historie, het Muziekconservatorium, het metriek stelsel, het grootboek der
nationale schuld. ZijJ
de verschillende
g
academies tot één centraal-lichaam : het Institut de
France. De Girondijnenpartij
J P J werd door de Berggpartij
vernietigd
en doodvonnissen;
P
g door deportaties
P
tijdens het Schrikbewind heerschee het Comité van
Alg. Welzijn (Robespierre, Couthon en Saint-Just )
onbeperkt
en kwam de N. C.ggeheelonder
der de dicP
tatuur van Robesp ierre, die zoowel de uiterste linkerzijde (de Hébertisten als de ggematigden
(Danton))
(
g
onder de guillotine deed komen. Den 10den Thermidor27
( Juni 1794) )werd het DriemanschapP oop
zijn beurt ten valebracht.
De N. C. riep
P haar ver g
bannen leden terug,
g verzette zich tegen
g de over gege
bleven Jacobijnen,
onderdrukte met behulp
J
P van
Bonaparte
den opstand
der koningsgezinden en
P
P
nadat de vrede met Pruisen en Spanje
f ] eggesloten was
(1795),J
ontbond zij zich 4 Brumaire IV( (26 Oct.796 ),
een nieuweondwet
achterlatend, waarbij
waarbij de uit^
voerende macht, tot dusver door de N. C. zelf of
door haar vertegenwoordigersuitgeoefend
uit eoefend in hanwerd van een Directoire.
g
Conventie van Genève, Zie Genève Conventie van.
Conversano, stad in derov.
f Bari delle Puglie
g in
het Z. van Italië, aan de Adriatische Zee, 15000 inw.
Convolvulus. Zie Winde.
geleide,
bestemd om
Convooi,^ oorspr.
P gewapend
g P
g
een transport
te land of een aantal koopvaardijP
J
P
schepen
op zee te beschermen. Later werd het een
P P
vergunning
om vrijelijk
in sommige zeeën te mogen
g
g^^gg
varen, nog
g later het bedrag,
g dat betaald moest
worden om zich door een oorlogsschip
g
P te laten bede Republiek
waren de convooien
geleiden. Tijdens
J
f
en licenten de twee belastingen,
waaruit de kosten
g
der oorlogvloot
werden bestreden. „De C. werden
g
geheven
eheven bij het inkomen eng
uitgaan
Pvaar
van koopvaarders ter zee zoowel als op
f de rivieren en wel tot
verschillend bedrag,
gelang
g al naar g
g van de waarde
der vervoerdeoederen.
ZijJ waren afkomstig
g
g uit de
tijden der Watergeuzen
en eigenlijkde kosten van
g
een vrijgeleide,
door den Prins als hun opperbevelJ gPP
hebber verstrekt. De licenten daarentegen
g waren
rechten, die betaald werden bijJ
uitvoeren van
allerlei waren naar vijandelijke
' landen. Met moderne
namen zouden wij
rechten
g
J ze dus in- en uitgaande
Muller).
kunnen noemeh"Dr.
(
p heette
) — C.-looper
vroeger een schip,
die de inf dat C. gaf,
g
g^ later degeen,
en uitklaringsbiljetten
voor de koopvaarders
afgaf.
f
g ]
g
Convulsionnairen. Zie op
P Jansen (Cornelis).
nq (Wolkenbreker)) der
Cook, Mount, de Ahoarangi
Maori's, is de hoogste
^ top
f van Nieuw-Zeeland, in de
Alpen
vijf groote
g vijf
^
f van het Z.-Eiland, 3768 M. hoog;
, 16 K.M.
gletschers, waarvan de Tasman-9letscher
lang,
de ^
grootste is.
g
Cook
Cook, James, Eng.
g 27 Oct. 1728
g zeevaarder, geb.
te Marton in York, ontdekte opPJ
zijn eerste ontdekkin^reis (26 Apr.
f 1768-11 Juni 1771) de Cookstraat en de Torrestraat opnieuw;
opPzijn
P
J tweede
reis (13 Juli 1772-30 Juli 1775 ontdekte hijJ in

gr

COOS—COPAL.
Z.Br. Q
1773 den Cook-archipel
Cook-archi P
Op
g door
zijn
J derde reis, die hijJ 12 Juli 1776 aanvaarde, ont' de Sandwich-eil. en doorzocht
de Behrin dekte hijJ
g
zee, moest echter voor het
iJ
wijken
k e (doel der reis was
j swij
om de doorvaart van
den Gr. naar de Atl. Oceaan
te vinden)) en sneuvelde 14
Febr. 1779 in eenevecht;
teg
op
Hg
Pa
gen de inboorlingen
waii. Een be- schrijvingg van
zijn
J tochten verscheen 1773
—85 in 8 deelen.
Cook. Zie Noordpool.
p
r
of HerveyCook-Archipel
y
p
eel. Eng.
g eil.-^oeP(met eenige andere eil. samen492K.M2.
oot, 12380 inw., behoorend
434. Cook.
tot Nieuw-Zeeland) in Poly.,
6800
Chr. inwoners,
nesië, afzonderlijk
368
K.M2
J
in 1773 door Cook ontdekt; voornaamste eel. Raroton a, vulkanisch, 81 K.M2., 2400 inw.
tonga,
druk bevaren zeeën
zeeëngt
te tusschen het
en het Zuidereil. van Nieuw-Zeeland, in
1769 ontdekt door James Cook.
rev. in 0.-Australiëontspringt
onts rin in QueensCooper,
p
land als Barcoo of Victoria, verdeelt zich in verschillende armen, waarvan deootste
in het EyregrY
meer uitloot.
P
romanschrijver
Cooper,
pe , James Fennimore,^ A m. romanschrijver,
15 Sept. 1786 te Burlington
•
Y,
gt in New-Yersey,
P
aan het Otsegogo
gest. 14 Sept.
P 1851 te Coopertown
P
van
meer, muntte vooral uit in zijn
J beschrijvingen
het Indianen- en s quattersleven; voor den beste
zijner romans wordt gehouden The last of the
boeken zijn ook in het
Mohicans"1826.
Mohicans"(
1826).J
Vele zijner
Nederlandsch vertaald.
„samenwerking".
CoÓp eratie beteekent letterlijk
g
J ^,
vorm van
In economischen zin is het een bijzondere
het vereenigrogs
' leven n.l. het gezamenlijk
J drijven
g
van zaken, met het doel het uit te oefenen bedrijf vrij
zoodat
te maken van overbodige tusschen personen,
P
erootere
winsten kunnen worden behaald, die,
gr
hetzijJ in den vorm van verminderde verkoopsprijzen,
hetzij
J in dien van dividend,^ voornamelijkaan de
leden der C. tenoede
komen. De coöperatieve
P
g
vereen'
' en zijn
tegenwoordig
nog
J
^g
g
gmeerendeels
g
verbruiksvereeni
' en; doch daarnaast heeft men
grog
coöperatieve
bouwvereeni
' en, credietver. en hier
P
grog
en daar ook coöperatieve
productie-ver.,
die ten
P
P
doel hebben deatroonswinst
ten voordeele der
P
arbeiders te doen komen. Over het algemeen
slagen
g
g
deze minderoed
dan de verbruiksvereeni
' en.
grog
g
zich beter dan andere
Sommige
g branches schijnen
en kruidenierste leenera voor C.: broodbakkerijen
)
winkels biJ^J
v. die bijnaaltijd succes hebben. In 1814
organiseerde
Robert Owen de eerste verbruiksv.
g
bi zijn fabriek te Lanark. g
In 1844 begonnen
de z. .
bij
g
pioniers van Rochdale, arme fabrieksarbeiders, hun
en sindsdien
beroemdeworden
winkelvereeniging
g
grog
nam de C. eenoote vlucht. Robert Owen,, Charles
Fourier, César de Paepe,
p^ Schulze Delitzsch, Rai eisen,
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voor de ontwikGodin e. a. hebben zeer veeledaan
g
kelingder C. In Nederland zijn
J in de laatste jaren
der 19e en de eerste van de 20e eeuw inz. doorprof.
Van Rees en Dr. Frederik van Eedera Pog ingengedaan om coöperatieveproductie-groepen
in het leven
P
te roepen,
o ' en
P z.g.
P grog
g Pproductieve associaties, welke
echter meerendeels mislukten : de arbeiders, door
hen te werkesteld,
konden naar het sch Sen, voor
g
het meerendeel noggg
geen patroonsleiding
g missen.
P
Coöperatieve
verbruiksvereeni
meen
P
grog' en daar ntege
• er in ons land vele en bloeiende.
Coornhert, Dirk Volkertsz., Ned. letterkundige,
g
tevens verdienstelijkschilder en graveur,
geb. 1552
^
te Amsterdam, werd te Haarlem tot notaris, later
zij
tot secretaris enensionaris
benoemd, moest zijn
p
Pmet Hendrik van Brederode in 1567
• eten metevan
ennemin
, gwist zich vrijJte P
pleiten,
bo
g
g
week naar het buitenland uit, keerde in 1572 terug,
g
werd benoemd tot secretaris der Staten van Holland, moest opnieuw de
wijknemen, ditmaal voor
krijgsoversten
van iumey,
Jgs
die hem met den dood
bedreigden,
omdat hijJ met
g
een onderzoek van door
heneg lee
de afpersingen
P g
was belast. Na de Pacificatie van Gent vestigde
ghij
zich als notaris te Haarlem. HijJ stierf te Gouda 29 Oct.1590. C. behoorende
tot de voorloopers
van Arminius en ijverde
inzonderB
heid tegen
g de heerschzucht der Ppredikanten en tegen
g
de verketteringg van andersdenkenden. Zijn
J werken
hadden een onmiskenbaren invloed op
P de beschavingen ontwikkelingg der Ned. taal. HijJ was een der
meestbegaafde
en merkwaardigste
g
^ Nederlanders uit
ziJ n eeuw enheeft ookeen
grootaandeelgenomeninde
afwerping
] Zijn
J boeken liepen
rP g van het S Paansche 'uk.
P
meest over wiJ sg eerig e en theolog^' cheonderwerPen.
(Balsamum
co
aivae
,
geelachtige
Copaivabalsem
(
p
p
) g
g
vloeistof, die afkomstig
^g is uit de stammen van verschillende boomen behoorende tot heteslacht
g
Copai f era, bestaat uit een aetherische olie (CoPaivaolie en twee harsen (alpha- en betahars); dient tot
en ook tot
ggeneesmiddel bijJ ziekten der slijmvliezen
het bereiden van vernis. De C. komt uit Z.-Amerika
en van de Antillen.
lijkend
CoP al^ n aam van een aantal op
P barnsteen lijkende
•
doorschijnend, hard en moeilijk
die doorschijnend,
moeilij smeltzijn.
die voor een
J ZijJ zijn
J afkomstig
g van planten,
P
deel onbekend en uitgestorven
zijn. (HymenaeH menae- en
g
•
y lobium-soorten) ; het C. wordt in Oost-Afrika
gevonden onder een laag
zand en
leem, ook in W.
g
g
AfrikaAn
Afrika(Angola,
ola, Benguella
en Sierra-Leone), verder
g
in Nieuw-Zeeland en Nieuw Caledonia, op
P de PhiliPP
i'nen,
in 0.-Indië, Z.-Amerika en ten slotte (de
J
(
slechtste soort) in Californië. C. heeft veel waarde
alsrondstof
voor het C.-vernis, dat bestaat uit een
g
oplossing
P
g van C. in een mengsel
gs van terpentijn en
lijnolie.
De aromatische, gecondenseerde
dampen
J
g
P
van verhit C. vormen de C.-olie.

^
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CSpenick of Kópenick, stad in het Pruis. reg.-distr.
^
Potsdam, aan de samenvloeiingg van Spree
P en Dalme,
31000 inw.
Copernicus,
^ Nicolaus, de ggrondlegger
p
gg der moderne
sterrenkunde,eb.19
Febr. 1473 te Thorn, studeerde
g
te Krakau in de wijsbegeerte
en de geneeskunde,
ook
g
in sterrenkunde en wiskundein
^g 1497 naar
Italië, nam les bij
bi' den sterrenkunde
g e Novarro, werd
in 1499 leeraar in de wiskunde te Rome; in zijn vaderland teruggekeerd,
werd
gg
hijeestelijke,
werd kanunnik
8
en
generaal te Frauenvicarisburg, overleed in 1543'en werd
begraven in den Dom te Frau„
enburg. Hij was de ' eerste,
/^
die door zijn
J sterrenkundige
g
waarnemingen
tot de overg
436.
Copernicus.
P
tui^g kwam dat de zon
het middelpunt
is van ons planetenstelsel
en de
P
P
aarde zelf eenplaneet.
Dit stelsel zette hijJ^`uiteen in
P
zijn
J werk „De revolutionibus orbium coelestium",
juisteenige
dat juist
J dood verscheen en-hem
,
g uren vóór zijn
nog
zijn sterfbed gebracht
kon worden.
g op
PJ
8
12 Jan. 1842
Co
Fra
^ois, Fr. dichter, geb.
pe^
g
te Parijs,
'der
lid,de
J ald. gest.
g 23 Mei 1908,^ werd in 1884 lid
Française,
schreef oorspronkelijk
1 P
JY
rischeedichten
„Le
reli(
8
buaire", 1886; „Les intimités",1868
enz.) , dramatischeedichten
è( „Lagrèg
des forgerons",
1869,
g
enz. ), novellen, enz. C.
speelde
ook in de politiek
P
P
een rol, voornamelijk
J als
voorzitter van de nationalistische „Li
atrotiS^e P
437. Coppée.
PP
qque".
Coppename ^in Z.-N. richtinggstroomende riv. in
Suriname, die iets bezuiden 4° N.B. opP het Wilhelmina-geb.
ontspringt
en bij het
] Batavia in
g
P ^
J plaatsje
P
den Atl. Oceaan uitmondt.
vlek in het Zwits. kanton Waadt aan het
Coppet
CO
van Genève en aan den spoorweg
P
gGenèveLausanne, ong.
8 600 inw. vooral bekend doordat het
kasteel in de buurt de verblijfplaats
was van Bayl
Ba le
JP
van mevr. de Staël. Deze en haar vader, Necker,
zijn
J te C. begraven.
^
is het in ree
edroo
dhtCoprah
p
P en
^
g evruc
g esneden
vleesch van de kokosnoot; er worden in Europa
p
plantaardigeo
vetten uit bereid. C. bevat 50 à 60%
vet en is een zeer belangrijk
^J handelsartikel: de invoer in ons land bedroegg in 1913: 100635 ton, de uitvoer 82356 ton; de officieele waarde is ft. 360er
360pe ton.
van voor Coprolieten,
rolieten versteende uitwerpselen
rP
wereldlijkedieren, inz. van ichthyosauren,
lesioY
^P
sauren en haaien; belangrijkvoor de studie der
P alaeontolo
^e'.
C aln^
Coquelin,
^ Benoit Constant,^bijgenaamd
oq
J8
Fr. tooneekPeler
-^esur
^ggeb 25 Jan. 1841 te Boulo

Mer, werd in 1860 aan het Theatre Fran ais verbonden, werd in 1907 directeur van het „Théátre de
la Porte Saint-Martin", gest. 27 Jan. 1909 te Parijs.
J
C. was een derootste
tooneek elers
van onzen
P
^
zijn schepping
tijd,vooral beroemd door zijn
van
de
rol
PP g
van Cyrano
de Bergerac
in het gelijknamige
e
9
t'
SJ
gtooneelspel
J broeder, Ernest Alexandre
P van Rostand. —Zin
Coquelin,
C. cadet,^ eveneens een beroemd
^bijgenaamd
Jg
q
tooneekP eler, ggeb. 16 Mei 1848, werd in 1868
sociétaire van de Com4die Fra
est. 7 Febr.
^ aise,gest
te Parijs.
J
rov in het midd. van de Z.-Am.reprov.
Coquimbo,
q
^P
ubliek Chili, 34912g
bergachtige
ber achti
K.M'.,175000 inw.8
P
woestijn
Ana 4669 M. ), rijk
(
J Dona
J aan mineralen
(koer
C. havensi. in deprov.
P); hoofdsi. Serena. — C.,
P
C., 12000 inw.
in Suriname, ontspringt
Coranti
^
J^n W. grensriv.
op
P 2° N.B. op
P het Akaraig eb. neemt tal van kreeken
op
P en lootP uit in den Atl. Oceaan; de C. vertoont
het merkwaardige
8 verschiJ Asel dat haar water oop
sommige
J^
P
g Ppunten plotseling
g drie voet stijgt.
Corato, stad in de Z.-It.rov.
P Bari delle Puglie,
g
45000 inw.
Corbulo,^ Cnejus
7 Domitius, Rom. veldheer ten tijde
J
van Claudius en Nero, was stadhouder van NederGermanië en onderwierpP de Chauken, die onder aanvoeringan
een Caninefaat, Gannascus, de Gallische
g
kust onveiligaakten.
Hij Jzocht hen met een vloot
^
over de Wadden op
45). HijJ liet een
P en versloeg
g hen (
kanaalgraven tusschen de Maas en den Rijn
J((Fossa
Corbulonis -- men houdt den loop
P van de Lek tusschen Ameide en Krimpen
P daar wel voor, anderen
zoeken haar in de verbinding8van de Schie en den
Vliettusschen Overschie endeHoornbru
Hoornbrug— en bouwde een schans op
waar nu de stad GroninP de plaats,
P
in Syrië
P
g en ligt. Later werd hijJ proconsul
Yr en bracht
daar de Parthen tot onderwerping. Toen Nero hem
terugriep
om hemP
uit den weg te
ruimen, stortte
hij
^
g
J
zich in zijn zwaard te Cenchrea, de haven van Corinthe, 67 n. Chr.
Corday d'Armont,
^ Marie Aline Anne Charlotte,f
gewoonlijk alleen Charlotte Corday
t' ^genoemd, Fr.
meisje,eb.
8 27 Juli 1768 te Saint-Saturnin bijJCaën
(Normandië), uit een adellijke
zij was een
J ke familie; zij
geestdriftig
aanhan
aanhangste
ter der
Girondijnen en ging
gg naar Parijs om een einde te maken
rij
de dwingelandij van
g landij
Danton en Marat. ZijJ meldde
zich bijJ dezen laatste aan om
hem een verzoekschrift te
overhandsgen. Marat, die ziek
was, ontvingg haar terwijl
terwijlhijJ
in zijn
J bad was en werd door
haar met een dolk
doodgestoken1313Juli 1793). 17 Juli
ken(
Charlotte
1793 betrad zijJ moedigg het
Gorda .
Corday.
schavot. Adam Lux, af gevaardi de van
Mainz, riep
bij het zien van haar moedigg
P
J
sterven uit: „ZijJis ^
grooter dan Brutus !" en moest
diteze
de met den dood bekoopen.
g g
P
Cordeliers Koorddra gers") was in Frankrijk de
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naam der reguliere Franciscanen. Deze naam werd
tijdens
de Fr. Revolutie gegeven
aan de leden van
^g
J
eenolitieke
club, ^die sinds 1790 vergaderde
in de
p
g
ka el van een klooster der C. te Parijs en tot 1792
kapel macht uitoefende. Het blad „L'ami du
en hun leiders
g
PeuPle "van Marat was hun orgaan
waren behalve Marat: Danton, Fabre d'Eglantine,
Camille Desmoulins, Hébert en Chaumette. In 1793
gaf Camille Desmoulins het blad „Le vieux Cordelier"
uit. De club der C. werd in April
Pg
P 1794 opgeheven.
uit de familie der
Cordia L.
^ plantengeslacht
P
g
Cordiaceeén omvat boomen en heesters, inz. uit de
Amerikaansche en Aziatische keerkringslanden; het
hout van verscheidene soorten komt als rozenhout in
L. levert vruchten, die als
den handel. De C. myxa
y
worden; de bast
jujubes tegen
g
g het hoesten gebruikt
7?
van verschillende 0.-Ind. soorten levert de vezels
voor touw, matten en netten (gonje).
Cordiet,^ Eng.
g rookzwak buskruit in den vorm van
gekleurde draden, die in stukjes
lap ^e bruinachtige
8g
ekniPt worden; bestaat uit 8 deelen nitro gY
1 ceg
rine 37 deelen schietkatoen en 3 deelen vaseline.
Cordilleras de los Andes. Zie Andes.
te
Cordonnier, Louis Maurice, Fr. architect,eb.
g
Rijsel
in 1858, bouwde o. a. het stadhuis te DuinJ
kerken • was de lerï
PJ
g in
PJswinner bijJ de prijsvraag
1885 voor de Beurs te Amsterdam, die echter niet
naar zijn
In 1906 werd
g
J ontwerp
rP werd uitgevoerd.
voor het te 's Gravenha ge
zin
g te bouwen
J ontwerp
^
Vredespaleis
met den lsten prijs
Vredes
p
PJ bekroond ; daar
de uitvoering
g zou hebben
g ervan echter het budget
overschreden werd hetaleis
volgens een
g
P gebouwd
ewïJ zi
door hem en A. van der Steur Jr. g
g d ontwerp.
Cordova of Cordoba, hoofdst. der Arov. C. in Z.Spanje 13
. a 499000 inw.; in Andalusië))
( 727 K.M2.,
aan den Guadalquivir,
64000 inw., met de fraaiste
q
kathedraal vaneheel
Spanje,
P een moskee.
g
P ^ oorspr.
-- C. het oude Cordoba was reeds ten tijde der
Romeinen een belangrijke stad, werd later het miden tevens
delPpunt der Ar. heerschappij
P
PPJe in Spanj
van kunsten en wetenschappen,
was van 756-1031
PP
de zetel van een kalifaat, werd 29 Juni 1236 veroverd door Ferdinand III van Castilië.
prov. in het midd. van Ar8enCordova of Cordoba
^P
tinië 161 036 K.W. 573000 inw.; veeteelt. In het
W. heteb.
Sierra de C. -- De hoofdst. C.,
g
^ aan de
Rio Primero, 95000 inw. ; universiteit.
Corelli Marie, Eng.. romanschrijfster, van Schotsch
-Italiaansche afkomst,g
geb. in 1860; behaalde haar
eerste succes met haar boek The Romance of the
zich daarop geheel
two worlds"1886
worlds"( 1886)P^
en wijdde
aan de letterkunde. Zeer bekend zijn
geworden
J noggg
The master Christian"1901} en Tem Poral Power"
(1902).
Zij woont te Stratford-on-Avon. Haar
1902. Zi'
k en m romans hebben eenhantastisch,
zinnelijk
p
J
Y
stiek karakter en worden ook in ons land zeer veel
g Blezen.
romans Eduard, Belg. staatsman, eb. 1 Febr.
1835 te Antwerpen,
p ^ bekwaam advocaat en ijverig,
J
g
clericaal strijder
voor de Vlaamsche beweging, wist
J
omstr. 1860 te bewerken dat het Vlaamsch de
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officiëele taal werd bij de beraadslagingen van pro-vinciale staten enemeenteraad
van Antwerpen,
p
g
behoorde tot de oprichters
van den „Nederduitschen
P
Bond" werd in 1868 lid van de Kamer en hield
daar de eerste Vlaamsche redevoeringen,
nam een
g
oot aandeel in de behandeling
groot
g der wetten, die
verband hielden met de taalkwestie.
Corfinium was in de Oudheid de hoofdst. der
Peligners in Italië, aan de riv. Atemus in Samnium,
den Bondgenootenoorlog
was tijdens
g
P
ghet middelpunt
der teen
g Rome verbonden It. volkeren.
Corfu of Kor oe (Gr. Kerkra of Korky ra Lat.
Corcyra ), het noordelijkste der Ionische eil., door een
smallen zeearmescheiden
van het vasteland van
g
Eirus
719 K.M2., 94000 inw., in het N. deel
P
bergachtig
g
g ((tot 914 M.). — In de Oudheid werd
C.ehouden
voor het land der Phoeaken, waarvan
g
Homerus vertelde. Het werd in 734 v. Chr. vanuit
Corintheekoloniseerd,
overwon echter de moeder8
stad in 664 in een zeeslag
g en maakte zich van haar
onafhankelijk.
J In 229 kwam het onder Rom. heerschaPPï deelde
daarna het lot der overige
8 Ionische
J^
Eil. (z.a.) en behoort sinds 1864 tot Griekenland. —
De nomosC. is 745K.M2. en telt 100000 inw.--Hoofdstad is C. aan de 0.-kust, 28000 inw. ; haven. In de
nabijheid
ervan ligt het Achilleion, vroeger
J^
g een villa
van keizerin Elisabeth van Oostenrijk en door haar
met kostbare kunstwerken versierd; sinds 1907 behoort het aan keizer Wilhelm II.
lanteng eslacht uit de
Coriandrum koriander, P
familie der Schermbloemi
^ erae8groeit
g en (Umbelli
in het Z. van Europa
P in het
wild, wordt in het midden
van Europa
op Javag eP en P
kweekt. De vruchten, ter
grootte
van peperkorrels,
PP
8
bevatten korianderolie, die
ltgebruikt wordt bijJ het stoken van likeuren, en worden zelf als specerij
P
ge bruikt.
Cors
llano Calabro, stad
Coriglian
derov.
P Cosenza in Calabrië (Z.-Italië), aan de
riv. C.,
C. 16000 inw.
339. Koriander.
Corinna Gr. dichteres,
eb. omstr.'1
500 te Tanagra
geb.
^ a, vrucht; b. randbloem.
in Boeotië • van haar verzen zijn
J slechts enkele fragmenten bewaardebleven.
g
Corinthe of Corinthus, in de Oudheid een beroemden
de Gr. stad op
(
P de landlengtevan C. (tusschen
Peloponnesus
en Hellas), tusschen de Golf van
Po
Corinthe en die van Saroni, met drie havens, aan
den voet van de rotsburcht, Acrocorinthus. C. was
reeds vroeg
g het einde
g bewoond;^ het kwam tegen
van het tweede millenium onder de heerschappij
PP J
der Doriërs. Opp de koningen
g uit het Huis der
Heracliden volgde in de achtste eeuw een aristocratische regeering onder welke C. koloniën in het
W. stichtteCorc
(
^ ra en SYracuse} . De tiran
stiet in 657 het geslacht
der Bacchia den
Cypselus
g
yp
van den troon, in 627 werd hij Jopgevolgd door zijn

8
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zoon Periandrus. Onder deze regeerders werd C. een
der eerste handelssteden van de Oude Wereld. In 582
v. Chr. kreeg
eerin
8
^vorm
^ C. een aristocratisehen re
en trad het toe tot den Pelo onnesischen
bond.
P
arbij C. met Athene,
De Corinthische oorlog,
waarbij
g, wa
Thebe e. a. verbonden was tegen
((395-386
P
g Sparta
v. Chr.) bracht de stad geen blijvend nadeel; in
337 kwam C. onder de heerschappij
PPJ der Macedoniërs,
bleef na hun verdrijving
J g deel uitmaken van den
Achaëischen Bond (vanaf 243 v. Chr.) en werd in
146 v. Chr. door den Rom. consul Mummies verwoest. In 44 v. Chr. is het door Caesar weder opP
weer als handelgebouwd
en bloeide spoedig
P g weder
g
stad. — Sedert de aardbevingg van den 21 Febr. 1858
liggen
plaats der oude stad noggslechts enkele
PdeP
g op
rp Papa Korinthos (Oud-Corinthe
Oud -Corinthe
huizen van het dorp
ong. 900 inw.. Het nieuw gebouwde
Nea Koring
thos (Nieuw-Corinthe), hoofdst. van den nomos
Korinthia(2180 K.M2.,71000 inw. 5000 inw., haven.
Het in 1893eo pende
kanaal van C. begint 2 K.M.
g
ten N.O. van Nieuw-Corinthe en loot
P uit in de Golf
van Ae8^
' a, 6,3 K.M. lang,g 22 M. breed en 8 M. diep.
P
Corinthen Brieven aan de, twee brieven van den
Paulus in het Nieuwe Testament, gericht
apostel
g
P
aan de door hem van 53-54estichte
gemeente
g
^
van Corinthe.
Corinthische MI. Zie op
P Bouwkunst en op
P Gr.Rom. kunst.

legendarischen
Rom..
bijnaam van den le
Coriolanus,,J
g
Patriciër Ga 'us(
(of CnaeuB) Marcius. Deze ontving8
dien naam naar de door hem veroverde Volscische
zij vaderstad
stad Corioli439
v. Chr.).) In 491 uit zijn
(
Plebejers,
als vijand
der Plebejers,
gingghijJ naar de
J
8
Volscen en trok als hun aanvoerdër tegen
RomeP.
8
Alleen het smeekera van zijn
grijze moeder Veturia
J $^J
V olumnia, die hem aan het hoofd
en zijn
J echtgenoote
g
der aanzienlijkste
Rom. vrouwen tegemoet
trokken,
J
8
kon hem beween
g om de Volscen tot den aftocht
over te halen. De sage
g verhaalt dat hijJ daaropP door
hen vermoord werd.
in de P
prov. Munster in het Z. van
Cork,
^ graafsch.
g
Ierland, 7485 K.M2., 391190 inw. — De hoofdst. C.,
op
P een eil. in de Lee, telt 77000 inw., bezit universitaire inrichtin 8en en een sterrenwacht. Aan de m ondie gvan de Lee in den Atl. Oceaan ligt
g de versterkte
haven van C. : Corkharbour,^ w elke 5 K.M. lang,
g 3,2
K.M. breed en zeer diepP is. Aan de Lee-mondinggg
ligt
ook de voorhaven Q ueenstown (z.a.).
Palermo, in het 0.
Corieone stad in de It.rov.
P
van Sicilië, 16000 inw.
plaats op
Cormanti
P de Goudkust van Guina
J A nP
in het land der Fanti's, was van 1663-1807
als Nieuw-Amsterdam een Ned. kolonie.
aanzienlijkeP
patricische
Cornaro,^ n aam van een aanzienlijke
familie te Venetië, waartoe o. in. behoorde: Catagin
en die van 1472-88 koningin
rina C.geb. in 1454
van Cyprus
was gest.
10 Juli 1510 te Venetië.
YP
g
Corneille Pierre, bijgenaamd de Groote C.," de
schepper
geb. 6 Juni 1606 te
P g
PP van het Fr. treurspel,
Rouaan werd in 1642 advocaat, in 1647 lid van de
Fransche Academie en stierf 1 Oct. 1684. Zijn fraaiste
tra
tragedies
zijn: Cid"(1636),Horace", Cinna" en
g

„Polyeucte". —Zijn broeder Thomas C.,
C.g
geb. 20 Aug.
u8
1625 te Rouaan,est.
g 8 Dec. 1709 te Andelys,
Y schreef
tooneelstukken, die nu naver geten zijn, werd
genoeg
in 1685 inplaats
van zijn
zij
P
lid der Academie
en maakte zich verdienstelijk door zijn woordenboeken.
Cornelia, de Moeder
der Gracchen", een edele
Rom. vrouw, was de dochter van Publius Scipio Afrimajor en de echtgecanus major
440. P. Corneille.
noote van Tiberius Sempronius Gracchus, die 177 en 163 v. Chr. consul
en in 169 censor was. Zij Joverleefde haar beide
zoonszie
( opP Gracchus) . Bekend is van haar, dat zijJ
eenmaal, toen een rijk
getooide
g
J met edelgesteenten
g
vrouw haar juweelen
wenschte te zien, zijJ deze haar
J
Zi'
gaf
hun
dan
ook
een
voorbeelkinderen toonde. Zij g
di ge opvoeding.
Cornelius, Peter von, D. schilder,eb.
P
g 23 Sept.
1783 te Düsseldorf, leerlingg van de schilders-academie aldaar, woonde van 1811-19 te Rome, was van
1820-25 directeur der academie te Dusseldorf,
daarna van die te Munchen werd in 1841 door den
ggeroepen,
est.
koning
van Pruisen naar Berlijn eros en, ald. gest.
Mrt.1867. HijJ was een der meesters vandenieuwere
D. schilderkunst en schilderde meest in monumentalen stijl.
onderZijn fresco's in de Glyptotheek
(
JZijn
YP
werpen
rP ontleend aan de Gr. mythologie en heldensagen)
zijn vooral beroemd.
8 )J
Genua,
Cornigliano
Ligura,
g
g ^ v lek in de It. prov.
P
15000 inw.
Cornwallis is het meest Z.W.aafscha
Pvan Engege
^
land, aan den Atl. Oceaan, 3513 K.M. 2, 325000 inw.,
vormt een schiereil., doorsneden van kale rotsen
hoofdst.
, rijk aan koper
P en tin; hoofd
((Brown MillY419 M. )J
Bodmin. Hetaafsch.
kwam in 823 aan Engeland
8
^
en werd in 1330 door Eduard III tot een hertogdom
verheven .
Cornwallis, Charles Mann, lord Broome, markies
van, Eng.
generaal,^^
geb. 31 Dec. 1738, versloeg8 in
gg
Gates bijJ Camden, moest zich
1780 den Am.eneraal
g
19 Oct. 1781 bij
J Yorktown met 9000 man aan
in 1791 als gou overgeven,
onderwierp
Washington
n9
rP
g
o-Saab, werd in 1798gouververneur van Indië T ipp
neur van Ierlandin
naar Indië
g
^81805 nogmaals
en stierf daar 5 Oct. te Gazipoer.
P
Cornwallketels. Zie Stoomketels.
Coro, hoofdst. van den staat Falcon in Venezuela,
aan de Golf van Maracaibo, 14000 inw.
van de
Coromandel,
^ K ust van,^ het Z. gedeelte
g
0.-kust van Voor-Indië.
Corona Lat. ) krans, kroon; bijJ de Grieken en de
Romeinen het hoogste
PJ voor
g eereteeken, inz. als prijs
verder voor verden overwinnaar in wedstrijden,
C. civica, burgerkroon), voor
dienstelïJ ke burgers
g
overwinnende veldheeren ( C. triumphalis, lauwerkroon) en met tinnen-vormige
g versiering
^ C. muralis)
voor dengeen, die het eerst de muren van een vijJ
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andehJ'ke stad bestormde. Deze muurkroon vindt
men ook vaak in stedelijke wapens
(zie op
P
P Kroon).
— In de astronomie noemt men C. deolvende
lichtg
krans, dieedurende een8
totale zonsverduistering
de donkere maanschaduw omgeeft.
8
ten N. aan
Coronie,^ distrikt van Suriname, grenst
1^
den Atl. Oceaan en ten 0. aan de riv. Coppename,
PP
heette tot 1851 0 pp er-Nickerie en wordt ook wel „de
kust" of de Zeekust"eheeten;
het is niet anders
g
dan over zee te bereiken; er worden hoofdt, cacao en
kokosnooten verbouwd.
beambte, die bi'
bij
Coroner, kroonbeambte, Eng.
g
plotselinge
sterfgevallen,
bijstand
een jury
8
g met
J
]vanY
i
(Coroner's Jury), moet uitmaken of de overledene
een natuurlijken,
dan wel een gewelddadigen
^
J
1; dood
gestorven is.
Camille, Fr. landschapschilder,
Corot Jean Baptiste
p
P
geb.
28 Juli 1796 te Parijs,
22 Febr. 1875, de
J aid. gest.
g
g
schilder van het z.g g.
a sa eg intime", schetsmatige
»PY
g
landscha
g soms met mYtholoPPen, vol stemming,
Stedelij Museum
en g
gestoffeerd. In het Stedelijk
g ische fi^
Amsterdam zijn
J van hem: „De Smokkelaars" en
„Bosch^^ De brugg van Valuel"; in het Rijksmuseum
vijver".
J
Corpus
catholicorum en Corpus
p evangelicorum,
g
p
naam der Kath. en der Prot. standen van het Duitsche Rijk,die, inz. sinds den Vrede van Westfalen
als Pg
twee vast aaneengesloten
op de rijksdagen
( 1648)
corporaties tegenover elkander stonden ter verdediaan
ging van hun onderscheidelijke
J 8godsd. belangen;
8
het hoofd van het C. evangelicorum stond de keurvorst van Saksen, aan dat van het C. catholicorum de
keurvorst van Mainz. Bij) de opheffing
P
g van het keizerrijkin 1806 verdwenen ook deze beide lichamen.
verzame Corpus
juris,^ Lat. naam voor bepaalde
P
p J
lingen van wetten of wetboeken; inz. van: C. 7j.
vereende
civilis, de in de 12e eeuw tot ééngeheel
vereenigd
l;
van Justinianus (Institutiones, Pandectae Codex en Novellae)) en C. ^'. canonici, een
n dereli keverzamelin g van rechtsbronnen voor het cano 8J
nieke recht (besluiten der concilies, decretalen, enz.).
Corp ut^ Johan van den, officier in Staatschen dienst
geb.
te Breda in 1542, is in de geschiedenis
bekend
g
g
door zijn
J manhaftige
^g van de stad Koeg verdediging
vorden (18 Oct. 1580-22 Febr. 1582) teen
g de
Spanjaarden
onder Bennenberg , die ten slotte het
P]
beleg
C. werd later gouverneur
van
g moest opbreken
P
^
Gronin en en stierf ald. Sept.
Groningen
P
Corre i0 stad in de N.-It.
prov.
Re
Reggi
'o nell' Emila,
P
inw.
Correggio,
gg > A ntonio da eigeng en
lijk
All
J
e9' ^^ I t. schilder, geb.
g
omstr. 1494 te Correggio,
g^ ald.
gast. 5 Mrt. 1534; de voornaamste van zijn
J weeke, bekoorli'ke
en vaak zinnelijk
J
J
schoone schilderijen
zijn
J
J de
Madonna van den H. Fran441. Correggio.
g^
ciscus, de Aanbiddinger
Herg
ders en de H. Sebastiaan (Dresden), de Rust op
P de
vlucht (Florence), de Hemelvaart van Maria, de Dag
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of de Madonna van den H. Hieronymus (Parma),
de Zigeunervrouw(Napels),
Io en Leda (Weenen),
g
Gan meden (Weenen), Danaë (Rome). Van 0. wordt
verhaald dat hij)bijJhet bewonderen van een schildederfJ van Ra f aël verrukt uitriep:
P „Anch io sonPittorel" („Ook ik ben een schildert”)
van de Vézère, die in de DorCorrèze, 1. zi'riv.
J
do^
e uitloot,P in het Z.W. van Frankri k,
J 85 K.M.
lang.
C., 5 888 K.M2., 310 000 inw.;
p
8 — Het dep.
hoofdstad Tulle.
prov. Connaught
Corrib, Lough,
u9 meer in de P
g in het
midd. van Ierland, 176 K.M2., watert door de beop
koorlijke
riv. C. in de Galway-baai
Y
P de W.J
kust af.
prov. in Argentinië,
tusschen de riv.
Corriëntes
^ P
g
Parana en Uruguay, 84 402 K.M2., 395 000 inw. De
hoofdst. C. aan de Parana 20 000 inw. ; haven.
Corsica, Fr. La Corse, Fr. eel. in de Middell. Zee,
dat een afz. departement
vormt, van Sardinië (It.)
P
gescheiden
door de 15 K.M. breede Straat van Bog
landP
met top-nifacio, 8722 K.M2., 266 000 inw., bergland
pen tot 2170 M. hoogS (Monte Cinto) en diepe
P dalen;
P
vruchtbare kuststreken; vee- en bijenteelt,
wijn,
J
J
j
opP de W.-kust.
zuidvruchten, olie; hoofdst. Aaccio
De Corsikanen zijn
J naar hun taal en hun karakter
Italianen. — C.Gr.
Kyrnos)
) werd het eerst 8ekolo(
y
niseerd door de Phoeniciërs, kwam na den Eersten
Punischen oorlog
g in het bezit der Romeinen. In de
5e eeuw n. Chr. vestigden
zich op
1^
P het eil. de Vandalen, die door Belisarius ervan verdreven werden.
Daarna regeerden er de Grieksche keizers, de Gothen, de Longobarden
(580), de Franken (754),
8
de Saracenen (850), de Pisanen en de Genueezen
( 1300.
) Tengevo e van een o Pstand der Corsikanen
werd in 1736 baron Theodoor von Neuhoij tot koning
van C. uitgeroepen; in 1738
werd hij door de GenuJ
eezen met Fr. hulpP verdreven. Vanaf 1752 hadden
er op
plaats
onder aanvoering
P
P C. opstanden
P
^ der
beide Paoli's, totdat Genua in 1768 het eil. bijJ het
tractaat van ComP!m
iè e aan Frankrijk afstond.
Van 1794-96 was C. een Eng.g vice-koninkrijk, in
1798 kwam het weer en voorgoed aan Frankrijk.
Cortez, Fernando of Hernando, de veroveraar van
Mexico, geb. 1485 te Medellin in Estramadura (W.Spanje),
ging in 1504 naar
P
W.-Indië,in
^g Febr. 1519
uit Havana onder zeil en
landde 12 Mrt. in Mexico,
stichtte daar Veracruz, veroverde van 1519-21 het rijk
J
der Azteken en werd van dat
land, dat hij JNieuw-Spanje
PJ
noemde, onderkonin .In 1533
en 1536 deed hijJ ook nogg onttea•
dekkingen
g in Californië, keerde in 1540 naar Spanje terug,
g
Cortez.
g ast. 2 Dec. 1547 bijJ Sevilla.
C. maakte zich bijJ de veroveringg van Mexico
aan ergerlijke
gruweldaden schuldig,
g liet in de
g J ^
stad Cholula o. a. 6000 menschen ombrengen.
g
Kort ene.
Corigene. Zie Kortgene
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Cort van der Linden, Mr.PieterW illemAdriaan,Ned.
14 Mei 1846 te 's Hage,P ro liberaal staatsman,eb.
g
moveerde in 1869 te
Leiden in de rechten, was achtereenvolgens advocaat bijJ
den Hoogen
g Raad,
commies-griffier bijJ
de Tweede Kamer,
hoogleeraar te Groning en (1881), later te Amsterdam Y
(1886)) en 1897—
.. , /
1901 min. van justetei in het ministerie
Roéll. In 1913 aan- 343. Cort van der Linden.
vaardde hijJ de oP dracht tot het vormen van een ministerie, waarin
hij
P
^J zelf als min. van binnenl. zaken optrad.
rezzo in het
Cortona stad in de Midd.-It. prov.
Arezzo,
Cortona,
P
Val di Chiana, aan den spoorweg
Florence-Rome,
g
P
29000 inw.; academie ( Etrusca) met museum van
Etruscische oudheden.
La C. in het
Coruna, La , ho ofdP1. van de prov.
P
ane (7903
K.M2 ., 675000 inw. aan den
N. W. van Spanje
(
Atl. Oceaan, 47000 inw.; vesting,g zeehaven door 5
forten verdedigd;zeevaartschool.
Corvineafkorten
(
g voor: Bibliotheca Corvina),}
heette de beroemde boeken-handschriften-)
boeken-(handschriften- verg Matthias Corvinus
g koning
gvan den Hong.
(gest. 1490) te Of en een der grootste uit den Reigg verstrooid ; in 35 versch.
naissanceti'd
J •d;tegenwoor
g
Europeesche
bibl. bevinden zich 107 handschriften
P
uit de C.
Corvinus, MMatthias, koning
g J Zie
g van Hongarije.
Matthias I.
Stafford, in het W.
Coseley,
y,stad in het graafsch.
^
van Engeland,
23000 inw.
P
^bij
J Wolverhampton,
g
Cosenza, hoofdsi. van de Z.-It. prov.
C. (6653 K.M2,
P
475000 inw. • in Calabrië),aan de Crati en deBusento,
24000 inw.; Goth. kathedraal.
C.
CAS
Galin Kóslin hoofdst. van het reg.-distr.
g
(( 14032 K.M2., 620000 inw.) van de Pruis. Prov.
Pommeren, 13 K.M. van de Oostzee, 23000 inw.
14 Jan. 1798
Isaac da, Ned. dichter, geb.
g
te Amsterdam, uit een Port.-Joodsche kooPmansfamilie bezocht de Leidsche hoogeschool,
kwam
g
daar in aanraking
g met Bilderdi'k
3^ werd doctor in de
letteren(1818)
(
) en in de wijsbegeerte
(1821),
(
) ging in Oct.
g
1822 met zijn
J echtgenoote
g
over tot het Protestantisme.
Hi' vestigde
Hij
g zich te Amsteronaf
onafgebroken
ebroken
dam, J
voor de oude beginselen
, in
Staat en Kerk, werd in 1839
lid van het Kon. Ned. Instituut doch ontvingghijJ de oPheffingaarvan
in 1851 geen
g
g
Plaats in de Kon. Academie,
die ervoor in delaats
P
kwam,> zoodat Groen van Prinsterer, verontwaardigd
g

daarover, voor zijn lidmaatschap
P bedankte. In het
laatste tijdPerk van zijn leven was hiJbestuurder
en voorganger van het seminarium der Vrije Schotsche Kerk1852-1860.
Hij stierf
28 April1860. Da
J
(
C. oefendeeenooten
invloed uit, vooral opP
hetgods^
g
dienstegleven van zijn
tijd.Met Bilderdijk,
J,?
, de ClercQ',
Capadose
e.
a.
was
hij
hij
de
bewerker
van
het
z. g.
p
g
Reveil, de wederopleving
g
P
g van het godsdienstig
g leven
in de eerste helft der vorige
g eeuw. In 1823 verscheen
zijn
zijn geruchtmakend ggeschrift: „Bezwaren tegen
g den
geest
eest der eeuw." In 1847 verscheen zijn
bekend
J
g edicht „Wachter, wat is er van den Nacht ?" Verder verschenen er van zijn hand nogg tal van andere
dichterlijke en letterkundige werken.
godgeleerde,g
Costa, Uriël da. Zie Acosta.
Costa
ubliek in Centr.Costa Rica (
P. „rijke
» J kust"),) ^ republiek
Amerika, aan de Mosquito-Golf,
grenst ten Z. aan
q
^
Panama en ten N. aan Nicaragua, 48410 K.M.2,
388000 inw. ; een hoogland,
g
1000 a 2000 M. hoog,
g waar
vertakkin en van de Andes
vertakkinge
loo
Pen; vele vulkanen Irazu 3414 M.); het
klimaat is, vooral op
P het
hoogland,
zeergezond;
het
g
g
land zeer vruchtbaar; voortbrengselen : koffie, suiker,
bananen, cacao en rijst.
J C.-R.
had in 1911: 687 K.M. spoorwegen in 1910: 2437 K.M.
'Aanhethoofd
telegraaflijnen.
der republiek
staan een pres.
P
P
345. WaPen v. CostaRica.
(te genw. Al f recto GonzalesFlores, sedert 8 Mei 1914), die voor 4, en drie vice-Presidenten, die voor 1 jaar
worden. Het Congres
^
] gekozen
g
getrapte
bestaat uit 31 afgevaardigden, die door
P verg
kiezing
eng
gekozen worden voor 4 jaar.
jaar. Het budget
g
bedroe voor 1911/12 18,4 mill. colones (á f 1,10)
bedroeg
ink. en 18,6 mill. colones uitgaven.
Voor het wapen,
P
g
zie fig.
(van
g
g 345. De vlagg is horizontaal gestreept
boven naar beneden): blauw-wit-rood (dubbele
breedte)
) -wit-blauw. C. R. heeft een staand leger
g
van 1000 man; de militie omvat alle weerbdre mannen van 18-55 jaar.
jaar. Het land is verdeeld in 7 Pro vincies : hoofdst. is San José, in het midden des lands,
S anaarden
veroverd,
j
— C. R. werd na 1520 door de Spanjaarde
verklaarde zich in 1821 onafhankelijk,maakte tot
1842 deel uit van de Republiek
der 5 Ver. Staten
P
van Centr.-Amerika en werd nadien een zelfstandige
g
staat.
Coster,, Laurens Janszoon wordt in Nederland en
Engeland door velen als uitvinder van de boekdrukkunst beschouwd ( zie ook op
P het art. BoekHij werd geboren
in 1370 te Haarlem en
drukkunst).
)Hi
g
bekleedde hooge
g stedelijkeambten. In 1439 overleed hijJ er. Hij
dat in 1567
Hijwoonde in een gebouw,
g
no aan een achterkleinzoon van hem behoorde. Het
nog
zijner uitvinding
^jaar zijner
P 1423. Tot
g wordt ggesteld op
zijn
als uitvinder der boekdrukkunst
g
J verdedigers
behooren in den laatsten tijd Mr. Ch. Enschedé en
Bru9mans tot zin
J bestriJders Dr. A. van
Prof. H. Brugmans,
Fruin. De onderzoekingen
der Linde enrof.
g van Mr.
P
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van C.
Enschedé vooral hebben de schaal tenunste
g
doen overhellen, doch uitgemaakt is
de kwestie nog
g
niet. In 1723 werd teHaarlemeensteenenstandbeeld
voor hem opgericht,
dat in
Pg
1856 door een bronzen is
vervangen.
Coster, Willem Jacobszoon, Ned. scheepsbevelhebber en ambtenaar der
0.-Ind. Compagnie, vertrok in 1636 als schee Ps
346. L. J. Coster.
kapitein naar
Indië, hielp
P
in 1637 als onderbevelhebber mee Ceylon
op de PorY P
to geezen te veroveren, nam 13 Mei 1640 Colombo
stormenderhand in, werd kort daarop
P op
P last van
keizer Radja
v9^ den aanvankelijken bondgenoot
g
7 Singa,
zijn geder Hollanders,
J vermoord met zijn
leide,J
tijdens een bezoek aan het hof.
Frankrij in
Cote d'Or,^ heuvelketen in het 0. van Frankrijk
voorm. Bourgondië,
636 M. hoog,
g brengt
^ de
g
voort. — Het dep.
beste Bourgondische
wijnen
^
p
Cote d'Or, 8787 K.M2 ., 350 000 inw., in het MorvanJ
g eb. tot 723 M. hoog;
g^ vruchtbaar; hoofdst. Dijon.
Cotentin heet het schiereil. van Normandië in
dep. Manche;
het
P ^ de vroegere hoofdst. was Coutances.
Cotes-du-Nord dep. in het N.W. van Frankrijk,
in het N. deel van Bretagne,
gn 7218 K.M2., 606 000
inw.; meerendeels vlak en vruchtbaar land; hoofdst.
Saint-Brieux, aan de Golf van St. Malo.
in Utrecht, aan den Krommen Rijn,
Cothen,
^ gem.
g
ten N. W. van Wijk-bi
J-Duurstede, 874 inw.
J
CSthen^ stad in Anhalt, aan den spoorweg
g van
P
Maagdenburg
g
g naar Halle, 23 000 inw. ; tot 1847 residentie der hertogen
g van Anhalt-C.
Frankfort,
Cottbus,
Cottbus s tad in het Pruis. reg.-distr.
g
op
met Sandow en
P
P den 1. oever van de Spree,
Brunschwig 9 000 inw.; koninkl. paleis.
P
van
Cottica,
Cottica distr. in Suriname, het stroomgebied
g
de riv. C. omvattend, in het N. aan den Atlant. Oceaan, in het W. aan de distr. Beneden- en BovenCommewi
J ne
^ in het Z. aan Marowijneen Bovengrenzend;
CommewiJ ne en in het 0. aan Marowijneemend;
en cacao-plantages.
Cottische Alpen.
pe Zie Alpen.
p
prov.
rov W.-Vlaanin de Belg.
Couckelaeregem.
Couckelaere,
gP
g
deren, ten N. 0. van Dixmuiden, 5993 inw.
in de Belg.
Henegouwen,
Couillet,
g prov.
P
g
^ gem.
g
aan de Sambre, ten 0. van Charleroi, 11 215 inw.;
hoogovens.
Council Bluffs, stad in den staat Iowa, in het N.
der Ver. Staten, aan de Missouri, 29000 inw.
Coup eruS Louis Marie Anne, Ned. dichter en
schrijver,
geb. 10 Jan. 1863 in den Haag,
^g
J
g was in 1878
een korteoos
gaf in
P leeraar aan de H. B. S. ald. >g
groote
1889 zijn
Pprozawerk uit : Elne Vere",
J eerste ^
na te voren eenaar
P dichtbundels ,Een lent van
vaerzen" en„Orchideeën")
Orchideeën" in 't licht te hebbengegeven.
even. Zijn roman Noodlot" (in
( de Gids van 1890),
een uiterst fatalistisch werk, baarde veel opzien.
P
Verder gaf C. nog
(
), „Mag uit: ,Metamorfose" 1892
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jesteit" (1863), „Wereldvrede" (1895) en „Hooge
Troeven"1896
), welke drie laatste werken een
(
trilogie
^ vormen. Nog
g vele andere werken volgden,
g
(w. o. een serie onder den verzameltitel: „De boeken der kleine zielen"), doch wekten langg niet meer
zooveel belangstelling
uitgaven.
g
g als vroegere
g
g
1 1 eeuw
na de uitvinCourant. Eerst ongeveer
s
g
dinger
g boekdrukkunst treffen we iets aan, wat,
heel uit de verte,^P
op de tegenw.
C. lijkt.
In Engeland
J
g
g
Newsbur9 , die de nieuwswas in 1619 een uitgever,
g
tijdingen
uit afuitga
onder den titel „News". In 1609
te Straatsburggeen nieuwsblad uitgegeven door
Johann Cardus. In 1609 moet Abraham Verhoeven
te Antwerpen
courant hebg
rP het eerst een gedrukte
ben uit
uitgegeven:
e even : „Nieuwe TiJdin
ghen", welke in
1629 veranderd werd in „Wekeli'cke
Tijdinghe."
J
J
g
De eerste uitgave
was geen
periodiek. In 1604 reeds
g P
g
was te Amsterdamevesti
gd Broer Jansz, „courang
tier in het leer
Excellentie", die
g van S. Princeli'cke
J
in dat jaar een Da hre 'ster van 't beleg van Sluis"
en van andere krijgsbedrijven
in Vlaanderen uitgaf. Er bestaan tegenwoordig
g
gnog
g C., die in 1621 en
1623 te Amsterdameriodiek
verschenen zijn.
J De
P
oorsP r. naam Tidin
hen" werd later verfranscht
J g
tot C. De oudste C., die tegenwoordigin Nederland
verschijnt,
is de „Oprechte
Haarlemsche Courant".
P
Dit blad werd in 1656 door Abr. Casteleyn
y opgericht
Pg
als Weeckeli
werd in
^^
J cke Courante van Europa",
P
1659 herdoopt
C^ dae
P in „Haarlemsche Din
g hse ou
rant", in 1660 verscheen ook Zaterdagseen nummer.
In 1664 werd aan den titel het woord „oprechte"
P
toegevoegd^ • immers de inhoud ervan werd door
oneerlijke
lieden nagedrukt.
In 1737 werd zijJ het
J
g
eigendom
van Isaac en Joh. Enschedé en zijJ bleef
g
in het bezit dezer familie tot zijJ vóór eenige
g]jaren
aan een naaml. vennootschapP overging. In 1847 werd
zijJ een dagblad.
— Omstr.1793 begon
g men bijJ wijze
g
van advertentiegeboorte-,
huwelijks- en overlig
J
densberichten in de C. telaatsen.
Tot op 1 Juli
P
1869 waren de C. onderworpen
(1
P aan zegelrecht
g
center
P ex.).) De afschaffingg van deze belastingg had
aanstonds een reusachtige
g van het C.^ uitbreiding
wezen tengevolge.
Courbet,^ G ustave, Fr. schilder, geb. 10 Juni 1819
te Ornans was in 1871 lid van de Commune, heeft
der
en Vend8memedegewerkt
tot het omverwerpen
Pd
g
zuil werd tot 6 maandenevan
enisstraf
veroorg
g
deeld ; zijn
genomen ten beJ vermogen
g werd in beslaggg
hoeve der wederoprichting
g zich
P
g dier zuil. C. vestigde
daaroPin Zwitserland. Hij Joverleed 31 Dec. 1877
te Vevey.
Zijn voornaamste stukken
zijn:B afeY
J^
nis te Ornans(Parijs),Badende vrouwen, Terugkeer
g
van de conferentie,> Lesbischen, De Steenenklo
PPer
Dresden en dierstukken.
Fr. vice-admiCourbet,^ A médée Anatole Prosper,
p
raai, geb.
26 Juni 1827 te Abbeville, werd in 1880
g
schout-bi'-nacht in 1883 belast met het opperbevel
schout-bij-nacht,
PP
over de vloot in Indo-China, in Oct. 1883 ook met
dat over de landmacht, versloegg de Zwarte Vlaggen,
gg
werd in 1884 vice-admiraal, vernietigde
g in 1884 en
85 de Chin. vloot;est. 11 Junig
1885 vóór Makong
aan boord van de ,Baard."
Y
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Courbevoie, stad in het Fr. dep.
P Seine, aan de
Seine door twee bruggen
gg verbonden met NeuiIlY,
38 000 inw.
urcellesggemeente in de Belg.
Courcelles,
goug P prov. Hene
wen ten N. W. van Charleroi, 18 084 inw. ; hoogg
ovens.
plaats
in
het
dep.
Pas-de-Calais,
5500
Courrières,
P
^P
inw. • uitgestrekt
steenkolengebied;
7 mijnputten.
P
g
g
C. is bekendeworden door
de vreeseli ke mijnramp
J
J
P
van 10 Mrt. 1906, waarbijJ 1200 mijnwerkers
het leJ
ven verloren.
Kortrijk.
Courtray.
Y Zie Kortrijk
en staatsman, geb.
Cousin, Victor, F r. wijsgeer
g
28 Nov. 1792 te Paris
J^werd in 1830 staatsraad en
inspecteur-generaal van het openbaar
onderwijs, lid
P
der Académie, in1832p
1832air, in 1840 onder Thiers
minister van onderwijs,
Jgest. 13 Jan. 1867 te Cannes • was deondle
er van de z.g.geclectische school.
gg
8^
es een de voormannen van de Fr.
Couthon,^ Geor9^
Revolutie,^g
geb. 1756 te Orcet in Auvergne,
^ in 1791
afgevaardigd naar de Nationale Vergadering; werd
lid van het Comité voor Algemeen
Welzijn,
J vormde
g
met Robespierre en Saint-Just een soort driemanNationale Conventie);
scha (zie
) liet na de innemingg
(
van de stad Lon
J e huizen van die
Y de aanzienlijke
stad verwoesten en eenoot
g onthdof^ aantal burgers
werd ook hijJg
den. Na den val van Robespierre
^
om zich
gen
genomen,^ deed een vergeefsche
poging
P ^g
g
g g
met een dolk te doorboren en werd 28 Juli 1794eg
guillotineerd. C. was verlamd aan beide beerven en
kon noch staan, noch looPen.
Co evade of mannenkraambed de zede biJ vele Indianenstammen Negers
g en Aziat. volkeren, ook bij
de Basken, dat inplaats van de kraamvrouw de man
blijf
gedurende
eenigen
tijdna de bevalling het bed blijft
gg
g
Covenant,» overeenkomst", inz. die der Schotache Presbyterianen,
ter handhaving
yt
g
g van hun geloof
en van de Presbyteriaansche
kerkorde tegenover
Ytg
iscoPalen kerkvorm wilde invoeKarel I, die den EP
ren (1638). Vandaar de naam Covenanters voor de
Schotsche Presbyterianen.
groot marktplein
in Londen voor
Covent Garden,
P
^8T
oenten ooft en bloemen vroeger
groenten,
g was daar de tuin
van den abt van Westminster.
Warwick in het
Coventry,
Co
gr
rY^ stad in het graafsch.
midd. van Engeland,
106000
g
^ nabijJ Birmingham,
g
manuinw. • veel industriezi
(Jde^horloges,
g rijwielen,
facturen). Het C.- kanaal verbindt de Theems, de
Mersey
Y en de Trent.
Beira in het midd. van
CovilhAo,^ s tad in de prov.
P
Port al aan den 0. voet van de Serra da Estrella,
Portugal
inw. • minerale bronnen; lakenfabrieken.
Covington, stad in den staat Kentucky in het
van
0. der Ver. Staten ; door de Ohio gescheiden
g
Cincinnati en ermee verbonden door een hangende
g
brug,
g 53000 inw.
Cowes,
wes naam voor twee steden op
p het eil. Wight
g
aan de Z.-kust van Engeland door de Medina verdeeld in Oost East -C. en West-C., 4700 en 9600
inw.; haven, zeebad, zetel van het RoYal Yacht
het kasteel Osborn
Squadron. In de nabijheid
ligt
J
^

House, sinds 1904 eeneneesinrichtin
g
g voor Eng.
g
officieren.
geb. 2
COxweli^
Hen
yEng.
^Tracey,
PP g
g luchtschipper,
Mrt. 1819 te Wouldham, deed vanaf 1844 meer dan
700 ballonreizen,est.
g 16 Jan. 1900 te Tottenham;
schreef „Life and balloon experiences"
(2
( dln.
P
1887-89).
CoY^
et Frederik, de verdediger
g er van het fort Zeelatidia op
P Formosa, werd in 1656landvoogd op
P dat
door den Chin. zeeroover Coxinga
n9 bedreigde
g eiland.
De Chineezen sloegen een Holl.
smaldeel, dat hulp
P
kwam brengen,
terug
Zeelandia in
g en belegerden
g
g
1661. Na zich drie maanden tegen
over g een groote
^
macht te hebben verdedig d, moest C. zich overij e aftocht. Te Batavia
P beding
g van vrijen
geven op
teruggekeerd,
werd hij, waarschijnlijk
o eofferd
ggopgeoffer
de wraak van een lid van den Raad van Indië,
wegens
lafhartigheid
veroordeeld tot levenslange
g
g
g
ballingschap
op een der Molukken. Eerst in 1674
ballip
^ P P
werd dit vonnis op
van Willem III ingeP
P voorspraak
ge
trokken.
Zie Huilwolf.
Coyote.
Y
Crabeth, Dirck Pieterszoon (g est. omstr. 1577 te
Gouda)) en Wouter Pieterszoon (gest. tusschen 1578
en 1590 te Gouda), beroemdelasschilders
te Gouda,
g
wereldberoemd als de vervaardigers
van degekleurg
de kerkramen in de St. Janskerk te Gouda. De cartons, waarnaar dezelazen
gemaakt
zijn,
zijn worden
g
g
nogg te Gouda bewaard.
Kaapland
Cradock,^ div. in het Z. van de prov.
P
P
der Unie van Z.-Afrika, 7700 K.M $. ruim 15000 inw. r
de hoofdst. C.,
C. a an den spoorw.
P oorw Port-Alfred-- .Middelburg,
^J wolhandel.
g 8000 inw.; belangrijke
in het Z. W.
Cra oa^ hoofdP1. van het distr. Doljiu
]
van Roemenië (in Klein-WalachiJ)
e , 46000 inwoners.
Crap Eng.
g maat voor visch, 45 ggallons (= 204 L.)
niet uitgehaalde
of 371 gallons
(170
( L.) gezouten
$g
g
g
visch; ook = 700, resp.
P 850 stuks.
Cranach Lucas, „de Oude", D. schilder, eb. r.,i 4
Oct. 1472 te Kronach (in Beieren), was vanaf 1504
hofschilder van Frederik den Wijze, keurvorst van
Saksen, van 1537-44 burgemeester te Wittenberg , bevriend met het Saksische
vorstenhuis en met de Hervormers, vergezelde Johan
Frederik den Edelmoedige
^9 van
1550-52 in diensevan
geng
schap
P (Augsburg
g g en Innsbruck ,est.
g 16 Oct. 1553 te
Weimar. C. schilderde aanvankelijk zeer zorgvuldig,
later meer beroepsmatig, 447 Cranach
aeh de Oude.
0ed
doch altoos in eigen
g trant en
vol fantasie :portretten
van
Hervormers
en
SaksP
vorsten mythologische en godsd.
voorstellingen.
8
Zin tweede zoon, Lucas C. de Jongere,
Zijn
g
ggeb. 4 Oct.
1515 te Wittenburg, werd in 1565 aid. burgemeester
hi• vervaardigde
en stierf 25 Jan. 1586 te Weimar; hij
godsd.
prenten
en portretten.
P ortretten
g
P
Crane,^ Walter,^ Eng.
g schilder en illustrator, geb.
g
15 Aug. 1845 te Liverpool, woonde te Londen, maak.
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P

te olieverfstukken Geboorte van Venus" 1877;
„Vluchtige
prachtige
)P
g
J meesterstuk, 1868),
^,
g uren", zijn
aquarellen
en illustraties voor kinderboeken. Als
q
nv
atroonteekenaar
oefende
hij
een
ooien
invloed
J
8T
p
uit op
kunstnijverheid.
Onder de soc. arJ
P de Eng.
gi
beiders is zeerezocht
zijn
zijn fraaie praat
„De triomf
P
g
van den arbeid";est.
g 16 Mrt. 1915.
Cranmer,^ Thomas,^ Eng.
8 Hervormer, ggeb. 2 Juli
1489 te AslactonNortham
ton
in 1524 hoog-.
)
g
(
P , werd
leeraar in de theologie
ka e^ te Cambridge,
g werd als kapedoor
van koning
g
g Hendrik VIII van Engeland
dezen vorst 1530-31 naar
denaus
P en naar andere hovenezonden
om te werken
g
tenste
g
8^ van des konings
echtscheidin , kwam in
echtscheiding,
in aanraking
met de Hervormers en trad
daar in 'teheim
in het hu8
welijk
J met een nicht van den
predikant Osiander te Neurenberg.
J terggkeer
g Na zijn
verheven tot aartsbisschop
448. Cranmcl:.
van Canterbur
Y , ried hij
Hendrik VIII aan met Rome te breken, arbeidde ten
gunste
van de Hervorming
8 en deed vooral onder
g
Eduard VI veel voor de verbreiding
8 van het Protestantisme. Toen Maria koningin
gm werd, werd C.
in den kerkerewo
en en men dwong
ijsaard
g rp
g dengrijsaard
zelfs verklaringen
g te onderteekenen, waarin hij zijn
dwalingen herriep.
P Toen men hem hetzelfde wilde
doen verklaren in een openlijke
rede in een kerk,
P J
verklaarde hijJ moedi
moede dat alleen vrees voor den dood
verleid had tot herroeping. Tot den brandstapel
P
veroordeeld werd hijJ 21 Mrt. 1556 terechtgesteld.
^
Hi stak zijn
Hij
PgonderJ rechterhand, ^die de herroeping
teekend had, het eerst in het vuur en liet die lang8
zaam verbranden.
es of houteilanden waren kunstmatige
ranno
Crannoges
g eilandjes
] in de meren en riv. van Ierland en Schotland,
aaldo en, meest rond, en vanopo depaaldorpen,
ggelijkende
)
af den steentijd tot in de Middeleeuwen bewoord.
bijnaam van oud-Rom. families, inz. van
Crassus,,J
een tak van het Plebejisch
geslacht der Liciniërs. —
Plebejisch
g
Lu ius Licinus C.geb. 140 v. Chr. werd in 95 consul
en liet een wet aannemen tegen het wederrechtelijk
aanspraak
maken op
wat den
g
P het Rom. burgerrecht,
p
hij werd in 92
Bondgenooten-oorlog
g veroorzaakte; hij
C. bïecensor en stierf in 91. — Marcus LicinusC.,
Jg
g verzijn
reusachtig
naamd Divesde
^) wegens
J
g
^ Rijke)
17 mill. gulden), geb.
mogen van 7100 talenten
g
rtacus
voor 115 v. Chr. overwon in 71 alsraetor S^
(z. a.),werd in 70 consul, vormde in 60 met Caesar en
Pompe ^us het Eerste Driemanschap,
P werd in 55 voor
de tweede maal consul, beoorloogde
daarna als
g
Y^ de Parthen,^ werd in 53 bijJ
Proconsul van Syrië
onderCarrae in Mesopotamië
verslagen
P
^ en tijdens
vermoord.
handelingen
g met den vijand
CCrau, La, landstr. in het dep.
p Bouches-du-Rh8ne
in het Z. van Frankrijk
J^meer dan 200 K.M 2., zonder
boomen of water, vermoedelijk
g zeeJ een voormalige
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boezem, tegenw. voor het grootste deel in kultuur
gebracht.
Crawford,^ Thomas, Am. beeldhouwer, geb.
g 22 Mrt.
1814 te New-York,est.
16 Oct. 1857 te Londen,
g
was een leerlingg van T hornwaldsen; zijn
J hoofdwerken
zin: een ruiterstandbeeld van Washington (Richzijn:) en het kolossale beeld van denemus
van
g
Amerikao
te Washington).
(Phet Capitool
P
p Jolyo
Jol ot de, de Oude, Fr. treurCrébillon,^ Prosper
speldichter
lid der Fr.
p
Y
ggeb. 13 Jan. 1674 te Dyon,
Academie est. 17 Juni 1762. — Zijn
Academie,
J zoon Claude
Pros er Jolyot de C.,
C. d e Jongere,
Prosper
geb. 14 Febr. 1707
g
te Parijs,
est. 12 April 1777, schreef zedelooze roJ gest
omme
in N. Crécy
P Somme
Y en Ponthieu,^ stad in het dep.
W.-Frankrijk,
y behaalden
J 1600 inw. BijJ C. of Cressy
de Engelschen
onder Eduard III 26 Aug.
g 1346 een
g
beslissende overwinning
P de Franschen onder
g op
Philips
p VI.
Cree of Kri, een tot de Algonkins behoorende Indianenstam tusschen de Rocky-Mountains
en de
Y
Hudsonbaai in Canada.
Creek of Maskoki, N.-Am. Indianenstam, wonen
sinds 1833 in het Indianenreservation in Oklahoma.
Creil,^ stad in het Fr. dep.P Oise, aan de Oise,
10 000 inw.
Crematorium. Zie Lijkverbranding.
,?
n9
Cremer, Jacobus Jan, Ned. novellist,eb.
P
g 1 Sept.
1827 te Arnhem, verwierf roem
door zijn novellen uit het Geldersche landleven(d
landlevende eerste,
„
gge-Mie", verscheen in
1852), inz. door zijn „Betuwscha Novellen", schreef ook romans Anna Roose", „Doctor Helmond en zijn
J vrouw" )
en eenaar
P tooneelstukken,
welke laatste mindersti
^ g
ontvangen
werden dan zijn
g
449. Cremer.
overige
g arbeid. Als „Nutslezer
was C. mede zeerewild.
HijJ is
gest
est. 5 Juni 1880 te
g
Hage.
Fr. staatsman, geb.
30
Crémieux, Isaac Adolphe,
p
g
APr. 1796 te Nimes, Israëliet, werd in 1842 af gevaardigde, in 1848 lid der VoorlooPg
i e Regeerieg,
daarop
korten tijdmin. van justitie, stichtte de
P]
Alliance israélite universelle" (z. a.), werd 4 Sept.
justitieen tot Febr. 1871
1870 Pnieuw minister van justitie
te Tours;
van de Nationale Verdediging
gedelegeerdegmg
in 1875 senator;est.
Y
g 10 Febr. 1880 te Pass y.
Cremona hoofdst. der p rov. C. in N.-Italië (1756
Lombardije)
e , 40 000 inw.,
K.M2., 349 000 inw. ; in Lombardi'
met 121 M. hoogen klokkentoren; in de Oudheid beroemd door haar amphitheater; in later tijd
door haarviolen(va
violenvan Amati, Guarneri Stradivarius,
)^; thans zijdefabricage.
ezuiverd en daargezuiverd
Cremor tartari is wijnsteen,
)
na totonder
gestampt
P is. Het wordt in degeneesg
P
g
kundeebruikt
als verkoelend en zacht purgeerend
Pg
g
middel.
uit het eerste
Creodonten, familie van zoogdieren
g
het waren
edeelte van het tertiaire ti'dnerk;
gedeelte
J
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de voorloopers
der vleeschetende zoolgangers.
P
Creolen,^ van het SP . criollo, heeten in de voorm.
Fr.,^P
Sp. en Port. koloniën in Amerika, en ook wel
in die in Afrika en Indië, de in die landeneboren
g
individuën van vreemddoch
onvermengd)
(
g ras, inz.
zijn uit Europeesche
die, welke in die landeneboren
zijn
P
g
ouders.
uit
houtteer,
een
mengsel
bestanddeel
Creosoot,^
g
vanhenolachti
e
P
g^tusschen 200 en 2200 kokende
verbindingen,
olieachtige,
g kleurlooze, doordringend
g
g
riekende, brandend aromatisch smakende vloeistof ;
ze vernielt de huid, is vergiftig, bewaart het vleesch
voor bederf, wordt in deeneeskunde
toegepast
g
tegen
Plongtering
^ g en kanker, uitg braken, buikloop,
wendig
g van verPJ'n, tot het bevochtigen
gtegen
g kiespijn,
banden enz.komt
in de apotheek
vloeibaar en in
(
P
den vorm vanillen
voor). De C., die verkregen
g
P
wordt bij
de destillatie van bruinkool,
wordt eJ
g
bruikt voor desinfectie, voor het verzadigen van hout
(creosoteeren)
) en haar natriumverbindingg als licht(
gas.
Cressy. Zie Crécy.
Grit de la Neig e^ hoogste
P van de Zwitsersche
8^ top
(en van deeheele
Jura, 1723 M.
g
ers , heetCrethi en Plethi ( sche rPrechters en locP)
ten de lijfwachten
van koningg David(2 Sam. 8 : 18 ,
J
waarover Benaja, de zoon van Jojada, het bevel
voerde. De uitdrukkingg wordt, inz. in Duitschland,
zij maat".
gebruikt in den zin van ^ ,Jan RapP en zijn
g
t van het Romaansch cretina, „kreatuur" ,
personen,^ die van hun geboorte
afaan stompzinnig
P
g
g
P
en met lichamelijke
(schedelmisvorming,
(
J gebreken
g
g
kromme beenen, krommen rug,
kropgezwellen,
enz.)
Pg
g
verschijnsel
behePt zijn;de ziekte, welke aan dit verschijnsel
cretinisme), berust op
ligt
(
P een te
g
g (het
vroeg
ophouden van de beendervormingg en een buig oP
tensP
orig
en groei
^ der weeke deelgin; evenals de kro P treedt zj
op,, inz. in het hoc g zijJ endemisch o
gezwellen
g
^
(
P vooral in Zwitserland, Oostenggebergte (in Europa
e Piemont en sporadisch
Savoye,
rijk-Hongarije,Savo
waarschijnlijk
waarschijnlijk
komt ze overal voor. De oorzaak ligt
$^
in den bodemtoestandde
( vochtige
g lucht in de
donkere dalen), in armoede, bedompte
P woningen,
g
enz.
huweliJ ken onder bloedverwanten, erfelijkheid
zijrivier
van
de
Vienne
in
het
midden
Creuses r. ^
Haye
van Frankrijk,
e, is 235
J^ mondt uit beneden La Ha
lang.
p C. 5606 K.M2., 266 000 inw.;
g — Het dep.
hoofdsi Guéret.
Creusot,^ Le,^ stad in het dep.P Saone-et-Loire in
steenkolenmijnen, hoc g 0.-Frankrijk 360.-Frankrijk,
000 inw. • steenkolenmijnen,
ovens, machinenfabrieken, eschut 'eteri, fabriek vanantser laten(werkplaatsen
van Schneider,
P
P
gesticht in 1836).
in de prov.
Bologna
Crevalcore,
P
^ in N.-Ita^ plaats
P
lië,12 000 inw.
Crlivecoeur, fort in derov.
g
P N.-Brabant, gem.
EmPel ontvinggdien naam („Hartzeer"),
wegens
(
g
het leedwezen, dat er in Parma's leer
g heerschee,
toen Hautepenne,
^ een SP. legeraanvoerder, sneuvelp
de tijdens het beleg
g van de sterkte door den Staatschen aanvoerder Hohenlohe, die haar innam (1587);
de Franschen namen C. in 1672 en in 1794. C. wordt

nu niet meer voor verdedigingsdoeleindengebruikt.
Crevillente^ stad in de Pprov. Allicante in 0.-Spanje,
aan de Sierra de C. 11 000 inw.
Crews stad in het graafsch. Cheshire in het
W. van Engeland,
45 000 inw.; spoorweg-werkg
plaatsen.
P
van de schoonri heet bij) de Hindoes de godin
g
heid en van heteluk.
C. is de gemalin
van Visjnoe
g
g
?
en wordt ook wel Laks?'m$
ggenoemd.
bijJggenoemd de
Crichton, James, Eng.
Crichton
g geleerde,
g
Bewonderenswaardi
in
) geb.
9 e („the Admirable"),
g
Schotland in 1560, was een hoogst
Jg ontwikg veelzijdig
keld man, van wien verteld wordt, dat hijJop
zijn 20e
P ^J
hij
hijbespeelde
verscheidene
J'aar twintigg talen sprak;
P
P
instrumenten en onderscheidde zich in alle ridderlijke oefeningen.
Hij
zijn tegenstanders
uit tot
^
J daagde
g zijn
g
dis
disputen
in alle talen en over alle onderwerpen
P
rP en
doodde te Mantua den
meestevreesden
kampP
vechter in een tweegevecht.
Zijn
JJjuiste sterfjaar is
g
Cricket, Eng.
J gespeeld.
g P
P wordt gewoonlijk
g
g balspel,
doorparti'en
2J van 11 spelers; met den kleinen harden bal wordtemikt
op
drie
in
den
grond
gestoken
P
^ g
g
paaltjes,
aaltjes, waaropP twee dwarslutjes
zijngelegd,
g g zoodat
J zijn
er tweepoortjes
( wickets) ontstaan. Deze worden
P
verdedigd
g door twee der tegenpartij, die met een
slaghout
bat den bal terugslaan.
Is dit geschied,
dan
g
g
g
moet de speler,
die den bal terugsloeg, van laats
Pplaat
met een der anderearti
P J, die op
P ± 20
M. afstand de wacht houdt bij
bi' een tweede stel wickets. Dit oPen neer locP
en heet run. Departij, die de
meeste runs maakt, wint.
Crillon,^ Louis des Balbes Berton de,
^ ggeb. 5 Mrt.
1543 te MursVaucluse
), beroemd Fr. krijgsman,
(
vriend en krïJgsmakker van Hendrik I V van Frankrijk, die hem de eerste krijgsaanvoerder der wereld
noemde. Bekend is het briefje, dat hijJ C. zond, na
C.,
de overwinning
„Hang
: „Han ' e oP
, dappere
JArques
PP
g bij
we hebben bijJ ques overwonnen en je was er niet
te Avignon.
bij”.C. is gest.
g 2 Dec.
^
Crimineele anthro
P^
pologie is die wetenschap,
zich ten taak stelt de misdaad te verklaren uit de
lichamelijkeen geestelijke
J eigenaardigheden van den
g
misdadiger.
Vooral Lombroso is bekend geworden
g
g
als beoefenaar der C. A. Kern van zijn
J leer is de
(delinquente
theorie van deneboren
misdadiger
g
g
nato . HijJ kwam tot het resultaat, dat de misdadiger
^
over het algemeen
ggeringere
g schedelontwikkelingg
bezit, zijn
dat hij afstaande
J hersenen minder wegen,
g
ooren, schuingePlaatste oogen,
voor
g
g minder gevoel
pijn,
i'n, geringer
J gevoeg
g tast ggevoel heeft, doch dat hij
lier
en meteorologische in^
g is voor magnetische
vloeden en ervan houdt zich te tatoueeren.
Crimmitschau, stad in het distr. Zwickau van het
koninkrijk
J Saksen, aan de Pleisse, 29 000 inw.;
textielnijverheid.
J
Crimson Rambler is een soort klimroos, welke verwant is aan de Prairie-roos ( Rosa rubi olia).
plantaardigg surro erin d'Afrique
q of erin v stal
^ P
gaat
voor paardenhaar,
bestaande uit bladvezels
P
g
van verschillende soortenalmee
(Chamaerops,
P
p,
enz.).)
Aren9a, Car yota, Raphia,
p
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mijnst
inst. in den staat Colorado in het koning$ werd echter door Cyrus
Criple
P Creek,^m
y ter dood veroordeeld.

der Ver. Staten, aan den W. voet van den Pike's
Peak, 10 000 inw. ;goudmijnen.
4 Oct. 1819
CrisP^i Francesco, It. staatsman, geb.
$
te Ribera (op
P Sicilië),) nam in 1848 deel aan de Sic.Napolitaansch
Na olitaansche revolutie, werd ter dood veroordeeld
moest de wijk nemen naar Frankrijk,
J werkte ook
in zijn
J $ van Italië
J ballingschap
$
P voor de bevrijding
(met Mazzini samen),
spoorde Garibaldi aan tot de
)P
expeditie
(1860
),
e editie naar Sicilië, nam daaraan deel
werd in 1861ekozen
tot afgevaardigde, behoorde
$
in hetarlement
tot de linkerzijde,
linkerzijde werd in 1876
P
der Kamer, was van 1877-78 en werd in
1887 opnieuw
minister van binnenl. zaken, was van
P
1887-91 en van 1893-96 min.-president,
was een
P
van de vurigste voorstanders
van het Drievoudig
$
Verbond en tegenstander
van toenadering
$
$ tot
Frankrijk.Hij
J stierf 11 Aug.
Frankrijk.
te Napels.
u$
P
CriS inuS heilige
Crispinus,
^Patroonderschoen$ en martelaar,
makers en zadelmakers. C. vluchtte uit Rome en
oefende samen met Crisp inianus te Soissons zijn
schoenmakersambacht uit; volgens de leende
stal
$
leer, om daarvan voor de armen schoenen te
hij
J het leer,
maken (vandaar crispinaden om weldaden aan te
duiden, die op
eens anders kosten wordengegeven).
P
C. en Crispinianus ondergingen
in 287 den marte$m$en
laarsdood; herinneringsdag 25 Oct.
Cristobal Colon, voorm. territorium van Venezuela
in het Z. van het schiereil. Paria(i
Pariain het 0. des
), hoofdP1. was Puerto C. C.
Cristofori ( Cristo fall Bartolommeo,
, $geb. 1655
te Padua,est.1731
te Florence, wordt beschouwd
$
als de uitvinder van deianoforte.
P
Crnagora „Zwarte Berg"), Servische naam voor Montenegro.
Crocus, P landen$eslacht uit de familie der Irideeën, knolgewassen
met diep
P
ingesneden,
re$ elmati$, 6-deeli$bloem$
gewoonlijk fraaigekleurdis;
dek, datewoonli'k
$
de C. komt in het wild inz. in de Middell. Zee-landen voor en wordt in ons
land ook veeleteeld
als sierplant.
De
$
P
belangrijkste soort is C. sativus L. (zie
fig. 450), die de safraan (z. a.) levert.
Lydië
Croesus, de laatste koningan
$
Y
(555-541 v. Chr.), zoon van Al attes,
spreekwoordelijk$eworden we
wegens
zijn
$
onmetelijk schatten starijkdommen
onmetelijke
J
hijop
P in zijn
hij
P
J hoofdstad Sardes.
cu
Volgens de sage vroeg hij eenmaal aan 450.. Cros
den wijsgeer Solora wie ereluk- sativus L.
kiger
genoemd kon worden dan hij.
$ $
J De wijze
Athener antwoordde hem, dat men niemand gelukkig
konri
zen vóór zijn
PJ
J dood. C. ondervond dit in de
tweede helft van zijn
J leven : immers, nadat hijJ KleinAzië aan zijn
werd
^ heerschappij
PP J had onderworpen,
rP
hij o zJ
zijn
n beurt door Cyrus versla $en en na een belegering
$
$ van 14 dagen
J hoofdstad veroverd
$ werd zijn
en hijJ zelf ggevangen
$$genomen. HijJ stond opP het punt
P
vermoord te worden, toen een zoon van hem, die
stom was, als door een wonder zijn
stem
terugkreeg
J
$
$
en uitriep:
P „Soldaat, dood C. niet!" De overwonnen

Toen hij
op den brandstapel
P stond, kwamen Soloes
JP
woorden hem weer voor deneest
en driemaal ach$
tereen riepPhij
e
J den naam van den Griekschen wet $gever aan. Toen C rus de$
verklaring van dien uitroepP
vernam,werd hij
schonk
J door medelijden bewogen,
$
C. het leven en nam hem opP onder zijn raadslieden.
Crofters s crof t = erf),) in Schotland kleine Pachters, die door een wet van 1886 in een soort erfPachters veranderd zijn,
J welke echter van hun kant de
en met een termijn van 1 jaar
P acht kunnen oPze$$
en recht hebben op
Pvergoeding
$
$ voor de door hen
$edurende hunacht
verbeteringen.
P aangebracht
$
$
Cro-Magnon,
Cro-M
on hol in het dal der Vézère, bijJ Les
Eysies
in het Fr. dep. Dordogne,
YsP
$n waarin in 1868
overblijfselen van $geraamten van menschen en dieoverblijfselen
ren, ruw bewerkte vuursteenen, enz. gevonden warden. Men meende te moeten aannemen dat de skeletten dagteekenden
uit denzelf den tijdals de overige
$t$
en dus van diluviale
Palaeolithische voorwerpen
rP
menschen afkomstig waren.
graaf,
Eng. staatsman, geb.
26
Cromer,^ Evelyn,
y $r
$
$
Febr. 1841, heette vroeger
y Baring,
n9 werd
$ Sir Evelyn
in 1877 lid van de Fransch-Eng.
$ commissie tot re$eliin$ der Egypt.
$YP schuld, in 1880 Indisch min. van
finantiën, was van 1883-1907 vertegenwoordiger
der Eng. regeering in Egypte. Ter belooning van zijn
diensten werd hij
J in 1892 tot baron, in 1899 tot
viscount en in 1901 tot graaf Cromer verheven.
Cromlech,(Keltisch krom = kring en lech =steen),
gedenkteekenen uit een onbekende oudheid, bestaande uit in een kringgeplaatste
onbewerkte stee$gP

451. Cromlech te Stonehenge(Eng.).
$
nen, die soms andere, horizontale, dragen. Het waren begraafplaatsen ofplaatse
laatsen voor den eeredienst.
vindt ze in verschillende landen. In Frankrijk
noemt men ze dolmen. Zie ook op
P Hunebedden.
Crompton,
graafsch.
p ^ fabriekst. bijJ Oldham in het 8T
LancasterN.-W.-En
eland 15 000 inw.
(
Cromvoirt,gem. in Noord-Brabant, ten Z.-W. van
den Bosch, 518 inw.
Cromwell, Oliver, lord-Protector der vereenigde
republieken
Engeland,
Schotland en Ierland, geb.
$
$
P
25 Apr.
oud-adellij
P 1599 te Huntington,
$^ uit een oud-adellijk
$huwelij
Na zijnhuwelijk met Elisabeth
Bourchier( 1621)voegde hijJzich bijJ de secte der Puriteinen. In 1625 werd hijJ
van het Parlement,
als zoodanig
$ en als lid van het Lange
$ Parlement
1641 behoorde hijJ tot de oppositie
en was een der
PP
24
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hevigste
van Karel I. Toen de Burger^ tegenstanders
8er
g
oorlog uitbrak, werd C. door het Parlement tot overate van een door hem te organiseeren ruitercorps
benoemd. Zijn
J leger
l^ was weldra een toonbeeld van
krijgstucht en da
dapperheid. Zijn
godsdienstigheid,PP
J
ruite " bood in 1642 en 1643 het hoofd aan de
Fair
fax
koninklijke
In 1644 overwon hij
J met
f
J legers.
g
bij Marstonmoor en in 1645 bijJ Naseby.
bij
Y Toen in 1644
het Parlement nei ' toonde zich
met den koning
g
te verzoenen, stelde C. zich mede aan het hoofd der
Puriteinsche IndePendenten, die het koningschap
g P
wilden vernietigen.
Nadat de Schotten in 1647 den
g
konin
koning aan het Parlement hadden uitgeleverd,
g
bracht C. hem meteweld
in de macht van het leger.
g
Nadat Karel I gevlucht was, eischte C. dat het Parlement de onderhandelingen
g
met den vorst zou staken, dat
de koning, inmiddels weer
gevangen, in staat van beschuldi8^
' ggesteld en een
nieuwarlement
bi'J
eengeroe.
p
P en zou worden. Hij dreef dit
door door het Parlement te
„ zuiveren," d. i. 40 Presb Yterianen werdenevan
gen
g
genomen en alleen aan de
IndePendenten werd toean
g g verleend. Na de teKarel 1 (30
30 Jan. 1649)) werd de
rechtstellingan
g
republiekeinsche
reg eering svorm ingesteld;
de uitp
g
voerende macht berustte bijJ een staatsraad, waarin
C. deootste
rol speelde.
In 1650 versloegghij
J de
P
gr
royalistische
Schotten bij
J Dumbar en beëindigde
Y
g
den oorlog
zijn overwinning
g over K arel II bijJ
g door zijn
Worchester (1651). In 1652 joeg
g hij het Parlement
uiteen, dat hem scheen te wantrouwen, en riepP een
nieuw samen, het Barebones-p arliament, aldus geleden. Toen ook
noemd naar een der invloedrijkste
dit de wettigheid
van C.'s macht wilde gaan
onderg
g
zoeken werd het in Dec. 1653 ontbonden, waarna de
krijgsraad C. benoemde tot Lo rd-Protector van Engege
^J
land Schotland en Ierland. Naast hem stond een
Parlement van 4000 leden en een staatsraad van 2L
Tengevolge van de Acte van Navigatie
(z.a.), in
g
den volksmond hier te lande^, C.'s Tractaat" geheeten van deretentie
der Engelschen
de heerschappij
p
PPJ
8
ter zee te willen hebben en onze schepen
op zee te
P P
doorzoeken, was in 1652 de Eerste Engelsche
Oorlog
8
tegenuitgebroken,
^ waarbijJ onze vloten geduchte
g en
^
8
standers hadden in de Engelsche,
welke eveneens
g
door C. krachtigg waren georganiseerd.
In 1654 werd
^ g
te Westminster de vredeeteekend
en C. stelde als
g
voorwaarde dat de Prins van Oran ^'e en zijn
J nakomelingen uitgesloten
zouden zijn
zij van het Stadhoug
en het Kapitein-generaalschapActe
van Se(
clusie . C. 's bestuur was krachtig, zoowel naar binnen als naar buiten. In 1657 werd hem de koninklijke
waardigheid
aangeboden,
die hijJ afwees. 3 Sept.
g
P 1658
g
overleed hij,
J zoon Richard tot zijnopvolger
J^ na zijn
te hebben aangewezen.
Deze was geboren
4 Oct.
g
g
1626 had in 1648etracht
het leven van Karel I
g
te redden, wasprotector
tot 25 Mei 1659, opP welken
P
datum hij
J afstand deed. BijJ de Restauratie van

Karel II week hij naar Frankrijk uit, keerde in 1680
naar Engeland
terugg en stierf 12 Juli 1712.
8
Cromwell, Thomas, baron von Okenham, graaf van
Essex, Eng.
te Putney,
Y
g staatsman, geb.
8 omstr.
was onder Hendrik VIII staatssecretaris, hief de
van Malleus
kloosters op
(hijdroeg den bijnaam
J
P(J
Monachorum d. i. Hamer der monniken"), werd
in 1540 aangeklaagd wegens hoogverraad
en ketterij,
^°
door het Hoogerhuis zonder verhoor ter dood veroordeeld en 28 Juli 1540 terechtgesteld.
g
Pieter Arnoldus,
geb.
Cron'é
^ Boerengeneraal,
^
J,
g
omstr. 1835, werdedurende
den Vrijheidsoorlog
g
teen
in 1881 commandant, bezette
g
g de En elschen
Potchefstroom. Na dien oorlogg werd hijJ lid van den
Volksraad en den Uitvoerenden Raad. BijJ Jameson's
inval in de Z.-Afrik. republiek
versloeg
P
g hij
J hem 1
Jan. 1896 en nam hem met zijn
zijn heelen troepPevan
l^
g en. In den laatsten oorlogg streed hijJ aan de Modderrivier (28 Nov) en bij Magersfontein
(11 Dec. 1899
g
Methuen, moest later terugmet succes tegen lord
ugtrekken, werd door lord Roberts omsingeld
en moest
g
27 Febr. 1900 met 3700 man bijJ Paardenbergg caituleeren.
Deze capitulatie was vooral gevolg
g
g van
P
het feit dat hijJ in zijn kampP veel vrouwen en kindein den steek wilde laten, door
ren had, welke hijJ
zonder hen een mogelijke
g J doorbraak te beproeven..
P
Als krijgsgevangene werd ^J
h op
j o St. Helena geïnterneerd, keerde na den oorlog
^
g naar Transvaal terug,
oulairgedoch moest daar ervaren dat hij zeer on
PP
worden was : men schreef zijn capitulatie aan verraad toe. HijJ ging naar de Ver. Staten, waar hijJ o. a.
op
P de tentoonstellingg te St.-Louis voorstellingen
^
uit den Transvaal-oorloggorganiseerde.
Later naar
g
bijna vergeZ.-Afrika teruggekeerd,
stierf hijJ als bijna
gg
^e
ten man begin
^ Febr. 1911 te Klerksdorp.
rP
toeCrooked Islands,^ groep
$^ P der Z., aan Engeland
g
behoorende, Bahama-eil.; waarvan de grootste zijn
Crooked en Acklin; 253 K.M 2., 2000 inw. ; hoofdP1.
Pitts Town.
Crookes, William, Eng.
g natuur- en scheikundige,
geb.
1832 te Londen, was van 1855-59 leeraar in de
g
scheikunde te Chester, leefde daarna ambteloos te
Londen, waar hiJ sinds 1864 het ,^ QuarterlY Journal
of sciences" redigeert, ontdekte in 1861 het thallium.
vond in 1874 den radiometer uit, bestudeerde inz.
bi den
bij doorgang
de verschijnselen
g ^ van electr. sti:oomen door zooveel mogelijk
gemaakte
g J luchtledig
g^
buizen zie Crookessche buizen . C. is tevens een ijverig
voorstander van het spiritisme.
P
Crookessche buizen zijn
J voor het eerst door J. W.
Hottor
t ^(1869)) en later door Crookes((1879) e.a.g ebruikteesloten
glazen
buizen, waarin de lucht of
g
g
een anderas
g tot 1opmillioenste atmosfeer verdund
is ; ze dienen om de eigenschappen der kathoden- en
der Röntgen-stralen
te bestudeeren.
t9
Crosby
Crosb o f Great Crosby,
y^ st ad in het Eng.
n8graafsch.
^
rp
Lancaster 10 K.M. ten N. W. van Liverpool,
12000 inw.
Crosse, La stad in den staat Wisconsin in het N.
der Ver. Staten, aan de uitmondingg van de riv. La C.
en de Black River in de Mississippi,
PP 30 000 inwoners.
Croton-riv.,
Croton-riv. 1. ziJ riv. van den Hudson in den

8
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N.-Am. staat New-York, mondt 40 K.M. boven
New-York uit en voorziet deze stad van water
2 aquaeducten).
(langs
kinderziekte, ontsteking
Croup,
J
p ^ ggevaarlijke
g inz.
van het strottenhoofd en van de luchtpijp,
PP waarbijJ de
afscheiding en der vliezen een taai schijnvlies vormen, waardoor de ademhalin
^ werktuien
g verstopt
en de kleine lijder
met verstikkingg bedreigd
J
8 wordt.
C. komt vooral voor in den leeftijdtusschen 2 en 7
jaar. De s YP
m tonen zijn:
J blaffende hoest (C.-hoest),
)
(
heeschheid, heftige
g koorts, onrust en benauwdheid.
Behandelin : koude omslagen,
inademingg van zeer
Behandeling:
g
fijn verdeeld kalkwater, massage
g e van het strotteneval van drieen
enden nood
luchtpijphoofd
ing
PJP
g
maar zelsnede (tracheotomie). Eenzelfde kind krijgt
den meer dan eens C.
Crows, Kraaien-Indianen of Absarokas, Indianenstam, behoorend tot de Sioux, woonden vroeger
g in
derairiën
ten Z. van de Yellowstone-riv. tot aan
P
het Rotsgebergte, nu in twee reservaties in den staat
Montana.
Crown,^ Eng
g zilveren munt, ter waarde van 5
shilling
g ((= fl. 3).
of kroonglas,
dat, in tegenstelling
Crownglass
n9 glas
g
g
g
g
tot het tlin las, loodvrij
J is en in combinatie ermee
gebruikt
wordt voor het vervaardigen
hgen van acro
g
matische lenzen (z. a.).
Croy,
p s van. Zie Aerschot.
Y^
Surrey,
Croydon,^ stad in het Eng.ggraafsch.
^
Y 16
K.M. ten Z. van Londen, 170 000 inw.
Crozet-eilanden,^ vulkanische eil.^ oe
P in het Z.
van den Grooten Oceaan, 523 K.M 2., onbewoond,
behoort aan Engeland.
8
Necker,plantengeslacht
uit de faCrozophora
p
P
g
mille der Euphorbiaceeën,
omvat zomergewassen
p
g
in het Z. van Europa,
Egypte en 0.-Indië. Een
P gYP
bekende soort ervan is C. tinctoria of tournesol
welke het lakmoes levert.
Cruciferen. Zie Kruisbloemigen.
= de gekruisigde)
Crucifix ( Lat. crucifixus
f
g
g ) noemt
men het, sinds de 5e eeuw voorkomende, beeld van
denekruisi
den
Heiland.
g
g
par, HerCruciger
^ er of Creutzinger),
n9er) Kaspar,
g (.Creuz'
vormer,eb.
g 1 Jan. 1504 te Leipzig, werd in 1524
rector te Maagdenburg
te
g en in 1528 hoogleeraar
g
g
Wittenberg , was Luthers voornaamste helper
P bijJ
diens Bijbelvertalingg en bij het invoeren der Hervormingin het hertogdom
Saksen (1539) , 8est. 16 Nov.
g
1548.
27
Cruikshank,
^ George,
g ^ Eng.
g
8 caricaturist,^ geb.
Set.
1 Febr. 1878, was
Sept.1792 te Londen, ald. gest.
8
een uitmuntend schilder van de zeden zijns
J tijds.
Ook zijn
J staatkundige
8 caricaturen vonden veel
bival.
Bekend zijn
zijne2 reeksen teekeningen
tegen
J
Jg
g
het drankmisbruik: The bottle" en The drunkard's children."
heet een der drie stoomgemalen
van
Cruquius
q
g
den Haarlemmermeerpolder
rp
naar Nikolaas Samuel
C., die in 1742 eenplan
P ontwierpP tot drooglegging
g g8in8
van het meer.
A cademie della, wetenschappelijk enootCrusca,^g
schap te Florence,
in 1588 gesticht ter gevordering
g
g
8
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van de zuiverheid der It. taal; maakte zich vooral
verdienstelijk door de uitgave van den „Vocabularia deli
4e dr. 1729-38).
(
g Academia della C. (1612;
Crustaceeën. Zie Korstdieren.
van relikwieën
C
Crypta of krypt,
yp bewaarplaats
rP
onder het koor der oude Chr. kerken, die later, vergroot, van de lle tot de 13e eeuw diende als kapel
voor de vereeringg der dooden.
Krt tos „verCryptocalvinisten
((van het Gr. Krypto
rY p
noemden de orthodoxe Lutheranen die
• g
aanhangers
van Melanchthons richting,
g
g welke na
Luthers dood met Calvijn
.1 meegingen ten opzichte
P
van diens leer van het Avondmaal.
of
hoofdafd.
van
het
S
ore
lanten,
C^^to
p amen
g
p p
behooren, die zich
Plantenri'k,
J waartoe alle planten
P
Ptegenstelling
door sporen
vermenigvuldigen, in te enstellin tot
de phaner^Jamen, die zich voortplanten
door
oor za
P
den. Tot de C. behooren de loofplanten,
de mosP
Spoor.
Zie ook op
p oor
Planten en de varenplanten.
P
P
Crystal-palace, ( „Kristallen Paleis"), reusachtig,
g
uit ijzer
en gglas van 1851-54 gebouwd
etablissement
J
g
te Sydenham,
in het Z. 0. van Londen, waarin o. m.
Y
het Hándel-orkest, 4000 leden sterk, zijn uitvoeringaf.Het C.-P. bevat verder theater- en cong en af.
certzalen en natuurwetenschappelijke,
kunst- en
PP
kultuur-historische tentoonstellingen
g
Csaba. Zie Békécsaba.
Csanád Hong . comitaat aan de Maros en de
Theiss, 1715 K.M2., 145 000 inw.; hoofdPl.Mako.
Magyare
Csán
g 6-M
Yaren (z.
( a.)) in
^Yaren he eten de Ma
•
Boekowina enBurzenland(he
Burzenlandhet Z. 0. van
g ).
Csepel,
p ^ Donau-eil. beneden BoedaP est, 330 K.M. 2 .,
vroeger
aarsche koningen,
g
g zomerverblijf der Ma Yg
sinds 1825 familiebezit van het Oostenrijksche
keizershuis; hoofdPlaats Rdczkeve met 6000 inw.
Csik,^ Hong.
g
g comitaat in het 0. van Zevenburgen,
4859 K.M. 2, 145 000 inw.; hoofdst. Csikzereda
2900 inw. ; in de buurt het Franciskanerklooster
der Szeklers
C.-SomtY6-Bardotfalva, bedevaartplaats
P
(een stam der MagYaren).
zijd van de
zijde
Csong rad, Hong.
8 comitaat aan gene
g
K.M2., 325 000 inw. ; hoofdst. Szegedin.
8
— C., vlek in het C. aan de mondingg van de Kiirds
in de Theiss, 25 000 inw.
Ctesias, Gr. geschiedschrijver, uit Cnidos in Carië
lijfarts
van den Perz. koning
J
g Artaxerxes Mnemon,
tijdgenoot
van Xenophon, schreef in 23 boeken een
geschiedenis
van de Bab
1.-Ass
Y
Y^'the rijken en
g
van de Perz. koningen
hiervan zijn
(
g „Persica";
slechts brokstukken bewaardebleven
.
g
Ctesiphon,
^ in de Oudheid een vesting
p
8 aan den 0.
oever van den Tigris,
na Alexander den Grooteg eT
sticht, werd 115 n. Chr. door Trajanus veroverd,
was van 162-266 de hoofdst. van het rijk der Parthen, van 226-637 van het rijk
J der Sassaniden,
vormde J dens de Ar. heerschappij
PPJ met het ertegenover
li ende Coche de dubbele stad El-Maliggende
g
ddin.
Cuba, het grootste eel. der Groote-Antillen, 114524
K.M 2 .J
( met de bi'behoorende eil. mee 118 833),
blanken,
2 272 000 inw., waarvan bijna 11 mill.
a
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350 000 Mulatten en bijna300 000 Negers;
bijna
g
^ ootendeels berg land, inz. in het Z.O., waar de
Sierra Maestria in den Pico de Tarquino
2560 M.
q
hoo is ; aan den voet der bergen
hoog
P
^
P
g besproeide
g goed
vlakten met weelderigen
De grootste
P
^
^
g plantengroei.
van
het
eil.,
mondt
nv. is de Rio Cauto in het Z. 0.
P
J
uit aan de Z.-kust. De handel van C., vooral die met
de Ver. Staten, is zeer belangrijk.In 1910 had C.
3433 K.M. spoorweg
gT J
P
g en 8151 K.M. telegraaflijn.
(zie
Staatsinrichtin
g . Sinds 20 Mei 1902 is C. een zelfstandsge republiek; echter hebben de Ver. Staten
zich het recht van interventie bijJ binnenl. twisten
voorbehouden, benevens het oPrichten van marinestations. C. mag
verdragen
8 sluiten in
g
g verder geen
en een leestrijd
onafhankelijkheid
f met haar eigen
gg
nin gen aangaan,
welke haar middelen te boven gaan.
g
g
Volens
van 21 Febr. 1901 staat aan het
g degrondwet
^
hoofd der regeering
g
g een President; de wetgevende
g
macht, het Congres, bestaat uit een senaat en een
afgevaardigden.
Het
eil.
is
verdeeld
in 6
huis van
prov.; hoofdst. en tevens voornaamste haven- en
handelsst. is Havana of Habana opP de N.-W.-kust.
Kerkelijk
J bestaat C. uit het Kath. aartsbisdom Santia go de Cuba met het bisdom Havana. Tot 1889
—
geduld.
werd op
g
g
P C. alleen de R.-Kath. godsdienst
Geschiedenis. C. werd in 1492 door Columbus ontdekt en eerst Juans later Fernandina genoemd;
in 1511 veroverdè V elanq uez het eil., koloniseerde
het en bevorderde den invoer van Negerslaven.
C.
g
kwam echter eerst tot bloei, toen in 1762 door de Envrij handelsg elschen die Havana hadden veroverd, vrij
jaar
volgend
Toen in het vol
verkeer werd toegestaan.
g
g
het eil. aan de Spanjaarden
werd teruggegeven,
P ]
konden dezen de oude belemmerende bepalingen en
monopolies
niet weder ggeheel in het leven terugP
roeP.enToch werd eerst in 1816 het tabaksmonoen in 1818 de handel geheel
vrij
g
Polie opgeheven
Pg
Blaten. Dit geschiedde,
gelaten.
^ toen Spanje,
P an'e dat reeds de
g
koloniën op
P het vaste land had verloren, ook met
het verlies van C. bedreigd
g werd. De Creolen n.l.,
die bij) het bezetten der ambtenaarsplaatsen
achterP
gesteld
werden bijJ de uit Europa
g SpanPS P afkomstige
g
zich bij de
'aarden hadden neiging
jaarden,
J Ver. Staten
^g
aan te sluiten. Omstr. 1850 ontstond te New-York
de Junta"
voor de behartiging
P
^^
^ gvan de politieke
belangen
van C.
C., welke die beweging
g
^g steunde.
Toen in 1854 eenroot
deel der Negers
g opP C. hun
g
vrijheid kregen, wekte dit in de Z. slavenhoudende
staten der Unie onrust en dreigde een conflict met
de Ver. Staten. In 1868 brak een opstand
opP C. uit,
P
die tien jaren
door de N. jaren duurde,^ in het geheim
g
Amerikanenesteund
werd en door Spanje
g
P ^ niet
dan met groote moeite onderdrukt. 8 Mei 1880
werd de slavernijJafgeschaft
g 1881 de SP.
^; 13 Aug.
g
P C. ingevoerd. In 1895 brak een nieuwe
grondwet op
opstand
uit,^g
gedurende welken de SP. troepen
P o. m.
p
W ye ler, die in
aangevoerd
werden door generaal
g
g
die dagen
den bijnaam
beul van C." kreeg.
g
g In
J
1897 werd aan C. autonomiee
even, doch ook
gg
dit kon den opstand
niet beëindigen.
Kort daaropP
p
g
had er aan boord van het N.-Am. oorlogsschip
PMaig
ne dat in de haven van Havana lag,
g
g^een ontploffing
P

plaats, tengevolge waarvan het zonk en 259 AmeP
rikaansche zeelieden omkwamen. Deze ramp
P werd
aan de Spanjaarden
toegeschreven.
24 April1898
P]
g
verklaarde de Unie Spanje den oorlog.
g Deze oorlogg
werd voorn. opP
C. ggevoerd. BijJ den Vrede van Parijs,
J
10 Dec. 1898, deed Spanje afstand van zijn
J souvereiniteitsrechten op
P C., dat 1 Jan. 1899 aan de Ver.
Staten werd overgegeven. Deze bewilligden erin
dat C. een zelfstandige
zou vormen, onder
P
grepubliek
beperkende
bepalingen zie boven) . 20 Mei 19028gaf
P
Wood het gezag
de Am.ouverneur
g g over aanPresig
dent Estrada Palma. Tengevolge van een opstand
P
trad deze 30 Set.
P 1906 af. De Ver. Staten kwamen
Taft
in dezen strijd
tusschenbeide,
president
trad
J
P
als scheidsrechter op,
l^ onP nam, toen een verzoening
mogelijk
g J bleek, zelf de leiding
S der zaken opP zich en 3
van
Oct. 1906 werd E. Magoon
tijdelijkgouverneur
a9
g
Cuba vanwege
g de Ver. Staten. 16 Dec. 1908 werd hijJ
vervangen
door den Cubaanschen Ppres. J. M.
g
Gomez. Sinds 20 Mei 1913 is M. G. Menecal President.
Canna, hoofdst. van deprov. C. in het 0. van
e 17193
K.M2., 270 000 inw. ; in NieuwSpanje
^
Castilië , aan de Jucar en de Huecar,11000 inw.;
druipsteenholen.
in de nabijheid
P
Cuénca^ Santa Ana de, hoofdst. van de prov.
P
Azuay in het Z. W. van Ecuador, aan de Rio Paute,
2355 M. boven de zee; 30 000 inw.
Cuernavaca, hoofdst. van den staat Morelos in
de
het Z. van Mexico, 13 000 inw.; in de nabijheid
ruinen van den teocalli Xochicalco •
gem. in het Belg.
prov. W.-Vlaanderen,
Cuerne,
^ g
gP
even ten N. van Kortrijk,aan de Lys,
Y 5955 inw.;
weverijen.
Henegouwen,
in
Cuesmes, vlek in de Belg.
P
g prov.
g
de Boring ge ^ten Z. van Beren
g of Mons, 9690 inw.;
ijzerindustrie.
J
Almeria in het
Pers stad in de prov.
Cuevas de Pera,
P
Z. van S Pan J e, aan de Almanzora, 24 000 inw. ; zilvergroeven.
Fr. rechtsJacques
de Cujas,
j
CuaCius
9
^
^eigenlijk
g
geb. in 1522 te Toulouse, was leeraar te
g eleerde^g
Cahors, Valence en te Bourges,
ald.gest
est. 4 Oct.
g
; maakte zich verdienstelijk
J bronnenJ door zijn
studie van het Rom. recht, verbeterde bestaande
uitgaven der Rom. wetboeken.
Culemborg. Zie Kuilenburg.
Culiacan hoofdst. van den staat Sinaloa in het
0. van Mexico, aan de Golf van Californië en aan de
riv. C. 14 000 inw.
Cullers versterkte havensi. in de 0.-SP. prov.
P
Valencia, aan de Jucar, 12 000 inw.
Cullinan, De, was de grootste diamant ter wereld.
De C. werd
In ruwen staat woogghijJ 30251 karaat.
s
gevonden
in 1905 in Transvaal in de Cullinan-miJn g
en in 1907 op
P voorstelvanBotha als bewijs van erkenteli'kheid
voor de aan Transvaal verleende autonol
mie door de Transvaalsche regeering
re eerie aangeboden
g
aan koning
g Eduard VII van Engeland, die hem in
Amsterdam liet slijpen
J de fa. Asscher. HijJ werd
JP bij
toen in twee deeleraekloofd, waarvan
ieder nog
g
g anderen bekenden diamant
^ooter is dan eensen
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verplichtend
resp.
z J wegen
rP
g
P 516 en 309 karaat) en verder nog de teelt van verschillendeewassen
((zij
8
werdJ
in een honderdtal kleinere brilianten.
aesteld. Tijdens het bestaan der 0.-Ind. Com-

453. De Cullinan(onbewerkt)
)op
Pnatuurlijke
J grootte.
(
g
MaCulm;e of Kulm^ stad in het Pruis. reg.-distr.
g
riënwerderrov.
W.-Pruisen), op
P den r. oever
(P
van den Weichsel, 12 000 inw.
Culminatie noemt men in de sterrenkunde de
doorgang
8 g van een ster door den meridiaan van de
zij heeft
laats waar zich de waarnemer bevindt; zij
plaats,
dan voor den waarnemer haar hoogste
g Ppunt (culmen)
bereikt. De C. der zon heeftlaats
om twaalf uur
P
's middas,
8 die der volle maan om middernacht.
Cul
g
ggeb. 6 Oct.
p^ Julia, beroemde Ned. zangeres,
1880 te Groningen,
treedt sinds 1802 geregeld
8 g ieder
g
jaar voor het Ned. Hof en sinds 1903 ook voor het
D. Hof o P; doet kunstreizen door bijna alle landen
met Erich Mervan Europa;
g
P 29 Juni 1905 gehuwd
te Berlijn.
ten ingenieur
J
6
of beschavingsgeschiedenis is
Cultuurgeschiedenis
g
deeschiedenis
van het maatschappelijk
leven der
PP
8
menschen in zijn
J sociale en intellectueele ontwikkeling;
g leef8^zij
J houdt zich bezigg met de afstamming,
gereedschapvoeding,
wijze,
8
PY^
8^huisvesting,ghygiene,
pen,
der menschen in
g
P^ huisraad,^ zeden en gebruiken
de verschillende tiJP
d erken der eschiedenis.
g
Cultuurmaatscha
ppi en noemt men de naaml. vennootschaPP
en op
aandeelen,
die
inz.
in Nederl. 0.P
Indië landbouw opP^
groote schaal uitoefenen (tabak,
suiker, rubber, koffie, thee, cacao enz.. De oudste
en grootste ervan is de Deli-maatschappij
PPJ ((z.a.)..
Cultuurstelsel, Het, is de naam van een in de
Ned. 0.-Ind. Bezittingen
g van 1828 tot in 1890 toee ast stelsel, waarbij
waarbij voor de inlandsche bevolking8
8P

verkreeg dit handelslichaam de benoodigde
P agnie
g
g
producten
door aan de inlandsche vorsten en reP
enten
edwon
en
leveranties
op
te
leggen;
de
P
g
g
g
producten werden door de bevolkingg verbouwd
P
zonder of tegen
geringe
8
g g
g vergoeding. TiJ dens het Eng.
tusschenbestuur (1811-1816) werd dit stelsel van
leverin opPweinigeg uitzonderingen
gedwongenlevering
g na
opgeheven
en vervangen
en
een stelsel van beP8
8door
lasting-inning , de z. g.g landrente. De invorderingg
daarvanin
zeer gebrekkig,
gg
g
gzoodat er bijJ de overname der koloniën een achterstand was van verscheidene millioenen. Aanvankelijk werd, nietteenstaande dit slechte resultaat, door de nieuwe
genstaande
Nederl. besturders het Eng.
g
g stelsel overgenomen.
Doch ook onder hun beheer werkte het slecht : er
was een 'aart
21/2s millioen
J
Jj ksch tekort van gemiddeld
g
en overal was stilstand en achteruitgang
g g in welvaart. Tenslotte werd dan ook het stelsel van vrijen
J
van
arbeid losgelaten
en op
P voorstel van generaal
g
g
den Bosch ( z. a.)) het C. ingevoerd,
dat in gewijzigden
8
g J g
vorm het oude stelsel was der 0.-Ind. Comp.
P De
in
landrente bedroeg
g te voren 2ó van den rijstoogst;
plaats
daarvan zou men de bevolking
P
g1
^ van haar
grond laten bebouwen met door het gouvernement
8^
8
aan te wijzen
producten
voor de Europeesche
markt
J
P
P
en men zou, indien het verkregen
volgens
P
g
g product
taxatie meer opleverde
dan de vroegere
P
g landrente,
dat meerdere bedrag
g als beta8 aan de bevolking
gnog
zij ook
lin8even
voor haar arbeid. Desgewenschtkon zij
gg
op
betalen. Der
J
P den ouden voet de landrente blijven

(
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praktijkwas
veel minder fraai. Het Gouvernement
J
P
schafte de landrente niet af en het C. werd dus een
gop
extra-belasting.
Het vergenoegde zich o den duur
gronden, doch nam wat het noodigg
niet met 1 der
^
meende te hebben. Zoowel de inlandsche hoofden als
cultuurprode Europeesche
ambtenaren genoten
^o
g
p
ebrachte, en de becenten van het in hun ressort opg
Het Gouvernement
volkingwerd dupe
J
p van hun iijver.
streefde naar een cultuur-monopolie
en werkte het
P
tegen.
g
g Alle
Particulier initiatief opp landbouwgebied
belangen der bevolkingg werden ten slotte opgeofferd
Pg
aan het streven om door middel van het C. tot een
„batig
slot" te komen en in 1844 bijv.bedroeg dit
gg
dan ook 16 millioen gulden. Toen na 1848 de Tweede
scha kreegg over de koloniale aanzeggingschap
Kamer ze
ontstond, onder leiding van Van
gelegenheden,g
eenarti die aanvankelijk
aanvankelijkhet C. van zijn
Hoëvell eenpartij,
J
doch aldra opp afschaf gebreken
zocht te bevrijden,
g
fingervan aanstuurde. Onder het bestuur van den
Sloet van de Beele 1866-1871
g
g ouverneur-generaal
werden, met medewerking
g van den minister van
koloniën Fransen van de Putte, de meesteouverneg
mentscultures opgeheven.
Slechts de gedwongen
g
Pgg
suiker- en koffiecultures bleven bestaan. In April
P
1870 werd de z.g.
g
g Agrarische wet (z. a.) uitgevaardi ggd en 21 Juli 1877 de z.g.
8 Suikerwet (van min.
bepaald
werd
dat
de
ouverneDe Waal), waarbij
J p
g
mentscultuur trapsgewijs verminderd zou worden en
na den aanplant
van 1890 zou ophouden
te bestaan.
P
P
Alleen deouvernementskofl'iecultuur
is nog
0
g op
g
verschillendelaatsen
ehandhaafd
; deze had troup
g
wens reeds lang
g van het C. bestaan
g vóór de invoering
De landrente bestaat nogg steeds en bracht in 1913
ruim 20 millioen op.
p Javaen
p Daar naast heeft men op
Madoera een bedrijfsbelasting
J
g voor inlanders en
een hoofdgeld
ter vervanging
g
^g van heerendiensten.
Cumae,! stad in het oude Italië, de oudste Gr.
v. Chr. ggesticht,
kolonie in Italië en Sicilië, ong.
g
werd in 417 v. Chr. door de Campaniërs en in 334 door
de Romeinen vermeesterd, in 1203 n. Chr. werd het
geheel
verwoest. C. was
stadje door de Napolitanen
p
g
de verblijfplaats
der Sybille
J p
y
((z. a.)) van C.
Cumaná! stad in den Venezolaanschen staat Bermond der Golf van
nudez, aan de kust bijJ
Cariaco, met het distrikt mee ruim 12 000 inw.
Columbia,
Cumbal,
! vulkaan in de republiek
p
4790 M.
N.-Am. staten Kentucky
Cumberland, r iv. in deY
Cumberlandgeb.
en Tennessee, komt van het Cumberland
eb., mondt
in de Ohio ; lente
g 950 K.M.
van EnCumberland,! het meest N. W. graafsch.
g
(zie
g
g eland, 3926 K.M2., 266 000 inw., bergland
Cumbrische beren
g } ; vele meren(C.-meren); rijkk
aan ertsen en steenkolen,
• hoofdst.
hoofds Carlisle. -Maryland
C. stad in den staat Mar
land, in het N. 0. der
C.,
Staten, aan de Potomac, eindpunt
van het
•
P
Chesa
Chesapeake-Ohio-kanaal
eake-Ohio-kanaal, 17 000 inw.
Mountains (Cumberland-geb.),gedeelte van het Alleg
hanYg
- eb.
hertog
Cumberland,! Ernst August,
^
g van,ggeb. 21
Set.1845
volgde
1845,
Sept.
9
g in 1866 zijn
J vader, koningg GeorgeV
van Hannover, in ballingschap, behield zich na

diens dood12
p Hannover
( Juni 1878)) alle rechten op
voor en werd daarom in 1884 uitgesloten
van de
g
erfopvolging
in BrunswiJ
k; hij woont
te Gmunden in
J
Oostenrijk.Zijn
g
J zoon Ernst Au ggust is tegenw.
hertog
herto van Brunswi J(
k (Zie opp Brunswijk. )
top
van
de
Cumbre de Mulhacen! d e hoogste
g
P
S anej en van het Iberisch SchierSierra Nevada in Spanj
3481 M.
Cumbrische Bergen
((Cumbrian Mountains),
) de
g
hoogste ber keten in Engeland
(Wales
niet meegberktn
(
Cumberland, in den
) , in het graafsch.
gBrekend
g
Serawfell 978 M. hoog.
g
plantengeslacht
uit de familie
Cuminum L.
,P
g
L.
der Schermbloemigen
y
9 ( Umbellif erae) . C. cyminum
(de
de komijn)
wordt in Z.-Europap en in N.-Afrika veel
verbouwd, levert het bekende komijnzaad en kotot bereiding van
mijnolie
g likeuren (kummel).
Cumulo-cirrus. Zie Wolken.
Cumulo-stratus. Zie Wolken.
Cumulus. Zie Wolken.
Cunard,! S ir Samuel, de grondlegger
gg van de transg
ax i n
atlantische stoomvaart,g
geb. 1787 te Halifax
Nieuw-Schotland, bracht in 1840 de eerste stoomboot in de vaart tusschen Boston, New-York en
Liverpool,
stichtte de C. Steamship
p Com
pan
^ , ook
p
die g
geregelde
diensten tusschen
C.-lijngenoemd,
wel C.-lijn
g
g
Engeland,
Amerika en verschillende andere landen
g
onderhoudt, werd in. 1879 in den Britschen adelstand verhevenbaronet
;) gest.
(
P 1865.
g 28 Apr.
in het midd. der
Cundinamarca, departement
p
Z.-Am. republiek
Columbia 206 400 K.M 2.; ong.
g
p
600 000 inw. hoofdst. Facatativa.
C.
Cuneo of Coni, hoofdst. van de N.-It.rov.
P
(7430 K.M2., 646 000 inw.; in Piëmont), aan de Stura, 27 000 inw. ; zijde-industrie.
Cunha,! Tristan da. Zie Tristan da Cunha.
Curaçao, het belangrijkste der Ned. W.-Ind. eil.,
een der Eil. onder den Wind (zie Antillen), 550 K.M2.,
32 926 inw. meerendeels Negers; het Nederl. element is zeer zwak vertegenwoordigd (in 1911 waren
er 302ersonen,
uit Nederland geboortig);
g
g de bep
volking is meerendeels Katholiek (in
( 1911: 1542
Protest. en 701 Isr.. Het eil. is verdeeld in een W.
hooger
g (Boven-) en in een 0. lager
g (Beneden-)gedeelte • in het Bovengedeelte
bereikt de St. Christofg
fel 372 M. ; in het Benedengedeelte
is het hoogste
^
g
punt,
unt de 0. Seinpost,
p ^98 M. Om het eil. heen rijst
J het
kustgebergte veelal steil uit zee oP . Het klimaat
; • acht a negen
is tropisch,
^ zeer gezond
g
g maanden
p
heerscht er eenperiode
van droogte
p
gt en soms blijft
regen
g ]jarenlang
g uit,^ wat op
P den landbouw en den
een hoost nadeeligen
plantengroeihoogst
g invloed heeft.
Er bestaat dan ook opP C. slechts één riviertje
riviertje, dat
bestendigwater geeft,
g ^en deze waterloopP is slechts
Jn
^s een armdikte" breed. De zoetwaterbronnen zijn
erin
g.
g
gin aantal en haar watervoorraad is gering.
De hoofdproducten
zijn
J zeezout, mais en aarde
vruchten. De voedingsmiddelen
moeten voor een
g
oot deel ingevoerd
worden. Vroeger
groot
g waren de
g
{
oranjeboomen van C. beroemddeze
zijn
J echter
door deroote
droogte
g
g van 1900-03 meerendeels
gedood), uit de schillen waarvan de beroemde C.-
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likeur bereid werd. Vroeger waren de handel en de
tegenwoordig
scheepvaart
van C. zeer belangrijk;te
gg
P
houdin
Jhouding
kwijnen
die, inz. tengevolge der vijandige
van Venezuela, dat een hooger
g invoerrecht heft van
g oederen, via C. in de Venezolaansche havens
ingevoerd,
niettegenstaande
het feit, dat onze re^
g
uit C. naar
P
gBering , door den uitvoer van wapens
Venezuela te verbieden, de reg eeringen aldaar grooter stabiliteit heeft verzekerd en C. van een belan^J
i'ke bron van inkomsten heeft beroofd. (Zie
(
ook op
P Venezuela) . De hoofdst. van C. is Willemstad tevens zetel van hetouvernement
en hoofdg
st. der Ned. W.-I. eilanden, (in 1910: 14 229 inw.).
C. werd in 1527 door de Spanjaarden
bezet en in
PJ
1643 door de Nederlanders veroverd. In 1800 werd
C. door de Franschen bezet, in 1802 bij den vrede
van Amiens teruggegeven. In 1807 veroverden de
Engelschen
het eil., dat in 1816 teruggegeven werd.
g
In 1863 werd den Negerslaven de vrijheid gageven. Mogelijk
gJ zal C. na de voltooiingg van het Panama-kanaal, dank zijJ
zijn
Jgunstige
^ g ligig en de haven van Willemstad, de St -Anna-baai, die een der
mooiste havens der wereld is, een groote toekomst
tegemoet
gaan,
wat des te begeerlijker
schijntdaar
J
g
g
g
C. tot dusver nooit tot rechten bloei heeft kunnen
komen.
Curaçaoen Onderhoorigen,
g, een van de beide
gouvernementen van Ned. W.-Indië, bestaat uit
de eil. Curaçao, Aruba en Bonaire, behoorend tot
de Eil. onder den Wind, en St. Eustatius, Saba en
St. Martin (voor de helft), behoorend tot de Eil.
boven den Wind. Al deze eil. behooren tot de Kl.
Antillen. C. en 0. is 1133, 30 K.M 2. groot en telde
1913: 56 067 inw. Hetouvernement
C. en 0. is
g
een kolonie ; de uitvoerende macht berust bij den
is van de aanwePPer
^gouverneur, die opperbevelhebber
zie
g land- en zeemacht en bijgestaan wordt door
een raad van bestuur, waarvan hijJ voorzitter is, de
eneraal onder-voorzitter en de 3 overiprocureur-generaal
l^ e leden door de Koningin
^ benoemd worden. Het
wetgevend
gezag
8
g
g berust bij den Kolonialen Raad,
bestaande uit dertien leden, door de Koningin
benoemd. De eil., behalve Cura ao,worden bestuurd
door een door de Koningin
g g
^ benoemd gezaghebber,
bijgestaan door twee landraden, gekozen
door de
g
stemgerechtigde in
ingezetenen
van het eil. Te Wilg
lemstad ligteengarnizoen
van 200 man; opPCuraçao
g
4
schutterij Jvan ruim 250 man en een
is een stedelijke
landelijke
schutterij
J
J van ruim 120 man. Er is een
Hof van Justitie; verder zijn
J er opP de verschillende
eil. kantongerechten
en op
P St. Martin en St. Eustag
tius raden van justitie.
De begrooting
1
^
g werd voor
fl. 135 000, inkom1915P
ggeraamd op: uitgaven:
g
uit 's RijksJ schatkist
sten fl. 697 000; bijdrage
fl. 437 000.
Curare(Urari, Wurali of Woorara ,iPl ' t, eg
bruikt door de Indianen van den Orinoco en de
Amazoneriv., wordt bereid uit het sap
van ^
ee ' e
P
strychnos-soorten, bevat een uiterst giftigg alkoloid,
as h 'e
curarine, dat verlammend werkt en doorPY^
doodt ; kleurlooze kristallen, die in water en alcohol
oplossen
wordt in de geneeskunde
aangewend
tegen
P
g
g
g
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tetanus en voorevoelloos
maken van dieren bij
8
vivisectie.
Curateele, rechtsinstellingn
de meeste landen,
8
krachtens welke een meerderjarige in den rechtstoestand van een minderjarige teruggeplaatst kan
worden door een vonnis van de rechtbank, gewezen
op
of van den
P verzoek van belanghebbenden
g
P ersoon in kwestie zelf. C. kan worden uitgesproken
wegens
voordurenden staat van onnozelheid, krankg
zinnigheid
of razernij,
razernij, wegens
verkwiste
^
n9 of wegens
g
g
zwakheid van vermogens,
waardoor iemand zich
9
buiten staatevoelt
voor zijn
J eigen
^ te
g
g belangen
waken. In dit laatsteeval
kan de C. alléén oop
g
eigen
g verzoek worden uitgesproken. De onder C.
stelde (curandus) wordtegeplaatst
laatst onder de macht
van een curator, die als voogd
g over hem fungeert
g
en naast wienewoonli'k
een toeziende curator
J
g
verkwisting
v9 onder C.^eg
ggesteld wordt. De wegens
stelde heeft de bevoegdheid
tot het maken van een
g
testament, tot het aangaan
van een huwelijk
J en tot
g
het opmaken
van huweli Jksche voorwaarden, deze
P
beide laatste handelingen
g onder goedkeuring
g van
g
curators. De C. eindigt
J uitg door een rechterlijke
spraak,
waardoor zij
en waarin
J wordt opgeheven
P
Pg
wordt verklaard dat de reden, waarom zijJ werd
verleend, heeft opgehouden
te bestaan.
Pg
Curator (bewindvoerder, beheerder, verzon9 er) , iemand belast met het beheer of met de vereffening
van een boedel(zie
boedelzie Faillissement of met het toezicht op
P en het waarnemen van de belangen
l^ van een
onder curateele(z. a.)ggesteld persoon.
De C. is steeds
P
een verantwoordelijk,rekenplichtig
persoon. — BijJ
^P
P
het hooger
J heeft men Colleges
e9' van C., die
g onderwijs
buiten het onderwijzend
)
Ppersoneel staan, doch deelnemen aan het bestuur dermnasia
en hoo 8eschog3'
len en daarover adviezeneven
aan de betrokken
g
overheid. In deze beteekenis spreekt
men in het
P
meerv. van curatoren, in het burgerlijk
' recht van
curators.
Curcuma L., Plandeng eslacht uit de familie der
Zi eberaceeën, Indische struiken. C. longa L. levert
in haar wortelstok den curcumawortel, welke de
verfstof curcumine bevat, die in Azië alseneesmid
S
del en specerij
P
J (de bekende kerrie wordt eruit bereid,
en in Europa
P tot het geel
g kleuren van suikerwerklikeuren enz.eg
bruikt wordt. C.
zedoaria L. (zedoaris) levert de zedoarwortels, die
a
de eigenschappen
vanember
bezitg
ten. Uit de knollen van C.leucorhiza Roxb. en C. an9uste olia Roxb.
454. Zedoaria (a wortelstok).
wordt het 0.-Indische arrowrootewonnen.
g
Cures, oude hoofdst. der Sabi nen, volgens de sage
deeboorte
Titus Tatius
Plaats van de koningen
g
g
en Numa Pompilius;
in de nabijheid
van het tegenw.
p
g
dorp
do Correse.
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Curia mrv. curiae) heette in het oude Rome een
onderdeel van den stam of tribus. Het Rom. volk
onstond uit 3 stammen, die verdeeld waren in 10
C., waarvan elk een aantal Patricischeeslachten
8
of 9 entes omvatte. Ook de vergaderplaats der C.
heette C. Later noemde men de vergaderplaats van
den Senaat C. en nog
g later de Senaat zelf. Ook in
de Rom. volksplantingen noemde men het hoogste
^
eza C. Deze naam is overgebleven
in de R.-Kath.
gezag
g
Kerkde
(de Romeinsehe Curie = het hoogste
g kerkelijk
gezag).
In Oostenrijk
J noemt men Curiën de kiesgg )
colleges
voor den Rijksraad.
^
in het midd. van Chili, 7714 K.M2.,
Curico,
^ prov.
P
107 000 inw.; hoofdst. C.(San José de C.), 18 000
inw.; handel met Argentinië.
g
geb. 15 Mei 1859
Curie,^ Pierre, Fr. scheikundige,
g g
te Parijs,
aan de Sorbonne ald., gest.
g
J^ hoogleeraar
g
19 Apr.
1906 (J
(hij werd door
huurrijtuig
P
geenover
reden ontdekte in 1883 (te samen met J. Curie)
deiëzo-electriciteit
der kristallen, d. i. hun eigen8
P
schafom door druk opPverschillende plaatsen
verP
jaren later
schillend electrisch te worden, en
ge aren
te samen met zijn
Maria Sklodowska C.
J echtgenoote
g
(g eb. 7 Nov. 1867 te Warschau, volgde in 1906
haar man opP als hoogleerares
aan de Sorbonne)
g
het radio-actieve element radium en hetolonium.
P
In 1903 kreeg
te samen het Henri
P
g het echtpaar
(z.
a.)
den
Nobel-rijs
voor
scheikunde;
6
Becquerel
Nobel-prijs
Be^
(
)
Nov. 1911 ontvingg Mevr. C. nogmaals
den Nobel
g
ris voor scheikunde.
PJ
Curitiba, hoofdst. van den staat Paraná in het
Z. van Brazilië, ong.
g 60 000 inw.
Curius Dentatus, Manlius, Rom. veldheer, overwon in 290 v. Chr. de Samnieten en grondveste
i' in Midden-Italië, streed in
de Rom. heerschaPPJ
275 bij Beneventum
P voorspoedig
^ tegen
g koningg
Pyrrhus,
y
ggest. 277.
Currachee. Zie Karatsji.
en Amerika de algemeene
Currency,
Y, in Engeland
g
g
naam voor de betaalmiddelen, inz. voor hetaP
P
geeft
is de naam, dien men ^
ieren g
geld. C.-school
aan de aanhangers van deP
leer, dat alle in omloop
gebrachte banknoten ten volle door metaal gedekt
moeten worden of althans dat het aantal niet gedekte banknoten zooveel mogelijk
moet
P
g J beperkt
worden. Teggenst. de Bank-school, die er zich mee
tevreden stelt dat de banknoten ten volle inwisselbaar zijn.
J
uit Eng.-Indië
afkomstig,
wder
Cur,
^
^Y- po
g zeer
^
sche mengsel
van
scherp
^
P
J specerijen, biander, cardamom, curcuma,eer,
PP enz.
Mantua, aan de
Curtatone,
^ggem. in de It. prov.
P
Osone> 8100 inw. • 29 Mei 1848 versloegg de Oostenr.
generaal
Radetzk er het Toskaansch-Napolitaansche
P olitaansche
y
leer.
g
Curtius,
Marcus edel Rom. jongeling, stortte
^
zich volgens de sage
in volle
^ in 362 v. Chr. te paard
P
wapenrusting
wa
P
g ontP het Forum plotseling
g in een op
P
stane kloof. Volgens de wichelaars was het land in
gevaar, zoolang die kloof bestond en zou zij zich niet
sluiten tenzij
J het beste, wat Rome bezat, erin
werd. Dit was volgens C. wapens en
geworpenP

da
dapperheid.
Na zijn
daad sloot de
J zelfopofferende
PP
kloof zich terstond.
Ned. staatsman,
Curtius, Dirk Donker, vrijzinnig
geb. 20l^
Oct. 1792, weigerde in 1813 onder de wapens
Pens
te komen, werdevankeli
Frankrijk ^e g
J'k naar Frankrijk
voerd, vestigde
zich later als advocaat te 's Rage,
^
S
deed in 1830 een vergeefsche
poging
om Willem I te
P ^g
g
bewegen
grieven der Belgen
te kog aan de ^
g tegemoet
g
men, werd in 1848 lid van de commissie voor het
ontwerpen
der nieuwe ^
grondwet en minister van
rP
Jjustitie tot 1849, daarna lid van de Tweede Kamer
tot Aug.
1850, van Apr.
1853 tot 1 Julig
1856 no P
g
maals min. v. justitie, daarna min. van Staat;
groot voorstander
ggest. Jun 1884 te Spa.
P C. was een ^
van vrijheid
van drukpers.
J
P
Curtius Rufus, Quintus, Rom.eschiedschri'ver,
^
J
waarschijnlijk
J J uit de le eeuw n. Chr., schreef in 10
boeken (waarvan 1 en 2 verloren zijn
een
J gegaan),
^g
min of meer romantisch ingekleede
g
ggeschiedenis van
Alexander den Groote: „De rebusestis
Alexandri
g
Ma i".
Curulis,^ sella,^ of curulische zetel, was bijJ de oude
Romeinen een draagbare
zetel,
g
waaroPde koningen,
g later alleen
de hoogst
' traats^ gePlaatstema ^
: consuls, censors, P rae personen
P
tors, aediles curules, deraefecP
tus urbis en nogltlater de keizerelaats
namen. Soms werd
P
het recht opPden curulischen
stoel ook als een eerbewijs aan 455. Curuliache
zetel.
beroemde mannen toegestaan.
g
Curzola, Dalmatisch eil. in de Adr. Zee, 259 K.M2.,
21 000 inw. — De stad C.,
C. op de N.-kust van het
eil., heeft 7 000 inw.
Curzon of Kedleston,^ Geor9eNathaniël, Eng.
g staatsman,eb.11
Jan. 1879 te Kedleston in Ierland, was
g
van 1885-86articulier
secretaris van Salisbury,
P
werd in 1886 lid van het Lagerhuis, van 1891-92 onderstaatssecr. voor buitenl. zaken, werd in 1898 baron C. o. K. en van 1898-1905 onderkoning van Indië en in 1911aaf.
^ Hij Jschreef werken over depoliP
tieke toestanden in Azie met betrekking tot.Eng.8
Indië.
Cusa(ook wel Cuza , Alexander Johan, eerste
vorst van Roemenië,eb.
8 20 Mrt. 1820 te Husch in
Moldavië, werd in 1858 min. van oorlog in Moldavië
en 17 Jan. 1859 tot vorst van Moldavië gekozen; 5
Febr. eveneens tot vorst van Walachi'e.
J 23 Dec.
1861roclameerde
hij
hij de vereen
' van deze beide
P
8^^
vorstendommen tot één rijkonder den naam van
Roemenië. Zijn
J willekeurig
g bestuur leidde in Febr.
1866 tot een militaire samenzwering, waardoor C.
uit zijn
J land werd verdreven. HijJ stierf 15 Mei 1873
te Heidelberg.
in de Midd.-Am. re ubl.
Cuscatlán departement
PaP
Salvador; hoofdst. Co'ute
e ue.
] Pq
graaf van, Fr. generaal,
Custine, Adam Philippe,
geb.
4 Febr. 1740 te Metz, voerde in 1792 het bevel
g
over de Fr. leger
J n, nam Mainz
8 aan den Midd.-Rijn,
en Frankfort in, moest echter in 1793 terugtrekken
en werd, beschuldigd
R met den
g van verstandhouding
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vijand,
27 Aug.
1793 te Parijsgeguillotineerd.
J
^
Verona in N.-Italië,
Custoua, dorp
rP in de prov.
P
18 K.M. ten Z. W. van Verona; 700 inw.; bijf C. versloegen
24-25 Juli 1848 de Oostenrijkers onder
8
Radetzk
y de Piëmonteezen onder Karel Albert
en 24 Juni 1866 onder aartshertog
g Albrecht de Italianen onder Victor Emanuel II.
FrankGastrin,^ tad en vestingg in het reg.-distr.
g
fort, in de Pruis, Prov. Brandenburg, aan de mondingvan de Warthe in de Oder, 18 000 inw.
geb.
Cuvier,^ George,
9 ^ baron de,^ Fr. natuurvorscher,^8
23 Aug.
8 1769 te Montbéliard (Doubs), werd in 1795
hoogleeraar
aan de „Ecole centrale" van het Pang
théon te Parijs,
J in 1796 lid van het Institut de France, in 1800 hoogleeraar
aan het Collège
g
g de France,
curator der Keiz. Universiteit, in
onder Napoleon
p
1818 tot baron, in 1831 totair
f van Frankrijk verheven,est.
g 13 Mei 1832; verhief de vergelijkende
grondvestte opP haar
anatomie tot een wetenschapP
en^
een natuurlijk
maakte zich ook
J zoölogischstelsel;
^
verdienstelijk
J voor de geologie.
g ^ Zijn
J hoofdwerk is „Le
règne animal" (4 dln. 1817), verder: „Leons d'anap
tomie comparée"
(5
{ din. 1801-05) en „Discours sur
les révolutions de la surface dulobe
etc." — Zijn
g
geb. 28 Juni 1773 te Montbébroeder, Frederic C.
^ g
hard,est.
g
g 17 Juli 1878 te Straatsburg,g hoogleeraar
en conservator aan den Parischen
Jardin des
J
Plantes, was eveneens een verdienstelijk
natuur)
vorscher.
het Hamburg-Cuxhaven, stad en zeebadplaats ing
sche ambt Ritzebiittel, opPden L oever van
demon K. M. ten N. van Hamburg,
dingder Elbe,
g met
Dose 15 000 inw. ; voorhaven van Hamburg, kustforten en inrichtingen
P
g ten dienste der scheepvaart.
Cuy abá hoofdst. van den staat Mato Grosse in
zij-riv. van de
het W. van Brazilië, aan de riv. C. {J
Paraguay), 34 000 inw.
naam van een adellijk
Cuyck,
Y
J Ned. geslacht.
g
Bekend zijn
C. Herman I,$'
graaf van, vijand
J o. a. C.,
J
van graaf Floris I van Holland. — C. Jan van,
was in 1296 een der voornaamste der saamgezworen
edelen tegen
g Floris V, die het kasteel te Tongerlare,
g
een erfgoed der heeren van C., in een leen had veranderd. — C. Adriaan van, van Meteren, kolonel
en commandant van Woudrichem en Loevestein
in 1650.
Cuyk
y en St-Agatha,
^ ^gem. in N.-Brabant, ten W.
g
van Gennep
P aan den 1. Maasoever, 3156 inw.
Cu Aelbert, Ned. landschapCuyp,
P en dierenschilder,
zoon van Jacob Gerritsz. C.geb. Dec. 1594 te Dordportretschilder),geb.
recht, ald.est.
g 1651 of 52; Po
Oct. 1620 te Dordrecht, aldaar begr. 7 Nov. 1691,
leerl, van zijn
J vader; werken van C. bevinden zich o.
te Amsterdam, in het Maum. in het Rijksmuseum
ritshuis, in het Museum-Boymans te Rotterdam en
in het Museum te Dordt. Zijn
J zijn
J beste schilderijen
in Engeland.
g
Hubertus, Ned. architect,
Cuypers,
Ype ^ P etrus Joseph
p
geb. in 1827 te Roermond, studeerde tot 1849 aan de
Academie te Antwerpen,
daarna onder leidingg van
^
Viollet-le-Duc, bestudeerde opP zijn
zJ reizen door Euroa de Rom. en
Middeleeuwsche bouwwerken, vestigg
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de zich als architect te Amsterdam en later (na 1896)
te Roermond. C. is de schepper
PP van een Hollandsche
neo-Gothiek, bouwde tal vanrachti
8e kerken
P
(Eindhoven, Breda, den Haag, Amsterdam), restaureerde tal vanebouwen,
o. m. de Kathedraal te
g
Mainz en het kasteel de Haar
te tlen is voorHaarzu
al bekend als de bouwmeester van het Rijksmuseum
te Amsterdam en van het Centraalstation aldaar.
Cuza. Zie Cum.
Cuzco, hoofdst. van het dep. C. in het Z. van Peru;
de stad ligt
g 3496 M. boven de zee, 30 000 inw.;
ruines van de voormalige
J der
g hoofdst. van het rijk
Inka's.
scheik. teeken CY of CN), het uit koolstof
Cyaan
y
en stikstof samengestelde
radikaal der blauwzuren;
g
in vrijen
J toestand verbinden zich twee atomen C.
tot een molecuul (disyaan, in 1815 door Gay-Lussac
verkregen
door kwikzilvercyanied
te verhitten);
Y
g
C. wordt ook aangetroffen
in de gassen
van hoogg
gg
ovens. Het is een kleurloos, eigenaardigriekend gas,
g
zeer' ti , gbrandt met een blauwe, rood-omzoomde
vlam. Van de verbindingen
g van C. is C.-waterstof of
C.-waterstofzuur het blaauwzuur(z. a.); C.-kalium
, een hevig
vergift, wordt ebruikt bij
( kaliumsyanied )J
g^g
scheik. analyse,
in de hotog
ra Phie, de galvanoplasYsP
P
g
tiek tot het verzilveren en vergulden en tot het onttrekken vanoud
aan
gouderts.
g
g
CY bele,((Gr. Kybele) , oorspronkelijk
J'k een Phr Y P
godin, vertegenwoordigde de vruchtbaarheid
^che
g
der aarde; bijJ
Grieken smolt
naar dienst samen met dien vans
Rhea, vandaar dat zij) ook de „Moeder der Goden"enoemd
wordt.
g
Haar eeredienst werd na den 2den
Punischen Oorlog
g (204 v. Chr.) te
Rome ingevoerd;
doch het was den
g
Romeinen lanen
g ti Jd verboden deel
te nemen aan de slemppartijen
PP J te
harer eere. C. heette bijJ de Romeinen Mater magna (Groote moeder).
tot de 456. Cybele.
Cadeeon
^ plantenfamilie,
P
Y
gymnospermen
behoorend, altoosmnos P
groene,ische
palmachtige
P
P
^ Pplanten, inz. in de tropische
en subtroP ische zone van het Z.-halfrond; behooren voor eenoot
tot de fossiele flora.
^ gedeelte
g
C
Cycladen,
claden eil.-groep
g
gr P in het Z. van de Aegeische
Zee; 60 eil., waarvan de belangste
J Andros,
g zijn:
Syra,
n Paros, Naxos, Santorin
enz., vormen (met inbegrip
gr P
van de dichtstbiJligg
ende
Sporaden)
een nomos van
P
het koninkr. Griekenland,
2695 K.M.2 ; 130 000 inw.;
hoofdst. Hermopolis
opPSyra.
P
Yr
Cyclamen L., Planter^eslacht uit de familie der
Primulaceeén. De knollen van
C. europaeum L. ( varkensbrood, omdat ze door de
varkensg
ge eten worden), een 457. Cyclamen.
Alpenplant,bevatten cyclamine, werken braakwekkend enur
P ^eerend. Deze
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en andere soorten worden als sierplanten
geteeld.
rP
8
C
CYyclische dichters,
^ dichters van den E ischen
p
Cyclus
d. w. z. van die epische
gedichten,
die tot den
y
P
8
sa8enkringvan de Ilias en de Odyssee
behooren en
Y
waarvan slechts kleine fragmenten
bewaard zijn e8g
bleven van enkele met name bekende Gr. dichters.
gens Hovolgens
(d.
Cyclopen d. w. z. „rondo 8en" waren
)
rnerus een woest volk van reuzen opP de kust van Sicilië, met één koelrond
o0goPhet voorhoofd; de
g
hemus. Hesiodes noemt
voornaamste hunner is Polyp
C. de drie Titanen, zonen van Uranus en Graea:
Brontes, Steropes
en Ar9es((donder, bliksem en weerp
licht , die voor Zeus (Jupiter) de bliksemschichten
plaatst hen als
smeedden. Een latere sage
)P
g ( Vir9 ilius
Vulcanus in den Etna
knechten van Hephaestus
p
en andere vulkanen. Een derde soort C. kwamen volde z. g.
g
gens Strabo uit LYcië en bouwden in Argolis
g
Cyclopische Muren rondom enkele steden, reusachti ge groote bouwwerken uit onbehouwen steen. Men
vindt die ook elders in Griekenland en Ita li ë.
CYclostomi of Rondbekken, vormen een onderklasse der visschen met aalachtigglichaam, kraakbeenachtigskelet, cirkelvormigen
zonder
g zuigmond,
^
kaken, zonder vinnen, zonder ruggegraat en zonder
zwemblaas, met aan iedere zijde6 à 7 kieuwen, die
naar buitenoenen
; behooren tot de laagst
gaP
8 geor
op
niseerde visschen. Zij
J leven parasietisch
P andere
P
visschen. Tot de C. behoort o. m. de rivierprik of negebruiktwordt voor de be
9 0,9die als aas ebruikt
scherfJ .
periode of tijdkring
Cyclus,
^
n9 noemt men in de wis^ p
een reeks van jaren, aan het
kundige
g tijdrekenkunde
zich in dezelfeinde waarvan dezelfde verschijnselen
J
de volgorde
herhalen. Voorbeelden: de C. van Meton
g
of maan-C., eenperiode
van 19 jaar, na afloop
P waarP
van de maan weer opnieuw
dezelfde reeks standen en
P
verschi
verschijnselen
begint te vertoonen (zie ook Gulden
J
de zonne-C., een periode
van 28 jaar, na afloop
getal);P
]
P
waarvan de dagen derP
week weer op denzelfden dagg
der maand vallen.
door twee
Cylinder,
^ wiskundig
Y
g lichaam, begrensd
8T
vlakke, aan elkaareli
k engelijkvormige,
in evengJ
kromlijnige
wijdige
J g vlakken liggende
J 8figuren(grond(
^ ^
gg
vlakken, inz. cirkels) en het die beide grondvlakken
verbindende kromme C.-vlak (mantelvlak), dat
van een rechte lijnmanontstaat door de beweging
(
^g
tellijn), die zichJ
steeds evenwijdig8 met zich zelf langs
^
de kromme lijnen
beweegt.^J
De lijn,die bij een cirkelC., d. i. een C., waarvan de beide grondvlakken cirkels zijn,de beide middelpunten
verbindt, noemt
P
men de as van den C. De inhoud van den C. wordt
voorgesteld
door het Pproduct van hetgrondvlak met
8
de hoogte.
van den C.-mantel wordt
PP
^ De oppervlakte
voorgesteld
voor
door het product
van den omtrek van
P
g
het grondvlak en de hoogte.
Cynische
school,^ n aam van een wijs
Jgeerige secte,
Y
omstr. 380 v. Chr. te Athene gesticht door Antisthenes, een leerling
g van Socrates. Deze school zocht haar
ideaal van deugd
in deootst
8r mogelijkeonafhankeli'kheid
van uiterlijkheden, zoo zelfs dat haar aan)
hangers
de meest elementaire voorschriften van het
8
fatsoen verwaarloosden. Vandaar wellicht de naam

Cynisch „hondsch" , haar als spotP of scheldnaam
gegeven.
e even. Volgens anderen is de naam afgeleid
van
^
asium
^gymnasiu
die van hunewone
vergaderplaats, het
J
8es. De aanhangers
g der C. S. heetten Cynici.
Later werd zij
J vervangen
8 door de Stoïsche school,
aan het hoofd waarvan Zeno stond. In de le eeuw na
heeft
Chr. trad de C. S. nog
. Cynisch
y
8 eens weer oP
tegenwoordig
van onbete
g
g de beteekenis gekregen
8 g
schaamd.
plantengeslacht van de f amiessusP
C ree C
lie der Naaldboomen, altoos groene boomgin en struiken met kleine, meestal met tegen elkaar aangedrukte
en over elkaarh een
g
uitstekende bladeren en bijna kogelronde vruchten De 9 ewone C. C. semervirens L. fig.
p)
g 458), in het Oosten,
in N.-Afrika en Z.-Europa
P groeiend,
g
oldmbool
van oudsher als een symbool
Y
van droefheid; zijnwelriekend hout
is zeer duurzaam. De wierook-C.C.
(
thurifera)
era
) in Mexico levert een welriekend hars, dat als wierookebruikt
g
wordt. Verschillende soorten worden
als sierboomebruikt.
g
Thascius Caecilius, de
Cyprianus,
Yp
Heili9 e, LatiJ nsch Kerkvader, mede8rondvester van het Kath. Kerkwezen,
,,
geb.
in 246 •^ '•g
8 omstr.200 te Carthago,werd
in 248 gekozen tot bisschop
gedoopt,g
P 458. Gew.
van Carthago,
vluchtte tijdens de Cypres.
g
onder keizer Decius
Christenvervolging
Christenvervo
in de woestijn,
doch bleef van daaruit voor
J
arbeiden; werd onder keizer Valeriazijngemeente
g
nus 14 Sept.
^J is zijn
P 258 onthoofd. Zeer belangrijk
boek : De unitate ecclesiae."
Cri
dium L., Venusschoen,P lantergeslacht
Yp pe
de familie der Orchideeën
of Standelkruiden, met
schoenvormig
Pg
gopgezet
liP'e
J (1
( in fig8 459)) C.
calceolus of vrouwenopP kalkschoentje
? groeit
gr
houdender grond in de
Duitsche wouden.
Cyprus,
( 0.-Gr. Ky Yp
Kypro,
ypro
^os, N.-Gr.
Turksch Kibris), Eng.
8 in
het O. uiteinde van de 459. Vrouwenschoent e.
J
Middell. Zee, 9282 K.M2.,
274 000 meerend. Gr. inw. • bergachtig
g
S (de
Troodos, Olympus in de Oudheid,^ 1952 M. hoog),
g,
levert veel koren, wijn, katoen, meekrap,
zuidvruchP^
ten en bloemkool; had in 1911 : 98 K.M. spoorweg
eg
P
en (in 1904): 381 K.M. telefoonlijn
J wordt bestuurd onder een Eng.
8 High
8 Commissioner (Hoogen
(
g
Commissaris); de wet8g. macht wordt uitgeoefend
g
door een voor eengedeelte
uit gekozen
leden beg
g
staandarlement
van 18 leden; het eil. is verdeeld in
P
6 distr. De hoofdP1. is Levkosia of Nikosia. Op
P het
eil. zetelt een onafhankelijk
J Grieksch aartsbisschop.
P
— C. werd in de Oudheid gekoloniseerd door Phoeniciërs en Grieken, werd lateres
8en
kog Plitst in negen

CYPRUS—CZECHEN.
ninkrïa ken, kwam in 58 v. Chr. onder Rom. en later
onder Byzantijnsche
heerschappij. In 1197 verovert
de Richard I van Engeland C. en beleende er het geslacht Lus'^9nan mede; Caterina Cornaro, de weduwe
van den laatsten koning
stond het
^ uit dit geslacht,
g
eil. af aan de Venetianen (1489); in 1571 werd het
door de Turken veroverd. Door het verdrag
g van 5
Juni 1878 stond Turkije het beheer over C. aan Enop het eiland legde
g en
ggeland af,^ dat een bezetting
gP
veel deed tot bevordering van handel en onderwijs.
Het betaalde aan Turkijejaarlijks
J ruim 1 150 000
gld. als overschot van de inkomsten na aftrek der
uitgaven
en als opbrengst der T. staatsdomeinen.
8
5 Nov. 1914, tegelijkmet oorlogsverklaring
^
8 van
Engeland
aan Turkije,werd C. door de Engelschen
g
^
geannexeerd.
Zie op
Cyrano
de Bergerac.
^
P Bergerac.
Yr
Kyrenaika) , in de Oudheid een
CYrenaica(Gr.
(
landschap
tegenw.
(
^
P op
P de N.-kust van Afrika (het
Barka z. a. genaamd naar de omstr. 630 v. Chr.
vanuit Theraestichtte
stad Cyrene
((ong.
g
Y
g 15 K.M.
van de kust, nu de ruinen van Grenneh), kwam ten
tijdevan Darius I onder Perz. heerschappij
PP en na
den dood van Alexander den Groote onder die der
Egypt.
t. Ptolemaeën was van 118-96 een zelfst. koninkri k onder een jongeren tak der Ptolemaeen,
werd 67 v. Chr. een Rom.rov.
P en in de 7e eeuw door
de Arabieren veroverd.
van Alexandrië, Kerkvader, ggeb. te AlexCyrillus
Y
deel
andrië vanaf 412 ald,atriarch,
nam ijverig
P
aan de godsdiensttwisten over de natuur van Christus en de vereering
P het concilie
8 van M aria, zette op
Nestote Ephese
in 431 door dat zijn
J tegenstander
8
P
werd, werd later opPzijn
rius afgezet
J beurt veroor8
deeld;est.
in 444.
g
Cyrillus, ei enl. Constantinus,geb. in 1827 te
Thessalonica en zijn
J broer Methodius,^ waren dePaosIels der Slaven; zijJ deden eerst een missiereis naar de
Chasaren,redikten
van 864-867 het Evangelie
in
g
P
liturgische
en litur
Moravië vertaalden bijbelboeken
^eg
schriften in het Slavisch. C. had daartoe reeds vroehij geldt
hij
^
g Slavisch schrift uitgevonden;
^er een eigen
denondle
er der Slavische litteratuur. In
^ gg
867 werden de beide broeders naar Rome ontboden
en C. stierf ald. 14 Febr. 869 (of 868). Methodius
werd bisschop
P van Moravië en Pannonië en stierf
885. Beiden worden zoowel door de Gr. Kath. als
door de R.-Kath. Kerk als heili8en vereerd.
Cyrus
) de Oudere, de
((Gr. Kyros,
y s 0. Perz. Koeroes),
Y
ondvester van het Perzische rijk,
grondvester
6 uit het geslacht
g
der Achaemeniden, volgens de sage de zoon van Cambyses een Perz. edelman, en van Mandane, dochter
zin
zij vast es, bevrijdde
van den Med. koning
^Ay^
van de overheersching
•
g der Mediërs, onttroonde Ast
ya9es en veroverde Medië( (553-549 v.
Chr.),in 546 Lydië
Y en verscheidene Kl.-Aziatische
Grieksche staatjes,
] ^ in 538 Babylon,
Y ^ zoodat hijJ
heerschte van deenzen van Indië tot aan de Aeti dens een veldtocht teg eische Zee. C. sneuvelde tijdens
en de Sc^hische Massag eten in 529. Herodotes vergen
om ris hem het hoofd
Tomyri
haalt dat hun koningin
^ T
het lichaam scheidde en dat in een zak met bloed
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wierp,
P „Verzadig
rP onder den uitroep:
8 u thans, tiran". Zijn opvolger was z0ijn zoon Cambyses.
de jongste
zoon van Darius NoCyrus
Y de Jongere,
ng
^
thus, g eb. omstr. 424 v. Chr., werd in 407 stadhouder
van K.-Azië kwam in opstand
tegen
J ouderen
P
B zijn
broeder, koning8 Artaxerxes Mnemon, wierf een talrijk
leger
g aan, waaronder vele Gr. hulptroepen (o. w.
,De Tienduizend"), werd echter in 401 v. Chr. bija
Cunaxa in Babylonië
verslagen
t
g en sneuvelde. Daarmet de 10000 Grieken den
na volbracht Xenophon
p
beroemden „terugtocht" (Anabasis).
Cythera. Zie K hera.
L.,plantengeslacht
uit de familie der
Cytisus
Y
P ^
Vlinderbloemi
9 en( Papilionaceeën) , omvat boomgin
enlanten
met groote,
gele
P
g bloemen, die deels als
8
sierplanten,
sis
deels tot het verkrijgen
Jg vangeneesmidrP
g
delenedeeld
worden. Bekend is vooral deggouden
g
✓e9 en C. Laburnum L.) , 3 à 5 M. hoog,
g met mooie,
neerhangend
neerhan
ende bloemtrossen ; de vruchten ervan
J giftig.
g
Cytoplasma. Zie Cel.
Cyzicus
( Gr. Kyzikos , in de Oudheid een beroemt
de en bloeiende Gr. stad in K.-Azië, opPeen gelijkn.
g J
eil. in de Propontis
(Zee van Marmora),
Chr.
) in 74 v.
P
door Mithridates van Pontus zonder succes beleerd,
g
in 675 en 1063 na Chr. door aardbevingen
g verwoest.
Bi C. versloeg
Bij
en Perz.
(
) de Spart.
^ A lcibiades(409)
P
land- en zeemacht.
ontvingg
Czartoryski,
J geslacht,
^ Poolsch adellik
g
in 1623 de Duitsche ri ksvorsteli
J
Jke waardigheid,
8
in 1877 den Hongaarschen
ma
8
8^atenrang. Bekend
zijn
Adam Casimir C.
J vooral: prins
P
^^generaal van
Podolië,eb.
8 1 Dec. 1734, na den dood van Augustus III met Stanislaus Poniatowski candidaat voor
de Poolsche kroon; werd na de verdeeling
8 van Polen Oostenr. veldmaarschalk, door Napoleon benoemd tot maarschalk, bracht de Confederatie
van 1812 tot stand;est.
g 19 Mrt. 1823 te Sieniawa
in Galicië. — Zijn oudste zoon, prins
Adam Georgg
P
C., eb.14 Jan. 1770, een krijgsmakker van Kosciuszko, werd in 1795 met zijn
Constantijn als ^J
"J broeder Constantijn
zelaar naar Petersburg
88gevoerd, werd daar de verAlexander en na diens
trouwelin
van grootvorst
g
^
troonsbestijgingvan 1801-7 min. van buitenl. zaken en curator van alle onderwijsinrichtingen
J
g in
Polen. Na het uitbreken van de revolutie van 1830
was hij
J van 30 Jan. tot Aug.1831 voorzitter van de
nationale regeering, woonde later te Parijs
Parij en werd
door de aristocratische Poolsche emigranten als
koning
g van Polen beschouwd;8est. 15 Juli 1861 te
Montfermeil bijJ Parijs.
Parijs
is de naam van de Slavische stammen
in Bohemen, Moravië en een deel van Hongarije.
Hun aantal bedroeg
g in 1910 in de Oost.-Hong.
8
monarchie 8 450 000 en wel in Oostenrijk ong.
g1 ,
1
der
heele
bevolking.
Als
en in Hongarije
g J ong.
^
g io
politieke P
partij
g en
P
J in den Boheemschen Landdag
in het Oostenr. Huis van Afgevaardigden splitste
s litsten
C. zich omstr. 1879 in Oud-C. ( conservatieven
en Jong-C. (democraten); deze laatstenh ebben de
eersteneheel
overvleugeld.
^ De C. hebben hun eigen
8
taal, die behoort tot de W. afdeelingg der Slavische
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talen en de meeste overeenkomst vertoont met
het Poolsch en het Wendisch. Haar taalgebied
strekt zich uit over Bohemen, Moravië en een deel
van Hongarije.
De Czechische letterkunde dateert
g
uit de 13e eeuw.
Czeglikl, s tad in het Hong.
g comitaat Pest, 75
K.M. ten Z.O. van Boeda-Pest; 34 000 (Herv.)
inw.
Czenstochau Poolsch Czestochówa
)^ stad in het
Cz
Poolsch-Russ.ouvernement
Petrikau, aan de
8
Pruis. Silezisoheens
gr ,45 000 inw.; bedevaartslaats beroemd door het klooster opP den heuvel Jasplaats,
na Gora, waarin de Zwarte Madonna" (een donkerbruin Maria-beeld, volgens de sae
g door Lucas zelf
geschilderd .
Czern o Zie Montenegro.
Czerna Gora of Czerna Hora, is de hoogste ber -

op o degren
van het KarPathische Woudgebergte,
ens
Hongarijeen Galicië, in den Hoverla, 2058 M.
Czernowitx hoofdsi. van het Oostenr. hertogdom
Boekowina, aan de Pruth, zetel van een Gr. aartsbisschop,
89 000 inw.; kathedraal, sinds 1875 DuitP
sche universiteit.
en klaviersPeler,
Czerny,
Y^Karl, Oost. componist
P
geb. 21 Febr. 1791 te Weenen, leeraar o. m. van
Liszt, gest.15 Juli 1857 te Weenen; zijn
J werken voor
bezitten blijvende waarde.
piano-onderwijsJ
Czirknitzer Meer merkwaardig meer in het vlek
Czirknitz in het Oosteer. hertogdom
Krain, 8 K.M.
8
ten 0. van Adelsberg
het Karstplateau;
de boP
^ op
aan scheuren, sPledem bestaat uit kalksteenrijk
^
het water wegzakt,
ten enaten,
waarin bijJ droogte
8
g
bi'Jregenval
echter omhoog
g stijgt, tengevolge van
g
onderaardschen watertoevoer.

Dresden.
D de vierde letter van het alPhabet, heette Daleth
bij de Grieken. In de
bij
J de Semieten en Delta
oudste Phoenicische en Gr. o Pschrif ten had zijJ den
waaruit
vorm van een driehoek, d, soms ook
de Rom. Demaakt
hebben. D. als Rom. cijfer
^
J
= 500, in de muziek is d of re de tweede toon van
de toonschaal, waarvan c de grondtoon is ; in de
sPo
orwe
boekjes
trein,
] is D.-trein = doorgaande
g
8
in Engeland
op
is d = detur(men geve);
S
^
P
P recepten
denariu.s).
is d. de afkorting voorpenny
{
p y (stuiver,
Daalder, Ned. munt ter waarde van f 1.50, in
1816 af8eschaft.
in garen
en lint
Daatselaar,^ Abraham, koopman
P
g
te Gorinchem,ehuwd
met een zuster van den
g
Erpenius, boezemvriend van
Leidschen hoogleeraar
8
Hugo
J huis de kist, waarin
u9 de Groot, ontving
^ in zijn
deze uit Loevestein ontsnapte,
P 22 Mrt. 1623.
Daba^ .dorPin Tibet,^ aan de N. hellingg van het
Himalaya-gebergte, 4536 M. boven de zee, met
in de rotsen uitgehouwen
woningen
^ en vele kloosters.
g
prov.
Dacca of Dhaka, divisie van de Eng.-Ind.
P
g
0.-Ben8alen en Assam, 38 965 K.M2., 10 808 000
inw. — D. hoofdst. van de divisie D. en van de
prov.
0.-Bengalen en Assam, ten N. van de Golf
Pg
van Bengalen, 109 000 inw. ; telde in de 17e eeuw
3 à 400 000 inw. ^prachtige bouwwerken uit dien
bloeitijd.
J
prov. van Beneden-Egypte,
ten 0.
Dachalieh,
gYP
^P
van den Damietta-arm van den Nijl,in de Nijl-delta,
2 635 K.M2. bebouwd landinz.
{ katoen),) 912 000

inw. ; hoofdst. El-Mansoera aan den Damietta-arm.
Dachel,
^ oase in de Lib^the woestijn,behoorend
tot de Egypt.
prov. Assioet;PP
rijke
plantengroei,
^Y^P
$^
minerale bronnen, 550 K.M2., 17 000 inw.; hoofd P1.
El Kasr, 3800 inw.
o
Dachstein-geb.,
g ^ berggroep
88^ P in Salzkammer
Sut op
deenzen
van Opper-Oostenrijk,Salzbur en
^Salzburg
Stiermarken, in den(Hohen) Dachstein 2996 M. hoog.
g
Dacié(Dacia), in den tijd der Rom. keizers het
land tusschen de Theiss, den Donau, de Pruth en
den Dn'estr,
dus het 0. deel van Hon g
ariJe, ZevenJ
buren,
g Walachi Je, Moldavië en Boekowina. Hoofdst. was Sarmi ethusa ill 'a Trajana), tegenw.
8
Hatszeg.
g De Daciërs deden vaak invallen in het Rom.
hen
onderwierp
101-106
ebied,
tot
Trajanus
) en
7
rP{
8
hunebied
tot een Rom. provincie
maakte, die
P
8
onder Aurelianus(274) aan de Gothen werd overBlaten.
gelaten.
Dactyloscopie, een systeem tot identificeering
vanersonen,
berustend opPhet verzamelen en ran 6P
schikken van afdrukken der vingertoppen. Men
gebruikt
er voor een afdrak van den duim, den wijsg
vinger, den middelvinger en den ringvinger. Vastgesteld is dat de vingerafdrukken van alle individuen
verschillend zijn,maar voor ieder individu af zonderlijk
J heele leven heen hetzelfde beeld vertooJ door zijn
nen. De eigenaardige bui^^
' en in de lijnen
worden
J
in hoofdzaak naar 4 typen
die oop
YP geklassificeerd,
^
en verdeeld kunnen worhun beurt weer in onder-tYA
den. De kans op
vergissingen is bi nagelijknul.
PJ
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DADELPALM—DAG O.

Dadelpalm,
uit de
P
p ^ Phoenix L.,plantengeslacht
g
familie der palmen, slanke boomen met groote
gr
gevederde
vederde bladeren en opPP
pruimen gelijkende
vruch8J
ten,in tropisch
en subtropisch
Azië en Afrika . P. dacP
P
tyli era L. ((dadelpalm,
fig.
P
8 460)) met tot 3 M. lange
8
vederbladeren, levert de
dadels, zoete vruchten zoo
groot als pruimen, groeit
in N.-Afrika en W.-Azië,
wordt ook in Z.-EuroPa en
Californiëeteeld,
is de
8
voornaamstevoedingP
s lant
van de volkeren in N.Afrika, Arabië en Perzië.
De vruchten komen ook
geconf^jt met suiker in den
handel; het sap
P der boomendadelhonigwordt als
wijn
jonge
jon
J bereid; de]
g bladeren (palmkool)
) als oenP
teeten
gag en de pitten
P
als veevoeder of,eroosg
460. DadelPalm.
terd, als koffiesurrogaat
g
g ebruikt. P. silvestris Roxb. in 0.-Indië levert
a lmsuiker. P. f arinifera Roxb. en andere soorten
P
zijn
J sierplanten.
rP
Daedalus was de in Gr, mythologie de verte
^enwoordig
er van alle beeldende
kunst, bouwde o
op
Creta het Labyrinth en ontvluchtte,
toen koning
g
Minos hem met zijn zoon Icarus z. a.) gevangen
g
g
hield, met dezen door middel van kunstige, uit vederen en was samengestelde
vleugelen.
^
g
daimons, Lat. genii),
DaemonenGr.
(
9
) zijn
J naar
de opvatting
P
g van de oervolken en van de tegenw.
g
natuurvolken, wezens, die tusschenoden
en meng
schen in staan. Heteloof
eraan komt voort uit
g
het animisme, heteloof
dat alle dingen
g
g der natuur
bezield zijn
in een geloof
aan
J en dat vaak overgaat
g
g
af en. Deze bovenmenscheli ke
f wezen werden verdeeld ingoede (a9
(agatha-D.)) en in booze((kako-D.)
demonen. De verst ontwikkelde
g ie D.daemonolo
leer), die der Parsis, heeft ook het Jodendom en indirect dus weer het Christendom beïnvloed; doch
is hieres
en van D.,
g litst
A in een leer van engelen
g
zoodat deze laatsten alleen de boozeeesten
zijn
J en
g
onis verder vervormd tot de voorstelling
g dat de D.
derggeschikt zijn
en
J aan Satan als hun opperhoofd
PP
dat zijJ macht hebben over de menschen (bezetenen).
(
)
en gouv.Daendels, Herman Willem, Ned.eneraal
g
generaal
van
Ned.
0.-Indië.,
geb.
21
Oct.
1762
te
8
g
Hattem, studeerde te Harderwijk,
J werd advocaat
te Hattem. In 1785 als schepen
P voorgedragen,
werd deze voordracht doorprins Willem V niet
waarop D. zich aan de zijdeder
goedgekeurd,P
Patriotten schaarde. In 1787 tot ballingschap
^ P ver hij na er
oordeeld,hij
naar Frankrijk,
Frankrijk, waar hij,
gm^ hij
hebben ggedreven, dienst nam bijJ het vreem•
delingen-legioen en met Dumouriez vergeefs
Pg
g poogde
in ons land binnen te drieen.
g Weldra bevorderd tot
brigade-generaal, rukte
hij
hi onder Pichegru
e9 opnieuw
P
teen
tegenons land o P
. In 1794 streed hijJ in België
^ en
Brabant nam het fort Crèvecoeur en in Dec., begun-

stigd
sti door de felle vorst, Zalt-Bommel. In 1795 veroverde hij
jaar
ging
J Heusden en in Juni van dat jaar
hij
in dienst der Bataafsche
J als luitenant-generaal
^
Republiek
Re
over. HijJ nam een levendig aandeel in de
P
binnenl.olitiek
(zie
onder Bat. Republiek). Bi' de
(Bij
P
landing
en Russen in N.-Holland
g der Engelschen
g
(1799) streed D. eerst als opperbevelhebber,
daarna
PP
onder Brune als bevelhebber van den rechtervleugel.
In den slag8 bijJ Bergen
hij te Oud( Sept.)
g (19
P ) stond hij
karn
P el, veroverde daarna
Broek op
endi
P Lang
J k. Na
hetg
gevecht bijJ
Castricum
((9
Oct.) rukte D. uit Purmerend
voorwaarts, verdreef de Engelschen uit Hoorn, Medemblik en Winkel. Na den vrede
van Amiens(1802)
(
) nam D.
ontslag,
g legde
g zich toe op
P ontvan heidevelden oop
^'nning
de Veluwe, werd in 1806 bevelhebber van het 0.ensgr
leger, veroverde 0.-Friesland en werdouverneur
der 461. Daendels.
g
provincie. In 1807 benoemde
koning
^ hem tot maarschalk van Holland
g Lodewijk
en zond hem met bijna
onbeperkt
gezag
P
g g als gouv .g eneraal naar Indië. 14 Jan. 1808 aanvaardde
hijJ het bewind, regeerde
krachtig,
g ruimde vele misg
bruiken op,
e ontzag
g niets of niemand, voerde hervormingen
in de administratie in, liet dengroote
ooien
g
opPJava aanleggen
postweg
gg en kreeg^ in Indië den
typischen
bijnaam
bijnaa van den „donderenden MaarYP
16 Mei 1811 werd hem door Napoleon
op
o
1^
zijn verzoek ontslag
g
g verleend na zijn terugkeer
werd hij
in Oct.
J divisie-ggeneraal in het Fr. leger,
g
1812 bevelhebber van de Poolsche vestingg Modlin,
die hiJ na da PP
eren weerstand over gaf. In ons land
zijn diensten aan,
teruggekeerd,
bood hij
J Willem I zij
gg
werden. In 1816
• aanvankelijkniet aangenomen
g
werd hem het bestuur der Ned. bezittingen
g opP de
kust van Guinea opgedragen. Hi'
Hij voerde ook daar
tal van verbeteringen
g in, schafte den slavenhandel
af, bevorderde den landbouw, doch stierf 2 Mei
1818.
Oosterlingen
LesDaghestan of Dagestan,
a9
^bij
J de Oosterlip
^
istan
geheeten,
P aan de N. hellingg van
^ landschap
8
den Kaukasus tot aan de KasPische Zee met inbeD. behoort sinds
g^P van het schiereil. Apsjeron.
Ps]
1859 tot Rusland. Hetootste
gedeelte
ervan wordt
^
g
gevormd
D.,
evormd door het Russ.-Kauk. gebied
D. 29 709
g
K.M2., 676 000 inw., tot den Les ' chen stam
behoorend, verder Turkmenen, Russen, Joden, enz.
Zetel van het bestuur is de vestinggTemirchans'oe]
ra; de belan$^J
"kste handels P
1. zin
J Derbent en Petrowsk.
of daghmade, vlaktemaat, vroeger
Daghmaet
^
^ g ebruikeli'k
in de lage streken
van ons P
land; de a J
g
gemaaid
ervlakte,
die door één man in één dag g
kan worden = 2
en = 0,5677 H.A.
2/^ morge
(Dagb
S,
^
^J of Dagden),eil. in d e Oostzee, in het
Russ.gouvernement
Esthland, ten N. van het eil.
..
g
Osel, 960 K.M2., 14 000 inw.

^
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Dagobert I, Frankisch koning uit het geslacht
zoon van Chlotarius (of Chlotachar)
der Merovingers,
^9
11 was vanaf 622 koning
g van Austrasië en na den
dood van zijn
J vader in 628 heerscher over het^ eheele Frankische rijk.
J D. was een dier Frankische
koningen,
die mèt het Christendom in het Noorden
g
van zijn
J ook hun macht uitbreidden, hijJ drongg
J rijk
de met de Friebij
van een-oorlog
g tegen
gen
J ggelegenheid
^
zen verbonden Saksen tot Utrecht (Trajectum) door,
waar hij
J in 629 de St. Thomaskerk stichtte. HijJ
die zelfstandig
was de laatste der Merovingers,
n9
g reeerde een bloeddorstig
geerde,
g mensch en stierf in 638.
—D.11, 673-678, en D. I I I, 711-715, waren uiterst
onbeteekenende vorsten.
Dagon,
g
^ ^ d e voornaamste afgod
der PhilistiJ nen, ong.
g indentiek
met den afgod Baal der Phoeniciërs werd voorgesteld
met hoofd
g
en handen van een mensch en
het lichaam van een visch.
Daguerre, Louis Jacques Man18 462. Dagon.
g
di, Fr. decoratieschilder, geb.
g
Nov. 1789 te Corneilles Seine-et-Oise ,est.
12
g
bi' Parijs,
Juli 1851 bij
J was de uitvinder van het diorama en verbeterde
de door Niepce uithoto
g avonden
P
^aPhie. Het door hem
g procédé
gevolgde
P
vasthouden van het
door een camera
obscura op een met
'odzilver voorziene
plaat
verwekte
P
beeld door middel
van kwikzilverdampen),, de uerréotypie,
ie, was zeer kostbaar en veroorloofde slechts éénlaat
P
463. Daguerre.
te maken, zoodat
men het doorandere
vervangen heeft.
waarbij iemand
Dagvaarding
g is de handeling,
^^
g waarbij
voor den rechter wordteroe
g Pen. Ook de akte
waarbij die handeling
(exploit),J
g wordt ^econsta teerd, heet D. De inhoud der D. dient totondsla
gT
g
voor de beslissing
g van den rechter. In burgerlijke
^J
zakenaat
g de D. uit van den eischer, in strafzaken
van den ambtenaar van het Openbaar
Ministerie
P
(in belastingzaken
van den Rijksadvocaat). In
g
het algemeen heeft meneen
geen vooraf
g gd verlof
van den rechter noodig om te mogen dagvaarden;
partijen
en
P ^ kunnen elkaar voor den rechter roepen
Ptezoodanigen dagg als waaropP de rechterlijkecol8en
g
leges zitting houden. In belangrijke strafzaken gaat
aan de openbare
behandelingg een instructie vooraf
P
enemeenlï
kJg
geschiedt de D. na voorafgaande
verg
^
wijzin naar de terechtzitting.^ In burgerlijke
wijzing
g J zaken
wordt de D. altiJ d uitgebracht door een deurwaarder.
Zij
zijn
J moet zoo opgesteld
J dat er voor den gedaagde
$
g
Pg
eenJ
redelijke twijfel
kan bestaan, waar, voor wien,>
J
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wanneer en waarover hij
J zich heeft te verantwoorden of waartegen
hij
^
J zich heeft te verdedigen.
g
Voldoet een D. aan dien eisch niet, dan kan er geen
vonnis op
gewezen worden.
Pg
Dagvlieg. Zie Ha t.
Dahlak of Dahalak, eil.-groep
^ P in het Z. van de
Roode Zee, behoort tot de It. kolonie Erythrea
yt
en ligt tegenover
Massoea ; iet voornaamste eil.
g
is van
is D. el-Kebir ( Groot-D.) , dat een middelpunt
P
parel- en schildPadvisscherïJ; 1500 inw.
P
Dahlmann, Friedrich Christoph, D. geschiedschr.,
g
eb. 13 Mei 1785 te Wismar, werd in 1829 hoogg
leeraar in de staatswetenschappen
te
Giittingen,
PP
behoorde tot „de Zeven van Gl ttingen" (z. a.) werd
in 1842 hoogleeraar
in de geschiedenis
te Bonn, in
g
g
1848 lid van het Frankforterarlement
en een der
P
voor een Duitschen
leiders van dearti',
die ijverde
P J
bond met een erfelijk
J Pruisisch keizerschap;
P8gest. 5
Dec. 1860 te Bonn. D. schreef belangrijke
b^J historische werken.
Dahn, Felix, D. rechtsgeleerde, geschied- en
romanschrijver,
J
g
g geb. 9 Febr. 1834 te Hamburg,
werd in 1872 hoogleeraar
te Koningsbergen, van
g
1880-1910 te Breslau; ald.est.
g 3 Jan. 1912. Buiten Duitschland is D. vooral bekend door zijn
J geschiedkundige romans,^ meerendeels spelend
in den
P
tijd
J meest beg zijn
J der Groote Volksverhuizing;
kende werk is „Ein Kam pf
P um Rom" (1876).
(
in N.-W.-Afrika,
Dahomey,
g
Y, vo orm. Negerstaat
sinds 1893 een Fr. kolonie (behoorend tot het en.gouvernem. Fransch W.-Afrika) aan de Slavenkust
met het achterland 107 000 K.M2.,
in Opper-Guinea,
PP
878 000 inw. (Ewe). Het klimaat is er warm en
ongezond,
de grond
vruchtbaar. In 1908 had D.
^
g
307 K.M. spoorweg
gr J
P
^ en 2785 K.M. telegraaflijn;
hoofdP1. is Porto-Novo, vroeger
g AbomeY. In 1887
over D.; in
verwierf Frankrijkhet protectoraat
P
1890 kocht het van koningg Behanzin de kuststreek;
1892 verklaarde deze koningg^
Frankrijkden oorlog,
waarop
P kolonel Dodds 1892-93 D. veroverde.
rotsspelonken
Dahragrotten,
P
^
in Algerië
tusschenMostaganem
g
g
en Tener, waar de stam der
Oelad-Riah door den Fr. kolonel Pélissier vernietig d werd
( Mei 1845). Deze liet voor de
ingangen der spelonken,
waarin
P
de vijand
zich verscholen had,
hout in brand steken, zoodat
500 KabY len stikten. Deze
gruwel verwekte groote verontwaardi
' . Een paar
gmg
P ]jaar te
voren hadeneraal Cavaignac
9
bi'
J Orléansville op
P dezelfde
wijzeeenseghonderden Kab Y,
len om 't levenebracht.
g
prov.
Daimiel, stad in de Sp.
PP
Ciudad Real in het Z. van
Nieuw-Castilië, aan de Azuel,
12000inw.
Daimler,
^ Gottlieb, D. inge- 464. Dahome ^ meur,eb.
krijger.
g 17 Mrt. 1834 te
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Schorndorf, stichtte in 1890 te Cannstatt de D.motorenfabriek, nadat hij in 1885 den eersten
bruikbaren automobiel hadebouwd,
gest.
6 Mrt.
S
g
1900 te Cannstatt.
Daimyo
Y S^ ote naam") heetten vroeger in
Japan
de erfelijke leenvorsten, die tot 1869 in hun
Paerfelijk
Na 1871
bijnazelfstandig regeerden.
gebiedenS
g
trokken de meesten hunner zich in hetarticuliere
P
leven tere 8; in 1869 is ook de titel D. officieel afop ^
J an.
geschaft. Zie verderP
r : D aks naam van volkstammen in de binnenlanden van Borneo en in het Britsche
gedeelte van het eil., ook in de kuststreken, behooren tot den W. tak
van het Maleisch-Polynesische
ras en
Yn
vormden de oerbevolking.
g De D.
leefden vroe8er nomadisch, sommigen nu nog, en tellen wel een 170
stammen. Hun aantal wordteschat
g
op
P114mill. De D. munten zoowel
psychisch als P
h siek
boven de an^
PsY
dere Maleiers uit.
Dajak-Rivier,^ Groote, of Kaha'an,
l
riv. in de Z. en 0.-afd. van Borneo.
Dajak-Rivier, Kleine, of Ka eas,
rsv. in de Z. en 0.-Afd. van Borneo,
•
465. D^ 1ak.
ten 0. van de vorige.
8
in het W. deel van den HimaDa armoer, berg
laja, opP den 1. oever van den Indus, ^8120 M. hoog.
g
Dak deel van een gebouw, dat dient tot bescherming
temP eratuursinvloeden bestaat uit
g tegen
^

kapspanten); g. ^rdin8en; h. beschieting;
^ i.P an latten; j.armen;
k. nok; vorstpannen;
goot.
P^m.^
P
Over de naden derlanken
loopen
P
P van boven
latjes,
8 dak-tengels,
naar beneden nog^ dunne latjes,
z.g.
^
welke zoowel dienen om het water, dat nog door
deannen
mocht komen, te beletten in die naden
P
te drieen,
een eindje van de
P
g als om depanlatten
beschieting
g af te houden, zoodat het water on8ehinderd naar beneden kan afvloeien.
Dakalieh. Zie Dachalieh.
in Fr.-Sene ambië, bij
Dakar, havensi.
J KaapP
8
Verdede
^ meest W. punt
P van Afrika),) 25 000 inw.;
sinds 1902 residentie van denouv.g
generaal van
Fr. W.-Afrika.
te
Dake, Carel L., Holl. schilder en etser,eb.
g
Amsterdam in 1857, werd in 1890 hoogleeraar
aan
g
de Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam,
vooral bekend door zijn etsen.
Dakenlook. Zie Huislook.
Dakota was een 1861-89 een territorium van de
Ver. Staten van N.-Am.; in 1889es
8Plitst in twee
staten, Noord-D.(z. a.) en Zuid-D.(z. a.). — D. Indianenstam. Zie Sioux.
Dalai-Lama. Zie Lama.
Dalai-Nor(d. i „HeiligMeer"), meer in het N. 0.
van Mongolië,
600 M. boven de zee, 60 K. M. lang,
8
g
40 KM. breed, wordt gevoed door de Keroelen en
vloeit alleen bij
door de Ar
Argoe
oen naar
J hoogwater
8
Amoer af.
Dalarna. Zie Dalekarlië.
8 Febr. 1744
riJ ksvriJ heer von,geb.
Dalberg,
g^
g

i

!,n,r^^.J,
1^S^ ! i,^l^!^,'Il^lna!^l^^i
1j1.,(.^
j.
,I^, ^^ ^ ^^
^ ^ ,^
1^ ^! ^
^
i^
^
^
:^^„
IttIllilliVicii
, i^,;; . :.
^^^,i:^^ti^
^
=
^; ^
I^ ,^^^^
^., ^^.
^
.4,
.,,4^
^
,
ISKPORIMplunk.
I
,i•.,^,^,^;
—^
^i
^
^
i
l^
J,.^-^ .
—
..
, , ,,^^11,,, ., I
/^^
^^^,
^ ^ ^ i
—
^^^^ ,.,^^t
^^^
1 ^u^.
^ „ E ,,.
^.,,,,
^^
'I
I ^^ ^ '1
^
^., ^.^
^I ^ ^
^. ^,^
^, ^^.
.,^: !.
'I 1iti^ .n. ^^a^,a,
^
'
'^iÍ'^
^t,
115{"

1: I,! t^.I ^, ^,;,

I

I
I II
I
_
I
_
/
^.^,.,,
:^,i,,
^j' ^ ^'I , ^i^
l.
,
_
^
I
^ 1! , ;-,.,;;.-;
.
I ,^ `1 ,
I ;
^^

466. Daken.
Onze
het spantwerk
en de eigenlijke
g O
^ J bedekking.
P
figuur geeft eense vormen van daken: 1. is het
shed•D, dat veel voor fabrieken en werkplaatsen gebruikt wordt, 2. is een mansarde-D. 3. het is het
wol s-D. 4. het 9 ewone-D. a. en b.8geven doorsnede
en'^ constructie van de z. g.
g
g steekkapP van een gewoon
beschoten 1D. De letters beduiden:
a. muur;> b. bindbalk; c. zolderplanken;
d.
muurrP
of
plaat; ' e. boorplank
Pg
rP
^^,f. bindbalken (kapgebinte

te Hernsheim werd in 1772 stadhouder van den
keurvorst van Mainz te Erfurt, in 1787 coadjutor
J
van den keurvorst, in 1802 keurvorst van Mainz en
aartskanselier van het D. rijk;
J ontvinggin 1813 Regensburgals schadeloosstellingg voor het verlies van
zijn
werd in 1806
J bezittingen
J
g op
P den 1. Rijnoever;
door Napoleon
benoemd tot vorst-primaat
van den
^
P
RiJ nbond en in 1810 tot gT
groothertog
g van Frankfort.
afstand
In 1813 moest hijJ van zijn
J groothertogdom
^
8
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doen en trok zich in zijn
J aartsbisdom Regensburg
8
g
terug;
g, ald.ggest. Febr. 1817. Hij Jheeft veel gedaan
g
voor het onderwijsgeschiedJ in zijn landen en liet
g
kundige, en w" s eeri e werken na.
componist,
geb.
6 Juli
Dalcroze Emil Jacques,
^
P g
1866 te Weenen, in 1872 leeraar aan het Conservatorium te Genève, vond een eigenaardig
g systeem uit
8
van rhythmische
ontwikkeling
g van het lichaam.
3^
Dalekarlill bergstreek in Svearike(Zweden), het
lán Kopparberg
9 of Falun omvattend, 29 849 K.M2.,
pp
235 000 inw. Dalekarliërs, die zich kenmerken door
en vasthouden aan hun overleveringen;
degelijkheid
hoofdstad Falun.
Dal-elf, hoofdriv. van de Zweedsche landstreek
Dalekarlië vormt biJ Elfkarleby een waterval,
mondt uit beneden Gefle in de Botnische Golf, 420
K.M. lang.
g
D'Alembert, Jean le Rond. Zie Alembert.
in het Z. van de P
prov. Drente, ten N.
Dalen,
^ gem.
g
van Koevorden, 3355 inw.
gem. in het N. van de prov.
Overi'sel,
Dalfsen
J
,8
P
aan de Vecht en aan de
D. ligt
6027 inw. ; het dorp
rP
$^
spoorlijn
J Zwolle—Almelo.
P
plaats in Nieuw-Zuid-Wales, aan den
Dalgety,
^ ^P
voet van deAustralischeAl en,beneden
aan den
g
Kosciuszko, circa 270 M. boven de zee aan de Sno wYriv. • omstr. 500 inw. ; in 1904 tot hoofdstad van den
Australischen Bondstaat aan8 ewezen (Zie YamCanberra).)
Dalimilsche Kroniek, de oudste Boheemsche rijmkroniek in de Czechische taal, vroeger
8 gewoonlijk
g
toegeschreven
aan Dalimil van Meserits'
toe
g
^ (15e eeuw),
dagteekent
uit het begin der 14e eeuw.
8t^
L.P landeng eslacht uit de
Dalkruid ( Convallaria )^
ineeën . C. ma'7 alis L. Meifamilie der A82mr a9
(
plant,
' e lelietje
bloempje
7 der dalen)is eenwelriekende P
Pof
met witte bloesems en scharlakenroode bessen.
Dallas, fabriekst. in den staat Texas in het Z. der
Ver. Staten, aan de Trinityriv.,
92 000 inw. ; in 1841
Y
gesticht.
g
Dalmatica,^ het uit Dalmatië afkomstige Romeinsche lange,
8^ witte bovenkleed met mouwen, later een
deel van het misgewaad
van den Kath, priester
en
P
8
ookerkleuri
van
van de
ook(purperkleurig)
^
)
8 het kroningsornaat
Duitsche keizers.
Dalmater zuidelijkste kroonland van de OostenriJ ksch-Hoe 8aarsche monarchie, behoorende tot Cisleithanië, vroeger
g
een koninkrijk,
J^ een smalle, 375
K.M. lange,
van
takken
van
de
8
Dinarische Alen
P doorsneden, meest
zeer waterarme kuststreek langs
g
de Adriatische Zee, met talrijke
J
eilanden en havens 12831 K.M2.,
646 000 meest Servisch-Croatische
inw.18000
Italianen 3000 Duit(
Pen
). Het land is schaars be - 467. Wapen
bouwd ; voornaamste bronnen van van Dalmatië.
bestaan: scheepvaart,
scheepsbouw,
^ zeevisscherï J,
P
P
olïJ veeteelt^ wijnbouw,
veeteelt, likeurfabrikatie
( maraschino doorvoerhandel. D. is verdeeld in
g
14 districten. Middelpunt
der landsregeering
P
^
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is de hoofdst. Zara, zetel van een stadhouder.
Volgens
de „Landesordnung" van 26 Febr. 1861 beg
staat de Landdag
g uit 43 leden; 11 afgevaardigden
naar het OostenriJ ksche Huis van Afgevaardigden.
enop
o
Wapen: Drie gekroonde
PP
P aardko
ggouden lui
g
blauw veld; landskleuren blauwengoud
enoud. — D., door
Romeinen in 33 v. Chr. onderworpen,
P behoorde
tot derov.
werd later door de Oost-GoYr
P Illyricum,
then, vervolgens
door de Avaren, omstreeks 620
g
door de Croaten en Serviërs, in 1000 door Venetië
inaarsche koninbezet, kwam in 1105 onder de Hongaarsch
in 1420 verwierf Venetië de kustplaatsen,
in
P
g
1718 heteheele
land van de Turken terug.
g In 1797
g
werd het OostenriJ ksch, in 1805 Fransch, in 1814
weder OostenriJksch.
Dalmatii Hertog
g van. Zie Soult.
Tairen, havenst. in het vroeger
Dalny,
g
Y^Japansch
P
Russische nu Japansche
pachtgebied
Kwan-toeng,
P g
P
aan de Talienwanbaai van de Gele Zee,esticht
in
g
achtmet
Ja
Japan
1899; in 1905
hetover
P
P
gebied aan
gegaan
aan ; sedert 1906 voor den vreemden handel
geopend.
P
in 1838 te
Dalai' Jules, Fr. beeldhouwer,eb.
g
Parijs,
15
J woonde van 1871-79 te Londen, gest.
g
APril 1902 te Parijs,
en
J maakte portretborstbeelden
P
aftomben,
in 1899 de zeer groote bronzen groep
^
^ P
voor de stad Parijs.
J
^^ Triomf van de Republiek"
P
Zweedsch
gebied
aan
de
grens
Dal,
Dalsland
Noorwe
van
g en, ten W. van het Wenermeer;
4196 K.M2., 80 000 inw.
geb.
Dalton, John, Eng.
g g
g natuur- en scheikundige,
5 Sept.
Cumberland , gest.
8
g
P 1766 te Eaglesfield
27 Juli 1844 te Manchester, inz. bekend door zijn
J
onderzoekingen
betreffende de spankracht
van
g
P
gasmengsels ^(Wet van D. d e spanning
P
g van een
men8 sel van gassen
of dampen
Pisgelijkaan de
g
die ieder gas
som der) drukkingen,
g alleen zou uitg
oefenen ; naar D., die voor het eerst de kleurenook wel
blindheid beschreef, wordt dit verschijnsel
daltonismegenoemd.
Daman(Port. Damao), Port. stad aan de W.kust van Voor-Indië aan de Golf van Gamba y,
Y
met haar gebied mee 57 K.M 2., omstr. 30 000
inw. • met het distr. Pargana
Nagar Hawili, 10 K.M.
g
oostelijker
384 K.M2., 42 000 inw.; sedert 1531 PorJ
tugeesch
en.-8ouvernement
((behoort tot het Port. g
^
Indië).)
, het Hermap olis minor der Ouden,
Damanhur
hoofdP1. van de Beneden-Egypt.
prov. Beherah, in
8YP P
de Nijldelta
en aan het MahmoediJehkanaal; 39 000
J
inw.; katoenhandel.
Damara-land, landstr. in het N. van DuitschZ.-W.-Afrika.
Damasceeren,^ een uit het Oosten afkomstiggro
P cédé tot het bewerken van staal: dunne staafjes
J
en staal worden naast elkaar gelegd
smeedijzer
^ g en
gesmolten, de aldus verkregen staaf wordt in de
lee eesmeed
in tweeën of drieën verdeeld en
g
opnieuw
samengesmolten. Door deze bewerkingg
^
herhaalde malen toe teassen
krijgt
J men een staaf,
P
bestaande uit zeer dunne lagen ijzer en staal. De
staaf wordt dan roodgloeiend
gemaakt
en schroefs^
g
26
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- het daaropvolgende latgewi
J ze verdraaid. BijJP
smeden teekenen zich die draaiingen na het aan als s metrische figuren
gsymmetrische
brengen
van bijtmiddelen
af. De uit het herhaaldelijk
herhaaldelijk omgesmeed metaal vergeweerloopen
enz. bezitten in
vaardigde klingen,
P
g g
P van hardheid en elashooge
g mate de eigenschap
g
ticiteit en aan de oppervlakte
ervan vertoont zich
PP
een eigenaardige golvende teekening.
g
Damascus ( Arab. Dimes'k
? ) hoofdsi. van
? e' Sjam),
het Turksche wilajet Syrië, aan den voet van den Anti-Libanon, aan de Barada, 250 000 inw.; industrie:
stoffen, metametudgo en zilver doorwerkte zijden
zij de
len voorwerpen,
rP ^ manufacturen; beroemd zijn
damasceeren ;pruimen,
klip
P
(
gen (zie
rozen en druiven. — Reeds ten tijde van
koning
g
rijk in
David was D. residentie van een Syrisch rijk;
v. Chr. door Pornpe'us
? veroverd, behoorde D. bijJ
het Oost-Rom. rijk
J tot 635, toen het door de Mohammedanen veroverd werd; tot 750 residentie van
de Kaliefen. Gedurende de Kruistochten werd D. dikwi'ls
J bestormd, door Timoer in 1401 verwoest; in
ingelijfd.
1516 door Selim I bijJ Turkije in
g J
grond
op atlas ^
Damast, oorspr.
gu P
P een met figuren
weefsel; tegenwoordig
doorweven éénkleurigg zijden
gg
ook een uit linnen, katoen of wol, meestal op
P het
Jac quard etouw
geweven,
g stof
g
^een- of meerkleurige
g
metooteP
patronen (bloemen,
ornamenten, land(
schappen,
enretafereelen , wordt gebruikt
voor
genretafereelen),
g
PP
tafellakens, servetten, enz.
Damasus, naam van tweepausen: D. I. 366-384,
bestreed de Arianen;af
8
g den stoot tot de Vulgatavertalengvan den Bijbel;
heiligg verklaard;gedenkJ
g
dag11 Dec. — D. II.,^ in 1048 door keizer Hendrik
III totaus
^ 1048.
8 9 Aug.
P benoemd; gest.
van de
Damerghoe,
Damer hoe landschap
P aan de Z. grens
^
Sahara aan den karavaanweg
g van Algiers naar
Midden-Soedan; voornaamstelaatsen
Taghelel
en
P
8
Sinder.
vreDamesvrede, de in 1529 te Kamerijkesloten
g
SPan'e, waarbijJ de onderde tusschen Frankrijk
) enSpanje,
handelingen
werden door de landvoogdes
8
g gevoerd
der Nederlanden, Margaretha van 'Oostenrijk en de
moeder van Frans I, Louise van Savoye.
Damiani, Petrus hoofdbewerker van de herVII,
vorming
g van het kerkwezen onder Gregorius
^
g eb. 1007 te Ravenna abt van het klooster te
Fopte Avellana, van 1580-61 kardinaal-bisschop
van Ostia,^g
gest. 23 Febr. 1072 te Faënza.
Damiate (Damiette), handelsstad in Benedente 11^ K.M. van de monding van
den OosteEgypte,
g
lijken
Nijlarm,
29 000 inw. Het oude Damiette,
J
J
meer noordelijk,
J^ was ten tijdevan de Kruistochten
eenewichti
eg vestingg,die 5 Nov. 1219 door Neder.
g
kruisvaardersFriezen
Friezenen Hollanders) ingenomen
kruisvaarders(
werd,> aan welk feit de Haarlemsche damiaat'es"
J
en de Dokkumer scheepjes
P den toren heeten te
P1 op
herinneren; 1 Nov. 1799 overwonnen de Franschen
er de Turken.
Damiens,^ Robert Fra
^is, staatkundige
gdweper,
P
eb. in 1714,
werd na een mislukten
moordaanslag
^
g
Lodewijk(
X V van Frankrijk(5 Jan. 1757) ter
op
P Lodewijk
doodebracht
(28
( Maart).
8

Dammara, naam van eenlanten
P
geslacht uit de
familie der Coniferen
8 eldr
f
a9ers
), komen inz.
( e9
in den Maleischen Archipel
P voor en onderscheiden
zich door het
•
leveren van
groote hoeveelheden
hars
(9omdamar).
) Het
type
tYP de D. li
N.-O.-Indië is de damaretih.
I
1^
De hars der
D. is wit tot
468. Damaretih.
Po
geelachtig,
amorf, doorschijnend
en tamelijk
tamelijk hard; zijJ wordt
J
inz.ebruikt
tot het vervaardigen
g van vernissen, die
g
zeerlanzend
en kleurloos zijn
J en snel drogen.
g
8
dorp
in de Belg. prov.
Damme,
Damma
rP
P W.-Vlaanderen, 5
K.M. ten N.O. van Brugge,
aan
het
kanaal
naar
gg
Sluis, ong.
inw.; weleer een aanzienlijke
aanzienlijk haven
g
(voorhaven^
van Brugge), sinds het begin der 15e
eeuw in verval door het dichtslibben van het Zwin.
dere,
Damocles, hoveling
g van Dionysius den Oudere,
Cicero verhaalt van hem dat
tiran van Syracuse.
Y
Dionysius
het geluk
van het
eens, toen hijJtegenover
y
g
g
rezen,
geprezen,
deze hem op
heerschar zijn
P een aar t
gP
die
gg
g manier aan het verstand bracht wat het zeggen
wil heerscher te zijn.
J HijJ noodigde
g hem uit aan een
feestmaal deel te nemen, liet hem zijn eigen
g plaats
P
innemen en beval zijn
J dienaren hem te behandelen
zijngenot,
8
als ware hijJ de vorst. D. zwel 8de in zijn
toen hijJ eensklaps,
bemerkte dat een
P opziende,
P
zwaard met scherpe
punt boven zijn
rP P
J hoofd zweefde,
hangende aan één paardenhaar.
De volle beker
P
ontviel aan D.'s hand en deze begreep
^ P wat het
geluk van een tiran beteekende (4e
( eeuw v. Chr.). —
Het „zwaard van D." is spreekwoordelijk
gebleven
P
8
voor hetevaar,
dat den mensch kan bedreigen
g
g
te midden van uiterlï Jken voorspoed.
P
Damon en Phintias(niet P hias twee leerlingen
van Pythagoras en boezemvrienden, woonden ten
of 346 —
356
tijdevan Dionysius den Jongere
n9
((368-356
Phintias werd ter dood
344 v. Chr.) te Syracuse.
Yr
veroordeeld wegens
een vermeenden aanslag
o
^ op
g
Diony
sius en vroeg
hem eenig
uitstelop
om orde o
6
g
zijn
J zaken te kunnen stellen. Damon stelde zich met
zin
J leven borg8 voor hem en reeds was de gezette
8
termi)J
n bijna
verstreken en zou Damon zijn vriendschaPsdienst
met zijn leven moeten betalen, toen
J
om zijn
zijn vonnis te ondergaan.
Phintias terugkwam
g
B
hij Damon het
Diony sius was zoogetroffendat hij
leven schonk en vroeg
^ worden
g de derde te mogen
in hun vriendschapsverbond,
wat de beide vrienden
P
niet inwilligden,
daar de tiran een gefingeerde
be^ g
^
alléén
schuldiging
tegen
Damon had ingebracht,
^g
g
8
om de hechtheid van de vriendschapP tusschen D. en
proef te kunnen stellen.
P. op
PdeP
Dampier,
^geb. 1652
^ William,
^ Eng.
g zeevaarder,
te East CokerSomerset),
ontdekte opPeen reis naar
(
Australië1699-1701
Australië(
1699-1701)den archipel
P van Nieuw-
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Brittannië, de naar hemenoemde
Dampier-straat
p
g
(tusschen Nieuw-Pommeren en Nieuw-Guinea), de
aandeN. -kust van Nieuw-Guinea ,
Dampier-eilanden
p
den Dampier-archipel aan de N.-W.-kust van
Australië) bereisde in 1705 en 1708-11 opnieuw
hij schreef
den Stillen Oceaan,est.1715
te Londen; hij
$
( dln., 1679-1707 ) .
^^ New voYa 8e round the world"" (3
van
Dampierre,
p ^ naam van een gravengeslacht
^ g
Vlaanderen. — Willem D. huwde in 1225 met Margravin van Vlaanderen, en was de vader
g aretha, ^
van 3 zonen. — Hun tweede zoon Guy
Y de D.
^ggeb.
in 1227, nam vanaf 1251 deel aan het bestuur en
verkreeg
in 1278 degrafelijkemacht over Vlaandeg
ren. Door het huwelijkvan zijn
J dochter Philippine
pp
d
met den oudsten zoon van den koningg van Engeland
8
hij zich de vijandschap
o den
op
halss
((1294)) haalde hij
Frankrijk die met een
van Philips
p den Schoone van Frankrijk,
Vlaanderen
binnenviel. In 1300 werd Guy
y
zij dood in 1305
enomen en tot aan zijn
gevangengenomen
hij
iè e Philips'
p gevangene.
J te Com
P^
g g
Dampkring
Dam krip of atmosfeer noemt men in 't algemeen
8
ieder uitasvormi
e8 stoffen bestaand omhulsel van
g
eenig
g lichaam en inz. het luchtomhulsel van onze
stikstof, suit
aarde; dit bestaat voor ong.
^4/5uit
a
zuurstof, 1 %oargon
g en afwisselende hoeveelheden
waterdamp Pen zeer minimale bijvoegsels
( 0-3 %)
o)
van vele andereassen,
waarvan het koolzuur
8
zeerewichti
is
P
g als bron van koolstof voor planten
8
en dieren-wereld, hoewel het slechts 1 Oho van
den D. uitmaakt. Bovendien bevat de D. stof van
verschillenden oorsprong
in afPP
P S en waterdruppels
wisselende hoeveelheid, soms zooveel dat hijJ er
geheel door verduisterd is. De dichtheid van den D.
neemt naar boven toe af. De drukking
g van den D.
op
(de luchtdruk) komt emidPP
8
P de aardoppervlakte
deld overeen met die van een zuil water van 10 M.
of met die van een zuil kwikzilver van 760 m.M.
hoogte
^ en bedraagt
P c.M2. Deze
^ 1,033 K.G. per
otheid wordt in de techniek als atmosfeer ebruikt
grootheidgebruik
• eenheid om den druk van vloeistoffen,assen
g
en dampen
te meten. Naar boven toe neemt de
P
luchtdrukeleideli'k
af,
evenals
de
temperatuur.
J
g
P
Evenals de aarde hebben ook de anderelaneten
P
en de zon een D.; de maan echter niet.
Henegouwen,
Damprémy,
p Y^ ggem. in de Belg. prov.
P
g
aan de Sambre, even ten W. van Charleroi, 12 812
inw.; steenkolenmijnen.
Groningen
Damsterdiep,
p^ kanaal in de Ned. prov.
P
g
van Groningen
naar Delf Jzi 1, over PP
A in8edam; in
8
1598e
ven.
88^
Dan, de zoon van den Hebr. aartsvader Jacob
en van Bilha. De naar hemenoemde
stam Dan
8
woonde oorspr.
ten N. W. van Juda. Wellicht
P
door de PhilistiJnen verdrongen,
veroverde de stam
g
D. de Phoenische stad La's en noemde die D. ZijJ
lag
8 in het meest N.-deel van Palestina, zoodat in
den Bijbel
meermalen de uitdrukking^ voorkomt:
'i
Geheel Palestina, van D. tot Berseba". Na de
Bab. Ballingschap
^ P verdwenen de Danieten uit de
8eschiedenis.
Dana. was in de Gr. mythologie de dochter van
Acrisius van Ar os. Zeus Ju 'ter drong
8 in dege-

387

daante van een regen
tot haar door; zijJ
g van goud
g
werd de moeder van Perseus.
Danaërs, naam, waarmee in de Oudheid de bewoners der stad Argos (Ar 'vers aangeduid
werden.
g
afgeleid
af
van Danaus (z. a. ); bijJ Homerus naam der
g
Grieken in het algemeen.
Danaër- geschenk, een on s
heilbrengend
g
P g op
ggeschenk, zinspeling
P het houten
paard, dat de Grieken achter lieten bijJ hun schijnP
baren aftocht voor Troje.
Troje. Vergelijk
8J ook den regel
8 uit
Vergilius' Aene's : timeo Danaos et dona ferentes :
„ik vrees de Grieken, ook al brengen
g zijJggeschenken."
Danbu , stad in den staat Connecticut in het
Danbury
0. der Ver. Staten, 17 000 inw.
Danakil(enk. Dankall), naam der nomaden- en
visschersstammen lans
8 de Afrikaansche kuststrook
SanharaE
hrea en Somaliland),} fanatieke
( ryt
Muzelmannen.
Danaus, zoon van den Egypt.
gYP koningg Belos, broeder van Aegyptus,
vluchtte voor dezen uit Egypte
yp
8YP
en werd koning
os. Toen de 50 zonen van
Argos
g in Ar
e9yp tus zijn
J 50 dochters ((de Danaiden ) ten huwelijk
stemde D. toe,^ haalde echter zijn
J vroegen,
g
dochters tot Po één na (Hypermnestra)
over, haar
y
mannen in den huwelijksnacht
te vermoorden. Tot
straf daarvoor werden zij
zij in de Onderwereld veroordeeld aanhoudend water in een doorboord vat
te schePPen; vandaar Danaldenarbeid in de beteekenis van zwaren, doch vruchteloozen arbeid.
(Dinap ur) , stad in Bengalen (Eng.Danapoer
p
Indië), div. Patna, opP den r. oever van den Ganges,
$
34 000 inw.
en componist,
Dancla, Charles, Fr. vioolspeler
P
P
geb.
eb. 19 Dec. 1818 te Ba ^
ères-de-B' ^
orre, werd in
1860 leeraar aan het Conservatoire te Parij
Paris; schreef
dan 150 composities
en werken ten dienste
P°
van het onderwiJs; 8
gest. Nov. 1907 te Tunis.
Dandin
Dandin, titelrol van een blijspel
JP van Molière:
een rijke
boer, die door zijnJ huwelijk met een adellike
dame in eindelooze onaangenaamheden
J
8
8eraakt. Zijn
Zijn uitroep:
(^J
^ D. " (Gij
P „Tu l'as voulu,^ George
hebt het zelfewild,
George
D. is spreekwoordelijk
9D.)
J
8
P
J te8ens
Poed, dien men aan zich zelf te
8 eworden bij
wijten
heeft.
Dandolo, Venet. familie, van wie de beroemdste is :
8e ver
D., geb. omstr. 1108 ;^ in 1192 tot doge
Enrico D.
kozen. Hij) was de grondvester
van Venetië's heer$^
schaPPJ
ï in de Middell. Zee; veroverde als aanvoerder van den Vierden Kruistocht 13 April1204 KonstantinoPel en stichtte daar het Lati nsche
KeizerJ
rijk; gest.
8 14 Juni 1205 te Konstantinopel.
Pe
Deensche vlag.
Danebro
g of Dannebrog,
o9^S
Danebrogorde
Danebro orde. Zie Ridderorden.
(Deensch: Dannevirke),
grenswal, door
,gr
de Denen in 808 op
P last van koning
^ Gotrik van
Denemarken tegen
8 de Duitschers opgeworpen, ten
N. van de Eider, van de kust der Oostzee tot die
der Noordzee. De D. werd 23 Apr. 1848 door de
Pruisenenomen
6 Febr. 1864 door de Denen
8
zonder strijdopgegeven en daarna werden de daar
aangelegde werken door de Pruisen gesloopt.
P
g
Daniël Hebr. naam, beteekent Richter Gods",
Isr.rofeet
uit het Chaldeeuwsch-Perz. tijdperk.
P
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HijJ was van koninklijken
bloede en werd in het 3e
J
(die in
of 4e re geerie gr
sjaar van koning
^
8 Jo'akim
908 v. Chr. koning
g van Juda werd) met andere
teballingen
HijJ werd de
8
g naar Chaldea gevoerd.
lin^ van Nebukadnesar en bekleedde nog
g ten tijde
aanzienlijke waardigheden.
Het naar
van Cy rus aanzienlijke
8
hemenoemde
apocalyptische boek, waarin o. m.
g
verhaald wordt hoe D. onder Darius den Maliër
in een leeuwenkuil werdewor
Pen, ontstond eerst
g
in 165 v. Chr.
geb. 21 Mei 1826,
Danilo I, vorst van Montenegro,
^ g
Peter II op als
bisschop
volgde in 1851 zijn oom
P
P
wladika van Montenegro en liet zich in 1854 tot
wereldlijk
Aug.g 1860 werd hijJ te
J vorst uitroepen.
P
•Cattaro vermoord.
Danilo-orde. Zie Ridderorden.
in het 0.
Dannemore, kerspel
P
P in het lan Upsala
van Zweden, aan het Alandshaf grenzend;1300 inw.;
dichtbij Lafsta met de grootste ijzergroeven en
-smelterijenvan Zweden.
de,grootste
Dante, of eigenlijk
8 J Durante Alig hiéri^
dichter van Italië,eb.
g in 1265 te Florence, diende
zijn
en zaakgelastigde
J$s
^ vaderland als krijgsman
werd in 1301 door deartï
P J der
„Zwarten",
Guelfende
( Zwarten",
hangers
van den paus)
)verbanP
8
nen en woonde daarna in verschillendelaatsen,
het laatst
P
in Ravenna, waar hij
J 14 Sept.
P
1321 stierf. D. '8 eerste werk, dat
hij
J omstr. 1300 voltooide, is
La Vita nuova" „Het nieuwe
leven"),
8e
8) een verzameling
dichten betrekking
8 hebbende 469. Dante.
op
zijner
zijner
jeugd, een
^^
P de geliefde
8
jong meisje, dat hij in zijn verzen onder den naam
Beatrice onsterfelijk
(Zi' was de dochJ 8gemaakt heeft. (Zij
ter van Folco Portinari en stierf in 1290. )Lateraf
8
hijJ8
lyrische gedichten uit en een reeksProza^eschriften. Zijn
J hoofdwerk is de ,La Divina Commedia"
ezan 8 in ter(^^ De goddelijke
J ke komedie", in 10008gezangen
8
zineraeschreven),
een grootsch vizioen, waarin de
8
dichter door hel en vagevuur
en ten slotte door de
g
verschillende hemeleneleid
wordt tot de aanschou8
wingvan den Drieëe ^
' en God. De oudste uitgave
8a
alle levende talen,
is van 1472 en het werk is in bijna
daarenboven ook in het Latijn,
J het Grieksch en het
Hebreeuwsch overgezet.
g
Fr. revolutionair, geb.
DantonsGeorges
^
9 Jacques,
^
28 Oct. 1759 te Arcis-surAube, werd advokaat te Parijs,na de bestorming
8 der
Tuileriën (10 Aug.. 1792) minister van justitie, nam het
initiatief tot het oPrichten
der Revolutionaire rechtbank
en werd lid van het Comité
J Hij
voor Algemeen Welzijn.
Hij
gaf
g aan de buitens.
l^ richting
politiek van het Comité en
P
470. Banton.
bleek een derootste
staats8r
lieden uit de Fr. Revolutie. HijJ beschouwde het

Schrikbewind slechts als een voorlooP^
i en vorm van
regeerie ^. Deswege
8 van „gematigdheid" beschuldigd
doorRobespierre,
die afgunstig
o ulari$^ ^ was op
P D.'s
P P
p
test, werd hij
1794geguillotineerd. Bekend
J 5 April
P
zijn
van D. Toen in 1792 heel Europa
J twee gezegden
g g
P
teen
Frankrijk in de wapens
stond en de vijanden
tegenFrankrijk
P
voor de poorten
van Parijs
bijna
J stonden, riep
P
P D.
in de Wetgevende
Verg.
8
g uit: „Om Frankrijkte redden is er durf noodig,
durf en steeds
g
g en nogmaals
meer durf." — Toen vrienden hem rieden Frankrijk
J
te verlaten om het lot te ontkomen, dat Robespierre
p
hem bereidde, antwoordde D. hun: „Kan men dan
zijn
J vaderland meenemen aan de zolen van zijn
schoenen ?"
Dantumadeel, uitgestrekte
ggemeente in het N. 0.
8
grietenij
van derov.
J van
P Friesland, vroeger
g de 7e ^
Oosterg
o0^ 12 562 inw. Tot D. behooren 12 dorpen:
Akkerwoude, Zwaagwesteinde,
Rinsumageest,
Veen8
8
wouden, Dantumawoude, Driesum, Murmerwoude,
Wouterswoude, Birdaard, Roodkerk, Sybrandahuis,
en Janum.
Danville, stad in den staat Illinois in het midd.
der Ver. Staten, 28 000 inw. — D. stad in den staat
Virg-inn; in het 0. der Ver. Staten, aan de Dan,
17 000 inw.
Danzig
g( Poolsch Gdansk, Lat. Gedanum , hoofdst.
van het reg.-distr.
D. (7959 K.M2., 743 000 inw.))
(
in de Pruis.rov.
P West-Pruisen, vesting,
8on
8g. 4
op den 1. oever
K.M. van de Danzi8er Bocht (z.
( a.))P
van den W. Weichsel-arm, 743 000 inw.; technische
hoo8eschool •^ veel industrie, handel en scheepvaart;
P
zeehaven van D. is het versterkte Neufahrwasser,
op
de vesg
P den L oever van den Weichsel, tegenover
tin8 Weichselmunde. — De stad D. wordt reeds in
997 vermeld.
Danziger
g Bocht, inham der Oostzee in het vaste
land van W.- en 0.-Pruisen, aan hare mondingg 82
K.M. breed; in het W. snijdtde landtongg Hela
((Putziger
8 W ek, in het 0.
8 Nehrung)
8den Putziger
de Frische Nekrung het Frische Half af.
een zoon van Hermes,
een herder o
Daphnis,
op
p ^
Sicilië, was de minnaar van de nimf Nais en werd,
toen hijJ haar bedroog,
8
8
8^ met blindheid geslagen.
HijJ troostte zich over zijn
P en dans;
J lot met fluitspel
het verhaal zijner
lotgevallen
was de oorsprong
P 8 der
J
g
bucolischeoëzie
(het herdersdicht).
P
Daphne
((Gr. laurier" volgens
g de Gr. fabelleer
p
een dochter van den Thessalischen riviergod
g Peneus
en van Gaga; door Apollo met liefdesbetuigingen
achtervolgd, werd zijJP
op het smeeken harer moeder
in een laurierboom veranderd, die vervolgens aan
Apollo
1^ gewijdwerd.
Da
g of Mount Godwin Austen na den Gaurisankar de hoogste8P
berg op aarde, voornaamste top
P
van het Karakorum
Karakorumgeb
eb. in Z.-W.-Tibet, 8620 M.
(Ar.),in namen vanlaatsen
en landP
streken beteekent zooveel als : bewoond land.
of Darba ah^ hoofdst. van het $eDarbhanga
$dn9
.li'knamie
J
S distrikt in de div. Patna in het
Ind.residentscha
dicht bijJ de grens
8r
^
P
PBengalen,
van Nepal,
paleis en park
Pa
P 66 000 inw.;prachtig
>P
^P
van den Maharadja van D.
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geb.
Darboy,
J 8
P van Parijs,
9 ^ aartsbisschop
Y! Georges,
16 Jan.1813 in Fayl-Billot
(Haute-Marne),
werd in
Y
(
1863 aartsbisschop,
P het Vatikaansche
P^ was op
van het dog-Concilie in 1870 een der tegenstanders
g
ma derauseli'ke
de
8
J onfeilbaarheid, ^werd gedurende
P
Commune van Parijs
1871 alsggijzelaargeJ 4 April
P
vangen
en 24 Mei in de gevangenis
dood8
g
8 genomen
g
8eschoten .
Darbysten
of Plymouthbroeders, een tusschen
Y
1820 en 1830 in Engeland
ontstane secte, gesticht
^
g
door John Darb
y ( voormalig An glikaansch geesteest. 28 April
bi ke!^
P 1882 bij JLonden , verwacht de
spoedige,zichtbare wederkomst van Christus.
D'Arcet,
p Fr. scheikundige,
g
! J ean Pierre Joseph,
(g zoon van den scheikunde
P
g e Jean d'A. eb. 7 Sept.
1725;est.
g 13 Febr. 1801 als directeur van de P orce leinfabriek te Sèvres ,eb.
J
g 31 Aug.g 1777 te Parijs,
ald.est.
g 2 Aug. g1844 als inspecteur-generaal der
munt;s verbeterde de buskruitfabricage,
g de bronsen staalproductie,
het winnen van kunstmest uit
P
beenderen en vond de methode uit omoud
van
g
zilver te scheiden door kokend zwavelzuur. Het
naar hemenoemde
D'Arcets metaal is een licht
g
smeltbare79°
C. )alliage
smeltbare('79°
g van bismuth (8), lood (8)
en tin3
( dln.)
Dardanellen zooenoemd
naar de stad Darg
danus der Ouden, ten Z. van Kaap
opP den
PKepbez
P
Az. oever),in de Oudheid Hellespont, zee-engte
die de Ae beische Zee met de Zee van Marmora verbindt 65 K.M. lang,
g inz. op
P de
g sterk bevestigd
Nagar
smalstelaats
(1,9
( K.M. breed, tusschen Naara
P
Kees Boeroen). — Bij den vrede tusschen Turkije
Turkij
• Kepes
van 1809 werd bepaald
dat ggeen an• Engeland
P
g
re dan Turksche oorlogsschepen de D. zouden mogen
g
Passeeren^ • in 1841 werd dit beginsel door de vijf
groote Mogendheden
bekrachtigd
J
g en later nog8bij
g
^
g te
Londen
den vrede van Parijs
J (1856 ), het verdrag
(1871) en den vrede van Berlijn
f ((1878). In 1807 werden de D.eforceerd
door den Eng.
g admiraal Duckg
worth. De forten waren toen in slechten staat. 19
Febr. 1915 begon
g vloot tegen
g
g de aanval der Fr.-Eng.
de D., waarbijJ de forten aan den ingang, Sedel-Bahr
op
P den Az. oever,
P den Europ.
P en Koem-Kaleh op
25 Febr. d. a. v. tot zwijgen gebracht
werden. Voor
l^
het verder verloop
van dezen strijd zie men op D.
PP
in het Supplement.
pp
Dardistan,gezamenlijke
naam van de kleine
^ gJ
bergstaten in den Himalaja, ten W. van de ombuiging van den Indus naar het Z., inz. Tsjitral, Jassin,
Kandsjoet, Nagar, Ponjal, Tsjilas, Kohistan,
Gilg
hit^g
gedeeltelijk
^ged. vorstendomJ republieken
P
men. De Darden of Dardoe zijn
J meest van Arischen
Sjiitische Mooorsprong,vroe
^er Boeddhisten,^ nu Sjiitische
prov.
Bengalen,
Darde iliag!distr. der Eng.-Ind.
^
P
^
teen den Himalaja.
D. 2185 M. boven de
tegen
Himalaja. De stad D.,
van het militaire station
zee, telt met inbegrip
^P
Ds'ala
] P ahar 14 000 inw.; Eden-Sanatorium voor
militairen.
Dar eI-Bëda. Zie Casablanca.
Daressalam Huis des Vredes)", hoofdstad van
Duitsch-Oost-Afrika en distriktshoofdP laats, aan
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den Ind. Oceaan, 24 000 inw., uitgangspunt van
spoorwegen, welke het o. m. met het Tian ganikadok.
meer verbinden; haven, drijvend
Dari)
or , landstreek in den OosteDarfoerbeter
(
Per;
liken Soedan;
vruchtbaar, rijk aan ijzer en koper;
J
hoofdbevolking
^
g de For, bruinzwarte Nigritiërs,
Mahommedanen. Hoofdst. El-Facher, voornaamste
handelsP1. Kobeh.
Darië,! Golf
i ggolf in de Caribische Zee^ Taan`
f van,
^
^ de
N.-kust van Panama en Columbia, van de Golf van
van D.escheiden.
Panama door de Landengte
g
Dareios, oud-Perz. Dara 7'avoes7)' ,
DariusGr.
(
3 Perz. koningen
der Achaemeniden.
3m
g uit de dynastie
groot vernieuwer
stalp es, de rooie
— D. I,! z oon van Hy
•
uitbreider van het
Perz. Rijk
J na den dood
van Cambyses(522). D.
doodde in 521, met behulp
van 6 voornameersonen,
P
den magiër Gaumdta
(Pseudo-Smerdis)) die zich
afy
ggedurende Cambses'
wezegheid in Egypte
gYP als
tegenkoning
g opgeworpen.
^
had. Talrijke
pretentenP
den en opstanden
vrerden
P
471. Darius L
sP
poedig
overwonnen,
het
g
rijk
en
J inz. oostwaarts tot den Indus uit ebreid'^
g
opnieuw
verdeeld in 20 provinciën
sacra
(
P
P
Piën )
Ook de „Ionische opstand"
(500-494)
P
) werd
(
zonder moeite bedwongen.
Daarentegen
g mislukg
ten de ondernemingen
tegen
de Scythen
513
(
Yt
)
g
g
en tegen
Athene( 492--490) ,
g Griekenland, inz. tegen
g
dat voor de aan de Ioniërs verleende hulpPg
gestraft
moest worden. Gedurende de voorbereidselen tot
een nieuwen tocht stierf D. in 485. — D. II Nothus (d, i. „Bastaard"} , te voren Ochusgenaamd,
8
natuurlijke
zoon van koningg Artaxerxes I en 8gemaal
van Par ysatin, regeerde
van 423-305. Hij had ook
g
met opstanden
te kampen en verloor in 408E
te.
Egypte
PsP
D. III. Codomannus,! e en eerlijk,
J maar zwak heerscher, besteeg
g in 336 den troon, werd door Alexander den Groote (bij Issus 335)) en bij
J Gaugamela
( 331,)
g
verslagen
en werd in 330 opP de vlucht vermoord
g
door Bessus, den satraap
P van Bactrië.
Darlaston, stad in het graafsch. Stafford in het
W. van Enl^eland, aan de Trent, 17 000 inw. ; steenkolenmijnen.
van de Murray
Darling
g of Calewatta,^ r. zi'riv,
J
Y in
Z.-O.-Australië, ontstaat uit de samenvloeiing
g van
Balonne en Barwan en is
bij
waterstand beJ hoogen
g
vaarbaar tot aan fortBourke;
lengte 2370 K. M.
Darlington,
! fabriekst. in
het graafsch. Durham in het
N. van Engeland, 56 000 inw.
Darlingtonia,
plantenge! P
g
slacht van de fam. der
Sarraceniaceeën, waarvan
men slechts één soort kent,
n. 1. D. californica, die op
g
P 472. Darlin tonia-
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groeit. Dit is een
moerass'
plaatsen in Californié 8ro
^e F
de insecten in de
insectenetendelant
P ^; zij
J vangt
^
buisvormiguitgeholde
bladstelen, waarin zich een
g g
'vloeistof bevindt.
Darmen, darmkanaal ( intestinum). De darmen
vormen het uiteinde van het spijsverteringskanaal,
vanaf het z.rtier
van de maag gtot aan den
g portier
. Zij zijn
bij den
mensch
8 a 9 M.g
lang
aars anus
)
J
J
J
en worden verdeeld in dunne D. en dikke D. De
dunne D. worden verdeeld in: a. den twaal vinger' en D.(duodenum), waarin de afvoerbuis van de
alvleeschklier benevens dealbuis
uitmondt: b.
g
en c. den kronkel-D.
den nuchteren D.'e'unum
77
De kronkel-D. gaat rechts onder in den buik over
blinde bocht,
in den dikken D. met een afgeronde
g
eindigend
en een blind eindi
end
die blinde D.coecum
(
Appendicitis).
wormvormig aanhawfsel heeftzie
(
Links onder in den buikaat
g de dikke D. over in
ook
den endeldarm, die uitmondt in den anus.Zie
(
i'sverteri .) Al de D. bestaan uit drie vlieonder Sp^
zen: een binnenste slijmvlies,
bezet met millioenen
J
kleine uitstulpingen (villi) en tal van klieren, die
het darmsapafscheiden,
een middelste spierrok,
p
^
welke deeristaltische
(wormvormige)
(
g bewegingen
P
van den D. veroorzaakt en een buitenste sereuze
huid, die tot het buikvlies behoort. — De ziekten
der D. zijn:ontsteking,g catarrh, zweren en bloed' en vernauwing,
dingen,
g^ breuk, verlamming,
g
g opzwelling
P
en steenvorming•^ verder leven er parasiteerende
P
wormen in de D. en verscheidene infectieziekten
(dysenterie, onderli'fst
J YPhus en cholera) hebben
er haar zetel. Alle darmziekten eischee een streng
dieet en warmhouden van het lichaam ; soms wordt
opium
gegeven
of adstringeerende
geneesmiddelen
g
g
P
gg
en worden operatie's
verricht.
Pe
Darmstadt hoofdsi. van het groothertogd.
Darmstadt,
g Hes^
rov. Starkenbur
sen P
en
deg, 87 000 inw. ; residen60 000 boektieslot (15e eeuw) met hofbibliotheek(
hofbibliotheek600
J zerindustrie.
Jj izerindustrie.
),; aanzienlijke
van
Darnley,
g
y Stuart,^ Lord, tweede gemaal
Y^ Henry
Maria Stuart(1565) en vader van Jacobus I van
jaloezi den
Engeland,
g
^ggeb. 7 Dec. 1545,^ liet uit jaloezie
van zin
J gemalin> Rizzio> dooden; werd
door Maria's vertrouwde Bothwell 9 Febr. 1567
vermoord.Zie
ook op
(
P Maria Stuart.)
Dartford stad in hetaaf
8r sch. Kent in het Z.
van Engeland,
van deTheems),
g
^ aan de Darent (zijriv.
J
24 000 inw.
Daroed'
van Zoroaster de
J i is in den godsdienst
g
naam der zeven boozeeesten
^ die tegen
g over de
g
is
Ams'as
PP
9 p an ds ((z. a.) staan. Hun opperhoofd
Arhiman.
Dartmoor,^ Z. W. ggedeelte van het graafsch.
Devon
g
in het Z. W. van Engeland,
hooggelegen
en rots^
g
achtig^
(graniet),
)^ 526 K.M2. in den High
g Wil 1 haYs
(
621 M. hoog,onvruchtbaar, doch rijk aan metalen.
Over-D. fabriekstad in het graafsch.
Darwen of Over-D.,
gr
D
Lancaster in het N. W. van Engeland,
40 000 inw.;
g
iJ
kolenmijnen.
Darwin,
g natuurvorscher,
^ Charles Robert,
^ Eng.
eb. 12 Febr. 1809 te Elton in Nottingham,
maakte
geb.
g
Beagl
e le een wevan 1831 tot 1837 op
g schipP B
P het Eng.

waarbij inz. Z.-Amerika
PP elijke reis mee, waarbij
en de Groote Oceaan bezocht werden 8^8
en' daarna
op
Down in Kent
wonen; ald.
t.
wonen;
gest
P zijn
J landgoed
g
Apr.
Zij
P 1882. Zijn
„On the
^^
o^
' ' of P
species
b
d
Y
.
f,
^• a
means of natural
^^
,,.
selection" (Over het
^ .^
ontstaan der soorten door de natuurlijke
f teeltkeus)
) ver scheen in 1859 en
baardegroot;
,
^
het werd in bijna
alle levende talen
vertaald. Als vereropPschreef D.
volg
„The descentof man
and selection in relation to sex"De
(
afstammingan
den
g
mensch en de teeltkeus in verband
473. Darwin.
met de sexen,1871.
Deze beide boekengaven het aanzien aan een heele
litteratuur over het onderwerp in kwestie (zie opP
Darwinisme). D. gaf nog
g tal van andere natunrwetenschappelijke
werken in het licht.
PP J
Darwinisme, de theorie van Charles Robert Darte geven
van het
win, welke een verklaringpoogt
g
g P ^
leven der natuur in zijn
it
J samenhang
g en inz. zijn.
leer van het ontstaan en de omvormingg der orga8a
nische wezens ( a stammi
J neemt aan
n9sleer) . Zij
dat de hoogere
vormen in de dierenwereld door8e•
g
leidelijke
omvorming
J uit de laagste
g
J
g ontstaan zijn
en eenvoudigste vormen en tracht aan te toonen
hoe deze verandering
plaats vond. Haar beide
gP
en de veranderhoofdfactoren zijn
t ^
J de erfelijkheid
li'kheid (variabiliteit) of het aanpassingsvermogen,
volgens welke de eigenschappen der ouders zich
bij
J het overerven ietwat kunnen wijzigen in den
zin van nuttigheid
of schadelijkheid.
heid Die individuen,
schadelijk
g
toegerust
zijn
8geJ met de meest doelmatig
g
bij
eigenschappen, hebben
bi verdere gelijkwijzigde
g
heid van levensvoorwaardenootere
kans den strijd.
$^
J
om het bestaan vol te houden en de andere te overleven (survival of the fittest) en ook om de verbeterde
eigenschappen door het proces
der natuurlijke
J teeltP
keus op
8
g over te doen gaan.
P hun nakomelingen
Das(Metes taxtus roofdier, behoorende tot de
familie der Marters, met ineengedrongen lichaam,
korteooien,
P
witten, zwartgestreepten
estreepten
kop,
gelen
P^grijs
^J g
rug en zwarten
buik: leeft eenzaam in onderaardsche holen,
474. Das.
voedt zich met
vruchten, wortels, insecten, kleine zoogdieren enz.
De D. wordtejaa
met
,g
g 1 om het vel, gewoonlijk
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behulp
P van dashonden, die in het hol doordringen.
g
en de aanwezigheid
van het dier aan den dag8 breng
P en in N.-Azië.
g en. De D. komt voor in Europa
De Labrador-D. in Amerika is iets kleiner.
DasYmeter of baroscoop,
p instrument tot het meten
van de dichtheid der lucht, uitgevonden
door Otto
g
Guericke, bestaande uit
een balans, aan den eengin
arm waarvan eenesloten
g
glasballon, aan den anderen een kleingewicht
hangt
gt
(fig.
en
g
^ 475 ; het gewicht
de ballon zijn
J even zwaar;
in dichtere lucht rijst,
J in
ijlere
daalt de ballon.
Dathenus, Petrus, eigenlijk Pieter van Daeten. (J
Hi'
schreef later onder den
schuilnaam van Petrus van
Berghen). D. is geb. te Cassel 475. Das meter.
biJ Poerin
in
(
) het begin
P he
g W.-Vlaanderen
^der 16e
eeuw, was aanvankelijkmonnik in het Karmelieter
klooster te Yperen,
ging tot de Hervormingg over,
P
werd aanvankelijk
^ boekdrukker, later predikant
P
in Engeland ? , trad daarna in Duitschland
W.-Vlaanderen en later in Holland en Zeeland opP en
won velen voor de Hervorming.
g BijJ Alva's komst
sing hij
hi naar de Palts, keerde in 1566 naar de Nederlanden terug,
Hij i verdezeer tegen
g
P red.teGent.Hi'
g
de Pacificatie van Gent en dit had een tweeden beeldenstorm ten gevolge.J
Bij de nadering
g van Pprins W illem /week hijJ weer naar Duitschland uit met heerJan
van Hembyze,
plannen door den
J eerzuchtige
y die, zijn
gP
godsdienstvrede verijdeld
ziende, D. tot zijn blin^J
denodsdiensti
ver had opgezweept. In 1579 kJeer
g
den beiden weer naar Gent terugg en hervatten hun
woelziek drijven
^
((zie op
P H embyze) . Toen de stad in
1584 door de Spanjaarden
veroverd werd, nam D.
P
de wijk,
g
g
J werd in VreeswiJ k en te Vianen gevangen
gehouden,
werd later weer in vrijheid
gesteld en
vrijheid
g
g
ging
J stierf te Elbingg
g weer naar Duitschland. Hij
bij
J Danzig,
g 17 Mrt. 1588. Behalve door zijn
J fellen
godsdienstijveris D. vooral bekend door zijn
Psalmberijming,
welke zeer ver achter staat bijJ
die van Marnix van Sint-Alde9oude, maar toch
lang
langen tijd
J ((tot in het laatst der 18e eeuw)) in de
Ned. Herv. Kerkebruikt
werd. Ook zijn
zijn liturgische
g
$^
geschriften zijn thans nog
iJ g^ g
g
g met eenige
g wijziging
in de Ned. Herv. Kerk in zwang.
g
Datumgrens,
$r , zeevaartkundige,
9 e de 180ste lengtegraad van Greenwich. BijJ het overschrijden
van
diengraad
op de vaart naar het Oosten wordt de.
^ P
zelfde weekdag en dezelfde datum tweemaal achterelkaareg laatst;
bij Jhet overschrijden
van
P
diengraad
op de vaart naar het Westen wordt een
^ P
dag
g overgeslagen, om het door de draaiing
g der
aarde om haar as van West naar Oost ontstane datumverschil op
P te heffen.
Datum. Zie Doornappel.
Daubigny,
en etser,
^Y ^^ Fr. landschapschilder
P
geb.
15 Febr. 1817 te Parijs,
Paris
j ald. gest.
Febr. 1878
1878;
g
g
zocht in zijn
J landschappen
PP zooveel mogelijk de
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natuur weer teeven
(„De vijver te Gilieu,”„De
8
sluis in het dal van Optevoz",
moeras").)
P
Daudet, Alphope, Fr. schrijver,
eb.^13 Mei 1840
te Nimes;est.
g 16 Dec. 1897 te Parijs;
J^bekend om
zijn, webens hun realistische waarheid boeiende, romans „Le Nabab", 1877; ,Les
role en exil", 1880; „Sa Pho",
1884; „Rose et Ninette," 1892;
„Soutien de famille", 1897).
D. schreef ook novellen ,Le
petit Chose," enz.),
f
) satir. ver halen „Aventures de Tartarin
de Tarascon", 1872, enz.) en
drama's. Levensherinneringen
g
bevatten zijn „Trente ans de
Paris" (1888) en ,Souvenirs
d'un homme de leitres" (1889).
476. Daudet.
Daumier, Honors, Fr. caricatuurteekenaar,eb.
26
Febr.
1808
te Marseille'
g
werd in 1832 medewerker aan het satirieke weekblad „Charivari", teekende vooral Parï Jsche figuren
$`u
enortretten;
gest.
10 Febr. 1879.
P
g
ee
Dau p ^ Lat. Delphinus^ oorspr.
Dauphin,
Pr titel van de hren van Dauphiné,
vanaf den afstand van Dauphiné
P
P
aan Frankrijk in 1349 tot de Julirevolutie in 1830
titel van den Franschen kroonprins.
Laatste D. was
P
de hertogg van An9
oulême, de zoon van Karel X. Ten
ggebruike van den D.((ad usum Delp hini) liet Lodewijk XI V eene uitgave van Grieksche en Romeinsche klassieke schrijvers
met weglating
J
g
g van de aanstootelijkelaatsen
bezorgen
P
g door Bossuet en Huet,
-in 64 kwarto boekdeelen(Parijs
boekdeelenParï s 1674-1730),
vandaar dat men dien term ad usum Delphini
nog geg
bruikt voor uitgaven,
waarin met een bepaald
doel
P
g
iets uitgelaten
is
g
provincie
Dauphiné,
^ Delp hinatus voormalige
p
g P
van Frankrijk,de huidigeg dep.PIsère, HautesAlP
es engedeeltelijkook Dróme en Vaucluse omvattend ; deel van het Bourgondische,
vervolgens
van
g
g
het Frankische Rijk,
J kwam in 1032 door erfenis
aan den Duitschen keizer; werd in 1349 aan Frankrijk afgestaan
onder voorwaarde dat het niet ingeg
lijfd zou worden; eerst onder Lodewijk
Lodewijk XIV ging
alle reg eeriegsg
eza aan
Frankrijkover.
g
die zich bijJ zonsopgang
Dauw, waterdruppels,
PP
Pg g
vertoonen op
in de open
P voorwerpen
rP
P lucht. De D.
ontstaat doordat na zonsondergang
P era
g g de temperatuur van die voorwerpen
rP zoodanigg daalt, dat zijJ den
waterdamp
zij in aanrakingg koP der lucht,^ waarmee zij
men, condenseeren en zoodoende als druppels
PP
neerslaan. D.-vorming
hebben bij^J
g kan alleen plaats
P
volkomen heldere lucht en windstilte. In tropische
P
landen met droog
de D. soms het
g klimaat vergoedt
^
gemis
aan regen.
gen
g
Davenport,
po, stad in den staat Iowa in het midden
der Ver. Staten, op denPPR
r. oever der Mississippi,
43 000 inw.
David (Hebr. de Geliefde"),3e koning van
Israël(
1055-101 v. Chr. volgens nieuwere bereIsraël1055--1015
^ lon ^ zoon van
1^ong.gvan 1000-970), jongste
18a, een aanzienlijk
J man uit Bethlehem, was als
harpspeler en wapendrager
konin Saul zeer
bijbikoning

g
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in eere, werd na diens dood koningg van Juda, werd
later heerscher ver .geheel Israël en verhief Jeruzalem tot zijn
J overwinningen
g
J residentie door zijn
Edomieten, Moabieten en AoP de Philistijnen,
J
morietenaf
hij aan zijn
uitbreig hij
J grootste
gr
J rijk
J zijn
en glans,
gold
dip g
g deswegegbijJde nakomelingschap
g
^ P
als een voorbeeld van vroomheid en wijsheid,
maar
J
tevens, daar hijJ vaak groot
verdriet beleefde van
g
zin
J
J zonen,^ als het voorbeeld van een koninklijken
boeteling.
g Hij
J deed veel ter bevordering
g van den
deel der Psalmen wordt
^
godsdienst en eengroot
hem toegeschreven.
g
omstr.
David,
^ Gerard, Vlaamsch schilder, geb.
g
1460 arbeidde vanaf 1484 te Brugge
gg en stierf ald.
13 Aug.. 1532, schilderde altaarstukken met landschappen
op den achtergrond,
o. a.: Een kruisPP P
^
afneming(te Brugge), een Madonna (1509, Rouaan).
David, Louis, Fr. schilder, stichter der Fr. klassieke school,eb.
g 31 Aug.g 1748, was tijdens de
Revolutie een vurig
Jacobijn
J en aankanger van Robespierre,
werd later door Napoleon I tot hofschilder benoemd, na
de Restauratie verbannen, ggest. 29 Dec.
1825 te Brussel. Van
zijnschilderij en (meerendeels in het Louvre) zijn
zijn de voorDe Eed der
•
Horatiërs (1784), De
vermoorde Marat
477. Louis David.
Ypsche
1793
) ,De Sabynsche
maagden
(1799 ), Bog
naParte opPden Grooten St.-Bernhard (1800), de
Kroning
(1804).
(
P
g van Napoleon
David, Pierre Jean, meestal David d'Angers
g
genoemd,
^ Fr. beeldhouwer, ggeb. 12 Maart 1789 te
8
An ers gest. 5 Jan. 1856 te Parijs; voorn.portretAngers,
P
beelden ( Condi Corneille, Jean Bart) en busten
gevelversieringen
aan et
het Pantheon
(Goethe),
Goethe
g
g
(1837).
geb. omstr. 1501 te
DavidJorisz.,
Joris=.godsd. dweper,
P g
Brugg^g
e glasschilder te Delft, sloot zich eerst aan
in 1533 bij de
bij
gmg^
J Wederdoopers,
P
J de Luth. beweging,
werd in 1536 hoofd eener afzonderlijke
secte, bijJ
J
welke hijJ voor den waren Christus gehouden
werd,
g
vluchtte in 1544 naar Bazel, waar hijJ onder den
naam Johannes van Brugge
u99 leefde en 25 Aug.
ug 1556
stierf. Zijn
lijk
lij werd in 1559 door den beul
J
Zijne aanhangers, de David'oristen,
hielden zich in Nederland en Holstein staande tot
het einde der 17e eeuw.
David van Bourgondil,
^ onechte zoon van Philips
g
van Bour9ondié
^ ggeb. in 't begin
^ der 15e eeuw, werd
tot bisschop
P van Utrecht benoemd,^ doch zijn willekeur beviel de burgerij zoo slecht, dat zijJEngelbert
n9'
J
van Cleeff tot bisschop
geen een burP benoemde, hetgeen
tenslotte
D.
v.
B.
waarbij
had,^waarbij
g
geroorlogten gevolge
zelfevankelï
kJop
Peen mestwagen
g naar Amersfoort
g

werdevoerd.
Keizer Maximiliaan belegerde
de
g
8
stad en dwong
8 haar D. weer te erkennen. Deze
overleed in 1496 opP zijn
J
J
TJ slot te Wijk-bij-Duurstede.
geb. 3 Juni
Davis,
^ Jefferson,
^ Am. staatsman, 8
1808 in Kentucky,
Y onderscheidde zich in 1846-47
als overste in den Mexik. oorlog,
g was van 1847-51
senator van 1853-57 minister van oorlog,
g daarna
oPnieuw senator, werd in 1861 gekozen
tot president
P
g
van de Confederatie der Zuidelijke
Staten, was de
J
hoofdleider der Zuidelijken,
werd 10 Maart 1865
J
enomen, kreegg in 1868 amnestie, g
est
gevangengenomen,
gest.
6 Dec. 1889; schreef „The rise and fall of the confederateovernment"
(2^ dln., 1881).) Zijn
J weduwe
g
gaf
( dln., 1891).
g uit: ,Memoirs of Jefferson D." (2
Davis, John, Eng.
8 zeevaarder, ggeb. omstr. 1550
te Sandridge
gbijJ Dartmouth, ontdekte in 1585 de
0.-kust van Groenland en de Davisstraat tusschen
Groenland en Baffinsland, in 1592 met Cavendish
de Falklands-(vroeger
(
g D.-)) eilanden; D. werd op
een reis naar 0.-Indië 27 Dec. 1605 nabijJ Malakka
door Jap.
P zeeroovers gedood.
g
Davitt Michael, Iersch volksleider,eb.
g 25 Mrt.
1856 te Straide, stichtte in 1879 met Parnell de
Landliga,
g sloot zich in Dec. 1890 bijJ de splitsing
P
g
artij aan bij de tegenstanders
Parder PIerschevan
g
est.
gest
nell, was van 1895-99 lid van het Lagerhuis,
g
Mei 1906. D. werd herhaaldelijk totevan
g
genisstraf veroordeeld en schreef : „Leaves from arison
P
(2 (dln., 1884 ).
diary"
rY
Davos, dal in het hooggeb. in Zwitserland, kanton Grauwbunderland)
) met het Meer van Davos,
waardoorheen het Davoser Landwasser loot,
P (1561
M. hoog ; de gemeente
Davos-Platt of St. Johann
g
am Platthoofd
laats
van de landstreek) )1559 M.
(
P
boven de zee, 12000 inw.; waartoe behoort Davosgs
voor borstlijders
Dorf, beide herstellingsoorden
. 's winters —6.1°, 's zomers +10,6°
temp.
((gemidd tem
).
Davout ook Davoust, Louis Nicolas, hertog
van Auerstedt en vorst van Eckmuhl, Fr. maarschalk,
geb.
10 Mei 1770 te Annoux in Bour
ondië, was teBourgon
g
gelijk
a
k met Napoleon
p op
de Militaire School te
Brienne, werd in 1788
cavalerie-luitenant, in
1793eneraal,
onderg
scheidde zich in 1798
in Egypte,
droeg
gYP
g veel
bij
J tot de overwinningen
g
biJ
Austerlitz 1805
,
(
)
Auerstedt1806),
Auerstedt( 1806) Eck) en Wa(
gram (1809), was in 1821
in Rusland bevelhebber
van het le legerkorps,
478. Davout.
trad in 1813-14 alsoug
verneur-generaal
van het Noordzeedepartement
in
g
P
de
Hambur met groote
hardheid oP^was tijdens
Hamburg
gr
Honderd Dagen
g^ onderwierp zich na
g min. van oorlog,
den slagg van Waterloo aan Lodewijk
^ X VIII ; stierf 1
Juni 1823 te Parijs.
J
Humphry,
Hu hr Eng.
Davy,
g
vY,sir
g schei- en natuurkundige,
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geb. 17 Dec.1778 te Penzance Corwnafis)
, werd in
(
1802 hoogleeraar
te Londen, was van 1820-27
8
Society,
Y
Ygest. 29 Mei 1829 te
President der Royal
Genève, ontdekte in 1807 de alkalimetalen kalium
scheikunde
en natrium, bewees in 1808
de 8 e ontleedbaarheid der stoffen door denalvanischen
g
P voor mijnstroom, vond in 1815 de veiligheidslamp
g
werkers uit
van
Dawson of D. City,
y hoofdP1. der goudvelden
g
KlondYke in Canada (distr.
Yoekon), in 1896 ge(
sticht in 1899: 35 000, in 1911: inw. ; thans een centrum van den handel.
Tarbellicae der Romeinen, later
Dax,^ het Aquae
q
Z.-W.-Frankrijk
Acqs,
^^ stad in het dep.
P Landes in Z.-W.-Frankrijk,
de Adour, 11 000 inw.; 6 zwavelbronnen60—
(
65° C.)sreeds bijJ de Romeinen ingebruik
handel.
g
Verootmoedi
'
sda
Days
of humiliation(
8^g gen ),
Y
in Engeland : 30 Jan. ontde beide boetedagen
(
g
(groote
hoofdin
P (^
g van Karel I in 1649) en 2 Set.
brand in Londen in 1666).
DaY ton fabriekst. in den staat Ohio in het N. 0.
der Ver. Staten, 117 000 inw.
De Aar, stad in het N. van de KaaPProv. (Unie
van Z.-Afrika)) aan de lijnKaapstad—Kimberley
Y en
P
D. A.—Middelburg.
g
Deak, Franz, Hong.
g 17 Oct. 1803
g staatsman, geb.
te Só'tór in het comitaat Czala, van 1832-42
lid van den Hong.
^J
PP
g en leider der oppositie,
gRijksdag
in 1848 minister van justitie
en voorstander eener
J
vreedzame schikking
g met Oostenrijk, vanaf 1861
in den RiJksdag hoofd der emati
de
g nationale
g
partij, die in J^
1867 het dualisme en
de zelfreg
eerie
P
g
van Hongarije
doorzette;g est. 29 Jan. 1876 te
g J
Budapest.
P
Deal, zeestad in hetaafscha
^
PKent in het Z. 0.
inw., zeebadP1., militair hosvan Engeland,
11
g
J zandg
g gevaarlijke
Pitaal. Tusschen D. en Ramsgate
band(Goodwin Sands.
De Amicis. Zie Amicis.
(„Doodsvallei"), woest en zeer heet
Death Valley
y(
dal in den N.-Am. staat Californië, opP
de ^
grens
van Nevada, 67 M. beneden de oppervlakte
der zee.
PP
profetes der Joden. Hoe
Debora ( Hebr. „bi'"
J ,P
onder den Israël. veldheer
zij,
J zelf medestrijdend
Barak, Sizera, den veldheer van den koning
g van
Kanaan, versloeg,
g in het „Lied van
g wordt bezongen
5 , dat uit dienzelfden tijddateert
D".Richteren
(Richteren
)
en de oudste oorkonde der Hebr. taal is.
in het Hong. Heik oninkl. vrijstad
Debreczin,^^
dukken-comitaat, aan de Theiss, in een zandige,
g
maar vruchtbare vlakte(Debrecziner Heide, 950
K. M2.), 93 000 inw. ; Prot. college
g voor godgeleerdg g
heid, wijsbegeerte en recht, met bibliotheek (100
000
(
boekdeelen)^landbouw-academie, belangrijke
g J industrio en handel D. is het centrum van het Hong. Protestantisme • van 9 Jan. tot 30 Mei 1849 zetel van de
revolutionaire Hong.
re eerie en den landdag;
g 3
gregeering
Juli 1849 door Russen ingenomen.
g
Decade was in het Gr. leger
g een groep
gr P van tien
mannen (= de Rom. decrui). In den republikeinsche
P
de Fr. Revolutie werd in gekalender, welke tijdens
voerd, was de D. deeriode
van 10 dagen,
P
^^ die de
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week vervin8, en de laatste dag8daarvan, de rustdag,
g heette Decade.
Décadence(Fr. ,verval" „afneming") is de naam
van een bepaalde
richting8 in de moderne litteratuur,
P
ontstaan als tegenstelling
g
g tot het naturalisme en
zich kenmerkend doorgebrek
gebrek aan 8gezonde zinnelijkheid en een streven naar ziekelijke
J verfijning,
J
8
een zoeken naar kunstmatige
De aanP
g prikkels.
hangers
dezer richting8 heeten décadenten. In Frankg
rijk
J ggeldt Beaudelaire als de stichter dezer school,
verder behooren er toe Stéphane
Mallarmé, Verlaine,
p
enz. Ook buiten Frankrijktelt de D. aanhangers
8 onder schrijvers,
dichters en schilders.
smalspoorDecauville-materiaal is draagbaar
g
Poor
materiaal, datemakkeli
k gelegd
J
^
g g en weggenomen
gg
kan worden en niet vooraf dure werkzaamheden aan
den weg
J uitvinder,
g maakt het heet naar zijn
g noodig
den Fr. ingenieur
geb. in 1846.
Paul Decauville,
^ g
g
in Z. P Aveyron
Ave
Decazeville,
Decazville s tad in het dep.
Frankrijk,
kolenmijnen.
J 14 000 inw.; ijzerindustrie,
J
Decemrivi L. „tienmannen"), in het oude
Rome de naam voor verschillende overheidscolleges,
legibu
g die uit 10 Ppersonen bestonden. De D. leibus
was een in 451 v. Chr.ekozen
en met het
g
hoogste
overheidsgezag
g
8 g bekleed regeerin gslichaam,
hetwelk tot taak had, wetten vast te stellen (Wet
der 12 Tafelen); in 450 werd het wederekozen,
g
doch in 449 afgezet,
wegens
te ^
grooteg
ezagsg
g
aanmatiging.
der Z.-ShetlandsDeception,
P ^ eil. van de groep
^ Per
eil. in de Z. IJszee, ong.
g 62° Z.B. en 60° W.L. v. Gr.;
men vindt er het kratermeer Port Foster.
ilandje in het Z. W. van Japan,
door
Decima,^ eeilandje
P
een steenen brug
op
g verbonden met Nagasaki
g
P het
eil. Kioe-Sioe, was in vroeger
tijd
J de zetel van
g
een factorij
der 0.-Ind. Compagnie, terwijl
Jove
J
rigens aan alle andere Europeesche
volken het
P
verblijf
handeldrijven in Japan
J en het handeldrijven
P verboden
was. Opmerkelijkis dat in den „Franschen tijd,"
toen ons land zijn zelfstandiggbestaan verloren
had en alle koloniën in handen der Engelschen
g
gevallen waren, op
8
P D. de Ned. vlagg bleef waaien,
dank zijJ het lofwaardig
gedrag
gg
g van Hendrik Doe f f ,
die, in 1799 in Japan
in 1803 opperhoofd
P gekomen,
g
PP
van D. werd en 14 jaar
lang
op dit 600 voet lange
J
gP
g
en 220 voet breede eilandje stand bleef houden,
alleoPeg
' en der
Engelschen
om
hem
door
geweld
g
8
of list te beween
g D. in hun handen te stellen,
verijdelend,
dank zij
J
J mede de hulp
P
P van het Jap.
bestuur. In de eerste helft der 19 e eeuw bleef het
„opperhoofd"
te D. de agent
van den gouverneurPP
g
g
generaal
van Ned.-0.-Indië. Toen na 1854 Japan
g
P an ver
dragen
met de mogendheden
begon
g
gbe te sluiten,
g
bi'J behalve Nagasaki
ook andere havens voor den
g
buitenl. handel werden opengesteld (met ons land
23 Aug.
g 1856, 16 Oct. 1857 en 18 Aug.
g 1858), had
de factorY
op P
D. geen
g doel meer.
geslacht,^bijzonder
bePlebejisch
Decius, Rom. Plebejisch
J
g
kend door deeli
knami
gelijknamige
ge leden: vader, zoon en
kleinzoon Publius D.(
consuls in 340, 295, 279 v. Chr.)
D. consul
zich allen, om hun legers
g
g te doen zegevieren,
vrijwillig
zoudenPg
hebben opgeofferd, de eerste in
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den slag8bij
J den Vesuvius (340), de tweede in den
oorlog met de Samnieten bij Sentinum (295), de
derde in den oorlog
^ met P^Jrrhus bij Ausculum (279 ).
Rom.
Decius, Ga'us
7
7 Messius Quintus Tra'anus,
keizer, eeneboren
Pannoniër, werd in 249 n. Chr.
g
in Moesië waar hijJ onder keizer Phili
ppus de oPgestane legioenen
tot onderwerping
P ^ ging brengen,
gen
8
^
en,
door die troepen
P tot keizer uitgeroepen,
^ Pveroorzaakte een wreede Christenvervolging, sneuvelde 251 teen de Gothen bijJ Forum Trebonii (in
gen
( Thracië .
Declaration of independance,
P
^ de onafhankelijkheidsverklaringg der Ver. Staten van Noord-Amerika,
dateert van 4 Juli 1776 en bevat een uitvoerige
8
opsomming
^ der ,rechten van den mensch."
P
(Verklaring
Declaration of rights
g
g van rechten),
de verklaring,
g
g van Eng.
^
g waardoor een vergadering
parlementsleden,
28 Jan. 1689 te Westminster de
P
grondbeginselen8^
van de Eng. grondwet vaststelde;
na het aanvaarden door hem van de D. o. R. werd
gemalin Maria
aan Willem III van Oranje
7 en zijn
J 8
de Eng.
de D. o. R. werd later
g
g kroon aangeboden;
verheven.
als Bill ofRi9hts tot een parlementsbesluit
P
Déclaration des droits de I'homme verklaring,
g
waardoor de Wetgevende
Vergadering
g
8
g in Frankrijk
in Aug.
1798
de
grondslagen
vaststelde
van
het
e^
8
8
g
meene recht. Ziehier een verkorte weergave
der 15
8
artikelen: 1°. De menschen worden vrijJ en gelijk
gJ
dat; alleen van hun verdienste
J
g eboren en blijven
zij in die
af welke plaats
zij
voor deemeenscha
hangt
P
P
^
^
g emeenscha
P innemen; 2°. Het doel van iedere
staatsgemeenschap
P is het handhaven der natuurlijke
g
en onwrikbare rechten van den mensch: vrijheid,
eigendom,
veiligheid
en verzet tegen
gen
onderdrukg
g
kin ; 3°. Alle souvereiniteit komt voort uit het volk;
4°. De vrijheid
bestaat hierin dat men alles magg
doen wat een ander niet benadeelt ; 5°. De wet mag
alleen maar verbieden wat nadeelig
g is voor de gemeenschaP; niemand kan gedwongen
g
g worden iets te
doen, wat niet door de wet is voorgeschreven;
6°. De
g
wet is de uitdrukkingvan den wil van alle bur gArs;
zijJis g
gelijk
J voor allen alle burgers
J benoembaar
g zijn
tot alleublieke
waardigheden
en betrekkingen;
P
8
7°. Niemand magg worden beschuldigd,
^ aangehouden
^
ofevan
en
dan in de gevallen
door de
g
8gehouden
g
g
wet vastgesteld;
8°. De wet maggg
geen andere dan
g
strikt en blijkbaar
noodi ge straffen vaststellen;
J
niemand kanestraft
worden krachtens een wet,
8
afgekondigd nà het misdrijf ^; 9°. Een ieder wordt
J totdat hij Jveroordeeld is;
g eacht onschuld'^ te zin
10°. Niemand mag lastig gevallen worden om zijn
zijn godsdienstige
g
overtuigingen, zelfs niet om zijn
^ e over tui ' en, mits g
de uiting ervan geen
g ordeverstoringg
monveroorzaakt; 11°. Ieder burger
8 magg vrijelijk,
deling,
zijn
zij meening schriftelijkof door de drukpers,
P
gezag
P
^ uiten;^ 12°. Het openbaar
^ g is noodigg om
ieders rechten te waarborgen; het is er ten dienste
van allen, en niet alleen van wie het uitoefenen;
13°. De belasting
worden door
^ moet opgebracht
P8
alle burgers,
in verhouding
^
^
g tot hun draagkracht;
14°. Alle burgers
hebben het recht zelf, of door hun
g
vertegenwoordigers, de noodiS heid en het gebruik
g
der belastingen
g de ing te controlearen en de heffing,

vorderin^ en den duur ervan het be Palen; 15°. De
maatschappij
PPJ heeft het recht van iederen ambtenaar
rekenschap
^J beheer te vorderen; 16°. Een
P over zijn
samenleving
g ^
samenlevin waarin niet ieders rechten gewaarborgd
zijn
niet behoorlijk gescheiden,
J en de gezagsfuncties
g
$s8
heefteen
grondwet;^ 17°. Eigendom
is een onsohend1; ^
^
baar, heilig recht; hij kan aan niemand ontnomen
worden dan wanneer het openbaar
belang
P
g dit
eischt en tegen
behoorlijkeschadeloosstelling.
g behoorlijke
g
Declinatie. Zie Magneetnaald.
De Coster, Charles, Belg. schrijver (in de Fr. taal),
in 1879 als
ggeb. 20 Aug.
g
g 1827 te München, gest.
hoo
hoogleeraa
leeraar in de Fransche letterkunde aan de
Krijgsschool
te Brussel. Hij schreef : „Lé 8endes
JgJ
flamandes", „Contes braban ons" en „La légende
de Thyl
ie el."
Y UlensP^
Decretalen,^ pauselijke
J beslissingen
g in rechtszaken,
P
algemeene verordeningen
g enz. ; bestanddeel der
bronnen van het canoniek recht; het tweede deel
jure canonici.
van het Corpus
p 'uren
^ Zie Agri
9 decumates.
Dede-A ats' voorm. T. havensi. aan de Ae eïsche Zee, 2500 inw.; eindpunt
van den spoorweg
P
P
g
naar Adrian el;
in 1913 aan Bulgarije gekomen.
P8
Dee rivier in N.-Wales, ontspringtin het aafsch. Merioneth, is 122 K.M. lang,
g mondt uit in de
Iersche Zee, — D.^ rivier in Schotland, ontspringt
oPde Cairn ormber
en,
g mondt uit
g is 139 K.M. lang,
g
in de Noordzee.
reeds in 1369
Dedem,^ Van, adellijk
J Ned. geslacht,
g
bekend. Wij noemen : Coenraad Willem,^ baron van
eb. 18 Sept. 1644, streed in de oorD.
D., krijgsman, geb
gen teen
g FrankrijkJ onder stadhouder Willem III,
was in 1693 kolonel, in 1703eneraal-majoor,
in
g
1705 luitenant-generaal
der infanterie, onderscheid
8
de zich in den slag
^ bij
J Mal
Pla9uet, was in 1710^ouverneur van Beren-o
-Zoom, gest.
12 Mrt. 1714 te
g P
8
Zwolle. — Zijn achterkleinzoon, F. G.graaf van D.,
was in 1780 voorz. der Staten-Generaal, later lid
van den Fr. Senaat,raaf
S
g van het Keizerrijk, gest.
in 1820 als coadjutor
der Duitsche Orde, balye
J
Y van
baron van
Utrecht. — Anton Boudewijn Gi'sbert,
1
D.
^ ggeb. in 1773, nam in 1799 aan den veldtocht in
N.-Hollanddeel(i
deelin Bataafschen dienst), werd
te Londen, Stuttgart,
Florence, Rome,
g
g
en Paris
J ^ werd in 1806 onder Schimmelpenninek
tot brigadegeneraal-majoor en later door Napoleon
p8
generaal benoemd, nam deel aan den tocht naar
Rusland en aan de veldslagen
8 bijJ Liitzen en Bautzen,
Leipzig,enz. Na
den val van Napoleon wilde Willem
2^
I hem niet in dienst nemen, waarop
Phij
J naar Frankrijk door Lodewijk XVIII tot luitenant-generaal en in 1816 tot commandant van het dep. Jura
Hi' stierf in 1825 in Italië. — Wilwerd benoemd. Hij
lem Jan,^ baron van D.
,ggeb. in 1795, was de man, die
het graven van de naar hem genoemde Dedemsvaart
P den Huize
((z. a.) doorzette; hijJ stierf in 1851 op
Rollencate.
41
Overijssel,
Dedemsvaart,^ kanaal in de prov.
P
K. M. lang,
^ vanaf het Zwarte Water bijJ Hasselt
tot aan de Vecht bijJ Gramsbergen, met het aanleggen waarvan een begin gemaakt werd in 1809 bij
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Hasselt, door W. J. baron van Dedem, eigenaar
van vele in de buurtele
en woeste gronden.
In
g g
8r
1811 waren 19 K. M. voltooid; eerst in 1852 werd
het werk voortgezet
door de prov.,
die het kanaal
g
P
in 1845 hadekocht.
Na de voltooiingg ervan ontg
stonden er in de voorheen woeste gronden in het
N. van Overijssel
bloeiende dorpen
als Dedemsvaart,
^ al
en Latten.
Slagharen
ag
Deensche kunst. Van een noemenswaardege bouwkunst valt in Denemarken eerst in het begin der
12e eeuw iets te beseeuren en wel voorn. als kerkbouw, eerst in Romaanschendomkerk
Romaanschen(domker te Roesde beroemdste Deensche kerk), later in
te Odense).
Gothischen stijl (domkerk
) In den
{
Renaissance-tiJd onderging
de Deensche bouwkunst
gmg
den invloed van N.-Duitschland en Holland; in het
einde der 17e eeuw dien van de Fransche richting,
g
waarbij
J later It. elementen kwamen. Na 1730 werd
de Rococostijl gehuldigd
en
eerst
teen
het
einde
g
g
g
der 18e eeuw openbaarde
zich in Denemarken een
P
nationale bouwkunst ( Harsdor f f , de Hansens's, Bindesból, Dahlerup , Ove Petersen e. a.)) — De beeldhouwkunst werd sedert de 16e eeuw druk beoefend,
in den beginne niet alleen door Deensche, doch
ook door Nederl. Quellinus en Fr. Amoureux)
kunstenaars. Een beslissende invloed werd uitg eoefend door Thorwaldsen (z. a.), hoewel dezeeen
g
eigenlijkeschool vormde; wel deed dat Bissen. —
Ook in de schilderkunst overheerschten aanvankelijk
de Ned. en Fr. richtingen;
teen
g
g het einde der 18e
eeuw trad vooral N. Abildgaard op
p den voorgrond,
en naast hem Jens Juel. In de 19e eeuw werd C. W.
Eckersber
9 de schepper
PP van een nieuwere Deensche
schilderschool. — Wat de muziek betreft, heeft
Denemarken altijdonder Duitschen invloed gestaan;
g
de opera,
die _ het eerste levensteeken van een
P
zelfstands
Der Dans{was g„Hol
g e Deensche richting
g
ke") was van een Duitscher, Kunzen. De eerste,
die in de hoogere instrumentale muziek het DeenschNoorsche element bracht, was Niels W. Gade (z. a.).
Deensche taal- en letterkunde. De D. taal vormt
met het Noorsch, Zweedsch en IJslandsch één taalfamilie van den Germ. taalstam. Ze bestond aanvankeli
J k uit een reeks van dialecten, werdgesproken
in Denemarken en Schonen en was vanaf
P
omstr. 1400 schrijf-en spreektaal
in Noorwegen.
P
g
Na de Hervorming
de
g werd de Bijbelvertaling
grondslag
Deensche schrijf- en
P
gr
g voor een speciaal
spreektaal.
Behalve in Denemarken zelf wordt het
P
Deensches
opPIJsland en de Faroëeil., in
g roken
A
Groenland, Noorwegen
en de Deensch W.-Ind.
g
g; Koloniën. Een Deensche letterkunde bestaat sinds
ong.
zij de
g 1300; de oudste monumenten ervan zijn
wetten, stadsrechten en receptenboeken;
P
p
de 14e en 15e eeuw was de bloeitijdder volksliederen, rijmkronieken,
vertalin vertalinge
en van middeleeuwridderromances, enz. — De Bijbel
werd in het
J
Deensch vertaaldopo last van Christiaan III door
Kr. Pedersen 1480-1554
. — Ludwig von Holberg9
^9
(1684-1574) lede
g met zijnJ tooneelwerken den
grondslag
g voor een nationaal Deensch tooneel. —
De romantiek
ontplooide
zich door toedoen van
..
P
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Adam Ohlensc er, denrootsten
Deenschen dichg
ter (1779-1850). Bekende Deensche schrijvers en
dichters waren en zijn
) verder H. C. Andersen wereldberoemd door zijnsprookjes,
Georg
9 Brandes, die
J
P
sinds omstr. 1870 aan de sPits der Deensche litteratuur staat, Holger Drachmann, Jacobsen, Bang,
n9
Nansen, Larsen, e. a.
Deerlyck,
gem. in de Belg.prov.
W.-Vlaanderen
Y g
gP
ten N. 0. van Kortrijk,5866 inw.
Defensor,(Lat.) verdediger,gerechtelijk
Pleitbeg
zorger; D. fidei,
fides verdediger
g des ggeloofs,^ titel der Eng.
g
koning en, doorpaas Leo X aan Hendrik VIII verleend wegens
zijn
g
J verdedigingvan de pauselijke
J
P
macht teen
g Luther.
schrijver,
Defoe, Dania, Eng.
eb. omstr. 1660
ggeb
Londen, ald.est.
P 1731, schreefpolitiekg 26 Apr.
P
satirieke werken, is inzonderheid bekend als auteur
van den roman „The life and strange
^ g
gsurprising
adventures of Robinson Crusoe of York" Het
leven en de zeer verwonderlijke
J avonturen van
Robinson Crusoe uit York" 1719), die, in alle Europ.
P
talen overgezet,
talrijke
talrijk andere Robinsonverhalen
g
ontstaan. (Zie Robinson Crusoe.)
Defregger,
Franz von, D. genreschilder,
g
g
ggeb. 30
AP
pril
te Stronach in Tirol,^ leerlingg der Miinchener academie en van Pilots,
y in 1883 geadeld, was tot
1910 hoogleeraar
te München, schilderde meesterlijg
J
ke voorstellingen
g uit het Tiroler volksleven.
Defterdar(Perz. „boekhouder"),g
vroe er in Turkije de titel van den schatkistbewaarder, thans van
den directeur-generaal
der financiën en van den min.
g
der archieven.
De Goeje, Mich. Joh., Ned. Oriëntalist,^ggeb. 13
Aug.
Au . 1836 te DronrïJP, van 1886-1906 hoogleeraar
g
te Leiden, ald.est.
g 17 Mei 1909, een
^ der geleerdste
g
Arabisten der wereld ; zeer verdienstelij
verdienstelijk door de uitgave en bewerkingg der gewichtigste
J
g
g oorspronkelijke
P
werken der Ar.eschiedkundi
^
J
g
ge en aardrijkskundige
litteratuur.
De Groot,^ Hugo.
u9 Zie Groot.
Dehli. Zie Delhi.
Dehna, zandwoestijn in Z.-Arabië 132 000 K.M'.
ggaat in het N. in de woestijn van den Kleinen
Nefoed en daarna in die van den Grooten Nefoed
(somwijlen ook D.enaamd
over.
g
De Hondt. Zie Canisius.
Dehra-Doen of Dehra, distr.-hoofdst. in de Eng.Ind. Ver. Prov. (N.-W.-Prov., tegenw. Agra), niet
ver van den Ganges, 28 000 inw.
Deiratia
Gods"),)
term,
g
((Lat. „bijJ de gratie
g
sedert 431 aan de titels der hoogere
g kerkelijke
J waardi heidbekleeders toegevoegd; sedert de Karolingers
n9
bedienen zich ook wereldsche vorsten ervan, oorspr.
p
ter aanduidingg van koninklijk
koninklijk gezag,
onafhankelij
g g^onafhankelijk
alle aardsche macht.
Deelgem. in Gelderland, bij Geldermalsen, 2277
inw. Het dorp
D. ligt aan de Line en wordt reed
reeds
Pgs
vermeld in een oorkonde van keizer Otto I uit het jaar
970.
Deint, oude Groninger
. 1$ H.A.
g vlaktemaat,^ ong
Deisme (van 't Lat. deus) is, in tegenstelling
g
g tot
het atheisme heteloof
aan een God als de laatste
g
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grond der dingen; het D. denkt zich dezen God als
schepper,
openbaring
(
P
g
PP ^ doch niet verder nogg(door
of wonderen) inwerkend op
p de wereld. Het woord
ow
D. sloot daarom in zich het idee van verzet teen
g
deneo
Christelijken
en men
J godsdienst
g
^
P
g enbaarden
noemde in de 17e en de 18e eeuw de voorstanders
van een zuiver redelijken
in Engeland
J godsdienst
g
^
zooveel als vrijdenkers).
en Frankrijk
J deisten (
Herodotus de
Dejoces of Deioces was volgens
g
ondvester der Medische dynastie,
wetgever
en
grondvester
g
3m
stichter van de vestingg Ecbatana,^ vanwaaruit hijJ
geregeerd
moet hebben van 699-647 v. Chr.
ereg
g
Dekabristen(van 't Russ. Dekabr, December),
de deelnemers aan den 2614
( ) Dec. 1825tePetersburgnder
den jongen
g
g
^ g militairen adel uitgebroken
oPstand.
Dekan of Dekhan naam van de hoogvlakte, die het
Z. deel van Vóór-Indië vormt en 1000 à 1300 M.
boven de zeeli .
Deka
polis Gr.tien-stad" , een sinds de le eeuw
v. Chr. bestaande bond van 10 steden in het N.eg
de Jorten 0.
deelte van PeraeaPalestina(te
in Palestinavan
),die in 63 door de Romeinen bevrijdwerden
van de overheerschingder Maccabaeën.
Ned. dichteres en romanschri JfDeken, Agatha,
g
ster,g
geb. 10 Dec. 1741 te Amstelveen, werkte samen
met Elizabeth Bekker(z. a.),met wie zij na den dood
, samen echtgenoot,
van Adriaan
g
^, E. Bekkers echt
woonde in de Beemster, later in de Rijp
P en nog
later op
p Lommerlust in de Beverwijk.
J BijJ den inval
der Pruisen in 1787 weken zijJ uit naar Frankrijk,
woonden te Trévoux en keerden in 1798 terug,
waarna zij
J in den Haagg leefden van vertaalwerk,
Agatha
D. stierf 14 Nov. 1804, 9 dagen
g na haar
9
vriendin.
geb 2
eb.
Dekker, Eduard Douwes, Ned. schrijver,
1820 te Amsterdam,^^
ginggopP
19-jarigen
l g leeftijd
naar Java ; was daar eerst 2e commies bijJ de Al g.
g
Rekenkamer daarna controleur op
P Sumatra's
Huberte,
huwelijk metEverdine
Westkust. Na zijn
^
J huwelijk
baronesse van Wijnbergen ( de
geschriften), was
Tine uit zijn
Jg
hiJ nogg te Ba gelen
en te
g
Menado werkzaam en na een
verlof in Nederland werd hijJ 4
Jan. 1856 assistent-resident
van Lebak (res. Bantam).
Daar zijn
opzij
zijn chefs
PP
^J beroep
een einde te maken aan
misbruiken en knevelarijJ der
inl. hoofden vruchteloos bleef,
479. Multatuli.
vroegg
hij Jgig
zijn ontslag,zonzon
der fortuin ofensioen
naar Nederland terugg en
P
Multatuli( „Ik
schreef in 1860 onder hetseudoniem
P
heb veelg
gedra en" Max Havelaar of de koffi'veilingen der Ned. Handelsmaatschappij",een werk, dat
een felle aanklacht was tegen
g het re geerin gsbeleid
in Indië en daarenboven door zijn
J eigenaardige
litteraire inkleeding
g zeer de aandacht trok. Nadien
zagen
van D. het licht,
g
g vele andere geschriften
g nog
waarvan de meest bekende zijn:
J Minnebrieven"
»
(1860), Ideeën" (4 dln. 1862-74 ), „Vorsten-

school"1865),
„1001 Hoofdstukken over SPeciali(
D.
teiten" (1871), „Millioenenstudiën"1872.
(
woonde vanaf 1860 te Wiesbaden en isest.
19
g
Febr. 1887 te Nieder-In elheim.
Zijn
^Jgeschriften
g
g
hebbenooten
invloed uitgeoefend,
niet alleen oop
^
g
de waardeering
der
Nederlanders
voor
de
Javanen,
g
maar vooral op
de denkwijzevan een heelegeneraPg
tie. Er is veelestreden
over de geschriften
en over
g
g
denersoon
van D. Deze moge
zijnfouten en groote
P
g^
fouten zelfsehad
hebben, zijnJgeschriften
mogen
g
g
g
hier en daar overdreven enaradoxaal
zijn
J en niet
P
steeds eenoeden
invloed uitgeoefend
hebben,
g
g
vooral niet op
jongelui,
die ieder woord van Multatuli
P^
g
als een evangelie
aanvaardden, dankbaar kan men
g
zijn
hem zijn
fel protest
tegen
gen onrecht onwaar) voor zijn
P
conventie, onbenulligheid,
huichelarij, wreedg
heid. In den Max Havelaar heeft hijJ in Batavus
Droogstoppel, den makelaar in koffie, en in Sli'mering
^
types
J n van die eigenYP geschapen,
g
P die de dragers
^en
g zijn
schappen,
welke
hij
in
ons
volk
het
meest
verfoeide,
J
PP
en in zijn
hij ons laten
J „Woutertje
J Pieterse" heeft hij
voelen en tasten, hoe de kinderzieltjes door totaal
verkeerde opvoeding
P
g verknoeid worden en in alle
spontaniteit
in hen gedood.
P
g
Fr. schilder,
26 April
Delacroix Eugène,
Delacroix,
^ geb.
u9
P
g
1798 te Charenton-St.-Maurice,est.13
Aug.1863 te
g
Parijs
J hoofdvertegenwoordiger der romantische
school. D. schilderde historiestukken, tooneelen uit
letterkundege werken (naar
os
Dante, Scott, e. a.) , O(
terscheenrebeelden
(Joodsche
bruiloft)) en wan d(
g
enlafondschilderin
P
gen in de Bibliotheek en in het
Louvre te Paris;
ook lithoraJ hijJ vervaardigde
g
g
fieën bij
bi' „Faust", „Hamlet" en realistische dierschetsen.
Del oabaai, baai van den Ind. Oceaan aan de
0.-kust van Z.-Afrika met de voorname havenstad Lorenzo-Marquez,
het uitgangspunt van den
q
Delagoaspoorweg naar Transvaal.
De Ia Rey,
Y Jakobus Herklaas, bijgenaamd, „Oom
Koos", Boerengeneraal,
g
ggeb. 22 Oct. 1847 in den
lateren Oranje-Vrijstaat,
werd in 1893 lid van den
1
eersten Volksraad der Z.Afrik. RePubliek, streefde
naar verzoening
g tusschen
Boeren en Uitlanders, werd
bij
J het uitbreken van den
laatsten oorlog
g tot generaal benoemd, deed o. a.
een inval in het N. 0. der
KaaPkolonie, nam 11 Juli
1900 bij
Nitralsnek
5 comp.
J
P
met 2 kanonnen en 1 eskadron van Baden-Powell gevangen,
g d.
g ^ werd in Aug.
a. v. tot lid van de regeerieg benoemd, streed verder meestal met
oversucces tegen
J roemrijkste
g de En gelschen. Zijn
winningas
die bij JIJzerspruit
(25
( Febr. 1901),)
P
g
door die bij Tweebosch,^ waar hijJ Lord
gevolgdJ
gewonde
Methuen g evan gen nam,^ doch den ernstig
^g
Na den vrede (31
weer vrijliet.
( Mei 1902) bezocht
J
hij
najaar met Botha en De Wet Europa.
J in het najaar
P
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om hulp
te brengen;
werd 15
J
g
P voor de Boeren bijeen
Sept. 1914
te Kaapstad toen hijJ in gezelschap
P
g
P
's avonds naar huis reed, door de
Beers
vanen.
y
g
politie,
die een rooverbende opspoorde, bi vergissing
PJ
doodgeschoten,
daar de autonasommatienietstopte.
P
g
17
Delaroche Paul, Fr. historieschilder,eb.
8
Juli 1977 te Parijs, ald. overl. 4 Nov. 1856, voornaam vertegenwoordiger der romantische school;
vervaardigde
g halfronde muurg o. m. een reusachtige
schildering in de Kunst-academie te Parijs.
Delaunay, Charles Eugène, Fr. sterrenkundige,
bij Troves,
werd in
geb.
9 April
gnY
J
P 1816 te Lusigny
g
1870 directeur der Sterrenwacht te Parijs,
J is 5 Aug.
g
1872 verdronken in de haven van Cherbourg . —
4 April
Delavigne,
P
^^ Casimir, Fr. dichter, geb.
g
1793 te Havre,est.
^ houdt
g 11 Dec. 1843 te Lyon,
het midden tusschen de klassieke en de romantische
school. Vooral bekend door zijn
J volkslied „La Parisienne" en ook als tooneeldichter„L'école
des
(
vieillards", Les
^, v8 pres
P siciliennes")) Po Pulair.
op het
Delaware rev. in N.-Am., ontspringt
P ^ P
Catskill-gebergte in den staat New-York, mondt
uit in de Delawarebaai; 490 K. M. lang.
8
Delaware, staat in het N. 0. der Vereende
g
Staten van N.-Am., opP het schiereil. tusschen de
Delaware- en Chesapeakebaai,
6164 K. M2., 202 000
P
inw.; fruitteelt; hoofdstad Dover. Oorspronkelijk
P
Zweedsche kol., daarna Ned., in 1664 Eng.,
g na 1776
onafhankelijk.
J
het
Delawaren, Indianenstam der Algonkins,
g
overschot, een 1000 zielen, in het Indianen-territorium.
1 Mrt.
Del g ^
Th'
^hele, Fr. staatsman, geb.
g
1852, redacteur der „Ré
i, werd
^se"
q ue Fran
P ubli
in 1889 afgevaardigde, in 1893 onderstaatssecretaris in het min. van koloniën, was van 1894-95 min.
van kol., vanaf 28 Juni 1898 tot 6 Juni005min. van
van het dreibuitenL zaken; zijn
J val was het gevolg
g
$end oIJtreden van Duitschland in de Marokkokwestie; men meende in Frankrijkdat D. op
oorlog
P
g
aanstuurde en wilde hem niet steunen ; de val van D.
was een diplomatieke
overwinning
voor
Duitschland.
P
g
In 1909 hield D., in de Fr. Kamer over zijn
J beleid in
1905 nogmaals
aangevallen,
een rede, die den val
g
^
van zijn
vijand Clémenceau tengevolge had, was
J ^J
Febr.—Juni 1911 minister van marine in het Kabinet-Monis, tot Jan. 1912 in het Kabinet-Caillaux,
en tot Jan. 1913 in het Kabinet-Poincari; na Poincaré's verkiezing
te
8 tot Ppresident werd D.gezant
g
St.-Petersbur
^ Febr.1913.26 Aug.g 1914 werd hijJ
nogmaals
min. van buitenl. zaken.
g
provisie,
die door den
Delcredere is de speciale
P
P
lastgeve
last
ever betaald wordt aan den commissionair,
voor hem verkoopt,
gen
P^ wanneer deze zich tegenover den verkooper
e aansprakelijk stelt voor de richdien
hij heeft
aantie
er
J
g betalinggdoor den kooper,
P^
gebracht,
en dus het gevaar
van het credietgeven
oop
g
g
g
zich neemt. Hier te lande bedraagthet D,ewoong
lijk
J 1 oo van den koopprijs.
OveriJsel,
Delden,
^ Ambt-,
P
^ggemeente in de prov.
het prachtige,
3076 inw.; in dezeemeente
ligt
g uitg
P
gestrekte landgoed Twickel.
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gem. in de prov.
OveriJ sel, ingeDelden,
Stad-,
^ 8
^
P
sloten door Ambt-D. en Hengelo,
2261 inw. Het
8
stadje D. ligt
en
^aa n de spoorlijn
P J Zutfen-Hengelo
g
heeft eenige
g industrie en handel.
heet in Oostenrijk-Hongarije
de door
Dele
Delegatie
g
de wet van 21 Dec. 1867 tot behandelingS van
gemeensch. aangelegenheden in 't levengeroepen
eros
gen
P arlementaire instellin
g : twee door keuze uit de
volksvertegenwoordigingen van Cis- en Transleithaniëenomen
commissies, ieder van 60 leden, die afg
wisselend te Weenen en te Boedapest
P zitting8 houden en afzonderlijk
— D. noemde
J beraadslagen.
g
men in den voorm. Kerkelijken Staat de regeering
g
g
van eenprovincie
en ook wel de provincie
zelf, aan
P
P
't hoofd waarvan de delegaat, de stadhouder, stolid.
Delescluze Louis Charles, Fr. journalist en revolutionair,eb.
te Dreux, in 1849 wegens
8 20 Oct.
g
opruiing
o ruim tot deportatie
veroordeeld, vluchtte naar
P
Engeland,
En
eland, kwam in 1853 teruggen werd naar Ca Y
yenen
ne verbannen, in 1871 lid der Commune en haar min.
van oorlog,
g sneuvelde opP de barricaden, 28 Mei 1871.
rov Z.-Holprov.
Delfland,^ hoogheemraadschap
g
P in de P
land, ong.
groot, in het W. door de
g 30000 H.A. ^
Noordzee, in het Z. door de Maas begrensd. Het
loost zijn
J water op
P de Nieuwe Maas, den Holl. IJsel
en door 's-Gravenhagge heen ook op
P de Noordzee.
der Z.Delflandsche hoofden, oeververdediging
8^g
Holl. Noordzeekust. In het Westland zijn
J de duinen
oPP
sommige plaatsen slechts 14 M. breed; daarom
zin
J over een lengte
8
gt van 20 K.M. hoofden gebouwd
om denolfsla
te
gJ
g
g breken en de getijdenstroomen
van de kust te houden.
een afz. gemeente
in
Delfshaven was vroeger
8
g
Z.-Holland, aan de Maas, werd in 1886 met Rotterdam vereengd. — D. is de geboorteplaats
van den
P
g
admiraal Piet Hein.
Delfstoffen of mineralen noemt men alle als bestanddeelen van de aardkorst voorkomende homostoffen en verdere
g
gene anorganischenatuurlijke
enkele ontledingsproducten
van organische
stoffen,
g
^P
zooals steenkool, hars,etroleum,
enz. De D. zijn
P
kristallen, kristalli'ne
t
((d. w. z. uit zeer kleine kristalletjes bestaande) of amorfe stoffen (oPaal, obsidiaan). Tot
natuurkunde
de 8 e kenmerken behooren de splijtbaarheid
der kristallen, de breuk, de
PJ
hardheid, het soortelijk
het vermogen
J gewicht,
g
g om
licht door te laten, de optische
breking,
glans, de
P
gde8
hos
ma 8
kleur, de electriciteit,
P
Phorescentie, hetdenetisme, het bestand zijn
J teen
g warmte. Volgens
hun scheikunde
g samenstellingg worden de D. verdeeld in 6 klassen (elementen, ogYden zwavelmetalee haloidzouten, zuurstofzouten en organische
g
verbindingen).
Delfstofkunde of mineralogie is de leer der delfstoffen. Zij
J wordt verdeeld in minera9nosie, die de
beschrijving
afzonderlijk
J g en de samenstellingg der afzonderlijke
omvat; de minerogenie,
de geschiedenis
9
g
van het ontstaan en de ontwikkelingg der delfstoffen;
enesis, de leer van de wetten, die het te sade para9
men voorkomen der delfstoffen beheerschen; de
lithur9iek, de leer van hun gebruik.
De eerste poging
g
om de D. wetenschappelijk
werd geg
PP J te rangschikken
gs

8
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daan door den D.eleerde
Georg Agricola (1494—
8
1555)^het eerste eigenlijke
is van de Zweden
Ys
^ J systeem
Walerius(1772) en Cronstedt 1758 ).
in de prov.
Z.-Holland, aan de
Delft,
, gemeente
P
g
l uskerk
met depraalSchie • 35 482 inw.; Hi
P
PPo
3^
graven
van Maarten Harpertsz. Tromp,
p Piet Hein
^
Marnix
v.
Marnix(dochte
dochter van
en Elizabeth van Marnix
voor Leeuwenhoek
egonde) en gedenkteekens
g
af van prins
en Poot; de Nieuwe kerk metraa
P
P
Willem I, die 10 Juli 1584 opP het Prinsenhof werd
vermoord. Sinds 1905 is te D. een Technische HoogedePolytechnische
vroegere Pol echnische School verschoolg
school(di
•
J artillerie-,
) . Verder vindt men er 's Rijks
en vele fabrieken,
sta Pel- en constructie-magazijnen
A9netso. m. de Ned. Gist- en Spiritusfabriek
(zie
(
P
park).p
D. is de geboortepl.
van Hugo
ug de Groot, voor
g
wien er een standbeeld opgericht
is. De stad D.
P8
de Republiek
had
dateert uit de l le eeuw; tijdens
P
z^j over Delftshaven een belangrijke
^J scheepvaart,
P
zelfs op
Jen,
P
P 0.-Indië. Ook om haar lateelbakkeri
die het Delftsch aardewerk leverden, was D. zeer
beroemd.
in het N.O. der prov.
Groningen,
Delfzi^ Igem.
P
g
g
aan den mond van
9350 inw. — Het stadje D. ligt
de Eems en van DamsterdiepP en Eemskanaal, heeft
een vrijJ goede
zeehaven en veel scheepvaart
^
P
g
1913 werden er 241 zeescheen
met een
P in eklaard
g
netto-inhoud van 185 900 reg.-ton
en 322 uitgeklaard
g
g
met een netto-inhoud van 54 000 ton).)
Delgada, Punta, hoofdst. van San Mi ël, een
der Azorische Eil., ong 13 000 inw.
Delgado,
^ ^ kaap
P aan de 0.-kust van Afrika oop
deens
q en Duitsch 0.-Afrika.
^ van Mozambique
Delhi hoofdst. van Britsch-Indië en van de divisie D. in Pendsjaab (in het N. van Voor-Indië),
Dsemma,
233 000 inw. ; eens de
aan den r. oever der
j
prachtig^ stad van Indië, vanaf 1524
^ootste enprachtigste
resid. der Groot-Mogols,
sedert 1803 Eng.,
g in 1857
g
hoofdzetel der oproerige CiPajers
j ; veel monumenten,
prachtige
P
g bouwwerken; industrie en handel. --12
Dec. 1911oote
durbar", waar George
g VII van
T,^
Bij
Engeland
E eland tot keizer van Indië werd gekroond.
g J
dezeele
werd D., in plaats
van Calcutta,
P
^
g enheid
tot hoofdst. van Britsch-IndiëegP
roclameerd.
Delis landstreek in de resid. 0.-kust van Sumatra,
grondgemet het sultanaatD.,
D. waarvan het directe ^
e
g
bied bestuurd wordt door kamPon^hoofden, die
onder den sultan van D. staan. Het sultanaat bezich
hoorde vroegerAtjeh;
aan Atjeh; in 1862 onderwierp
rPich
de toenmalige
g g en bleef
g sultan aan het Ned. gezag
eenetrouw
vasal,gelijk
^g J ook zijnJ zoon is, de tegenw.
g
g
die
sultan Mamoen al Bas'id
7
7 Perkasa Alam S'ak,
sedert 1873 regeert
en in 1909 koningin Wilhelmina
g
zetel van het bestuur en
zi^Jjn hulde kwam brengen;
g
residentie van den sultan is Medan; havenP1. Belawan.
Dell annex Delyannis Theodoros, Gr. staatsman.
geb.
1862 te Kalavryta,
Yti^ werd in 1862 afgevaardigde,
g
vanaf 1863 meermalen min. van buitenl. zaken, fin.
en onderom. ; in 1878 vertegenwoordigde hij
hi Griekenland op
van Berlijn;
van 1885-86;
J
P het Congres
^
1890-92; 1895-97; 1902-3 en vanaf Dec. 1904

was hij min.-president;
hijJ wikkelde Griekenland
P
in den ram PsPog
' en oorlog met Turkije
^J e en over
leed 13 Juni 1905 tengevolge van een aanslag.
g. —
Zin
Zijn neef Nicolaas D.
geb. 1844, was in 1895 korten
^ g
tijdmin.-president.
P
De Lisle, Charles Maria Leconte. Zie Leconte de Lisle.
Deli-Maatscha
pp i de oudste der Ind. cultuuropgericht
maatschappijen,
o ericht
1 Nov. 1869, oprichter
P
en eerste directeur was J. W. Jansen; het aanvankeliJ k kapitaal
bedroe gfl. 200000 en is geleidelijk
P
J
g
^ zich voor ( 1891 ); zijJ legt
P 8 millioen (in
ggebracht op
namelijk
op tabaksbouw toe en heeft jaren
gehad,
J P
]
g
dat zijJ meer dan 100 %o dividend uitkeerde.
Friedrich,
eb.
3
Sept.
Delitzsch,
te Erlangen,
g
P
g,
Assyrioloog, werd in 1877 hoogleeraar
te Leipzig,in
g
1893 te Breslau, in 1899 te Berlijn; schreef o. m. een
Ass3^
' ch woordenboek opPde s i Pleerschrift-litteJ
ratuur. Zijn
(1902
J voordrachten „Babel en Bijbel"
(
J
en 1903) brachten den z.g.g „Babel-Bijbel-strijd"te
weeg.
aan de
Dellys,
Y ^ stad in het Alger.
g dep.
PAlgiers
^
Middell. Zee, 14 000 inw. ;gewichtige militaire post.
P
Delmenhorst hoofdP1. van een ambt in hetgroot^
hertod.
g Oldenburg,
g aan de Delme, 32 000 inw.
wol-, juteen linoleum-industrie.
]
De Long,
^ Am. Noordpoolreig George Washington,
^
zier,
eb. 22 Aug.g1844 te New-York, nam, in
g g
1879 de leiding
op
zich
van
de
door
Bennett uitg P
geruste
expeditie naar de Noordpool
met het schipP
gP
P
de Jeannette, kwam, nadat dit schipP 13 Juni 1881
was vergaan,
met de meesten zijner
zijner tochtgenooten
g
g
biJ de mondingg van de Lena om. Naar hem zijn
genoemd
de De-Long-eilanden,
M ten
g
^ 59 00 K.'.
g
N. 0. van de Nieuw-Siberische eil.; Russisch.
Delorme,^ Philibert, Fr. architect, geb.
g omstr. 1515
te Lon;
J voornaamste
Y est.
g 8 Jan. 1570 te Parijs,
meester der Renaissance in Frankrijk,bouwde de
Tuileriën en ee ' e kasteelgin. — Pierre Claude
Fran^isD.,
D. Fr. schilder, ggeb. 28 Juli 1783 te Parijs,
J
ald.est.
g 8 Nov. 1859; maakte kerkschilderijen
ook al fresco) en schilderde myth. tafreelen in
klassieken stijl.
Delos, tegenw. Delopulo of Mikra Duos, een van
de kleinste Cycladen in de Aegeische
Zee, geheel
uit
g
g
graniet ,; 45 inw. In de Oudheid was D. de hoofdzetel
van den eeredienst van Apollo (Delios) en Artemis
Delia) met Apollo-tempel benevens orakel; het
(Delia),
unt der
was van oudsher hetewi
de veree
''
^P
g J
Ionische stammen en de zetel eener amPhict
Yonie;
na den val van Corinthe(146)
(
) ook bloeiende handell- en slavenmarkt. De heerlijkheid
van het eil.
J
werd verwoest doorMenop hanen veldheer vanMitlaridates den Groote(87 v. Chr.. — Beroemd is ookeg
bleven het Vraagstuk van Delos. Gedurende een
pest verkondigde het orakel, dat de ziekte zou afnePg
men, indien men het altaar in den temPel verdubbelde. De bedoeling
g bleek dat de kubus, door het
altaarevormd
vervangen
g moest worden door een
g
^
kubus van 2 x zoo grooten inhoud. Voor dien kuberekend worden, wat verbus moest dus de zijde
scheidene wiskundigen
uit de Oudheid tevergeefs
g
probeerden,^ doch thans algebraisch
licht te doen is.
g
P

zaden
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Delphi,
p ^ in de Oudheid een stad in Phocis, tegen
g
de helling
van
g van den Parnassus, oude plaats
P
eeredienst, later middelpunt
van den Apollo-dienst
^
P
en van de belangrijkste am hict onie(z. a. schouwspelen
en zetel van het beroemYt
P
Plaats der Pythische
Orakel. Op
de Delphisch
p
P een drievoet boven een
aardspleet
zittend, waaruit heete dampen
P
P opstegen,
verkondigde
de Ppriesteres((Pythia)
y
) in een toestand
g
van extase de spreuken,
waaraan in geheel
GriekenP
g
land, ook inolitieke
zaken, lang
P
g het hoogste
^ e
gwicht werdehecht.
Het orakel hield zich staande
g
tot in de 4e eeuw n. Chr. Op
plaats van D. stond
PdeP
om de
het dorp
rP Kastri, dat in 1892 werd ges
g
groote Fransche opgravingen mogelijk te maken,
$^
welke rijke
J vondsten aan bouw- en beeldhouwwerken en inscripties
hebben opgeleverd.
P
Pg
Delphinium,
, Ridderp
plantengeslacht
spoor
^ P
g
uit de familie der
Ranunculaceeën. D.
Consolida L., veldridderspoor, komt
overal voor opP korenvelden. D.Ajacis
L.,
7
tuinriddersp
oor, D. h y bridum, bastaardridderspoor en andere
soorten worden als
sierplantengekweekt
P
g
de' ti e,g het alkaloid
delphinine bevattende
h van D. stapy
sa9ria werden vroeger
g
in de apotheek
P
ge481. TuinriddersPoor.
bruikt.
van den
Delta, het tusschen de uitmondingen
g
NiJ1 g
gelegen
deel van Egypte,
omdat
89P dus genoemd
g
g
dit deel, met de kust, deedaante
van de Gr.
g
letter d (delta) vertoont; verder in het algemeen
de eilanden en de rivierarmen, welke zich vormen
door het afzetten van bezinksel aan de riviermondingen,
8^ ook wanneer ze noggonder de oppervlakte
PP
der zee zijn.
De toename van D. is verschillend
9
(die van de Terek 495 M.er
jaar).
Grootste.
)
P ^
D., die van den Ni'l
(22194 K.M2.
Mississippi
^
) , den
pp
(31859 K.M2.) en den Ga es-Brahma etre(82594
K.M2.).
Delta-Amacura, territorium van Venezuela, in
de Orinoco-delta zuideli
en ^Jjk tot aan de Amacuro,
7000 inw.
legeering
Deltametaal,
gg gelijkende
^ op
P goud
J
g
g van
56 deelen koper,
40 deelen zink, 1 deel ijzer
en
P
J
1 deel lood, dient tot scheepsbeslag,tot het vervaardigen
machinedeelen en
g van scheepsschroeven,
P
werktuien.
g
Zie Deli'annis.
Delyannis.
y
^
Demak,
^ afd. en regentschap
g
P van de residentie
Semarang (971 K.M2., 292527 inw. w. o. 101 Europ.)
P
met hoofdp 1. D.(5250 inw. w. o. 46 Europ.
P en 499
Chin. , aan de Toentang.
g — D. was in de 15e en 16e
eeuw de zetel van machtige
g vorsten. In het laatst
der 15e eeuw werd het Hindoe-Jav. rijk van Mod-
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jopait
vernietigd
P
g door de Mohammedaansche
soenans onder raden Patak van D.
Demang,
g ambtelijke titel en ambtelijk preadicaat
P
oPJava. OpP West-Java en in de LamPon
g s is
D. de titel van het distriktshoofd. Het Gouvernement kent verder den titel toe alsraedicaat
P
aan hoofden beneden den rang
g van regent. In Soerakarta is D. hetraedicaat
voor inl. ambtenaren
P
beneden den rang
^
g van mantri en voor dorpshoofden.
ra
Demer,
Demer riv. in de Belg. Pprov. Limburg
g en Bbant, ontspr.
is van
P in den omtrek van Tongeren,
g
Diest af bevaarbaar over een afstand van 93 K.M.
en mondt bijJ Aerschot in de Dyle
Y uit.
Demerara de middelste der drie koloniën van
Eng.
(Z.-Amerika), tusschen Essequibo
g Guayana
Y
^
W. en Berbice (0.) 174 000 inw. ; met de riv. D.,
die 300 K.M. lang
(
g is en bijJ de hoofdst. (tevens
hoofdst. van deeheele
kolonie) Georgetown
in zee
g
g
valt.
de moederlijke
Demeter,^ z eer oude Gr. godin,
g
en haar vruchtbaar
ggodin, die de aarde zegent
g
maakt, de leermeesteres van
den landbouw, die voorgesteld
werd met een krans van korenaren en een vruchtenkorfjein
de hand. Toen haar dochter
Persephone door Hadesgeroofd
g
was, zocht D. haar overal op
aarde, tot Helios haar van het lot
van haar dochter opP de hoogte
$^
bracht en van Zeus verlande
g
dat Persephone
het voornaamste
p
edeelte
van het jaar
aar
1 (voorjaar
J
(
en zomer) bijJ
moeder en
het overige
deel
bij
haar
gemaal
J
g
g
Hades zou doorbreng en. (Deze
(
mythe
hangt samen met de afYtg
wisseling van dood en leven in
de natuur.) Een van de oudste
plaatsen, waar D. vereerd werd, 482. Demeter.
was Eleusis in Attica.
Demetrias, oude stad in Thessalië, aan de PagaGol van Volos),in 290 v. Chr. door
saeischeGolf(
GolfGolf
Poliorcetes gesticht, ggedurende langen
g
tiJd de residentie der Macedonische koningen.
g
Demetrius een onder de Helleensche heerschers
van het Macedonische en Syrische rijk
rij veel voornaam. Van de Macedonische heerschers
zijn de meest bekende: D. PoliorceteS
Stedenbelegeraar"), zoon van Antianus
den Eenoogige,
9
^9^9e
geb.
eb. 337 v. Chr., veroverde in 307,^tegen
g Cassander
naar Griekenland uitgezonden,
Athene en bracht
g
in 306 bij
bi' Cyprus de Ptolemaeïsche vloot een beslissende nederlaagg
toe,^ werd in 294 koningg vanMdoace
nië. In 287 door koning
verdregP
yr3^hus van Epirus
P
ven, ging hij
hij naar Azië, werd daar spoedig
P
g door zzijijn
zich aan Seleucus
Pen verlaten en gedwongen
g
g
over teeven,
die hem te Apamea
aan den Orontes
g
P
gevangen hield; hijiJ stierf ald. in 283. — Zijn
^J n klein
zoon D. II,^ zoon van A ntianus
Gonatas,^ regeerg eer
q
de van 239-229 v. Chr. -- D. Ill, z oon g
van koning
Philippus
V, na 197 v. Chr. tijdelijk als gijzelaar
t&
p1^
gJ
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Rome, kwam in 181 in verdenking en werd uit den
weg
$$geruimd. -- Van de Seleuciden moeten genoemd
$
worden: D. I Boter („Redder"),koning
$ van Syrië
Yr
h
r.,
zoon
van
161-151 v. C
Seleucus IV, sneuvelde
J hij
in 149, terwijl
hij vluchtte voor den rebel Alexander
Balas. — Zijn zoon D. II Nicator („Overwinnaar")
verdreef in 147 v. Chr. den overweldiger, werd in 139
door de Parthen verslagen
en tot 130 gevangen
$
$
$
gehouden;
in 126 te T
Tyrus vermoord.
$
Demmin, stad in het reg.-distr. Stettin in de Pruis.
prov. Pommeren, aan de Peene, 12 000 inw.; machinefabrieken,aanen houthandel, veemarkten.
$ra
Democratie. Zie Volksr eeri .
Democritus, Gr. wijsgeer, geb. te Abdera (omstr.
460;est.
$ 351 v. Chr. natuurvorscher, wiskunstervaar, sterrenkundige en taalgeleerde,
$
grondlegger der atomistiek atomenleer stelde als de
ware kennis" die van het verstand tegenover
de zintuigelijke
waarneming;
$
$ noemde het hoogste
$
goed
de zielsrust, die berust opP$
wijs genieten en
$
verstandige werkzaamheid. D. wordt, als steeds
lachend om de menschelijke
dwaasheid,
J
^ vaak$esteld tegenover Heraclitus, welke daarover weende.
Demonesi, Prinsen- of eigenlijk Prinsessen-Eil.
neen
$ eil. in de Zee van Marmora, waarvan Prots
Anti$onij Chalki en Principo
zijn Men
P bewoond zijn.
ze om hun klimaat het ^^
CaPua van Turkije."
Demosthenes, Gr. redenaar,eb.
$ 383 v. Chr. in het
Attische demos Paeania, vormde zich onder de
Ieidin van Isaeus tot rechtsleiding
geleerd redenaar, trad aan de
spits van de Atheensche onafhankelijkheidspartij
J
P J en
trachtte in zijn
J beroemde
P ' ' PP
ische redevoeringen
$
(vandaar nog
ica"
$ „PhiliPP
voor : „heftige, aanvallende
redevoering" )zijn medeburgers
$
eneheel
Griekenland tot den
$
vrijheidsoorlog
teen
tegen Phils
ppus
van Macedonië te brengen,
later werd hijJ door de MacedonischeP
artsJbeschuldigd zich
te laten omkooPen en veroordeeld ; dus nam hij
J tot den
dood van Alexander(323) de
' a.
wijknaar Troezen en Ae$m
hij
Eervol teruggeroepen, riep
ris hij
•
tot den Lam^schen oorlog 483. Demosthenes.
en doodde zich, toen
die oorlog
tegen Antipater
2^ op
P
$
een ongunstige wending nam, in Oct. 322 v. Chr. op
Calauria door vergif. (Zie ook oP
'Har
palus Van hem
zijn
en 6 brieven (van
twijfel^
0 61 redevoeringen
$
achtige
Opmerkelijk
J
P
$
$ echtheid) bewaard gebleven.
is dat D., die de beroemdste der Atheensche redenaars zou worden, van nature daartoe in 'te$
heel niet aangelegd scheen. HijJj moest een hardnekkien strijd voeren tegen aangeboren eigenaardiheden
$
^die hem in den weg$stonden. Om te leeren met zijn stem een oote stormacht' e menschenmassa te beheerschen, oefende hijJ zich aan 't strand
,en declameerde tegen
Teneinde
$ de loeiende golven.
8

zich enkele belachelijke bewegingen af te leeren,
hing
$ hij een puntig
P $ zwaard boven zich, waartegen
$
een onwillekeurig
$$gebaar hem moest doen stooten.
Zijn
Zin „training"
$ is een prachtig
$ voorbeeld van ener P
gie en het succes was in verhouding daartoe.
Den. Zie Naaldboomen.
Demotika, stad aan de Maritza, niet ver van
Adriano
P of 5000 inw ; van 1713-14 hield Karel
XII er verblijf
J^; in 1915 aan Bulgarije
J afgestaan.
$
Denain, stad in het dep.
Denain
P Nord, in het N. van
Frankrijk,aan het Scheldekanaal; 27 000 inw.;
kolenmijnen.
Denarius, zilveren munt der oude Romeinen =
10 as = ong.
h hadden
vanaf 207 v. Cr.
$ 37 1 cent;
a
zij ook gouden D. ter waarde van 10 zilveren (fig.
484). Onder de Karolingische vorsten had men in

484. Denarius.
Frankrijken Duitschland D. = 1i$solidus. D. was
in het oude Rome ook eenewicht
= 1 84, vanaf
$
Nero's tijd 1
(1 Rom. pond
was iets
9i Rom. pond.
P
P
1
minder dan a K.G. ).
graafsch. in Wales, aan de Iersche Zee,
Denbigh,
g^$r
1714 K.M2., 137 000 inw.; hoofdst. Ruthin. — De
stad D.,
D. aan de ClwY
d, 7000 inw.
van de Schelde in
Dender ^ Dendre) , r. zijrivier
België, ontstaat bij0
uit de Oost- en de West-D.
en mondt uit bij Dendermonde,
is 105 K.M. lang,
8,
van Aalst tot aan de monding$$
gekanaliseerd.
in Opper-Egypte rov. Kenneh
Kenneh),
Dendera dorp
rPCP
N. van Thebe, opP den 1. oever van den Nijl,9000
ruinen (Hathor-tempel)
inw. ; in de nabijheid
i
P ) van de
Tentra.
oude stad Tenty ris of Tentyra
(Fr. Termonde), stad in de Belg.
de Dprov. 0.-Vlaanderen,
P
$ van
aan de monding en
der in de Schelde; vóór den°"oorlo had D. 10 157
inw., doch begin
$lnSept.
P is het na de bezetting$ door de
Duitschers voor hetootste
deel platgebrand.
Te
$rP
$
voren was er in de buurt felevochten
om den
$
Schelde-overgang.
Dendrieten,^ op
P boomen, struiken of mos
gelijkende
teekeningen
$J
$
^f $i . 485)
) op
P dessplijtP J
vlakken van vele esteenten (inz. kalkgesteenten). De D. zijn
geen afdrukken van
planten,
doch zijn
J n ontP
staan door afscheiding
485. Dendrieten.
van metaalosYden uit
toevallig in de spleten
P
gedrongen
$ zoutoplossingen.
$
Danten
Dendrobium,P
esl. uit
$ de fam. der Orchideeën overblijvende
J
$gewassen in 0.-Indië en Austra-
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lië, die op
vanwaar
P de takken der boomen groeien,
gr
hun stengels
De D. heeft vleezige
8 neerhangen.
g
g bla.
deren en sierlijke
J bloemtrossen,
zoodat zij als sierplanten
landen in warme kassenekweekt
worden.
g
Denekamp, g em. in het 0. van
derov.
P Overijsel, 4914 inw.;
omsluit deemeen
te Ootmarg
sum. Het dorp
rp
D. telt ruim 800
inw. In de nabijheidaan
de Dinkel de oude havezate Singrave.
Denemarken ( Deensch Danmark),
) koninkrijk,
J wordt verdeeld in het hoofdland: het
486. Dendrobischiereiland Jutland en de 0.
um.
eilandenFlinen,
Seeland, Laa(
land, enz.)) en de Faröer, te samen 40 368 K.M2.;
2 775 000 inw. en de nevenlanden: IJsland, Groen) en Dh-Weensc
landhet
gebied)
est
( gletscherloos
8
g
Indië, te samen 193 244 K.M2. met 124 000 inw.;
geheel D. telamen dus 233 612 K.M2. met 2 899 000
inw. Het hoofdland is een deel van de N.-Duitsche
Laagvlakte;
hoogste
] in
g
^ Ppunt de Eier-Bavnehbj
0.-Jutland, 172 M.. Jutland is in het 0. vruchtbaar, in het W. arm aan boomen, moerassig,
g zan di g, met duinen en strandmeren. De 0. eilanden zijn
vlak, wondriJ ker en vruchtbaarder dan Jutland.
Slechts korte kustrivieren(d
kustrivierende langste is de Guden-Aa
PJutland). De bevolkinggis van Germ. oorsprong,
heeft een afzonderlijke
taal en is bijnauitsluitend
J
Luthersch. Hoofdmiddelen van bestaan zijnakkerbouw en veeteelt en
in mindere mate visscherf'.
J De nijverheid
is,behalve in de hoofdstad, van zeer ondergeschikt
belang;
g
g de
handel en de reederijJ
zijn van beteekenis;
de beste haven is Kopenhagen.drijf
D. drift
aanzienli'
) ken handel met Nederland,
WaPen v. Denemarde invoer uit Neder- 487.
ken
•
land is grooter dan die
uit Duitschland en Zweden en Noorwegen te samen.
In 1910 bezat D. 3445 K.M. spoorweg
P
g en 3644 K.M.
staatstelegraaflijn.
Zweden
^ J De munteenheid (met
(
en Noorwegen
g
) is de kroon = 100 öre =
ggemeen)
1 0.68. Het leger
door alg. dienstg wordt aangevuld
g
jaar bij het staande
Plicht van 22 tot 38 jaar (acht
( J
leger
g en de reserve en acht ]jaar bijJ de extra-reserve).
De vredessterkte bedroegg in 1911 ruim 14000 man,
op
ruim 85 000 man. De vloot telt
P oorlogssterkte
gs
73 schepen,
w. o. 7Ppantserschepen
P
P met 30 kanonnen;
het marinepersoneel
bedraagt omstr. 1400 man.
Pe^
Kerkelijk
J is D. verdeeld in zeven Luth. bisdommen,
benevens het bisdom IJsland. Administratief is D.
(uitgez.
gez. Kopenhagen)verdeeld in 18 ambten, onder
een ambtman. Hoofd- en residentiestad is KopenPhagen.
— De staatsre
de ^
grondwet
eling berust opP
g
g
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1849(herzie 28 Juli 1866 en 5 Juni
van 5 Juni 1849herzien
1915). De Rijksdag
g bestaat uit een Folketing
g Tweede Kamer) van hoogstens
140leden, voor 4] jaar geg
kozen. Kiesrecht voor het Folketing
g bezit iedere
man en vrouw, die burgerrecht
heeft, den leeftijd
g
van 25 jaar bereikt heeft en een vaste woonplaats
P
bezit binnen het land. Kiesrecht voor het Landsting(Eerste Kamer) bezit ieder kiezer voor het
Folketing,
die den leeftijdvan 35 jaar bereikt heeft.
gJ
Het aantal leden van het Landsting bedraagt
^72,
waarvan er 18ekozen worden
door het Landsting
g
zelf. Deze 18 hebben 8 jaar
jaar zittingg en treden tegelijk
gJ
af. Van de 54 overigen
g treedt de helft om de 4 jaar
]
af. Het Folketingg kan door den koningg ontbonden
worden, het Landstingalleen in een zeer buiten ggee
woongeval
van conflict met het Folketingg en wan g
neer er veranderingen
in de grondwet
gemaakt
g
^
g
moeten worden. Deze veranderingen
g moeten door
een directe stemminggoedgekeurd
worden
door de
gg g
kiezers voor het Folketing.
zijn
J zeven verantg Er zij
woordelijke
ministers. — Financiën. Voor het jaar
jaa
J
13 bedroegen
g de inkomsten 97.8 mill. kronen en
de uitgaven
101.7 mill. kronen; de staatsschuld
g
bedraat
bedraagtruim 197 mill. kronen. — Het wapen
pe is
een door twee wildemannenehouden
schild, waarin
g
de wapens
van de afzonderlijke
afzonderlijke landsdeelen (fig.
P
( g
487 De landskleuren zijn rood, wit, rood: de
vlagg (Danebrog)
(
g,)is rood met wit kruis. — Geschiedenis. De verschillende kleine Deensche staten, door
en (Godfried 804-810
geregeerd,
ere
d
gouwkoningg
g
den reeds door Germ den Ouden.
(est
g 935) veree nigd. Deze was aan Duitschland schatplichtig, even zoo zijn
) zoon Harald Blauwtand, die in 976 Christen werd. In de 1 l eeuw onderwierpen
rp de Denen
onder de koningen
(gest.
g Sven en Kanut den Groote (g
1035) Noorwegen
en Engeland,
doch na Kanuts
g
g
dood herkregen beide landen
hun zelfstandig-g
heid weder; later, onder Kanut VI(1182-1202) en
Waldemar II(1202-41) werdenoostelijke
de J
en
zuidelijke Oostzeekusten veroverd, welke echter
door de nederlaag
22 Juli 1227 bij
bi'
g van Waldemar II,^
Bornhbved, weer verlorenen.
^g Er volgde een
tijd
tot Waldemar I V
J van binnenlandsche oorlogen
g
(1304-75) de macht van D. weder herstelde. Zijn
dochter Margaretha,
g
ggehuwd met koningg Hakon van
Noorwegen, veroverde in 1389 ook Zweden en liet na
den dood van haar man haar achterneef Erich van
Pommeren tot koningg van de drie landen kiezen,
waarop
P (20 Juli 1397) de eenheid van het rijk
J voor
altijd
werd door de Unie van Kalmar,
J vastgesteld
g
doch de Zweden kozen reeds in 1448 weer een
inlandschen koning,
terwijl in D. en Noorwegen met
gg
Christiaan 1 1448-81 het Oldenbur gach konin gshuis op
P den troon kwam. Christiaan werd in 1450
in Noorwegen,
in 1460 in Sleeswi'k-Holstein
als
g
J
landsheer erkend, kon zich echter evenmin als
zijnzoon en opvolger Johan((1481-1513)) in Zweden
staande houden, en onder Christiaan II ( 1513-23 )
scheidde Zweden zich voorgoed
van D. af. Christiaan
g
(( Zie vooral op
P Christiaan II, blz 328)) werd verdreven en zijn
J oom Frederik I (
) tot zijn
J oP volger
g ggekozen onder hem drongg de Hervormingg in
2fi
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D. binnen; na zijn
J dood brak een troonPvo
8soorlogit,
de z.g. gGravenoorlog:
en
6 de burgers
8
8
boeren wilden Christiaan II op
e den troon herstellen, de adel, die hetleit
P won, begeerde
g
Frederiks zoon tot koning
8 (Frederik II). Onder Frederik II(1559-88) en Christiaan IV(1588-1648)
voerde D. on^
hikki
e oorlogen
^ tegen
8 Zweden en
8
1648-70 ver III 1648-70)
Duitschland; onder Frederik III(
D. tot
overdo Karel X van Zweden in 1657eheel
8
op
g 8
P Kopenhagen na, en werd D. van den ondergang
gered door de tusschenkomst van den keurvorst van
Brandenburg en van de Nederl, vloot; in 1660 moest
D. van de landen aan de overzijdevan de Sond:
Schonen, Blekinge,
8 Holland en Bohusln, alsmede
van de suzereiniteit over Sleeswijk,afstand doen.
In Nov. 1665 werd een nieuwe,eheel
absolutistische
8
in evoerd gdoor de z. g. Koningswet.
rijksgrondwet
g
g
de rechtspraak,
Christiaan V ( 1670-99 verbeterde
)
P
graafschappen
en verkreeg
PP Oldenburg8 en Del8de$^
menhorst; Frederik IV ( 1699-1730 )hief de lijfei^ enschaPin 1702 opPen handhaafde zich in den strijd.
tegen
( Noordsche Oorlog). De re8ee^n Karel XII (Zie
rin8 vanChristiaan VI(1730-46) en van Frederik V ( 1746-66 verliepen
^J geP zonder belangrijke
beurtenissen. Onder Christiaan VII(1766-1808)
heerachten de ministers Struensee en Bernstor((oom
en neef) als vertegenwoordigers van het verlichte
van
despotisme. Aan hen dankt D. de bevrijding
den boerenstand (1788), de verbetering
g van de
volksschool en de beperking
P
P
g van
g van de privileges
den adel. In 1773 kwam D. door afstand te doen van
Oldenburg
g en Delmenhorst weder in het bezit van
het hertogelijk
deel van Sleeswijk-HolrP
8J Gottorpsche
re ent vanaf 1784, koning8 van
VI(regent
stein. Frederik VI
1808-39)) werd in den En elsch-Franschen
oorlog
8
betrokken ; de Engelschen
bombardeerden van 2
g
tot 5 Sept.
1807 Kopenhagen en bemachtigden de
P8
Deensche vloot. Bij
J den vrede van Kiel stond D.
in 1814 Helgoland
aan Engeland
en Noorwegen
g
g
g
aan Zweden af, behield echter Zweedsch-Pommeren,
dat het met Pruisen ruilde tegen
8 en
8 Lauenburg
trad voor dit hertogdom en Holstein tot den Duit1839-48 trachtVIII 1839-48)
schen Bond toe. Christiaan VIII(
te de hertogdommen SleeswiJ k-Holstein (z.
( a.)) nauwer aan D. te verbinden en hiertoe door den Open
P
erfBrief van 8 Juli 1846 de Deensche(vrouwelijke)
opvolgingin de hertogdommen in te voeren. Onder
volde
Frederik VII(
8 24 Maart 1848 de
inlijving
van Sleeswijkbi het koninkr. D., hetgeen
g
J ^bij
tot den Duitsch-Deenschen Oorlog
8 (1848-50 )
af; na het einde hiervan werden
( z. a.) aanleidin^g
de hertogdommen
door de tusschenkomst van
g
Pruisen en Oostenrijk
J weder aan D. overgegeven.
Gedurende den oorlog had een constitueerende
in samenwerking
met den koninggde zeer
Rijksdag
^
liberale, op
Palg.
8 kiesrecht berustende grondwet
^
van 5 Juni 1849 opgesteld.
Bij het Londensch
PgJ
Christiaan van
tractaat van 8 Mei 1852 werdrins
P
Sleeswijk-Holstein-Sonderbur
9 als event.
^
9 -Gliicksbur
vereenigd monarchie erkend;
troonsoP
volger in de vereende
deze 15 Nov. 1863 den kinderloozen Frederik
VII als Christiaan IX opvolgde en de nieuwegrond^

wet van 13 Nov., die de volledige samensmelting
van Sleeswijk met D. voorbereidde, afkondigde, brak
de oorlog
^J uit (zi Duitschg met Pruisen en Oostenrijk
van 1864); D. leed de nederlaag
oorlog
g en
moest bij
J den vrede van Weenen 30 Oct. 1864 alle
aanspraken
op Sleeswijk-Holstein
en Lauenburgg
J
P
afstaan. 28 Juli 1866 werd een grondwetsherziening
goedgekeurd, waardoor departijgeschillen in den
RiJ ksraad en het conflict tusschenregeering
re eerie en
Folketing
g bijgelegd werden; in 1873 volgde de reorganisatie
van het leer.
Toen 11 Juni 1875 het
8
8
ministerie Estrup de leidingg der zaken overgenomen
^
had, legde
het de volksvertegenwoordigingveeleen
8
omvattend landsverdedi '
lan voor, waarin de
versterking
g van Kopenhagen een der gewichtigste
8
^
puntenP
was. Het plan werd zonder de toestemmingg
van het Folketing doorgevoerd
en negen
jaren lang8
8
^J
(1885-94) werdere
eerd zonder een door de
^ 8
volksvertegenwoordiging,overeenkomstig
overeenkomsti degrond^
wetoed
be^
ooiin
g
8 ekeurde,
g. Eerst in 1894 volgde
8
een overeenkomst tusschen Folketing
g en re^ eerie^.
Estrup
opvolger
er
baron Beedtzzijn
P 8werd
p trad af, zijn
Thott, na diens aftreden leidde Htirrin9'( 1897—
1900) de zaken, onder wien zich het financieel conflict hernieuwde. Eerst onder het liberale ministeDeuntzer 1901-05)
tie van Deuntzer(
1901-05 werdenregeering
re eerie en volk
het weer eens, en de verkiezingen
8 van 1903 en 1906
brachten aan de re
arti
meer J een goede
8 eerie
8aP
8
derheid. In 1904 kreeg
g IJsland een eigen
6 minister.
Na den dood van Christiaan IX volgde 29 Jan.
1906 zijn
zoon
Frederik VIII hem in de re eerie
J
regeering
op.
P Frederik VIII stierf 14 Mei 1912 onverwachts
gedurende
een reis te Hamburg;
werd
opgevolgd
g
ghijJ
P^
d
g
door zijn
re eerie
J zoon Christiaan X. Onder diens regeering
werd 5 Juni 1915 door het in 1913 aan het roereg
komen 2e ministerie-Zahle de nieuweondwet
tot
8r
standebracht
(zie
( hierboven onder staatsregeling),
e9' n9')á
8
waarbij
J alle Ppolitieke voorrechten, met name die.
derondbezitters
werden opgeheven
ende
vrou $^
P8
wen kiesrecht kregen.
In den
^
8rooien oorlog
^ bleef
D. onzijdig.
Denfert-Rochereau, Pierre Marie Aristide, Fr.
kolonel,eb.
( P
g 11 Jan. 1823 te Saint-Maixent (dep.
Deux-Sèvres),
zijn
) gest. 11 Mei 1878, bekend door zijn
van de vesting^Belfort
8^g
8e verdediging
tegen
g de Duitschers in den Fr.-D. oorlog.
^
Alicante in het Z. 0.
Denis havenst. in de prov.
Denia,
P
van Spanje;
000 inw.; handel, voorn. in rozijnen.
9
P l
Denison stad in den staat Texas, in het Z. der
Ver. Staten, 12 000 inw., handel.
Fr.
Dennery
y
phe Philippe,
p
rY (of d'Ennery),
tooneelschrï
est.
^J gest
J ver,ggeb. 17 Juni 1811 te Parijs,
Jan. 1899; schreef, deels met anderen, talrijke
volksstukken ,Marianne, een vrouw uit het volk"),
blijs
blijspelen,
J elen, vaudevilles en drama's.
dorp
Potsdam van
rP in het reg.-distr.
^
g
de Pruis.rov.
P Brandenburg,
^ 372 inw.; 6 Sept.
P 1813
versloe het Pruis. leger onder Billow((later Billow
versloeg
von D. er de Franschen onder Ney.
y
de naam
Dent,^ in de Fr. en Fr.-Zwits. Alpen
P
voorke8elvormige bergtoppen die in D.-Zwitserland horn" heeten) D. de Morcles in de Berner
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Alen
D. du Midi (3260 M ),
Alpen(2980 M ); ertegenover
8
D. d'Herens (4173)) M. en D. Blanche (4364 M.) in
de Penninische Alpen; D. de
Jaman (1879 M.
M.) opP
(
deens
^ van de kantons Waadt en Freiburg,g enz.
Zie ook op
P Berg.
aafsch. LanDenton and Haughton,
g ^ stad in het ^
caster, in het N. W. van Engeland;
17 000 inw.
8
D'Entrecasteaux- Eilanden tot Britsch-Nieuwarchie el, ten Z. 0. van NieuwGuinea behoorende
Guinea; 3145 K.M. 2, hoofdeil. Fer son1320
(

K.M.2).
Denver, hoofdst. van den staat Colorado in het

midd. der Ver. Staten, aan de South Platte, in 1858
doorgoudzoekers
gesticht,
213 000 inw. ; (Methodisg
8
tische) universiteit, munt; handel.
Ver. Provinciën
Deoband, stad in de Eng.-Ind.
g
N.,W.-Provinciën, thans Agra, div. Merat); 20 000
inw.
ver Deportatie,
^ verbanning
P
p0
g naar een bepaalde,
wiJ derde Pplaats, met gedwongen
opzendingg daarheen
g
g P
en verblijf
J aldaar, reeds onder de Rom. keizers
bestaande; in den nieuweren tijdtot 1858 nogg in
Engeland
in zwang
g
g naar Noord-Amerika; Bermuda's, na 1784 naar Van Diemensland, Tasmanië en Nieuw-Zuid-Wales); tegenwoordig
g
8nog
8 bestaande in Rusland (naar Siberië) en in Frankrijk
J
(naar Fr.-Guayana, sedert 1871 vooral ook naar
Nieuw-Caledonië . In Frankrijkmoet de D., als
politieke straf, welke soms verzwaard wordt tot
wel onderscheiden
P
,^ D. in een versterkte laats",
worden van het overbrengen
van
P
^ (transportatie)
ewoneenne
misdadigers
Y
g naar de strafkolonies (Cayenne,
enz.. Deede
genieten een zekere mate
Pog
g rteerden
vriheid.
van
31 Jan.
De retie Agostino,
Depretis,
g
^ It. staatsman, geb.
g
1813 te Mezzana bij
J Stradella, werd advocaat, in
1848 afgevaardigde van de gematigde
g
$ linkerzijde,
in 1859ouverneur
van Brescia, in 1860 rodictag
P
for van Sicilië, in 1862 minister van openbare
P
werken, in 1866 min. van marine, later van f financiën, van 1876-78 en van Dec. 1878 tot Juli
1879 minister-P resident, later onder Cairoli van
1879-81 minister van binnenl. zaken, vanaf Mei
1881 weder min.-president;
P
gest. 29 Juli 1887.
be ^
' woor De Profundis(Lat. Uit de diepte"),
P
den van den 130sten Psalm; boete- en treurzang
in de Kath. Kerk.
Deptford, Z.O. voorstad van Londen, op
P den
rechteroever van de Theems, 109 000 inw.; aPP
roviandeerin$sma g
azi Jnen der marine; centrale voor
de electrische verlichting
8 van Londen.
Derbent ( Derbend havenst. in het Russ.-Kaukasos-8ebied van Dagestan
aan de Kaspische
Zee,
P
^
15 000 inw., met oude vestingmuren en citadel.
In de nabijheid
begint de Derdentche of Kaukasische muur, die in de Oudheidebouwd
werd tegen
g
8
invallen van volkeren uit het Noorden.
Derby,
graafsch. in N. Engeland,
Y^ gr
^ 2666 K.M 2. ,
g
684 000 inw.; bergachtig
g
g (Penninische keten met
den High Peak, 636 M. in het N.). — De hoofdst.
Derb
Y^ aan de Derwent 123 000 inw. ; zi Jdef abrieken.
Derby-wedrennen,
En
aardent
^ d e beroemdsteEng.
gP
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wedrennen, in 1780 ingesteld door graaf
Derby,
y
^
wordenehouden
gehouden
op den Woensdag
P
g vóór of na
Pinksteren (Derby-dag)
te Epsom,
hiernaar worden
y
P
ook elders dergelijke
g J wedrennen D.ggenoemd.
von, BrandenDerfflinger ^ Georg, rï
J heer
J
bur8sch veldheer, geb.
10 Maart 1606 te Neuhofen
g
er-Oostenrijk als zoon van een Prot. landin 0 PP
bouwer, trad in dienst bijJ het Zweedsche leger
g en
onderscheidde zich in den 30-Jarigen
g Oorlog,
g in 1655
gingJ
hi in Brandenburgschen
dienst over, werd in
g
1670eneraal-veldmaarschalk.
Hij won den slagg
J
bij
J Fehrbellin (28 Juni 1675} ; veroverde in 1678
Stralsund, versloeg
g de Zweden in den winterveldtocht van 1678-79,est.
g 4 Febr.1695 opPzijn land
ggoed Gusow bijJ Kiistrin .
Der Kinderen, Antonius Johannes, Ned. schilder,
vooral beggeb. 20 Dec. 1859 te 's Hertogenbosch,
g
kend om zijn
J muurschilderingen
g „de Processie van
het Mirakel te Amsterdam"(
Amsterdam"1889,
1889 Suasso-museum
Amsterdam), muurschilderingen
8 in het stadhuis
te 's Hertogenbosch
(1891) enz.
g
en dichter, geb.
2
Deroulède Paul, Fr.oliticus
P
g
Set.1846; hij Jnam in 1870 als vrijwilliger
Sept.
deel aan
den oorlog
gteen
g Duitschland en is bekend als
leidervanaf
1895 president)
) van den Patriotten(
P
Duitschbond en door zijn
8en
J fanatieken haat tegen
land. In 1900 werd hij^wegens
samenzwering
8
gtegen
g
het republikeinsch
bewind voor 10 jaar
jaaruit
Frankrij
Frankrijk
P
: hij
J keerde echter reeds in 1905 terug,
^
tengevolge van de aannemingg van de amnestiewet; schreef „Chants d'un Soldat" (1872-1875) en
drama's. D. stierf 30 Jan. 1914 te Nizza.
in
Dertigjarige
Oorlogg noemt men den oorlog,
gl ^
g^
Duitschland van 1618 18 duurde en veroorzaakt
werd door schending
van degodsdienstvrijheid,
g
welke aan de Boheemsche Stenden door keizer
Rudolf II in den Majesteitsbrief
Majesteitsbrief toegezegd was en
door den opstand
van Bohemen, welke van die
P
schending het gevolg
schendin
was (23 Mei 1618). Bohemen
8
scheidde zich van Oostenrijkaf en riep
P Frederik V
van de Palts tot koning
n9)
8 uit de ((z. 8g. Winterkoning),
die echter in den slag bij
J den Wittenberggbij
J Praagg
door het leger
b van de Katholieke Liga
ga werd verslagen
g (8 Nov. 1620).).De overwinnaars brachten
nu den strijd
^ naar het ggebied van Frederik, de Palts,
over en na de overwinningen
Wim fen, Hóchst
J Wimpfen
g bij
Stadtlohn op
departijgangers van Frederik, ook
P
naar de Neder-Saksische landen. Fredrik V zelf
nam de wijknaar ons land. In 1624 stelde Christiaan IV van Denemarken zich aan het hoofd van
de Prot. landen,^g
gestemd door Engeland,
Frankrijk
Frankrij
g
de Nederlanden; hij
hi' werd echter, nadat Wallenstein 's keizers veldheer, den graaf van Mans eld
op
25 April 1626 bi
bijDessau overwonnen had,
P
27 Aug.
g
gbijJ Lutter aan den Barenbergg verslagen
en door Wallenstein gedwong en met den keizer te
Lubeck op
P 12 Mei 1629 vrede te sluiten. De Zweedache koning Gustaaf Adolf,die door het voortdrinke legermacht naar de Oostzeekeizerlijke
gen van de keizerli
kust bezorgd
g werd, kwam in den zomer van 1630
de Protestanten te hulp,
kon
de verwoesting
g
van Maagdenburg door Tilly
y((20 Mei 1631) niet
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voorkomen ; hij versloeg
ging
de Veygoux,
y echter, in vereeniging
g Tilly
ane, Fr.
^ Louis Charles Antoine,
Yg
met de Brandenburgsche en Saksische legers,
bijJ generaal,
geb. 17 Aug.
a
yt
g
g
g 1768 op
P het kasteel Ayat
Breitenfeld (17 Sept.
(Auvergne). Hi
Hijonderscheidde zich gedurende
{ Apr.
P 1631) en aan de Lech (15
P
g arende de
1632 en trok Mi nchen binnen. W allenstein bood de Revolutie-oorlogen,
Revolutie-oorlo
en werd in 1798 brigade-generaal
g
g
.
Zweden het hoofd bij Neurenbergg en trok daarna in 1794 divisie-generaal.
Na den te
ragt
ocht van
an het
naar Saksen, hijJ werd echter verslagen
bij
Liftzen
RiJnle
hij
J
g
Ser onder .Moreau^ verdedigde
J Kiehl 2
g
door het leger van Gustaa
f Adolf, welke in dien slag maanden tegen
ge
g
g aartshertogg K arel. In 1798 vergezelsneuvelde16
naar Egypte
( Nov. 1632). HijJ knoopte
P met Zweden de hij
J Bonaparte
p
gYP en veroverde OpperPP
en Saksen onderhandelingen
aan; doch werd den Egypte.
Frankrijk
In Frankrijk teruggekeerd,
g
aar
,ginghij
egg
Jnaar
25sten Febr. 1634 vermoord. Het keizerlijke
Italië
en
besliste
den
slag
bij
Marengo
door
een
J leger
J
g
en
charg
behaalde 6 Sept. 1634
een overwinning op hertog
gP
g ge, waarin hij
t
J sneuvelde ((14 Juni 1800). De EgyptegYPe
Bernard van Weimar en den Zweedscheneneraal
naren hadden hem den bijnaam
gegeven van: de
g
gg
J
Horn, bijJ
en,
waarna
Saksen
met
den
Rechtvaardige
g
9 Sultan.
keizer te Praagg vrede sloot (30 Mei 1635), tot welken
Descartes
Descartes, R ené,g
gewoonlijk
J Renatus Cart aszus
vrede de meeste Proestantsche staten toetraden. genoemd, Fr. wijsgeer, geb.
eb. 31 Maart 1596 te Lahaye
a Ye
— Frankrijktrad nu, openlijkmet Zweden ver- in Touraine, hield van 1629-49 in Nederland
n verbonden, in dezen oorloggP
op; de Zweedsche veldheer blijf((in Holland, Overijsel
J en Friesland,, hett laa te
Baner versloeg
de keizerlijken
4 Oct. 1636
bij Egmond
op den)^
Hoef ;
J
J
g
^ P
Wittstock; Bernard van Weimar, nu bevelhebber werd door koningin
van het Fransche leer,
g behaalde 3 Maart 1638 een Christina naar Stockoverwinning
bij Rheinfelden en veroverde Breisach; holm ontbonden en overg^
hiJ stierf echter 18 Juli 1639. Frankrijk
J stelde zich leed ald. 11 Febr. 1650;
in het bezit van zijnJ veroveringen.
g De opvolger hijJ was de scherpzinnigvan Naner, Torstenson, versloeg
ste denker der FranJ
g de Keizerlijken
OP 2 Nov. 1642 bijJ Breitenfeld, veroverde Holstein schen en met Spinoza
en Sleeswijk
6 Maart 1645 het Oos deondle
er der nieuJ en vernietigde
g
^ gg
tenriJ ksche leger
g bijJ Jankau. Na de overwinninggbij
^ were wijsbegeerte. D.
{ Aug.
,Ailersheim3
uit van den twijfel
g 1645)) drongen
g de Zweden en
Franschen, onder Wrangel en Turenne, Beieren aan alle weten, alleen de
en Bohemen binnen; de verovering
denk, dus
g van de Alt- stallingIk
g
stadt van Praagg werd gestuit
door het sluiten van besta ik" (^9 ito ergo
g
9
488. Descartes.
den Vrede van WestPhalen (z.
{)
a.) te Munster en Os- aam) was voor hem aan
nabrnck, 24 Oct. 1648. Door dezen gruwelijken oor- geen
twijfel onderhevig.
Ook
was hijJ wiskundige
twijfel
ge
g
logerd
Duitschland op Pvreeselijke
geometrie),
J wijzeverwoest, (schepper
g
) sterrenkunPP der analytische
Yt
g
verarmd en in zijngeestelijke
ontwikkelinggg
gestuit; die
gZij
en natuurkundige. Zin voornaamste werken
g
het werdinwendig verdeelden machteloos naarbuiten.
philosophia"
(1641)
J n: „Meditationes de prima
P
P
(
P
Dement, naam van verscheidene rivieren in en „PrincePiaP
philosophiae"
(1614).
P
En eland :1. zij-riv.
Engeland:8^
van de Trent, in het graafsch.
Deschanel, Paul, Fr. staatsman,eb.
g 13 Febr.
DerbY, 96 K.M. lang;
van de{ N.- of Yor- 1856 te Brussel, was vanaf 1876 onderprefect
rp
in
J
g L zij-riv.
ker-)use
O, graafsch.
York, 92 K.M. lang;
; uit- verschillendelaatsen,
werd in 1881 tot lid
^
gde
P
Derwentwater,
vloeiingan
het bergmeer
van de Kamer van Afgevaardigden gekozen
ekozen, in
g
^
^ graafsch.
^
Cumberland, 55 K.M. lang;
en 1901 was hijJ voorzitter dier Kamer, in 1899
g^ r. ziJ-riv.van de Tyne,
yn
50 KiM lang.
werd hij
g
J lid van de Académie. HijJ schreef „Figures
8^
P
„bedelaar"). Met dezen naam wor- de femmes" (1889),„Figures littéraires” (1889) e. a.
Derwisj (Perz.
den
geduid de leden der Mohammedaansche werken. 23 Mei 1912 werd hij
aan
tot voorz.
J opnieuw
P
godsd.
orden; zij
Hij
ekozen.
Hi
^
J wonen meestal in riJ kbe ' tigde van de Kamer van Afgevaardigdengekozen.
kloostersTek'e
of Chankah), onder toezicht van is een vurigg voorstander van evenredige
en
{
g verte ^genbijzonder
hoofdense'iks
of irs
zijn be- woordi
'.
J
J
P . In het bijzonder
^g
kend : de dansende en de huilende" D.
te
Deshnew, Semen Iwanow, Russ. kozak,eb.
g
Desa of dessa,^ op
P Java de alg.
g benamingg voor een WelikY Oestjoeg,
] g^ was de eerste, die in 1648 het
dorp
rp
met al de gronden,
gr
die er bijJbehooren. De D. 0.-Punt van Azië omzeilde van de Kol Ymamon
-is het middelpunt
van het Javaansche volksleven dinguit tot aan de Anadyr-monding. Naar hem
P
en tusschen de bewoners bestaat een groote mate werd in 1878 de Oostkaap
g
P aan de Behring-straat
van solidariteit, inz. daar, waar een communaal in kaap
P D. omgedoopt.
bezit bestaat. Aan het hoofd der D. staat een dorpsrp
Desiderius,
^ de laatste koningg der Lon gobarden
bestuur,ekozen
uit de ^
grondbezitters en waarvan hertog
g
g van Tuscië, veroverde in 756, na den dood
de Toerah de voornaamsteersoon
is.
van Aistol , het Lon gobarden-riJ k en geraakte,
als
P
g
Desaguadero, belangrijke riv. in den Z.-Am. staat vijand
der Ppausen, in twist met Karel den Groots;
J
Bolivia, heeft haar oorsprong
P g in het Titicameer door dezen werd hijJ beoorloogd
g
^ geno g en gevangen
(3800 M. boven de zee)) en mondt uit in het meer men(774)en naar het klooster CorbyYg
gebracht,
van Aulagas;^ lengte 300 K.M. De D. is de hoogst
J stierf,
^ waar hij
els ge
en riv. der wereld.
ont8metting noemt men de behanDesinfectie of ontsmette
g

DESINFECTIE—DESTILLATIE.
rPen van ver deling,
$, waaraan stoffen en voorwerpen
schillende ' aard onderworpen
rp
worden met het doel
de zich daarin bevindende ziekte-kiemen, n.l. de
bacteriën onschadelijk
hJ te maken en hun ontwikkeheeft het best plaats
lis gte beletten. De vernietiging
P
^8
daartoe verin stoom van 100°afzonderli'ke,
C. in f
vaardi de toestellen; stoffen, die door stoom zouden
lijden, worden in desinfecteerende vloeistoffen (inz.
oplossing
Pgelegd.
8 g Aarde, asch, turf
^ van kakzee
P
"n mechanische desinfectie-middelen; scheikundige
zijn sublimaat,^ carbolzuur, lysol,
creoline, creosoot,
^
Y
chloorkalk enz. ; van deasvormi
e8 is formaldehyd
Y
g
het beste. De D. behoort verricht te worden door
ervaren vaklieden, het best in sPeciale desinfectiemiddelen en
inrichtingen.
Zie ook Antiseptische
p
g
gevallen
Antiseptische
wondbehandeling.
n9 In sommige
gg
p
is D. wettelijk
J voorgeschreven.
g
Desirade La een der Fr. Kleine Antillen, behoort tot Guadeloupe,
P 27 K.M 2., 1500 inw.; werd
door Columbus 3 Nov. 1493 ontdekt.
Russ. vlaktemaat = 2400 vierk. saDesatine
Desjatine,
j
schen = 109,25 A.
van den Mississippi
Des Moines, 1. zijriv.
PP in Iowa
9
( Ver. Stat. 480 K.M. las8bi Keokuk uitmondend;
aan die rivier ligtde stad D. M. hoofdst. van Iowa,
86 000 inw. • universiteit; industrie, handel.
Desmoulins, Camille, Fr. revolutionair, geb. in
1760 te Guise in Picardië; hij
J wist in 1789 het volk
tot de bestormingg der Bastille opP te wekken. In dien
hij
zinblad
tijdredigeerde
JJ
S
Les Révolutions deFrance et de Brabant" en
noeAde zichzelf beteekenisvolProcureur- énéral
de la Lanterne" (z, v. a.
„al$e
meen leverancier van
de en had een zeer
groot succes (1789-91).
Als lid der Nat. Conv.
maakte D. deel uit van
den „Berg"(z
Ber "z. a.) en nam
aan den strijd
489. C. Desmoulins.
il tegen
S
de Girondijnen. Na hun
val tegen het einde van 1793 schreef hijJ in zijn
9
blad Le vieux Cordelier" echteremat'
er en,
g
van„gematigdbeschuldigd
heid", werd hijJ
otineerd, 5 Apr.1794, te samen met Danton. Op
P den
dag
Jnterechtstel8 van zijn
lisS, P^8
poogde zijn
J vrouw
de
Lucile D., tevergeefs
8
menigte tot opstand
te
Ps
bres$ en; zijJ werd evang
gen^
genomen en opP haar
8
beurt terechtgesteld.
g
Desna,
^, 1. ziJ riv. van den
DnJP
er, in de 8ouvernemenTs'erten Smolensk, Orel en
]
490.
m8ow in Z.-Rusland mondt
boven Kiew uit, na een loop
P Lucie Desmoulins.
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van 1051 K.M.. De D. is tot Brjansk bevaarbaa
voor stoombootee.
Desolation-land, het meest W. eil. van der
Vuurland-arch., behoort tot Chili, aan de Z.-kust
van het W. deel der Magelhaensstraat.
Bij
g
J der
ingang
de goede
ankerP1. Mercyhave
Merc haver
8 g dier straatli
^
g
Zie Desa.
u
es, keizer van Haltr
Jac
Dessalines, Jean q
omstr. 1760 op
werd
P de Afrik. Goudkust geboren,
8
als Negerslaaf
naar San Domingo
gevoerd en werd
8
gg
eigendom
van een vrijenNeger,
ei
wiens naam h'
B
g^
aannam; onderscheidde zich in den Onafhanke
lijksoorlog
de Franschen ((zie op
J
gtegen
g
P H aiti) dooi
dapperheid
en wreedheid, werd de rechterhand
PP
van Toussaint l'Ouverture(z. a.), verjoeg
g in 1803
Rochambeau van het eiland. In
den Fr.eneraal
8
1804 werd bijJ levenslanggouverneurdei
88
8
republiek
en in Dec. van dat jaar
liet hij
]
J zich tot
P
keizer uitroepen.
17 Oct. 1806 werd hijJg
gedood,
P
tengevolge van een samenzwering8 van hoofdof6cieren, die zich van het bloeddorstige
g monster
wenschten te ontdoen.
Dessau,^ hoofd- en residentiesi. van het hertogdom
g
Anhalt, aan de Mulde, 57000 inw. ; stads- en slotkerk (1554), kasteel (1552) met schilders enverzamelis8.
Dessauer marsch ,So leben wir"), It. marschmelodie, ter ontvangst
van den Ouden Dessauer
8
(vorst
Leopold
I van Anhalt-Dessau, Pruis. generaal
(
p
g
onder Frederik I en Frederik Willem I van Pruisen)
J diens intocht in Turijn,nadat de Fr.
ggeblazen bij
belegeraars
dier stad verslagen
^
g waren (1706).
ng,
g, waarDestillatie of overhaling,
door een vloeistof door toevoer van warmte inasB

491. Destilleertoestelde
Destilleertoestel(d vloeistof wordt inden
a tot het kookpunt
verhit, de vluchtige
P
g
bestanddeelen gaan door de buizen b, die
door water afgekoeld worden, condenseeren er en druppelenin
c neer).
PP
vormi^en en daarna door afkoelingg weer in vloeibaren toestand gebracht kan worden. D. heeft
plaats als een middel tot zuivering, immers de vaste
P
bestanddeelen, die in de vloeistof aanwezigg mochten
zijn,
J worden niet vervluchtigd
^ en 8gaan niet mee
over. Verder kan men er vluchtige stoffen door afscheiden van niet vluchtige
^
g en uit een mengsel
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van vloeistoffen met verschillend kookpunt de
bestanddeelen afzonderen. Immers de vluchtige
g
bestanddeelen en die met het laagste
^ kookpunt
P
zullen het eerst overgaan.
Verhit men bijv.
J v steeng
kolenteer van 70° tot 90° dan zal eengedeelte
ervan verdampen
dit gedeelte
is dat,
P en overgaan,
g
g
hetwelk de benzine bevat. Langs
scheikundigen we
gg
zon het moeilijker
zijn
uit het mengsel
J
J dit gedeelte
g
g
af te scheiden dan door D. D. komt inz. voor bijJ de
bereiding
ehjksch
g van alcohol, zoodat men in het dagJ
leven onder een destilleerderij
J een fabriek van
spiritualiën
verstaat. — Droge
P
g D. noemt men
het verhitten van droge lichamen (steenkolen,
(
hout, beengin, e. d.), in destilleertoestellen om de
vluchtige
(
g ontledingsProducten (lichtgas
g of andere
gassen) of het overblijvende
g(cokes
deel cokes houtskool,
beenderkool)te verkrijgen.
Jg
geb. 5
Detailla Eduard, Fr. veldslagschilder
^ g
Oct. 1845 te Parijs,
g van Meissonnier; voort leerling
naamste stukken : „Groet aan deewonden",
g
„De verdediging
van ChamPi ^Y
", „Uittocht uit
8mg
Hiiningen", „Revue bijJ Chálons"; verder hetprachtP
werk „L'armée francaise" (1885). Zeer bekend is ook
zijn
doek
„De
Droom"
(Luxembourg).
D.
stierf
te
J
(
g)
Parijs
J 23 Dec. 1912.
Determinisme leer, volgens welke de menschelike
J wil en dus ook de daden van den mensch door
onveranderlijke
onveranderlijke oorzaken buiten ons bePaald wor den; dit in tegenstelling
g
g met het indeterminisme,
dat de volkomen vrijheid
van den menscheli Jken
J
wil huldigt.
g
Detmold, hoofd- en residentiesi. van het vorstendom LipPe, aan den O. voet van het Teutobur
gerwoud, aan de Werre; 14 000 inw.; residentieslot
(16e eeuw). 5 K.M. verder naar het Z. W. ligtde
Grotenburg
( Arg met het Hermann-monument (z.
minus).
in het
Detroit, havenst. in den staat Michigan,
g
N. der Ver. Staten, aan de D.-riv., waardoor het
Huron- en het Saint Clairmeer in het Eriemeer afwateren; 466 000 inw.; stapelen handels-plaats;
P
in de nabijheid het fort Wayne.
3m
Dettweiler,^ Peter,^ D. geneesheer,
^ggeb. 4 Aug.1837
g
te Wintersheim R jnhessen , stichtte eeneneesg
inrichtingoor
longlijde
s te Falkenstein in den
gJr
g
Taunus,est.
12
Jan.
te
Cronberg.
D.
voerde
g
g
den ligstoel
en het sputumfleschje
gs
] e in voor tuberp
culoseliJ ders.
Deucalion, in de Gr. myth. zoon van Prome,theus en Clymene,
^
ggemaal van Pyrrha^ koning
g van
Phthia in Thessalië, redde zich met Pyrrha
in een
y
houten vaartuigg uit den Deucalionschen Vloed, waardoor Zeus het menschdom wilde verdelgen,
g landde oop
den Parnassus en werd de stamvader van een nieuw
Zijn
geslacht. Zn
J zoon was Hellen, stamvader
der Hellenen (Grieken).
endbund.
Deugdverbond. Zie Tu9
prov. Antwerpen,
ten
Deurne, g em. in de Belg.
^
gP
O. van Antwerpen,
12 934 inw.^^
tapijtweverij
; kantre
industrie.
in het 0. der prov.
Deurne en Liessel,
^ gem.
g
prov N.Brabant, 7522 inw.; bevat de dorpen Deurne, Liessel

en Helenaveen. Het dorp
Deurne (aan den spoorweg
P
g
Venlo—Helmond en het kanaal van Deurne naar de
Noordervaart)} wordt reeds in 712 in een oorkonde
vermeld.
gem. in de P
Deursen en Dennenburg,
prov.
rov N.-Bra^^ g
bant, ten W. van Ravenstein, 366 inw.
Deus(Lat.) God. D. ex machina g od uit de machine"), een aan de tooneelwereld der Ouden ontleende uitdrukking,
onverwachte
beteekent
de
ontg
knooP
in gvan het drama door het plotseling
P
g ingrijpen
van eenersoon
of door het toeval, zooals dit in de
P
tragedie
der Ouden dikwijls
door een
^J geschiedde
g
g
god,
od, die door een mechanisme Po het toonel neergelaten werd.
Deuteronomium of Tweede Wet is de naam van
het vijfde
boek van Mozes, dat een herhaling
J
g en
omwerking
g bevat van de wetsbepalingen in het
2e-4e boek. Het moeteschreven
zijn
J langg na den
g
dood van Moms en dateert waarschijnlijk
' uit den
tijdvan koning
)
g Jozia ((639-609 v. Chr.).
stad oop
Deutz, uit de 13e eeuw dagteekenende
g
den r. Rijnoever,
tegenover
Keulen; 1 April
J
g
P 1888
biJ Keulen gevoegd.
g
g
Deux-Ponts, Fr. naam voor Zwesbrucken.
in West-Frankrijk,beDeux-Siwres departement
P
staande uit deelen van Poitou, Aumis en Saintonge,
g
6054 K.M2., 338 000 inw., hoofdstad Niort.
iva's Zie Daroed'i.
évai Matthias, eigenlijk
g J M. Biro van Diva,^ Hong.
g
Hervormer,eb.
g omstr. 1500 te Déva, aanhanger
8
wiens
leer
hij
tot
de
heerschende
van Calvijn,
^
J
maakte onder de Hongaarsche
Protestanten;gest.
est.
g
1547 alsredikant
te Debreczin.
P
évaván
y )a ,ggemeente in het coY a( Divabán
mitaat Jaz Y^
'en-Gr.-Kumanië-Szolnok, ten 0.
van de Theiss, in het midd. van Hongarije,14 000
inw.
in Overijse
Deventer
, gem.
g
Jl, aan den lase' en
aan de
s oor
P"
nen Zwolle—Arnhem en Utrecht—
Rheine, 29 181 inw.; belangrJ
i k vooral de St. Lebuinuskerk;mnasium,
2 H. B. S. en kweekschool
gY
v. onderw.; tapijt-en ri'wielfabr.;
koek. --D. is een
J
zeer oude stad, behoorde in de Middeleeuwen tot de
Hansesteden en was na Antwerpen en Amsterdam
deootste
koopst.
^
l^ der Nederlanden. In 760 werd
D. door die Saksen verwoest,, in 882 door de Noormannen veroverd, van 1559-1591 zetel van den
bisschop,
Pan
P^ 1591 veroverde Maurits D. op
P de Spanjaarden.
J
richting,
van de aangegeven richtin
Deviatie, afwijking
vooral van schepen.
— D. van het kompas,
P
ps de hoek
der kompasdieas
P
P
g evormd wordt door de noordpool
naald en de magnetische
noordpool,
welke
A ^ afwijking,
^
veroorzaakt wordt door het magnetisme in de
ijzerdeelen
van het schip.
J
P
Devolutieoorlog,
g^ oorlog
g in 1667 na den dood van
Philips
Nederp I V van Spanje
P
P ]tegen
g de Spaansche
landen ondernomen door Lodewijk XIV van Frankrijk,die krachtens het devolutierecht (volgens hetwelk bij
de8oeJ den dood van een der echtgenooten
g
deren,edurende
het huwelijkJjkverworven, uitsluig
tend aan de kinderen uit dat huwelijk
t ten deel val-
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len, terwijl de overlevende echtgenoot er alleen maar
het vruchtgebruik
van heeft) voor zijn gemalin,
g
8
de oudste dochter van Philips, aanspraak
maakte
P
oPde Bourgond.
grenslanden,
maar
zich,
tengevolge
g ^
van het optreden
van het Drievoudigg verbond tusP
schen Engeland,
de Ver. Nederlanden en Zweden bij
g
den vrede van Aken (2 Mei 1668) moest vergenoegen
met eenige
grensvestingen
g in Vlaanderen
g ^
graafsch. in Z.-W.-Engeland,
6746 K.M 2.,
Devon,
^ ^
g
702 000 inw.; in dataafscha
Pligt
^het Devon^
of Cornischeeber
e ((621 M. hoog);
g
g ) het bevat veel
mineralen (inz. koer);
hoofdst. Exeter.
P
forDevonische formatie of Devon,^ geologische
g ^
matie uit derimaire
periode;
bestaat uit^auwakP
P
ke, kalksteen, lei en zandsteen. In Engelandg
droeg
eengedeelte van de D. F. den naam van old red
sandst6ne ( oude roode zandsteen).) Zie ook fig.
g 8 bijJ
Aardkunde.
Devonport, versterkte zeehaven in het graafsch.
Devon in het Z. 0. van Engeland,
dicht bijJ Pl
g
Ymouth, aan de monding van de Tamer ; 82 000 inw.;
arsenaal.
20 Sept.
Dewar,^ J ames, Eng.
P
g e,
o geb.
g scheikunde
1842 te Kincardine-on-ForthSchotland
,) hoogleer(
g
verricht
icht
e, heeft onderzoekingen
aar in Cambridge,
g
naar den invloed van lage
opP
de eigen^
P
g temperaturen
schappen
PP der stoffen, inz. ook betreffende vloeibare
lucht; hij
J vond met Abel het cordiet uit; in 1898
gelukte het hem waterstof in vloeibaren toestand
te brengen.
g
Dewey,
g Am. admiraal, geb.
g 26 Dec. 1837
Y^ George,
te Montpellier
(Vermont), streed als luitenant in
P
den Burgeroorlog
aan de zijdevan de Noordelijken,
^J
g
werd in 1872 kafitein en in 1896 commodore, vernietigde 1 Mei 1898 het Spaansche
eskader voor
P
Manilla en veroverde die stad; in 1899 werd hijJ
erbevelhebber der Amerikaanadmiraal, in 1900 oPP
sche vloot.
De Witt, Johan en Cornelis. Zie Witt.
Dewsbury,
^
rY^ sta d in de West-Riding
g van hetgraafach. York in het N. 0. van Engeland,
aan de Calder,
g
53 000 inw.
uit zetmeel,
Dextrine of sti'^ fse om wordt gemaakt
g
doorgaans
uit aardappelmeel,
door dit te verhitten
door
PP
g
tot 160° of, indien het tevoren met een weinig
salpeterzuur
bevochtigd
is, tot 110° door verg
pe
warmin met verdund zwavelzuur of door behandewarming
linltmet een aftreksel van mout (diastase), vormt
bijna
bijna kleurlooze gomachtige
^ stukken ofwelgeellt
lt
poeder„
achti^ tot bruin onder
is oplosbaar
in water en
P
om Arab. gom
te
dient in verschillende bedrijven
lt
vervan en daar het een bijzonder goede kleefstof
is. ZijJ
is een noodzakelijk bestanddeel van bier,
ontstaat ook bijJ het bakken van brood in de komt
daarvan.
Dextrose. Zie Druivensuiker.
van. Zie Alberdingk
odewijk
Lodewijk
Deyssel,
n9
Y ^ L
T hi'm.
Dhar, Mahrattenstaat in het Eng.-Ind. agentschap
p Centr.-Indië, 4506 K.M2. 142 000 inw.
2bHindoe's); hoofstd. D. 18 000 inw.
De nugem. in de Belg. Pprov. 0.-Vlaanderen, ten
Deynze,
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Z.W. van Gent, aan de Lys
G—
^ent
Y en den Pspoorweg
Kortrijk, 5390 inw.
Dhaka. Zie Dacca.
presidentschapP
Dharwar, distr. in het En .-Ind.
P
Bombay
Y (W. div.), 11 475 K.M2., 1 026 000 inw.;
hoofdst. D., 31 000 inw.
Dhawalagiri,
toppen
van het
g ^ een der hoogste
PP
8
Himalaja-geb., in W.-Nepal,
P 8180 M.
agentsch.
Dholp ore v azalstaat in het Eng.-Ind.
g
g
0.-Rads Poetana-staten in'het midd. van Vóór-Indië,
2989 K. M2., 263 000 inw. ; hoofdst. D. aan de
Tsjambal,
9700 inw.
J
Dhulia hoofdst. van het En8.-Ind. distr. Khandes'JBombay);
(
Y) 25 000 inw.
gaat
Diabetes,
Diabetespisvloed, ziekte, die vergezeld
8
^
van overvloedige
J de
g waarbij
g urine-afscheiding,
urine ofwel van normale samenstelling
g is D. insipidus) , ofwel suiker bevat( D. mellitus, suikertreedt snel aanzienlijke
ziekte); in ernstige gevallen
J
g
vermagering, zwakte en uitputting
P
g
g in. Behandeling:
stren dieet, vermijding
streng
en dranken,
J g van spijzen
die suiker of zetmeel bevattenhoni
(
P
8, brood,peulvruchten, meelsPJizen) , versterking
g van de werkzaamheid der huid (door flanellen ondergoed,
enz.),
g
chYovervloedege vleeschvoeding,
van V
8^
of Karlsbadwater.
Diaconessen(Gr. „dienaressen"), tot m de 6e
eeuw vrouwen, die bijJ de ziekenverpleging, den
dooPvan vrouwen en bij^
de „liefdemalen"(agapen)
behul ezaam waren ; in de Kath. Kerk later door nonnen vervangen.
In de Protest. Kerk pleegzusters,
die
P g
8
gevdrmd werden, in de, voor het eerst door den
Fliedner te Kaiserswerth, later te Dresden,
predikant
P
Berlijn,
D.-huizen. Ook in ons land
J enz. gestichte
g
zin D.-huizen, te Utrecht, Arnhem, Haarlem, enz.
zijn (Gr. „opvolgers"), de veldheeren van
Alexander den Groote, die na den dood diens konings
zijn
J onder elkaar verdeelden. Tot hen behoorden
J rijk
inz. Antipater,
diens zoon Cassander, Antigonus,
^opus, diens
p
zoon Demetrius Poliorcetes, Lysimachus, Ptolemaeus
en Seleucus. In den tijd der D. ((323-281 v. Chr.)
kri gen voortdurende wiswerden, onder bloedeg krijg
selin8van bezit, de drie groote
Helleensche rijken
^
onder
esticht:
Egypte (onder
de Ptolemaeën),
(
) Azië (onder
gYP
Griekenlandonder de
de Seleuciden Macedonië enGriekenland(onde

Diagonaal, schuinloopend. Diagonalen, in de
welke twee niet aan
meetkunde de rechte lijnen,

492. Diagonalen.
elkaar grenzende hoeken eener rechtlijnige figuur
bi' lichamen twee hoekpunten,
welke niet ir} een
fJ
P
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en hetzelfde vlakli
liggen)
6 492
gen verbinden. Zie fig.
a. en b.
Diaken(Gr. diacoon, dienaar" in de oudste Chr.
Kerk armen- en zieken-verplegers van degemeeng
ten ; in de Kath. Kerk ook de helpers
van den bisP
schopin het bestuur van zijn
J diocees en bijJ degods8
dienstoefeningen.
Zij
J waren bevoegd
P
g te prediken
8
en namen onder deeesteli'ken
een 3den rang
g in,
J
8
terwijl zijJ zelf weder in 3 rangen
g verdeeld waren :
aartsD. D. en sub-D. In de Luthersche kerk is D.
de titel van den hulp-predikant of Zen en 3enPredikant; in de Herv. Kerk zijn
dergeesP
J het de helpers
teli'ken
voor de armenverzorging. — Diaconen
J
wijden aan
noemt men inz• deersonen,
die zich wijden
P
ziekenverpleging.
P mag•
Diamant, het hardste en kostbaarste van alle
edelgesteenten,
g
g en meestal in rondg
^regelmatig
vlakkt figurennkristalliseerend, zuiver
kleurloos en helder
als water, doch ook
vaak gekleurd: grijs,
bruin,eel,
g zwart
enz.; hardheid 10,
li'tS. G. 3,521, sPJ
baar, bros, levendig
schitterend, zeer
sterk lichtbrekend en
met grootkleurschiftend vermo8en, bestaat uit koolstof,
wordt gevonden in
diluvium en in secundaire lagen in 't al- 493. Kohinoor, on g.
g46 van
gemeen. De oudste van de natuurlijkegrootte.
^
vindPlaats van D. is
Golkonda (Voor-Indië); later kwamen ze vooral uit
Brazilië en tegenw. (na 1870) is Zuid-Afrika het
zijn
land, waar de belangrijkste
vindplaatsen
zijn. De D.
^J
P
daar voor in rivierbeddin8e
n der Karroo-f ormatie en in kraterachtige
inzinkingen. In Ned.-O.Indië is Borneo tot dusver
het eeniSe eiland, waar D.
gevonden
wordt. Voorn.
8
dient de D. tot sieraad;
het dragen van
D. dag-g
toekent uit den tijd van
koning Karel VII van
;men
Frankrijk1422-61
(
zegt dat zijn
J minnares
Agnes
Sorel ze invoerde.
9
Reeds vroeger waren trouwens in Europa
D. in ruPa
wen of weinigtoe8
on g. 2 3 van
8
standedra
JPen 494. Reent
g gen.Hetsli'
de natuurlijkegrootte.
$^
van facetten op
P D. door
middelpoeder van D.
(boort) werd in 1456 uitgevonden door Lodewijk
te Brugge.
van Berghem
9
J leerlingen
g
g vestigden
gS Zijn
zich te Florence en te Antwerpen, doch toen in 1576

AntwerPen door de Spanjaarden
geplunderd
was,
P^
gP
en de daar wonende D.-slijpers,
gingen
' ers, meest Portu
JP
g eesohe Joden, naar Amsterdam en aan hen en hun nakomelingen is het te danken dat onze hoofdstad het
groote centrum
is geworden
van de D.-bewerking,
g
,
g
wat een groote bron voor welvaart is voor de stad,
daar aan 9000 arbeidersemiddeld
per
g
P week 250 000
ld. salaris wordt
betaald in gewone
omstandigg
g
heden. Naast Amsterdam heeft alleen Antwerpen
P
nog
werklieden).}
(
g een belangrijke
8^J D.-industrie (4500
Bij
Bi de bewerking^tot edelgesteente voor sieraden
wordt^ekloofd
de D.ofwel
en geslepen,
tot brilg Pen
lant (56 facetten), ofwel tot roos (24 facetten).}
Zijn
dan noemt men hun gloed
J de D. geslepen,
g P
g
vuur en hun helderheid water. Alleroote
en be8
roemde steenen van 100 en meer karaat zijn
J te
Amsterdam of door Amsterdammers b werkt.
Groote, bekende D. zijn,
J behalve den Cullinan
(z.
z. a.):
1 karaat
) de Orlow ((geslepen
P 1943 karaat;
s
8
= 205 m.G.), de Florentijn(1391/2 ),de Kohinoor
(106; zie fig.
8 493), de Reent
g (136 karaat, waarde
12 à 15 mill. francs, zie fig.. 494)} enz. De waarde van
eenesle
tegenw.
P D. van 1-15 karaat bedraagt
^
g
g en
ongev. 180 gld.
per karaat.
g P
Diamond-Harbour heet de zeehaven van Calcutta,
63 K. M. beneden die stad.
Diana is de oudIt.odin
van licht
g
en leven onvruchtbaarheid, werdinz.
vereerd in eentemPel, door Servius
Tullius opgericht
P8
op
P den AventiJnschen heuvel te
Zi' werd alRome. Zij
vereenzelleng8^
vi d "met
de Griek,
scha Artemis, de
dochter van Zeus
en' Leto tweeling8
zuster van Apollo
en was als.zooda495. Diana.
der
nig godin
6
der
maan,
der
driesprongen,tooverkrui^'acht
^
^
den en geboorten. Zij was de godin der vrouwen, die
beheerschte,
hetJ
geheele vrouwelijksgeslachtsleven
g
beleedigde
^1 de8eg kuischheid wreekte en voorzat bij
boorten. D. wordt meestal voor8esteld met de attributen der Jjacht,^ in opgeschort
i'ikoPg^gewaad, metPJ
de bekende z. . D. van Versailles (zie
ver,
( fig.
,^
8
495 .
Diane de Poitiers, minnares van Hendrik II van
Frankrijk
Frankrijk,
J geb. 3 Sept. 1499, in 1531 weduwe van
Louis de Brézi; zijJ oefende oop
denoot-sénéchal
^
den koning
8 invloed uit in streng^ Katholieken zin.
Na den dood van Hendrik II werd zij
J van het hof
• gest. 22 April
P 1566 op
P het slot Anet.
g ebannen^g
hoofdsi. van het TurkschDiarbékr D'arbekr
9
Armenisch wil g et D. (37 500 K.M. S, 471 500
inw.),)^45 K. M. ten N. 0. van Aleppo,
PP ^aan den Tigris,
80 000 inw.

J

DIAZ—DIEFSTAL.

Diaz Bartolommeo, Port. zeevaarder, geb. omstr.
1450, zeilde in 1486 voor de eerste maal om de
Kaap
P later sloot hijJ zich aan bijJ
P de Goede Hoop;
den tocht van Cabral naar Brazilië,est.
$ 29 Mei
1500, bij een schipbreuk.
P
Diaz,^ Porf irio Mexicaansch generaal en staatsman,edoo
t 15 Set.P1830 te Oaxaca als zoon van
$ P
een herbergier, streed in 1867 tegen keizer Maximiliaan, bestormde 2 April Puebla en nam die hoofdstad in; in 1876
president
zette
hij
Lerdo de
Tejada
da
7
af, van 1877-180 was hijJP
president der republiek,
P
daarna minister van openbare
werken, in 1881 werd
P
hiJ$
gouverneur der provincie
Oaxaca, van 1884—
P
1911 wederom onafgebroken
$
Ppresident. P. D. regeer$eer
de vrijwel
als dictator, hij was
J een krachtig$heerscher
die heel veel voor de ontwikkeling$van zijn
i land deed.
Toen hijJ ouder werd, moest hijJ veel aan zijn
politieke
J Po
vrienden enroté
é's overlaten. Deze maakten
P $
zichehaat;
er brak een o stand
uit en voorwaarde
P
$
van den 21 Mei 1911esloten
vrede met de o PStan$
delingen
was, dat P. D. zou aftreden. HijJ deed dit
$
ennaar
en Frankrijk.
Hi' stierf 2 Juli
P
1Hij
$m$ Spanje
1915 te Parijs. Zie ook op
P Mexico.
(pseudoniem Boz Eng. roDickens, Charles
manschrijver,eb.
7 Febr. 1812 te Landpost,
$
P ^bij
J
Portsmouth,est.
9 Juli
$
1870 op
P zijn landgoed
bij
$
J
Londen; hijJ vestigde zijn
roem door de „Sketches
of London" (1636-37),
inz. echter door de „Pickwick Papers"
( 1837-38 ),
P
op
talrijk andere
P welke talrijke
volgden uit het
Eng. volksleven, vol Scheropmerkingsgave en riPeJ
ken humor„Olivier
(
Twist", „Nicholas NicklebY",David Copperfield"
PP
enz.),alsmede na 1843 mo496. Dickens.
reel-fantastischeKerstverhalen „A Christmas carol” enz.); in 1850 stichtte
hij het weekblad „Household-Words" (sedert 1860
z^j herhaalde„All the Year round").
) Zijn
J n werken zijn
"k in het Nederl. vertaald.
Dicksonshavenr haven in de N. IJszee, aan de 0.kust van de baai,evormd
door de monding$ der
$
JenisseiSiberié
(
) , beveiligd
$ door het ervoor li$
gende
Dicksonseiland( 231 K.
M S ..) Beide zijn
J
8re
genoemd naar den Zweed Oscar baron van Dickson die
door zijn
geldelijken
steun Nordensk 9olds Noordpool0$
J
P
expedities
mogelijk
$ J maakte.
zP
erktgebieder"),in de oud•RoDictator onbeP
meinsche republiek
een,^intijd
tijd van nood of in bijzone
dereevallen,
voor den tijd van 6 maanden, be$
noemd en met de hoogste macht bekleedma ' traatspersoon.
Hij werd gewoonlijk
$
J benoemd door de
Pe
0
consuls, kon aftreden, wanneer hij
ll Jzijn taak$eeindigd achtte v66r de 6 maanden verstreken waren, en kon na zijn
J aftreden ter verantwoordin
worden. De laatste D.
$ geroepen
$ P
was Marcus Junius Pera, die in 216 v. Chr.
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na den slag$bij
J Cannae als zoodanig$ werd benoemd.
Didam,gemeente in de prov. Gelderland, 5049
inw.; het dorp
rp
D. telt on g.$800 inw. en ligt
aan de
gt
spoorlijn
J Zevenaar-Doetinchem.
P
Diderot, Denis Fr. Encyclopaedist, geb. 5 Oct.
1713 te Langres(Champagne),est.
31 Juli 1784 te
8^
Parijs;
invloedrijkschrijver uit
Jschrijve
vó6r-revolutionaire tijdperk,
grondlegger der , Enc clo die", die na 1750 begon
be$
teverschijnen,
schrijver
van blijspelen:
JJP
„Le fill naturel" en , Leère
P de
famille" (1758), romans : ,Le
neveu de Rameau", verder van
werken van wijs$eeri
$ en, esthetischen en sceptischen
inhoud. D.
P
was de vurigstepropagandist
^
van dehiloso
hische
denkbeelP
P
497. Diderot.
den der 18e eeuw.
Didius,^ Rom. keizer. Zie opP Rome en het Bom. rijk.
of Elissa, de legendarische
stichtster van
$
Carthago, dochter van den Tyrischen koning Belus
of Agenor,
zuster van Pygmalion,
welke haar echtge9
y9
$e
noot Acerbas (bij
Sichaeus)) liet ombrenJ Virgilius:
9
$en, waarop
3^ naar Afrika vluchtP zij
J met veel Tyriërs
te en niet ver van Utica in deeersteplaat
eerstelaats de latere

Dido.
Byrsa beteeburcht van Carthago,
$ Byrsa,
Jr stichtte. {(B
sage kocht D. van
kent „ossenhuid". Volgens
des
$
Lybischen
koning
Y
$ Hiarbas of Jarbas zooveel
grond
and als zijJ met een koehuid omspannen
kon,
Pa
sni den, waaren liet toen een huid in dunne reepen snijden,
mee zij
stuk land omspande).
) . D. ver f een groot
P
$r
brandde zichzelf om de aanzoeken van Hiarbas
te ontkomen, of volgens V ir9 ilius uit hartzeer
over de trouweloosheid van Aeneas, en werd als
stads-go
din vereerd.
rov N.Dieden,^ Demon en Lange!,
gem. in de Pprov.
g^$e
Brabant, ten W. van Ravenstein aan de Maas, 446
inw. ; gemeentehuis te bieden.
in
Diedenboven { Fr. Thionville), stad en vesting
m8
Lotharingen, aan de Moezel, 14 000 inw., behoorde
werd 24 Nov. 1870 door de
na 1659 tot Frankrijk,
Duitschers veroverd.
opvatting
Diefstal bestaat, volgens de tegenw.
$
P
8
der rechtswetenschap,
van eens
P^ het wegnemen
8^
andersen met het oo $
$oed, met of zonder geweld
$
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DIEFSTAL—DIEPZEE-ONDERZOEg.

Noden toonkunstenaar,eb.
merk zich datoed
wederrechtelijk toe te eigenen.
g 2 Sept. 1862 teAmsterg
g wederrechtelijk
Wat niet voor verplaatsing
rP
g vatbaar is, kan dus niet dam, aanvankelijk docent in de oude talen, verwierf
gestolen
worden en evenmin iets watggeheel of
9 werk ,Te Deum".
J eersten roem met zijn
$
ge- in 1902 zijn
Overijssel,
Diepenheim,
Die nheimgem. in de prov.
ten Z.
deeltelijk
is van wie het wegneemt.
Ook
P
J eigendom
^
^
het zich toeëigenen van wat te leen ontvangen
g is, van Goor, 1582 inw.
Overi J^^
sel
Dienveengem. in de prov.
Diepenveen,
niseen
D.
doch als verduisteringgstrafbaar. Langen
D.,
P
g
g
tijd,
rP] D.
J > tot in het laatst der 18e eeuw, werd D. in Eu- zend aan Deventer, 4872 inw. — Het dorpje
roPa zwaargestraft:
met den dood of met barbaar- aan de lijn
J Zwolle—Deventer telt slechts 150 inw.
g
Zie Dipa
Diep
o Negoro.
ache lichaamsstraffen • in de 19e eeuw werden deze
^
p Negara.
e9
Dieppe,
Die
e s tad in het Fr. dep.
straffen verzacht, hoewel de Code Pénal (1810)) nog
P Seine-Inférieure aan
hetEn . gKanaal, 24 000 inw.; haven, scheepvaartde doodstraf eischte voor D. begaan
onder bepaalde
P
P
g
verzwarende omstandig heden : alshij
hij 's nachts ge- school; zeebad, oesterparken.
het wetenschappelijkeonderDiepzee-onderzoek,
of terp
P
p lee werd, of
^ door twee of meer personen,
wil
droegen
P
g^enz. Ons straf wet- zoek van den bodem der zee en van de diePste
) de dieven wapens
van vorm en aard
boek bedreigt
diefstal metgevan- lagen
P
g der zeeën, inz. ten opzichte
g
g tegen
g eenvoudigen
van
of geldboete
van van den zeebodem, de temperatuur
Pe
gmisstraf van ten hoogste
g 4 jaren
]
g
z gehalteaanzoutengassen
ten hoogste fl 60. D. onder
verzwarende omstandigg
g het water,zijng
heden kan nietestraft
worden met geldboete,
doch en de dierenwereld. Het eerste D. dagg
g
g
tot een maximum van 6, 9,12 teekent van 1818 J. Ron), doch eerst
metevan
g
ggevangenisstraf
en in een enkelgeval zelfs van 15 jaar (wanneer sinds de uitvinding
( 1854) van het
8 (in
zwaar lichamelijk
dat den toestel van den Am. zeekadet Brooke
g
J letsel wordt toegebracht,
is, dat, bijJ het aandood tengevolge heeft). Zwaar wordt gestraft:
D. ((dat zoo ingericht
g
g
raken van den bodem, het verzwaringsvan vee uit de weide, D. bijJ brand of andere rampen,
P
g loslaat en men alleen peilD. bij
' , D. door braak enz. gewicht
Pg
J nacht,^ D. in vereen^g
Een lichtere vorm van D. is de z..
eriJ, d. i. buis behoeft opP te halen, zie fig.
g 499 ),
g stroo P
is het meten vanoote
het wegnemen
van zand,^ klei,^
bagger,
gn
^ diepten
P
P
gg aarde, puin,
van monsters grond
mest zoden, enz. Deze D. wordt ook minder zwaar en het ophalen
P
g d van
van hoogstens
1 maand of den bodem met juistheid te doen. Tegestraft
g
g
((gevangenisstraf
g
g
fl 60.. D. tusschen echt genoo- g enwoordig is niet alleen het peillood
boete van hoogstens
P
g
doch men
ten, die niet van tafel en bed of vanoederen
g
g
ge- veel verbeterdeworden,
scheiden ziJ^n wordt niet gestraft. D. door broeders, bezit ook tal van instrumenten, diepP
zusters, kinderen of kleinkinderen van den bena- zee-thermometers, diePzee-tangen, watersche
ers
en
netten
van
de
meest
deelde wordt alleen vervolgd
PP
499
gopP diens verzoek.
uiteenloo ende constructies en het een Toestel van
van uiteenloopend
Diego
P
P de N.-W.-punt
g Suarez,^ territorium op
vernuftigerdan het
ander. Het diep- Brooke.
Madagaskar,
aan de baai van D. G. of AntomP
g
boha, 7200 K.M2 ., 10 000 inw.; hoofdst. Antsirane; zee-leven is verrassend rijk en karaktezn meestal zeer teer
zistiek. De
een der beste vlootstations van Frankrijk.
Pzeevisschen zijn
N.-Holland, ten
Diemen,
P
. ggem. in de prov.
Z. W. van Amsterdam en daaraan en aan
de Zuiderzee enzend, 1957 inw.
Diemen,: Anthony
^ gouv. -gen.vanNed.y van,
Indië,,g
geb. in 1593 te Culemborg,
g failleerde
in 1618 als koopman
en ging als soldaat
P
naar Indië, werd reeds in 1623 tot opperkooPman benoemd, in 1626 tot Raad van Indië werd in 1636ouv.en.
P
g
g en stierf 19 Apr.
zinzij
bestuur werd
1645 te Batavia. Tijdens
groot deel van Australië ontdekt en naar
hemenoemd.
(Zie op
P T asmanië .
g
Dién
P de
^enP Midd.-Java, op
g ^ ggeb. op
zen der residentie Semarang,
g
g^ Pekalongan,
Ban'oemas
Banjoemas en Kedoe • ^bekend door zijn
J vulkanisme en de vele Hindoe-oudheden. De
hooge
P is de Prahoe ((2500 M. bekend is
gtop
vooral het D.-plateau,
^
P het hoogst
^ waarop
P
van Java, Semboengan
gelegenrP
dorp
(
g (2078
M.
M.) en zeer vele Hindoe-oudheden zich bevinden afkomstigg van een vroegere
g
g heilige
"
Diepzee-vormen:
priesterstad, het Benares van het Oosten".
P zee-vormen: Bovenaan: Inktvisch met telescoo ^
P
oogen
ee stikvaltik
, een
Bekend is ook de Dooden-vallei,
g • links : zee-anemoon ((Umbellula)) ;• rechts: HY menaster rex.
ppe geopend
g pen en gesloten
g
rugg kan door 5 kleppen
((De opening
p
g op
p
lei• of mofette inhet
et D.-geb.
D g
l hon8^cs Joannes Maria, worden en dient om het water te laten binnendringen).
Diepenbrock,
^Ap
p^ b

DIEPZEE - ONDERZOEK—DIERENRIJK.
en hebben skeletten, die arm zijnaan kalk, hun
kleur isewoonli'k
J indifferent, witachtig^of rood
8
vermo of zwart; zeer vele bezitten lichtgevend
g
en. ^
De oogen zijn
^ af heel groot
8r af buisvormigg
verlengd
J
g ( telescooP oogen) ofwel ze ontbreken binageheel;
de tastorganen
zijn vaak zeer sterk
g
8
ontwikkeld. De belangrijkste tochten voor D.
zijn
van de Lightning
g
J de expedities
P
g (1868) , de
de Porcupina
((1869-70) )en de Challenger
P
8er (1872 —
76 onder leiding
g van Sir Wy ville Thomson, die der
Gazelle1874-76
Gazelle( 1874-76)onder Freih. von Schleinitz, de
Am. Tuscarora-expeditie
(1873-75) en de Duitsche
gP
diepzee-expeditie met de Valdivia (1898-99) onder
Chun (z. a.).
wezens, die op
Dieren,^organische
P hun laagsten
g
g
traPniet te onderscheiden zijn
^
J van den laagsten
traP
derP
planten en daarmee te samen de protisten
P
afzonderlijk wezens,
( z.a. )vormen. De D. zijn
J ofwel afzonderlijke
monozoisch, ofwel zijJ
vormenzij
koloniën, zij
zijn
Jzijn
zijn
J bezitten alle het vermogen
8 zich
J pof^zoisch. Zij
ging
willekeuri te g
bewegen, hetzij
hetzij dan als beweging
van de eenslaats
naar de andere, ofwel als beP
zij hebben
van enkele lichaamsdeelen en zij
weging
^g
g svermo
g en. Hun lichaam bestaat
g ewaarwordin
ofwel uit één enkele cel (protozoën) of uit meerdere
cellen, die door voortgezette
splitsing
P
^ voort gekol^
men zijn
eicel( metazoën ).
J
J uit de oorspronkelijke
P
De verschillende cellen vormen dan tengevolge
g
van de verdeeling8 der levensfuncties meestal deelen
van verschillende anatomische samenstelling
l; en
met uiteenloopende
h siolo^
' che functies. De
P
PY
lichaamsvorm der D. is af onbepaald
en wijzigt
P
zich voor ieder individu naar verschillende invloeamoeben, enz.)
den ( amorphozoa, bijv.sponzen,
Po
of wel bepaald
en dan ons
meYnmetrisch of sYn
P
trisch. De grootte der D. schommelt tusschen enkele
duizendste millimeters(infusiediertjes) en 30 meter
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) de kleinste zoowel
( walvisschen uit de N. IJszee);
als de grootste vormen leven in het water. De voortplanting
Jofgeslachtelijk;de eerste
P
g is ongeslachtelijk
8
berust inz. op
geslachtelijke voort8Bij
Jde^
P celdeeling.
over het algemeen de nieuwe
lantin verschijnen
plantingg
individuen in andereedaante,
vaak als eieren en ze
8
moeten vaak een langdurige en zeer ingewikkelde
g
metamorPhose doormaken, eer zijJ hun definitieve
gedaante verkriJgen. Met de studie van den bouw der
D., hun levensvoorwaarden, enz. houdt zich de zo5lo 'ez.( a) bezig.
aan het uitspansel
Dierenriem of zodiak,
^ gordel
g
P
van de ecliter breedte van 16° aan weerszijden
J
P
ticsz.( a.) waarin
zich de zon, de maan en de 800
)
T tere planeten bewegen,
wordt verdeeld in 12 gelijke
8
g
deelen elk van 30° en die de namen dragen
g van
de erin of dichtbijgelegen
J g g sterrenbeelden; deze zijn
van W. naar 0.): de Ram r , de Stier , de
de Leeuw il de
Tweelingen
(a), de Kreeft
g
(.%), de Schorpioen
(It),
Maagd ( ) , de Weegschaal
rP
g
, de Waterman
Schutter(++) de Steenbok
de Schutter++),
de Visschep X
( )
( ).
) Overeenkomstig8 den stand
der zon ten oPzichte van het D. heeten de drie eerste teekens de lenteteekens, de drie volgende de zomerteekens, dan volgen de her tstteekens en ten slotte
de winterteekens. De eerste en de laatste drie samen
heeten de opklimmende,
de overige
p
g de dalende teekens.
Dierenrijk, Het, omvat alle levende natuuror8anismen die zich onderscheiden door het bezit
van bewustzijnen van willekeurige
^ beweging. Het
wordt volgens verschillende stelsels verdeeld in
typen,
klassen,^ orden, familiën,geslach8
YP ^ afdeelingen,
ten en soorten. In Nederl. leerboeken vindt men
vaak de indeelip 8, weergegeven in de hierna volgende tabel. De eerste verdeeling
g van het D. is reeds
van Aristoteles afkomstig.
g

Indeeling van het Dierenrijk.
Klasse
II

le Hoofdvorm : Werveldieren

1

7f
I/

II

2e Hoofdvorm: GeleedP
ooti8e dieren

3e Hoofdvorm: Weekdieren

1!

1
{

1)
/f

II

11

4e Hoofdvorm: Wonnen

1

1f
II

5e Hoofdvorm: Stekelhuidige dieren

1

Zoogdieren.
g
Vogels.
8
Kruipende
dieren.
P
Tweeslachti e dieren.
Tweeslachtig

1f

Insekten.
Duizendpooten.
P
Spinnen.
P
Schaaldieren.
Slakken.
Mossels.
Inktvisschen.
Ringwormen.
Spoelwormen.
Po
Platwormen.
Zeesterren.
Slangsterren.
Haarsterren.
Zeeëgels.
8
Zeekomkommers.
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6e Hoofdvorm: Holtedieren

L Kwallen en Poliepen.
P
II. Bloemdieren.
III. SPonsen.
I. Aftrekseldiertjes.
]
f
Zweepdiertjes.
I,
]
P
III. Sporediertjes.
„
]
P
„
IV. Wortelpootjes.
den naam Oranje-Nassau
in den vorstenstand werd
]
verheven.
dat met
elkaar in
aan
Diffusie. Het verschijnsel,
rakin8ggasvormige,
gebrachte ongelijke asvormi e, vloeibare
of vaste stoffen zich met elkaar trachten te vermengen, totdat een homogene massa is ontstaan, voorzoover, wat vloeistoffen en oplossingen aangaat
aan at,
menging
mogelijk
g J is. De D. is van veel belang,
^8
^
omdat daardoor op
waar de samenstelP plaatsen,
P
lingder lucht een veranderinggheeft ondergaan,
8
vanzelf de oorspr.
P samenstelling
g weer intreedt.
D. vangassen
heeft ook plaats,
wanneer zij
zij door
P
g
eenreuzen
wand gescheiden zijn.Zie hierover
Pog
op
P Osmose.
v9erhoe
Zie Vingerhoedskruid.
Digitalis.
g
Dijkstra, Waling
^z9' Gerritzz.,
, Friesch schrijveren
dichter,eb.
g 14 Aug. g1821 te Lieve-Vrouwen-Parochie, eerst bakkersgezel,
toen boekverkooPersbeg
diende, later boekhandelaar te Holwerd, wijdde
zijn
J heele leven aan de beoefeningg der Friesche taal
en letterkunde. De reeks zijner
geschriften,
zoo
J
8
inroza
als in poëzie,
is zeer lang.
P
Po
8 D. stierf 16 Jan.
1914 te Holwerd.
Dijon,s het Divio der Romeinen,, hoofdst. van het
dep.
P Cote-d' Or, in het N. O. van Frankrijk,
J^ aan de
Oughe en de Suzon, 77 000 inw.; universiteit; door
een forten^gordel is het een versterkte plaats
van
P
den eersten rang.
B
of Veelhoeve
Dikhuidigen
$
9en
^Pach ]1d, ermata Maltungula), een orde van meestaloote,
P
8TPplompe
zoogdieren,
welker teenen met de laatste geledingen
8
8
8
in hoornachtige
J ggevat; hun huid is dik
8 hoeven zijn
en stevig, eeltigg
of geplooid
: zwijnen,
nijlpaarden,
3
8P
neushoorndieren, tapirs, olifanten enz.
WiesDillenburg,
g^ stad in het Pruis. reg.-distr.
g
baden, aan de Dill, 5400 inw. ; het slot opP een hoogte
bij
J de stad, tegenwoordig
g
8 een ruine, werd in 1255
gesticht door graaf Hendrik den Rijke van Nassau,
en was deeboorte
Willem I van
^
Plaats van prins
P
Oran 7'e en van prins
Maurits. Ter eere van den eerste
P
is er een 45 M. hooge
8 toren opgericht.
P^
Dillon, John,^ Iersch P
politicus,
geb. 1851 te DuDillon
,^
blin zoon van den Ierschen agitator John Blake D.
(1816-60 ),parlementslid,
voorstander van HomeP
RRulez.
a. van 1896-99
(1eider
van de anti-Parnellisten.
Diluvium (Lat. overstrooming" vloed"),noemt
men in de geologie (zie Aardkunde, fig.
8 8) de aardla8en, die in den na-tertiairen ijstijd,
J J, d. i. in de
periode, welke aan de tegenwoordige, alluviale
alluviale,
P
onmiddellijk
voorafgegaan is ontstaan zijn
Jis,
J door
afzettingen van het,^ uit het N. tot in Midd.-Europa
P
doorgedrongen,ijs"s Noorsch of Scandinavisch D.),
ofwel van de reuzengletschers
der hooggebergten
6

1t

,f
„

2!

7e Hoofdvorm : Voordieren

Dierkunde. Zie Zoó ie.
Zie Magnetisme.
Dierlijk magnetisme.
a9
^
Dierlijke warmte. Zie Warmte.
Dies aten (Lat. zwarte" of duistere dag")
noemden de Romeinen een ongeluksdag, een da
dag,
zijzijeen nederlaag8geleden
hadden; inz.
P
8
Alliensis Dies, 18 Juli 387 v. Chr. dag, waarop
P
zij door de Galliërs onder Brennus aan de Allia
1. zijriv.
van
den
Tiber,
verslagen
waren.
—
Dies
J
g
irae (Lat. da des
g toorns" aanvangswoorden
l^
van het waarschijnlijk
waarschijnlijk door den Franciscaner
monnik Thomas van Velano in de 13e eeuw vervaardigde Lat. kerkgezang
g g over het wereldgedicht,
S
een deel van het Requiem.
q
Diesel, Rudolf, D. ingenieur, geb. 18 Mrt. 1858,
in de Noordzee verdronken tijdens
een bootreis
J
van Antwerpen
P 1913, was
rP naar Harwich, 29 Sept.
de uitvinder van den D.-motor, een weinig brandstofebruikenden
en hoogg nuttig
gevende
g
g effect evenden
waarbijJ de brandstof (benzine,
petroleum
of
^
P
masoet) onder hoogen
J straal in de
8 druk in een fijne
door compressie
tot boven de ontvlammin
^tem
e
P
Pratuur dier stoffen verhitte verbrandingslucht. Zelfs
voor zware oliënteer-olie
biJ)
v. is de D.-motor
^
geschild en men bouwt er ten behoeve van de
capaciteit
aciteit van 36 000 H.P.
Pvaart wel tot een ca
gem. in de prov.
N.-Brabant, ten Z. 0.
Diessen,
^ g
P
van Tilburg,
8 aan de Reuzel, 984 inw.
prov. Brabant,
Dieet stad en vesting8 in de Belg.
Died,
gP
ten N. 0. van Leuven, 8262 inw. — De heerlijkheid
J
D. behoorde aan Engelbert
ng
van Nassau, stamvader
van het Huis van Oranje,
Oranje, waarin zijJ bleef tot aan
den dood vanrins
Willem III^ 1702).
P
Adolf,
opvoedkundige,eb. 29
Diesterwe
t,
gg
Oct. 1790 te Siegen,
8 werd in 1832 directeur van het
seminarium voor de stadsscholen te Berlin;
Berlijn; daar
hij
was van de politieke
ker0 een tegenstander
g
P
ke "ke reactie van 1850, werd hijJ van zijn
0 betrekking ontheven; gest.
7 Juli 1866 te Berlijn.
D.
$
J
heeft zich in het bijzonder
verdienstelijk emaakt
gemaak
de volksschool.
Diederik van Bern. Zie Theoderik de Groote.
Dietz. Zie Diez.
Dievenoor 0. monding
g van de Oder uit het
Stettiner Haff in de Oostzee,, 35 K.M. lang.
g Aan
het D. liggen
9 en Klein-D.(343 en
gg de dorpen
P Berg139 inw.), zeer druk bezochte zeebadplaatsen;
P
ertegenover
West-D.(171 inw. en Oost-D.,
, dat
8
thans tot Kammin behoort.
Diever,gem. in het
Z. W. van de prov. Drente,,
P
2293 inw. — Het dorp
D. telt ong.S 1000 inw.
rP
Dia (Dietz), stad in het Pruis. re8.-distr. Wiesbaden aan de Lahn, 4400 inw. — Het graafschapD.
kwam in 1388 aan de lijn
J Nassau-D., welke onder
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(inz. moraines en zwerfblokken), doch ook worden
nogB tot het D. gerekend
te behooren afzettingen
8 in
g
i svr
j gebleven
streken. In het D.
zuidelijkere
^J
^g
vindt men de eerste stellige
van den mensch
8 sporen
P
{(uit het eerste steenen tijdperk).
prov.
Dinadspoer,
g
P
!^ ^ distr.-hoofdst. in de Eng.-Ind.
Oost-Ben alen en Assam, 12 000 inw.
Oost-Bengale
Dinan, stad in het dep.
P Cates-du-Nord, in Breta g neW.-Frankrijk),
(
J k aan de Rance, 11 000 inw.
Dinanderie, het in de Middeleeuwen beroemde
koer-vaatwer uit de stad Dinant.
kog
P en messin -vaatwerk
stad in de Belg.gP
prov. Namen, aan de
Maas, vaar den oorlog
8 7678 inw.; in de Middeleeuwen middelpunt
van een belangrijkemetaalP
Dinanderie); 15 Aug.
industriezie
^ 1914 werd er bijJ
{
D. thevigg
gevochten, tusschen Fr. en D. troepen,
Peg 7
Set.
P 1914 werd D. door de Duitschers verwoest en
werden tientallen burgers
^ ggefusilleerd, omdat er oop
D. soldateneschoten
zou zijn.
J
g
Dinar, Servische munteenheid, = f 0.50, verdeeld in 100ara.
P
van BosDinarische Alpen,
p ^ ^geb. aan de grenzen
^
nië en Dalmatië, maken deel uit van het Dinarisch
8 1913 M. ; de Dinara is 1831
geber e in
^ den Troglav
M. hoog.
8
in het W. van
Dinarischeber
e
^ bergketen
g
g
het Balkan-schiereil., van N. W. naar Z.O. loopend
P
in den DurmitorMontene8rog
2528 M. hoog.
Dinder of Dender, ziJ -riv. van den Blauwen Nijl
in Sennar,
komt uit Abessinië en is 400 S.M. i
^
lang.
g
Ding, N. -Germ. Ting, bij de Germanen volksenerechtsver
, later zooveel alsgerecht,
gaderin^
g
; het woord wordt no heden g ebruikt
gerechtsplaatsg
in Skandinavië in Folketin9, Landsting,
n9^ Storting,
enz. — Dingplaats,
deplaats, waar
^ h eette oudtijds
gA
heterecht
bijeenkwam,
meestal tevens offer8
laats onder den vrijenhemel.
plaats,
rra
Dingo,
Din
0 Wan9
9al((Canisdingo),
een verwilderde
hondensoort in
Australië, van de
grootte van een
flinken herdershond, overigens
op
eli'P den vos gJ
kond; hij
J is8evaarlik
J voor de
kudden schapen.
i Dinosauriers ,1
een aan soorten
rijke
orde van
J
fossiele, meestal reusachtige
g (tot 30 M. en langer),
op
dieren, die in hun
P het land levende,^ kruipende
P
van
de kenmerken van ha eskelet een vermenging
g
^g
dissen krokodillen, vogels
vertoog
g en zoogdieren
nen;; deels waren het vleesch-, deels plantenetende
P
talrijk in de
dieren. De overblijfselen
zijn
J bijzonder
J
Jura-formatie en in het triaszandsteen in NoordAmerika. De tot de D. behoorende soorten zijn:
J
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Iguanodon,
Atlantosaurus Brontosaurus,
'Tita>I
9
nosaurus, enz.
Dinotherium, een tot de olifanten behoorend,
omstr. 4. M lang,g plantenetend
zoogdier
uit de terP
g

#----0;*
502. Dinotherium
tiaire formatielioceen
met naar benedengeP
richte slagtanden in de onderkaak.
uitgestorven.
Dinoceraten, reusachtige,
^^plompe,
P P^
g
zoogdieren
uit N.-Amerika, worden inz. aarsgetrofg
fen in het midden-eóceen
in de staten Wyoming
Y
^ en
Colorado, met drieaar
P
hoornachtige,
g doch breede
beender-uitsteeksels op
den lan^we
' en, doch
rP^
tamelijksmallers schedel
(zie fig. 503).
503. Schedel van een
gekanaliseerde
Dintel,
g
dinoceraat
riv. in het W. van N.Brabant, vormt den benedenloopP van de Mark.
Dinteloord en Prinsland,
,ggem. in het W. van
derov.
grenst in het N.W.
P N.-Brabant, 3522 inw. ^^
aan het Volkerak; het dorp
rPDinteloord telt ong.1300
inw.
Dinxeerloo of Dingsperloo,
in de Prov.. Gel, gem.
^sp
g
derland (in den Achterhoek), 3028 inw. -- Het dorp
D. ligtaan het uiteinde van den buurtspoorweg
P
gVarseveld–D. en dicht aan de Pruis. grens, waarover
het dorp
rP Siiderwick onmiddellijk
^J aan D. grenst.
Dinther, gem. in de prov.
N.-Brabant, aan de
P
stoomtram 's BoschVehel,
1669 inw.
g
Dio Cassius,
^eigeng
lijk Cassius Dio Coelijk
janus, Gr.geschiedg
schr.,eb.
g omstr. 160
n. Chr. te Nicaea in
BithYm
'ë; was als redenaar en staatsman te
Rome werkzaam; zijn
g werk
ggeschiedkundig
(van de stichting
g van
Rome tot 229 n. Chr.)
504. Diocletianus
is slechts onvolledig (naar een oude zilveren
bewaard gebleven.
munt.)
Diocletianus,
^ Ga'us
7
Aurelius V alerianus, bijgenaamd Jovius Rom.
keizer,eb.
245 n. Chr., volgens de overleveg
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ring
g te Diodes in Dalmatië werd in 284 te Chalcedon door het leger
g tot keizer uitgeroepen; in
h j zijn
286 koos hij
J vriend Maximianus tot mederegent
reg •; in 293 verhieven zij
J Galerius en Constantinus Chlorus tot caesars en verdeelden onderling
het"ks
^ gebied. D. deed in 305 afstand van den
troon en stierf in 313 bijJSalonae in Dalmatië. D.
voerde absolute monarchie in met Oostersch hofambtelijk
cermoniëel en een strengg doorgevoerde
ambtelijke
g
Onder hem had een Christenvervolging
Plaats in 303.
Diodorus, uit Sicilië, daarom Sicilusgenoemd,
Gr.eschiedschr. ten tijde
g
^
0 van Caesar en Augustus;
hij
Bibliotheek", in 40
,^
0 schreef de Historische
boeken deeschiedenis
van bijnaalle, toenmaals
g
bekende, volken tot 60 v. Chr. bevattend.
Diogenes
Laértius^ uit Laërte in Cilicië, schreef in
g
de 3e eeuw n. Chr. het voor deeschiedenis
der wijsg
J
begeerte
belangrijke
werk ,Over leven, beschougMJ
g
wingen en uitspraken
der beroemde wi Js geeren,"
P
in 10 boeken.
eb.geb
404
v an Sinope,
Diogenes
p Cynisch wijsgeer,
g
Chr. te SinoP^
e leefde te Corinthe en te Athene,
J trachtte
gsst. in 323; hij
de leer, datemis
aan beg
hoeften het hoogste
goed
^ g
was door zijn
6 levenswijze
te bevestigen.
g HijJ was het
talrijk
onderwerp
^ van talrijke
HijJP
placht het
heele jaar door blootsvoets te loopen,
in den
P
hij
eeni8ren mantel, dien hij
bezat,ehuld,
te slapen
P
8
onder de zuilengalerijen
der tempels
en zijngewone
Pg
verblijfplaats
was een ton,
JP
die weldra door heeFGrie505. Tho6enes.
kenland beroemd was.
Toen eens Alexander de Groote te Corinthe aan D.
vroeg
g of deze ook iets wenschte, antwoordde de
Ja dat ge
wijsgeer:
^ niet
g tusschen de zon en mijJ
dat Alexander zoo getroffen
g
^
ggaat staan." Men zegt
was door dit antwoord, dat hijJ uitriep:
P „Als ik niet
--Bekend is
Alexander was, zou ik D. willen zijn."
J
ook het verhaal, dat hijJ eens van een kind leerde,
dat het eenige
g stuk huisraad 't welk hijJ bezat: een
overbodigeg weelde was. HijJzag
drinknap,
p^
g n.l. een
kind aan een bron uit zijnhanden drinken en wierp
rP
toen zijn
weg.
J naam is vooral vereeuwigd
J nap
P
gZijn
door het antwoord, dat hijJ eens gaf
'eri8re
g aan nieuws 8^
gen,
P klaarlichten dagg met een brandende
g ^ die hem op
lantaarn in de hand door de straten van Athene
zagen
g wat hijJ daar deed. Het
g oo Pen en hem vroegen
vreemde antwoord was: Ik zoek naar een mensch."
D. de
van Syracuse.
Dionysius,
Yr
^
Y ^ twee tyrannen
Oudere werkte zich uit eenvoudigen
P tot
g stand op
veldheer en omstr. 405 v. Chr. tot tyran
van S
Yr3racuse ; hij
J was een verstandigg en werkzaam, maar
soms ook niets ontziend en wreed heerscher; zijn.
hof was een verzamelplaats
van geleerden
en kunsteg
P
naarsest.
g , volgde
J zoon D. de Jongere,
,g 367. — Zijn

vluchtte in 375 voor Dion, een tegen hem
hem op,
opgestaan
voornaam Syracuser, naar Locri in Ben.Pg3n
Italië, veroverde in 346 Syracuse
opnieuw,
doch
^
P
werd in 343, inz. om zijn wreedheid,
met behulp
P
van T imoleon verdreven en door de overwinnaars
naar Corintheevoerd,
waar hijJ in armoede stierf.
g
DionYsins de Groots of D. van Alexandrië, Kerkvader, leerling
g van Or'^enes, werd in 232 hoofd van
de catecheten-school, in 247 bisschopP van Alexandrië,g
eet. 264. Van zijnJgeschriften
zijn
J slechts
g
fragmenten
bewaard gebleken.
fra
g
g
Areopagita
genaamd
Dionysius
áa9' ((d. w. z. rechter
Y
g
te Athene),} door Paulus bekeerd
in den Areo
P a8^
17 : 34 ; volgens de
P
( Handelhig en der Apostelen
overlevering
J als eerste bisschop
P van Athene,
g zou hij,
zijn.Als zijn
den marteldoodestorven
zijn.
g
J werk doken
sedert de 6e eeuweschriften
o P, die, in een Neog
Platonischereest
geschreven,
aan een mystieke
g
Y
g
theolo 'e het aanzien gaven
en in het rijkder Frantheologie
$
schrijve metden, als beschermken, alwaar men den schrijver
g
ge vereerden, D. Saint-Denis vereenzelvigde,
eenoeten
invloed verkregen.
g
^
Bakchos (Bacchus), de Gr. g
god van de
Dion
Dionysus,
Y
groeikracht
roeikracht der aarde, inz. van den wijnbouw;
zoon van Zeus en van de Thebaansche konin 8sdochter Seniele. Te Eleusis stond hij
J als Jacchos
in nauwe verbinding
p
g met Demeter en Persephone;
zijn
Jorgieën
eeredienst vertoonde buitensporige or 'eën,
vereersters
heetten
Maenaden
(Mainaden),
zijn
}
zin
groote Dionysiën
J feesten in Attica de Lenaia, de ^
en de Anthesteria. D. wordt tot het einde der 5e
eeuw v. Chr. voorgesteld
als een gebaard
man van
g
g
riJPen leeftijd,
0 met een band of een klimopkrans
P
om het hoofd en een drinkbeker in de hand; later
als jongeling
met
den
Thyrsus-staf
(zie
op
Bacchus).
g g
P
In Rome werd D. met den oud-It.od
g der vruchtbaarheid Liber geidentificeerd.
Zie op
Dioptrie.
P Bril.
p
uit AnsDioscorides, Peadanius Gr.eneesheer
g
zarbus in Cilicië, leefde in de le eeuw n. Chr. en
schreef Materia medica", dat 17 eeuwen langg een
werk bleef op het gebied
dergeneesgezaghebbendP
g
S
middelleer.
Gr.
Dioscuren (
„zonen van
Zeus"), Castor en
Potydeuces
(Pollux),), tweelip gszonen van
Leda, naar haar
echtgenoot Tyndarns, ook Ty ndaridengenoemd;
zij
0 komen in de
sage steeds te samen voor vandaar zijn
J ze
spreekwoordelijk
J
P
der Dioscuren van den
geworden als on- 506.
Monte-Cavallo.
afscheideli'ke
J
vrienden); Cast or
Pol deuces als vuistreeds vroegg als rossenbedwinger,
g ^ Polydeuce
^t

^
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vechter. Zij namen deel aan den tocht der Ar9onauten
aan de jacht op
P het alYdonische zwijn,
^ enz. Te SparP ar
ta en elders in Griekenland werden de D. vereerd als
schutsgoden,
met name der worstelperken,
dergastg
P
vrijheid, der reizigers en der zeevarenden. Hun sterrenbeeld was dat der Tweelingen.
De beroemdste
g
afbeelding van de D. uit de Oudheid is die op
afbeeldin
P den
Monte-Cavallo voor het Quirinaal te Rome.
o ok wel Diepo
Di P
pa Negara,
Die N e9orogenaamd,
aan^
g
vankeli)k P
pangaran
Anta Wiria,^ Jav. kroonPreteng
dent,eb.
g omstr.1785 als zoonvansultanAma
^ koc
Boewana III van Djokjokarta, werd bij den dood
zijns
vaders niet als sultan erkend,^ doch tot voogd
J
g
over den opvolger benoemd, kwam in opstand
teen
P
g
het Ned.eza
g en
g streed van 1825-30 met afwisselendeluk
tegen
g
P ZijnJ onderbevelg onze troepen.
hebbers waren Ali basla Prawiza (Sentot) en Kjai
7
1llad7 'a. In Mrt.1830 werd hij
J te Mag elang^waar hijJ
met luit, generaal
de Koek kwam onderhandelen,
g
door dezen verraderlijkgevangen
genomen. D. N.
g g
g
werd eerst naar Menado,, daarna naar Makassar verbannen, waar hij
J in 1855 overleed.
Diphtheritis noemt
men iedere ernstige ontstekingg
g
der slijmvliezen,
waarbij afscheiding
op en in het
J
y waarbij
gP
weefselplaats vindt, zoodat dit afsterft. Het afscheidingsproduct
vormt vliezen, die alleen maar
^P
afgescheurd
kunnen worden en dan defecten in
g
het weefsel achterlaten. In de meesteevallen
zetelt
g
de D. in het slijmvlies van het slokdarmhoofd en
van het strottenhoofd. Ze wordt veroorzaakt door
den in 1884 door Wier
ff ontdekten D.-bacil. Aan D.
staan het meest bloot kinderen van 2-7 jaar
en
J
vroeger bedroeg
g de sterfte 30 à 60%o en meer van
de lijders.
Eerst het door Behring
J
n9'((z. a.)) in 1893
ontdekte D.-heil8erum (Serum antidiphtericum), bereid uit het bloed vanaarden
die met D.-bacillenP
cultures ingespoten zijn,
zin kwam daarin verandering.
g
B^
j toepassing
P
g daarvan (onderhuidsche inspuiting)
P
g)
in de drie eerste dagen
g der ziekte sterven nogg slechts
5 % der zieken. Daarnevens worden
anti-septische
P
orgeldranken.
gg
en aanstippingen aangewend. Bij
^gevaar voor verstikkingwordt
de luchtpijpPJP
snede toegebracht. Beveiligings
maatregelen
g
zijn isoleering
g
der zieken, ontsmetting der
woonvertrekken engebruiks
g
voorwerpen en
inenting
g met 507. Een lid van het Directoire
in ambtsgewaad.
serum.
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van de Fr.
Directoire heette het opperbestuur
PP
Republiek,
dat regeerde
van 5 Brumaire van
Re
P
g
het jaar IV (27 Oct. 1795)) en door Bonaparte omver
ewo
P Brumaire van het jaar VIII
g
rAen werd o 18
terzijd
(9
( Nov. 1799).) De 5 Directeuren werden terzijde
gestaan door een verantwoordelijk
verantwoordelij ministerie; de
wetgevende
macht werd uitgeoefend
door de twee
g
g
Kamers, den Raad der Ouden en den Raad der Vijfhonderd. Van die beide lichamen moest jaarlijksch
^
J
re eerie
190 en van het D. jaarlijks 1a aftreden. De regeering
van het D. kenmerkte zich door tegenspoed in de
buitenlandsche oorlogen
mate
^
g en door een groote
van verslapping
PP g en bederf in het binnenl. beheer,
zóó zelfs, dat een staatsbankroet daarvan heteg
volg was.
uit het Roll. Huis. Zie oop
Dirk, naam vangraven
8T
Holland, Graafschap.
hoofdpersoon
onder de NaaktDirk de Snijder,
^
P
loo ers of Adamieten, die in 1553 te Amsterdam een
looper
loo veroorzaakten. HijJwerd met andere woeloploop
wijzeterechtgesteld.
gg
geesten opP wreedaardige
gem. in de prov.
Z.-Holland op
Dirksland
^ g
P
P het
eil. Overflakkee, 2450 inw.
Dirkszoon, Cornelis, was in 1572 burgemeester
van Monnikendam en admiraal van N.-Holland;
leverde 11 Oct. 1573 opP de Zuiderzee slag
g aan de
Sp.
( a.)) en nam dezen gevan P vloot onder Bossu(z.
aanzien bij
D. was in groot
gen.
J Pprins Willem I.
gr
g
Zin sterfjaar
is niet bekend.
Zijn
]
Danzig,
Dirschau stad in het Pruis. reg.-distr.
Dirschau,
g
g
in derov.
P W.-Pruisen, op Pden 1. oever der Weichse
17 000 inw. • industrie, korenhandel.
een betaling
Disconto heet het bedrag, waarmee
g
verminderd wordt, indien zij
J vóór den gestelden
g
tiJd g
gedaan wordt, en inz. in den wisselhandel de
waarop
de
wissel
interestedurende
den tijd,
gP
g ekocht wordt tot aan zijn
) vervaldag.
g De interestvoet die daarbijJ8
gebruikt wordt, heet D.-voet en
deze schommelt al naarmate de vraag
g en het aanbod van wissels.
chi. f 'Discus ( Gr. diskoe) heette de ronde^we
J^aanvankeli'k
J van steen, later van metaal, waarvan de Grieken zich van
oudsher bedienden in
hun wedstrijden
in het
werpen.
D.-werper
rP
rp heet
een marmerbeeld van
Myron
te Rome (zie
y
fi . 508).
fig.
st. in
of
derov.
P Choesistan in
het W. van Perzië, 300
K. M. ten W. van IsPahan; 25 000 sew., ino-teelt; 22 K.M. naar
het Z. W. liggen
en de rui508. Dicuswerper.
rp
nen van het oude Suza.
Disko, eil. op
P de W.-kust van Groenland in het : N.
van de D.-baai, 7786 K. M2. ; aan de Z.-kust li de
baai en haven Godhavn, waar sinds 1907 een biologisch station gevestigd
g
8^
g is.
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Luik, ten N. van
Dixongem. in de Belg. prov.
Dison,
P
Verviers 11 334 inw.; textiel-industrie en steengroeven.
Mei
zoon van I saAc D. ((geb.
Disraeli,s Benjamin,
g
7
1766 est. 19 Jan. 1848, Eng.gschrijver),
1766,
) Eng.
J
g
staatsman en schrijver,
geb. 21 Dec. 1804 te Londen,
J
^g
van It.-Israël. afkomst, doch in 1817edoo
Pt, werd
g
in 1837 lid van het
Parlement, in 1848
leider der Tory's in het
Laberhuis, was herhaaldehJ" k kanselier
der schatkist, zette
de kiesrechthervormin
g door (1867),
was vaniFebr. tot Nov.
1868 eerste minister.
In Febr.1874 werd hijJ
wederom eerste minister, werd in 1876 als
viscount Hughender en
graaf Beaconsf ield tot
,
pair verheven. Op
Pa
P het
509. Disraeli.
Congres van Berlijn (z.
te brengen
wijziging
a. in 1878 wist hij
h j eenbelangrijke
inhet vredesverdrag
g van San-Stefano herstelde
En elands aanzien, dat verminderd was,^ en bedong
Engelands
zijn land.
het protectoraat over Cyprus voor zijn
. D.
was een der voornaamste dragers
van de Eng.
imewa
g
g impe' ch politiek.
Hij trad
in April
p 1880 af en
rlahstls
ep
J
Hu9
fiend en
A r. 1881 oppzijn
^ landgoed
g
stierf 19 Apr
' hamshire.
Als letterkundige
g verwierf hijJ
in Buckinghamshire.
g
^ schitterenden roman „Vivian
voors1 roem door zij
GreY " ((5 dln. 1826-27).}
Distelvlinder
(Vanessa cardui ,
licht bruinroode
vlinder met zwarte
en aan de uiteinden der voorvleugels ook witte vlekken ; vooral merkwaardig omdat hijJ
over bijna
de geJ
510. Distelvlinder.
heele aarde voorkomt, zelfs opP de eil. der Zuidzee. De rupsen
P erdi
van leven opP brandnetels en distels.
Dithmarschen of Ditmarsen het meest W. deel
van het hertogd. Holstein, aan de Noordzee tusschenmondin
de gen van de Elbe en de Eider, door
dijken
tegen
g beveiligd, 1354 K. M2.
J
g overstrooming
verdeeld in de kreitsen: N.-D.hoofd 1.
P Meldorf) en
Z.-D.hoofd
1. Heide).
(
P
pseudoniem van kogezamenlijk
Dito and Idem,
Dt
Jk p
^g
en
y
{
Sylva)
ningin Elisabeth van RoemeniéCarmen
Mite Kremnitz.
schierDiu,^ eil. aan de Z.-kust van het Eng.-Ind.
g
eel. Kathiawar)
( W.-kust van Voor-Indië), 4,8 K.M2.,
15 000 inw.; behoort sinds 1515 aan Portugal;
o
ug op
de 0.-kust van het eil. ligtde stad D.
Dividend(Lat. „hetgeen te verdeelen is" , bij ondernemin
^g
J
P aandeeles is D. het,gewoonlijk
g en op
4.•

winstaandeel aan den aan^jaarlijks uitgekeerde,
g
deelhouder, dat hij
J kan ontvangen
g tegen
g afgifte
van de bijJ de aandeeles gevoegde
D.
{ g g coupons
P^
bewijzen).
platte,
bruinachtig
Dividivi,
g roods, 8.-vormige
^
P
g
vrucht metladde,
glinsterende,
olijfgroene
zaden
g
g
afkomst' van Cae(88 c. M. lang, 2 à 3 c.M. breed),afkomstig
salpinia Coriaria, een boom van de Antillen en Z.Amerika, bevat 30 à 50 %o looistof.
Divina Commedia. Zie op
P Dante.
Dixmuiden(Fr. Dixmude), stad in het Z. W.
prov. W.-Vlaanderen, aan de g e van België,
^ P
kanaliseerde Yser, vóór den oorlogg 3826 inw.; linnenindustrie. Tijdens
Tijdens den strijd om den Yser is D.
bijna
J ggeheel verwoest.
Djaksa,^ nl. ambtenaar op
P Java en Madoera,
belast met de functie van het openbaar
ministerie.
P
Djambi,
Djambi sultanaat in het 0. van Sumatra, vroeger
g
behoorende tot de residentie Palembang,
g rijk met
inl. zelfbestuur, onderworpen
aan de Nederl. o P rP
erheerscha
' ; sedert 1906 een residentie
o
P
PPiJ
op
zichzelfeworden.
Het wordt doorsneden door de
g
D.-rivier. De bodem is zeer vruchtbaar en legroot en telde
vert vooral rijsto .PD. is 4864 K. M2. ^
in 1895: 76 000 inw.; voornaamste handelsplaats
P
Moewara KomP eh; verder is nog
g Simg van belang
hoofdpl 1. D. aan de D. -riv. hceft 8995
pang. De hoofd
w. o. 38 Europ.
P en 359 Chin.
Lf. , naam van een in
D ati ^ Tectona9 randis
Eng.-Indië
en op
P Java veel voorkomenden boom,
g
die het bekende D.- of teakhout levert, dat uit Ned.Indië nog
wordt, doch daar te
g
g niet veel uitgevoerd
lande zelf veelgebruikt wordt voor allerlei doeleinden. Het wordt door weinigg andere houtsoorten in
vastheid, sterkte en duurzaamheideëvenaard.
De
g
D.-boom wordt tot 30 à 40 M. lang,
g zeer dik en vormt
uitgestrekte
bosschen, inz. in Midden- en Oost-Java,
g
toto een
^ van 650 M. boven de zee.
P hoogte
Djember,
Djember hoofdP1. van de afd. D. ( 341084 inw.),
in de resid. Besoeki in 0.-Java, 7792 inw., w. o.
248 EuroP. en 191 Chineezen.
Djerba, eil. aan de kust van Tuniq, aan den ingang
g g
van de Golf van Gabes, 1050 K. M2., 40 000 inw.
hoofdpl.
van
Fr.
Somaliland,
aan
den
Djibouti,
J
Z. oever van de Tasjoerabaai in de Golf van Aden,
11 000 inw.; uitmuntende reede.
res. aan de Z.-kust van Midd. Java,
Dokokarta
Djokjokarta,
j j
814 inw.,> waarbij
waarbij 2342 EuroM2., 1
3109 K. M2.
P Banen en 5366 Chineezen. D. is verdeeld in 3 afd.:
Mataramhoofd
(
P1.
(
g hoofd
P1. D. ; Koelon-Progo
Water en • Goenoeng -Kidoel (hoofd P1. Wonosari).
D. is zeer bergachtig; alleen aan de Z.-kust is een
vruchtvlakgedeelte.
Over het algemeen
is de grond
g
^
g
baar ; tal van suiker- en indigo-ondernemingen en
In schi n vormt
nog
uitgebreide
rijstcultuur.
uit
J D.g
een afzonderlijken
J ken staat onder een sultan, die in de
hoofdst. zetelt, doch in het bestuur terzijde
J wordt
D. aan
gestaan
door een resident. -- De hoofdst.D.,
g
den Z. voet van den MeraP^
i 79567 inw., w. o. 1477
Europ.
P en 5266 Chineezen. Het merkwaardigste
^
van D. is de kraton, een stad opP zichzelf, met vele
en in het midden waarvan het paleis
van
kampongs
P
P ^

DJOKJOKARTA—DODONA.
den sultan staat. In den kraton woont ook de lijfwacht van den vorst.
Dnjepr
ep ((in de Oudheid Barysthenes, later Danais , na de Wolga de grootste rivier van Rusland,
ontspringt
op het Waldal-geb.
in het 8 ouverne ^
P 8`t P
ment Smolensk, stroomt in Z. richting, is 2146 K. M.
lang
8 en mondt uit in een zeeboezem van de Zwarte
Zee benedenCherson(d
Chersonde Dnepr-Liman, 60 K. M.
g
8, 17 K. M. breed).) De D. is van Dorogoboesh
af bevaarbaar; beneden Jekaterinoslaw zijn
J de
beruchte stroomversnellingen
Poro
^ ' , 70 K. M.
g
lang.
zij-rivieren
9zijnr .: de Bere8 De voornaamste zij-rivieren
zina, de Pripet
Zijn
P en 1.: de Sosch, de Desna, e. a. Zijn
stroomgebied
omvat 526 756 K. M 2. HijJ staat door
g
kanalen in verbinding
]
8 met de Duna, den Nemen
en den Weichsel en zoodoende met de Oostzee.
verDn
n9s
f epr-Boeg- kanaal of Konings-kanaal,
bindt de Moechowezzi
(J-riv. van de Weichsel)) met
de Pinszi(J
-riv. van de Pripet,
van den
J
P een zi -riv.
Dn] ePr ), is 80 K. M. langgen 10,6 M. breed; werd
onder koning Stanisiaus Augustus van Polen begonnen en in 1841 voltooid.
Dnjestr,
J
^ in de Oudheid T^ras of Danastris, riv.
in Z.-O.-Europa,
op
in
P
P de Karpathen
P^ ontspringt
P
Gahcie stroomt door Rusland en mondt uit in een
zeeboezemde
( Dn7estr-Liman, 32 K. M. lang
g en 8 a
9 K. M. breed)) van de Zwarte Zee; hij is 1342
K. M. lan8,zijn
omvat 76 862 K. W.
8
11 stroom ebied
Voor stoombooten is hiJ bevaarbaar tot aan de stad
Chotin; zij-rivieren; de Stryj, de Sereth, de Ibrucz,
de Byk, e. a. Tot 1812 was de D. de grens tusschen
Rusland en Turkije.
Doab of Duab ( Perz, twee-stroomenland"), het
landschap
en den Ganges,
]
8 en
P tusschen de Djsamna
in het algemeen elke landstreekag
gelegen
g tusschen
2 rivieren, die zich vereentgen.
handelsplaats
op
Dobo, belangrijke
P het eil. WaP
BT^J
mar vandegroep
deoe der Aroë-eil. in het 0. van den
Ned.-Ind. archipel.
P
P Levendige
g handel in producten
van N.-Guinea; uitvoer vanarelmoer;
stand P1. van
P
eensthouder.
Po
Dobroedsja
J of Dobrudscha,^ Roemeensch: Dobrogea,
09
in de Oudheid Scythia-minor, is een deel van Roemenië, tusschen den beneden-Donau en de Zwarte
Zee,> in 1905 :15 536 K. M2., on gg. 305 000 inw. ; het is
^ ootendeels een loss-Pplateau, arm aan water, in
den Tutujat (in het N. W. bereikt het eene hoogte
van 456 M. BijJ het Berli'nsche
Verdrag
J
8 van 1878
werd het door Turkije aan Rusland en door dit land
aan Roemenië afgestaan
tegen
^g van Besg teruggaaf
g
tusnogeen gebied
sarabië • in 1913 stond Bulgarije no
g
schen den Ben.-Donau en de Zwarte Zee aan RoeP van Toetoermenië af, zoodat deensli'n
$^ J nu loopt
kai aan den Donau tot Balsik
Balsji aan de Zwarte Zee.
stad: Silistria.
Kustendje;
^
: Kustend'
e • grootste
Doctor(Lat. leeraar" eeretitel, die aanvankelijk
e even werd aan uitstekende scholastici(Thomas
gegeven
Dune
genoemd;
werd D. angelicus
van Aquino
n9
g
q
Scotus : D. subtilis • Roer
9 Baco : D. mirabilis, enz.),
later aan de universiteiten een waardigheid,
door de
g
leeraren ervan aan een student toegekend
na afgeg
led examen (het eerst in de 12e eeuw te Bologna).
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Dodds, Alfred Amedée, Fr. officier,eb.
8 in 1842
in Senegambië, hij veroverde in 1892-94 Dahomey,
werd in 1899 divisie-generaal
en in 1900 opperg
PPer
bevelhebber in Indo-China, in 1904 lid van den
oppersten krijgsraad,
nam
in
1907
pensioen.
P
g
Dodecaëder Gr. „twaalfvlak"), lichaam, dat door
12 vlakken begrensd
wordt.
Regelmatige
D. komen
^

a. rhomben-D. b.enta
P ^ oon-D. c. deltoid-D.
511. Dodecaëder.
in de natuur als kristallen in 3 vormen voor: de
rhomben-D. fig. 511a , begrensd
door 12 gelijke
t^
gJ
rhomben (ruiten), de p en oon-D. )b begrensd
l^
door 12 symmetrische
vijfhoeken, en de deltoid-D.
3'mJ
c , begrensd door 12 deltoïden (vierhoeken, bestaande
uit
2emeen
met g
g eli'kbeeni
J
ge driehoeken
schappelijke basis, doch van ongelijke hoogte).
re eerra der legenDodecarchie ( Grieksch) , de regeering
^en
darische 12 koningen
(Dodecarchen) in Egypte
l^
gYP in
de 7e eeuw v. Chr., vóór Psammeticus alleenheerscher werd.
in Gelderland, in de Over-BeDodewaard,
^ gem.
8
tuwe ten Z. van Wageningen, aan de Waal, station
aan de lijn Kesteren-Vork, 1974 inw.; het dorp
D.
telt ong.
g 1000 inw.
;Dodo dronte of walgvogel (Didus ineptus ), tot de orde der Duiven behoorende, thans uitgestorven
vogel,
g,
dierooter
was dan een zwaan, niet in staat om te
g
vliegen,
grijs,
vleugels
en staart (beide
$^J met gele
g
g
(
g
wenu ontwikkeld), korte, dikke pooten
ooien; leefde tot
weinig

512. Dodo.
in het einde der 17e eeuw opP Mauritius. Zie fig.
g 512.
Kluizenaar(D lolitaDe aan den D. nauw verwante KluizenaarD.
van de grootte van eengans,, leefde tot in
het einde der 18e eeuw op
^
P het eil. Rodriguez.
Dodona,^ o rakel en heiligdom van Zeus in het oude
Griekenland, in E Pirus •^P
priesteressen verkondigden
g
den wil van den oppersten
god
g uit het ruischen
PP
van den heiligen
g eik en het murmelen eener bron.
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DOEDELZAK—DOKKU%ER DIEP.

Doedelzak blaasinstrument, dat reeds bij de oude
Israëlieten en Grieken bekend was, in Schotip) beb
land het nationale muziekinstrument (a9pe
staat uit een
op
P een hobo
gelijkend instrument met
zesgaten en
een daaraan
bevestigden lederen zak,
waaraan zich
een mondstuk
bevindt, waardoor de speler
P
lucht in den
zak blaast en
nog een paar
pijpen,
dieJ
bij
P
IJP
het drukken op
den zak aanDoedelzak.
houdendinden
bastoon blijven;,
ruischen. Ook in Sicilië in Z.bJ
=
bij
nog in zwang,
Frankrijkg
J Poolsche of
g,
Russische berenleiders.
Doel ginstukken of schutterstukken heeten die"Holl.
uit de 16e of 17e eeuw, welke de leden
schilderijen
„Doelen heetvan een schutters ' de voorstellen(
voorstellen„Doelen”
delaatsen
deplaatsenwaar de schutters bijeenkwamen).
beroemdste der D. is de ,Nachtwacht" van
Rembrandt .
Doema Russ. raad" de bojarenraad der oudBo'arska'a
ste vorsten (
7 D.) ; vergadering
g
g der stede^
D;
like
(
7 D., d. i. Stad-.
gden (Gorodskaja
J afgevaardigden
g
' g ( Gorstoe darstwennaja
de volksvertegenwoordi8^
D. d, i. Rijks-D.) in Rusland. (Zie op Rusland :
en Geschiedenis. )
Staatsregeling
e9 ng
waaraanzienlijk Ned. geslacht,
Does
^ Van der,^ aanzienlijk
g
van inz. bekend zin:
J Johan van der Does{(Janus
Douza heer van Noordeb.
wijken Kattendijk,
TJ g
5 of 6 Dec. 1545 te Noord; trad toe tot
wijk-Binnen
het Verbond der Edelen,
stond in 1572 aan het
hoofd van eengezantdoor de Staten naar
schap,
P^
Engeland
gezonden
om
g
g
van koningin Elizabeth
hulp
P te verwerven, voerde
in 1574 het bevel over
deewa
ende burgerij
g J in
g P
het belegerde Leiden, onderscheidde zich daar
daarna 514. Joh. van der Does.
en
roemrijkging
nogmaals
naar Engeland
no
g
^
..
g Hij
aan het hoofd van een bezending.
Hi was de
eerste curator der Leidsche hoogeschool, in 1585 tot
haar bibliothecaris benoemd en in 1591 tot raadsHijJ
heer in den Hoogen
g Raad. D. stierf 12 Oct.
lieteschiedkundi
eg en Latijnsche
dichtwerken na.
J
g
-- Pieter van der D.
,ggeb. te Leiden in 1562, nam in

der
1588 als vice-admiraal deel aan de vernietiging
8^g
Onoverwinnelijke
Onoverwinnelijke Vloot,ggest. 24 Oct. 1599 op
P het
eil. St. Thomaso
(Pde W.-kust van Afrika).)
gem. in de prov.
Gelderland AchterDoesburg,
(
g^ g
P
hoek)^aan den IJsel, 4433 inw., voormalige
g
g vesting;
zeer oud, waarschijnlijk ontstaan uit een der kasden
IJsel
gebouwd.
teelen door Drums langs
g
g
Gelderland
,gem. in de prov.
Doetinchem ( Ambt- )g
P
Achterhoek aan den Ouden IJsel, 6097 inw.;
ong.
1600 H. A. bosch; opPsommige
e plaatsen begP
g
in den grond.
vindt zich ijzeroer
^
in de prov.
Gelderland
Doetinchem (Stad• ) ,gem.
P
g
(Achterhoek) , aan den Ouden IJsel, 4558 inw. ; het
Zevenaar—Winaan desspoorlijnen
stadje
J D. ligt
Po J'
^
terswi'k en D.-Ruurloo;
de Kruisberg,
rg,
J
^in de nabijheid
voor jon ens. —
jongens.
D. werd in
rijksopvoedingsgesticht
voormalige
838 vermeld als Duetinghom;
n9
g vesting.
g
Da e ( It., van het Lat. dux),
) titel van het staats re ublieken Venetië (vanaf
de
gere
republieken
hoofd der
(
8e eeuw tot 1797) en Genua (vanaf 1339 tot 1805);
de g
gemalin van den D.
DOgesse of Dogaresse,
^
g
zandbank ((515 K. M. lang
Do ersbankgroote
Doggersbank,
g
en 64 K. M. breed; diepte der zee van 25-90 M.)
M.
in de Noordzee, tusschen Engeland
en Denemarken.
g
Zi
Zij is belangrijk
8^J voor de visscherïJ , in 't bijzonder
van de kabel'auwvisscheri
Bij D. werd 5 Aug.
J. J
]
^
1781 een zeeslag
geleverd tusschen de Engelsche
g
gg
Parker
en
de
Nederlandsche
vloot onder Hyde
y
onder schout-bij-nacht Zoutman, die onbeslist bleef.
— Gedurende den Russ.-Jap.
P oorlog
g (z. a.) werd
visschersvloot beschoin 1904 bij
t D. de Engelsche
g
ten door een Russ. oorlogsvloot
opP
weg
^
g naar het verre
Oosten, die de visschersschepen
P voor Jap.
PtorpedorP
boot gin aanzag
g (D.-incident).
ruimte, waarin
Dok noemt men een afgesloten
g
moet wormen een schip,
p dat hersteld of nagezien
g
den droogg kan laten staan. Men onderscheidt
zijn
en drijvende
drijvende D. Droog-D.
vaste of droog-D.
^9'
09'
gemetselde bassins, vanuit het vaarwater toegang
keli'k
waarin
J en daarvan door een sluis afgesloten,
g
men bijJ vloed het schipP kan brengen,
g terwijl men bij
eb eengedeelte
van het water kan laten wegloo
Pen
g
Drijvende D. bestaan
en de rest kan wegpompen.
— Drijvend
gP P
een bodemponton,
dat men geheel,
en zijpontons,
JPo
P
g
die menedeelteli
Jk vol water kan laten loopen,
P
g
totdat het D. zoo diepPonder water ligt , dat het
kan varen. Daarna
• Ptusschen de zijwanden
wordt het water door machines weggepompt en rijs
rist
D. omhoog,
opbeurend. Soms bestaan
PP
g het schip
deontons
dezer D. uit buizenstelsels, waaruit
P
men het water door luchtdruk verdrijven
kan.
J
( Zie fig.
g 515,^ a het D. onder water, b het D. drijvend
aan de oppervlakte.)
)
PP
in het N. 0. der prov.
Friesland,
Dokkum,
^ gem.
P
g
3891 inw. aan het Dokkumer DiepP en de WijdeEe
en aan den spoorweg
P
g Leeuwarden—Metslawier. Het
te
stadje
D. is zeer oud; in 755 werd in de nabijheid
](
Murmer-(=
Boni
ver( Moordenaars ?)) woude)) Bonifacius
moord.
Dokkumer Diep,
p^ kanaal van Dokkum naar de
Dokkumer Nieuwe Zijlen,
15 K. M.
lang, in 1729
g
gegraven.

DOKTER-DJAWA—D OMELA NIEUWENHUIS.
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515. Drijvend dok.
r Dokter-djawa
^ n aam van de inlandsche genees-J
kundigen
in Ned. 0.-Indië, die opgeleid
zijn aan
P8
g
de Stovia"
(school
tot opleiding
»
(
P
gvan inl. artsen)
te Batavia enerechti
dg zijnJ de geneeskundige
g
g
g
praktijk
J uit te oefenen.
P
in het
Dele,^La,, bergtop
8
8^ P in het Zwits. Jura-geb.,
kanton Waadt, 1680 M. hoog.
g — D., stad in het
deP. Jura, in het 0. van Frankrijk,aan de Doubs
16 000 inw.
sen het Rhone-Rijn-kanaal;
J
Kerken.
Doleantie. Zie Gereformeerde
f
Dolet Etienne, Fr. humanist, geb.
g in 1509 te Orlénns, richtte in 1538 te Lyon
Y een boekdrukkerij oP,
die beroemd werd, werd van ketterijJ beschuldigd
g
te Parijs
en 3 Aug.
J verbrand.
g
(„langhoofdigheid"),een scheDolichocep halie(Gr.
delvormin
delvorming, waarbi
waarbij de ootste
grootstbreedtedoorsnede
hoogste
8a drie vierden uitmaakt van de lengtedoorsnede
^(zie fig.
p
g 516). Dolichocephalen
J menschen
^ „lan8hoofdigen” )zijn
met zulke een schedelvorming.
g
DoIjiu Dolschi, Dol'), kreitsin
RoemeniëKlein-Walachi
(
J e, in
het W. des lands), 6565 K. M2.,
365 000 inw., hoofdstad Cra'ova.
7
Dollar (teeken ), munteen- 516.Dolichnce
held in de Ver. Staten van Am.
hale
e
PP^
De zilver D. werd na de invoering
vandenouden
standaard
(1853)
eenvoudig
han8
een
(
)
g
delsmuntzoo
( 8en. standaard-D.),
) tot hij, ingevolge
de nieuwe muntwet, wettigg betaalmiddekwerd.De D.
heeft een waarde van ong.. 2.50.
De sedert 1849
f
geslagen enkelggoud-D. wordt
voor staatsrekening
g
thans niet meer aan emunt. Gouden
D.-stukken,
,
zijn
E les) , 5, 3, en 21/28 De van
J er van 20, 10 (a9
1873-78 voorparticulieren
geslagen
Trade-D.
P
g g
f handels-D.) in zilver was bestemd om in 0.-Azië
den ouden Sp.
te verdringen.
Sedert
P zilveren piaster
P
g Se
1862 zijn
papieren
ieren D. uitgegeven.
Zie ook GreenJ
PP
88
backs.

Dollarf uitmonding
g van de Eems,, vormt een inham der Noordzee in het N. 0. van
dero
GP rov.
ningen, aan
de Ned.-D. grens, 20 K.M. lang;
^
8;
ontstaan in 1277 ; havens : Ned.: DelfziJ l,; D.: Emden.
von,, Kath. godgeleerde,
geb.
Dellinger,
Dellin er Ignatius
,g
9
g g
in 1826 hoogleer28 Febr. 1799 te Bamberg,
8
8^
aar te Munchen, was in den beginne een strijder
strijde
de hierarchieke macht der Kath. Kerk, als
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^a
ggeleerde vooral door zijn
J Lehrbuch
der Kirchenge
g schichte" (2e
( dr. 1843
1843)
en „Die Reformation" (1846-48) bekend ; in het Frankforterarlement
P
1848-49 een der leiders der Kath.
fractie. Later werd zijn
richting
J
g meer
vrijzinnig
Pteg en in 1869 trad hijJop
derpauselijke
8gen het nieuwe dogma
g
onfeilbaarheid. D. was hoofdontwerPer
van het boek „Der Past
P and das
Konzil" door Janus, 1870 en der
„Rom. Briefe vom Konzil", door Q uiri nus);
) daarom werd hijJ 17 A ri11871
P
opperggeëxcommuniceerd. HijJ werd het geestelijk
J PPer
g
hoofd der Oud-Roomschen, trok zich echter terug,
toen de vorming
oud-Kath.
g van zelfstandige
g
gemeenten volde;
est.
g 10 Jan. 1890 te Munchen.
8
tuin" N.-0.
Dolma Ba ds e Turkschevulde
g
voorstad van Konstantinopel,
met het keizerl.
P
marmeren
Pgleis D.-serail, van 1850-55 gebouwd,
g
bouwwerk, ook inwendigg zeer weelderig.
g
Dolmen. Zie Hunebedden.
Dolna Tuzia, hoofdP1. van het gelijknamige
gJ
g distr.
in het N. 0. van Bosnië; 11 000 inw. ; zoutziederijen;
hier werden 9 Aug. g1878 de opstandelingen,
door de Oostenr. verslagen.
g
Dolomiet, naam van een mineraal en van een uit
dat mineraal bestaandesteente,
genoemd
naar
8
g
den Fr.eoloo
g
g D olomieu((Déodat Guy
y Silvian
Tancrède Gratet de, 8eb. 24 Juni 1750,,g
gest. 26 Nov.
1801). D. is een hexagonaal mineraal,, in rhomboëders kristalliseerend dubbel carbonaat van kalk en
iJ alle sedimentaire formamagnesia;
komt in bijna
^
ties voor (inz. in Z.-Tirol in de Dolomieten of D.

Alpen).
Ts'i-li
in het
Dolon-Noor,^ handelsst. in de prov.
^
P
N. 0. van China, 30 000 inw.; metaalgieterijen.
Doloren
Dolores, s tad in de Pprov. Buenos-A
Yres in het 0.
van Argentinië,15 000 inw.
in het Russ. leger,
Dombrowski Jaroslaw, le luit.8,
deserteerde en voegde
zich bij
J Garibaldi, nam in
g
1863 deel aan den Poolschen opstand,
vluchtte
Ps
naar Paris,
J nam deel aan den oPstand van 18 Maart
1871, was een dereneraals
van de Commune en
g
sneuvelde 23 Mei opP de barricaden.
Zeeland, op
Domburg,
g ^ ggem. in de prov.
P
P het eil.
Walcheren, 1294 inw.; het dorp
rP D., waarschijnlijk
van Rom. oorsprong, is tegenw. een badplaats.
P
Domeinen noemt men dieouden
en goederen,
8^
8
welke aan den Staat behooren. ZijJ worden verdeeld
in publiek D, wegen kanalen, openbare
gebouwen,
P
8
enz.)
enz. en privaat
D., dat verhuurd of verpacht
wordt.
í^
rP
Kroon-D. noemt men dieoederen
welke wel aan
g
den Staat behooren, doch waarvan de inkomsten
aan de Kroon komen (deze inkomsten bedragen
g ong.
^
500 000ld.
en Staats-D. waarvan de inkomsten
g
in de staatskas komen. De opbrengst der Staats-D.
bedroeg
8 in 1913 1 793 000.
Domela Nieuwenhuis, Ferdinand, Ned. socialist,
geb.
31 Dec. 1846 te Amsterdam,, werd in 1870
8
Luth.redikant
te Harlingen,
P
g ^in 1871 te Beverwijk,
in 1875 te 's Gravenhag e; ^legde
in 1879 het predikP
S
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DOMELA NIEUWENHUIS—DONATIO CONSTANTINI.

ambt neer„Mi
{
Jn afscheid van de Kerk"),) stichtte
het blad ,,Recht voor Allen", was van 19 Jan.—
31 Aug.
g majesteitsschennis,
g wegens
$ 1887 gevangen
g
werd in 1888 door Schoterland afgevaardigd naar
de Tweede Kamer, in 1891 niet herkozenTreub
(
volgde hem op),
g meer naar het
P) keerde zich allengs
g„Vrije
Socialist".
anarchisme redigeert sinds 1897 de
Eenmaal een dero
ulairste mannen in ons land,
PP
oc
der S.is zijn
P
J invloed vooral door de opkomst
D. N. schreef tal
Dem. Arb.-PartijJ zeer afgenomen.
$
van soc. brochures en boeken, die van veel lectuur
getuigen,doch niet veel oorspronkelijke
J hebben.
P
Behalve van het socialisme is D. N. ook voorstander
ndist
van geheel-onthouding
ro
.ena
$ en vege$e
PP$a
$
tarisme.
Domesday-Book
y book, een
{(Eng.)
Y
g ) of Doomsday
-der oudste monumenten van Eng.
$ recht en $eschiedenis de uitkomsten bevattend van een statistiek
over het grondbezit in Engeland onder Willem den
Veroveraar, 1083-86.
een der Kleine AnDominica,^ F r. La Dominique,
q
afstammend
tillen 754 K. M2., 34 000 inw.meest
(
van de vroegere
Negerslaven), behoort tot het Br.
$
gouvernement der Leeward-eilanden; solfatara's;
$
hoofdstad Roseau of Charlottetown.
Fratres 1ae
Dominicanen of PredikhoerenLat.
(
^ d+catores do o rdenH .Daminicus( z.a.),ni 1215 teToulouwestichte
monniksorde, verkree$het recht over$
al terediken
en biecht te hooren, werd in 1220 tot
P
bedelorde verklaard;> verwierf, wedijveren
wedijverend met de
talrijke
leerstoelen aan de univerJ
IX belast met
siteiten werd in 1232 door Gregorius
e9
Mde Inquisitie en werd daardoor de meest invloedrijkeorde der Middeleeuwen; werkte in Italië,
SP
anje
J^ Duitschland en Zwitserland.
]^ Oostenrijk
Dracht: witteiPJ
en scapulier,
zwarte mantel met
P
spitse
kap.
P
P
de Guzman,ggeb.
Dominicus,
Dominicus D e H.,^bijgenaamd
J$
in 1170 te Calaruega
$ in Oud-Castilië, kwam in 1204
naar Zuid-Frankrijkter bekeering$ der kettersche
Albe$enten en stichtte in 1215 de orde der Dominicanen, in 1216 doorpaus Honorius III bevestigd;
gest.
6 Aug.
$n in 1234 heili$ verg
$ 1221 te Bologna,
klaard herinneringsdag
u$
ga $ 4 Aug.
Zie Santo Domingo.
DominiCaansche Republiek.
p
n9
Dominion of Canada. Zie Canada.
Dominus
us vobiscum
ob^
((Lat. de Heer zijJ met u"),
^
groet priester
van den Kath. P
aan het volk onder de mis,
waarop
P misdienaar en zangers
$
antwoorden : Et cum spitiru
p
,tuo ( en met uwen eest”).1
Domitianus, Titus Flavius,
Rom. keizer, zoon van Vespasianus
^ ggeb. 24 Oct. 51 n.
Chr., volgde in 81 zijn
J broeder
onfortuinlijk
onfortuinlij
Titus op,
p^
de Katten (83) en de ,
Daciërs(86),was een achter- ^rw 517. Domitianus
dochtigg en wreed tiran en werd in 96 vermoord.
Domkapittel heet het college van kannuniken,
kkaPittelheeren stilts- of domheeren aan een bis-

scho
aartsbisschoppelijke
eli'ke kerk, hetwelk
el^J of aartsbisscho
PP
met den bisschop
P het domstift vormt en over de
zaken van het stift beraadslaagt,
bij afwezigheid
$
8'tJ
of overlijden
den bisschopP$t
tijdelijk
vervangt en
J
den nieuwen bisschop
P kiest.
in België, komt ten Z.
Dommel, rev., ontspringt
P $t
van Valkenswaard in de Ned.rov.
N.-Brabant,
P
neemt tal van zijriviertjes
^
] op
P en loopt
Pbij
J 's-Herto genbosch in de Dieze; lengte
g 146 K. M., waarvan
120 K. M. in Nederland.
Dommelen,
^ g em. in N.-Brabant, ten W. van
Valkenswaard, 402 inw.
DomrémY -la-Pucelle^ dorp
P in het dep.
P Vosges
$
in het N. 0. van Frankrijk,aan de Maas, 267 inw.;
$ eboorteP1. van Jeanne d'Arc (zie op
P Arc).
DonS
(P . -It., in het Portug.
$ dom, van het Lat.
dominus,„heer"; het woord wordt steeds vóór den
voornaamezet
,) titel van vorsten en grandes
in
$
$
Italië en Spanje
(in het laatste land ook eenvoudigg
P
een beleefdheidstitel)) en van ggeestelijken
in Italië; de
J
vrouwelijke vorm er van is Donna (It.) en DoñaSP. ).
Don, de Tanais uit de Oudheid, is een rivier in
Europ.
$r
$ en Dn] ePr de grootste;
P Rusland, na Wolga
ouverne
hiJ ontspringt
uit
het Iwanmeer in het $
P $t
ment Toela, in het midd. van Rusland, is 1855 K. M.
lang
$ en mondt uit in de Zee van Azow, beneden de
stad Azow; zijriv.
zijn:
J
J de Sosna, de N. Donea, de
Woronesj,
van
] de Cho
P er e. a.; het stroomgebied
$
den D. omvat 430 252 K.M'., hij
J over 1285 K.M.
bevaarbaar.
Donaat. Zie Donatus.
Dona Francisca, D. nederzetting
g in het N. van
den staat Santa Catharina in het Z. W. van Brazilië, in 1851 door de Hambur$scha Kolonisatiever.esticht;
30 000 inw.; hoofdP 1. Joinville
$
(3000 inw.).
Donar, in de Germ. mythologie de dondergod, de
Noordsche Thor(z. a.), aan hem is de Donderdag
gewijd.
Donatello,
r It. beeldhouwer,eb.
g omstr. 1386
te Florence, est. ald. 13
Dec. 1466; zijn voornaamste werken zijn: een
standbeeld van St.-Joris,
beelden en reliëfs van het
hoogaltaar van den dom
te Padua, waar hijJ
—58 werkte, een ruiterstandbeeld van Gattamelata.
Donate Giambattista, It.
518. Donatello.
sterrenkunde
ge, ggeb. 16
Dec. 1826 te Pisa, werd in 1864 directeur van de
sterrenwacht te Florence; ald.est.
19 Sept.
$
P 1873;
h j is bekend door de ontdekking van de groote komeet van 1858 (de komeet van D.; zie fig. 519)) en
door werken over sterrenspectra.
Donatio Constantine schenking van keizer Conwaarbijhij
J aan den Pause "ken
stanti'n
^ den Groote,^ waarbij
Stoel Rome en Italië zou hebbenaf$estaan. (De
{ echtheid van de D. C. wordt betwist.)
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519. Komeet van Donati.

Donatisten waren de aanhangers van Donatus
Magnus, die in 313, tegenover Caecilianus, door
stren -Christelijke
een bijzonder
J godsdienstige
$
$
$
ekozen
partij tot bisschopP van Carthago
$ werd $gekozen.
De D. eiachten inz. reinheid van zeden en strenge
kerkelijke tucht; zijJ verbonden zich met ontevreden boeren, trokken als »
striders
van Christus"
J
(daarom ook A9onistiekengenoemd)
) het land rond
} en
(vandaar hun andere naam Circumcellionen)
bedreven gewelddadigheden. De D. hielden zich in
Afrika tot in de 7e eeuw staande.
Donatus, Aelius, Rom. taalkundige, geb. omstr.
350 n. Chr. te Rome, schreef commentaren op
P Terentius en V ir9 ilius^ alsmede een Ars grammatica",
8T
het eenige
in de latere Middeleeuwen bijna
11
$ Latijnsche leerboek, vandaar dat Donatus" of Donaat"
in het algemeen de beteekenis had van Lat. spraakkunst. De Donatus" was een der eerste gedrukte
boeken. (Zie Boekdrukkunst.)
Donau,, de Danubius der Ouden, aan den beneis op
denloo
( Wolga) na
P één (de
P Istergenoemd,
$
de grootste rev. van Europa.
P $t bij
J
P HijJ ontspringt
Donaueschingen uit de Schwarzwalder beken de
Brege
of
Breach
en
de
Brigach,
staat
in
zijn
bovenJ
$
$
e$
looPin onderaardsche verbinding
$ met de Radolf zeller-Aachdie
( naar het Meer van Constanz loopt)
P
en wordt bi
bijj Ulm bevaarbaar. Tot Passau loopt
P hij
door de Zwabisch-Beijersche
hoogvlakte
en tusschen
^
$v
Ttrn-Severin en Orsova breekt hijJ door de Transylv.
Y
Al nde IJzeren Poort); hij is 2860 K. M. lang en
Alpen(d
met een deltahoofd-armen
zin:
de
Kilia,
J
(
de Soelina en de Sint-George)
$ in de Zwarte Zee uit.
zin rechts : de Iller, de
Zin hoofd-zijrivieren
Zijnzij
de Isar de Inn de Traun, de Enns, de Drau,
de Save en de Morava, en links: de Altmiihl, de
Raab, de Regen, de March, de Waag,de Gran, de
Theis de Aloeta de Sereth en de Pruth. Het
Beijere
Ludwigs-Donau-Main-kanaal
in Be
fieren verbindt
Ss
Donau met den Rijn
De scheepvaart
(
P
J (Main).
stroomversneler oor
oP den Donau,^ die vroeger
$door
linen
$^riffen, ^zandbanken en scherpe
P bochten zeer
belemmerd werd, is veel verbeterd; voornamelijk
J
nam zij sedert J
1830 toe, bij het in de vaart brengen
$
der stoombooten van de Donaudam
^9ep schi ah
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sell8chaft te Weenen, welker booten thans van
Donauwórth tot aan de mondinggvan de Soelina varen. Tot regeling
bewaking$
van de vrije
vaart o
$ en $
op
den Donau bestaat sedert 1856 de Europ. Donau8chee aart-Commissie (zetel te Galatz) en de permanente commissie der Donauoever-staten.
Donauvorstendommen was vroeger de naam van
de beide vorstendommen Moldavië en WalacheiJ e
(thans Roemenië).
Donaumoos,^ kale landstreek langs
8s den rechter
Donauoever, in de Bei ersche
reg.-distr.
ZwaJ
g
ben en 0 PP
er-Bei eren,
110 K. M. lang,
J
$ een sedert
droo
emaakt en bebouwd moeras. — Donau-1796
$$
ried een dergelijke vlakte beneden Ulm, 65 K. M.
lang.
in Stiermarken, in het Z. W. van,
Donawitz,sdorp
rP
16 000 inw. ; ijzergroeven
en hoo ovens
:
Oostenrijk,
$
.in de nabijheid
is de bedevaartskerk Freienstein.
J
Badajoz in het
Badajoz,
Don Benito^ stad in de prov.
P
W. van Spanje,
P ^ aan de Guadiana; 17 000 inw.
York, in het
Doncaster,^ stad in het graafsch.
$r
N. 0. van Engeland, aan de Don; 31 000 inw.;
wedrennen.
dje in het dep.
stadje
Donchéry,
rY^ sta
P Ardennes, in het N.O.
van Frankrijk,aan de Maas, ong.1800 inw. ; samenkomst van Bismarck en Napoleon III na den slag
bijJ Sedan (2
( Sept.
P 1870 ).
(D. Donnerstag,
Donderel
Donderdag
^
a9 Eng.
$ Thursday,.
Zweedsch Thorsdag,
ag Lat. Dies Joris),
) de 5e dag
g der
week,enoemd
naar den Noorschen Dondergod
$
$
Thor (z. a.),
) welke ee ' zins overeenkomt van
Jupiter
(Zeus).
(
) — Witte D. is de D. vóór Paschen.
p
sioloo $
Donders, Franciscus Cornelius, Ned.h
PY
en oogheelkundige,geb.
eb. 27 Mei 1818 te Tilburg,.
$
werd in 1847 hoogleeraar
in dephysiologic), weef$
selleer en oogheelkunde te Utrecht, stichtte het
Ned. Gasthuis voor Ooglijders",
waarin hij zelf
^^J
practiseerde en onderwees en duizenden ten z e$en
P
was. D. werd wereldberoemd door zijn
practijk
^ P
J
en door zijn
J werken,
inz. op
P het gebied
$
der oogheelkunde;
hij voerde o. a. de
cylindrische
enPris^
matische brillenglazen in. Zijn meest
beroemde leerlinprof.
Mogent,
$
P
leschott te Rome en
prof. Snellen, die zijn
P
opvolger werd te
Utrecht. In „de Leer
der Oo enbewe ' n "
zet hijJ de naar hem
genoemde wet uiteen. In 1888 bereikte hijJ de leeftijds0
520. Prof. Donders
grens en moest aftreden. D. stierf 24
Mrt. 1889 te Utrecht.
Ulster
Ulster, in
graafschap,
Donegal,
P^in de provincie
P
^ ^ $r
het N. W. van Ierland aan den Atlantischen
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Oceaan(D.-baai), met het D.-gebergte (in den
Errigal
8 752 M.) ; 4844 K. M2., 168 000 inw.; hoofdst.
Lifford. — Del.
p D. aan de D.-baai, telt ruim 1200
i nw. ; zwavelbaden.
Donez, de belangrijkste r. zijriv. van den Don,
in de Russ,ouvernementen
Koersk, Charkow en
8
het land der Donsche Kozakken, 1083 K. M. lang,
S
Donersche hoogvlakte heet een deel van de Donsche steppe
g den r. oever
PP in Z.-Rusland, dat langs
van de Donez ligt
^
8^en tot in het gouvernement
Jekaterinoslaw reikt; 45 923 K. M 2., 244 M. boven
de zee; rijk
rijk aan delfstoffen( Donersche steenkolen-

bekken).
door versch.
Donge,
Done riv. in N.-Brabant, gevormd
g

beekjes in de buurt van Baarle. DeP
D. loopt 8
langs
beekjes
Riel, Dongen
Pbij
JGeerg en 's Gravenmoer en loopt
truidenberg
8^ 50 K. M.
g in den Amer; lengte
Dongen,
Don engem. in N.-Brabant, ten 0. van Oosterrp
D. telt ruim 800 inw. en
hout, 6861 inw.; het dorp
ligt
Done.
8 aan de Donge
Dongola,
ola landschap
P in Nubië, opP de beide oevers
van den Nil
van Egypt.
Nijl,prov.
P
gYP Soedan; hoofd P1.
tegenw.
Meroe( (z. a. vroeger
g
g Nieuw-D. (El Ordeti),
15 000 inw., aan den Nijl.
J
in het Z. W. der prov.
Doniawerstal,
^ gem.
g
Prov Frieslandin
( Zevenwouden),) 5349 inw.; bevat 8 dorpen
P
( Lang weer (hoofdP1.) , Broek, Goingarï
JP, Idskenhuizen, St. Nikolaasga, Ni e a, Oosterhaule en
T' erk8 aast en 14 gehuchten.
g
It. opera-componist, eb. 25
Donizetti Gaetano,,g
Set.
1798
te
Ber
ano;
woonde afwisselend in Italië,
P
^
gestorven,
8
te Parijs
J en te Weenen, is krankzinnig
8
APr. 1848 te Bergano.
De meest gezochte
van zijn
g
g
zin:
64, aan melodieën zoo rijkeo era's
J „L'elisire
P
d'amore" (1832), Lucretia de Lammermoor" 1835 ,
,La Fille du Ré 'ent" (1840), „La Favorite" (1840).
figuur
Don Juan, legendarische
8^ uit de Romaan8
genotzucht
ten
g
8 the litteratuur, een in goddelooze
^
srondeaand
man, een tegenhanger van den „doctor
g
Faust" der Germanen, verbonden aan denersoon
P
van een losbol, Juan de Tenorio te Sevilla, die den
commandant van Sevilla, welke hem belette diens
dochter te ontvoeren, doodstak, later zijn standbeeld tot eengastmaal
uitnoodigde
g en daaropP door
g
den in werkelijkheid
verschiJ nenden ,^steenera gast"
8
^
aan de hel werd overgeleverd;
als drama eerst in
8
Spanje,
door Gabriel Teller (Tirsa de Molina, 1634),
P
met name door Molière(1665)
later in Frankrijk,
en door Mozarts opera
(tekst van Da ponte, 1787 in
P
populair g
geworden; in Duitschland
geheel
Europa
P PoP
8
ziJ n drama's over dit onderwerp
geschreven door
rPg
Grabbe
Grabbe, Lenau,
, Holtei,
, Hese
y e. a. Byron's „Don
Juan" heeft slechts den naam aan de sae
g ontleend.
BenedenRougemont,
Donon,^
, berg
u9
g in de Vogezen
g
Elzas ten N. W. van Schirm.eck 1008 M. hoog.
8
Don Quixote ofQuijote, door de Franschen Don
Q uichottcggenoemd,, de ridder van de droevige
g figuur,
de held van den beroemden satirischen roman van
Cervantes(z. a.), waarin de ridderromans belachelijk
wordenemaakt;
vandaar zooveel als avont. dweper.
P
g
Donsche Kozakken of Donkozakken, ook wel Donbewoners
ren de opP militaire wijze
J georganiseerde
8 B

van het Donsche staPP
en ebied
in Z.-Rusland; zij
zij
g
staan onder de bevelen van een Nakasnoi-ataman
en negen
^ districts-atamannen. In vredestijd is de
sterkte 19 reg.
g cavalerie en 8 batt. artillerie;
in oorlogstijd54 reg.
g cavalerie en 23 batt. artillerie.
Doode hand, Goederen in de, zijn
J bezittingen,
^ in
eigendom
toebehoorend aan instellingen
g
^en van liefdadi8heid, kerkelijke
kerkelijke gemeenten,
geestelijke
g
J orden
g
enz, (en ook: aan den Staat of het Kroondomein).
Dezeoederen
zijn in zekeren zin buiten den handel
8
enaan niet krachtens erfrecht over. Daar het, in het
engaa
algemeen
ggenomen, een belang
g
g is voor degemeen^
schap
P dat zoowel roerende als onroerende goederen
^
ten allen tijde
kunnen overgaan
8 in de handen der8enen, die ze het best benutten kunnen, hebben in den
loop
de toename van
P der eeuwen de staten getracht
g
deoederen
in de D. H. te stuiten of die goederen
g
^
(door
Intusdoor secularisatie) uit de D. H. te bevrijden.
schen zijn
J er tegenwoordig
g in de meeste staten zeer
g
weinig
bepalingen te dezen opzichte.
gbeperkende
PP
Geëischt wordt meestal: dat de installin^ , diegoede8
ren verwerft, rechtspersoonlijkheid
bezitte, dat
zedelijke lichamen geen giften van eenig belang
zullen aanvaarden zonder toestemming van het
staatsgezag. Dat het bezit in de D. H. (waarvan dus
nooit meer successie- of overgangsrecht wordt betaald in ons land, vooral ook in de laatste jaren
zeer toeneemt, kan blijken
uit o. s. staatje:
J
Opgave
van het bedrag8 van den prijs
P J of de waarP^
de der binnen het Rijk
J gelegen
g
g 8 onroerende goederen,
welke zijnvervreemd en verkregen
8 door instellinen
van
de
doode
hand,
andere
dan
den
Staat
en het
8
Kroondomein, gedurende de jaren 1891-1913:
Meer
Jaren. Verkregene
Vervreemde verkregen
g
8
dan
waarde
waarde
vervreemd
1891 .. f 4 227 386 1 1 764 b91 / 2 462 794
2 922 823
1892 . .
4 863 7b1
1 760 928
2 30b 734
3 066 3b6
1893 . .
5 372 090
2 919 009
1894 . .
2 628 533
5 b47 b42
3 281 200
5 332 b32
3 051 332
1895 . .
3 042 767
5 772 468
1896 . .
2 729 701
2 413 410
2 b99 975
S 013 386
1897 ..
2 665 124
1898 ..
8 310 257
3 7bb 135
4 389 0b4
S 475 914
4 086 860
1899 ..
6 561 113
1900 ..
9 b63 846
3 002 733
2 86b 702
1901 ..
7 128 858
4 263 1b6
1902 ..
2 648 368
6 467 919
3 819 663
2 696 722
6 216 169
3 519 447
1903 ..
3 786 8b4
7 744 202
3 957 348
1904 ..
4 807 730
1905 ..
8 765 462
3 957 732
6 016 340
1906 ..
5 064 380
11 080 720
11 377 182
7 576 382
1907 . .
3 800 800
4 930 954
1908 . .
8 848 822
3 917 968
5 611 904
5 336 666
1909 . .
10 948 b70
12 324 833
7 465 908
4 858 925
1910.
6 975 365
1911.
12 077 891
19 053 266
9 488 023
1912.
8 909 123
18 397 146
8 366 928
9 573 147
17 940 075
1913.
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Ziehier enkele opgaven betreffende de beide grootste Kerkgenootschappen in ons land:
In 1892 bezat de N.-Herv. Berk . . 26 329 H.A.
in 1911 bezat de N.-Herv. Kerk . . 26 021 H.A.
belastbare opbrengst ongebouwd in 1892 f 1 082 000
belastbare opbrengst ongebouwd in 1911 f 1 099 000
belastbare opbrengst gebouwd in 1892 f 190 000
belastbare opbrengst gebouwd in 1911 f 242 000
In 1892 bezat de R.-Kath. Kerk .. 9 352 H.A.
in 1911 bezat de R.-Kath. Kerk . . 11 838 H.A.
belastbare opbrengst ongebouwd
in 1892 f 363 000
g
belastbare opbrengst ongebouwd
in 1911 f 478 000
g
gebouw
belastbare opbrengst
ebouwd in 1892 1 242 000
425 000
opbrengstg ebouwd in 1911
R.-K. Geestelijke
Geestelijke instellingen
8 en
in 1892 1881 H.A.
ggestichten
R.-K. Geestelijke
Geestelijke instellingen
g en
in 1911 4756 H.A.
gestichten
belastbare opbrengst ongebouwd
in 1892 f 65 000
g
belastbare opbrengst ongebouwd
in 1911 f 134 000
g
gebouw
belastbare opbrengst
ebouwd in 1892 f 169 000
opbrengstgebouw
ebouwd in 1911 1 585 000
Fr. = danse macabre, Lat. chorea machabaeorum
), een in de 14e eeuw in zwangg gekomen
8
allegorische voorstelling van de macht van den dood
over de menschen, meestal in den vorm vangroepen,
die elkaar opvolgen in een fantastischen dans, waarin alle standen en rangen
vertegenwoordigd zin. De
gJ
voor schilders, ^a D. is eeneliefkoosd
onderwerp
g
rP
veurs, beeldhouwers enz. geweest.
Zie fig.
g 523 a en b.
g

Lot 8 enoemd^ het diepste
Ps waterbekken van Palestina, in het Z. 0. des lands, 73 K. M. lang,
g tot 17,8
K. M. breed, 394 M. beneden de oppervlakte
der
PP
Middell. Zee, tot 793 M. diep;
zijn
J hoogge
P wegens
8
g
zonder organisch
lehalte aan zoutenruim
21 %)
o)
{
B
voornamelij
afvoerwater;
wordt
voornamelijk
ven • heefteen
g
den Bijbel zijn ter
gevoed door de Jordaan. Volgens
g
plaatse,, waar nu de D. Z. is, de steden Sodom en Gop
morra weggezonken.
gg
Zie Aaskevers en fig.
Doodgraver.
g
g 11.
Doodskopvlinder
{(Acherontia afro os L.), avondR
vlinder behoorende tot de familie der Pijlstaarten
)p

I

522. Doodekopvlinder.
of Sphi^idae; over de vleugels
ong.
g
g 12
8 gemeten
c.M., lengte van het lichaam 6 c.M., het lichaam is
g zij
dik, wolli behaard, de voorvleugels
zijn
plomp,g
meteelachti
-bruin
gemarmerd,
de
g
g
g
achtervleu
gelsggeel met zwarte stresPen. Op
P het

521. Het Doodengericht
in de Onderwereld (volgens een afbeelding8 uit den tempel
g
P
van Hathor te Medinet-Haboe). Verklaring:
en een kromstaf in de
g Osiris zit met een geesel
g
Isis
tegen
Ne
this,
en de borstggehouden handen op
zijn
troon;
achter
hem
staan
en
vóór
P
p
hem de 4enii
van Amenti op
P een lotusbloem. Horus 'g
8
geleidt den overledene vóór hem
nadat diens werken op
de groote
weegschaal
in het midden geworpen
zijn. 0een der schaPOp
p
In
l^
^
len staat het vat met de zonden; in de andere zit deodin
g der waarheid of gerechtigheid.
g
^
Thot, deod
juist
opgeteekend. Anubis, de ggod met den
juist
^ met den ibiskopP heeft het gewicht
g
PS
jakhalskoP, let scherp
en de hond Cerberus zit opPdePo
poort,
rPopPden evenaar der weegschaal
^
heeft. (De
waardoor Horus den overledene met diens vrouw binnengebracht
{ fig.8 van den
g
overledene komt dus tweemaal voor).
was in de Egypt.
Doodengericht
GYP mythologic, het^eg
richt, dat over iederen doode in de gerechtszaal
l^
der Onderwereldehouden
werd door Osiris en 42
g
dieuitspraak
uits raak deden omtrent de 42 hoofdgoden,
zonden, waarvan de overledene zich moest vrijPleiten.
gewoonlijk
Bijbel
ijbel
Doods Zee,^ in den B
g
J het Zoute
Meer,, door de Grieken en Romeinen het Asphaltmeer en door de Arabieren tot nu toe het Meer van
p

borststuk is eenele
op
P een doodsl^ teekening,
8^
achterlijf heeft zwarte en gele
hoofd lijkt;
J ^ het achterlijf
g rinP en N.-Afrika. De
8 en. De D. komt voor in Europa
rus isl^
13 c.M. lang,
groenachtig
e,
^
g ggeel met blauwe,
schuine stresPen; leeft opPaardappelplanten.
Doodstikkertje. Zie Boorkevers.
verschijnsel, dat zich somw
ijlen o
somwijlen
op
Doodwater,^ verschijnsel,
zee en inz. aan de Scandinavische kusten voordoet,
vooral daar, waar $r
oote rivieren in zee uitmonden.
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DOODENDANS.

Jl^(r6i
--41k47
q 11-#00'
1011
iN/L.

523. De dood haalt een weduwvrouw -- een maagd
g

524. De dood haalt eenpaus --een kardinaal.
Tafreelen uit den Berner Doodendans van Nicolaas Manuel (1515).

DOODWATER—DOORNAPPEL.
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van zedel^ijke bekeering
Zeilscheen
die in zulk eerst als symbool
Y
^ met het
P en soms ook stoomschepen,
P
rond, oog
D. terechtkomen, drijven
bbijna
ijna hulpeloos
^J
gop
P de naderende komst van den Messias 4PP
doch aan zijn
het schip
aajonP luistert niet meer naar het roer en het is $gevat, door Jezus overgenomen,
^
aanvankelijk hi
of het door een sterke massa tegengehouden wordt. 8eren ter voltrekkingg overgelaten,
g
Het verschijnsel schijntveroorzaakt te worden door Jezus' naam, later volens
het D.-formulier in
g
dat op die plaatsen het water bestaat uit lagen
g van Matth. 28 : 19. De D. werd aanv. voltrokken door
algeheele
onderdoor
verschillend S. G.
Pelan
8 , alleen bijJ zieken door
8
Doofstommen heeten de menschen, die tengevolge besprenkeling; dit laatste werd in de koudere luchtvan aangeboren
of opP
zeer jeugdigen leeftijd in- streken lap gzamerhand reel,
g vooral toen in de 4e
g
werd, inz. tengevolge
getreden
streden doofheid stom zijn
ZijJ worden eeuw de kinder-D. algemeen
J gebleven.
8
g
opgevoed
in D.-inrichtingen, waarvan de eerste in van de leer der erfzonde, waarmede ook de zede
P8
Frankrijk
en meter namens het kind
Frankrijk in 1760 te Parijs
door den verband hield, dateter
J werd gesticht
P
g
in Duitschland in 1778 te Leipzig
abt De l'Epée,
p
S
P8 den duivel verzaakten. D., in niet-Kath.emeenvoltrokken, wordt door de Kath. Kerk
door Samuel Heincke en in Nederland in 1790 te schappen
PP
Gronin8 en door Henri Daniël Guyot. Tegenw.
zijn
J in naam der Drievuldigheid
J erkend, wanneer zij
g
g
eschied is. Daar volgens
Protest. opvatting
er in ons land behalve te Groningen,
ook noggD.- geschied
g
P
8 de D.,
8
zal hijJ8geldig zijn,
instituten te Rotterdam, te St.-Michiels gestel
J reeds ggeloof vereischt, verwierpen
rP
g
(Kath.)
Kath. en te Utrecht (Geref.).
P
((z. a.)) den kinder-D., gelijk
(
) In ons land komt oop de Wederdoopers
g J nu
of Doopsgezinden.
iedere 2550 inw. één D. voor. In 1909 waren er in ons nog
P
g de Baptisten
geb.
land 1228 mannelijke
Doorenbos,^ Dr. Willem, Ned. letterkundige,
J en 1077 vrouwelijkeD. Het
gig
28 Mei 1820 te Leersum,est.
18 Febr. 1906 te
D.-onderwijs
^ tracht den leerling
g zoover te brengen,
g
g
dat hij anderen verstaat en zich door anderen kan 's Ha8e, was medewerker aan den ^^Ned. Spectator"
P
doen verstaan, als middel daartoe benut de Fr. school en leeraar aan een H. B. S. te Amsterdam. Zijn
J
de geschiedenis
alléénebarenen teeken- (vinger-)
( 8 ) taal, de D. ook hoofdwerk is de „Handleidingot
g
g
8
hetes
roken woord en het schrift.
der letterkunde", 2 dln. 1883-85. F. van der Goes,
8P
Kloos, Vervey en Perk waren leerlingen
Zie Batisten.
Doopsgezinden.
Asg
p
g van D.
Serenitas of Serenissimus ),
(Lat.
staat
Doorluchtigheid
Doorluchti
Doopsgezinde Gemeenten. Elke gemeente
(
g
g
onafhankelijk en vrij, alleen in Duitschland vanaf 1375 titel der keurvorsten,
geheel
eheel
op zichzelve, onafhankelijk
P
onder 't bestuur van een kerkeraad, door deelater ook van andere oud-vorstelijkehuizen, waaropP
8
zamenlijke
broeders derggemeente, op
)
P enkelePlaat- de keurvorsten zich doorluchtigste noemden. Na
sen in vereeniging
De opziede ontbinding
rijk werd door de Bondsbelt des rijks
87 met
8 de zusters, gekozen.
8
P
van 18 Aug. 1825 en 12 Maart 1829, aan de
ners maken in de meesteemeenten
gemeentenmet de leeraren
of den leeraar den kerkeraad uit en dragen
lt
lt tevens souvereine vorsten en de hoofden deremediatiseerde zorg
zij den de vorstelijke
familiën den titel D. verleend, noglt
lt voor de armen, in welke betrekkingltJ
naam van diakenen hebben en hier en daar worden later echter ook toeltekend aan niet tot den rijksbijgestaan
door daartoe aangestelde
zusters der
lt
lt
lte- vorstenstand behoorende vorsten van erflanden.
meenten, die diakonessen heeten. De leeraren worUtrecht, 2954
Doorn,
^ltgem. in het Z. 0. der prov.
P
wijze als de overige
den op
is een
lt leden van den inw. — Het dorp
P dezelfde wijze
P
P D. met vele buitenplaatsen
zijn
kerkeraadekozen;
zijJzi
Het wordt reeds in
vrij
jn geheel
vrij in hunPredi- der mooiste van derovincie.
lt
lt
P
kin door
enerlei formulieren van onderteekeninglt 838 vermeld.
lts
gebonden.
In elke P
provincie
bestaan
rovncie
estaan vaste vereeni
Doornappel
g
p (Datura
en van
de gemeenten tot wederkeerige
lt
P, L. naam van een
lt hulp,
terwi^jl de Algemeene Doopsgezinde
Sociëteit, in plantengeslach
lanten eslacht uit
Pslteinde
1811 opgericht
en te Amsterdam gevestigd,
fam. der Solaneeën,
Plt
^ lt een
vereeniging
(
g
) uit omvat een aantal hee' ' is van gemeenten
(thans
40 in getal)
lt
verschillenderovinciën
sterachtige
kruiden
P
^die aan alle behoeftige
ltse
g
lt
meenten, waar ookeeest'
lt ^d, toelagen
^ verleent tot met een buisvormige,
lt
jaarwedden
9Zijltt
te- groote bloemkroon,
de jaarwedden
van haar leeraren.
bekostigt
yens de kweekschool of het seminarium te Amster- gladde
of
stekelige
^
lt
dam, dat tot opleiding
P
Pslte doornvruchten, welke
g van leeraren in de Doozindemeenten
strekt. Haar bestuurders, door de in alle deelen het ster$e
contribueerende gemeenten gekozen, komen jaar- ke vergift atroPine beli'ks
te Amsterdam bijeen
om vatten. De 9 ewone D.
3 in Juni en September
P
J
haar belangen waar te nemen, zonder evenwel (D. stramonium L.)
gezag1^
eenig gezag
te bezitten over de gemeenten, ook komt ook in Nederniet over die, welke door de Sociëteit ondersteund land voor;
heeft g
olworden. Er zijn 133 gemeenten met 127 dienstdoen- vend-g etande bladede leeraren.
ren, witte bloemen en
525. Doornappel.
baptisma) , het sacrament van opname
Doop
met stekelsen
ewa
(
p (Gr.
P
g
P in de Chr. Kerk, was als religieus-symbolische
on- de doosvruchten; zij heeft een bedwelmenden
derdom
Pelipgreeds vóór het Christendom inlte- reuk. Andere soorten D. zijnprachtig
g bloeiende ,sierP
braik; werd door Johannes den Dooper voor het planten.
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Doornen noemt men in delantkunde
sche rP$e P
punte, houtige
van takken ing deelen, die de plaats
P
nemen, zijJ
dragen
soms bladeren en bloemen. ZijJ
g
moeten wel onderscheiden worden van stekels die
slechts aanhangsels
der
lplans zijn van de opperhuid
PP
ten.
Doornik Fr. Tournay),
in de Beprov.
y)
P
Henegouwen,
op
g
P beide oevers der Schelde, kruispunt van spoorweg en, 37 198 inw.; Rom. kathedraal uit de 12e eeuw;, textiel-industrie. — D. is het
Thornacum of Turris Nerviorum der Romeinen.
Na den vrede van Utrecht (1713) kwam het aan
Oostenrijken werd als een der 8 barrièresteden (zie
Barrière-tractaat) door de Nederlanden bezet.
Doornspijk,gem. in Gelderland, 1749 inw.; be^ensd o. m. door Kamen
P en door de Zuiderzee.
Doorwerth,
gem. in Gelderland aan den Rijn
^ g
J n tusschen Arnhem en Renkuur
Renkum, 1188 inw. •; met het kasteel D. een middeleeuwsche burcht, welke nog
ge
gheel het oorspr.
P karakter heeft behouden, voor kort
gerestaureerd
is en thans een artillerie-museum
g
bevat.
Doosvrucht,^ bij
o
e ens
rinJ bloemen een droge,
$,
P P
gende vrucht, verdeeld in vakjes, waarin de zaden
zittenzie
^ de afb. bij
J Vrucht).)
Dora Baltea, LJ
zijriv. van de Po in Boven-Italië,,
ontspringt
op den Mont-Blanc, mondt in de Po uit
P $tP
bijJ Crescentino, is 150 K. M. lang.
g
1. zi'riv. van J
Dora Riparia, ^
de Po, in Boven-Italië,
,
,
ontspringt
op de Cottische Alpen, is 120 K. M. lan
g
en mondt ten N. van Turijn in de Po uit.
Dorchester, het Keltische Durnovaria, hoofdsi.
van hetaafsch.
Dorset, aan de Frome, in het
$T,
Z. W. van Engeland,
10000 inw. overblijfselen
van
g
een Rom. amphitheater.
P
Dordogne,
van de Garonne in het Z. W.
^ ^ r. zij-riv.
J
Frankrijk;zij
J ontspringt
van Frankrijk;
inP
het dep. Pu -deP $t
Y
Dame, is 490 K. M. lang,
$waarvan 300 K. M. bevaarbaar, en valt beneden Bourg
g in de Garonne.
Het dep. D. 9224 K. M2., 437 000 inw. hoofdst
Péri eux.
Dordrecht, Eil. van, een der Z.-Holl. delta-eil.,
begrensd door Beneden-Merwede, Oude Maas,
Dordtsche Kil, Holl. DiepP en Nieuwe Merwede,
IJselmonde en de Alblasserwaard •, oorspr.
pr. een deel
van de Groote Holl. Waard,, die door den St. Elizabethsvloed van 1421 overstroomd werd met uitzonderingan
Dordrecht en een strookgr
ouds
$
buiten de Rietdijksche
poort.
J
Po
gem. in deprov.
Z.-Holland
Dordrecht of Dordt,$
P
op
D. 49 952 inw. ;, merkwaardige
g
P het Eil. van D.,
hoofdkerk met beroemdeebeeldhouwde
koorban$
ken ; tal van oudebouwen
en gevels;
geboortepl.
^
$
P
^$
van de Gebrs. de Witt en van Ary
y Scheer, wiens
standbeeld er staat gemeentelijk
schilderi en-mu,$
J
seum ; levendige
en
$ handel, veel scheepvaartverkeer
P
industrie. — D. isesticht
in 964 en was oudtijds
g
J de
residentie der graven van Holland; in de Middeleeuwen de rijkste
koo stad
P der Nederlanden;, in
1572 werd er de eerste vergadering
vrij Staten
$
$ der vrije
Hollandehouden
; in 1618-19 de Dordtsche
g
Synode(zie Arminius); in 1672 werd Willem III er

het eerst uitgeroepen tot stadhouder en kapiteinp
$eneraal en admiraal van Holland.
Dordtsche Kil, het vaarwater tusschen het Eil.
van Dordrecht en de Hoeksche Waard,, oorspr.
p een
e
gegraven
gronden
van de
$^
ggeul door de aangeslibte
g
^
Z.-Holl. Waard.
Doré,, Gustave, Fr. teekenaar,, schilder en beeldhouwer,eb.
g 6 Jan. 1833 te Straatsburg,
g, woonde
vanaf 1847 te Parijs,
23 Jan. 1883 ;, inz.
J ald. gest.
$
bekend door zijn
J illustraties van Dantes' en Cervantes' werken, van de „Contes Drolatiques"
ques van Balzac, van den Bijbel
zi (J
n hoofdwerk),}^ enz . • hij
J schilrp
derde „De dood van Orpheus"
en tafreelen uit de
kerkelijke
J ggeschiedenis.
Doria oud adellijk geslacht te Genua, hetwelk
met de Fieschi's, de Grimaldi's en de Spinola's om
den voorrang
streed. De beroemde
P
g in de republiek
Andrea D.geb. 30 Nov. 1468 te Oneglia, was een
van deootste
staatslieden en helden zijner
eeuw;
^,
hijJ streed in 1524 als admiraal van de Fransch-Genueesche vloot $
mete
oed
gvolg tegen
P aar
g de Spanjaarden en verdreef in 1528,
in dienst van Karel V,, de
Franschen uit Naels
P en
Genua, versloegg in 1532 de
Turksche vloot en leidde
in 1535 de veroveringg van
Tunis. De door den overmoed van zijn
J neef, Gianetsamentino D. uitgelokte
g
zwerm
g van Fiesco( 1547 )
deed aan zijn
geen
J positie
P
$
526. A. Doric.
schade; hijJ verdreef nog$ in
1554 de Franschen uit Corsica enstierf 25Nov.1560.
Doriers een van de hoofdstammen der oude Grieken, welke, van het noorden komende, door Thessalië in het land drong
g en zich het eerst aan den
voet van den Oeta in het latere landschap
P Doris
(een weinig
g vruchtbare streek, aan den voet van den
Oeta, met de vier bondsteden Boeum, Cytinium,
TetraPolis) vestigde
Erineus en Pindus, de Dorische
en vandaar uit, omstr. 1104 v. Chr., naar den Pelomidet
g) Het
Ponnesus trok((Dorische volksverhuizing).
delpunt
der D. werd toen Sparta.
Van de overige
P
P
Grieken onderscheidden zich de D. inde eerstelaats
P
door het Dorische dialect, verder door eeh zekeree$
strengheid
en stroefheid en vooral ook door huu
$
strenge, op militaire wijzeeor aniseerdestaatsre elin $. Voor Dorischen, stijl
kunst en oop
^ zie opGr.-Rom.
P
Bouwkunst.
Dorohoi, hoofdst. van het Roem. distr. D. (2822
K.M2., 159 000 inw. in het N. W. van Moldavië),

13 000 inw.
Dor at s edert 1893 officieel Jurjew,
stad in het
Dorpat,
7 , sta
ouv.
$Lijfland,
in het W. van Rusland, aan de Embach, 44 000 inw. ;universiteit(in
universiteitin 1630 gesticht door
Gastas Adolf, in 1710 opgeheven,
doch in 1902 0P P$
nieuwJ
$eoPend), veeartsenijschool, enz.
Dorset, graafsch. in het Z. W. van Engeland,
aan het Kanaal; 2559 K. M2., 221 000 inw., hoofdst.
Dorchester.

DORTMUND—DOWNS.

Dortmund, stad in het reg.-distr.
Arnsberg,
g
g^ in
het W. van Pruisen, aan het Dortmund—Eemskanaal, 214000 inw.; stearine- en zeepfabrieken,
spoorP
wegwerkplaatsen, ijzer- en staal-industrie Dortmunder Union),
brouwerijen,
en, steenkolenmijnen.
) brouwer
Dortmund-Eems-kanaal, scheepvaartkanaal
van
P
Dortmund,
over g , Munster en BeHenrichenbur
vergern
ver
ern, naar het oude Eems-kanaal, en in de Eems
aan Emden; 200.5 K. M. lang;
zij 20 sluizen
g er zijn
en een inrichting
tot het opheffenvan schepen;
gP
het werd van 1893-99e
aven; dit kanaal heeft
8^
den bloei van Emden zeer bevorderd.
vorst,
Dost Mohammed Chan! Afghaansch
^8eb.
g
omstr. 1790, zoon van den Afghaanschen
minister
g
Fath-Ali maakte zich, na den val van de dynastie
actie
der Durrani(1823), van de heerscha
i over KaPPJ
boel meester en wist die ook in de oorlogen
g tegen
g
de En gelschen, de Perzen en kleinere N. staten te
handhaven;est.
8 29 Mei 1863.
Dostojewsky,
! Fed or Micha 7'lowits^^' Russ. schrijver,
1
J
g eb. 11 Nov. 1821 te Moskau, werd in 1849 in de
Petraschewskische samenzwering
gggewikkeld en ter
dood veroordeeld, doch zijn
vonnis werdgewijzigd
J
in verbanning
g naar Siberië; door Alexander II in
1856 begenadigd;gest. 9 Febr. 1881 te Petersburg;
g
hiJ schreef romans uit het sociale leven van Rusland.
Zijn hoofdwerk is ,Misdaad en straf" (1867, in Nederland verschenen als »Schuld en boete" •)^zijn
J laatste werk: „Deebroeders
Karamazow." 1881.
g
Dottignies
g prov W.-Vlaanderen
!ggem. in de Belg.
Z. van Kortrijk,5232 inw.; chocolade- en tabaksindustrie.
Dou, Gerrit, gewoonliJ k Gerardggenoemd, Holl.
schilder vanenrestukken
en portretten,
geb. 7 Apr.
^g
P
P
g
1613 te Leiden; aldaar
begraven
9 Febr. 1675,
8r
was'; van 1628-1631
een leerling
g van Rembrandt; schilderde inz.
tafereelen uit het huiseliJ k leven van de
gegoede
e oede burgerij
g J en
stukken met kaars- en
lamPlichteffecten.
Van deze laatste is
vooral beroemd de
„Avondschool"(J
Ri ksmuseum). Leerlingen
g
van D. waren o. m.
527. Gerard Dou.
Frans van Mieris Gabriël Metsu, Ary
de Voys
Vos, enz.
y
Douai, stad en vroegere
vesting,
het dep.
g^
g
P
du Nord, in het N. W. van Frankrijk,aan de Scarpe
rP
en het kanaal de la Sensée, 36 000 inw. ;• artillerieschool en d-ma8azijnen•geschutgieterij.
^
J
Doubs 4r. zij-nv. van de Saone in 0.-Frankrijk;
zijJ ontspringt
in de Zwitsersche Jura (op
P ^
^ P Fr. gebied)
g
en vormt aan de Zwitserscheens
l^ den waterval
„Sant-du-Doubs"; • zij is 430 K. M. langg en valt bijJ
Verdun in de Saone. — Het dep.
M2.,
D. 5 260 K. M2.
pD.,
300 000 inw. ; hoofdstad Besan on.
geslacht, hetwelk in
Douglas,
g ^ S chotsch adellik
Jg
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de Middeleeuwen meermalen in de oorlogen
g tegen
g
de Engelschen
op
trad. — James D.
D.,
P den voorgrond
g
gr
graaf Morton, was onder Maria Stuart kanselier,
doch werd later een van haar voornaamste tegenstanders ; vanaf 1573 was hijJg
gedurende de minderja^
' heid van Jacobus VI 8 jaar
langgregent
van
jaar
g
Schotland, totdat hij, als medeschuldig
g aan den
moord op
P Darnley,
y op
P 2 Juli 1581 te Edinburgh
g
ter dood werdebracht.
g
Douglas,
hoofd- en havenst. van het Eng.
g
g eil.
Man, 19 000 inw. ; zeebad. — D.,
in het SchotD. dorp
rP
scha graafsch. Lanark, in het Z. W. van Schott aan
de riv. D. (J
zi -riv. van de Clyde),
Y ) 2500 inw. Uit deze
plaats stamt het geslacht
D.
P
S
Doumer, Paul, Fr.oliticus,
geb.
P
g 22 Mrt. 1857
te Aurillac, werd advocaat in 1888 en in 1902 afg evaardigde; in 1895 en 96 was hijJ min. van financiën, van 1896-1902 gouverneur-generaal van
Fransch-Indo-China, en 1905-06 voorzitter van de
Kamer van Afgevaardigden.
Doumergue,
1 Aug.
g ! Gaston, Fr. staatsman,^ geb.
g
g
1863 te Ai es Vives, werd in 1885 advokaat te
Nimes, later ambtenaar in Cochinchina en Algiers, in
1893 afgevaardigde, 1902--5 min. van koloniën,
1906-7 min. van handel, 1909-10 min. van onderwijs,8 Dec. 1913-3 Aug. g1914 min.-pres.
en min.
P
van buitenl. zaken, dan tot 26 Aug.
g alleen min. van
buitenl. zaken en daarna min. van koloniën in het
2e ministerie- Viviani.
Dour, g em. in de Belg.
prov. Henegouwen,
nabijJ
gP
g
Bergen (Mons),
(
) 12 587 inw.; textiel-industrie.
Douro. Zie Duero.
aafsch. Kent,
Dover, sterke zeevesting,
g in het^
in het Z. 0. van Engeland,
gelegen
g 8 tusschen krijtg
bergen
aan het Nauw van Calais^(Straat van D. );
g
44 000 inw., oorlosg en handelshaven, zeebadPl.,
oud kasteel: Dover Castle. -- BijJ D. had 29 Mei 1652
de eerste ontmoeting in den g
Eeersten Eng. Oorlogg
plaats tusschen Tromp
(nog
oorP
p en Blake(
g vóór de
logverklaard was).)
shire, in het
Dover, stad in den staat Newham
Newhampshire
0. van de Ver. Stat., aan de Cocseco, 13 000 inw.
— Dover, hoofdsi. van den staat Delaware, in het 0.
van de Ver. Stat., 3300 inw.
Dovref`eld
! berggroep
ggr P in Scandinavië, in het
1
midden van Noorwegen
(63°-62° 40' N. B. ; geg
middelde hoogte
toppen de
^ 800 à 1100 M. ; hoogste
^ PP
Sneh tta en de Skreahó,on g. 2400 M.). Door het
t de groote
weg
D. loopt
we van Christiania naar Dront8r
heim en eveneens de spoorweg
P
g tusschen die beide
plaatsen.
ki; Dowlais
! dorp
rP in Wales (in Glamorgan); 12 000
inw. ; i'J zer- en staalfabrieken (20 000 arbeiders).
graafschap
Ulster, in het
Down,!l^
P van deprov.
P
N. W. van Ierland, 2478 K. M 2., 305 000 inw.;
landbouw,
J vlas, kootdst. Dovmpatrick,
voornamelijk
3 000 inw.
Downfin treet straat in Londen (in het stadegedeelte
Whitehall
Whitehall),, waar de ministeriën van buig
ten- en binnenl. zaken en van koloniën zijn.
J
Downs(d. i. „duinen; Holl. Duins, z. a.), twee
in het Z. 0. g
van Engeland; de
reeksen krijtheuvels,
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loo en van Winchester 0. naar Dover en strePen uit. Om deze trillingen
North-D.
North-D., loope
g in het luchtruim

zijJ bereiken een hoogte
^ van 295 M.; de te kunnen zenden, is een krachtige
^ electrische
t

Booth-D. met voortreffelijke weide onden ( South- stroom noodig.
^ v. door
g Deze stroom, welke bij

Down-schapen)) looPen van Eastbourne tot HamPshire, zijn
^J tot 248 M. hoog.
g
geb.
schrijver,
D
Doyle,
le Sir A rthur Conan, Eng.
^
8 schrijver,
22 Mei 1859 te Edinburgh, deed van 1880-82 groote
reizen in de Poolstreken en aan de W.-kust van Afrika was 1882-90eneesheer
te Southsea, werd beg
roemd door zijn
Adventures
(
J detective-verhalen (The
of Sherlock Holmes, 1891),in 1902 in den adelstand
verheven.
vor
.Reinhard Pieter Anna, Ned. 8 esc hiedDozy,
zY^ Re
scher en Orientalist,eb.
8 21 Febr. 1820 te Leiden,
in 1875
buitengew.
hoogwerd
in
1850l^
^
gewoon,
leeraar in deeschiedenis
aldaar; gaf
g een reeks
g
geschriften
eschriften uit,^ die nieuw licht verspreidden
over
P
deeschiedenis
der Arabieren in het N. W. van Afri8
zj hoofdwerk is ,Histoire des Muka en in Spanje; zijn
est. 29
sulmans d'Es
a e de 711 a 1110 '(1861);gest
P^
r. 1883.
Apr.
eq ra hie) heet die
telegraphie
a hie Radiotel
soort tele^P
a hie, waarbij de
tusschen de
J geleiddraad
g
^emist
gemis
P laats van afzending
g en die van ontvangst
worden, zoodat men zonder deze over afstanden
van honderden K. M. kan seinen. In! 1896 voltooide

elementen kan worden uitgezonden, wordt door
deninductie-klos (z. a.) versterkt. OpP onze schematische voorstelling
( 8 529) ziet men van dieninductieg(fig.
klos alleen de beide ;koperen
kno en PP
k' (zie
( ook
De
de schem. voorst. bijJ art. inductie-klos).
) D
stroom, welke van den eenen knopP naar den anderen wil, wordt nu tweemaal onderbroken, n.l.
bij
J de Leidsche flesch (L. )en bij Jde vonkruimte
(v).
In een der wanden van de Leidsche
flesch hoopt
()
P
de electriciteit zich oP, doch daar de binnen- en buitenwand doorlas
zijn,
$
J en glas
g gescheiden
8 electriciteit nieteleidt,
zoekt de stroom een anderen we g
g

4
0

--o

T

v

ke

528. Het uitwendige va 4een station
voor draadlooze tele
a hie.
^P
Marconivoor het eersteenractisch
toestel, sindsdien
P
nog
S
g, veer verbeterd. Reeds in het midden der vorige
eeuw was door Gintl Van Rees e. a. gezocht naar
een inrichting
S van D. T. ^waarbij9 echter de aarde de
draad moest vervangen.
De werking^ der moderne
g
D. T. is ongeveer
als volgt: Electriciteit brengt
l;
den aetherz.( a.) in
) beweging. De draadlooze Ielegrafie berust hierop,
P dat door een station bij^ tusden
worschenpooien electrische trillingen
p^ en uitgezonden
uit 8
den, welke trillingen
door een ander stationP^e
o8
vangen worden. Voor het seinen gebruikt men
het Morse-schrift (z. a.); door de trillip 8en korter
of langer
of
P
8 te laten duren, drukt men de punten

529. Draadlooze tele^P
a hie.
en springt
over in de vonkruimte. Nu wordt PlotP ^
seling de andere wand der Leidsche flesch overladen en weer moet de stroom oversPrin8en. Hierdoor ontstaan de z.g.
hoogfrequente trilli p en, welke
gtrillingen
het seinenebruikt
worden. De wisselstroom,
g
welke via den inductie-klos deze
trillip8en veroorzaakt, wisselt 100 maal in de seconde; honderdmaal
in de seconde heeft dus de hierboven beschreven
o Pwekkin^ van trillingen
plaats. Onder aan de sche8 P
matische voorstelling
in
g ziet men dikggeteekende wen. In werkelijkheid
bedras het aantal aar
ddipgbedraagt
van veel meer. Deze windingen
8 remmen min of meer
de trillip n; meer, wanneer men het aantal windingen
maakt met behulpP van de verstel^
g grooter
bare klem (kl.), minder, wanneer men het aantal
windingen kleiner maakt. Hierdoor kan men de
trillingen
^ of antenne
g zoo stemmen, dat het vangnet
de metalen draden, die bij ieder station onmiddellijk
in het oogg vallen, zie fig.
8 528)) meetrilt en dus de trilen, versterktg
door zijn
eigen trilling8
lip ^
J ^
^(de z. .
resonantie) in het luchtruim zenden kan, wanneer
het aan de keten: Leidsche flesch—draadwindingen verbonden wordt. Door nu den stroom, welke
tusschen oozen te verde trillingen
9 tusschenpooze
^ doet ontstaan, bij
kan men seinen. Het ontvangen
g geschiedt
8
ook met de antenne, die eerst dezelfde trillingshoogte moet hebben als de uitzendende antenne.
Een z.olfdetector
maakt de trillingen
8^
8waarneembaar, door middel van een coherer ( een met
metaalkorrelsevulde
glazen
buis ; de metaal^
8
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korrelseleiden
den stroom, die er doorheen
g
gezonden wordt,
slechts in het oo enblik, waaropP
g
zij door de trillingen
getroffen worden).
) . De bo g g
venstaande beschrijving
is die van een zoo eenvoudigmogelijk
g J samenstel van instrumenten : in
werkelijkheid is dat alles veelecom
liceerder.
—
P
g
27 Jan. 1914 seinde men voor het eerst uit
Duitschland draadloos met de Ver. Staten. De D. T.
heeft tegenw.
haar vaste P
plaats in het telegP
ra hisch
g
verkeer, door de kustseinposten,
welke in ons land
P
gevestig
d zijiJ te Eierland, Goedereede, Hoek van
Holland, IJmuiden, Schevening en Westerschouwen en Westkapelle
en die radiotelegrammen
naar
P
gr
schePen opP zee seinen of van zulke schepen
pen
ontvanen.
dit mogelijk
g (Dat
^
g J is, ,is een van de zegengen
rijksteevol
g
gen van Marconi's uitvinding.)
g ) Ook
van en naar schepen,
welke buiten bereik zijn
P
van onze kustseinposten
kan geseind worden. De
Pog
Ned. kustseinposten
seinen dan het radiotelegram
p
gr
naar het buitenl. kuststation door, dat het schip
p in
kwestie wèl bereiken kan. Iederassa
'erszeeschiP
P ^
van eenige
beteekenis en alle oorlogsschepen zijn
gJ
van een inrichting
g voor D. T. voorzien; ook sommie
g luchtvaartuien.
g
Draak, dier uit de fabelleer, meestal voorgesteld
g
gedaantevan een van vleugels
in deedaante
g voorziene
reuzenha
reuzenhagedis,^g
of als een vereeniging van slang,
g,
vleermuis en leeuw in één dier. De D. speelt
in alle
P
mythologische verhalen een rol, meestal als bewaker van schatten; zoo in de Gr. fabelleer de door
Hercules g edoode D.
D.,die de gouden
Hesperfden-a P g
pelen bewaakte en door Juno onder de sterrenboel•
deneglaatst
werd. In de Christelijke
P
J mythologie
stelt de D. het beginsel van het kwade voor en wordt
door den aartsengel
g Michaël door Christus of door
den heiligen
Joris (George)
9 overwonnen. De Chin.
^
g
D. heefteen
fig.
(
g vleugels.
g (Zie
g 398: 4.)
Dracaena L., Drakenboom of Bloedboom
plant
,p
behoorende tot de Liliaceeën • meestal boomera en
struiken, die alsalmee
groeien;
D. draco L. oop
P
gr
de Canarische Eil. levert het drakenbloed (z. a.).
Beroemd was de in 1868 door een storm omvergeworpenbij
D. bi Orotava opPTeneriffe, welks ouderj
dom opP 6000 jaren
werd geschat.
Verscheidene soorg
ten worden als kamerplanten
geteeld.
rP
g
Drachenfels. 1)) Trachietkegel
g ^(325 M. hoog)
)
gin
het Zevengebergte, bij
bi' Kiiningswinter ^aan den Rijn
(tandradbaan), met een ruïne (den Drachenbur zie
fig.. 531)
531 en een holde Drachenhohle waar volgens
de sage
den draak ggedood zou hebben;
g Siegfried
e9
^ wi'Jn
bouw Drachenblut . — 2 )TopPvan den Hardt, in het
Beijersche
reg.-district Pfaltz bijJBad-Durkheim.
J
Drachme,^ oud-Gr. ggewicht en zilveren munt van

530. Drachme (Britsch museum).
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zeer uiteenloopende
waarde, 6000 D. = 1 Attisch
P
talent; 100 D. = 1 mine; ook de munteenheid
in het tegenwoordige Griekenland heet D.,
D. zij
^
lepta
wordt verdeeld in 100 le
ta; sedert 1868 heeft
zilveren D. de waarde van 1 franc. Er zijn zilverstukken van 5, 2, 1, 1/ 2en ^ en
6 goudstukken
g
van 20 D. In ons land, zoowel als elders, was
de D. vroeger
3
g een apothekersgewicht 1 D.
stroel,
gingen 8 D. in
P elk van 20 grein).
) Er 8^g
g
een ons.

531. Ruine van den Drachenburg.
g

Drachten, dorp
Friesland,
rP in het 0. der prov.
P
hoofdP 1. der gem.
Smallingerland,
telt met het
g
g
do Drachtstercom p
dorp
ie samen ong.
g 6000 inw. ,
is door tramlijnen
verbonden met Dokkum en
J
Heerenveen en ligt
aan de Drachtster Compagnons^
Pa
vaart.
Draco, Atheensch archont, welke omstr. 621
v. Chr. de eersteeschreven
wet van het toen in
g
Atheneeldende
recht maakte;;^
wegens
de ggestrengg
g
gheld van dat „met bloedeschreven" ,
wetboek,
spreekt men nog
gtegenwoordig
g
g van Draconische
9estre
n9heil en van Draconische wetten.
Draga,
Dra aggeboren Lunjewitza,
koningin
7
gm van Servië,
geb. 23 Set.
P 1867, dochter van een ambtenaar
huwde met den ingenieur
Maschin en werd later
g
als weduwe hofdame van koningin Nathalie. 5 Aug.
1900 huwde zij
zij met koning
g Alexander van Servië.
Daar hun huwelijk kinderloos bleef, smeedden officieren, die vreesden dat D. haar invloed zou aanwenden om een van haar broeders tot trooncoPvolger
te doen bestemmen, een samenzweringg en werd zijJ
in den nacht van 10 opP 11 Juni 1903 met haar man
en haar beide broeders vermoord.
Drago,
enti
^^ Luis, Arg
^ggeb. in
J nsch staatsman,
1859 te Buenos-Ayres,
promoveerde in 1882 in de
3n P
rechten en werd kort daarna tot rechter benoemd,
schreef een oP
merkelijk
J boek ^^Het Roofdier" om te
doen uitkomen dat de misdadiger vooral die mon-
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sterachtige
daden bedrijft,eigenlijk ontoerekeng^
baar is ( Lombrose vertaalde het in het Italiaansch),
werd in 1902 minister van buitenl. zaken. Toen in
dat jaar Duitschland,^ Engeland
en Italië Venezuela
g
door middel van bombardement en blokkade dwonte komen teverplichtingen
ngna
en
zijn
gen
ver
g zijngeldelijke
P
hij 29 Dec. 1902 een
genover hun onderdanen, zond hij
nota aan de regeering
waarin hijJ de
g
g te Washington,
g
ontwikkelde., die een soort uit^
gDrago-leer
breidia
breiding is der Monroe-leer(z. a.) en inhoudt dat
staten nieuw gebied
mogen
ggeen Europeesche
g verP
g
werven in Amerika, noch eenigerlei
pressie
mogen
g
P
g
uitoefenen op
P Amerikaansche staten onder voorachterstallie bewendsel van het invorderen van achterstallig
gen. D. was een der afgevaardigden van Arg in 1907,
gentinië opP de Vredesconferentie te 's-Ha ge
doch kon geen
geen meerderheid vinden voor zijn
J zienswijze.
of Torghoed
Tor hoed, berucht Turksch zeeroover
Dragoet
^
de 16e eeuw, die de Middell. Zee en haar kuststreken onveilig
g maakte, werd bestreden o. m. door
met den
Andrea Doria, werd heerscher in Tripolis
P
titel van Sands'ak-Be
?
y^ deed aan het hoofd der
Turksche vloot een expeditie
naar de kusten van
P
Italië (1552) en sneuvelde 20 Juli 1565 voor St. Elmo toen sultan Soliman in dat jaar Malta wilde veroveren.
Artemisia, waarplant van het geslacht
Dragon,
g ^ P
g
van de bladeren als toekruidebruikt
worden bïJ sla,
g
uien, enz. De D. is een overingemaakte
g emaakte augurken,
^
blijvende Pplant, die zich door haar wortelstok vermeerdert.
Dr^
onnades ^ de door Lodewijk
J
rJ XI V van
iJ minister Louvois in 1681 beop
P aanraden van zijn
volen maatre gelen om de Protestanten tot de Katholieke Kerk te doen overg
aa ^. Deze maatregel
g bestond in militaire inkwartieringg van dragonders,
enz,
g
die verlof hadden deketters" te mishandelen en te
P lunderen.
D^
ui g
nan^ hoofdst. van het dep.
P Var in het
Z. O. van Frankrijk;10 000 inw.
draineert((van het Eng.
Drainage
ag of draineering
g ,^to drain"
droogle
= afvoeren), het droogleggen
van een al te veel
water bevattenden grond, van moerassen, enz.
door middel van ondergrondsche afvoerkanalen.
Aanvankelijk
J (in
( het midden der 18e eeuw) werden
deze kanalenemaakt
met den z. g.gmolploeg, lag
teroef
gr PP waarin men steenen of
8^ men greppels,
lede en
rijshout
g ze dan weer met aarde aanvulde.
Deze methode was kostbaar en niet duurzaam en is
sedert vervangen
door het leggen
van draineergg
g
aarde, ^onderscheiden in zuigbuizen vanebakken
g
^drains die het water opP den akker opzuigen, en
hoofd- en verzameldrains, die het verder leiden. Door
D. kan deroductiviteit
van den bodem aanmerP
keli'k
J verhoogd
g worden.
Draisine een door den Badenschen houtvester
Karl von Drais te Mannheim in 1817 uit gevonden
machine met twee raderen, verbonden door een
die het voertuiggmoest
zitplaats
voor den berijder,
P
voortbewegen
g door afwisselend met zijn
J beerven op
denond
; D. was de voorlooper
gr af te duwen ; de
P van

z..

het rijwiel. Men kon er 7 à 8 K.M.er
P uur mee
afleggen, doch het vermoeide meer dan loopen, zoodat de uitvinding
spoedig
P g in ver getelheid raakte. Ook
noemt men in Duitschland bijJ de spoorwegen
de lorries wel D.
Drake, Sir Francis,
Eng.
g zeeheld,geb. omstr.
1540 te CrowndaleDe(
532. Draisine.
von), deed van 1577-80
een reis om de wereld, veroverde in 1585 San Domingo,
g vernielde de S Paansc he forten in Oost-Florida en verbrandde in 1587 een deelvandeSPaansche
Armada in de haven van Cadix,
^gest. 5 Jan. 1695
tijdens een expeditie
naar W.-Indië. — Den aardtijdens
gP
aPP
el heeft hij Jweliswaar niet, zooals men eerst
meende, het eerst naar Europa
gebracht, maar deze
Pg
emaakt
P lant er toch meer bekend ggemaakt.
Drakenbergen of Kathlamba-berengeb. in het
Oosten van de Z.-Afr. Kaa PProv . • in den Chamof Kathkin-piek
bereikthet een hoogP
g
ag ne-Castlete van 3650 M., in den Mont-aug -Sources een van
3350 M.
Drakenbloed donkerrood, bros hars, afkomstig
van verschillende boomen, inz. van Calamus draco
W., Dracaena draco L.(z. a.) en Croton draco, vroeger
alseneesmiddel
gebruikt;
tegenw.
tot het kleuren
g
g
g
van vernis enoelitoer.
P
Drammen, havenst. in het ambt Buskerud in
het Z. W. van
g en, aan den W. arm der
Noorwe
Christianiafjordde
Christianiafjord(d Drammensfjord), aan den mond
de Drammenself ; 25 000 inw. • houthandel.
•
Drau of Drave, r. zijriv.
van den Donau,^ ontspr.
J
p
oP de Tobacher Heide in Tirol,, stroomt door Karinthië en Stiermarken, vormt vervolgens
de grens
g
^
tusschen Hon garij e in het N. en Croatië en Slavonië
in het Z., is 749 K.M. ladg(waarvan
610 K.M. be(
vaarbaar en valt in den Donau bijJ Almas I beneden
Esseg.
g
^
Dravida- of Drawida- volken vormen de oerbevolkingvan Voor-Indië en maken ook thans nog
g het
hoofdbestanddeel uit
van die van Dekhan.
Zi'
Zij verschillen naar
type
YP en taal van de
Arische Hindoe's.
De D.-talen worden
gesproken
door 43 1 a
ges
P
millioen menschen.
Dreadnought,
Vreesniets" ,
(Eng„
g»
naam van een in Eneland in 1906 van
geland
stapel
elooPenPante g
serschi
P van 17900
ton water verelaatsing,
g
g 156 M. lang,
533. Dravida- vrouw.
25 M. breed; met
machines van 23 000 H.P. 10 kanonnen vanoot
8^
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en 27 van middelbaar kaliber, 5torpedolanceerinrichtin
g en enz. De D. heeft haar naam gep van dit zelfde type
3'P en zelfs
g even aan alle schepen
die men super-dreadgrootere,
aan later gebouwde
^die
gr
g
u hts noemde. Zie verder op
o9
nog
P Oorlogsschepen.
Drebbel Cornelis Jacobsz., Ned. wis- en natuurkundige,
gigeb. te Alkmaar in 1572, vertoefde aan
daarna te
het Hof van Jacobus I van Engeland,
g
hij op
P
aagin dienst van keizer Rudolff II, waar hij
Praag
in de gevangenis
grond
van ketterij
ketterij of anderszins in
o
g eni
g
1619 ) ,
e. Bevrijd,'n
raakte.^
g
^g hi
hij weer naar Engeland
toen deze stad was
1620 weer naar Praag,
in 162
g,
ingenomen
P
g n en door Frederik V van de Palts, opnieuw
n gezet
en van zijn
beroofd. Door
zijn goederen
g
gevangen
g
tusschenkomst van de Staten van Holland en
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in Zeeland, in het N. deel van het
Dreischor,
^ gem.
g
eil. Schouwen en Duiveland, aan de Grevelingen;'
1273 inw.
prov. in het N. van Nederland, 2650 K.M2.
Drente,^ P
184 808 inw. D. is de dunst bevolkterov.
van ons
P
land, bestaat voornamelijk
J uit diluviale zand- en
looPen en daar een
grint
gronden ^*4 die naar het 0. oP
heuvelrij,
J^ den Hondsrug,
g vormen. De bodem is ^.het
hoogst
g in het Z. 0. (tusschen Klazinaveen en VastefA.P.). )Men vindt in D. nog
nouw, 24 M. +
g uit
uit
blokken opgebouwde
Hunebedden. Hoogveen treft
Pggv
men er voorn. in het Z. en Z.O. r4aan. De hoeveelheid
bijn de helft der
woesteond
gr is^ 117 906 H.A., dus bijna
oppervlakte.
Ondanks ; de schraalheid van den
PP
bodem is landbouw een der voornaamste middelen

534. De Eng. Dreadnought „Indefatigable".
gesteld, ^g
'n
van den koningan
Engeland
in vrijheid
g
gg
hijJ naar Londen en stierf in 1634. Hij
J liet eenige
g e natuurkund' ^
e werken na en deed enkele uitvindingen
g :
verbetering
brillen, langloo
P
Pende
g van microskopen,
uurwerken, een onderzeesch vaartuig,
g enz.
riv. in de P
prov.
rov ZuidDrecht
Drecht, gekanaliseerde
g
Holland Utrecht en N.-Holland, ontstaat uit de
p
veenlassen
ten Z. O. van den Haarl.-meerPolder
zich bij
(bij Oude-Wetering),
J het Huis te
(J
g
met de Kromme
D. met de Aar en bijJ
Midrecht
Mijdrecht tot den Amstel.
het 0. deel van W.-Friesland, in
derov.
P N. Holland, tusschen Medemblik en
Hoorn,> 16 000 H.A. hoogheemraadschap.
in de Hohe Tauern
Dreiherrens
itze^Alpentop
p
P
P
3505 M. In de Middeleeuwen
VenediggrP
er oe
grensden hier de landen van den bisschopP van Sal z^
burgen van de graven van Tirol en Görz aan elkaar; vandaar de naam.

van bestaan, daarnaast, op de^
groengronden
angs
gs
g
de riviertjes,
riviertjes, eerteelt. MePPel is een middelpunt
van
P
boterhandel. In de hoogveenstreken
is de veenderij
veenderij
$^
de heidegronden
zijn schapenen
hoofdbedrijf.0Op
P
^
vaan belang; ook
het opgraven
en stuk
bijenteelt
P^
g
slaan van keien verschaft menigeen er werk. De industrie heeft niet veel te beteekenen. Er wordt
steeds meer heigrond
ontgonnen.
— Afzonderlijke
^
g
namen dragen
landschappen:
g de volgende
PPen Oosterg
moer (ten 0. van den Hondsrug),
g Zuidenveld (het
Z. 0. deel derrov.
en het Ellertsveld, iong. in het
P
midden. Hoofdstad is Assen. In afwijking
van alle
andererov.
heeft D. slechts 4 leden
van Gedep.
P
P
Staten. D. ressorteert ónder het Gerechtshof te
Leeuwarden; er is een arrondissementsrechtb. te
e te Assen, Hoogeveen,
M,P
Assen, kantongerechten
g
g
P el en Emmen. — Geschiedenis. In D. liggen
gg de
plaatsen, waar in ons land het eerst menschen woonP
denBor
talrijkehunebedden
^ er, Odoorn),) die in de talrijke

J
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en in deaf
geplaatst
entot ridPo van hun bestaan nalie- van majoor weder in het leger
^kelders sporen
^ ^P
ten. Deeschiedenis
van D. is eerst sinds de 16e eeuw der van het Legioen van Eer benoemd. Hij schreef :
g
-eens zins bekend. De oudste naam is Thiranta, »Cin
qannées de ma vie". De zaak-D., kortheidsin 820 Therant, in 944 en 1006 wordt het Thrente halve in die dagen
hield Frang ^,L'Affaire" genaamd,
^
eenige
genoemd. Onder de eerste Duitsche keizers vormde ri k 8
$re
]jaren in s Pannin ,8,veroorzaakte heftige
D. één, soms tweegraafschappen; in de lle eeuw partijschappen^
en ad zeer vèrstrekkende gevolgen
kwam het door schenking
8 aan het bisdom Utrecht voor de binnenlandscheolitiek.
P
en vormde sindsdien een deel van het Oversticht,
gem. in Utrecht, 4307 inw. — Het
Driebergen,
^ ^ g
met Groningen
Plaatsvervangers
aan den straatweg gUtrecht-Arnhem, is
dorp
g tot hoofdplaats.
P
g
rP D. ligt
^
van den bisschop
en en bezit veel fraaie buitens.
(
) van D. mooiele
P waren de schulte (schout)
8 8
te Eelde en de kastelein te Koevorden, welke laatDried scha Zeeslag of slag bbij Portland, zeeslag,
ste er veelal naar streefde zich onafhankelijkte ma- begonnen
28 Febr. 1653 tijdens
den Eersten Eng.
^
J
8
ken. Het „landschap"
oorlo tusschen Tromp (met Johan Evertsen, Pieter
oorlog,
P D. had toen reeds een eigen
^
wetgeving
In 1522 kwam D. aan Floriszoon en de Ruyter als onderbevelhebbers) en
wet
P
^ 8 en rechtspraak.
Karel van Egmond,
in 1536 aan Karel V en in de Blake(me
Blakemet Monk en Deane als onderbevelhebbers).
9
Republiek
der Ver. Nederlanden vormde het een Tromp had 150 koopvaardij-schepen
J
P
P te begeleiden,
g
P
zelfstands gewest, verdeeld in 6 dingP
zelfstandig
s illen. De moest den 3den dagg wijken,
wijken, sloeg
g zich door de vijstatenvergadering
bestond
uit
18
ridders
en
37
andelïJ ke vloot heen, bereikte Grisnez en ontzeilde
g
g
„volmachten", afgevaardigd door de eigenerfden.
den hem vervolgenden
vijand.
g
g
J
lid der Unie, geen
stem en had geen
D. bezat,
Driehoek is de naam voor iedere f' ur, die door
^
g
8
zitting
wordt ingesloten.
Vlakke D. worden door 3
g in de Staten-Generaal, daar het slechts 1 % 3 zijden
J
g
in de algemeene lasten bijdroeg.
gevormd
en worden, al naar de onder)
g Tevergeefs
g
Protes- rechte lijnen
)
g
teerde D. hiertegen,
o. m. opP
de Groote
Vergadering
jden en de hoeken, ververhoudingvan de zzijden
g
g
g ling verhoudin
van 1651. Eerst na de Revolutie werd het met de deeld in: gelijkzijdige D.(als de 3 zijden gelijk zijn;
gelijk
andereewesten
opPéén lijn
lijngesteld.
g
fig.
•gelijkbeenige D.(als 2 der zijden
g
g 535 a)9
onDrentsche Hoofdvaart of Smildervaart, kanaal zijn, fig.
g b) en ongelijkzijdige D.((als alle 3 zijden
van Assen naar Me
PPel, 43,84 K.M. lang,
8 11 à16
in de jaren
1767 —
M. breed, 1,8 M. diep,
] aren
P gegraven
g gr
1780.
Drap anum(Gr. „sikkel"), in de Oudheid naam
van verscheidene steden, waaronder vooral van een
a
a
d
c
P een sikkel
stad op
P de W.-kust van Sicilië op
tegenw.
Trap ani) , in 261 V. Chr.
(
g(het
g
535. Driekhoek.
l^e landtong
^ de
Besticht door Hamilcar; 249 v. Chr. versloegen
gelijk
Catha ers er de Rom. vloot.
D{(als een der hoe g
J langzijn,
gi J c) ; rechthoekige
^9e D.
D. (als een der hoeCathagers hoofd- en residentiesi. van het koninkr. ken 90° is,d) ; stomphoekige
p
ken grooter dan 90° is, e) en scherphoekige D.(al
Saksen, door de Elbe, over welke 5 bruggen
als alle
gg liggen,
gg
in twee deelen verdeeld : Altstad en Neustadt, 548 000
kleiner dan 90° zijn,
J f. Be!-D. noemt men
meest Protest. inw.; een belangrijke industrie, een deel van de oppervlakte
van een bol,, dat volkoPP
veel scheepsbouw,
handel en scheepvaart,
groote
men begrensd
wordt door drie bogen
van degroote
P
P
^
^
g
verkeers- en overwinteringshaven.
D. bezit rijke cirkels(d
cirkelsd. w. z., die waarvan het vlak door het mid$^
o.m.
kunstverzamelingen
Puni gaat).
( de Schilderijen-galerij
g ) De leer van den D. heet tri9onog (in
Ra f aëls Sixtijnsche Madonna).
) — Met den vrede metrie.
Driekeizersbond, het in 1872 te Berlijn tusschen
van D. eindigde 25 Dec. 1745 de Tweede Silezische
I de keizers van Duitschland, Oostenrijk en Rusland
oorlog.
p
P 26 en 27 Aug.
gOp
g 1813 overwon Napoleon
er de Verbondenen onder Schwartzenber9 ; van 3-9 gesloten
verbond tot handhaving
^
g van den vrede.
Mei 1849 barrikaden-gevechten.
— Op
P de Dres- Het bestond tot 1879.
g
densche conf erentiën van 23 Dec. 1850 tot 15 Mei
Driekleurendruk,
graphisch
procédé,
waardoor een
^ gr
P
P
1851 werd de Duitsche bonds-acte herzien.
gekleurd
ekleurd
origineel in kleuren nagedrukt
kan worden.
g
g
gem. in de prov.
Gelderland, nabijJ Tiel, Van het or ^
' eel worden drie opnamen
gemaakt
Dreumel,
^ g
P
P
g
D. ligt
aan den Z. Waaldi^k.
2361 inw. • het dorp
rp
gt
achter een draaibaar raster en een z. g. kleurenfilFr.
kapitein
der
artillerie,
geb.
Alfred,
ter, uitekleurd
glas
Dry uSr
g
P
^
g
g bestaand, dat telkens een an9 Oct. 1859 te Mulhausen in den Elzas, werd in Dec. dereoe
stralen uit het spectrum
doorlaat. Men
^ P
P
1894 wegens
het verraden van militaire geheimen,
P laatst eerst een violet filter voor de lens en doet de
g
g
e gd was door een opname.
welke misdaad inderdaadlee
Nu maakt men, zonder den stand van de
gepleegd
P
majoor
majoor Walsin-Esterhazy,
degradatie en levens- camera te veranderen, opnamen
met een groen fily^$^
e
lan ge verbanningg naar Ca
Cayenne
enne (Duivelseiland))ver- ter en ten slotte met een rood. Van elkelaat
wordt
P
(1899)
oordeeld. De herziening
) voer- nu een cliché(autotypie)
(
( autot
g van zijnproces
) ggemaakt en deze achterP
de tot een nieuwe veroordeeling
g tot 10] jaren^e- eenvolens afgedrukt (over elkaar) ineeI
g in rood
vangenisstraf; doch hijJdaarop
werd dadelijk daaro door en in blauw. Door de combinatie van deze drie
president Loubet begenadigd; bibijeen tweede her- hoofdkleuren ontstaan alle kleurschakeering en. Na
P
rang de uitvindingg der voor kleuren gevoelig
ziening
gemaakte
^ (1906) werd hij
J vrijgesproken,met den ran
g
gg
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hoto
a hische platen
(1873)
(
P
)wordt de photogr.
P
^P
P 8r D. 0. van Montenegro
$^ komen,^ vormt gedeeltelijk
J de
g
algemeen toegepast.
8^ons tusschen Bosnië en Servië.
de drie Wijzen
uit het Oosten of
Drie Koningen,
Droes,
g ^"
^
^ ziekte, die bijJ eenhoevige
g dieren voorde drie Magiërs, welke volgens het Evangelie van komt en besmettelijk
J is. Men onderscheidt 9goedMattheus, door een ster voor$elicht naar Bethle- aardige
e is in hoofd^9 D. en kwade D. Goedaardige
$D.
hem reisden, om Jezus te begroeten
als de pas
e zaak een besmettelijke
P $ge$^
J keelcatarrh met klierzwelboren koningg der Joden, sinds de 8e eeuw aangeduid
lingen, tengevolge waarvan water en voedseldeelen
g
met de namen Melchior, gasar
komt voornamelijk
p en Balthasar. Men door den neus terugvloeien;
J
$
zegt dat hunebeente
van Konstantinopel
goede verzorging
g
P naar bij jonge
1 g dieren voor en heeft bijJ$
8`m$
Milaan en vandaar in 1164 naar Keulen over$e- een laag$$
sterftecijfer.
Kwade D. is een gevaarlijke
J
bracht is. In de Kath. Kerk worden zij
ziekte,^ vrijwel
ongeneeslijk, oopen-J op
P 6 Jan. besmettelijke
J
{ Driekomnq
8 f eest of Epiphania)
baart zich door zweren op
en haar2nphania) herdacht.
J
P het neusslijmvlies
in de prov. Gelderland, in het Z. 0. den in de lonen
Driel,
^ gem.
gP
$ • komt in Nederland niet veel voor.
van den Bommelerwaard. 3482 inw. Tot dezeem.
Droesen, volksstam in den Z.-Libanon den Antig
rp Kerk-Driel en Veld-Driel.
behooren de dorpen
zijspreken
P
libanon en Hauran, on $. 83 000 zielen •;zij
Driemannen(Lat. triumviri of tresviri heetten Arabisch. Hun godsdienst is een mengsel van Chr.,
in het oude Rome verscheidene uit drie leden be- Mohammed. en Joodsche leerstellingen
en berust
$
staande overheidscolleges,
belast met het toezicht op
aan de éénheidende herhaalde mensc hg
P het geloof
$
over speciale
aangelegenheden: munt enz. — Drie- wordingGods
vroeger
P
$
$e stonden zijJ onder eigen
$
manscha
p((Triumviraat) heette de overeenkomst emirs, doch tengevolge van de bloedige
g
g gevechten
tusschen Caesar, Pornpejus en Cra88u8 in 60 en 56 (1860)) tusschen hen ende(Chr.)
deChr. Maronieten, inz.
v. Chr. om gezamenlijk te handelen(Eerste D.) en
den Z.-Libanon stelde de Porte in 1861 een Chr.
verder het verbond tusschen Antonius Octavianus $gouverneurover hen aan.
en Lepidus
Leinster in het
Drogheda,
p
( „om den staat een nieuwe regeling
g $ te
g
^ havenstad in de prov.
A
in
ggeven") in 43 v. Chr.((Tweede D.) . Zie verder o P 0. van Ierland nabijJ de mondingg van de Boyne
Yne
Rome, Geschiedenis.
de D.-baal en aan het D.-kanaal, 12 000 inw.;
Drievoudig
g Verbond of Triple
p Alliantie, het 1883 bij
$ Willem III de troepen
J D. versloeg
P van Jacobus
tusschen Duitschland Oostenrijk-Hongarije
en III(
III sla aan de Bo
slag
3me ).
Italiëesloten
defensief verbond, dat sindsdien
Droits de I'Homme. Zie Déclaration des droits de
g
geregeld (het laatst 5 Dec. 1912) vernieuwd is. Den l'homme.
geheelen inhoud ervan is nog$ niet bekend, wel enDram%^ r. van de Rh8ne in het Z. 0. vanFrankrïJ k,
g
kele artikelen, die behelsden dat, wanneer een of ontspringt
en mondt uit beneden
P ^op
P de D.-Alpen
p
twee dier staten zonder rechtstreeksche uittarting Valence; lengte
118 K.M. — Het dep.
p D. 6561
^
door twee of meer groote mogendheden worden aan- K.M2 ., 291 000 inw.; hoofdst. Valence.
gevallen,
alle drie den oorloggsamen zouden voeren.
Dromedaris of Eenbultige
$
9 kameel( C. dromedaries ,
Wanneer verder een andere mogen
de vei- tot de fam. der Kameelera (Camelidae) behoorend
lt
ligheid
van een der drie landen bedreigt
g
gt en dit
daarom oorlog$ moet verklaren, zouden beide andere
een welwillende neutraliteit in acht nemen. Een
ander artikel had betrekking
g op
P het Oosten (het
(
Balkan-Schiereil. en de eilanden)
} en hield voor
Oostenrijk-Hongarije
en Italië de verplichting
P
$in,
daar den statusuo
q te handhaven en elkaar opP de
hoogte te houden van eigen inzichten en van die van
andere mogendheden.
Mocht een van beidengenoodg
g
zaakt zijn
tijdelijk of
J in het Oosten ergens
g een streek tijdelijk
blijvend
te bezetten, dan moest daaraan een onder)
Ting ge overeenkomst voorafgaan,
gebaseerd opP com $ ^g
pensatie voor den anderen bondgenoot.
Het D. V.
g
P
werd 4 Mei 1915 door Italië opgezegd, oP^ ond dat
536. Dromedaris.
Oostenrijk-Hongarije
de laatste bepaling
eschonP $g
den had, door zijnoptreden
teen
Afrika
$ Servië buiten de herkauwend dier, komt voor in W.-Azië en N.-Afrika,
P
It. regeering$ om. Zie ook op
schouderhoogte
$
PTriple
p Alliantie.
$^ tot 2^ 25 M. onmisbaar voor het
Driewegen,
g , ggem. in Zeeland op
zware lasten to
P Z.-Bevela rad, ten verkeer in de woestijn,kanreen
Z. van Goes, 650 inw.
(tot 400 LG.; deewone
vracht voor lange
g
$ tochten
Drin, riv. in Albanië, ontstaat ten Z. W. van bedraagt
echter niet meer dan 150 KG.),
), zijn
J tePrizren uit de Zwarte
Zwarte(ui
uit het Ochrida-meer ko- ereden met zéér weinig voedsel (graan of boonen),
) en de Witte(van de Noord-Albaneesche eet de stekelige woestijnplanten
en kan bij sappig
J pp $
Alpen
$ en valt
va be- voedsel weken langg zonder voedsel blijven.
blijven. Zieook
o
Pe komende) D.^ ; Jzij is 300 K.M. lang
neden Alessio in de Adriatische Zee.
op
gameelen.
P
Dring
Drina, r. zïJ -riv. van de Save,, 267 K.M.
M lang$, zi
zij
Drongelen,
J
^ $gem. in N.-Brabant ten W. van Heusg
wordt gevormd door de Tara en de Piva, die uit het den aan de Bergsche Maas, 361 inw.
28
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em MenaldumaDronri
p^ dorp
P in de Friesche ggem.
deel, tusschen Leeuwarden en Franeker.
Drontheim, in het Noorsch Trondhjem, hoofdst.
van het ambt SSndre
in het midden
Throndhem
j
van Noorwegen,
aan de uitmonding
g van de Nidelf
^
in de Throndjhemsfjord,
jhemsfj , 45 000 inw.; domkerk beThrondord
roemdebouw
uit de lle eeuw, vroegere
be^
aafP1.
g
g
der koningen
g en kroningskerk); versterkte zeehaven.
Dronte. Zie Dodo.
polder, die ontstaan is
Droogmakerij heet een older,
door het leegmalen
van een meer of plas
P (Purmer,
g
Beemster, ZuidPlas
P older, enz.). De bodem der
van —3,75 tot —5,75 A.P. de laagste
D. ligt
J
g zijnde
gt
Prins-Alexande
reolder bijJ Rotterdam en de ZuidbijJ Gouda.
P
Plaspolder
Drop
p is een door koking^ verkregen
g extract van
zoethoutwortels Gl cyrrhizza glabra en echinata);
het wordtezuiverd
door oplossing
en inP
g in water
g
dampen
P der oplossing; daarna worden verschillende
stoffen bijgevoegd: salmiak, cachou, anijs,enz. D.
wordt voornamelijk
als verzachtin gJ gebruikt
g
s
middel bijJ hoesten.
Drosera. Zie Zonnedauw.
D rost ( vroeg er drossaete, truhsaeze) was oorspr.
P
een hofbeambte, die meer in het bijzonder
bijzonde belast
met de zorgg voor de tafel. In de Middeleeuwen
was hij
recht (in
(
J een der beambten, die het lagere
g
burgerlijke
zaken) uitoefenden.Tijdens
Tijdens deRepuReug J
der Ver. Nederlanden oefenden de D. de
•
rechtspraak
op
uit. In vestingen
P
P het platteland
P
g
was de D. of Drossaert een overheidspersoon,
aan
P
wien inz. het bewaren, versterken en beveiligen
g
der vestingwerken
was opgedragen.(Beken
Bekend is de
g
van Muiden P. C. Hooft . Volgens
de grondwet
g
g
van 1806 stonden D. aan het hoofd deremeenten.
g
Tijdens
het Fransche bestuur stonden aan het
J
hoofd der departementen
land-D. en D. aan dat der
P
kwartieren. Van 1774-1784 voerde in Overi Jsel
Johan Dirk, baron van der Capellen
van der Pol met
p
strij over de D.-diensten, handde ridderschap
P strijd
spandiensten,
die, als overblijfsel
Jjfsel van de vroegege
P
re hoorigheid,
door de . noggvan de ingezetenen
g
g
evergd werden.
g
Fr. politicus,
geb.
3 Jan.
Drouet, Jean Baptiste,
p
P
g
1763 te Ste.-Menehould, wasostmeester
in zijn
P
geboorteplaats, herkende Lodewijk
Lodewijk XVI op
P diens
vlucht en liet hem te Varennes aanhouden(2
aanhouden21 Juni
Later was D. lid der Nat. Conventie en lid
Hi' werd als betrokken in de
van den Raad der 500. Hij
samenzwering
g
g genomen
g
g van Babeuf((z. a. , gevangen
ontsnapte,
van Ste.(1796),r
P
P werd later onderprefect
Menehould, na den terngkeer der Bourbons verbannen,est.
g 11 Apr.
P 1824 te Mâcon, waar hijJonder
den naam Merger
9 woonde.
eb.geb
9 Juni 1832 te
Droz Gustave. Fr. schrijver,
Parijs, ald. est.
gest22 Oct. 1895, werd zeer bekend
heteesti
egboekje: „Monsieur, Madame et
•
g
Bébé"1866.
(
eb.
geb
Droz, Numa, Zwits. staatsman en schrijver,
Jan. 1844 te Chaux-de-Fonds, werd in 1875 in
den Bondsraad leider van het dep. van binnenl.
zaken, in 1879 van dat van handel en landbouw,

in 1881 en 1887 bondsresident,
in 1893 leider van
P
het bureau voor internationaal spoorwegtransportrecht,est.
g 15 Dec. 1899 te Bern.
Drucker,
^ W ilhelmina Elizabeth,ggeb. 20 Sept.
P
1847, een der
hoofdPersonen uit de Ned. vrouwenbeweging, richtte in Oct. 1889 met een 5-tal andere
dames de Vrije Vrouwenver. oP; redigeert
sinds
g
1893 (aanvankelijk
J met mevr. Schook-Haver
) het
14-daagsche blad „Evolutie".
Drucker, Mr. Hendrik Lodewijk,
Lodewijk,ggeb. 11 ,Aug.
g
1857 te Amsterdam, werd in 1882 hoogleeraar
in
g
de rechtswetenschap
was van 1889—
P te Groningen,
g
1899 hoogleeraar
te Leiden, werd in 1894 vriJz.-dem.
g
lid der Tweede Kamer voor Groning^
en bedankte
later voor het lidmaatschap,
P werd in 1913 lid van de
Eerste Kamer voor N.-Holland. D. is vooral bekend
als de vader van de wet opPhet arbeidscontract.
Druden, in het oud-Duitsche volksgeloof
oorspr.
g
P
goede
veda
geesten, later vrouwelijke
jkeg
geesten, die men J
g
schen en dieren in den slaapP komen kwellen.
bij
Drulden,
Druiden n aam der priesters
P
J de Keltische
volkeren van het oude Gallië en Brittannië; ten
tijdevan Caesar vormden zijJ een afz., heerschende
klasse der bevolking.
' e dragers
J waren de eemg
ngZij
g
van de toenmalige
g wetenschap
P en verrichten hun
godsd.
lechti
he
P
g
g
den, waarbijJ ook wel
menschenoffers
voorkwamen, in duistereJ
gewi'de bosschen. ZijJ leerden
de eenheid van het
0PP
erwezen en de
zielsverhuizing.
g ZijJ
kenden verder
eg
heimzinnige
g krachten toe aan sommige
inz.
P
g planten,
aan de marentakken, een ' woeker,h.
plant op
P de eikenboomen, die zijJ ieder
jaar inlechti
P
gen
537. Druide.
optocht met eenoug
den snoeimesen
De D.-eeredienst
gmg afsnijden.
werd door keizer Claudius opgeheven,
maar bleef
Pg
in 't verborgen
g nog
g eensen
g tijdvoortbestaan.
Druif. Zie Wijnstok.
Druifluis. Zie Phylloxera.
Druipsteen, merkwaardige
g kalksteenvormingen,
g:
die in veleotten
worden, afzet^ aangetroffen
g
tingen van koolzure kalk uit neersijpelend water
vormt kegels
aan het gewelf
o
op
(stalactieten)
(
g
g
den bodem stal nieten in de z..D.-holen.
F'
^. 538.)
g
Druivensuiker,glucose of dextrose,
een soort suiker,
>
welke in het plantenen dierenrijkzeer veel voorkomt
P
in de zoete vruchten en in honigg tezamen met vruchtensuiker (fructose), verder in den inhoud van den
dunnen darm, in chylus,
Y ^ in lever en in urine (bij
(1
suikerziekte tot 10 °o), wordt uit rietsuiker verkreen(tegelijkmet fructose) door zurenont
of 'tin
ggisting,
staat tegelijkmet dextrine bijJ het koken van zetmeel
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en cellusole met verdund zwavelzuur en wordt in de
techniek aldus bereiduit
( aardappelmeel). D. vormt
kleine, kogelvormt
a ege g8n
gatenof,indien
ze vrij is van
water, kleine
samengegroeide kristalnaalden; zij) is kleuren reukloos,
smaakt melig
zoet (niet zoo
zoet als rietsuiker). Technisch
wordt D. voor
velerlei doeleindeneg
bruikt: als surrogaat voor
mout in de
bierbrouwerijen, als surrohonig,
gaat
honi g
g
tot het verval538. Druipsteengrot.
schen van echp,bij
te stroop,
de banketbakkerij, bi' het inmaken van
vruchten, enz.
DrukPrsen.
e
Hiervoor verwijzen
wij
J naar
J
het artikel
Boekdrukkunst
en geven tevens een afbeelding van
een ouderwetsche houten
hand-D.elijk
(g
die tot in het
begin der 19e
eeuwebruikt
g
werden)) en
ook van een
moderne rotatieers,
voor
P
courantendruk
van rollenP a539. Houten handdrukpers.
P
540.)
P ier. (Figg 540
rechten
Drukpersvrijheid, een der belangrijkste
in den constitutioneelen staat. Art. 7 van de Ned.
heeft voorafgaand
Grondwet bepaalt: Niemand
^^
g
verlof nood' om door de drukpers
gedachten of
P g
evoelens te openbaren,
behoudens ieders verantgevoelens
P en
waardelijkheid
voor de wet." Zie ook op
J
P Censuur.
In Ned.-Indië bestaateen
g volledige
g D. Alleen
gedrukte
edrukte stukken,^ uit Nederland afkomstig,
g moeten onbelemmerd toegelaten
worden, behoudens
g
ieders verantwoordelijkheid.
Van alles wat in Ned.J
0.-Indië wordtedrukt
of uitgegeven, moet vóór
g
de uitgiftevoor
tijdschriften
tijd
schrifte en couranten 2 uur
(
•
de uitgifte) een door drukker of uitgever
g
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onderteekend exemplaar
worden ingezonden
bijJ
P
g
het hoofd van hetlaatseli
kJ bestuur, den officier
P
van justitie en den algemeenen
secretaris.
g
geoloog
Drummond,
Drummond Henry,
^Eng.
g
gg
g en theologisch
te Stirlingin Schotland,
schriJ ver,g geb. Aug.
g
de natuurwetenschap-werd in 1877 hoogleeraar inP
Ja P
pen te Glasgow,
reisde in Afrika, Australië, Japan
P
g
en de Nieuwe Hebriden;est.
11 Mrt. 1897 te
g
met
Turnbridge
P
g Wells. D. verwekte veel opzien
zin
natural law in the spiritual
world"'
P
J werk ,The
^
De natuurwet in degeestelijkewereld", 1883 .
^s)
(
in het N. van de prov.
N.-Brabant,
Drunen,
^ gem.
P
g
2770 inw. — Het dorp D. metgt
ruim 2200 inw. ligt
aan den spoorweg
P
g Zwaluwe.
g 's Bosch—Lage
n aa van een tak van het oud-Rom.
Drusus
Drusus,bbijijnaam
geslacht der Livii en van eenige
g Claudii. — Marcus
Livius D. was een beroemd redenaar en ijverig
g
volksvriend, in 91 v. Chr. volkstribuun; zijn
J dood
hi werd op
o last van Quintus Varius vermoord)
(hij
deed de Bondgenootenoorlog
g
g uitbarsten (99). —
Nero Claudius D. zoon van Tiberius Claudius Nero,
zij moeder Livia
werdeboren
in 38 v. Chr., toen zijn
g
weerehuwd
was met Octavianus(Augustus),
g
was de jongere
broeder van keizer Tiberias, werd
g
stadhouder van Gallië, belette in 13 v. Chr. een
nieuwenlundertocht
van Germanen over den
P
Rijn,
P om hen te straffen.
J^ zocht hen in Germanië op
Onder zijn
J bestuur sloten Bataven, Canninefaten en
Friezen zich voorgoed aan de Romeinsche heerschaPPJ
i' aan. Hi lede
J g niet minder dan 50 kasteelen
af Lu duvan den Rijn-mond
aan den Rijnaan, ^(
g
num Batavorum, zie Brittenburg)
9) tot den BovenRijntoe, dronggdoor tot aan de Elbe en voegde
g zoodoende een nieuwe Germaanscherov.
aan het rijk
P
toe. D. stierf in 9 v. Chr. tengevolge van een val van
grachten aanleggen
zijn
J Ppaard. D. liet in ons land l^
(
gg (zie
om den Rijn te beletten
Drusus9 racht) en ook dijken,
in Gallië te vloeien, dus langsden 1.-oever van de
Waal.
Drususgracht,
^ naam van een kanaal, op
g
P last van
aven,
den Rom. veldheer Drusus in ons lande
g^
niet bekend is. Vroeger
doch waarvan de ligging
g
gig
hield men er den IJsel, tusschen Westervoort en
Doesburg, voor, doch ten onrechte.
gem. in de prov.
Gelderland, in Maas
Druten,
^ g
P
en Waal, aan den Z. Waal-oever, 5059 inw. — Het
dorp
Ni me
en-Wamel en
tramlijn
Jg
rP D. ligt^aan de tramlijn
telt ruim 2000 inw.
of Hamadryalen waren in de Gr. mYthoDryaden
rt
lo^'e de beschermgodinnen
der boomen, inz. der
g
eikeboomen, aan wier leven hun bestaan vastgeknoopt
P was. Sommigen
g onderscheiden tusschen D.,
boomnimfen.
boschnimfen en hamadryaden,
y
9 Aug.
D den John, Eng.
Dryden,
g 1631
g
g dichter, geb.
te AldwinkleNortham Pton ), gest.
1 Mei 1700 te
g
Londen onderscheidde zich door kunstvaardigen
g
stijl,
en blijspelen,
die een
J^ schreef treurspelen
JP
P
spiegel zijn
zin van zijn
J zedeloozen tijd.
die voornamelijk
voornamelij in de
Drijfijs
JJzijn
J ijsmassa's,
ronddrijven;
men onderscheidt: lo. ijs^
J
overblijfselen
en overblijfselen daarvan,^ die afkomstigg
beren
zijn
in de Poolstreken, waarvan de
J van gletschers
g
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540. Moderne rotatiepers.
P
uiteinden tot in het water reiken en afbreken;
2o. ijsvelden die ontstaan door het bevriezen van
zeewater, onder medewerking
g van sneeuw; door
winden en stroomen worden de schollen vaak op
elkaareschroven
en vormen dan het z.g.
p ^
g
8 pakijs;
3o. zoetwaterijs,
.1 ^ dat uit de rivieren afkomstig
g is.
op het
grens van het D. ligt
DeP Z. halfrond hoof d
zakelijk
P de
J tusschen 40° en 50° Z. B. en bijJ Kaap
Goede Hoop
; op het N. halfrond
P zelfs tot 35° Z. Br. ^P
zijzijverder noordelijk:
ligt
gt
J in den Atl. Oceaan komt
D. alleen in het N. W. voorin verband met den
Golfstroom .
ore , hoofdst. van de
Ds abal
Po er ((Eng.
g Jubbulp)
div. D. ( 49 312 K. M2. 2 422 000 inw.) in de Centr.
Prov. van Voor-Indië, op
P den r. oever van de Narbada, 101 000 inw.
Dsjadspoer,
(
g
1 po ^ stad in de div. Orissa (Bengalen,
Eng.-Indië),12 000 inw.
aan
het
N.
uiteinde
op
het
D.,
stad
D.
Dsjafna,^
e^l.
P
van Ceylon,
34 000 inw.
Y
in het Indisch
arnath ( Eng. Juggurnaut,
DS
u99
beheerscher der wereld") of Poeri,
Djsagannatha
?a9'
(Eng
En . Pooree havenst. in de div. Orissa van het
Calcutta,^ aan de Z.-punt
P
P
g.-Ind. presidentsch.
van de Mahanadi-delta, aan de Golf van Bengalen,
g
49 000 inw. • met het heiligdom van D.dat
( een bijJ
naam is van Krishna),), dat jaarlijks in Mrt. honderdtempels.
duizenden bedevaartgangers trekt; ong.
P
g
Bi het groote
wagenfeest
in Mrt. wordt de 14 M.
Bij
$
g
lange wagen,
P de ggodheid troont, door de
g ^ waarop
eloo^
' en naar buiten getrokken.
Het feit, dat
g
g
in hetedran
wel
g
g eens menschen onder de raderen
raakten, heeft aanleiding
gegeven tot de leende,
g
ggg
dat de Hindoe's zich uit dweePzucht door den wa8en van D. lieten verPletteren.
gesticht door
Dsjaina,
,ggodsd. secte in Voor-Indië,^g
van
Ds'ndtri
? ^ etra(of Mahavira , een tijdgenoot
onderscheidt zich van het
Boeddha. Het Ds'ainasme
?
Boeddhisme inz. hierdoor, dat het het einddoel van
het menschelJk leven, het Nirvana, niet als een abopvat,
solute vernietiging
^g
P doch aan de zielen, wanneer zij
g P van
J eenmaal verlost zijn
J uit den kringloop
geboorte
en dood,^ een eeuwig
g
g voortbestaan toekent.
De 5eboden
ervan zin:
J niets te beschadigen,
^ nooit
g
onwaarheid te spreken,
^ zich niets eigenmachtigtoe
P
te eienen
kuisch te leven en zich aan niets met hart
g

en ziel te hechten. In 1901
telde het 1 334 148 belijder.
Dsjaipoer, hoofdst. van
den Radspoetenstaat D.
(40 349 K. Mz., 2644 000
inw.), in Voor•Indië;137;000
inw.
Dsjaisalmir, hoofdst. van
den Radspoetenstaat D.
(41600 K.M2., 88000 inw.),
in Voor-Indië; 7000 inw.
Dsjalalpoer, stad in de
prov. Pendsjaab in het
N. W. van Voor-Indië,
11 000 inw.; het oude Bucephala (zie op Bucephalus).
Dsjalandbar, hoofdst. van de div. D. (49 224
Pends'aabin het N. W.
K. M2., 3 968 000 inw.), inPendsjaab(i
Voor-Indië), 68 000 inw.
Dsjamna,^ Eng.
g Jumna, L ziJ riv. van den Ganges,
g
ontsPr. in het Himala YalandschaPGarwal, vormt
met den aan haar evenwijdig
loopenden
Ganges
J g
P
g
een doab, stroomt o. m. langs
Delhi, Agra,
^
^ CawnPoer
en mondt uit bijJ Allahabad; lengte
g 1399 K. M.,
geeft
eeft water aan vele besProe in gskanalen .
Dsjamoe,^ versterkte distr.-hoofdst. in de prov.-D.
P
13 527 K. M2., in 1 521 000 inw.) in het rijk
J k Kas'^ mier, in het N. van Voor-Indië, 36000 inw.;aleis
P
van den radja.
Ds ansi
j stad in de div. Allahabad (in
( de N.-W.Prov., tegenw.
Agra)
1^ in het N. 0. van Voor-Indië,
g
56 000 inw.
Dsjats, oorlogszuchtige Arische volkstam in Hinoverblijfse der Iudoeen overblijfsel
dostan waarschijnlijk
n, ten W. van de Dsjamna (z. a.), 7 086 000
zielen; hun voornaamste staten zijn
J Bharatpoer
P
a
(z.
z. a.)) en Dholpoer
(z. a.).
P
Joudp
ore, de ^
grootste der VoorDs and
er Eng.
po
g
in het presidentschap
residentscha BomInd. Radspoetenstaten,
P
baY^90 552 K. M2., 2 058 000 inw.; de hoofdst. D.
heeft 60 000 inw.
?
Dsjebado. ZieD'erba.
Dsjebel, is het Arabische woord voor berg,
ggenamen voor.
ber$'t
e en komt in vele aardrijkskundige
Zie Dsjidda.
Dsjedda.
?
1
of
Ds eng is-Khan
^ Ds^ in9is -Khan
^ Gengis-Khan
n9
geb.
eigenlijk T emoeds?'in
^ Mongoolsch veroveraar,^g
in 1162 aan de Onon (een riv. in Trans-Baikalig),
werd, na overwinningen
behaald te hebben oop
g
Mongolen
en Tartaren, in 1206 tot khakhan vorst
g
der vorsten") uitgeroepen; trok in 1209 over den
Grooten Chineeschen Muur, veroverde in 1215 de
Chin. hoofdst. Jen-king(Peking),
(
g ^ onderwierp in
1219 Turkestan, versloeg
g de Russen aan de Kalka
niet ver van Marioepol
P aan de Zee van Azow (in
1223 veroverde in 1225 Tangoet
(in N.-Thibet),
g
gsst. 18 Aug.1227. D. heeft minstens 5 à 6 millioen
menschen doen ombrengen
g en tal van monumenten
van kunst en wetenschapP vernietigd.
g
prov. van
Dsjesire
1
^, eiland" of,> schiereiland"
>P
den Egypt.
gYP Soedan, ten Z. van Khartoem,> tussohen
den Witten en Blauwen Nijl,
J^vóór eenige
g jaren
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verdeeld
in de prov.
Witte NOJ
1 en' Blauwe :Nijl.
e
P
Dsjessalmir. Zie Dsjaisalmir.
Dsjidda of Ds7'edda stad in het Turksch-Arabische
wilaet
aan de Roode Zee, haven van
j Hedsjas,
J
Mekka, voornaamste handelsplaats
van Arabië,
P
zetel van een Ned. consul, 30 000 inw.
etal, Dzi99etai of Koelan, soort Aziat. ezel,
DS igg

541. Ds] igg
etai.
komt vooral op
van Mongolië
voor.
g
P de hoogvlakte
g
et Arabische woord voor den heiligen
Ds'ihld
J
^ h
oorlog
g bij
J de Mohammedanen; in Ned.-Indië wordt
prang
de oorlog
g tegen
g de ongeloovi gen door hen als ^
Zie verder op
nabil aangeduid.
o9 Heilige.
P Oorlog,
g
DS in Arab. naam voor de geniën in de Mohammed.eloofsleer
g
J het
^; volgens den Islam zijn
wezens uit vuur, die tusschen engelen
en menschen
g
in staan en onzichtbaar zijn.
J ZijJ worden verdeeld
ingoede en booze D.
Ds ieak, hoofdst. van het gelijknamig
g distr. in
gJ
Samarkand, 17 000
het Russ. Centr.-Aziat.ebied
g
inw. • vroeger,
g
g een Boekharasche vesting.
er.
DS od
r. Zie Ds7 a
^
laagste
gedeelte
van
de
W. Sahara;
!Mod, EI f ^ g
de karavaanweg
g van Marokko naar Timboektoe
loot
P er door heen.
in het W. van Centr.-Azië
Ds oeng ari ^egebied
g
tusschen het Altai-geb.
in het N. en het Tiensjang
een
geb.
in het Z.
Z.,genoemd naar de Dsjoengaren,
7 n9
g
Mong oolsch volk. D. vormde een onafhankelijk
J
rijk,
J tot het van 1756-59 door de Chineezen veroverd werd; nu behoort de N. helft tot Mongolië,
g
de Z. helft met de hoofdst. Koeldsja tot China.
Ds ungel. Zie Jungle.
ng
Dualisme,^ in tegenstelling
g tot monisme die verg
klaring
swiJ ze van een deel van het bestaande of
van de wereld in haargeheel,
waarbijJ uitgegaan
g
wordt van de veronderstelling
g
g dat er twee, tegenzijn. In sommige
over elkaar staande,^P
principes
P zijn.
g
v
godsdiensten (bij
(J . dien van Zoroaster wordt het
DescarD. van hetoede
g
g en het booze than genomen.
k
fes nam in den mensch eeneesteli
J
$
J en een zinnelijk
principeaan.
In de staatkunde noemt men D. het
P P
tegen
elkaar opwegen van twee groote staten in
ggr
een statenbondtot
( 1866 Oostenrijken Pruisen
in den Duitschen Bond),), of van twee deelen van
eenzelfde rijk(Oostenrijk
(
J en Hongarije sinds 1867).
Dubarry.
rll Zie Barry.
y
in de prov.
Z.-Holland, omvat
Dubbeldam,
^ gem.
g
P
het midden- en Z.-deel van het Eil. van Dordrecht,
D. is ontstaan in de plaats
van
3878 inw. Het dorp
P
rP
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het oude D., dat verzwolgen
bi' den St. Elizag werd bij
bethsvloed.
Dubbel-sterren, door Chr. Maier ontdekte sterren,
die, door een telescoop
P bezien, zich in twee of meer,
dicht bijJ elkander staande, sterren oplossen.
Vele
P
D. vertoonen zich slechts schijnbaar
als zoodanig,
J
g
doch staan in werkelijkheid
ver achter elkander
J
schijnbare of optische D.), de meeste, de physieke
D. vormen, zooals Herschell e. a. vaststelden, een
stelsel, en beween
zich volens
de wetten der
g
g
zwaartekracht om hetemeenscha
eli Jk zwaarPP
g
— Door middel van de spectraal-analyse
tepunt.
P
werd een talrijke
J klasse van door den telescoop
niet meer oplosbare
D. van zeer korten omloopstijd
PJ
P
((zelfs van slechts enkele dagen)
g
g ) ontdekt; bijv. Algol,
Spica,
Mizar, Capella,
de Poolster.
P
P
Dublin, hoofdstad van Ierland en van het Iersche
graafsch. D.((918 K. M2., 477 000 inw.)) aan den
mond van de Liffey
Y in de Dublin-Baai van de Iersche
Zee, met de 4 voorsteden mee 403 000 inw.; PhoenigP ark ((729 H. A. ), met de residentie van denonder-koning
(van
PP
g academie van wetenschappen
1782), Trinity College
g (1592), een Kath. universiteit,
enz. De Liffey
Y dient als haven voor de stad en
—
door de haven van Kingstown.
wordt aangevuld
g
g
D. is sinds de 10e eeuw een koninklijke
J residentie;
verwerd in 1169 door den Eng.
Strongbow
n9
g graaf
^
overd.
6 Sept.
Dubois,^ Guillaume,
P 1656 te Brive-la^ geb.
g
GaillardeAuver
van den hertog
(
P
g e) , opvoeder
van Orleans, door dezen, toen hij
g
J in 1715 regent
werd, tot staatsraad benoemd, bracht in 1717 de
P ] tot stand,
quadruPle-alliantie ((z. a.)) tegen
g Spanje
werd tot loon daarvoor min. van buitenl. zaken, in
1720 door denaus
P benoemd tot aartsbisschopP van
Cambray,
Y in 1721 tot kardinaal, werd in 1722
eerste minister,^ggest.
Aug.1723.
h sioloog, geb.
Emil, D.PY
Du Bois-Reymond,
Y
g
7 Nov. 1818 te Berlijn,
J werd in 1858 hoogleeraar
g
aldaar, in 1867 secretaris van de Academie van
Wetenschappen,
PP ggest. 26 Dec. 1896; schreef: „Untersuchun en liber tierische Elektrizitat" 1848—
(
Ueber die Grenzen des Naturerkennens"
84
(1898) enz.
Cherson, in Z.Duboss ^I^ stad in het gouvern.
g
Rusland , aan den Dnjestr, 12 000 inw. ; riv.-haven;
tabaksteelt.
Saratow, in Z.-O.Dubowka, vlek in hetouvern.
g
Rusland aan de Wolga,
g de
g 16 000 inw.; vroeger
hoofdsta
el 1. van het handelsverkeer van de
PP
Wolga
g naar den Don.
Dubuque,
q^ stad in den staat Iowa, in het N. der
Ver. Staten, aan den Mississippi;
PP 38 000 inw.
Duchenne, Guillaume Benjamin, Fr. geneeskundidokter
^
g ei geb.
g 17 Sept.
P 1806 te Boulogne-sur-Mer,
te Parijs,
15 Sept.
grondlegger
P 1875,^^
gg der
J^ ald. gest.
g
electrotherapie.
P
Duchesne, André, verlati nscht: Chesnius, Duenaamd de Vader der
chenius of Quercetanus bijg
Jg
Fr.eschiedenis
geb.
^g 8 Mei 1584 te Isle-Bouchard
g
Touraine geschiedschr.
des konings,
(Touraine),
giggest. 30 Mei
g
1640, maakte zich inz. verdienstelijk
J werk
J door zijn
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—
(5 dln.,163649),
» Historiae Francorum scriptores"
p
1616,
D. (geb.
voortgezet
door zijn
voort
f;(
g
J zoon Francois
g
gest
eveneens koninkl.eschiedschri'ver,
est. 1693).
g
J
Str ders
des Lichts"), minder
i
^
o op
de
juist Duchoborzen,
juist
^ Russ. secte,gelijkend
Kwakers, ontstaan in het begin der 18e eeuw, veel
mochten zich in 1804 in Taurië vestigen.,
vervolgd,
g
in 1841 overgebracht
naar een hoogvlakte
Ducha(
g
gv
ver bore
f)in Transkaukasië, in 1900 grootendeels
^
huisd naar Canada en 0.-Siberië. ZijJ waren een soort
Christelijkeanarchisten en werden vooral vervolgd
en krijgsdienst.
wegens
hun afkeer van eedsaflegging
g
Roergraaf, Fr. staatsman, geb. 23 Juli
Ducos,
DucoS Roger
1754 te Dag (Landes),advocaat, werd in 1792 lid
der Nat. Conventie, in 1794 voorzitter van de JacobiJ nenclub van 1797-98 lid van den Raad der
Ouden, in 1799 lid van het Directoire, na den 18den
Brumaire (9 Nov. 1799) lid van het voorloopig
Consulaat, daarop
p onder-voorzitter van den Senaat,
tot pair
in 1815 door Napoleon
P verheven, bijJ de
p
tweede Restauratie verbannen,est.
g 16 Mrt. 1816
bijJ Ulm door het omvallen van zijn wagen.
g
Dupin Fr.
geb. Duin,
Dudevant,
Dudevant Aurore,^ barones de,g
schrijfster
onder den naam George
9 Sand,ggeb. 1 Juli
J
1804 te Parijs
J^ huwde in 1822 met baron Casimir
Dudevant gest. 1871), scheidde van hem in 1831,
bezocht in 1833 met A. de Musset Italië, in 1838
met Chopin
P haar
^ leefde vanaf 1851 op
J
p Majorca,
gest8 Juni 1876. Zij
kasteel Nohaut)
(dep. Indre , est.
van haar
de voornaamste romanschrijfster
tijd,
J^ behandelde meest moreele en maatschappelijke
vraa stukken Indiana" Lelia", Consuelo" enz.,
vraagstukken in dramavorm),schreef ook voortreffelike
Fadette" enz.), mé^La petite
P
p
J dorpsverhalen
en „ImPressions
moiresHistoire
de ma vie",
(„
et souvenirs", 1893),)^
,Corres ondance"
(1881).
p
est. 4 Sept. 1889
Haar zoon MauriceD.,
D.geb. 1825,gest
Nohant, schreef onder den naam Maurice Sand.
Worcester, in Diet
Dudley,
gr
Y, st ad in het graafsch.
0. van Engeland,
^ 13 K. M. ten W. van Birmingg
ham, aan het D; kanaal, 51 000 inw. ; ijzer- en steenkolenmijnen.
in 1502, in
Dudley,
g
Y, John,^ Eng.
g staatsman, geb.
1547 totaaf van Warwick,
in 1551 tot hertog
g
van Northumberland verheven, bewerkte dat Eduard
Maria en Elizabeth van de troonVI derinsessen
p
opvolginguitsloot en zijn
J bloedverwante Jane
Gre (z. a.)) tot opvolgster benoemde, welke D.
Grey
gs
met zijn zoon Guilford
D. liet huwen; na 's konings
doodevan
en
door de troepen
p van
g genomen
g
g
—
Maria werd hijJ 22 Aug.
g
g 1553 terechtgesteld.
Zin
Zij zoon Guilford beklom 12 Febr. 1554 het schavot,
D. was
Jane Grey.
J vierde zoon, RobertD.,
y — Zijn
deaaf
^ van Leytester(z. a. .
Trier,
Dudweiler,
g
, ggemeente in het Pr. reg.-distr.
in het Z. W. van Pruisen, aan de Salzbach; 22 000
inw., steenkolenmijnen.
op
Duero (Port. Douro),)^
p het Pyreneesche
Yr
Schiereiland ontspringtop
o den Pico de Urbion
in de rov.
prov.Soria in Midd.-S ane
(in
j), vormt over
grens tusschen Spanje
een lengte
p
^ van 105 K. M. de ^
en Portug^
al mondt beneden 0 porto in den Atlant.
g^

Oceaan uit; lengte
g
gt 786 K. M. ; stroomgebied
^
97 770 K. M2.
aan de
Duffel,
, ggem. in de Belg. prov. Antwerpen,
rP
Nethe, station aan de lijnJ Antwerpen—Mechelen,
^
8772 inw.
geb.
Dufour
, Wilh. Heinrich, Zwits. generaal,
g
8
15 Sept.
onder
P 1787 te Constanz, genie-officier
g
Napoleon
I, werd in 1820 directeur der militaire
p
school te Thun, in 1831 chef van deneneralen
g
staf, maakte zich verdienstelijk voor de carto
a hie
Srp
van Zwitserland; overwon alsopperbevelhebber
pP
in den Sonderbundsoorlog
g in 1847 snel de Kath.
kantons;est.
g 14 Juli 1875 te Genève; schreef :
„Cours de tactique."
9
Dugnay-Trouin,
, René, Fr. zeeheld, ggeb. 10 Juni
g Y
1673 te Saint-Malo, onderscheidde zich in de oorlogen
met Engeland
en de Nederlanden, inz. in
g
g
den Fr.-Sp.-Successie-oorlog, veroverde in 1711 Rio
de Janeiro, werd later lid van den staatsraad,
p 1736.
g est. 27 Sept.
Dugong. Zie Zeekoe.
Duguesclin,
, B ertrand, connétabel van Frankrijk,
g
eb. 1320 bij Dinan, bewees vanaf 1356 den Daugeb.
ewichti e diensten te vele hin, den lateren Karel V,gewichtige
de, ondersteunde denaaf
van Trastamare tegen
g
^
en hielp
Peter den Wreede, den konin van Castilië,
p
hem door de overwinningg bijJ Montiel (14 Maart 1369)
Castilië te veroveren, ontnam na1370 denEngelschen
g
alle Fransche bezittingen;
bijna
g ggest. Juli 1380 bijJ
de belegering
g g van Cháteauneuf-de-Randon.
Plebe'lg
geslacht. — Cajus
Duilius,, Rom. Plebej.
D. be!
vocht in den Eersten
Punischen Oorlog
g als
consul bij
aan de
J Mylae
Y
N.-kust van Sicilië in
260 v. Chr. de eerste
overwinning
g ter zee op
de Carthagers.
Ter eere
g
van deze zegepraal werd
te Rome een zuil(Columna rostrata) oPericht,
g
versierd met de snebben
der
veroverde
(rostra)
schepen, waarvan nu
nog
g te Rome een vrije
nabootsing
g bestaat.
DuifhuiS , Huibert,
Ned.od
eleerde, geb.
g
g g
te Rotterdam, 27 Oct.
1531, werdastoor
aan
P
de Groote Kerk aldaar,
nam, van ketterijJ beschuldigd, de wijk
J naar
Keulen, verzoende zich
weer met de Kerk,
542. De Columna rostrata.
werd in 1576 pastoor
te Utrecht, helde meer
en meer over naar de denkbeelden der Hervorming,
g
kreeg
vergunning
P J
g in 1578 van de magistraat
gl
^ gopenlijk
zijn
te verkondigen.
De overheid vond
J gevoelens
g
^
het echter weldra beter hem, met behoud van zijn
te staan de stad een'gen tijd te
betrekking,
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verlaten, waarop
1578)) naar Rotterdam
P D. (Juni
(
. Dit veroorzaakte
onlusten en D. werd in Aug.
g
.
1578 teruggehaald.
Daar hijJ zich echter niet onder
gg
de aanhangers
van Luther of Calvij
Calvijn wenschte te
g
doch meer het standpunt
van Erasmus
P
wenschte in te nemen, werd hijJ ook door de Herv.
predikanten
aangevallen. HijJ vroegg ontslag,
g, wat
g
men hem niet wilde verleenen. HijJ overleed 5 April
P
1581.
Duikertoestellen,^ toestellen,^ die het mogelijkmaken eenijgentijd
tijd achtereen onder water te blijven
a

b

543. Helmen van duikerpakken.
P
Pen wrakken, water (tot
het onderzoeken van schepen,
^
bouwwerken enz.) ; z. g.
g duikerkasten werden reeds
Drebbel vond er
in 1580 vermeldonze
landgenoot
(
g
een uit in 1620), in 1716 werden
ze door Halley
y
voorzien van
luchthouders
om de lucht te
ververschen;
Smeaton gebruikteersP
pompen om
versche lucht
toe te voeren;
op
P hetzelfde
beginsel berusten de metalen
duikerklokken,
die van onderen open zijn
en waarvan de
caissons(z. a.)
eenewi
J gde
g zij
vorm zijn.
J Tot
1865ebruikte
g
men verder
den in Engeland uit gevonden scaphander
p
(een luchtdicht
caoutchoucpak
ak met een
metalen helm,
waarin door
544. Een duiker aan den arbeid.
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een perspomp
versche lucht aangevoerd
werd zie
P
g
) tegenwoordig
fig. 543 a),
te enwoordigmeestal het in 1865 door
Rouquay rol en Denayzouze
geconstrueerde
toestel,
y
g
waarbij de duiker
een luchthouder
rug draagt
P
g op den
gt
en de druk der ingepompte lucht zich automatisch
aanpast bij den druk van het water; de helm van
dit toestel is afgebeeld
in fig.
g
P 30 M. diepte
g 543 b. Op
P
(wat een waterdruk van ong.
g 2 atmosferen vertegeng en
woordigt)kan tot ong.g2 uur achtereen gearbeid
woordij
g
worden; bijJ meer dan 60 M. diepte
E atmosferen)
P (6
wordt het werken onder watergeheel en al onmogelijk
eli k ggeacht. Om zich aan de oppervlakte
verstaanPP
baar te maken, bedient de duiker zich van signaallijnen, ook van spreekbuizen,
terwijl electr. lampen.
PP
dienen om delaats,
waar gewerkt
wordt, te verlichP
g
ten.
Duinen,^ zandheuvels,
^ die door de werking
g van
den wind onstaan zijn
J en vaak nogg voortdurend in
^gzij
blijven;
beweging
zij ontstaan voornamelijk aan het
strand uit het zand, dat door de zee opgeworpen is of
in steppen
in de beschaafde landen
PP en woestijnen;
worden zijJ zooveel mogelijk
g J vastgelegd door ze te
Planden met daarvoor geschikte
g
ggewassen:: helmgras, enz.
Duinkerken, versterkte stad in het Fr. dep.
p du
Nord aan het Kanaal, met de voorsteden mee 58 000
inw.; handelshaven ; zeevisscherïJ , zeebadplaats.
P
D. is sedert 1400 vesting,
g in 1540 door de Engelschen
g
oPde Spanjaarden
veroverd, in 1558 door de FranP j
schen, doch na den vrede teruggegeven. Later werd
D. nogg in 1646 door Condé en in 1658 door Turenne
veroverd, maar kwam toen aan Engeland.
Lodewijk
Lodewij
g
V kocht D. in 1662 van Karel V. D. was ten tijde
J
der Republiek
een broeinest van zeerooverij,J^ welke
P
den Ned. koophandel
veel schade berokkende.
P
Tromp versloeg
g in Febr. 1639 met 11 schepen
P een
zeerooversvloot van 20 scheen
P voor de haven van D
Duins,
a.)
: Slag
9 bij, zeeslag
J The Downs (z.
( a.
g bij
tusschen de Sp.
P en Nederl. vloten, 21 Oct. 1639.
De Ned. vloot stond onder bevel van Maarten
Harpertsz. Tromp,
p de SP., die belast was troepen
P
over te brengen
g naar de S P. Nederlanden, onder
Don Antonio d'Oquendo, J
die na zijn nederlaagg
slechts metoote
^ moeite met een tiental schepen
P
Duinkerken kon
Zijn
Pen. Zn
J vloot telde aanv.
niet minder dan 67 zwareJ
g al'oenen met 1700 kanonnen en 24 000 matrozen en soldaten. HijJ
bevel een slaggen,
te vermijden
en werd hijhijaangevallen,
g
bij Duins onder de kust te loopen onderg
bescherming
der bevriende Engelschen.
19 Sept.
g
P blokkeerde
Trom
Tromp
de SP
. vloot en hield
haar van toenaf o Pge
sloten. Van alle zijden
kwamen schepen
P en matrozen
zin
poogde
Tromp
J vloot versterken. Vergeefs
g
P g
p de
Spanjaarden
te bewegen
P)
g naar de open
P zee te komen
om slag
g te leveren; hij liet stengen
g en masten, die
d'Oquendo beweerde noodijg te hebben, door een van
zijn
J eigen
g schepen
P uit Dover halen,, bood hem zelfs
op
buskruit aan. Toen
P aanvraag
g der Engelschen
g
besloot Tromp
tien wind aan te
pbijJ den eersten gunstige
Diteschiedde
21 Oct. Witte de WithP
paste
g
onderwi)l P
op de Engelsche
vloot. Tromp
Troms overwing
roemg was volkomen. De slagg bijJ D. is het meest roem
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volle wapenfeit
uit het laatste gedeelte
van den 80g
P
Jarigen Oorlog.
den Eersten Eng.g Oorlog8
J
g — Tijdens
blokkeerde Tromp
e den Eng.
8 adm. Ayscue een tijdlang bij D.— 8 Oct. g
1852
had er bijJ D. een zeege8e
J
vechtlaats
tusschen Witte de With en de Ruyter en
P
den Eng. adm. Blaks die met overmacht de overwinningehaalde.
— In Juni 1666 had opPdezelfde
g
hoogte
Zeeslag
P
^ de Vierdaagsche
^
g (z. a.) plaats.
Düsseldorf, in
Duisburg,
g
g, stad in het reg.-distr.
het W. van Pruisen, aan den Rijn,
J 229 000 inw.; belan$^J
i ke industrie, handel en scheepvaart
D. ligt
P
g
aan het uiteinde van het Dortmund-Ri'nkanaal
.}
J
Duitsch-Deensche Oorlog
g van 1848-1850. De
poging der Denen om SleeswïJ k van Holstein te
scheiden en bijJ Denemarken te voegen,
had een
g
rt
opstand
ten gevolge
24 M.
J
P
8 g in Sleeswijk-Holstein;
1848 werdteKiel een voorlooPige regeering
g
gingesteld,
g
waarop
P het Deensche leer
g ze gevierend het landd
binnenrukte en het bezette. 11 Apr.
P werd het
echter bijJ Sleeswijk
J verslagen
g van den
g door een leger
paar ne Duitschen Bond onder W ran9el. Na nog8 een P
derlag en moesten de Denen terugtrekken.
Een
^
wapenstilstand,
g
P
^ 26 Aug.
^ 1848 te Malmö gesloten,
werd 22 Febr. 1849 door de Denen opgezegd, waarna
een nieuw hondsle8er Sleeswijk
J binnenrukte en de
Denen naar Jutland terugdrong; ook de Sleeswi'kJ
Holsteiners behaalden onder Pruis. aanvoering
enkele overwinningen
op
P hen. 10 Juli 1849 werd
g
tusschen Denen en Pruisen een wapenstilstand
en 2
P
Juli 1850 te Berlijn
J vrede 8gesloten. Hierna zetten de
Sleeswijk-Holsteiners
de strijdvoort, werden echter
J
door de Denen herhaaldelijk
J verslagen
g en moesten
11 Jan. 1851 de beslissing
g
g over hun hertogdommen
overlaten aan den Duitschen Bond, die op
P vrede
aandrong.
P bezetten
g OostenrïJ ksche en Pruis. troepen
Holstein en de hertogdommen
werden wederom aan
g
de Denen afgestaan.
g
Duitsch-Deensche oorlog
g van 1864. Toen Chrisproclamatie van 18 Nov. 1863 trachtte
Liaan IX bi'JP
Sleeswï
beJ
J k bij
J den Deenschen staat in te lijven,
sloot de Duitsche Bond tot een actie tegen Denemarken en liet 23 Dec. Holstein door bondstroepen
P
bezetten, terwijl
onder
J Oostenr.-Pruis. troepen
P
grenzen
Wrangel
n9 1 Febr. 1864 over de SleeswïJksche $^
rukten. De Denen trokken zich in de DeiPPeler
schansen en opP Alsen terug;
g^de eerste werden 18
Frederik Karel
April
P
P door de Pruisen onder prins
onder Gablenz
bestormd, terwijl
J de Oostenrijkers
Fridericia en Jutland tot aan de Limfjord
bezetten.
J
De Deensche schepen
moesten na het gevecht
bijJ
P
8
Helgoland
opP 9 Mei,^ in weerwil hunner overwinning,
8
8
de Noordzee verlaten. Na het mislukken der onderhandelin8
en,tijdens
den
wapenstilstand
van
12
Mei
J
P
tot 26 Juni te Londeneo
P veroverden opP 29
g end
Frederik Karel
Juni twee Pruis. brigades
onder prins
P
g
Alsen; Oostenrijken Pruisen bezetten Jutland en
de Sleesw. Noordzee-eilanden, waarop
P de Denen
20 Juli wapenstilstand
sloten en bijJ den vrede van
P
Weenen, 30 Oct., Sleeswï k-Holstein
en Lauenburg
g
aan Pruisen en Oostenrijkafstonden.
Duitsche Bond,
P het
^ Duitsche statenbond, op
Weener Congres
^ in het leven geroepen
g
8 P en bevestigd

door de bondsacte van 8 Juni 1815 en de slotacte
van 8 Juni 1820, uit 34 (later 28) onafhankelijke
staten en de 4 vrije steden bestaand, bestond tot
1866 en had tot doel Duitschlands veiligheid
en de
8
en onaantastbaarheid der afonafhankelijkheid
zonderlijke
staten te waarborgen.
De zetel van den
8
J
Bondsdag
g der ggevolmachtigde
( bondsvergadering
g
g
g (de
Oostenrijkhet presidium bekleedPP
8gezanten),) waarop
de, was Frankfort a. M. In 1848 opgeheven
door het
Pg
Voorloopig
g Centraalbestuur, werd de D. B. 1850—
g
51 weder hersteld. In de volledige
g bondsvergadering
8
had iedere staat minstens een stem, in heteheel
g
werden 70 (later 65) stemmen uitgebracht; in het
Bondsbestuur werden te samen 17 stemmen uit8ebracht (de kleine staten samen 1 stem). Zie verder
op
P Duitschland.
Duitsche kunst noemt men de kunst, die door het
Duitsche volk voortgebracht
is sinds de 10e eeuw;
g
de kunstvoortbrengselen tot omstr. het einde der
15e eeuw noemt men de Oud-Duitsche kunst.
de aanvankelijkin B zanti'nschen
—1.
Bouwkunst. BijJByzantijnschen
stijl
Chr. kerken (Domkerk
te Aken)) had
(
J gebouwde
8
in de l0e eeuw een overgang
8 8Aplaats tot den Romaanschenvlak
edekten
basiliekenen latergewelven)
(
g
8
bouw, die in de 1 l en 12e eeuw zijn
bloei
J hoogsten
^
bereikte; inz. in de domkerken in het Rijn-gebied
en
Jg
in Westfalen; ook werden kloosters en kasteelen in
(de Wartburg,
dezen stijl gebouwd
8
8 o. m. , Tegen
8
het einde der 12e eeuw bracht de Gothiek een omwentelen^ in de D. bouwkunst. ZijJ werd uit Frankrijk
en bloeide tot in de 15e eeuw. Vanaf
J ingevoerd
8
het begin
8 de in Italië ontstane
^ der 16e eeuw drong
Renaissance in Duitschland door en inz. een reeks
van wereldlijke
gebouwen
(kasteelen,
raadhuizen
(
J
g
en woonhuizen) werden in dezen sti 1J uitgevoerd.
g
Reeds tegen
het einde der 16e eeuw begon
^ de D.
8
barokst
bouwkunst over te hellen tot
den i1, die, in
het N. en N.O. onder den invloed der Nederl. en der
Fr. in het Z. en Z.O. onder dien der Il. bouwmeesters
staand, zich in de 17e en 18e eeuw verbasterde
tot steeds ^ poter overlading8 van decoratie rococo8
ver der^onnen
19e eeuw begonnen
stijl).In het begin
scheidene D. bouwmeesters zich weer te richten
naar den klassieken stijl, verder werden
in den loop
P
nagevolgd, inz. de
der 19e eeuw alle hoofdstijlen
Rom. en Goth. voor kerkbouw, de Renaissance
voor openbare
P
ggebouwen en een enkele maal de
begin
klassieke stijl
In het be
J voor schouwburgen.
8
der 20e eeuw wordt in Duitschland naast de vroegere
g
stijlen inz. de vroeg-Renaissance en een gematigde
1 (winkelbouw enkantoorgebouwen)
kantoor ebouwen
toe ebarokstijl
J(
^
past. -- 2. Beeldhouwkunst. De eerste D. beeldhouwwerken van beteekenis dt teeren uit de 12e eeuw;
reeds in de 13e eeuw bereikte de B. een belangrijke
hoogteversierin en
g
8 aan de domkerken te Freiberg,
Naumburg Bamber gook in het metaal-drijfwerk
deuren doopvonten). De Gothiek schiep in de 13e
(deuren,P
tot de 15e eeuw eigenaardige beeldhouwwerken
iJ
van uitdrukking)
) versiering
((zoetelijk-overdreven
gter
van kerken, graven, fonteinen enz. en in de meest
verschillende materialen. Er ontstonden beeld"
houwscholen. Meesters uit dien tijd
J waren: B^9-
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gemann (hout), Kra f t (steen), Riemenschneider
(steen en hout), Syrlin (hout), de familie V ischer
(brons).
J stuk) Ook de Renaissance bracht heerlijke
(
ken voort, tot de Dertigjarige Oorlo
Oorlogalle kunstuitingen
$ het einde der 17e eeuw
$ belette. Eerst teen
bloeide de B. weer op,
P doordat de bouwmeesters van
den barokstijl hun kerken en kasteelgin moesten versieren. In 1703 maakte Schluter het grootsche
standbeeld van den Grooten Keurvorst te Berlijn.
J
In het midden der 18e eeuw voerden Winkelmann
Lessi de B. door de studie van de antieken in
en Lessing
de banen der klassieke Oudheid. In dezeneest
$
arbeidden: Dannecker, Drake, Háhnel, Hildebrand,
e.
a.
Meer
naturalistisch
zijn
de
werken
Kin, Rauch
van het einde der 19e eeuw; er vormde zich toen
een richting,
e9 stond.
8 aan het hoofd waarvan Begas
No krachtiger
zich het realisme in
Nog
$ openbaarde
P
nger. Na den dood van WilFranz Stuck en MaxKli
helm I, von Moltke en von Bismarck is, mede opP aansP
orin
$ van Wilhelm II, een onafzienbare reeks monumenten in Duitschland opgericht,
aan de nageP$
$e
dachtenis dier 3 mannenewi'd,
$ J werken, die nog$ al
eens zondigen
maar toch ook ver$
g door eentonigheid,
scheidene jongere D. beeldhouwers in deeleenheid
gesteld
hebben zich naam te maken. — 3. De schil..
$
derkunst hield zich tot de l le eeuw met miniaturen
en muurschilderingen
bezig.
$
$ Met de Gothiek ontstond delasschilderkunst;
reeds in de 14e eeuw
$
bloeiden de schilderscholen te Praag
$ en te Neurenberg,
$ in de 15e eeuw die te Keulen. Onder den invloed der Vlaamsche school( Eyck) vormde zich
richting,
een vrijere
$ waarvan Cranach, Durer en HolJ
bein de Jongere
n9 de voornaamste vertegenwoordigers
ziJ n. Na het midden der 16e eeuw trad een lange
$
periode
van verval in en eerst tegen
$ het einde der
P
18e eeuw leefde de S. weer op,
P vooral door Carstens
op
g
P wien in de 19e eeuw Overbeck, Veit e. a. volgden.,
voornamelijk
J behoorend tot-de school der Nazarenersdie
( in een klooster te Rome woonden en wier
ideaal dere-raffaëlietische kunst was).) Cornelius,
der
Schorr e. a. bewogen
P het gebied
$
g zich meer op
geschiedenis en bijbelsche voorstellingen. De z. g.
Diisseldorfsche school legde
zich vooral toe op
$
P het
teekenen van kartons ; leider ervan was W. von
Bethel er een grooten
Schadow, terwijl ook Alfred
f
$r
invloed opP uitoefende. Tegenover
de romantiek
g
hield het klassicisme zich staande, vertegenwoordi $gd vooral door von Kaulbach, die met Menzel en
gr
moderne D. schilder
Bácklin als deootste
geldt. Na 1880 oefenden de Fr. en de Holl. realistische scholenooten
invloed opP de D. S. De leiding
gr
$
uit van Karel
van de nieuwe D, kunstrichting
von Piloty . Uit diens school kwamen voort coloristen Hans Makart) en realistische teekenaars
risten(Han
munt o. m. Defregger
. Als genreschilder
e99er
(
$
uit. — Zie ook op
P Duitsche Taal en Letterkunde.
Duitsche oorlog
g van 1866. Oorzaak van dezen
van Oostenrijk en Pruioorlog
was de oude naijver
$J
sen om de hegemonie in den Duitschen Bond, aanleiding
$ welke
$ ertoe de oneeni heid over de vraag,
de definitieve staatkundige
positie zou worden van
$P
de in den Duitsch-Deenschen oorlog
$ van 1864 ver-
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overde hertogdommen
SleeswiJ k en Holstein, waar$
van bijJ het tractaat van Gastein van 14 Aug.
u$ 1865
Holstein aan de beschermheerschappij
PPJ van Oostenrik
J en SleeswiJk aan die van Pruisen was over$elalen. Het meerendeel der Duitsche staten was opP de
hand van Oostenr^Jjk, inz. die in Midden-Duitschland. Pruisen had 8A fr.1866 een of- en defensief verbond met Italiëesloten.
Toen Oostenrijk1 Juni de
$
beslissing
$ aan den Bond wilde overlaten, verklaarde
Bismarck dit 3 Juni als een schending$ van het tractaat van Gastein. Pruisen bezette 7 Juni Holstein;
de Oostenr. troepen
P trokken terug,
g waaropP Oostenrijk
J 11 Juni een klacht bijJ den Bond indiende tegen
$
Pruisen en mobielverklaring
g van het Bondsleer
$
vroeg.
$ Dit voorstel werd met 9 tegen
g 6 stemmen
aangenomen,
Pruisen het Bondsverdrag
$waarop
P
g
verbroken verklaarde. Pruisen voerde nu een korten,
maar schitterenden oorlog,
is in: lo.
$ die te splitsen
P
den veldtocht in Bohemen tegen
$ Oostenrijk en
Saksen. De beslissende slag
$ werd na een reeks inleidende evechteneleverd
bij Koniggratz
$
$8T (3 Juli),
waar het OostenriJ ksche Noorderleger
e$ en het Saks.
ko s onder Benedek verslagen
korps
werden door de
$
Pruisen onder aanvoering
$ van koning
$ Wilhelm. Het
OostenriJ ksche leger
versloeg
$
$ 24 Juni de Italianen
bijJ$
Custozza; Oostenrijkwas echter gedwongen 23
Aug. te Praag vrede te sluiten met Pruisen. — 2o.
den veldtocht in Midden-Duitschland. De Pruisen
rukten 16 Juni Hannover, Keurhessen en Saksen
binnen. Het Hannoversche leger
$ trachtte vergeefs
g
zich met de Beieren te vereen$en en werd na den
slag
(27
( Juni)) 29 Juni gedwongen
$ bijJ Langensalza
$
$
$
te capituleeren. Nu begon
Vogel
$ de Pruis. generaal
$
^9
von Falckenstein de operatie's
met
zijn
Main-leger
zijn
$
P
teen de Bondstroepen
en het Beiersche leger
tegen
$
P
onder prins Karel van Beieren. Na een reeks overwinningen
bezetten de Pruisen 16 Juli Frankfort
$
a. M. Na nog$een reeks overwinningen
$ der Pruisen
onder Von Manteu ffel, sloten in Aug.
ug Wiirttember $:
Baden en Beieren, in Set.
P Hessen en in Oct.
Saksen vrede met Pruisen. De resultaten van dezen
oorlog
$ waren: het uittreden van Oostenrijk uit het
Duitsche staatsverband, de oprichting
(18
P
( Aug.)) van
denNoord-Duitschenbond onder voorzitterschapan
P
den koning
$ van Pruisen en de inlijving
J $ bij
J Pruisen
van Hannover, Sleeswi Jk-Holstein, Keurhessen,
Nassau en Frankfort. Beieren en Hessen stonden
enkele grensdistrikten aan Pruisen af.
Duitsche Orde, Duitsche Ridders ook Duitsche
Heeren, de derde tijdens
de Kruistochten ontstane
Chr. ridderorde,ver
$esticht in 1190 te Akka tot
'
van zieke Duitschers en tot bestrijding
Plegm$
der heidenen, werd in 1191 doorpaus Clemens III
bevestigd.
$ Ordeskleed : witte mantel met zwart
kruis. De orde bestreed onder grootmeester Herman
von Salza(1210-39) en dienslaatsvervan
P
$er
Herman Balk vanaf 1230 de heidensche Pruisen, die
in 1283 overwonnen en bekeerd werden; daarna
meer dan een eeuw lang
$ de Lithauers. In 1309 werd
Mariënburg$ zetel der Orde. Bloeitijd
perk ondergrootJP
^
meester Winrich von Kniprode
(1351-82),verval na
p
de nederlaag
(
) tegen
$ de Polen.
$ bijJ Tannenberg
$ (1410)
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In 1466 kwam het bezit onder Poolsche leenheergrootmeester Albrecht
schaPP
ij ; in 1525 veranderde ^
het in een erfelijkherto dom Pruivan Brandenburg9hertogdo
provinciën of ba•
voor de D. bezittingen (12
^P
li'en
in Zwaben de
J ) werd vanaf 1572 Mergentheim
g
zetel desootmeesters.
De Li'flandsche tak der
$TJ
Orde hield zich staande tot 1561. In 1805 verkeeg
de keizer van Oostenrijkhet recht, de waardigheid
^
vanoot$^ of Duitsch-meester der Orde aan een prins
P
hief in 1809 de
van zijn
1^
J huis te verleenen. Napoleon
Orde op;
ingesteld
P
g
P ze werd 1834 in Oostenr. opnieuw
en ontving
of
(^
g in 1840 nieuwe statuten (grootenius ).
Duitschmeester sedert 1894 aartshertog
g Eug
Ordeteeken; zwarteëmailleerd
gouden
kruis aan
g
g
een zwart zijden
band om den hals gedragen.
J
g
g
Duitsche taal en letterkunde. Taal. De D. T.
is een tak van den Indo-Germaanschen taalstam.
In de Middeleeuwen bestond er nog
gggeen D. T.,
doch alleen maar de dialecten der verschillende
Duitsche stammen. Omstr. 500 n. Chr. verdeelde
Hoog-de alleen in Z.-Duitschland doordringende
g
duitsche klankverschuiving
g de D. T. in de beide
grHoogduitsc
groote taalgebieden: het Hoo duitsch in het Z. en
Nederduitsch in het N. In de 2e helft der 8e
eeuw begint de D. T. als schriftaal gebruikt te
worden; men noemt deze eersteeriode
der D. T.
P
tot aan het einde der l le eeuw de Oud-Hooqduitsche.
Door het toonloos worden der eindlettergrepen
gr P
en het verzwakken der verbuigingen ontstond het
Middel-Hoogduitsch.
In den bloeitijdvan de Mhd.
9
literatuur (omstr. 1200) vindt men reeds de beginselen van een Hoogd. litteratuurtaal. Echter berust de moderne D. taal op een anderen
grondslagg
^
en wel opPJ
de taal der keizerlijkekanselarij der
14e en 15e eeuw, die officieel de kanselarijtaal
J
werd ook bij de andere vorsten. Na een overgangsNitijd erk (1250-1650) ontstond de tegenw.
Nieuwtijdperk
g
Hoo9 duitsche taal, aan de vorming
nz
g waarvan inz.
Luther en Opitz
p ggewerkt hebben en die tegenw.
g
door meer dan 70 mill. menschenes
gesproken
roken wordt.
Letterkunde. Het oudste monument van D. L. is
de Goth. bijbelvertalingg van bisschop
P Ul f ilas uit het
midden der 4e eeuw. Van het door mondelinge
g
overlevering
heldendicht is het
^ overgebrachte
g
eenige overblijfsel
het in het einde der 8e eeuw
opgeteekende
J
Pg^,Hildebrandslied." Het eerste tijdark der D. L. is de Oudhoogd.
perk
p9 periode (7 50-1050 );
haar voortbrengselen
uit dien tijd
tij waren meest
^
Christ. inhoud en aan den Bijbel
•
J ontleend.
Het Evan
elieboek"
van omstr. 870 is het eerste
„
g
Duitsche rijmgedicht.
Uit de 10e eeuw dateeren de
Lati'nsche
helden- en diersagen
J
g („Waltharius "van
periode
Eckehardt, „Isen 'mus") . De Middelhop9d.
p
duurt van 1050-1350. In dezeeriode
overheerschP,
later ontplooide
te aanv. nog
gedicht,
g hetgeestelijkeedicht,
P
zich, onder den invloed der oorlogen
g in Italië en in
het Oosten, de klassiekeoëzie
der D. MiddeleeuP
wen, ook wel de ridderlijke
of hoofdschaP poëzie
J
g enaamd, waarvan de bloeitijd
J viel tusschen 1190 en
1220. Tot de epische
volkspoëzie
uit deze periode
beP
P
P
hooren het ,Nibelungenlied" en de Gudrunsa ge".
Een overgang
g g naar het eigenlijke
P vormde
^ J ridderepos

o. a. het „Rolandslied". Het riddere
P os zelf behandelt deels klassieke onderwerpen, bijv.den Trovan Karel den
^jaanschen Oorlog,
g deels de sagen
g
Groote, deels de sagen
zij
8 van koning
g A rthur en zijn
en van den Heiligen Graal. Ook historischeen
Puit de kromeg ebeurtenissen en onderwerpen
ken werden tot epische
gedichten
verwerkt : daarP
g
naast kwamenoëtische
vertellingen
P
g en kluchten en
minneliederen. Onder de minnezangers
neemt
g
Walter von der Vogelweide
een eerste plaats
in.
^
P
Monumenten van D.roza
zijn de in de 13 eeuw
P
ontstane wettenverzamelingen
„SaksensPg
ie el" en
g
d. Pperiode
^, Zwabens
P ie
g el". De vroeg-Nieuwho p g
lootP van 1350-1600. In de plaats
der ridderpoëzie
P
rP
komt de burgerlijke
poëzie;
de overgang
g
P
g g wordt
gekenmerkt door het werk van Heinrich von Meis1318 , den geleersen, g enaamd „Frauenlob" (gest.
g
deondle
er
„sg ". DeMei
g esan
^
gg van het „Meister
ter"handwerksbazen)
vormden scholen, waarin de
(
dichtkunst volgens
een ingewikkeld
systeem
van
Y
g
g
voorschriften beoefend werd; de vruchtbaarste
„Meistersan
g er", tevens een waar dichter, was
Hans Sachs, de schoenmaker uit Neurenberg.
g Het
gedicht is voornamelijk
J leerdicht, vaak vol humor
en satire : „Reineke Vos", uit het Nederl. vertaald;
Das Narrenschiff" van Seb. Brant, waarin deze de
eeselt, enz. Een nieuwe
J tiJd g
g ebreken van zin
opbloei
der dichtkunst was het volkslied en het
P
werd ontwikkeld
Prot. kerklied ( Luther ). Het proza
P
in de talrijke
kronieken en heeft vooral veel te
J
Bi'belvertaling). Van dezen tijd
danken aan Luther (J
dateert ook het begin
gi der dram. literatuur. — De
periode
riode dergeleerde literatuur((1600-1848).
) De
30-Jarige
leven van
g drukte het geestelijke
g
J
g Oorlog
het D. volk zeer terneer en de letterkunde werd alleen nogg maar beoefend in de kringen
g der geleerden.
g
Het eenige
is
P
g werk in den volkstoon uit deze periode
Grirnmelshausens roman „Der abenteuerliche SimP lizissimus", waarbij zich later een heele reeks
avonturenromans en Robinsonaden aansloot. In de
dichtkunst behield alleen het kerklied zijn D. karakter, deeleerde
of kunstpoëzie
richtte zich naar
g
P
het voorbeeld der Ouden. — De klassiekeeriode
P
(1784-1832). Drie mannen vooral oefenden een
uit op
grooten
poten invloed ten goede
P de D. literatuur:
g
bracht
Wieland en Lessing.
Klopstock,
^ Klopstock
p
p
vooral door zijn^
grootP
epos „Messias" (1748)
zijn
( ) zijn
land enooten weer zin voor het grootsche en verhevene bij
J ; Wieland schonk aan de taal en de
poëzie een tot dusver in Duitschland nog
P
g niet
gehi werd
de
kende lieftalligheid
engemakkelijkheid;
hij
grondleggerPY
van den s cholo^
' chen roman
( „ a^zij
echter bevrijdde
door zijn kritiek
thon"); Lessing
zijner
zijner landgenooten
van de overheerschingg
g
der doode kennis en der theolog.
g orthodoxie en was
een ongeëvenaard voorbeeld van helderen, krachtien
stijlTal van schrijvers en dichters
g en scherpen
rPJ
sloten zich bijJ deze mannen aan en opP de door hen
voorbereiden bodem verhieven zich de beidegrootste D. dichters : Goethe en Schiller. In 1773 verscheen
Goethe's „Giitz von Berliehing en", in 1774 zijn
zij
des jun
jun en Werther", beide behoorend tot
»
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de z.g. „Sturm und DrangPeriode" (z. a..) Daartoe
behooren ook nog
(
)
g Schiller's „Die Rauber" (1781),
„Fiesco" en „Kabale und Liebe". Vanaf 1794 tot
Schiller's
dood (1808) vereende
aan
g een hechte
vriendschapsband
de beide groote
dichters. Hun
P
gT
meesterwerkenlaatste
de D., letterkunde ineens
P
op
in de wereldliteratuur. Vroeger
P
P een eerste plaats
g
P lacht men met hen opP één rij te stellen Jean Paul,
hoewel ten onrechte. Toch had hij
Jgrooien invloed
op
s eeri
ge ideeën van Fichte
P een tevens door de wiJg
iJ
beïnvloedeoe
schrijvers,
die de romantische
^ P
school vormden: Friedr. en Aug.
u9 Wilh. von Schlegel,
e9
Friedr. von Hardenberg, Novalis en Tieck. Een jon-ere ^
groep
g
P wendde zich, in tegenstelling
g
g tot Goethe's
en Schillers antieke Helleensche vorming, tot de romantiek en de mystiek
der Middeleeuwen: Achim
Y
von Armin, Brentano, de Gebrs. Grimm, de la MotteFo ué de tooneeldichter Heinrich von Kleist e. a.
— De opstand
van het D. volk tegen
Napoleons
p
P
g
overheerschin8 in 1813 riepP een patriottische
lyriek
P
Yr
in 't leven, waarvan de voorn. vertegenwoordigers
zin : Arndt, Kórner, Schenkendor f , Rickert en
zij
Uhland was tevens het hoofd der Zwabische dichterschool in lied en ballade; Ruckert de
vaardigste beheerscher der taal in minnelied, didactischeoëzie
en navolging
van Oostersche PoëP
^g
zie. — De nieuwere tijd
nu
eine s g e
) Heine's
J((1832 totnu).
dichten brachten een nieuwen, frisschen toon in de
lyriek;
zijn satirische „Reisebilder" gaven
meerdere
YrJ
g
bewegelijkheid
aan hetproza;
evenzoo Borne's
bewe
P
g
„Briefe aus Paris". Onder aanvoering
g van Gutzkow
en Laube streed het z..g„Jongeg Duitschland" voor
emancipatie
in staat, kerk en maatschappij.
P
PP Succesvolle lyriekers
waren de Oostenr. dichters graaf
Yrg
Auersperg (Anastasius Grin), Riembsch von Strehlenau (Nikolaus Lenau))
en graaf
Strachwitz. In 1840
g
48 kwam hetolitieke
lied opP den voorgrond
er
( HP
g
we9h, Hoffmann van Fallersleben, Freiligratte) . Van
de talrijke andere dichters en schrijvers tot oP onzen
tijdnoemen we slechts enkele namen : Geibel, Robert Hamerli
n9( „Ahasverus in Rob" ), Julius Wol ;
dichters-romanschrijvers
: Paul Heyse((vooral novelJ
lenschr.} , Dahn, Ebers ((historische romans); Julius
Stinde, Ludwig
ho f er. — Als voorloopers
van
g Ga
nog
P
eenemati
d-realistische
richting
g
g op
P het gebied
8
8
van den roman moeten o. m.enoemd
worden:
g
Berthold Auerbach, Fritz Reuter, Gustav Frey9
ta ,
Hackltinder, Ros
van het drama:
e99er; op
P het gebied
g
Hebbel, Anzengruber.
In de tachtiger
^
g 1jaren stond,
sterk beinvloed door Zola en Ibsen, de realistische
richtinggPg
op, die langzamerhand uit een overdreven
naturalisme overging
tot
een gezuiverd realisme,
g
8^g
en in den allerlaatsten tijd tot een mystiek
sboY
Ym
lisme en de z.. ltdécadence-litteratuur. Als verteenwoordi ers van het realisme noemen we: Bleibgg
treu, Liliencron, Bierbaum, Bertha von Si ttner,
Klara V ieb^' , Gabriele Reuter, G. von Ompteda
Om tella,
Sudermann, Ricarda Huch, G. Frenssen,
Beyerlein, R. Herzog
succes beg enz. Het grootste
g
haalde de moderne kunst op
P het tooneel door
Gerh. Hauptman,
Sudermann e. a. Het smbop
Y
lisme en de décadence worden verte genwoor-
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diggd door Wedekind, Dehmel, Evers, Falke, e. a.
Duitsch keizer, de naam, waaronder sedert 1871
de koning van Pruisen in het D. rijk
J de rechten
van bondspresident
uitoefent (vertegenwoordiging
P
(
g
g
des rijks, opperbevel
over het rijksleger
PPenz.)
enz. .
koning of Roomsch koning, sedert 962 titel
van den vorst in het oude D. rijk,
J die aanspraak
P
kon doenelden
om door den paus
tot Roomsch
g
P
keizer (imperator
augustus
Romanrumgekroond
Romanorum)
te
u9'
p
g
worden. Sedert Ferdinand I voerde de D. K., die
nog
gekroond
was,^ den titel ,^e
g P
^ niet door den paus
g
kozen Roomsch keizer" ( electus romarum
im pen
rator semper augustus Germaniae rex). Onder de
Karolingers
heerschte het erfrecht, daarna de tot
n9
heteslacht
beperkte
keuze, na het Interregnum
^
g
P
( 1254--73) de vrijiJ keuze door de keurvorsten.
in wiJ deren zin het in het
Duitschland,^ vroeger
g
hart van Europa
waar Duitsche
Pgelegen
g g gebied,
g
volken woonden en de Duitsche taales
gProken
werd en waartoe dus ook de Duitsche erflanden in
Oostenrijk behoorden, nu in engere
Oostenrijk
en eren zin het DuitRijk,^ in 't N. door de Noordzee, Denemarken
(Jutland) en de Oostzee, in 't 0. door Rusland en
Oostenrijk,
Oostenrijk, in 't Z. door Oostenrijk
Oostenrij en Zwitserland,
't W. door Frankrijk,
Frankrijk, Luxemburg,
g België
g en Nederland begrensd.
— Bodemgesteldheid.
Zes groe ^
g
pen
en: 1) de N. of Duitsche, Kalk-Alpen
p tusschen Rijn
en Salzach; 2)) Het Alpenvoorland
of de Zwabischp
Beiersche Hoogvlakte
tusschen Bodenmeer, Jura,
g
Donau, Salzach en Alen; 3) Het Z. W. Duitsche
bekken, tusschen de Jura, het leisteeng
ebergte van
den Rijn,
en het Thurer
in ^ J het Hessische bergland
g
Woud; 4) de Middel-Duitsche bergrug, tusschen
Maas en Elbe, omvat het Ri nsche
leisteen
leisteengeb.
eb.,
J
Hess. bergeber
g en heuvelland, het Fichtelg
gte,
Franken-woud, Thuringer-woud, KYffh user, Harz
en Weserg eb.; 5) de Ra
eber9 ten van Bohemen :
Saks.-Ertseb.
en Elbezandsteengeb.,
Lausitzer
g
g
bergland, Sudeten, Glatzer Sneeuweb.,
Sneeuwgeb. Reichenof Silezischrens
Hag g eb., Eulengeb.,
g
schwerdter-, Adler-, Heuscheuer-, Reuzen-, Iser8eb.;
6) de Noodduitsche laagvlakte.
— Het rivierstelsel
ag
is zeer ontwikeld : voor 'trootste
gedeelte
behoo8
g
ren de riv. tot de Noord- en OostzeeRi
(Jn, Eems,
Weser, Elbe, Oder, Weichsel, Pre el,
) de
g Memel);
Donau (naar de Zwarte Zee)) behoort slechts in
haar bovenloopP tot Passau tot D. (570
( K.M., 56 010
K.M2., stroomgebied
Talrijk kanalen
ana
tus in D.).) Talrijke
g
rivieren en zeeën en meren, die meest tot de
Oostzeevlakte en tot het AlPenvoorland behooren;
draslanden en moerassen, vooral opPde Zwab.-Beiersche hoogvlakte
(Donau-, Erdinger-,
Dachauer
g
g
Moos.. Het klimaat iseli'kmati
g J
gechter staat de
W. helft meer onder den invloed der zee, de 0.
onder dien van 't vasteland, daarom is de zomer in
't 0. warmer, de winter kouder dan in 't W. — Op-.
p
pervlakte,
ervlakte bevolking.
t
g Op
P 540 778 K.M2., (zonder
de tot de zee behoorende inhammen, enz. en het tot
D. behoorende deel van het Bodenmeer (309 K.M2.,)
telde D. in 1890: 49 428 470, in 1910: 64 926 000
inw., d. i. 120 inw. opP 1 K.M2.; het dichtst bevolkt
zijn, de vrije steden uitgezonderd,
Saksen 321
),
(
g
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deRiJP
n rov.(264),Reuss O.L. 230 ,Westfalen (204),
g
(}
het dunst Mecklenburg-Schwerin
(49) en Strelitz
g van D. be((36 inw. per
P K.M2.). Tot de bevolking
hooren ruim 3 millioen Poolsch, ruim 200 000
-Fransch en ruim 140 000 Deensch sprekenden.
P
Middelen van b estaan. De landbouw is zeer uitge%
breid en in hooge mate ontwikkeld (40,4
^o der
(
inw. houden zich er mee bezig).
g In 1900 besloegen
g
49, weiland 11,
akker- en tuinland en wijngaarden
voedergewassen
5,
bosch
26
%
des
lands.
Beroemd
o
g
aan Rijn,
is de wijnbouw
J Moezel, Ahr, in Elzas-LothaJ
ring,
enz., de ooftteelt in
J
g de
^ Palts, Ri nhessen,
Wiirttemberg,
g Zeer
g Baden en Elzas-Lotharingen.
ontwikkeld is de veeteelt. De boschcultuur wordt uitstekend behartigd;
g de bosschen
g in 1910 besloegen
14 mill. H.A. De visscherf' in de Oostzee brengtong eveer 8 die in de Noordzee meer dan 27 mill. mark
op.
en hoogovens
leverden goud
(in
(
J
g
g
P — De mijnen
1900: 4625 K.G.), zilverin
J
( den Harz, Ri nland,
Ertseb.
Hessen-Nassau, Hannover), tin, lood,
g
10 (8751000 ton, ter waarde van
koper, ruw ijzer
579 mill. M. in Westfalen, de Ri'n
J Provincie, Silezië, Elzas-Lotharin
g en} , zink, nikkel, steenkolen
ton en bruinkolen. De hoog(in 1913: g
ontwikkelde industrie hield in 1907 in bijna31 2
(waarbij
32
millioen bedrijven
J 000 met meer dan 50
(
manpersoneel)14.4 millioen arbeiders aan het werk.
Vooral de ijzerindustrie
is zeer ontwikkeld (ong.
J
g
— Middelpunten
van den
1300 ijzergieterijen).
P
handel(
i den wereldhandel nam D. vó6r den oorhandel in
in na Groot-Britannië) zijn de
gde 2e plaats
P
groote steden ; van den zeehandel vooral Hamburgn
g Bremen. De handel wordt bevorderd
door bevaarbare rivieren en kanalen (14 000 K.M.),
spoorwegen(60
60 000 K.M.) , de posterijen
41000
J
P
kantoren), de ri'kstele
aaflijnen (46
J
( 000 kantoren,
228 000 K.M. lijn
(38 600 kantoren
J) en de telehoon
P
met 1 154 500 aansluitingen ). De handelsvloot telde
in 1912 : 4732 zeescheen
P (van meer dan 50 M 3. bruto
inhoud)) met een totaalinhoud van 3 023 725 netto
(M.)
registertonnen. Munt : Rijksmark
) van 100
J
enne e;
gouden
ouden munt van 20 en 10 M. ; voor mapfennige;
ten enewichten
geldt
het metrieke stelsel. — Kerg
g
ken en Onderwijs. De Protestantsche Kerk wordt
verdeeld in verschillende landskerken, die hun aanzelve regelen. De R.-Kath. Kerk begelegenhedeng
vat 5 aartsbisdommen ( Bamberg, Munchen-Freisingg, Freiburg
g in Br., Gnesen-Posen, Keulen), daarnaast het vorstbisdom Breslau, de vorstelijk-bisJ
schoPP
elï ke
Berlijn,
J de bisdommen Ermg
J dele stuur
land, Osnabruck, Hildesheim en Straatsburg.
g Wat
betreft de algemeenheid
en de hoogte
g
^ der geestelijke
g
J
ontwikkeling neemt D. een eerste Plaats in. Behalve
deewone
onderwijsinrichtingen
(in
1911:
61557
$
scholen voor middelb. onderwijs
lagere
scholen,
g
enmnasia,
21 universiteiten en 11 technische
gY
hoogescholen , bestaan er nogg zeer veel scholen
voor speciale
opleidingen. Het aantal anal habePP
ten in het D. leer
slechts 0,01 % (1911;
g bedras8^
in ons land nog
^o in 1913) . — Staatsinrichting.
g
g 0,6 %
Het Duitsche Rijk
J bestaat, behalve uit het rijksland
J
en,
uit
25
staten,
(4
koninkrijken
:
1^lzas-Lotharin
(
J
g

Pruisen, Beieren, Saksen en Wurttemberg
; 6groot^
hertogdommen
: Baden, Hessen,^ Mecklenbur g g
Schwerin, Saksen-Weimar, MecklenburgStrelitz
en
g
Oldenburg ; 5 hertogdommen:
BrunswiJ^
k Sakseng
Meiningen, Saksen-Altenburg,
g Saksen-Cobur g-Gotha en Anhalt; 7 vorstendommen: SchwarzburgSondershausen Schwarzburg-Rudolstadt,
Waldeck,
,
Reuss Oudere Linie, Reuss Jon gere Linie, Schaumburg-Li
e; en 3 vrije steden: Liibeck
PPe en LiPP
Bremen en Hamburg)
g de rijksgrondgen is volgens
wet van 16 APril 1871 een bondsstaat met een zelfstandige, souvereine bondsmacht, welker uitoefening
g berust bijJ den Bondsraad, bestaande uit vertegenwoordi gers van die 25 bondstater (61
( stemmen
waarvan Pruisen 17, Beieren 6, Saksen en Wiirttembergeder
4, Baden, Hessen en Elzas-Lotharingen
g
g
ieder 3, Mecklenburg—Schwerin
en Brunswijk
g
J 2, de
overige staten ieder 1 uitbrengt),
^ ) en bijJ den Duitschen keizer(koning
keizerkonin van Pruisen), die tevens de
voorzitter van den Bondsraad is. De rijkswetten
worden uitgevaardigd door den Bondsraad en den
Rijksdag
afgevaardigden . Zi'J strekken zich uit
J
(}
g (397
over zaken van leger,
g
g marine, financiën, belastingen,
handel, banken,ost,
maten, gewichten,
P telegrafie,
^
g
druk
drukpers,
vereenig^
'n gen, arbeidersbescherming,
P
g burerli'k
J recht, strafrecht en rechtsvordering.
g De
g
rijkswetten
t
ggaan vó6r de landswetten. De uitvoerende of regeeringsmacht bestaat naar binnen in
het oppertoezicht,
naar buiten in het recht van den
PP
keizer het rijk
J volkenrechterlijk
J'k te verte g enwoor dien,
rijkverbonden en verdragen
g in naam van het rijk
g
met vreemde staten aan teaan,
oorloggte verklaren,
g
vrede te sluiten, afgezanten
geloofsbrieven
te geven
g
g
g
verantwoordelijk
en te ontvangen.
g De hoogste
g verantwoordelijke
rechterlijk
is de rijkskanselier.
— De rechterlijke
J
wordt uitgeoefend
door Ambts erichte",
g
g
„Landeg erichte", „Oberlands-gerichte"
en door
g
het opperste
gerechtshof
te
Leipzig,
het
„Reichs
pP
ggericht"; de militaire rechtsspraa
rechtse raak sinds 1 Oct. 1900
te Berlin. Ri'kshet rijks-militaire-gerechtshof
J
J
hoofdstad is Berlijn.
J Het wapen
g
pe is de eenhoofdige,
zwarte adelaar, met het koninkl. Pruis. waPenschild : zilver met een zwarten adelaar,
die opP de borst het in zilver
en zwartevierendeelde
g
stamschild der Hohenzollern
draagt, waaromheen zich de
ketenvande Zwarte Adelaarsorde slingert.
De vlag
^ is
g
zwart-wit-rood. — Financiën.
In 1912 bedroegen de inkomWapen
sten des rijks
J 1 987192 000 M.
en de uitgaven
( w. o. ong.
g
g van Duitachland.
10 000 000 M. buitengewone
voor leger
g
g en
vloot 2 039 133 000 M. De schulden bedroegen
g
einde Mrt. 1912 4582 mill. M. aan leeningen
g
plus 230 mill. M. schatkistbons. — Het leger,
g^ door
P
algemeenen
dienstplicht
aangevuld,
telde 1 Oct.
g
P
g
1913 op
P vredessterkte ruim 647 000 manschappen,
PP
109 000 onderofficieren en ongev.
31
officieren;
g
verder ruim 157 000paarden
000aarden; de veld-artillerie
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stukken
beschikte over ong.
P
8 5900 bespannen
8 eschut :en
Opperbevelhebber
x machinegeweren.
PP
g
Bondsveldheer is de keizer, door wien alle bevelhebbers der contingenten
en alle vestin gcommandan6
ten benoemd worden. De benoeming8 van generaals
^
behoeft zijngoedkeuring.
^ Andere officieren worden
g
door de re 8eerin gen hunner Staten benoemd. De
bondsvorsten zijn
van hun
J chefs der contingenten
g
land. Beieren, Saksen en Wiirttemberg vormen
zelfstandige
legerkorpsen en hebben eigen min. van
gg
oorlo8 ; het Beiersche leger
zelfstan8
g is geheel
di g^
en staat in vredestijdonder bevel des konings.
Zie ook op
P Pruisen. — De vloot telde op
P 1 Juli 1913
35 linieschepen,
8 kustpantserschepen, 16 antserPP
kruisers, 39 kl. kruisers, 11 kanonneerbooten, 166
^ oote en 90 kleine tor Pedobooten, 23 onderzeeërs,
verder schoolschepkruiser
schoolscheen,
P hul kruisers enz. — Koloniën
elk onder een gouverneur)
bezat D.
P
g
vóór den oorlognAfrika
enOceanië, verder eenpachtg
P ac
gebied in Azië, samen circa 2 913 500 K.M 2., met 15,5
mill. inw.. Zie hiervoor Supplement.
—Geschiedenis.
pp
Over deeschiedenis
van de oudste Duitsche
8
(Germ.) volksstammen, zie Germanen en Frankische
rijk. Door de verdeeling8 van dit laatste onder de nakomeling en van Karel den Groote bij
J 't verdrag
8 te
Verdun (843) kreeg
g Lodewijk de Duitscher het ten'
OostO. van den Rijngelegen
(
g
g 8 Duitsche gedeelte
Frankenland als afzonderlijk
dat door het
J
J rijk,
verdra te Mersen (870) met een deel van Lothaverdrag
iJ zoon Karel den
ringen
werd en onder zijn
$^
g vergroot
Dikke van 882-887 weer met West-Frankenland
vereend
g werd. Van 887-899 heerschte de tot
koning
hertog
g gekozen
8
g Arnul f van Karinthië over
D., met wiens zoon Lodewijk het Kind(in 1911) het
Karolingische
' che Huis ald. uitstierf. De gekozen
kogek
^
nin 8 Koenraa
Koenraad 1 ( 911-918 , )uit een Frank. geslacht,
g
kon het verval van het rijk
J naar binnen en zijn
verzwakking
g naar buiten niet voorkomen. OpP hem
drik I (919—
Hendrik
Saks, koningen.
volgde de rij
g
zegevierde
in
936) herstelde het koninklijkgezag,
g g
8
933 over de Magyaren.
Ma aren. Zijn zoon Otto 1 936-973
( )
bracht de Lombardische kroon (951) en de Rom.
keizerskroon (962) aan D., en zegevierde aan de
Lech over de Ma
g3'aren 955). Otto II(973-983) en
Otto III983-1002
verplaatsten
het zwaartepunt
) rP
(
P
van hunolitiek
naar Italië; Hendrik II(1002-24)
P
herstelde heteza
8 gvan de kroon. Ned.-Frank, of
Salische keizers volgden nu: Koenraad II( 1224—
39) trachtte de hertogdommen
in zijn
J familie te
g
vereengen^ voegde
bij
J het rijk;
J zijn
8 Bourgondië
g
zoon Hendrik III 1039-56 versterkte de macht van
zijn
de vorsten en de Kerk, welke
J huis tegenover
g
macht zijn
J zoon Hendrik IV(1056-1106) voor 't
gen
ootste
gedeelte weer verloor,^ vooral in den langen
g
strijd
J met de Duitsche vorsten en met P aus Gre9orius VII((1077, vernederende boetedoening
g te
Canossa, z. a.); zijn
J zoon Hendrik V(1106-25)
zette den strijdteen
g de Kerk. hiërarchie voort,
beëindigde
den strijdover de investituur door het
^
concordaat van Worms (1122). De daarop
gekozen
P^
Lotharius II van Saksen(1125-37) was toegevend
l^
tegenover
de vorsten en het P
pausdom.
aus om Hohenstaufig
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sche keizers : Koenraad III(1138-52) was niet in
staat de onlusten in 't binnenlandstri
( J d teen
g de
Welfee) te dempen.
)
J neef Frederik 11152-90
(
P Zijn
voerde de materieële eneesteli
Jke kracht van de
8
natie hoog
den Welf Hendrik
8 oP, verdeemoedigde
8
den Leeuw, bevestigde de D. heerschappij
PPJ in Italië
opnieuw.
Het voornemen van zijn
P
J zoon Hendrik VI
1190-97 om de kroon van Duitschl. en Sicilië erf elijkte maken, kwam door diens vroegen
8 dood niet
van Hendr
tot
drik$
^g
g. De minderjarigheid
zoon Frederik II, zoowel als de dubbelkeuze van
Philips
in 1208)) en Otto I V
p van Zwaben (vermoord
^
van Brunswi k(1198-1215) verminderde de kracht
van het koningschap. De te
tegenkoning
8
g van dezen
laatste, Frederik II ( 1212--50), in 1220 tot keizer
ggekroond, stichtte in het erfkoninkrijkSicilië een
vast monarchistisch reg eerie^telsel, terwijl
hij in
terwijl hij
D. waar het ridderschap
R inseh
P en de steden (
stedenverbond, Hanze) totooien
bloei geraakten,
^
g
de door de roers8 heid der vorsten veroorzaakte inwendige
verzwakking
niet
te
keer
ging
en voor de
8
8
pauselijke
macht bukte; door depauselijkearts
partij
P
i J
werden Hendrik Rasp e, landgraaf
van Thiirin8en
^
(1246-47) en Willem van Holland(1247-56) tot
koningen
^ 8gekozen, Frederik II, de zoon van Koenraad I V ( 1250-54 ), trok zich terug8 naar Sicilië.
Na hem kwam de tijdvan het Interregnum (1254
(
—73), wig
J departijkoningen Willem van Holland,
Alfons X van Castilië en Richard van Cornwallis
gezag
f I van
8geen g
8 hadden. De keuze van Rudolf
Habsbur
9((1273-91)) maakte aan dezen keizerloozen tijdeen einde; hijJ trachtte de orde in het
rijk
J te herstellen en verwierf Oostenrijk,
J Stiermarken Karinthië en Krain voor zichzelf. Na hem kozen de keurvorsten, die zijn
J macht vreesden, den
machteloozen Adolf van Nassau(1292-98) en eerst
na dezen den zoon van .Rudolf, Albrecht I (1298—
1308),
Oostenrijk,
) die zijn
J erfland, het hertogdom
8
tot hoeksteen van zijn
politiek maakte. Op
JP
P hem
Hendrik VII van Luxemburg9( 308-13 ),
volgde
8
die Bohemen verwierf en de keizerlijke
J macht in
Italië trachtte te herstellen. Daarna kwam de dubbel keuze van Lodewijk IV van Beieren 1313—
47) en Frederik den Schoone van Oostenrij
Oostenrijk 1313—
), die na de overwinningg van den eerste bijJ Muhldorf1322
gemeenschappelijk
etaanma
(
)g
PP J regeerden.
g
Johannes XXII, die zich
ti gende optreden
van paus
P
P
wilde opwerpen als scheidsrechter over de Duitsche
kroon, werd door de keurvorsten in hun vergalt
ringe
teruggewezen.
Toen Lodewijk
(
^ Rense (1338)
l^8
eigenmachtig
ei
P
g
g en zonder iemand te ontzien optrad,
kozen zij
9 tot tegenkoning;
J Karel van Luxemburg
de aanhangers
van Lodewijk
Lodewij kozen na diens dood
g
van Schwarzburg, die
zich in 1349 terugrugtrok. Karel I V 1349-78 gaf
g in 1356 in de Gouden Bul" (zie op
grondwet aan het
P Bul) een nieuwe ^
rijk.Zijn
J zoon Wenzel((1378-1400)) bekommerde
zich weinig
J dat door
g om den toestand van het rijk,
bloedige gevechten
tusschen vorsten en steden
8
verdeeld werd. Zijnopvolger Ru^ echt van de Palts
((1400-10) kon de verwarring in het rijk
J niet tegengaan.
aan. Sigmund van Hongarije
n9 ^ ( 1410-37 ,) de broeder

(

446

DUITSCHLAND.

van Wenzel, trachtte door 't bijeenroepen van het concilie van Constanz (1414)) een kerkelijke hervorming
door te zetten en veroorzaakte daardoor den Hussietenoorlog1419-36
.Deze doorAlbrecht vanHabsbur9
(
1438-39
opnieuw ter hand genomen
hervorming8
)P
^
werd door Frederik IV(1440-93) opgegeven; deze
gaf aan een overeenkomst met Rome de voorkeur;
zijn
J werkeloosheid deed in verband met de van alle
kanten dreigende
gevaren,
de vrees opkomen
P
g
g
zij
voor den ondergang
rijk, echter wist zijn
g g van het rijk,
Maximiliaan 1 1493-1519 dit te beletten
•
door de afkondiging
gg van den eeuwigen
g landsvrede,
de oprichting
gerechtshof
voor
P
PP
g van een opperste
g
het heele rijk, alsmede door de indeeling vank
het rijk
J
in 10 kreitsen (1512). Diens kleinzoon Karel V(1519
—56) liet in 't begin
rijk waarin
^ het bestuur over het rijk,
in 1517 begonnen
Hervorming
"P in
^J
g
g een diep
pende
godsdienstige
8^ gBoeren
(
P
^ en sociale beweging
g
oorlog,
over aan
g P
g 1525) had in 't leven geroepen,
zijn
J broer Ferdinand, verloor in de oorlogen
8
g tegen
Frankrijk
J de bisdommen Metz, Toul en Verdun,
overwon in D. in 1547 het Schmalkaldisch Verbond,
werd echter door Maurits van Saksen 8 edwon gen
het vredesverdrag
g van Passau (1552) te teekenen.
gsNiettegenstaande
den godsdienstvrede van Augsg
(1556-64
burg
J broeder Ferdinand I (1556-64)
8 konden zijn
en diens zoon Maximiliaan II(1564-76), onder wie
het Protestantisme zich ook in Oostenrijk
) uitbreidde, slechts met moeite de uitbarstingg der vi'andJ
liJ
kheden tusschen departijenvoorkomen. Onder
Maximiliaans zoon, Rudolf
f II, kwam de contrahervorming
g ;P er vormde zich een Prot. Unie in
1608 en in 1609 een Kath. Lia;
g hijJ moest aan de
Bohemers vrije godsdienstuitoefening
g toestaan door
den z..g Maesteitsbrief.
Het schenden van deze
^j
vrijheid
was onder zijn
J
J broeder en opvolger Matthias
( 1612-19) de aanleidingg tot den Dertigjarigen
gl ^ en
Oorlog
g (z. a.). Ferdinand II(1619-37) behaalde in
't begin
8^ door het succes van Wallenstein een voordoor 't Restitutie-edict (1629)
P zijn
deel op
zijn vijanden;
krenkte hijJ echter de Protestanten opnieuw
en gaf
g
P
aanleidin
aanleiding tot de door inmenging
^g van het buitenvan den oorland voor hem ongunstige verlen^g
'
zij zoon
log,
de regeering
g gedurende
g
g
8 van zijn
l^ ook nog
III ( 1637-57), tengevolge waarvan D.
vreeselijk
J
J verwoest werd en materieel en geestelijk
g
veel schade leed. Door den Westfaalschen Vrede
(1648), die aan de Protestanten deodsdiensti
ge
g
gelijkheid
bracht, werd D.'s gebied
belangrijk
0
8^ J verg
8
minderdElzas
de Nederlanden, Zwitserland); het
(
rij verkeizerschap
f werd een bloote vorm en het rijk
•
in een statenbond. Onder Leopold
p 1 ( 1658—
1705) begon
de Ppermanente rijksdag
zijn
gn
J
J vruchteloog
ze zittingen
g (1663);; de Franschen
g te Regensburg
g
grens van D. (1681
roofdenebied
aan de westelijke
westelijke^
(
g,
Straatsburg)
gen behielden hun buit bijJ den vrede
van Ri'swi
J Jk(1697 ); de Turken drongen in 't Oosten binnenin( 1683 voor Weenen), werden echter
Paan
voorgoed
teruggedreven.
Werd ook in den
Sg
gg
schen Successie-oorlog
g (1700-14) de macht van Lodewi'k
XIVggebroken, toch gelukte
het noch aan
^
g
Joze 1 1705-11 noch aan Karel VI(1711-40)

bij het vredesverdrag
(
g van Rastatt (1714)
) de verlie zen van het rijk weer terugg te winnen. Ook in den
oorlog
met Frankrijk 1733-35 bleef D. in het
l^(1733-35)
nadeel. Met Karel VI stierf de mannelijkelinie van
het Habsburgsche Huis uit; Beieren en Saksen betwistten aan zijn
J dochter Maria Theresia in den
Oostenri'kschen
Successie-oorlog
J
g ((1740-48)) haar
erfenis; zij behield
ze echter bij 't vredesverdrag
J
g
van Aken, behalve Silezië, dat Frederik II van Pruisen veroverd had, en na den dood van Karel VII van
Beleren ( 1742--45) , die door Fransche protectie
P
tot keizer wasekozen,
wist zij
zij te bewerken dat
g
haargemaal
Frans
I
van
Lotharingen
1745-65
)
n9 (
g
werden
gekozen. Diens bedoelingen,
g en, om in den Zeven'ari
met
zijnbondgenooten
J gen Oorlog756-63
^(
) zijn
Pruisen zijn
te ontrukken en het te
J veroveringen
g
vernederen, bewerkten juist het tegendeel:
Pruisen
g
trad uit dien oorlogg te voorschijn
voorschijn als een groote
^
mo
mogendheid
en mededingster
van Oostenrijk
Oostenrij in D.
g
g
Jozef II (1765-90) trachtte de macht van Oostenrijk en van het keizerschapP door nieuwe veroverinte ver^ooten; Frederik II van
gen en hervormingen
g
Pruisen zette hem daarin den voet dwars door de
oprichting
(
) De gevaren
P
g van den Vorstenbond (1785).
g
van de Fr. Revolutie hadden onder Leopold II
(1790-92) en Frans II (1793-1806)) een kortstondige toenaderingg ten gevolge
8 8 tusschen de beide
grootmachten van D. Echter brachten de beide veldtochten teen
geen roem. Frederik Willem
Jg
g Frankrijk
II van Pruisen sloot te Bazel vrede met Frankrijk
(1795),Oostenrijk
Oostenrijk te Cam Ppo Formio (1797).
(
) De
g egeven,
linker RiJ
never werdprijs
hetwelk na een
nieuwen oorlog
8 (1798-1801)) van Oostenrijk,
J verbonden met Rusland, Engeland
en Napels,
bijJ den
g
P
vrede van Lunéville bekrachtigd
g werd. In 1803
volgde
volde de oplossing
rijk; degeestel.
P
8 van het oude rijk;
8
staten werdeneseculariseerd,
de kleinere vielen
g
af van het rijk,een gedeelte
ervan werd na den ong
J ^ Napoleonl
gelukkig enveldtochtvanOostenri'kteen
bij den vrede van Pressburg8(1805)) aan de grootere
8^
staten toegevoegd. Zij vormden onder Napoleons
^
beschermin het Ri Jnverbond, waarop
bescherming
P Frans II
6 Aug. 1806 de Roomsch-Duitsche
keizers-waardig8
heid
neerle
gde en zich voortaan keizer van Oostenrij
rik noemde.
den oorlog
g van 1806-7 verloor Pruisen de
helft van zijngebied
aan Napoleon
1^
((door den vrede
g
van Tilsit); uit de landen van zijn
J bondgenooten
g
werd het koninkrijkWestfalen als vazalstaat van
Frankrijkgevormd;
Oostenrij werd na den
^ aan Oostenrijk
g
ehikkigen oorlog
g
J den vrede van
g van 1807 bij
Weenen (14 Oct.) een vierde van zijn gebied
ontg
nomen tente
vazallen van
p
g^ van Napoleons
het Rijnverbond.
Eerst door de Duitsche vri'heidsJ
J
oorlogen
zie Russisch-Duitsch-Fransche oorlog)
g
werd Duitschlands onafhankelijkheid
weer hersteld
en Frankrijkbinnen zijn
van 1792 terugJ grenzen
^
g
gebracht; na het sluiten van den vrede in 1815
richtten de Duitsche staten bijJhet Weener Congres
^
door het verdragg van 8 Juni 1815, aangevuld
door
g
de Weener Slotacte van 8 Juni 1820 den Duitschen
ond(z. a.) op. Vele oude misstanden herleefden weer
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tengevolge van de inrichtingg van dezen bond ende bevoor het volk werden
loften van meerdere vrijheid
slechts karigg vervuld en door de besluiten van Karlsbad(1819)
te niet gedaan.
Zoo deed zich
)bijna
bijnageheel
(
g
g
ging
al heel spoedigg
in Duitschland een liberale beweging
g elden, die vooral door de revolutie in Juli 1830 in
Frankrijk
J versterkt werd en in vele staten een constitutioneeleondwet
afdwong, gwaarop Pechter in 1834
^
na de ministersconferenties te Weenen nieuwereactie
volgde. Wat de handelspolitiek betreft, maakte Pruisen zich zeerverdiensteli'k
van het
P
J door het oprichten
Duitsche Tolverbond1( Jan. 1834 ). De ontstemming,
g
die hetevol
was van de gewelddadige
g
g maatregelen
g
g g
re
eerin
en
om
het
volk
te
onderder verschillende g
g
weren,
constitutioneele rechten
g
P het verlangennaar
en nationale hervormingen
g hadden na de Pari Jsche
revolutie van Februari 1848, vooral in cle beide
Duitscheoote
staten een gewapenden
opstand
P
^
g P
tengevolge (Weenen
13, Berlijn
(
J 18 Maart), terwijl
de regeerin gen van de kleine staten al heel spoedig
P g
aan de eischen der liberalen toegaven.
Over de
g
nationale hervorming
in Frankfort
g
g beraadslaagde
het Voorparlement
van 31 Maart tot 3 April,
hete
P
welk een vijftigtal
gedelegeerden
ter voorbereidingg
^ g
g
van de verkiezingen
g
g
g voor de Nationale Vergadering
koos. Deze laatste vergaderde
18 Mei te Frankfort,
g
ohan
van
Oostenrijk
tot
Oostenrij
koos 29 Juni aartshertog
J
g
P een rijksministerie bijrijksbestierder;
deze riep
l
een,roclameerde
na langdurige debatten over
P
derondwetteli
ke
van OostenJ rechten en de positie
P
g
rik
Duitschland, de rijksgrondwet
oop
J gr
J tegenover
g
29 Maart 1849, terwijl zich in Oostenrijk,Pruisen
en vooral in Frankfort tengevolge der besprekingen
over de Sleesw.-Holsteinsche vraag
g revolutionaire
gisting en vertoonden, nadat 28 Maart was besloten
keizerschap Pzou worden opgedragen
dat het erfelijke
aan den koning8 van Pruisen. Deze weigerde
(3 en
^
28 April); na de terugroepingvan
de Oostenr. en
O
Pruis. afgevaardigden en het vertrek dergemati g den uit de vergadering
g Rompg
g werd de rest, het z. g.
parlement ((vanaf 4 Juni te Stuttgart),
18 Juni met
g
P
eweld uit elkander gedreven,
en werden de o Pstan geweld
g
den te Dresden, in de Palts, aan den Beneden-Rijn
en in Badenedem
t.P De Driekoningenbond,
die
g
g
ggesloten werd tusschen Pruisen, Hannover en Saksen om de eenheid te herstellen, werd opgeheven
Pg
toen de overige staten hun hulpPweigerden; Oostenrik
P
J verlangde
g de opheffing
g der unie, waaraan
Pruisen vasthield, en riep
P den ouden Bondsdagg te
Frankfort bijeen
(1
( Sept. 1850); deze leverde de herJ
to gdommen SleeswiJ k-Holstein over aan Denemarkenzie
09 van 1848-50). Toen
( Duit,sch-Deensche oorlog
na het besluit van den Bondsdagg Oostenrijken Beieren naar de wapens
grepen om aan de Keur-HessiP gr
sche oneenigheden
een einde te maken (1 Nov. 1850 ,
g
nam Pruisen Cassel in, doch onderwierp
P zich na
een onbloedige
(
g schermutseling
g bij
J Bronnzell (8
Nov.) te Almiitz aan de Oostenrï ksche
eischen
J
en, na de ministers-conferenties te Dresden, die
zonder eengresultaat bleven (23 Dec.), keerde
men terug
Mei
(
g tot den ouden Bondsdagg (vanaf
1851.
den Krimoorlogg (1851
) Echter gedurende
g
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56)) zoowel als gedurende den Ital. oorlog (1859)
bleek uit het verhinderen door Pruisen, dat Oostenzou worden, de naijver tusschen de
rijkgesteund
g
beide volken. Onder het volk deed zich de oude
beweging
gg weer ggelden in de Nationale-, zoowel als
os
in de Zuidduitsche Hervormin
g svereeni
ggin . Otenri'k
in Frank^es,
J trachtte opP het Vorstencongres,
Aug
fort bijeengeroepen
was (17 Au . 1863),
den Bond
hervormen, echter werd ditlan
doordat
P verijdeld
Pruisen zich onthield. BijJ den oorloggtegen
g Dene1864)
marken in 1864zie
( Duitsch-Deenscheoorlog9 van 1864
vereengden Pruisen en Oostenrijk zich nogg eens;
der veroverde hertog-maar de strijdd om het bezit
g
dommen leidde, toen Oostenrijk den Bond tot
scheidsrechter benoemde, doch Pruisen Holstein
bezette en Oostenrijk
Oostenrijk daarop
P 14 Juni 1866 de
mobiliseering
P
g van alle niet-Pruis. bondstroepen.
eischte, tot een oorlog
van Pruisen tegen
Ogen
os
g
tenri'k met deog
Middenstaten (zie Duitsche oorlog
van 1866). Pruisen bleef overwinnaar en annexeerde
Hannover, Sleeswijk-Holstein,
Keurhessen, Nassau
J
Oostenrijk
Oostenrij
werd
uit D.
verden Frankfort
a.
M.
ron
8 van den NoordP
g en erkende toen de oprichting
van Pruisen. De
duitschen Bond,^ o nder presidium
P
Zuidduitsche staten bleven onafhankelijk,
J sloten
eheime
of-g en defensieve verechter
met Pruisen
dragen.
Den 24sten Februari 1867 werd de constitug
te Berlijn
geopend,
eerende Rijksdag
J
g P die opPden
16den April
goedkeurde
(met algem.
P de grondwet
g
^
stemrecht). Met de Zuidduitsche staten werd opP
Juli 1867 een tolverbondesloten.
De oneenigheden
g
g
tusschen de alzoo vereenigde staten en Pruisen namen eerst voorgoed
een einde door den oorlog
g
g met
Fransch-Duitsche oorlog
Frankrijk 1870-71 (zie
09
(
van 1870-71); in Nov. 1870 sloten de Zuidduitsche
staten te Versailles hun verdragen
g af, betreffende
hun vereengmg
' met den Noordduitschen Bond tot
een Duitsch Rijk,^ waarbijJ het terugveroverde ElzasLotharingen
werd ingelijfd.
Den 18 Jan. 1871
gJ
g
had in het slot te Versailles deroclamatie
van den
P
koning
g van Pruisen tot Duitsch keizer Plaats ; de
(21 Maart
geopend)
eerste Duitsche Rijksdag
) erP
g
kende den 14den April
J ^
P de Duitsche rijksgrondwet. Toen de Kath. centrumpartij
P J er naar streefde
den invloed van het rijk teebruiken
om de wereldg
lijke heerschappij
PP van den paus
Pa weer te herstellen,
begon
de z. g.
be
J
g
P wat den Rijksdag,
g Kulturkampf,
g
de volgende
wetten deed aannemen : in 1871 de wet
g
tegen het misbruiken van den kansel, in 1872 de uitbanningg van de Jezuieten, in 1874 de wet tot verhinderingvan het onbevoegd
g uitoefenen van kerkelike
J ambten, in 1875 de wet tot invoering
g van het
verplichte
burgerlijk
g J huwelijk.Ook werden onder
P
medewerking
g vooral van de nationaal-liberale
partij
Tengegen verder uitgewerkt.
g
ge
P J de staatsinstellingen
volge
n9 op
P keilt van de aanslagen
g van Hódel en Nobiling
zer Wilhelm(11 Mei en 2 Juni 1878) werd 19 Oct. de
wet tegen
Te ggee
g de sociaal-democratie aangenomen.
g
lijkertijd
de rijkskanselier,
rijkskanselier vorst Bismarck,
g
J
J begon
de rijksmacht
te versterken, aan een
belastingg en tariefhervorming
P
g in rotectionnistischen zin. 12 Juli 1879 werd het nieuwe belastingg
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tarief aangenomen,
waarbij
J hij
J zich genoodzaakt
8
n8
za den steun van de centrumpartij
aan te nemen en
zag
P
van
den
Kulturkam
f"
zoodoende de bijlegging
P in98^6
in de samenstelling
leidde. Een wijziging
gvan den
Rijksdag
^
g had een versterkinggder vooruitstrevende
ten gevolge, en
zoodat
partijen8
PPo
^ tevens der oppositie,
-de sociaal-politieke
wetgeving, die in 1883 begonnen
P^
koloniale politiek
-was en de sedert 1884 ingeleide
g
P
oPveel verzet stieten. Toen de Rijksdag
J
8echter
0P14 Jan. ' 1887 opPgrond
van
de
verwerping
rP 8 van
^
een voorstel tot legeruitbreiding
8
8 ontbonden werd,
wa verkregen
de partijen,
die trouw gebleven
8
P J
8
ren aan de re eerin
8
g, de meerderheid. Nu werd
aangenomen;
het militaire ontwerp
in den Rijksdag
rP
8
doer de aanneming
8 van de alcohol- en suikerbelastin8-wet werd het rijk
J financieel versterkt en in
militair opzicht
door een nieuwe militiewet (11
P
Febr. 1888). Een samenkomst der drie keizers te
Berlijn ((9 Sept.
Berlijn
P 1872)) had een overeenkomst ten van Duitschland met Oostenrijk en Rusgevolge^J
land. Toen echter tengevolge van den Russ.-Turk.
de Duitsche rijksoorlog
^g
^ (welks verdere verlenging
re8
eerin
congres
J
^ wist te be8 op
P het Berlijnsche
letten een verkoelingS met Rusland merkbaar
werd, sloot Duitschland 7 Oct. 1879 een verdediwaarbij Italie zich
Oostenrijk, waarbij
8 met Oostenrijk,
8end bedrag
in 1882 ook aansloot (Zie Drievoudig Verbond).)
9 Maart 1888 stierf keizer Wilhelm, en, ofschoon
zwaar ziek, kwam zijn
J zoon Frederik III aan de
re8eerin S. Deze stierf reeds 15 Juni 1888, en opP hem
i
i zoon Wilhelm
II. Nu werd allereerst
volde
zij
8
de invaliditeits- en ouderdomsverzekering
g voor
werklieden tot eengoed
einde ggebracht (1889 ), gelijk
g J
g
de keizer in 't algemeen
levendigg belang8 stelde in het
8
sociale vraagstuk
waarover hij
^
J in oneenigheid
8
geraakte met Bismarck, die zich 20 Maart 1890eB
noodzaakt achtte af te treden. Onder zijn
J opvolger
Ca^ivi werd di sociale wetgeving
8
8 ^ verder uitgewerkt,
de vredesstrekte van het leger vergroot, een overeenkomst met En 8eland (1
( Juli 1890)) over de machtsfeer in Afrikaetroffen
en handelsverdragen
8 (1891)
g
met Oostenrijk,Italië, Zwitserland en België;
^ met
Spanje, Roemenië, Servië (1893) en Rusland (1894)
gverwerping
gesloten. Tengevolge der verwe in van een nieuw
dienst)
militair wetsvoorstel (vaststellend 2-jarigen dienst
ontbonden; na de nieuwe
werd in 1893 de Rijksdag
verkiezingen
Einde
8
8 werd het voorstel aangenomen.
October 1894 werd vorst zu Hohenlohe-Schilli
in laats plaats
van den afgetreden
filr8t rijkskanselier,
g
Zijn
graaf
aaf Caprivi.
p
J wetsvoorstel tegen
8 de sociaal-deMei (Me
1895) vermocratie werd door den Rijksdag
ariërs
en. De dringende
wenschen van de
rP
g
tot bescherming
werden slechtsgeg
8 hunner belangen
deelteli'k
J ingewilligd. 1 Juli 1896 werd het nieuwe
bur8erf. wetboek,^ 7 April
P 1897 een nieuw handelswetboek na een derde lezing8aangenomen
en verder
8
een voorstel tot een groote vlootuitbreiding tot verzekeringn
8 uitbreiding8 van Duitschlands bezittinin Afrika en Oost-Azië
achtin
gen, voornamelijk
voornamelijk
(pachting
van den bocht van Kiau-tsjeoe in 1897). Een wetsontwerpot
bescherming
g der arbeidswilli8 en"het
^
in
z..gtuchthuisvoorstel" werd door den Rijksdag

den herfst van 1899 verworpen,
een aanvullingS van
rP
het strafwetboek tot bescherming
8 van de openP en
bare zedelijkheid
leg Heinze") werd
door de
)
clerikalen en de conservatieven zoo ver uitgebreid,
8
dat daardooroote
8^ opwinding, vooral in de kunstenaars- en auteurskringen
8 ontstond,^ tot eindelijk
J een
overeenkomst tusschen deartï
P J en tot stand
kwam, die 12 Mei 1900 werd aangenomen.
Vorst
g
Hohenlohe trok zich terug,
8 en opP hem volgde
8 16
Oct. 1900graaf(
aafsedert 1905 vorst) Bilow als rijkskanselier. Een nieuw toltarief werd na heftien
S
tegenstand
van de liberalen
len 14 Dec. 1902 aan 8gee
8
nomen. De RiJksda8verkiezing en van 1903 deden
vooral de sociaal-democratische fractie buitengewoon aangroeien
(81 mandaten); dit voordeel
8T
ging echter
echter voor 't grootste gedeelte
weer verloren
g
na de ontbinding van den Rijksdag
Dec.
(Dec.
1906 )
bijJ
verkiezingen
van 1907. Den 8sten Maart
8
1904 kwam de door den Rijksdagg reeds zoolangS
geëischte toestemmin8 van den Bondsraad om de
Jezuietenwetedeelteli'k
op te heffen, 1906 die
$
J P
tot het verstrekken van vergoeding
S
1^ aan de af ge^e
vaardigden van den Rijksdag. In 1905 werden
nieuwe handelsverdragen
met de meeste Europ.
P
8
statenesloten
en de tweejarige militaire diensttijd
8
ingevoerd.
In de buitenlandscha politiek
bleven de
8
P
betrekken
8 en tot de verschillende mogendheden
8
onveranderd; slechts met Engeland
kwam het tot
B
een ernstige
spanning
den
^ P
8 in 1896 en gedurende
8
Boerenoorlog was de gezindheid van het volk sterk
anti-Engelsch,
in tegenstelling
ge neu g
8
g tot de strenge
traliteit van de regeerin^. In 1900 lokten de Bokser opstanden
in China een gemeenschappelijk
Ps^
PP J
ingrijpen
gT JPen uit van de legers
8 der betrokken vreemde
mo
mogendheden
onder het opperbevel
van den DuitPPer
g
schen veldmaarschalkaaf
Waldersee. Oneenighe^
den met Haiti (1897) en Venezuela (1902-3) werden
door energiek
optreden bijgelegd
; daarentegen
eischen
^
P^
te een oPs
tand van de Z.-W.-Afrikaansche inboorlip en Jan.
(Jan.1904) een grootere
troepenmacht
en
^
P
werd eerst teen
8 het einde van 1906 onderdrukt.
Wegens
Marokko werd in 1905 de verhouding8
tegeng
gen
over Frankrijkbedenkelijk, waarin echter de Conferentie te Algericas
((Jan. tot APri11906) een pooslang
8
P
verbetering
g bracht (Zie ook op
P Delcassé . In Mei
1907 werd door den Rijksdag
J
g het voorstel aangenomen om een afzonderlijk
J ministerie van koloniën
op
P te richten. In Juli 1909 volgde
g von BethmannHollw
o daar
e9^ von Biflow als rijkskanselier
P^ deze
laatsteeen
^tel tot
8 hervorming^van het belastingstelsel
stand kon brengen,
ggelukt
wat zijn opvolger elukte met
conservaPvan het z. „zwart-blauwe-bloc"
g
tieven en centrum). In 1911 werd het re 8eerie gsvoorstel om aan Elzas-Lotharingen
8 een grondwet
8r
toe te kennen, aangenomen. De zet van Agadir"
(z. a. en op
Frankrijk,
Geschiedenis
had
bijna een
bijn
P
^
oorlogmet Frankrijk
Frankrijk ten 8gevolge. --In Jan. 1912
werkten bij
en alle liberalepartijensaJ de verkiezin8
men met de soc.-democraten, die met 110 leden als
de sterkstearti
kwamen. Zij wonJ
P Jin den Rijksdag
nen 1 mill., de liberalen 1 mill. stemmen. In Febr.
d. a. v. werd, iets bijna
ongehoords
on ehoords in D. de soc.J
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van den Rijksdem. Scheidemann tot vice-president
P
da^g
gekozen. -In Juni 1913 werden nieuwe militaire wetten aangenomen
ter uitbreiding
g van leger
g
g
en vloot en een finantiëele wet tot heffingg van een
bedrag
in
eens
(weer-bijdrage)
tot
dekking
der
kosJ g
^
g
ten. — Men zie verder op
P Oorlog, Groote.
Duitsch-Nieuw-Guinea. Zie Supplement.
Duitsch-Oost-Afrika. Zie Supplement.
pp
Duitsch-Zuidwest-Afrika. Zie Supplement.
Duivel ( Grieksch diabolo8 d. w. z. „lasteraar",
in het
in het Hebreeuwsch Satan d. i. „vijand",
N. T. ook Beëlzebub, Belial, later Lucifer), in de
Joodsche en Chr. theologie
g van het
^ de belichaming
kwade, in deedaante
van den oppersten
der
PP
g
demonen (z. a.). De leer van den duivel werd het
eerstz.
( op
P Satan)) in den tijdna de Ballingschap,
waarschijnlijk
onder den invloed van het Paren
J
sisme gevormd. De eerste Christenen vatten de taak
van Jezus, als verlosser, voornamelijk opP als het
bevrijden
der menschheid van de heerschappij
J
PPJ van

546. De Booze.
Naar een steenen figuur
gu van de Parijsche
J
Notre-Dame-kerk. Uit de 12e eeuw.
het leger der demonen en van hun aanvoerder,
den vorst
dezer wereld". BijJde Germaansche vol^^
ken verenende
zich hetgeloofaan
den D. met
g
8
de overblijfselen
van de heidensche mythologie
J
en deed aldus tallooze sprookjes
] ontstaan over den
P
D. en diens omgang
g g met de heksen. De Kerk bleef
in hoofdzaak bij de oud-Christelijke
J voorstellingg
en bestreed den D. met haar bovennatuurlijke
J
der heiligen
ggenade-middelen en den bijstand
J
Luther,
g^
^(zie Exorcisme). Ook de Hervorming,
aan den D. over en bestreed „den
nam heteloof
g
doch niet meer met de
ouden boozen vijand",
hulpmiddelen
der kerk,
P
^ maar alléén met de geestelijke
wapens
van het zuivere woord Gods en van
J
P
een vroom vertrouwen op
P God. In den tijd,die
bloeitij
daarop
P volgde,^ vingg weder een nieuwen bloeitijd
het D.- en heksengeloof
aan, in de oud-Prot.
g
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Kerk. Diteloof
werd eerst geschokt
door de Phi^
g
losophische
en natuurwetenschappelijke,
P
PPJ nieuwere
wereldbeschouwing(
ook o
P Bekker, Balthasar,
g (
en op
P Heksen).
Duiveland vormt met Schouwen, waarvan het
het door het Dijkwater
Dijkwater en de haven van Zierikzeeg edeeltelijk
is, het noordelijkste
noordelijkst van de eil.
J gescheiden
g
Zeeland; het is 7824 H. A.
A., telt on g.
P
g
15 000 inw. en bevat 4emeenten
(Nieuwerkerk,
(
g
Ouwerkerk, Bruinisse en Oosterland). Het belangrijkste dorp
P is Bruinisse. D. is sinds 1610 met Schouwen verbonden. In 1303 had bijJ D. een scheepsstrijd
J
P
plaats tusschen den lateren graaf
Willem III van
P
^
Hen ouwen en de Vlamingen.
Henegouwen
In 1575 trokken
g
1500 Spanjaarden
onder Mondragon,
in het gezicht
a9
P]
g
van een Zeeuwsche vloot, die hen van weerszijden
J
bestookte, door een doorwaadbarelaats
van FilipsPsland naar D. en veroverden Brouwershaven, het
fort Bommeneede en Zierikzee.
brug
Duivelsbrug,
g ^ granieten
g over de Reuss oop
^T
den St. Gothardsweg, in de Schóllenenkloof (Zwits.
(

547. Duivelsbrug.
g
kanton Uri); in Sept.
geleverd
P 1799 werd daar slagg^
en Russen en de Frantusschen de Oostenrijkers
schen.
Duivelsdrek. Zie Am foetida.
Duivelseiland(Fr. Ile du Diable eil. van de Fr.
groep
Toe Iles du Salut (7 K. M. van de kust van Fr.
ong. 3 K. M2. groot, berucht als verbanGuyana),on
(z.
( a.).
) Sedert 1 Apr.1907
y
gnoord van A. Dreyfus
mogen
dienst
P
g deze eil. niet meer als deportatieoord
doen.

29
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komen over
Duiven ( Colombidae), orde der Vogels,
09
deeheele
aarde voor, doch geven
de voorkeur aan
S
g
bosschen en aan de buurt van het water. Het meest
komen zij
^ voor opP de eil. van den Grooten Oceaan.
.
De in het N.
levende D. zijn
0
trekvolgels. De
vele D.-rassen
stammen alle
af van de rotsD., die o klipPpen en rotsen
aan den Atl.
Oceaan en de
Middell. Zee
leeft en verder
•
in de binnenlanden van
AbessYm
'ë, JaPan en Indië.
In ons land
komen voor:
548. Tortelduif.
deHuis-D. (Co(C. p alum
lumba livia), de Hout- of Bosch-.D.. C,
bus in boschstreken en de Tortel-D. (Turtur turtur),
die iets kleiner is.
Gelderland, 3236 inw. —
Duiven,
,ggem. in de prov.
P
aan desspoorlijn
D. met
ong. 700 inw.ligt
Het dorp
Po "n
g
Arnhem-Zevenaar. Het wordt reeds in 970 vermeld.
Duivendijke,
. ggem. in Zeeland, opP Schouwen en
Duiveland, ten N. van Zierikzee, 600 inw.
is de verzending
Duivenpost
g van berichten door
PO
grootere
daartoe afgerichte
duiven (Postduiven, een ^
g
soort huis-duif), welke tot zelfs 100 S. M.doch
(
gemiddeld
^J 50-55) in het uur afleggen
8
ggewoonlijk
8
kunnen. Deze wordt mogelijk gemaakt
door
haar
8
liefde voor hare woon- of verbliJP
f laats, haar oriënsuithoudingsteerin8^instinct en tevens door haar uithoudin
vliegen.
De duiven worden
geg
gen bijJ het vlie
aluminium),,
merkt door ringen(gewoonlijkvan aluminium
en die aan de pooten
waarop
teekens en cijfers,
PP
ehecht zijn.De berichten worden, meestal in migehecht
croscoP
isch•
hoto
g hi pen-P
^aPhische verkleining,
neoschachten of aluminiumbuis esestoken
en aan
8
deen
g
P van een de middelste staartveeren bevestigd.
In den ouden tijd
^ was de D. zeer in aanzien en zijJ
diensten in oorlogstijd
om de
verbewijstnogggoede
gJ
g
te onderhouden.
bindinget
belegerde
vestingen
g
g
8
alle landen bestaat tegenw.
eenpostduivenIn bijna
P
g
dienst voor oorlogsdoeleinden; ook in ons iand is
"ks ostduivendienst aan het hoofd waarvan
eenP
^J
een directeur staat te 's Ha ge. Denkelijk zal de
ontwikkeling
a hie de D. wel
^P
g der draadlooze tele
overbodig
g maken.
Frankrijk
Duivenschieten is een in Engeland,
^
en Bel ^
'ë veel beoefende sport,
welke bestaat in
P
het uit een kastje
] laten opvliegen van duiven, waarals zij
In
zij gaan vliegen.
oP dan wordt geschoten
8
8
Duitschland is het, als dierenmishandeling, verboden.
Duizel en Steensel
Steensetgem. in N.-Brabant, ten Z. W.
Eindhoven, 638 inw.;emeentehuis
te Duizel.
•
g

Duizend-en-één-nacht ( Ar. Alit laila wa-laila )
een van deo PP
ulairste Ar. verzamelingen
g van
vertellip8en en sprookjes,
P
>> welker kern bestaat uit
een Ar. bewerkingg van Perzische vertellingen,
die reeds in de 10e eeuw bestonden, waarop
P de
stempel
P werd 8gedrukt van den bloeitijdder Abbasiden-heerschappij
en welke men in dezen
^
PPJ te Bagdad
zin van lieverlede meer uitbreidde. De bovennatuurlijke sprookjes
uit de D. schijnen
uit Indië de
J
P
^
sentimenteele uit Perzië en deeessi
g ge uit Arabië
afkomstig8tezijn
zijn.
n ( Myris a ) een klasse der Gelee dti e D., welke arm aan soorten is ;^J
zij hebben een
2^9
lang
gescheiden
g lichaam, waarvan de romp
P en kopP8
zin
rin en samengesteld
J en dat uitgelijkvormige
g
8
is; vleugels
g hebben zijJ niet. ZijJ ademen door trachaeën. Aan elk der talrijke
J ringen
8 van het lichaam
zitten een of tweeaar
^
P in geledingen:
g verdeelde P oo ten. ZijJ zijn lichtschuw en houden liefst op
P vochtige
g
Plaatsenverbli'fJ((onder steenen en boomschors, enz. ) ;
het zijn
J landdieren; zijJ worden verdeeld in twee
familiën: de Millioen
ten (
Di p
lo oda
i^
p )met twee
paarP
pootjes
g leven van halfvergane
P
1 aan eiken ring,
planten, en de eient. D. Chilo oda die aan elken
ring
paar
ooien hebben en leven van
poote
g slechts één P
inz. wormen, die zijJ door een vergiftigen
8
beet dooden.
ouden
Dukaat, 8
munten genaamd
naar den fag
milienaam Ducas der B tJ
zanti'nsche keizers Constantinus X en Michael VII(
VII lie
11 eeuw), die ze het eerst
•
slaan. De Holl. D. was volens
de wet van
8
1847 een stuk van 3,494 gram ter waarde van /
het was een handelsmunt, die na 1875 niet meereg
slagen
8 werd.
in
het
graafschap.
ChesDukinfield^ fabrieksplaats
P
P
g
hire, in het N. W. van Engeland,
aan de Theems,
g
19 000 inw.
pas over de 0.-Beskiden (502
M.), ten
Dukla-P
as,P
(
Z. van het dorp
P D ukla((3000 inw.)) in W.-Galicië.
Dulcigno, havenst. in Montenegro, 5000 inw.
van DonQuiDulcinea van Tobosa, deeliefde
8
chotezie
op
(
) het woord D. wordt nog
P Cervantes);
schertsenderwi
„liefje" gebruikt.
J s voor „liefje"
Dulong,
g ^ Pierre Louis, Fr. natuur- en scheikundige,
S
geb.
eb. 12 Febr. 1785 te Rouaan,^ werd in 1820 hooggleeraar aan de Polytechnische School te Pars,est.
g
19 Juli 1838; vooral bekend door zijn
J onderzoekin8en over de atoomwarmte der scheikundige
^
elementen. Met Petit vond hij
J in 1819 de Wet van
soortelijke
ke warmte, vermeni
•
g- Petit : de soorteli
digd met het atoom-gewicht, geeft nagenoeg bij
alle vaste lichamen hetzelfderoduct
(de
atoom(
P
warmte, gemiddeld 6,38).)
Dulwich voorst. van Londen (in het aafsch.
Surrey).
t
Duluth, havenst. in den staat Minnesota in het
N. der Ver. Staten, aan het Bovenmeer (Lake
SuPerior , 78 000 inw.
eb. 24
Dumas, Alexander, ( re )^g
Fr. schrijver,
Juli 1802 te Villers-Cotterets in Picardië vestigde
1829 zijn letterkundigen
g naam door het historisch
drama»Henri III et sa cour", waarop
P een Srooie
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reeks dram. werken volgde;
daarbijJ was hijJ vanaf
g
1843 als romanschrijver
buitengewoon
productief
g
P
J
1844; „Le comte de
q
(» Les trois mousquetaires",
Monte-Christo" 1841-45; La reine Margot",
1845 e. a. werken, vele door hem als drama bewerkt);
PP „Mémoires
gest. 5 Dec. 1870 te PaysYbijJDieppe.
22 dln. 1852--54
. Volgens zijn eigen
g verklaringg
g
heeft hijJ van tal van romans alleen maar het ontwe gemaakt en dit door anderen laten uitwerken,
werp het werk dan onder zijn
J naam uitkwam. —
Zin
fils geb. 28 Juli 1824 te PaZijn zoon Alexander D. Pils
J^ eveneens roman- en tooneelschr., werd in 1875
lid der Académie,est.
27 Nov. 1895 te MarlYbij
J
g
Paris; had vooral zeer groot succes met den roman
La Dame aug camélias" (1848, ook als drama, 1852).
Du Maurier, George,
9 Eng.
g teekenaar en schrijver,
^J gest
est. 8 Oct. 1896 te
ggeb. 6 Maart 1834 te Parijs,
Londen,medewerker van Punch" en andere tijdschriften • illustreerde ook romans van hem zelf,
zooals„Trilby"( 1894), dat zeer veel opgang
Pg g maakte.
graafsch. in het Z. van Schotland,
Dumbarton,
}8r
zonder de meren 625 K. M2., 140 000 inw.; in D.
het meer Lomond, het schoonste van Schotland.
ligt
Hoofdst. D. aan de Leven, 22 000 inw.; rivierhaven,
scheepsbouw.
P
graafsch. in het Z. van Schotland,
Dumfries,
2753 K. M2 ., 73 000 inw.; hoofdst. D., aan de bevaarbare Nith,: 16 000 inw. ; sterrenwacht; hoofdmarkt van Schotland voor rundvee en varkens.
van Bergendaal,
Dumonceau, Jean Baptiste,
9 endaal
p
$graaf
^
maarschalk van Holland,eb.
7 Nov. 1760 te
g
Brussel was aanvankelijk
J steenhouwer, nam in
gen Oosten
1787 deel aan den opstand
der Belgen tegen
P
rijk,stond in 1790 aan het hoofd dera
i ers van
rps
Frankrijk een korps
Namen. In 1792 vormde hij in Frankrijk
van Belg.
Na den slaggbij
g vluchtelingen.
g
J Fleurus
trok hij
J met Piche9ru naar Nederland en werd commandant van Amsterdam. In 1795 was hijJ luit.-geg
neraal in dienst der Bat. Rep.
P In 1799 streed hij11 in
N.-Holland, in 1800 in Beieren aan het hoofd der
Bat. hulptroepen. Na de stichtingg van het koninkr.
Holland'gmg
hij als
J ambassadeur naar Parijs.
^J In
in N.-Duitsch1807 werd hijJwegens
krijgsbedrijven
g
land verheven tot maarschalk van Holland. Na het
verdrijven g
der Engelschen
uit Walcheren
ontving
g
hij
van Bergendaal.
Na de inlijving
den titel vangraaf
gr
9
g
benoemde Napoleon hem tot graaf van het keizerrijk;t in 1813 streed hijJdapper
PP bijJ Dresden, werd
^J
enomen, keerde in 1814 naar Frankrijk
Frankrij
gevangengenomen,
werd door Lodewijk XVIII en door Napobevestigd;
leon in zijn
J waardigheid
g
g keerde na de
2e restauratie naar Nederland terug,
g werd lid van
de 2e Kamer;est.
g 29 Dec. 1821.
Dumont d'Urville, Jules Sébastien Cesar Fr.
eb. 23geb
Mei 1790 te Condé-surschout-bij-nacht,
deed in 1822, 1826-29 en 1837-40 reizen om de wereld, maakte zich verdienstelijk door
het opnemen
van groote
uitgestrektheden
der kust
P
^
g
van Nieuw-Zeeland en Nieuw-Guinea, het ontdekken van tal van eil. enz.;est.
g 8 Mei 1842.
geb.
Dumouriez, Charles Fran^ois, Fr. generaal,
g 25
g
werd in 1778 commaJan. 1739 te Kamerijk
J
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dant van CherbourgJ
; bij het uitbreken der Revolutie was hijJ „maréchal de camp"
l
P((brigade-generaal)
g
g
toch omhelsde hijJ
beginselen, werd in 1792
korten tijdmin. van
buitenl. zaken. HijJ
haalde Lodewijk XVI
over, den oorlog
g te
verklaren aan Oostenrijk, werd, eveneenseg
durende korten tijd
J
min. van
oorlog, daarna bevelhebber van
het leger in de Ardennen, behaalde de overwinningbij
J Valmy
Y
(20 Sept.
P 1792 ), doch
wist die niet te be549. Durlouriez.
nutten; liet zich benoemen tot bevelhebber van het Noorderleger,
versloeg
5 en 6 Nov. 1792 te
er
Oostenrijk
g de Oostenrijkers
•
PP es, werd als verdacht teruggeroepen,raakte in onmin met de Jacobijnen, sloot zich aan
o nieuw
naar België, werd
bijJ de Girondijnen,
gmgopnieu
Maart 1793 bijJ Neerwinden verslagen
J alle
g en, bij
gehaat,^ onderhandelde hij
0 met Oostenrijk
J g
Partsen
om de Bourbons op
P den troon te herstellen ; daar het
leger
0 4 Mrt. 1793 naar het
g hem afviel,^ vluchtte hij
Oostenr. leer
g^• zwierf rond door Zwitserland,
o Deensch
Duitschland en'Italië vond een wijkplaats
P
in Engeland.
D.
grondgebiedJ
bij Hamburg,
g
g^
van Londen,
stierf te Turville Park in de nabijheid
14 Maart 1823. Mémoires" (1794).
DiisDempten, landelijke
J ggem. in het reg.-distr.
g
seldorf in het W. van Pruisen, 12 000 inw.; steenkolengroeven.
in het Russ.
Duna,
^ in het Lettisch Daugawa,
u9
de Westelijke
Westelijke Dwinaggenaamd, riv. in W.-Rusland,
onts
ontspringt
g in het
J de bronnen der Wolga
P gt nabij
ggouv. Twer uit het meer Ochwat, mondt 16 K.M.
beneden Riga
J Ust-Dwinsk( Dlnamunde
^ de
g bij
haven van Riga
eigenlijke
) de Oostzee
gin
g met vesting)
uit, is 1024 K.M. lang,g waarvan 915 bevaarbaar;
stroomgebied
85401 K.M2., De D. is door het
g
Bezerinakanaal met den Dn JP
e r verbonden.
unabur
hJ Dwinsk, stad
g ^ sedert 1893 ambtelijk
in hetouv.
g Witebsk, in W.-Rusland, aan den r.oever der Duna, 80 000 inw., rivierhaven; tot 1897
vesting.
g
DunafOldvar
,ggem. in het comitaat Tolna, in
het Z.W. van Hongarije,aan den Donau, 12 000
inw.; wijnbouw,
visscherij.
^J
DunajeC z"-riv. van den Weichsel ontstaat uit
twee bronbeken Pop den Hoogen
Tatra
( Ka
^then ,
g
208 K.M. langalt
b"^ Opatowec in den Weichsel.
g,
de D. hielden in den laatsten oorlog8 de RusLangs
^
sen langen
^J stand in W.-Galicië,^ tot begin
^ Mei
g tijd
1915.
unamunde. Zie op
P Duna.
schrijver,
Dunant,
J
P
^ Henri,
^ Zwits. philantropisch
P
van de ineb. 8 Mei 1828 te Genève,grondlegger
geb.
gger
^gT
tern. ver. „Het Roode Kruis," bevorderde de Conventie van Genève, ontvingg in 1901 den Nobel-vre-
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desPJ
rï s; schreef : „Un souvenir de Solférino", „La
rénovation de 1'Orient" (1865) e. a. werken;est.
g 22 Oct. 1910
te Heidenin
Heiden(i het Z.W.
APP
enzell ).
Dunbar, havenst. en
zeebad
P 1. in het
graafschap
P Haddin g ^
ton, in het Z.O. van
Schotland, 3300 inw. ;
hier versloeg
g Cromwell de Presb3^eriaansche Schotten onder
Leslie (3 Sept.
P 1650 ).
Duncan,^ koningg van
550. Durant.
Schotland, volde
g in
1034 zijn
grootvader Malcolm oP, werd in 1040 door
J ^
zijn
J neef Macbeth((z. a.) vermoord.
Eng.
admiraal.geb. 1
Duncan
> Adam, viscount,
S
Juli 1731, werd in 1795 admiraal, overwon 11
der Eng.
Oct. 1797, alsoopperbevelhebber
g NoordPP
zeevloot de Hollandsche vloot bij Kamperduin (z.
a.) en werd benoemd tot Viscount D. of Camperdown,
p
1804.
^ 1804
8est. 4 Aug.
Duncan, Isabella Theodora, genaamd Isadora,
danseres ,g
geb. 27 Mei 1878 te San Francisco, tracht
door haar te Griinewald bijJg
Berlijngestichte, nu te
Darmstadtevesti
g
8de en door haar zuster Elisabette geleide dansschool,de danskunst te veredelen;
schreef Der Tanz der Zukunft" (1903).
graafsch. Louth in het
Dundalk,^ hoofdsi. van het 8^
N.O. van Ierland aan de D.-baai, 13 000 inw. ;
haven.
Dundee,
^ fabr.- en handelsst. in het graafsch.
8^
Forfar in het W. van Schotland, aan den Firth of
000 inw. ^• UniversityY College;
hoofdzetel
Tay,
y,
8
van de Schotsche linnenindustrie; haven, scheePsbouw, handel, walvisch- en robbenvangst.
g
Dunedin, stad opP het Z.-eil. van Nieuw Zeeland,
45 000 inw.; universiteit.
Fife, in het
Dunfermline,^ s tad in het graafsch.
8T
Z.W.. van Schotland ,nabijJ den Firth of Forth, 28 000
inw. • linnen- en damastweverïJ en : ruinen eener
met het graf
Benedictijnen-abdij
^ van Robert
Bruce.
Dungenen of Doe
n9apen, de Mohamm. bewoners
van het W.N. van China en van Dsjoen
arï Je, van
]
g
Turksch-Tataarschen oors Prong , kwamen in 1861—
78 en in 1895 in opstand
teen China doch werden
Psg
weer onderworpen.
Pe
Dun en Den,
Dungen,
^ ggem. in N.-Brabant, ten Z.O. van
's Hertogenbosch,
1561 inw.
g
Dungeness,
Dun g
ge
^ Kaap,
P van EngeP^ meest Z.O. punt
land, 5Q° 54' N.Br. 3° 42' W. L. van Gr.— D.-point,
L.,
p0 ,
de Z.O.unt
P van Patagonië.
g
Dunkirk stad in den N.-Am. staat New-York
aan het Eriemeer, 12 000 inw.; haven.
Dunois. Zie Orléans bastaard van.
Denschlif fe zeer dunne (0,03-0,05 m.M. dikke)
plaatjes
laatjes van mineralen,^ die,^ daar zijJ het licht doorlaten, zich bijJ uitstek leersen voor miscroscoPisch

onderzoek; zij worden met Canadabalsem op
Pobject]
Sglaasjes bevestigd.
^d
Duns Scotus, Johannes, scholastiek wijsgeer,
eb.
S
1265 of waarschijnlijk
1274,
J J te Dun in Ierland Franciscaner monnik, werd in 1304 leeraar in de theolo^' e te Parijs,
est. 1308 te Keulen; wegens
zijne
J 8
J
8
spitsvondige dialectiek Doctor Subtilis bijgenaamd,
J8
tegenstander
te
van Thomas van Aquino
• zijn
zijn
8
q
((z. a.)^
aanhangers
heetten Schotten.
8
Dunstan Eng.
8 heilige,
8 ggeb. omstr. 924, was van
959-980 aartsbisschop
en atriP van Canterbury
^Y
P
arch der Angel-Saks.
Kerk;8est. 988 herdenkin
gs(
8
dagg
19 Mei); werkte zoowel ingeestelijkeals in wereldlijke aangelegenheden aanopheffing
o heffin uit het
verval, dat zijn
J tijdkenmerkte.
Dupont, Jacques Charles enaamd D.
de l'Eure),
)
Fr.oliticus,
geb.
P
( P
g 24 Febr. 1767 te Neubourg^(dep.
Eure),
) werd in 1789 advocaat, later lid van den
Raad der Vijfhonderd,
in 1814 'vice-president
van
P
het Wetgevend
Lichaam, van 1816-49 liberaal
g
medelid der Kamer, in 1830 min. v. ]justitie, in 1848
pres. der voorlooPS
i e re geerie g; overl. 2 Maart 1855
P
te Rouge-Perriers
(Eure).
staatkunde
J staatkundige
(
) Zijn
g
8 vrienden noemden hem de Aristides van het Fr. liberalisme.
in het Pruis. reg.-distr.
Sleeswijk,
De I^dorp
rP
g
J^
oP
het eiland Sundewitt, 8
on g. 600 inw.; de D ^gwerden
stormenderhand
genomen
peler schansen
8
door de Saksers en BeiJ eren 13 April1849, door de
Pruisen 18 Aril
P 1864.
Dupuis, Toon (Antoine), beeldhouwer, geb.
8e
18 Febr. 1877 te Antwerpen,
vestigde zich in 1895
Peg
te 's Ha ge, verwierf in 1903 de gouden
medaille oop
^
de tentoonstellinge
zichvoor
g ich
g Amsterdam. D. legde
al toe op
P het portret.
P
Du u ren gre
Guillaume, baron, Fr. ontleedkundige
en chirurg,
geb. 6 October 1777 te Pierre-Buffière
gg
Haute-Vienne , werd in 1813 hoogleeraar
te Parijs,
g
grooten roem door
Sest. 8 Febr. 1835. D. verwierf 8T
zin
vond ook verschillende
J vermetele operaties,
P
instrumenten en methoden uit. Een anatomisch' ch museum te Parijs
J draagt
^ zijn
J naam.
P athalo^
markies, Fr. zeeheld, 8eb.
Duquesne,
Du
q
^ Abraham,
in 1610 te Dieppe, trad gedurende
de minderjarig^
]
8
heed van Lodewijk XIV in Zweedschen dienst, word
vice-admiraal, gingin 1650 weer in Franschen dienst
over. In 1672 en 1673 streed hijJtegen
Ruyter en
g de Buyte
Tromp in het Kanaal en later in de Middell. Zee tegen de vereen gde S aansche
en Nederl. vlooten.
P
Buyte een
In de straat van Messina leverde hijJ
de Ruyter
•
, die onbeslist bleef(1677)
(
]
) en in hetzelfde jaar
nog
van den Etna, waarin wijJ de
^ een in het gezicht
g
overwinning
y,
g kochten met den dood van D e Ruyter,
wiens waardige
g evenknie D. was. Een merkwaardige
6
omstandigheid
omstandi
is dat D. tot hoogen
g
g rangg klom in
weerwil dat hij
zijn8eJ Calvinist was. Hij
J wilde van zijn
loofeen
g afstand doen, zelfs niet in ruil van den
maarschalksstaf, dien zijn
J vorst hem daarvoor
aanbood. Bij
B de opheffing
P
g van het Edict van Nantes was hijJ
eenge Protestant, die niet uit het
land verbannen werd. Hij
H stierf 9 Febr. 1688 te Paris.
J
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genaamd il Flamingo.
uesn0 Fran ^ois
Duquesnoy,
^ 8
^o Z.
Ned. beeldhouwer,
12
^ggeb. 1594 te Brussel, gest.
g
guren
nli 1646 te Livorno,^ muntte uit in kinderfiguren
Juli
Manneken-Pis" te Brussel), hofbeeldhouwer van
Lodewijk
^ XIII •; maakte ook beelden van heiligen.
8
Durance,^ 1. ziJ riv. van de Rhone in het Z. van
bij^den Mont-Genièvre opP de
Frankrijk,
P ^
J^ ontspringt
Alpen,vormt in haar benedenloopP de
Co ttische Alen
grens tusschen de dep. Vaucluse en Bouches-duRhone en mondt 4,5 K.M. beneden Avignon in de
Rhone uit. De D. is 360 K.M. lang,oo
goed
als
g
g
geheel
onbevaarbaar, stroomgebied
13 400 K.M 2.,
gre
g
Durandal was de naam, dien de Middeleeuwsche
gaven
romanschrijvers
g aan het zwaard van Karel
den Groots.
Durango,
g, bondsstaat in het midden van Mexico,
omvat het N.-deel van de hoogvlakte
van Anahuac,
g
. 436 000 inw. ; rijk
de
109 498 K.M2
K.M2.,
J aan goud;
g
hoofdst. D.(oo
D. ook wel Guadiana of Ciudad de Victoria))
ligt 2042 M. boven den zeespiegel; 34 000 inw.
onder
Durand, Alice Marie Céleste, Fr. schrijfster
J
den naam Henry
y 8geb.
y Gréville,8geboren Fleury,
12 Oct. 1842 te Parijs,
J huwde te St. Petersburgg met
pterug,
prof. D. kwam in 1872 naar Frankrijk tere , gest.
26 Mei 1902 te Parijs
J^• schreef romans uit het Russ.
leven, die veel succes hadden: ,Dosis" (1876).
Durazzo It.), Slav. Drac, zeesi. in het voorm.
Turksch-Alb. wilajet Scoetari, aan de Adriat. Zee,
1200 inw. • door de Romeinen Dyrrhachiumggenoemd;
gewichtlgovervaarts Punt naar Italië; in 48 v. Chr.
e'us oPCaesar, kwam in
overwinnin
g van Pomp9
1272 aan Napels, in 1392 aan Venetië, werd in
1501 door de Turken veroverd; bijJ de oprichting
P
g
van den staat Albanië (z. a.) werd D. hoofdstad,
14 Juni 1914 sneuvelde majoor Thomson bijJ het afweren van een aanval van opstandelingen oP D.
Durban of Port Durban, havensi. van de Z.-Afrikaanscherov.
Natal, opPden N.-oever van de
P
baai van Natal; 69 000 inw.; kruisPunt van spoorween,
belangrijke
handel (in- en uitvoerhaven
a
g
van deouden diamant-velden). In 1719 werd oop
g
delaats
van D. een Nerderl. kolonie aangelegd,
P
die verdween, ook een in 1828estichte
Britsche
8
kolonie hadeen
8 levenskracht, evenmin een in
repu1830 daar door een Engelschman
gestichte
re
ug
g
Eerst toen de Boeren het achterland bezet•
ten, begon D. zich te ontwikkelen (na 1842).
Aken der Pruis.
Doren stad in het re .-distr.
8
nprov. opP den r. oever van de Roer, 33 000 inw.;
RijOP
industrie.
Darer Albrecht, beroemd D. schilder en graveur,
g als zoon van een
ggeb. 21 Mei 1471 te Neurenberg
goudsmid,
g
^ bezocht 1490-94 den Elzas,, woonde
van 1506-07 te Venetië vertoefde in 1520 en 21
in de Nederlanden;^ggest. 6 Apr.
P 1528. D. is een der
^ ootste en merkwaardeg ste meesters der oude D.
koeravures
school. Behalve schilderijen,
P en!hout
r
8T
liet hijJ ook een paar
werken over kunsttechniek na.
P
graafsch. in het N. van Engeland,
aan
Durham,
^ ^
g
de Noordzee, 2620 K.M2., 137 700 inw.; steenkolenmijnen,
die jaarlijks
jaarlijks 25 millioen ton opleveren,
P
^
ijzer- en looderts, glasindustrie;
beroemde veesta8
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aan de Wear, 18 000 inw.;
P el. — De hoofdst. D.
^
kathedraal.
Duriach, stad in het arrond. Karlsruhe van het
^ oothertogd. Baden, een uur van Karlsruhe, 14 000
inw.
Durmitor of Dormitor, berggroep
g^ P in het N. van
Montenegro,
hoogste
top
^
P de Bobotov Koek (2528
g
M.),
gs topp des lands.
} tevens de hoogste
Duroc, Girard Christophe
8
p Michel, Fr. generaal,
geb. 25 Oct. 1772 te Pont-à-Mousson, werd in 1796
vergezelde hem naar
adjudant,
in Italië Bonaparte's
p
g
Egypte,
het Consulaat gezant
te
8
gYP ^ was gedurende
g
Berlijn,
J^ St. Petersburg,
g Stockholm en Kopenhagen,
na Napoleons troonsbestijging grootmaarschalk van
hetaleis.
In 1807 werd hijJ tot hertog
g van Friaul
P
verheven, sneuvelde 22 Mei 1813 in den slagg bij
en
Bautzen. D. was eengunsteling
p
^
8 van Napoleon
maakte van zijn
J invloed een ggoedgebruik.
Duruy,
P 1811
Y^ Victor, Fr.geleerde,
g
ggeb. 11 Sept.
te Parijs,
in degeschiedeg
J^ werd in 1843 hoogleeraar
g
Collège Henri IV; schreef een reeks uitnis van het
muntende leerboeken, was van 1863-69 min.
van onderwis
J^ werd in 1869 senator, in 1879 lid
van de Académie des Sciencesliti
ues et morales
Po q
en in 1885 van de Académie fran^ wise;gest
est. 28
1894 te Parijs.
J Zijn
J hoofdwerk is een Romeinscheeschiedenis.
8
en
Dusart,
Dusan Christiaan, Holl. historie-,portretP
est
P 8gest.
ggenresch., ggeb. 25 Febr. 1618 te Antwerpen,
in 1681 te Amsterdam; zijnJ werken,
waarschijnlijk
is, zin zeer
waarvan er een in het Rijksmuseum
J
zeldzaam.
Dusan Cornelis, Holl. schilder en graveur, geb.
ct 1704;
gest
24 April
1660 te Haarlem
est. 1 O.
P
^ ald.
Svan Ostade, schilderde 8geheel in diens trant;
schilderijen van Corn. D. bevinden zich in het Rijksa
museum en in het Mauritshuis.
later, geb.
Duse,^ Eleonora,^ It. tooneekP^
8 3 Oct.
met den tooneel1859 te Vigevano,
^ was gehuwd
g
g
Tebaldo Checchi, muntte vooral uit in het mospeler
P
derne zede-drama.
Dusseldorf, hoofdst. van het reg.-distr. D.((5475
K.M. 3 418 000 inw.), in de Pruis. RiJP
n rov., 45
K.M. van de Ned.ens,
op den r. oever van den
8TP
rivan spoorwegen;
s Poorwe8
Rijn; 359000 inw. ; kruispunt
Rijn;
P
vierhaven, zeevaartverbinding
8 met verschillende
D.
Europ.
P havens ;^ bloeiende handel en nijverheid.
was 1806-14 hoofdst. van hetootherto
dom
g
^
Berg.
g
gem.
in
de
prov.
Dussen,
P
, Munster en Muilwijk,
,8
N.-Brabant aan en in den Biesbosch, 3448 inw.
Duumviri of Tweemannen heetten in het oude
Rome twee overheidspersonen,
^ die met gelijke
gJ
P
bijv
bevoegdheid
over dezelfde zaak gesteld
waren, bijv.
8
8
D. navales, die voor de vloot moesten zorgen.
g
Dux stad in het N. van Boheme, in het Ertsgebergte, 12 000 inw.; suiker- glas- en aardewerkfabrieken; bruinkoolmijnen.
J
DuYmar van Twist,^ M r. Albertus Jacobus, gouv .geb. 20 Febr. 1809 te
8generaal van Ned. 0.•Indië^g
Deventer, in 1843 tot lid der Tweede Kamereg
kozen, van 1851-56ouv.•
eneraal
van Ned. 0.S
8
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Indië. Het was onder zijn
J ambtsbewind dat Multatuli ontslag
g als ass.-resident. Van 1858-62
g vroeg
was hij
nieuw lid van de Tweede Kamer en van
JP
1865-81 van de Eerste Kamer;est.
g 11 Dec. 1887
te Nieuw-Rande bijJ Deventer.
is Jules Armand, graaf
van
Duyn,
Dun A dam Fra^
9
der D. van Maaldam
^ ggeb. 13 Apr.
P 1771 te Deventer kreegg in 1791 een ambt aan het Hof van den
jeugdigen ErfP rins van Oranje,
]^ werd in 1794 lid
van de ridderschap
P van Holland, leefde van 1795
tot 1811 als ambteloos burger
g te Utrecht, keerde in
1811 naar 's-Ha ge g
terug, kwam daar in aanrakingg
met de overblijfselen
voormalige
Oranje-partij
J der
g
] P
J
en nam tenslotte een werkzaam aandeel aan den
opstand
van 1813: met Van Hogendorp
p
o9
p en Van Limstelde hijJ zich aan het hoofd der volksbur9
-Strum
y
en op 21
beweging
P Nov. 1813 aanvaardde hijJ het
gmg
bewind in naam van denrins
van Oranje.
? In 1814
P
werd hij
J lid van den Raad van State en buitengewoongezant te Londen, in 1815 lid van de commissie tot herziening
der ^
grondwet, curator van de
g
Leidsche Hoog eschool,^
grootkruis van de Orde van
den Nederl. Leeuw en werd in den gravenstand verheven. Van 1817-1844 was hij^g
gouverneur van Z.Holland werd in dat jaar
tot PP erhof maarschalk
]
benoemd. In 1840
echte hijf zich verg WilP licht koning
z gevoelen
lem I zijng
kenbaar te maken
dat, indien de
vorst zijnvoor genomen huwelijk
met de Belgische
en Katholieke gravin d'Oultremont
doorzette, hem
niets anders zou
overbliJ• ven dan afstand te doen, en
551. Van der Du
3m van
toen de vorst na
Maaldam.
zijnafstand en zijn
te Berlijn overleden was, was
huwelijk,12 Dec. 1843
J
het van der D., die belast werd om te Rotterdam het
Oranjevors in ontstoffelijk
J overschot van den Oranjevorst
er soevete nemen, dien hij930 jaar
gals
gts^
J vroeger
rein in het land teruggeroepen had. In 1848 was
voorstander van de ondwetsv. d. D. een ijverig
^
herziening;
g, als -lid der Eerste Kamer werkte hijJ
daaraan mee. HijJ stierf 19 Dec. 1848.
Anton,
Dvorak,
ggeb. 8
^
^ B oheemsch componist,
P
Set. 1841 te Miihlhausen bij^ Kralup,
Sept.
P werd in 1892
directeur van het Nationaal Conservatorium te
New-York, in 1895 leeraar, in 1901 directeur van
; ald. est.
het conservatorium te Praag^
g 1 Mei 1904.
D. schreef duetten, Sla y . dansen, liederen, Tsechienz.
ache opera's,
sinfonieën, strijkkwartetten,
p
wezens an vkleine gezijnmythische
Dwergen
Yt
g
stalte die in het Germ. volksgeloof
een groote
rol
^
g
speelden; ziJwoonden in bergen
g en waren de bezittern van veel schatten;^J
zij waren geoefend
in velerg
lei kunsten en onder hen vond men de beste wapen-

smeden. ZijJ konden zich door een nevelkap
p onzichtbaar maken. Naar hen worden menschen, die klein
vanestalte
zijn,dwergen
(Zie
ook Aard(
g
g
g genoemd
mannet? 'es en Dwergvolken).
Chamaero
Dwergpalm
gP
p ) s een klein soort palm
P
(hoogte 1 it 2 M. met lagen,
vaak kruipenden
stam,
P
g
waarvan de bladeren een vezelstof leveren ; komt in
Spanje
voor en is de ee^' eP
palmsoort die in Europa
P
P
in het wildoeit,
gebruikt.
^ wordt als kamerplant
rP g
Van de vezels van den N.-Am. D. worden hoeden
^ sombreros ggevlochten.
zijn
pygmeeën,
Dwergvolken,
^
, py
9
J volksstammen van
oPvallend kleine ggestalte ^(tot ong.
g 1.5 M.), in het
Zuiden van Azië, in enkele deelen van den Maleiv de in
schen archipel
bijv.
P en in Midden-Afrika, bij
door Du Chaillu in West-Afrika ontdekte
a
Ob
^9o's en de Akka's( z. a.).
Dwina, in det Russ. de Noordelijke Dwina, (ter
grootste
onderscheiding
) de ^
g van de W. D. of Dana),
riv. in het N. van Europ.
P Rusland, ontstaat bijJ
WelikiJ -Oest'oe
] g uit de Soechona en de Juch, mondt
beneden de stad Archangelsk
in de Witte Zee uit,
g
is 755 K.M. lang,
g met de Soechona mee 1229 K.M.;
haar stroomgebied is 365 381 K.M 2 . ; door het Alexander-von-Wurttember9 kanaal is zijJ met de Wolga en
de Newa verbonden. Voor stoombooten is de D. bevaarbaar van het meer Koebnisko tot Archangel*.
g
Drente,
Dwingeloo,
^ gem. in het W. van de prov.
g
P
2561 inw. — Het dorp
P D., aan den straatwegg naar
Beilen, telt ongg. 800 inw.; men vindt er de z.g.
ransche huizen", een stichtingg van een baron Van
•F
Pallandt voor de Réfugiés,
die zich daar vestigden
8
^
na de opheffing
P
g van het Edict van Nantes (in 1865).
Zie op
xf:Dwïnsk.
.
P Duna.
P Dyck, Anthonie van, of van Dyck, Vl. schilder en
graveur,
eb. 22 Mrt.rP
1599 te Antwerpen,8
leerling
g
van Rubens, vertoefde van 1621-25 in Italië en
vanaf Apr.
aan het Hof van Karel I van Engeg
P
Van zijn
land te Londen, ald.est.
9 Dec.
J voorg
naam behandeldeortretten
munten uit: dat van
P
koning
) van koningin
^ Heng Karel I (in het Louvre),
riette Maria (kasteel te Windsor) •ortretten
van It.
P
edellieden en van de
Eng.. aristocratie en
zelf-portretten.
Zijn
Po
Icon^a P
hie"
,^
geeft
g
een reeks van meer
dan 100ortretten
P
van vorsten en beroemde tijdgenooten,
J enooten,
in koer
aveerd
P e
g^
zijn
( 1645.
) Ook
schilderijen
godsd.
g
zijn beroemd: ,Beweeniegvan Christus"
(Antwerpen,
Munrp
662. Van Dyck.
Chen Berlijn), „Christus aan het Kruis"in
Kruis"(i de kathedraal te Mechelen)
tusschen Fleurus,
le riv. in België, ontspringt
p gt
D y,
enuatrebras
aan de Z. grens
der prov.
Brabant,
Q
P
g
de Nethe en vormt
vereen zich bijJumpt
R met
vereenigt
P

DYLE—DYVEKF,.
dan den Rupel, die in de Schelde uitmondt.
Dynamica
heet een onderdeel van de mechanica,
Y
n.l. dat, hetwelk de leer behandelt der krachten
en der beweging, integenst
te enst. tot de statica, die han•
over het evenwicht der lichamen ; wordt onderscheiden in de eigenlijke
of
9 ^ of9eo-D., de hydro-D.,
y
hyydraulica en de aëro-D, ofpneumatica,
P
p
^ die resp.
de leer der beweging
der vaste stoffen, der vloei^g
stoffen en derassen
behandelen.
g
Dynamiet,
^ een in 1867 door den Zw. scheikundige
g
Y
Nobel uitgevonden
springstof, vervaarde d door
gvervaardig
• %o kiezelgoer te drenken met 75 %o nitroglycerine.
D. heeft het hooge
g brisantvermogen van zuivere•
nitroglycerine, doch is beter bestand tegen
g drukken
en stooten en duseschikt
voor transport;
g
Po het vormt
een vaste massa, die voor hetebruik
geperst
wordt
g
gP
inatronen
van perkament.
Behalve kiezelgoer
P
P
gebruikt(basis)
ebruikt men als opzuigende stof basis) ook wel
andere lichamen. Deze basis is ofwel neutraal,
d. w. z. werkt niet mede tot de brisante werking
neutrale basis), ofwel zij verhoogt
deze werkingg
gt
(werkzame basis). Neutrale bases zijn:
oer
kiezelgoer,
J kiezel
• J gips,
s zand, cokes, suiker, enz. ; werkzame bases : salpeterzuur
kalium, natrium of bar
baryum, am P
moniumnitraat, chloorzure ofikrinezure
zouten
P
en nitrocellulose, door middel waarvan het D. een
gelatineachtig
aanzien
krijgt
en o9elatine
dan nitrogelatine
gt
g
J
heet. D. ontploft
tusschen staaloppervlakken
bijJ een
P
PP
slag
g van 0.75 à 1 K.G. M. tuschen steenen moeieliJ'
ker; tusschen hout in heteheel
niet. Bij Jlangzame
g
8
verwarmin ontploft het bij 180°;
bijJ
plotselinge
verwarming
P J
P g
verwarming
gbijJ 230°.
in ruimeren zin iedere machine tot
Dynamo,
Y
het omzetten van mechanische in electrische ener^ e; in engeren zin alleen die machines,
^ welkegebouwd zin
volens
het z.g. D.-^
incipe ..dat de
J
g
inductiewerking
J oudere machines,
g niet, gelijk
g Jbij de
doorermanente
staalmagneten
wordt teweegge
P
gn
g
bracht, doch door electromagneten. In 1832 construeerden Dal Negro
e9 en Pixii de eerste machine,^ waarbij^
de electrische stroom oPg
ewekt wordt in draadklossen, die om een kern van weekijzer
zijn
^ gewikkeld
g
0
en afwisselend deolen
van een magneet
P
^ naderen
en er van verwijderd
verwijderd worden,^ waarbijJ het omverschilligis of de klossen bewogen
g worden, dan wel
de magneetpolen. Dit afwisselend naderen en zich
verwijderen
der klossen ten opzichte
van de Po
polen
p
der magneet
brengt
in de eerste plaats
in de ker 8^
^
P
nen dier klossen een verandering(versterking
g (
g en
verzwakking)
toestand tegvan den magnetischen
^
weeg,
wee , waardoor in de klossen zelf inductiestroomen
die verzameld en langs
de geleiding
we^
g
g
g
gevoerd worden. Volgens hetzelfde principe
g
P P als
dat der machine van Pixii waren de eerste eigenlijke
groote machines van Nollet(1849) en Holmes
J gr
(1856 ^gebouwd, met 50 en meerP polen. Zulke
ma-
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chines werden veelgebruikt
voor het voortbrengen
g
g
van licht voor lichttorens, nachtelijke
nachtelijk bouwwerken
•
Reeds in 1847 had Elias aan het anker, d. i.
aan het totaal der stroomopwekkende
klossen den
P
vorm van een radegg
even, waarbijJ de klossengezijnop
P een ringg van week ijzer,
rangschikt
zijn
^
^J , die voorbiJ de polen
draait. De voornaamste verbeteP
ringwas de toepassing
P
gvan het dynamo-principe
(Siemens, 1861.) Fig.
g 351 toont de werking
g van een
D. De electromagneten
n en, worden opgewekt
door
^
Pg
de klossen, waaromheen de electr. stroom sPeelt
waardoor tusschen hen in een magnetisch krachtsveld ontstaat, waarvan de
krachtlijnen
door stippellijntjes
zin
J aangegeven. Het anker
a, dat bestaat uit een met
klossen omwikkeldenelamelg
leerden ijzeren
rin ,ring
wordt door
•
motoredraaid,
waardoor
g
in de aan de magneten n en s
voorbijsnellende
klossen electr.
353. Dynamo
Yn
stroomen geinduceerd
worden,
g
eohema.
welke op
sleepringen
P
P g overgaan,
g
waarvan ze door de sleepborstels
opgenomen
en
P
Pg
naar de stroomleiding8g
gevoerd worden.
DYnmometer,, krachtmeter of arbeidsmeter, toestel
tot het meten van krachten of van de door haar
verrichten arbeid; zijn verdeeld in 3 soorten: 1. D.
met directe metinggbijJ rechtlijnige
J g bewegingen; 2.
D. met directe metingg
bij Jdraaiende beweging;
3. D. met indirecte meting.
P Manometer.
g Zie ook op
krachtseenheid; de kracht, welke aan een
Dyne,
Y
massa van 1am
^ een versnellingg van 1 c.M. in
de seconde mededeelt.
ontstekingg van
Dysenterie,
Y
^ hevige,
P
g diphteritische
het slijmvlies
van den dikken darm, veroorzaakt
snelo eenvolg^
enden stoelgang, met he ' e krampP
enijnin
het fundament. Men onderscheidt de
P
tropische
D., door amoeben veroorzaakt, en de
p
Euro peesche D., door bacillen veroorzaakt. De laatste is langg niet zoo kwaadaardigg als de eerste.
Dyveke, Duveke of Duifje, minnares van Christiaan II van Denemarken,eb.1490
te Amsterdam,
g
dochter van de fruitverkoopster
Si9bric Willem, ,
Ps
die zich in 1507 als herbergierster
te Bergen
^
g in
NoorweS en vestigde.
D' .8 m oeder oefendegrooien
g
invloed uit op
P het landsbestuur; D. zelf bemoeide
zich daar niet mee. Toch werd zij
J in 1516 door
vergif om 't levenebracht
naar men
vrij stellig
^
J
g
aanneemt, door leden van den Deenschen adel.
Duitsche dichters en schrijvers hebben aan haar
en
ggeschiedenis de stof ontleend voor treurspelen
P
romans. In ons land werd in 1904 door het Ned.
Tooneel opgevoerd
Duifje" tooneekPel in verzen
Pg„Duifje",
van Fabius en Reyn9
di .

Edinburgh.
afgeleid
van
E.
E., de 5e letter van het alphabet,
P
g
de Phoenicische He. In het Gothisch vindt men
uitsluitend den langen e-klank; reeds in het Oudhoogduitsch vertoont zich de korte e. In de muziek is e de derde toon van den toonladder.
Eagle,
^ ^ de belangrijkste
^J
ggouden munt der Ver.
Staten van N.-Amerika = 10 dollar = ± fl. 25.—
In 1849 kwamen ook dubbele E. in omloop.
P
Middlesex,
Ealing,
g ^ st ad in het Eng.ggraafsch.
^
ten W. van Londen, 61 000 inw.
titel, van het Deensche Jarl
Earl,^ Eng.
$ adellijke
afgeleid
en overeenkomende met het Nederlandsche
g
„graaf"; de rang van E. was tot in het midden
der 14e eeuw de hoogste van den Engelschen adel,
doch daalde later tot den 3en rang;
tegenw.
is
g
g
het woord E. slechts een titel, diegeen
8 gezag
g 8 over
ebied insluit. Iedere E. is tevens vi8count, welgrondgebied
ke titel uit hoffelijkheid
(by
( Y courtesy)
Yook aan den
J
oudsten zoon van den E. wordt toegekend.
Door
8
den koning
8 wordt hijJ in ambtelijkestukken „onze
zeer dierbare en zeereliefde
neef" genoemd.
g
g
Earn meer (11 K. M. lang)
8en riv. (74 K. M.
Perth in het midd. van Schotlang)
lang in het graafsch.
^
land.
Eastbourne stad in het graafsch. Sussex in het
Z. van En geland aan het Kanaal, 53 000 inw.; zeebadplaats.
P
graafsch. Essex, 0.
East Ham,^ s tad in het Eng.
g^
voorstad van Londen; 133 000 inw.
East Liverpool, stad in den staat Ohio, in het
midden der Ver. Staten, aan de Ohio; 16 000 inw.

East London, distr.-hoofdst. in het Z. 0. van de
Kaa rov.^
(Unie van Z.-Afrika),) aan de mondingg
van de Buffalo in den Ind. Oceaan, haven; 21 000
inw.
East Lothian,
P . Zie Had^ Schotsch graafschap.
8^
di ton.
in het O.
Easton,^ s tad in den staat Pennsylvanië
Y
der Ver. Staten, aan de Delaware, 29 000 inw.;
Lafayette-College; ijzerindustrie,
handel.
J
East Providence, stad in den staat Rhode-Island,
in het N. W. der Ver. Staten, te 8enover Providence;
12 000 inw.
East-Retfort, stad in het graafsch. Nottingham,
in het midden van Engeland,13 000 inw.
distr. van het graafschap
East-Riding,
^
P York,
g0.
^
in het N. van Engeland,
3038 K. M2., 507 000 inw.
g
East-River,
East-River waterweg
g in den N.-Am. staat NewYork die de Lon g-Island-Sond verbindt met de
haven van New-York, scheidt New-York Manhattan van Brooklyn,
28 K.M. lang; er zijn
J twee
3mg
hangende
bruggen
gg over de E.-R.
^
East-Saint-Louis stad in den staat Illinois, in het
midden der Ver. Staten, aan den MississiPPi, 59 000
inw.; handel.
East-Stonehouse, stad in het graafsch. Devon in
het Z. van Engeland, aan het Kanaal, tusschen
proviandPlymouth
en Devon Pport; 14 000 inw.; P
3^
inrichtingen
8 voor de Eng.
g marine, dokken.
Eau-Claire,
Eau-Claire stad in den staat Wisconsin in het N.
der Ver. Staten, 18 000 inw.
noemt men het af wisseEb en Vloed (getijden)
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lend dalen en stijgen
Jg van den zeespiegel, hetwelk ggeb. 1 Maart 1837 te Berlin
J, was van 1870-89
meest 2 maal in 24 uren en 50 minutenlaats
hoogleeraar
te Leipzig
P
g
Pg en woonde daarna meestal
heeft. Het stijgen
7 Aug.^ 1898 te Tutzing;
bij
8 van het water, van laagg water te Munchen,est.
^
g^
J
tot hoog water, heet vloed, het vallen van hoog vond in 1892 te Thebe in Egypte
eenpapyrusa
gYP
water tot laag water eb,
gt
tusschen die beiden ligt rol, die eeneneeskundi
handboek
bleek
te
beg
^
het tij.
de kentering
nvan
9
TJ In verschillende streken vatten (Papyrus Ebers, thans in de Universiteitsb^
ijv. in de Golf van Mexico
en
die
von
Ton
-kin
,
8
g bibliotheek te Leipzig); schreef o. m. Durch Gosen
dermate gestoord,
dat er slechts zum Sinai"(2e
zijn
Sinai"2e druk 1881),f M TYPten in Wort und
J degetijden
g
éénser
P etmaal hoog gwater is. Gedurende een Bild" (1878-79) en een heele reeks hist. romans, die
omloop
zij eb en vloed onder nor- in het oude Egypte
P
P van de maan zijn
gYP spelen.
omstandigheden
op
Eberswalde (tot 1877 Neustadt-E, stad in het
P hun sterkst bijJ volle en
g
nieuwe maan : dan heeft men springvloed, en o P Pruis. reg.-distr. Potsdam, aan het Finowkanaal •
en laatste kwartier: dan is er 26 000 inw.; spoorweg-werkplaatsen,"zerhouhun zwakst bijJ
^J
zooggenaamd dood tij;
^ het verschil tusschen eb en dende bron.
vloed is buitendien sterker wanneer maan of zon
Ebin gen ^ s tad in Wurttember g in het Schwartzin de nabijheid
der aarde staan halfmaandeli'kwalddistr., op
J
J
(
P den oever van de Smiecha; 11 000
sche ongelijkheid). De tiJ d, die er verloopt
P tusschen inw.; industrie.
de culminatie der volle of nieuwe maan en het
Ebionieten ( Hebr. de armen"),)in
, het einde van
intreden van het hoogwater,
noemt men de haven- de 2e eeuw de naam eener Joodsch-Chr. secte,
g
ti
tijd
welke de Mozaische wetbesni
P
^((Eng.
(
g establishment). Deze is voor de scheepvaart
Jdenis enz.) bleef in
vanoot
belang;8is voor eenzelfde plaats
acht nemen en naast het 0. T. slechts het EvanP
^ praktisch
P
ewoonli'k altoos even lang
gewoonlijk
terwijl zij
J Jezus als
g en bedraagt
g voor gelie van Mattheus erkende, terwijl
g bij
Vlissingen
bi vv. 1 uur.
een door den Heiligen
^ Geest begenadigd mensch
dezen haventijd
J wordt de tijd van het nor- beschouwden; de E. verdwenen teen
8 het einde der
d 4e eeuw.
voor alle andere dagen
male hoogwater
g berekend,
g
volgens een dagelijksche
verlating
Eboli, stad in derov.
Salerno, in het Z. W.
g van 50 minuten,
gJ
P
waarbij
gerekend wordt, van Italië, 13 000 inw. Uit dezelaats
stammen
J ook opPeen verbeteringgg
P
tafels. De verklaring van het de vorsten van E.
volens
bijzondere
volgens8
verband tusschen eb en vloed en den omloopP van
Eboli Anna de Mendoza, vorstin van, dochter
de maan, wordt door Newtons ^ aviteits-leerge- van den onderkoning van Peru, Mendoza,geb. 22
juiste theorie, berustend op
van Bui Gomez
P het be- Juni 1540, werd in 1559emalin
8geven. De juiste
g
schouwen van eb en vloed als eengolfbeweging de Sylva,
vorst van E., gunsteling
^
^ g en van 1559-onder den invloed van de met het vierkant der 72 oppermachtig
PP
8 minister van Philips
P II van SpanPan
aantrekkin
afstanden afnemende
8^kracht van zon je; zij was een schoonti, listige
vrouw aan het hof van
en maan, heeft zich echter eerst langzamerhand
Philips
II;
ten
slotte
werd
zij
diens
minnares,
g
p
^
ontwikkeld en is nogg niet zoo ver gekomen
dat zijJ totdat een liefdesg eschiedenis met den staatsg
den haventijden de Wisselingg van eb en vloed voor secretaris Antonio Perez in 1579 diens en haar val
d d
een bepaalde
plaats op
door veroorzaakte; gest. 2 Febr. 1592.
9 dan
P een andere wijze
P
P
waarneming
E. en V. doen zich in de
Ebro, de Iberus der Romeinen, een derootste
gr
P
^ kan bepalen.
e in het N. des lands ; ontS an',
Rijn
9 en de Lekggevoelen totop65 K. M. van de kust, rivieren van Spanje,
in de Schelde tot oP100 K.M. — In de Amazone- springt
Santander)) en
P ^ bij Reinosa (in
( de prov.
P
no nog
merkbaar op 1000
K. M. van mondt benedenFortoso (slechts tot daar bevaarbaar)
riv. zijn
P
J degetijden
de kust.
in de Middell. zee uit. HijJ is 717 K.M. langg en zijn
9
S. G. 1.33)) hout- stroomgebied
omvat 84 980 K.M 2 . Het aan de rechEbbenhout,, z eer harde en zware (S.
g
soort. Het echte of zwarte E. komt van boomen, tot de terzijde evenwijdig
met deP
E. loopende Keizerskanaat
soorten Diospyros en Maba behoorende, die in 0.- (Kanaal van Aragon)
van
a9 ) maakt de scheepvaart
P
Indië opPMadagascar
en Mauritius voorkomen. Tudela tot even voorbij
mogelijk.
g
^ Saragossa
g
g1 k
Minder zwaar is het W.-Ind. of 9roene E. van
Eburonen in de oudheid een Germ. volksstam;
L. en het eveneens vaak zij woonden langs
de B'^noria leucoxylon
de beide Maasoevers bij het latere
y
genoemde aspalath-hout
van den Brya
Chr. Sden
groene
roene E.g
y Maastricht en Roermond. In 54 v.vernieti
P
ebenes en het A rikaansche E. van verscheidene zij
J onder hun aanvoerders Ambiorix en Catuvolcus
Rom. detachementen en omsingelden
een Rom.
soorten Euclea L.
8
Monmouth,
in le 'oen in de omstreken van Namen; dit werd door
Ebbw-Vale stad in hetaafscha
^
P
het W. van Engeland
(tegenover
Bristol); 31 000 inw. Caesar ontzet, die het volgende
jaar
de E. bijnaejaarg
( g
g
g
Ebenezer of Eben-Haëzer ( Hebr. „Steen der hulp"), heel uitroeide. Catuvolcus Plee8de zelfmoord; Ameenplaats in Palestina, waar de Israëlieten door de biorix vluchtte naar Germanië.
PhilistiJnen werden verslagen,
gem. in de Belg.
Ecaussimes d'En
hier
g g
^ bijJ welke gelegenheid
^ g
g
^ prov.
P
de Ark des Verbonds in handen der vijanden
viel. Hene ouwen ten N. 0. van Bergen, 7426 inw. graJ
ter nietgroeven.
Samuel daar een gedenksteen,
Laterlaatste
P
^
herinnerin aan de, ^door zijn
zijn gebed
lá
verkregen,
herinnering
heette bijJ de oude Grieken
Ecbatana of Agbatana
g zege
9
g
der Israëlieten1
de hoofsdt. van Medië, later zomerresidentie der
( Sam. 4 :1-7 :12.)
romanschrijver Perz. en Parth. koningen;
tegenw.
Hamddan(z. a.)
Ebers,^ George,
^ en romanschrijver,
8YP
9^ D. Egyptoloog
^
g
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ECCE HOMO—ECKART.

Ecce homo,(Lat. Zie de menschl"), woorden
van Pilatus ( Joh. 19 : 5)) bijJ den aanblik van den
met doornenekroonden
gegeeselden
Christus.
, gg
g
Vandaar deze uitdrukking
g om een kunstwerk (inz.
lijdende Heiland voorlijdenden
kop)
) te duiden, den
^
Paan

zelfde feit. Aan de klacht wordt niet eergevolg
g ge
ggeven, vóór die scheidingguitgesproken is.
Echteld,
gem. in de prov.
Gelderland, in de
^ g
P
Betuwe nabij
J Tiel, bestaande uit twee gescheiden
g
gedeelten;
edeelten; in het eerre ligt
het dorp
^
rPE. in en het
andere het dorp
Ochten. Beide helften grenzen in het
Z. aan de Waal. Deem. telt
2594 inw. Het dorp
Eccles stad in hetaafrP
E. (300 inw. ligt
schaP Lancaster in het
aan de spoorlijn Kesteren—Dordrecht.
N. W. van Engeland,
aan
g
de Irwell; met de voorsteEchternach ( Echtern kantonshoofdpl.
P in het 0.
van hetootherto
d.
den 42 000 inw.
g Luxemburg,
^
g^ nabij de Pruis.
gr
} 3600 in.w
grens, aan de Sauer (zij
Ecciesfield,
s stad in de
(J r. van de Moesel),
Benedictijnen-abdij
Benedicti
W.-Riding
(gesticht 698 . )— Bekend is de
J
J(g
g van hetgraaf^
schap
van
Sprin
rocessle (dankfeest voor het ophouden
gp
P York in het midd.
P
van Engeland
bijJ Shefden St. Vitusdans, die in de 8ste eeuw daar heerschg
Piaalte), jaarlijkso Dinsdag
op
na
field; 22 000
inw.; .
^ Pinksteren, waarbijJ de
pelgrims
1 ' ms —soms wel 15 000 ing getal —steedsP3aswaren-, Ppapier- en linnensen vooruit en daarna 2 achteruit springen.
fabrieken.
Echtscheiding,
Ech0 weerklank, terugg ^ de opheffing
g
P
rJ
g van den huwelijksband op
de bijJ de wet voorgeschreven
wijze.E.
kaatsing van heteluid
P
g
g
Ecce Homo van
554.
door muren, rotsen, boschkan nimmer door onderlinge
plaats
g toestemminggP
Dilrer.
hebben. Wel kan zonder opgave
wanden of wolken ; zijJ
ave van redenen scheiwordt voortgedip 8van tafel en bed verzocht en door den rechter
wordt
Plaatse, waar het geluid
g tere
g
bracht, slechts danehoord,uwanneer de terugworden. Heeft deze gedeeltelijke
J scheig
g
8 toegestaan
kaatsende wand loodrecht op
P de richting
8 der dip 5 jaar
] bestaan, dan kan met toestemmingg
haar rakendeeluids
en E. door den rechter worden
P J
g
golven staat; de kleinste af- van beidearti
WetteliJ gr
stand, waarop
gronden voor E. zijn
P een E. ontstaat, is 18 M. Beroemde uitgesproken. Wettelijke
J alleen:
meerletter
i egE. vindt men aan de graftombe
overs el, kwaadwillige
^
8^P
g verlating,
g veroordeelingg
gjaa
misdrijf tot een vrijheidsstraf
van 4 jaar
van Caecilia Metella, in de Rom. CamP a a (22
( let- wegens
langer,
ter^P^
e en en
) in het park
P van het kasteel Blenheimg na het huwelijkuitgesproken, en zware
verwondingen
of levensgevaarlijkemishandelin en
House, bij^ Woodstock (17
8mishandelinge
( lettergrepen).
8^ P)
de echtgenootengepleegd.
Bij
Bi' het E.Ech0 in de Gr. mythologie een Nimf, welke
^
Jupiter
bij
Juno, toen deze haargemaal
p
J de Nim- Protes moeten veel formaliteiten in acht ggenomen
8
tegen
fen wilde verrassen, doorgesprekken
ophield;
tot worden. Indien de echtgenoot
nde beg P
P
()
g
g wie(n)
'n van overspel
zich
straf daarvoor werd zijJ in haar spraak
belemmerd, schuldiS^^
P
P o. a. wordt ingebracht,
8
zoodat zij alleen maar het laatste woord, dat zij daartegen niet verweert, wordt hijJ (of
( zij)
J)geacht
g
schuldi te zijn
daarvan
hoorde, kon herhalen ; ten slotte versmachtte zij schuldig
^ en wordt de E. opPgrond
8r
echtgenooten
kunnen
van liefde voor Narcissus, teerde van hartzeer uit tot uitgesproken. Eens gescheiden
g
g
alleen heteluid
van haar stem van haar over- in ons landeen
gaangaan
nieuw huwelijkaan aan.
g
van
bleef.
Eck, Joh. eigenlijk
$ J Maier, een tegenstander
g
in het Z. van de prov.
Limburg,
Echt,gem.
P
g
8 Luther, g eb. 13 Nov. 1486 te Eck in Zwabenland,
in de theologie te In olE. ligt
sPoorlij Maas- werd in 1510 hoogleeraar
7335 inw. -- Het dorp
aan de spoorlijn
rP
gg
tricht—Venlo en telt 1500 inw.; de kerk da Bekent stadt; hijJ bewerkte dat in 1520 te Rome de banvloek
tegen
uit de 13e eeuw.
g Luther en de Lutherschen werd uitgesproken;
Echtbreuk, adulterium, ook wel overspel
p ggenaamd, in 1530 nam hijJ deel aan de confutatie van de A ugsen in 1541 aan de godsdienstde omgang
persoon
met een ander, bur^che Belijdenis
^
^
P
^ 8 van een gehuwd
8 sals ware deze de echtgenoot;
is bij
9 alle natiën en in conferentién te Worms en Regensbur8; hijJ stierf
$
als een strafbaar feit beschouwd, dat ech- 10 Febr. 1543 te Ingolstadt.
alle tijden
g
ter de vrouw gewoonlijk zwaarder werd aangerekend
Eckart of Eckhart,ggenaamd Meister E. beoefedan den man. Volgens het Ned. recht is E. voor naar der mystiek,
geb.
omstr.1260, waarschijnlijk
rJ J te
Y
g
een reden tot echt- Straatsburg,
beide echt8^
notengelijkelijk
g Dominikamer monnik, van 1303-11
scheiding.
J Orde voor Saksen; in 1316
P overtuigde
g
Provinciaal van zijn
8 De bijrJ vonnis van overspel
medePlichti 8 vicaris of orde-meester te Straatsburg,
J of haar medeplichtige
g daarna
P ersoon kan nimmer met zijn
te Frankfort o. d. Main, woonde na omstr.
is E. prior
in het huwelijktreden. Ook strafrechterlijk
^
P
1325 te Keulen ; wegens
kettersche denkbeelden aanin ons land strafbaar, zoowel voor denehuwde
g
g
als voor den on8ehuwde, die aan het feit mede- geklaagd, in 1327, na zijnJ voorwaardelijke
J herroe in vrijgesproken
Jg P
• eerst
na zijn
;
is, en wel roeping,
J dood 1329 werd
Plichti8 is, wetende dat de andergehuwd
^
tot een maximum van 6 maandenevan
enisstraf
. het banvonnis tegen
g hem uitgesproken. In zijn
l^
^
Geen vervolging
kan echter plaats hebben dan oop talrijke
J als
J
ggeschriften en Prekken eischte hij
^ gP
klacht van de(n)
binnen hoofdvoorwaarde van een zedelijk-godsdienstig
J g6 le( beleedigde( n echtgenoot,
^
3 maandenevol
d door een eisch tot echtscheidingg ven, het één-worden met God. In het Nederl. ver8
iJ werken onder den
o f scheiding
grond van het. scheen een bloemlezing
g uit zijn
P^
6 tusschen tafel en bed op

ECKART—EDDA.
titel „Meister Eckharts Mystieke
Geschriften" bij
3'sJ
uitgeefster
dezes.
g
Eckart (Eckehart), De trouwe, P ersoonliJ kheid uit
de D. sage,
u
upillen,
de Harlungen,
wreekte
g die zijn p
P
P
n9
o zijn neef Ermenrich. HijJ zit voor den Venusbergg
en waarschuwt de menschen niet binnen teaan.
g
E. is spreekwoordelijkals waarschuwer.
Eckehart, naam van verscheidene monniken van
St. Gallen. De belangrijkste
is E. I,^ gest.
14 Jan.
^0
g
973; hij behandelde in hexameters deeschiedenis
g
van Walther van Aquitanië
in zijn
Waltharius
q
J »
manuf ortis"omstr.
930) . — E. I I ^ leeraar van her (
to^'n Hadwig
23 April
9 auf dam Hohentwiel,gest.
g
P
990 als domproost
te Mainz;^J
hij dichtte Lat. se quen P
zen (oude kerkgezangen). Met E. I is hij
hij de held
van Schet ets roman Ekkehard." — E. IV,^ ggeb. omstr. 980,est.
g omstr. 1060, heeft zich verdienstelijk
van het klooster
gemaakt door een eschiedenis
g
tot 972.
EckmShi. Zie E99muhl.
Eclecticus, Gr, uitlezer" noemt men een zoodanig
die geen bepaald
stelsel aanvaardt,
gg
P
doch uit alle stelsels aanneemt, wat naar zijn
oordeel waar is ; in de Oudheid noemde men eclectische wijsbegeerte het streven der eclectische wijsvan Pythagoras, Plato en
gBeren om de leeringen
g
Aristoteles tot ééngeheel
samen te smelten •; de
g
voornaamste vertegenwoordigers van deze richtingg
waren Plotinus en Proclus, bijJ
Romeinen o. m.
Cicero; in den nieuwaren tijd heeft men o. a. de
school van Victor Cousin(z. a.) de eclectischeeg
noemd.
Eclips,
of maansverduistering
pe g
g ((z. a. ).
Ecliptica, de groote cirkel aan den hemel, dien
de zon bij haar
schijnbaren
schijnbaren
omloop
]'aarli'kschen
J P
tusschen de sterren door schijnt
beschrijve en die
J te beschrijven
wordt, omdat slechts in de nabijg
J
heidvan dien cirkel de zons-en maansverduisteringen
g
(eclipsen)
plaats
)P vinden. De E. en de Evenaar snijden elkaar onder een hoek, die de helling
ng van de E.
heet; zij
zij bedraagt
tegenwoordig
ongeveer
23° 27',
^
g
g
g
doch wordt in elke
on
gende eeuwongev.
g . 50" kleiher, totdat ze in het jaar 6600 n. Chr. het kleinst
aar maxi
((22° 54')) zal zijn,
J^ om in het jaar
] aar 19 300haar
mum25°
ze weer kleiner
( 21') )te bereiken waarna
s
wordt, enz. De cirkel van de E. wordt in 12 deelgin
verdeeld.Zie
( Dierenriem.)) De snijpunten van de E.
met den Evenaar zijn
J de ae uinoctiaalq
Punten.
(Zie Aequinoctium. )
Ecu heette de voornaamste zilveren munt van
Frankrijk,
Frankrijk,g
geslagen
vanaf 1640-1803 en 3 livres
g
geldend
fl. 1.50.}
Ecuador, rePubliek aan de W.-kust van ZuidAmerika met de GalaPagos-Eil.
307 243 K.M2.
>
1 500 000 R.-Kath. inw. (en heidenen). In het W.
bergachtig
g
g (dubbelketen der Cordillera's met talrijke
vulcanen, de hoogste
g daarvan is de Chimborazzo, 6130 M.), in het 0. het water- en boschrïJ ke
laagland van de Amazonen-rivier. De voornaamste bronnen van bestaan zijn landbouw en veeteelt • verder mijnbouw
en vlechtwerk PanamaJ
hoeden, hangmatten
enz.) en het oogsten
van
g
^
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boschproducten.
De handel is vrij
vrij belangrijk; in
P
1911 bedroeg
g de invoer 16 millioen sucres dollars); de uitvoer ruim 27 millioen. In 1910 waren er
536 K.M. spoorlijnen
en 5340 K.M. telegraaflijnen.
gr
J
De staatsinrichtingg is democratisch-republikeinsch.
P
Naast den, voor den tijd
jaren
J van 4 jaren
ggekozenPresident is er een kabinet van 4 ministers, alsmede een
raad van state; de wetgevende
macht wordt uit 8eoe g
f end door een congres voor den tijdvan 4'J arengekozen
g
senatoren en voor 2 jarengekozen
afgevaardigden). De
g
begrooting
be
ootin beliepPvoor 1913: 18 970 000 sucres.
Er is een universiteit teuito.
Het staand leer
Q
g
telde in 1910: 8556, de reserve ong.
g 44 000 man. E.
is verdeeld in 16rovinciën
en de Galapg
o as-Eil. ,
P
hoofdst. Quito. Het wapen
in fig. 555,
P is afgebeeld
g
de vlagg
is geel
g (dubbele breedte) blauw en rood, in
horizontale banen. E. was vroeger
g een deel van het
rik der Inca's, in 1531
rijk het Spaansch
en
P
behoorde tot 1710 tot
het vice-koninkrijk
Peru, latertot NieuwGranada. Het werd in
1822 vrij en maakte
deel uit van de rePubliek Columbia; als
zelfstandsge staat constitueerde het zich in
1830 onderresident
P
Juan José de Flores. 555. Wapen van Ecuador.
P
Sedert werd het door
voortdurendeart
f ^Jjtwisten en revolutie verontrust. Tegenwoordig
Leon Plaza
P
g
g is president
(sinds
sinds 1 Apr.
1912).)
P 1912
N.-Holland, aan de
Edam,
, g em. in de prov.
P
Zuiderzee, 6891 inw. Behalve het stadje
] E. behoort
ook nog
] Volendam tot de gemeente.
g
g het plaatsje
P
Het stadje
] E. telt ong.
g 5000 inw. en is door een ti amlijnmet Amsterdam verbonden; het werd vermoedelijk in het laatst der 12e eeuwesticht.
In 1784
g
werd te E. de „Maatsch^ j. tot Nut van het Algege
meen" oPg
ericht" E. is een centrum van zuivelbereiding.
Edam,^ e en der Duizend-Eil. op
P de N.-kust van
Java; oudtijdsheette het Poeloe Damar en was er
een lijnbaan,
waar _veroordeelden moesten werf
ken.
Edda (d. i. „dichtkunst" de naam van twee
werken uit de IJslandsche letterkunde. De on g e
of Snorra E.
samen esteld door Snorre Sturleson
E.(samengesteld
tusschen 1220 en 1230)) is een leerboek voor jonge
] g
skalden en bevat een uiteenzettingg der Noordsche
mythologie, een opgave
o ave van de omschrijvingen
en uitdrukkin
^rendl en een gedicht
g en Skaldska
g
van Snorre Sturleson op
vorsten
P twee Noorweegsche
g
het Háttatal
> >,oPsommin gder vers-soorten"). -- De
z.g.
E. kortwegg Eddaliederen
g oudere of SoemundarE.,
ggenoemd, ten onrechte aan Soemund toegeschre ven, en eveneens ten onrechte voor de bron van
de v9
eregehouden,
E. is een, tusschen 1240 en
1250 ontstane, verzamelingg van ongeveer
30 liederen
g
uit de 9e tot de 12e eeuw, welker inhoud deels
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behoort tot de Noordsche mythologie en deels tot
de heldensagen.
Eddy, Mary,geb. Baker, stichteres der Christian
Sciencez.
J
( a. ,) geb. Juni 1821 te Bow bij Concord
^ New-HamPshire, Ver. Stat.),) uit een strenggCalvinistischezin,
huwde
voor
de
eerste
maal
in 1843
8
met een steenbakker Glover, die kort daarop
P stierf;
in 1853 sloot zijJ een ander, ongelukkig
g
g huwelijk met
later door scheieen tandarts Patterson, dat 20 jaar
)
din ontbonden werd. In 1866 meende zijJ haar geneding
zing
g te zijn aan
g van een zware ziekte verschuldigd
haar vaste vertrouwen op
In 1870
P Gods goedheid.
g
schreef zij
J ^^Science and Health. With key
Y to the
Scriptures"
((1903 te Boston, 252e druk; het kostte
P
f 12.50 en ieder discipel
P moest het zich aanschaffen!)
in 1877 huwde zijJ met haar discipel
y en leidde
P Eddy
h met hem vanaf 1881 het „Massachusetts MetaPY
sical College"
overlijde van haar
g te Boston. Na het overlijden
echtgenoot
in 1888 trok zij
zij zich in 1889 opP haar
g
bezittingg te Concord terug,
zij^J in
P
g welke woonplaats
1908 verwisselde met Boston (Massachusetts),
waar zij
J 4 Dec. 1914 stierf.
groep rotsen in het Kanaal, ten Z.Z.W.
Eddystone,
^ gTP
Y
van Pl^
outh; sedert 1897 staat er een vuurtoren oP.
gem. in Gelderland, opP de Veluwe, 20 335
Ede,
^ g
aan de
inw. — Het dorp
P E. telt ong.
g 2000 inw.; ligt
^
Arnhem—Utrecht en Ede—Nijkerk en
spoorlijnenJ
aat snel
de tramlijnEde—Wageningen. Het gaa
door hetoote
en door het ver^ garnizeon
g
keer van vreemdelingen,
die in de zomermaanden
g
aangetrokken
worden door de mooie en gezonde
aan
g
g
liB^
'n.
^
Edele metalen noemt men in het da elijksch
g
leven alleengoud en zilver; in de scheikunde noemt
men E. M. die, welke in vochtige
lucht
bij
gewone
g
Jg
temperatuur
tem
niet oxydeeren
en door eenvoudige
P
Y
g
verhittin uit hun zuurstofverbindingen
verbindingen weer terugverhitting
gg
P bezitten
8gewonnen kunnen worden. Deze eigenschap
behalveoud
g en zilver ook de platina-metalen.
P
is de algemeene
naam voor alle
Edelgesteenten
Edel
g
g
delfstoffen, welke uitmunten door hardheid,lans,
g
zuiverheid, doorschijnendheid,
doorschijnendheid fraaie kleur en lichtedele
en
vermogen.
ZijJ worden verdeeld in
g
half-edele. Tot de edele behooren eenijg e zeer zeldzameesteenten:
robijn,
diamant, robijn, saffier, chry
rY soberyll,
spinel, zirkoon,
^ smaragd,
P aas toer^ P
g topaas,
mali n,$^
granaat, opaal,
turkoois, aquamarijn,
J chryq
P
Ysolith, beryll,
Y> enz. ; tot de halfedele gesteenten:
g
eth3^t, rozenkwarts, katoog,
P chalceg jaspis,
oon, agaat,
carneool, heliotroop,
P onyx,
Y obsidiaan,
g
lazuursteen, barnsteen, vloeispaat,
enz. Bergkristal
P
g
en rooktopaas
worden niet tot de edelgesteenten
P
g
van de handelswaarde valt er
gBrekend. Opgrond
P^
geen grens te trekken tusschen de edele en halfedeleesteenten;
slijpen,
JP ^zeldzaamheid, bijzondere
8
kleur enz. beealen de handelswaarde mee. Hoofdzetel van het slijpen
JP van E. is Amsterdam, van den
handel erin: Parijs
J de halfedelesteenten-industrie
g
concentreert zich te Idar en Oberstein(beide
Obersteinbeide in het
Oldenburgsch vorstendom Birkenfield).)
geb. 20
Edelinck,^ Gerard,^ Vlaamsch plaatsnijder,
^g
J
P
te Parijs
Parij
Oct. 1640 te Antwerpen,
2 Apr.
rP gest.
P
g

1665 werd hijJ door Colbert
nkr J
((z. a.) naar Frankrijk
..
geroepen en door Lodewijk
^k
XVI begunstigd. E. was
een der grootste graveurs
van zijn
tijd. HijJ sneed
J tijd.
vooralrtretten.
Po
Edelweiss,
s Gnaphalium
ium, P lant, tot
leon
de orde der Samengesteldbloemige
^ planten
p
( Compositeeën) behoorend en
hoog
oeig op
P de Alpen
P ^
end ; zij
J ontleent haar
naam aan de zilverkleurige
wol, die takken en bladeren bedekt. ZijJ wordt
gsame door de toeristen
geplukt
en daardoor oop
geP
sommige
met uit.
P
g plekken
roeiingbedreigd.
g
Edessa, stad in N.-MesoPotamië (tegenw.
Ora of
g
Urfa, 72 000 inw. ), oor sPronkelijk Ur (AssY^
' ch
556.
Ruhu), door de MacedoEdelweiss.
niërs E.enoemd,
van
137
g
v. Chr. tot 216 n. Chr. hoofdstad van het Edesseniof
sche
Osroëensche rik'; reeds vroeg
g zetel van
een Christengemeente,
in 741 door de Arabieren,
g
in 1040 door de Selds'nkken, in 1098, in den Eersten
Kruistocht, door Boudewijn,
a broeder van Godfried
van Bouillon, veroverd en tot 1144 hoofdst. van
het Chr. g raafsch. E. sedert 1637 steeds Turksch.
lis
Ko Ptisch Atb6) , het oude A^lli
Edfoe (
magna,
stad in Opper-Egypte in de prov
rov. Assoean,
a9
Pden 1. oever van den Nil;
J met de voorsteden
14 000 inw.
schrijfster,geb. 1 Jan.
Maria, Eng.
Edgeworth,
g
g schrijfster,
1767 in Berkshire,est.
22 Mei 1849 te Edgeg
g
wordthtown ; zij schreef „Essays on practical education" ( 1798 ), verder voortreffelijke
voortreffelijk kinderboeken
romans uit het Iersche volksleven.
1745 te EdgeEdgeworth,
^ Henry
g
8e
y Allen,geb.
S
worthtown in Ierland,est.
22 Mei 1807 te Mitau
g
bijJ Lodewij XVIII, was de biechtvader van
Lodewijk XVI en sprak
dezen op
P
P het schavot de
bekendebleven
woorden toe: „Zoon van den
g
Lodewijk,stijg
Heiligen
^ g op
g Lodewijk,
P ten Hemel!"
Edict(Lat.), een van de overheid uitgaande
g
bekendmaking;
bij de Romeinen de besluiten der
^ J
magistraten, inz. die der praetoren,
later: een
P
verordenin van den
landsvorst — E. van Nantes,
es,
het besluit, waarbijJop
Hendrik I V van Frankrijk o
13 April
de vrije uitoefeP 1598 aan de Hugenooten
g
ningvan hun godsdienst
verzekerde; zij
zij werden
g
gehandhaafd
in het bezit van hun kerken en kregen
en
^
de volgende rechten: toegang
P
l^ ^ tot alle openbare
onderwijsinrichtingen
onderwi'sinrichtin en en hospitalen,
het bekleeden
P
van alle ambten en waardigheden,
het bezetten
g
van de helft der zetels in de handelskamers, het
houden synoden
den en het met militaire macht bezetten van een aantal steden; 23 Oct. 1685 hief
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Lodewijk
Lodewijk XIV
(Zie ook HugeV het E. v. N. weer oP .Zie
u9e ham, Stamford en Leicester) en werd 26 Mei 946
vermoord.
het frontispice
bij
Edinburgh
Edom(Hebr. „roodachtig"),bijnaam
van Esau,
g (Zie
J de E. ), hoofd(
P
J
stad van Schotland en van het Schotsche graaf- en naam van het land, dat door Esau's nakomescha
p E. o f Mid-Lothian ((z. a.) , niet ver van lingen, de Edomieten,^ ten Z. en Z.W. van de Doode
den Firth of Forth, aan het Union-kanaal naar Zee bewoond werd. Na de Ballingschap
8re P der Joden
Glasgow,
met de havenstad Leith aaneen gebouwd,
veroverden zij
g
g
J het Z. van Judea, dat van toen af
320 000 inw.; oud residentie-slot der Schotsche Idumaea(z. a.) heette, terwijl
J het oude E. aan de
konin
ood
(
Yr
); daarachter is de 250 M. Nabateeërs kwam.
g en Hol
hooge
Edris Idris een afstammeling
g rots Arthur's Seat. In het midden der stad,
g van Ali stichtte
oP
hooge rotsen,
E. Castle,
zij
^tegenwoordig
g ligt
^
g g in N.-W.-Afrika een rijk,dat tot 974 door zijn
dienende voor kazernen en magazijnen; univerwerd.
gen, de Edrisiden,geregeerd
g g
siteit (1583 ), sterrenwacht, Nationale Galerij;
Eduard de Belijder,
koning,
J inJ ^ Angel-Saksisch
g
g^ geb.
dustriebrouweri
1002; hij
vanaf 1042 en stond onder den
Jen en branderijen).
(
Jregeerde
g
Edison, Thomas Alva Am. uitvinder, eb. 10 invloed vangraaf Godwin,
^ g est. 1066 ;^ in 1611 heiligg
Feb. 1847 te (Milancouranten
Ohio), was eerst
- verklaard.
jongen,
later telegrafist,
en richtte te J
Newark bij
Eduard, naam van 7 koningen
(Zie
1
g
^
(
g van Engeland.
g
oP Groot-Brittannië en Ierland, ^Geschiedenis ). —
New-York een fabriek op
P tot het vervaardigen
g
van de door hem uitgevonden
werktuigen,
en in Eduard Ill,^ koning
van 1327-1377,
g
g
g van Engeland
g
1876 een werkplaats
te Menlo-Park, in den staat g eb. 13 Nov. 1319 te Windsor; onderwierp
P
P de Schotten opnieuw
en maakte, na den dood van zijnkinP
derloozen oom, koningg Karel I V van Frankrijk,aanspraak op
P de Fransche kroon. Hij
^ overwon de
Franschen 24 Juni 1340 in den zeeslag
gbijJ Sluis
en 26 Aug.
^ 1346 bijJ Crecy;
Y na de overwinning8bij
J
Maupertuis
( (19 Sept
P
P 1356)) sloot hijJ den vrede van
Bretigny
(8
Mei
1360
,
waarbij
hij
Guyenne,
Poitou
,
)
JJ
^ Y(
Y
en Ponthieu verwierf;est.
21 Juni 1377 te Shene.
g
— Eduard IV,, koning
van 1461—
g van Engeland
g
1483,eb.
g 28 April
P 1442 te Rouaan; hijJ was een
zoon van denrotector
Richard,^ hertog
P
g van York,
en liet zich 2 Maart 1461 tot koningguitroepen;
P
hiJ versloeg
g het leer
g van Hendrik VI en bracht
hem in 1465 alsevan
ene
in
den
Tower;
in
1470
g
g
vluchtte hij, tengevolge van een oopstan
stand onder
aanvoeringvan zijnJ broeder, den hertogg van Clarence en Warwick, naar Holland; keerde in 1471
557. Edison.
terug en overwon zijn tegenstanders
bijJ Barnet en
g
New-Jersey;
groot laboratorium te Tewkesbury;
hij liet alle leden van het geslacht
Y daarenboven een 8T
Y J
g
(New-Jersey), verder houden
OOrange
g^vote
fabrie - Lancaster ombrengen,
Hendrik VI 22 Mei 1471 en
g
ken zich bezig
bezi met de toepassing
zijner
uitvindingen, Clarence op
est. 9
gg
P
P 18 Febr. 1478 vermoorden;gest
waarvan de voornaamste zijn:
de
gob.
J de phonograaf,
P ^
Pr. 1483. Zijn
] g zoons Eduard V.
,g
J minderjarige
microP hoon, de aërohoon,
demegaphoon,
me hoon, de trein- 3 Nov. 1470, en Richard, werden op
P
P last van hun
telegraaf,
mimeo^aaf • verder oom, den hertog
8^ ^ fde kinetoscoop,
P^
b van Gloucester, die zich als Rimaakte E. zich verdienstelijk voorg
de invoering chard III 26 Juni 1483 van de kroon meesteremaakt
g
van het electrischloeilicht
en bouwde hijJ de had, onder beddenesmoord.
— Eduard VII,^ kog
g
eerste electrische centrale voor electr. licht.
ningvan Groot-Brittannië en Ierland keizer van
Edmonton, stad in het graafsch. Middlesex in Indië,eb.
g 9 Nov. 1841 te Londen; hijJ volgde
g 22
het Z.10. van Engeland, ten>
N.O. van Londen; Januari 1902 zijn moeder, koningin Victoria, op
65 000 inw.
den troon en was sedert 1863ehuwd
met Alexang
Al- dra, dochter van Christiaan IX van Denemarken;^ hijJ
Edmonton,(Fort E.),hoofdst. derrovincie
P
berta in het Z.W. van Canada, aan de Saskat- stierf 7 Mei 1910.
chewan ; 25 000 inw.
van Wales,
Eduard,
^ vorst van A quitanië
^ prins
P
Edmund de Heili
zijn
ge^ werd in 855 koningg van 0.- wegens
J zwarte wapenrusting
g
P
g bijgenaamd:
J g»de
Anglië werd door de heidensche Denen, die een Zwarte Prins", de oudste zoon van Eduard III,
inval inZzi
hadden, 20 Nov. 870 ggeb. 15 Juni 1330 te Woodstock;^ hijJ overwon 19
.J n land gedaan
g
onthoofd ; hij
der Eng.g Set.
de Franschen en werd
J wordt als schutspatroon
P
P 1356 bi' JMaupertuis
P
koningen
konin
en beschouwd.
in 1362 door zijn
J vader tot vorst van Aquitanië
q
de Oudere, koning
g der West-Saksen en verheven, resideerde te Bordeaux enee
^ P ten
der verse ' de Angelan en Saksen van 940-946; ^
gunste van Peter den Wreede in den strijdom den
bij
8 Juni 1376 te
J beóorloog de de Schotten en Denen, veroverde Castiliaanschen troon in;est.
g
de Deensehe vijf steden (Derby,
Lincoln, NottingY>
g Canterbury.
Y
noten.)
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prov. Antwerpen, ten
Eeckeren, g em. in de Belg.
8P
N. van Antwerpen,
8890 inw.
rp
0.-Vlaanderen, ten
Eecloo, stad in de Belg.rov.
Eecloo
P
N. W. van Gend, 13 673 inw.; kantfabrikage en wolspinnerij
J en.
P
gem. in Zeeland, aan de Belg.
ten Z.
Eede,
^ g
g grens
^
van Aardenburg
de tramlijn Breskens—Mul^
g (aan
deghem , 1025 inw.
Eeden, Frederik Willem van, Ned. dichter en
schrijver
geb.
3 Apr. 1860 te Haarlem, werd in
TJ ^ g
P
1886 te Amsterdam
doctor in de mediciJnen, was van 1888deel
1895 als
genoot
van Dr. van Benmededirecteur
terhem
g
van het PsYchotherapeutisch Instituut te
vestegde
Amsterdam,
zich in 1895 weer te
o PBussum. Vanaf de
richting
g (1885) van de
Nieuwe Gids" tot in
1892 werkte hijJ aan
mee,
dat tijdschrift
later aan het „Twee- 558. Fr. van Eeden.
maandelijksch
TijdJ
J
schrift" en ,De Gids". Tal van werken ver
schenen van zijn
J hand: dichtbundels, studiën,
romans, tooneelstnkken. Behalve op letterkundig
g
bewoog
hij zich vanaf 1897 ook opPeconomisch
g J
gebied.
In
1898
stichtte
hij
hij
te
Walden
de
communisg
tische kolonie Walden", die na eenige jaren verliep.
P HijJ richtte den bond „Gemeenschappelijk
Grondbezit" op
een Ppoos lang
g het
P en redigeerde
^
hij
orgaan
daarvan: ^,De Pionier." In 1903 nam hij
g
een werkzaam aandeel in deoote
spoorweg^
P
gstaking
g daarna richtte hij, om de slachtoffers te
steunen en aan werk te helen,
oote winkelzaken
P ^
op
grondslag
o , die na een paar
gP
P
8^
Pcoöperatieven
P
jaar
bleken en van E. niet
jaar eveneens misbikkingen
g
alleen heel veelgeld, maar ook
veel teleurstelling
g
gekost hebben.
De reeks van zijn werken
is te lang
J
g
om hier opgenomen
te worden; het meest bekend:
Pg
het sprookje
J ^^De kleine Johannes"; het gedicht
g
P
Ellen een lied van de Smart," het tooneelstuk
IJsbrand" de roman Van de koele meren des
doods". In 1915 had zijn
J tooneelstuk „de Heks van
Haarlem" veel succes en trad hijJP
op als mederedactour van de Groene Amsterdammer." Minder beGrass rietjes",^ J„Grassprietjes",kend, doch uitersteesti
g gzijn zijn
een bundel hekeldichtjes, die hij in 1885 uitgaf, onCornelis Paradijs
Paradijs.
der hetseudoniem
P
hen C. P. van, een rijk Amsterdammer, eb.
in 1815est.
in 1889, was
ruim 25 jaar
^
J president
P
g
van de Ned. Bank en schok zijn
het
J stadgenooten
g
VondelPark.
waren in de 0.-Germ. rechtspraak
de
Eedhelpers
P
p
ersonen die opgeroepen waren om de geloof waarpersonen,g
digheid van den eedplichtige te staven en die met
hem den eed aflegden.
g
Eekhoorntjes Sciuridae vormen een fam. der

Knaagdieren. Het E. heeft een slankeestalte
g
en een dicht behaarden, lanen
g staart; komt
voor in alle werelddeelen, met uitzondering
g van
Australië. Het 9ewone E.
S. vulgarisL.)
L. is rood(^g
achtig
g bruin, aan den
buik wit, zelden grijs,
zwart ofevlekt;
het
g
voedt zich met noten,
eikels enz. en eet ook
jonge
vogels
en eieren;
g
g
het isemakkeli'k
te a
J
g
temmen. Het zoogenaamS.
de kat-E, ^
of grijze-E,
9^
cinereus L. wit of grijs
tot zwart, komt in NoordAmerika voor. De reuzenE.IndischeE.of
559. Eekhoorn.”
konings^
E. S. maximes Schreb.
M ,,' t.,
g
of indices Erxl.} bereikt een lengte
van 45 031.1
Belg.
Eekhoud, Georges,
Eekhoud
9
g schrijver in de Fr. taal,
geb.
eb. 27 Mei 1854 te Antwerpen,
rP mede-redacteur
hijschreef $revan de Etoile
Bel e"
g te Brussel; hij
^,
dichten, romans La nouvelle Carthage",
g 1888)
en novellenKermesses"
1889) en beschreef oop
C
meesterlijke wijze het leven der Vlaamsche boeren.
Eelco of Ethelocus, 12e abt van het Friesche
klooster Lidlum,eb.
g omstr. 1170, werd in 1228
abt van dat klooster, onderscheidde zich, hoewel
in de toen in Friesland heerschendearti'twisten
P J
mee betrokken, door zijn
J deugdzaam leven en
werd in 1232 opP een nacht doodgeslagen door
monniken, die hijJ
wegens
hun brasserijJ berispt
P had.
g
E. werd later heiligg verklaad.
Drente, 2661
Eelde,
P
,ggem. in het N. van de prov.
inw. Het dorpje
rP] E. en de omstreken worden in den
zomer vooral vanuit Groningen
g druk bezocht om de
fraaie omgeving.
riviertje in het N. van de prov.
Utrecht,
Eem, riviertje
P
ontstaat te Amersfoort uit de samenvloeiing
g van
de Barneveldsche en de Luntersche beek, watert
vrij
P en
J af in de Zuiderzee, wordt door zeilschepen
stoombooten bevaren, doch is door de teerin
g ge
diepte
g De
P een lastige
g en onbetrouwbare waterweg.
E. heeft zoowel aan de stad Amersfoort sterkte
aan de Eem") als aan de dorpen Eemnes-Binnen
en Eemnes-Buiten hun naamgegeven.
gg
gem. in het N. van de prov.
Utrecht,
Eemnes,
^ g
P
aan de Eem en aan de Zuiderzee, 1354 inw., bestaat
uit de dorpen E.-Binnen (in het Z. en E.-Buiten
(in het N. deremeente
die in de 14e eeuw stedeg
like
J rechten bezaten en steeds overhoop
Plagen
g met
de Utrechtsche bisschoppen.
PP
Eems(Duitsch Ems riv. in N.-W.-Duitschland,
ten N. van Paderborn, mondt met een 1,8
ontspringt
P ^
K.M. breeden mond uit in den Dollart, waarvan de
toegangen uit de Noordzee nogg Oude Wester E. en
Oude Ooster-E. heeten (links en rechts van Borkum). De E. is 325 K.M. lang, waarvan 224 K.M.
bevaarbaar (van Greven af). Door kanalisatie en
doorsteken is de E. thans een deel van het Dort-
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mund-Eemskanaalz.
verder gaan
nog
( a.)) geworden
g
g
tal van kanalen naar de E.
in N.-W.Eems-lade-kanaal^ scheepvaart-kanaal
P
Duitschland, van Emden naar Wilhelmshaven, 73
K.M. lang,
g 2,1 M. diep,
P 6 sluizen; bijJ Emden met
het Dortmund-Eems-kanaal verbonden.
Eenden Anatidae of Zee f bekken Lamellirostres),
orde der Vogels
breeden
; zij
og
J hebben een platten,
P
snavel, die ongeveer
zoo lang
P met
g
g is als de kop
zachtvel is bedekt en aan de kanteneribd.
Hun
g
zijnkort en tusschen de voorteenen hebben
o oten zin
P
zij
mannetje is meestal bont8eJ zwemvliezen. Het mannetje

560. Eenden.
L Wilde E.; r. Tamme E.
vederd, het wijfje
heeft vederen met eenvoudiger
g
J
kleuren; zij zijn
zijn voortreffelijke zwemmers. De eenden
zijn
die in het N. hun eigenlijk
g J vaderland
J trekvogels,
g
dierlij
hebben. Zij
Zij voeden zich met plantaardig
P
g en dierlijk
door de eigenaardigeinrichting
inrichtin van den
bek (dwarse richels) loopt het water
er uit weg
g
blijve de vaste
als zij
ehaP
t hebben en blijven
J iets oPg
over (vandaar hun tweede naam) en
zijJ doorhun vleesch, hun eieren en hun dons nutAnas boscasL.)
L. heeft het
ti . Bij
J de wilde E. (Anas
mannetje een metaalgroenen
kop
mannetje
P en hals, met
8
is roodachtigg
witten band om den hals, het wijfje
bruin en donkerevlekt;
zij
zijzijn
zijninheemsch opP de
8
N. helft der aarde; bijJ
ons zijn
trekvogels
zij
^hetg
zij
zijn
J de stamvorm van onze tamme E. A. domestica L.), die echter veeloter
8^ worden, en de
door teling
8 daaruit ontstane variëteiten. De winterA. crecca L. , onze kleinste E.-soort, overtaling(A
taling)
bij
J ons en trekt in het voo TJ'aarmaar het Z.
A.
L.)) komt voor in
De zomertaling
n9 (A.
qquerquedula
q
Midd. en Z.-Europa,
P en in Midd.-Azië. De smient
( Peneb
Penelopee L.)
L. komt in N.-Europa
P en N.-Azië voor
enasseert
bij^]het trekken in voor- en najaar vaak
P
inoote
troepen ons land. De slob- of lepelbek-E.
p
TP
een
Spatula cl
L. die aan de snavel punt
P
ypeata L.)
lePelachti ge verbreeding
g heeft, een meer N. soort,
komt bijJ ons en in Duitschland zelden voor. De muskuseend A. moschata is de grootste soort, geeft een
muskusacht' en reuk af, welke veroorzaakt wordt
door een afscheiding
g van de staart- of stuitklier
bij
en komt voor in
mannelijke exemplaren
J de mannelijke
P
Brazilië en Para u a. Behalveg
deze leven er nog
tal van andere soorten over deeheele
wereld verg
spreid.
(Zie
ook op
P
(
P Eidereend en opP Ganzen.)
Eendenmossels Le p adidae , tot de Schaaldieren
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oe der Lagere
Schaaldieren) behoorend dier, met
(groep
a9
een uit twee beweeglijke
g J kleppen
PP bestaande, aan
eenP
^ es ierden steel zittende schaal; met dien steel
zijn zij vastgehecht aan drijvende voorwerpen.
Eenhoevi
g e dieren Solodungula) noemt men een
groep
zoogdieren,
g
die slechts
ééngeheel
gevormden
teen
8
g
bezitten, waarvan het uiterste lid in een hoornen hoef
steekt. De eenige soort dieren, welke ertoe behooren,
zijn de paarden,
waartoe
P
ook behooren de ezel, de
dzigg
eiai en de zebra. In de
nieuwere leerboeken worden
de E. D. met de Neushorens 561. Eendenmossels.
(3 teenen) en de Tapirs ( 5
teenen) vereenigd tot de Orde der Dieren met oneven aantal hoevenPerissodact
(
yla).
Eenhoorn,^ een fabelachtig,
8 woest en ontembaar
dier in deedaante
van een paard,
met een langen
g
g
P
hoorn op
P het voorhoofd; zinnebeeld der kuischheid;
ook een heraldieke figuur
^ ((die o.a. in het En8el sche
wapen
voorkomt; zie het wapen
P bij^ Groot-BritP
tannië).
Eenrum,gem. in het N. van Groningen, ten Z.W.
van Warffum, 2686 inw.
Eenzaadlobbïe planten,^ klasse van hetplantenEenzaadlobbige
P
rijk. De E. P. (of Monocotyleae) hebben een kleine
kiem, die slechts één enkele zaadlob of kiemblad
E. P. is de bladstand afwisselend, de
heeft. BijJ
bladeren missenewoonli'k
J bladstelen en hebben
g
evenwijdige,
J g overtakte hoofdnerven; de bladrand is
zijn drietalk^ en bezitten veelal
ggaaf. De bloemen zijn
twee kransen van bloembekleedselen, twee kramen
van meeldraden en één van vruchtbladeren. Het
meest sprekende
type
van E. P. zijn
P
^ de Leliegewas^
YPe
sen (Liliaceeèn).
eb.
17
Mrt.
1781
Jacques
de,
Eerens, Dominique
^ ^
8
te Alkmaar, trad opP 17-jarigen
J g leeftijd
^ als soldaat
in Nederl. dienst, nam deel aan de oorlogen
8 van
het Keizerrijk,
J werd in 1814 kolonel in Ned. dienst,
in 1815eneraal-majoor,
in 1826 luit.-generaal,
in
l
g
g
1829 directeur-generaal
van oorlog.
g
g In 1834 werd
E. benoemd tot luit.-gouv.-eneraal
van Ned.-Indië,
g
in 1836 werd hijg
hgouv.-generaal;
8
^est. te Buitenzorg8 30 Mei 1840. Zijn
^J bestuur werd zeer ggeroemd.
W.-VlaandeEerne hemgem. in de Belg. prov.
Eerneghem,
P
ren, ten Z.W. van Brugge, 5182 inw.
Eerset
,ggem. in N. Brabant, ten W. van Valkenswaard, 1157 inw.
Eerste Edele. Vóór de RePubliek hadden de Staten
van Zeeland bestaan uit den abt van Middelburg,
g
de edelen en desteden(Middelburg,
stedenMiddelbui Zierikzee, Goes,
Tholen en Reimerswael). In 1847 was voor een onechte zijlinie
der Bourgondiërst
het markiezaat van
J
9
Veere en Vlissingen
opgericht,^ waaraan de rangg
Pg
van Eerste Edele verbonden was. In 1558 stierf de
laatste bezitter, Maximiliaan van Bourgondië, kin-
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tevergeefs
te derinsen
derloos, en het markiezaat werd lang
van den bloede voeren dezen titel
P
^
g
kooP
aangeboden.
In 1566 kocht koningg Philips
Efeaiers. Zie op
p het
PE
pheziërs.
g
en zond zijn
Effen, Justus van, Ned. letterkundige,
geb. 21
g, ge
1l vertegenwoordiger naar de Staten. De
Oranje, stadhouder van Zeeland, had Febr. 1684 te Utrecht, was aanvankelijk
van Oranje,
prins
P
J werkzaam
reeds te voren bewerkt dat zijn
van alsouverneur
aanzienlijkel
van aanzienlijke
jongelieden,
gr
J zoon, de graaf
, werd
g
g
Buren, die heer van St.-Maartensdi
in 1727 eersteezantscha
secretaris
in
Londen,,
J k was, E. E.
Ps
werd. Deze moest nu wijken
voor den verte enwoorna zijn terugkeer
commies van 's Lands magazijnen
g
g
diger des Konings.
tegen
gsBijJ den opstand
P
P J te 's-Hertogenbosch,
g Spanje
g
ggest. 18 Sept.
P 1735. Door zijn
^
hielden de Zeeuwsche edelen de zijde
$^ „Hollandsche Spectator"
J des Konings,
P
((z. a.)) heeft hijJ zich een
uitgezonderd
de Prins, die als vertegenwoordiger duurzamen roem verworven.
uit
g
van zijn
Egede,
van Groenland,, geb.
g ^ Hans, de apostel
J zoon, de stem van den adel uitbracht. De
P
g
andere edelen en de abt van Middelburgg verloren 31 Jan. 1686 in Noorwegen, was van 1721-36 als
hun recht om in de Staten te komen; Vlissingen
en
zendeling
in
Groenland
werkzaam;
hij
werd
in
1740
g
g
^J
Veere werden als steden toegelaten.
ZijJ kochten het superintendant
van de Groenl. zending;
g
P
g^ ggest. 5
markiezaat, betaalden het echter niet, zoodat de Nov. 1753 te Stubbek'óbin
.) — Zijn
(
1
g Falster
J zoon
erven van Maximiliaan van Bour9ondié het in 1581 Paul E.
zijn vader bijJ zijn
E., geb. 1708, was zijn
zij arbeid
oPnieuw veilden (koning
Groenland behulpzaam
en volgde
(
p had het 66k nooit
g Philips
P
g hem als superP er
betaald). Nu werd de Prins van Oranje
7 kooper
P en intendant daar op;
P gest. 1782 te Kopenhagen; hijJ
feitelij óók voltooide de door zijn
daardoor onbetwistbaar E. E. HijJ kreegg feitelijk
vertalingg van
J vader begonnen
g
• stemmen van Vlissingen
g en Veere, immers kon het N.-T. in het Groenlandsch en schreef o.m.
"• daar tot magistraat benoemen, wie hijJ wilde. een Groenl.-Deensch-Lat. woordenboek1750.
(
de Republiek
Daardoor hadden in Zeeland tijdens
Egelsche
Zee. Zie A e9eische Zee.
P
g
van Oranje
Oranje 3 stemmen van de 7 (want
derinsen
Eg ei familie uit de orde der Insecteneters In(
P
Reimerswaelteniet
en daardoor zéérgrooten
ooien sectivora) ; het lichaam der E. is geheel
bezet met
8^g teniet)
g
in hetewest.
stekels of borstels, die, wanneer het dier zich inééng
rolt, naar alle richtingen
Eerste Kamer. Zie Staten-Generaal.
g een verdediging
^g vormen. De
Eeuwig
g
^ Edict. 1)) Overeenkomst in 1577 gesloten
en
tusschen de Alg. Staten der Nederl.ewesten
g
Don Juan die door koning
p II van Spanje
g Philips
P1
naar de Nederlanden wasezonden
als landvoogd.
g
De Staten beloofden hem als landvoogd
g te zullen
hoogheid
erkennen
en 's Konings
erkennen, het Kath. geloof
^
g
g
te handhaven; Don Juan beloofde de Pacificatie
van Gent te zullen naleven en het vreemde krïJgsvan Oranje,
Oranje
volk weg
P
g te zenden. Noch de prins
Holland en Zeeland hadden het E. E.eg
562. Egel.
g
teekend. Dit E. E. duurde nogg geen
jaar — 22)
g
met
stekels
bezette
huid van denomgeeft
dan
Het in 1667 door de Staten van Hollandenomen
^ g
g
poote en onderbesluit,, waarbijJ in Holland de waardigheid van stad- de onbeschermde doelen: kop,, ooien
van het lichaam. Diteschiedt
door middel
houder werd afgeschaft
en bepaald
dat aan de Stag
P
g
s ier die in gewone
houdingg
ten der overige
gewesten verzocht zou worden te van een ringvormigespier,
g
gg
recht uit op
besluiten datgeen
of admiraal-generaal
P den rug
gligt.
^ Om deze stekels wordt de
A
g
g kapiteinewoneE.,
E. die ook in ons land voorkomt, gemeenlijk,
er ooit stadhouder zou worden of blijven en in de gewone
g J
instructie van iederen te benoemen kaPitein- gene- hoewel ten onrechte, stekelvarken g enoemd. De9 eis
een
schuw
wone
E.Erinaceus
Euro
aeus
L.)
raal of admiraal op
(
p
P te nemen, dat deze nooit een
verzoek om stadhouder te worden zou doen of in- nachtdier, mg.
g, dat leeft van insecten,
g 30 c.M. lang
onschadelijk als muien.Dit besluit werd tegen den raad van de Witt, kikvorschen en muizen; hij is onschadelijk,
te temmen,
die het stadhouderschap
ger zelfs nuttig,gemakkelijk
g
P van Holland alleen maar
wilde scheiden van het opperbevel
over leger
PP
g en bouwt zich een nest van boombladeren en brengt daarin den winter door in een toestand van verstijving.
vloot genomen opP aandringen
van Cas
vloot,
a9
p ar Pel
g
Zie op
Egelantier.
z. a.) en Vakkenier, burgemeester van Amsterdam.
P B008.
g
Eger,^ zïJ -riv. van de Elbe, in het N.W. van Bogingen met HolGelderland,
selgmg
, Utrecht en Overi J
op
b.
land mee; Zeeland, Friesland en Groningen weiger- hemen; ontspringt
P het BeiJ ersche Fichtel^,
P
is 310 K.M. langg en valt bijJ Theresiënstadt in de Elbe.
den. Dit E. E. werd in 1672 ingetrokken.
er, stad in het N.W. van Bohemen, aan de
Eeuwige
g^
g Stad ((Lat. Urbs Aeterna), kerkelijke
naam voor Rome, die reeds uit de 4e eeuw n. Chr. Eer
g en aan den voet van het Fichtel geber e;
28 000 inw.; industrie;, in het stadhuis te E. werd
da Bekent.
, bij de 25 Februari 1634 Wallenstein vermoord.
Efendi Eendi d. i. ,,heer,"ebieder"
g
Egaria een bronnimf, die woonde in een donkere
Turken eeretitel voor staats- of burgerlijke
8'ke ambten daar den Rom.
tenaren dikwijls
P
8r ^ waarin een bron opwelde,
J met den naam van het ambt ver- grot,
koningg
Numa wijzelessen gaf over de regeling
van den konin
bonden,,
bijv.Hakim-E, eerste lijfarts
g g van
J
Sultan, Imam-E.
depriester
van het Serail enz. Ook denodsdienst.
Imam-E.,
p
g
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handelsstad in Noepe
Eggan,
^g
P (Westel. Soedan;
N.-Nigeria),
aan den r. oever van den Niger;
N.-Ni
g 25000
^
inw.
NeE muhl ( Eckmuhl), dorp
P in het reg.-distr.
8
der-Beieren, in het Z.O. van Beieren, 450 inw.; met
kasteel; bij E. overwon Napoleon
I April
p
P 1809 de
Oostenrijkers (onder aartshertogg Karel))en benoemde
Davoust, die zich daarbijJ zeer onderscheiden had,
tot vorst van Eg9muhl.
Egg-shells (Eng. „eierschalen"), zeer dun, doorChineesch porselein.
schijnend
P
Egham,
Y in het Z.
g ^dorp
P in het graafschap
P Surrey,
^
van Engeland, aan de Theems bij Windsor; 13 000
inw.; hoogeschool voor vrouwen en sanatorium voor
krankzinnigen.
g
of (beter)
Eginhard
(
) Einhard, was de biograaf
g
en
van Karel den Groote, dienseheimschrijver
g
hijJ was ook hoofdopziener
trouwe begeleider;
der
g
P iener
openbare
werken; ggeb. omstr. 770 in Maingau
Main au, trok
P
Imma
na Karels dood, met zijnemalin
g
terug;
(gest.
g
g est. 836)) te Michelstadt in het Odenwald tere
enstadt (bij
bouwde later het klooster SeligJ
( Miihln;est.
helm a. d. Rij
J)
ge
g 14 Mrt. 840. W. heeft nageDe zoo
zoogeelaten het werk „Vita Carolini."
^
„Annales Einhardi" zijnvermoedelijk
J niet
door E. geschreven. De sage
g van „E^'nhard en
Emma", die volgens de overlevering
g een dochter
van Karel den Groote was, in dichtmaat bewerkt,
berust vermoedelijkopPeen verwisseling
^ met An9 filbert. Deze sae
g is in het Ned. bewerkt door Jacob
Cats.
Egmond,
^ D e abdij of het klooster van, werd in 889
g
als nonnenklooster gesticht door Dirk I, graaf
van Holland, in 977 door Dirk III tot een monnikenkloosteremaakt;
in de 13e eeuw verwierven
g
te drade abten van E. het recht om staf en mijter
J
g en evenals de bisscho
PPen. Van 1340 tot 1437
was er een twist tusschen de abten van het klooster
die tenslotte
en de heeren van E. over landerijen,
J
op
dezen laatsten toegewezen
g
P bevel van den paus
P
werden. De laatste abt was Govert van Mierlo.
In 1573 werd deze abdij, de begraafplaats der
graven van Holland, verbrand door de benden van
Sonoy.
naam van een zeer oud en aanzienlijk
Egmond,
g
Holl.eslacht,
waarg
van volgens de overleveringe
Friesche
g
koning
de
^ Adgillus
9
stamvader was. De
eerste heer van E.,van
wien met zekerheid
iets bekend is, is Berwoud of Beroald, 9e
heer van E., die 1
Mei 114 bij Vroonen y.
^sneuvelde in een slagg
,
,
z,
te endeWest-Friezen.
6/,
De meest bekende
/
in onzeeschiedenis
g
is Lamoraal,
563. Lamoraal van
graaf van
E., P rins van Gaveren
Egmond.
^
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en heer van Purmerende, Hoo
gwoede, Aartswoude en Beierland en tal vanoederen
in Vlaang
deren, tweede zoon van Jan van E. (kamerheer
van Karel V, ridder van het Gulden Vlies, est.
19 Apr.
P 1528 ), ggeb. 18 Nov. 1522 te Hamaide in
Henegouwen,
g
ggunsteling
g van K arel V, dien hijJ vergezelde op
P den tocht naar Afrika in 1541. In 1544
trouwde hi'
J met Sabina van Beieren, in 1546 werd
hij
J ridder van het Gulden Vlies en bevelhebber
van het leger
bij
g van Karel V . In de slagen
g
J St.
Quentin (1557)
(
) en Grevelingen
ng
((1558)
) verwierf hijJ
grooten
roem. Na den vrede vertoefde hij
g
J als
gijzelaar in Frankrijk; in 1559 benoemde Philips II
E. tot stadhouder van Vlaanderen, lid van den
Raad van State en bevelhebber van het Spaansche
P
krijgsvolk.
Met Willem I en den graaf
van Hoorne
^
g
en van kardiverzette hijJ zich tegen
g de Inquisitie
q
naal Granville was hij
In
J een verbitterd vijand.
J
1563 naar Spanje gezonden
om verslag
g
g te doen
van den toestand hier te lande, werd hij aan het
Hof te Madrid met veel onderscheidingg ontvangen.
^
HiJ bleef vasthouden aan het R.-Kath. ^eloof en
den koning
lid van het Verbond
g trouw, werd geen
g
der Edelen. Hij) legde
^ op
P den eisch van de landvoogdes
Margaretha
nogmaals
den eed van trouw
g
g
g
af en, in weerwil van de waarschuwingen
7
g van Oranje,
bleef hij de komst van Alva afwachten, die hem
hijJ werkte er
aanvankelijkvriendelijk
vriendelijk bejegende;
g
zelfs toe mede om Hoorne weer in het land terug
te doen komen. 9 Sept. 1567 werden E. en Hoorne^ evanen
genomen en te Gent opgesloten.
In Dec.
Pg
g g
werd hij, van hoogverraad
beschuldigd,
g
g door den
Raad van Beroerten ter dood veroordeeld en 5 Juli
plek,
1568 te Brussel onthoofd met Hoorne, op
PdeP
waar nu voor hen beiden een monument staat.
E. was a emeeneacht
om zijn
zijn
dapperheid.
PP
en
g
zijninnemende manieren. Zijn dood wekte al gemeene verslagenheid
en vuurde den opstand
aan. -^
P
Zijn oudste zoon Philips
geb. in 1558, diende
van E.,
^ g
p
later in het Spaansche
leer,
P
g trachtte zelfs in 1579
te Brussel, op
waar zijn
J vader
P hetzelfde plein,
P
onthoofd was, de stad in handen van Parma te
slag
spelen.
Hij
J sneuvelde 14 Mrt. 1590 in den sla
P
van Ivry,
Y waar hijJ aan het hoofd der SP. hulPtroeP en streed.
prov.
rov N.-Holgem.
in de P
Egmond-aan-Zee,
g
^
g
land, aan de Noordzee, 2946 inw. — Het dorp
P E. a.
Z. werd omstr. 1036esticht
door heer Walger van
g
Egmond.
gem. in de prov.
N.-Holland,
Egmond-Binnen,
^ g
g
P
aan de Noordzee, 1867 inw. -- Tot deze gemeente
behooren de dorpen
Egmonde Egmond-Binnen,
g
g
op-den-Hoef
en Rinnegom.
P
g
Egypte,
E
te Kot.
P Chemi of Keme, Hebr. Misraim,
protectoraat,
Arab. Masr, sultanaat onder Eng.
gP
het N. 0.edeelte
van Afrika, welks eigenlijk
g J beg
bouwbaarebied
(33307 K.M2.) ggevormd wordt door
^
het tot 22 K.M. breede NiJ ldal (met
de Delta),
) dat
(
door kale rotsgebergten in het 0. van de kusten der
Roode Zee en in het W. van de hoogvlakte
der 0.
g
Sahara of de Libysche
Woestijngescheiden is, terYg
wijl het met Azië door de landengte
Suez ver$^ e van uez

J
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Soedan)
bonden is.Zie
ook Egyptische
(
yp
) E.((met
het Egypt. oil. Thasos in de Ae geischa Zee en het
schiereil. Sinai (z. a.)) 994300 K.M'., in Beneden- en
Opper-Egypte verdeeld, is door den NiJ 1 een der
vruchtbaarste landen der aarde met zeer regelmatig
g
l;
klimaat. De bevolking
g telt zonder Thasos, doch mét
het schiereil. Sinai, 11 287 000 zielen, behoort, met
uitzondering
175 000 andere
g van 706 000 Koten,
P
Christenen en 39 000 Joden, tot den Islam. De Fellahslandbouwers,
(landbouwers, 82% der bevolking)
zijn
g)
Jj de afstammelisgen der oude Egyptenaren;
bij
gYP
J de Bedoeienen vindt men het Ar. ras tamelijk
J zuiver
tern8.De Egypt.
een
]
8YP handel heeft in de laatste jaren
cote vlucht genomen:
in 1912 bedroeg
groote
8
g de totale
invoer ruim 460 mill.ld.,
g de totale uitvoer ruim
520 mill.ld.
^ der spoorwegen van E. (in
g — Lengte
1911) 4132, der telegraaflijnen
6229 K. M. —
^
Staatsinrichting
g en bestuur. E. was tot vóór den
oorlog
van Mehemed Ali in de
g
g een in het geslacht
vice-koninkrijk onder Turksche
rechte lijn
erfelijk vice-koninkrijk,
J erfelijk
en aan de Porte schatplichtig; de
stadhouder voerde den titel van Khedive. De verhoudingusschen
E. en de Porte was het laatst door
g
den firman van 8 Juni 1873 en den berat van 25 Juli
1879ere eld.
Echter was sedert de Eng.
bezetting
g
g
g
grk
J
^ bestuur belangrijk
( 1882) de macht van het Egypt.
beperkt,
vooral ten opzichte
der financiën en beP
P
heerschre feitelijkde Eng.ghoogeg commissaris de
landsreg eerieg. (Zie verder aan het slot van dit artikel). — Hoofdstad des land is Kairo. E. isSinai
(
inbegrepen)verdeeld in 1 generaal-gouvernement
g
g
mohafi(
((van het Suez-kanaal), 4 gouvernementen
g
zaten en 14rovinciën
(moediriehs,) de stad Suakin
P
aan de Roode Zee als buitenbezittingg en dan verder
Thasos. Budget
g .198 mill.gld.;
g 1912: inkomsten on
uitgaven g
on .185 mill. ld.;g
de staatsschuld
bedroeg
g
in 1911: ong.1170 mill. gld. Eenheid van het muntpond:
fl. 12 = 100piasstelsel is hetouden
Egypt.
g3'P Po
g
P
dienstplicht
(met vrijdom voor ggees-ter. Algemeene
P
g
teli'ken,
onderwijzers
en studen^J
t
ten )5 'aar
g
] bijJ het staande leger
of de
en 5 jaar
bijJ de politie
]
Po
reserve; afkoopgeoorloofd
P g
sterkte in vredestijd
J 18 000
man; Eng.
g bezettingsleger 5800
man. Het opperbevel
over het
PP
1^er voert een Eng.gg
generaal
met den titel van Sirdar. Wapen
P
zie fig.
^. 564; de vlagg is dezelfde
als die van Turkije:
J de halve
564.
maan en de ster van wit opP rood
•
gYP
P v. Egypte.
De eerste ko- Wapen
veld. Qesc
Geschiedenis.
ede
nis gvan E., waarvan de geschiedenis
spreekt,
was
g
P
Menen ( 4400v.Chr.),dieMemPhis als residentie stichttijde der 4e dynastie,waartoe
te. Reeds ten tijde
de koninYn
g en Cheo^^Che ren en Mykerinos^ de stichters der PYramiden van Giseh, behoorden, was de oud-Egypt.
gYP
beschaving
^ tot volkomen rijpheid
JP
ggekomen. Nadat
de 1 l dynastie
in Opper-Egypte uit het snel o P Ys
bloeiende Thebe was opgekomen,
bereikte onder de
Pg
12e dynastie,
die geheel
E. beheerschte, het oudste
^
g
Egypt.
rijkhet
E t. rijk
toppunt van macht en welvaart
PP

(vooral onder Amenemhet III omstr. 1850 v. Chr.,
beroemd door den aanlegg van het meer Moerfis en
van het Lab ' th waarvan het echter onder de
15e en 16e dynastie
(de
( onder den naam Hylcao8
y
Ys
bekende Semit. heerschors weder afdaalde. Eerst
na lanen
strijd
in
de
16e
eeuw
v.
Chr.
verhief
zich
8
J
het rijkonder de pharao's
der 17e en 18e dynastie
tot
P
Yn
nieuwe macht en luister. De roemrijkste
d dynasti
actie
was de 19e, waartoe Setha I en Ramses II
( 1348-1284; beiden door de Grieken samengevat
onder den naam Sesostris) behoorden. Onder hun
Merenptah
Meren
tah had de uittocht der Israëlietenlaats. De
20e dynastie bezat in Ramses
III nog
Yn
lá
een uitmuntenden koning;
zijn opvolo volg daar echter zijn
g al meer en meer afhankelijkwerden van de aristocratie derriesters,
zonk de glans
van Thebe en
P
g
werd Memphis
weder residentie. Scheschonk I, de
P
eerste koning
en de veroveraar van
g der 22e dynastie
Yn
Palestina, kon het verval van het rijk
gen
J niet tegenhouden, dat aan het einde der 24e dynastie
in
Yn
handen viel van den Ethiopischen
veroveraar
P
Sabakon. Deze vormt met zijne opvolgers
volg
Sebichos
P
Schebek en Tarakos de Tirhaka van den Bijbel)
J )
de 25e dynastie.
Deze laatste werd 672 v. Chr.
Yn
door de Assyriërs overwonnen, die 20 stadhouders
aanstelden(d
aansteldende „Dodecarchie" van Herod,otus). De
van den machtigste
gs dezer, den Necho van
Memphis
en Sais Psammetichus I, bevrijdd
bevrijdde E.
P
het Assyr. 'uk; onder hem (663-610), zoomade onder de volgende heerschers dezer 26e
dynastie,
geraakte het rijk
Ysg
J tot nieuwe welvaart
Maar in 525 v. Chr. door Cambyess
veroverd,
y
bleef E. tot 405 een Perz.rovincie,
herkeegg toen
P
nog
onafhankelijkheid tot het in 340
g eens zijn
J onafhankelijkheid,
Chr. ten tweede male door de Perzen onder
Ochos veroverd werd. In 332 viel E. in handen van
Alexander den Groote en bleef een Macedonische
prov., tot Ptolemaeus
i in 305 den koningstitel
P
^
aannam. Onder de Ptolemaeën bewerkte de eermenging
van het oud-Egypt.
gmg
gYP met het Grieksche
wezen nogmaals
een opbloei,
maar het zedenbederf
P
g
onder Cleopatra
leidde ten slotte den staat ten
p
ondergang. Na denslag
sla bij
J Actium (31
( v. Chr. )
werd E. een Rom.rov.
Bij Jde verdeelingg van
P
het Rom. rijk
J in 395 kwam E. aan het Oostersche
rijk; in 638 werd het door Amr,^ Omars veldheer,s
veroverd en bij
rijk der Kaliefengevoegd;^ in
J het rijk
868 maakte zich Achmed-ibn-Toeloen, stadhouder
van E., van de Kaliefen onafhankelijk
J engrond8r
vestte de dynastie
der Toeloeniden. Nadat in 905
3m
de Kalief van Bagdad
de heerschappij
g
PPJ over E. weder
had verworven, stichtte Mohammed-el-Ichschid een
nieuwe dYn
astie, die in 969 door den Kalief AlMoeizz Allah, uit heteslacht
der Fatimiden, ten
g
val werdebracht.
De laatste der Fatimiden
g
Addad, werd in 1171 door den Koerd Saladin vermoord, die de dynastie
der Ejoebiden
vestigde,
Yn
1
onder welke het land aan de Mamelukken als leenen
verdeeld werd. Deze laatsten maakten zich in 1250
van de heerschappi'Jmeester; de door
o hen gekozen
geko
sultans brachten door moord enewelddaden
het
g
innerlijk verval desrijks
innerlijk
rijks te wee
g In 1517 ver--
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urkije E. en maakte
overde sultan Selem I van Turkije
het tot een Turkscherov.,
welke hijJ door 24
P
Mamelnkken-bes
y liet besturen. In' 1798 werd E.
door den Fr. consul Bonaparte veroverd; na den
aftocht der Franschen (1801) kwam het weder aan
de Porte, die in 1806 Mehemed Ali tot stadhouder
van E. benoemde. Deze vernietigde
in 1811 de
g
Mamelukken, onderwierp
P van 1820-22 Nubië,
Sennar en Kordofan en ontrukte de Porte 1831
—32 Syrië,
J bij
J den
3^ tot stadhouder waarvan hij
vrede van Kjoetahia 4 Mei 1833 benoemd werd.
Toen de oorloggP
opnieuw ontbrandde, overwonnen
de Egyptenaren
bijJ Nisib (24 Juni 1839)) de TurgyP
ken doch toen stelden de Euro .Pmogendheden
^
door het Viervoudigg Verbond (Engeland,
Rusland,
( g
van 15 P
Juli 1840 paal en perk
Pruisen, Oostenrijk)
P
aan de veroveringsplannen
van Mehemed Ali, die
^P
zich daarop
rP Door het
P aan den sultan onderwierp.
verdra van 13 Febr.
1841 werd de verhouding
g
van den vazalstaat E. tot de Porte opnieuw
P
gere ggeld. Ibrahim Pasja,
? Mehemed Ali's aangenomen
^
aanzoon en mederegent,
in Juli 1848 als oopvolger
P
g
J vader, die krankzinnig
8 was$e6ewezen van zijn
worden, stierf reeds 10 Nov. 1848 en Abbas Pasja,
?
Ali die 2 Aug. 1849
een kleinzoon van Mehemed Ali(die
stierf)) aanvaardde (Jan. 1849)) de reg eerie8 . Op
hem volgde 13 Juli 1854 zijn
Pasja en
J oom Sa"sdPasj
P dezen 18 Jan. 1863 Ibrahims zoon Ismaël.
Deze bevorderde Jijverig
S de voltooiing
^ van het
Kanaal van Suez (1869), erlangde van de Porte
een verandering
rechte
g(
g in de troonopvolging
streeksche erfopvolging),verkreeg
verkree in 1867 den
titel Khedivevice-koning)
Khedive(
} andere privilegiën,
P
gen
^
die door den firman van 8 Juni 1873 wettigg vastgesteld
werden.
Zijn
veroveringen
(1874
DZijn
ar
$
g
foor, 1875 Harrar)) vergrootten het rijk naar het
Z., droegen
echter ook bij, gelijk inz. de on e^g
lukkige veldtochten tegen Abessinië1875-77
(
),
tot algeheele
verwarring
g der financiën. Daarom
^
door
werd Ismaël op
P aandringen
8 der mogendheden
g
zij zoon Tew f ik als
de Porte afgezet
en door zijn
8
Eng.-Fr
opgevolgd. Een En
.-Fr. commissie conde financiën. Maar in 1882 verwekte de
nationalearti onder den min. van oorlog
J
g Arabi
opstand tegen
Pasja een
g de vreemdelingen,
P
S waaropP
Alexandrië 11 tot 13 Juli door de Eng. vloot onder
Seymour
werd ggebombardeerd. Arabi leed 13 Sept.
P
y
1882 bij
^ Tel el-Kebir de nederlaag
8 tegen
8 de Eny . Terwijl dezen een deel
8elschen onder Wolsela
van E. bezet hielden, brak in Soedan onder den
uit. Deze vernietigde een Eng.
Mandi een opstand
g
Ps^
1e8er bijJEl-Obeid (3 tot 5 Nov. 1883) en veroverde
Khartoem, door Gordon verdedigd,
g 26 Jan. 1885.
De Eng.
8 lieten daarna Soedan aan hem over,
maar hielden E. bezet. Ook onder den Khedive
Albas II Hilmi, die 7 Jan.1892 zijn
J vader T ew ik o P volgde, oefendenzij
zij grooten invloed uit op
P de
aan ge
re^eerieg. In 1896 achtten zijJ het tijdstip
broken om de Soedaneescherovinciën
te here
winnen. Een Eng.-Eg.leger
leer onder Kitchener drongg
weldra tot Dongola
door, in 1897 werd Berber
g
bezet in 1898 Omderman ingenomen.
Sedert dien
8
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nam het land onder Eng.
g bestuur gestadig
8 toe in
g
voorspoed.
In Juli 1911 werd Kitchener Britsch
P
agent in E. 18 Dec. 1911 stond Turkije aan E. het
distr. Soeloen in Cyrenaica af. Dit werd aanstonds
door Eng.
^ van den oor P bezet. BijJ het begin
g troepen
log1914)
werd Kitchener tere^8
eroe
, en
g
P om in En legerbevel
op
PP
g
P zich te nemen.
g eland het opperste
Zijn opvolger was sir Arthur Mc. Mahon. De Khedive was toen omezondheidsredenen
buitenslands en
g
de Engelschen
beletten hem uit Constantinopel
P
g
naar Egypte
De regent,
Hoessein
g te gaan.
gYP terug
^
g
'a Roes ?j, verklaarde E. in oorlogg met Duitschpasja
land en droegg de verdediging
P aan Endes lands op
^g
. rotec 8P
geland. 17 Dec. 1914 werd E. tot een Eng.
toraat verklaard; Frankrijk
Frankrij erkende dit onmiddelerkenning
J in ruil voor Engelands
g
g van het Fr.
protectoraat
Marokko.
Daags daarop
g over
P
werd
Hoessein Kamel, een oom van den Khedive, tot zijn
opvolgergeproclameerd
met den titel van „sultan".
gP
Zie verder opP Oorlog (Groots).
(
)
De E. G. berust in hoofdEgyptische
godsdienst.
gYA
^
zaak op een g
vereering van de zon. Ra ((Helios))
stond aan het hoofd van al deoden,
wier karakg
ter symbolisch
werd voorgesteld door een dierenkopP
8
ibis, koe))P
op een menscheliJ k lichaam.
((ram, sperwer,
P
Tot de le en 2eodend
astie behooren : Mentoe,
g ^
T e f noet, Seb (Chronos)
Atmoe, Sjoe met zijnemalin
g
met Nut (Reah), Oesiri (Osiris) met het (Isis), Set
hoe )met Nebti ( Nep
hthys) of later Thoth( Her
( Typ
mes) of Chnemoe (Choemis) met Sati, Hor (Horos)
der
y}r en Sebak. Van de goden
met HathorAth
(
g
3e dynastie is weinig bekend. De historische ontging in dien zin, dat de
wikkelinger
godenkultus
^
g
god
der plaats,
die in een bepaalde
periode
resiP
P
P
g
dentie was, dan ook aan het hoofd der goden gesteld werd: Osiris (in This en AbY dos Ptah (te
Sera is te
MemPhis
) de Gr. Serapi
) , Ammon ((te Thebe),
In de voornaamste middelpunten
van
A
den eeredienst werden heilige
S dieren vereerd, bijv.
de stier ( A p is, z. a.)) te Memphis.
P
Egyptische
kunst. Vooral de bouwkunst bereikte
gl^p
in Egypte
6 In
^P een hoogen
g trapP van ontwikkeling.
de tempels
vertoont zij een grootsch,
kolossaal en
^
PeJ
ernsti karakter. De paleizen
werden gebouwd
ernstig
P
^
in den trant der tempels.
P De beeldhouwkunst stond
hoofdzakelijk
in dienst van de bouwkunst. De
J
reliëfs bevatten inz. taf erealen uit deeschiedenis
1;
en den dienst deroden.
De figuren
8
8^ der reliëfs,
zoowel als de steeds reusachtig groote, vrijstaande
sPhinxen vertoonen zich zittend in algeheele rust,
loopend
in een stijvebeweging, vo ens vaste,
P
vanouds nagevo de modellen. Karakteristieke onplantenzuilen
derdeelen der bouwwerken Jzijn dep
(z. a.) en
zie de fig.
p
p
^ bij
J Lotus), het palmenkapiteel
zij de
de a ruszuilz. a.)
( Als monumenten zijn
pyramiden en de obelisken bewaard gebleven.
De
g
schilderkunst vertoont hetzelfde karakter; de figuren zijn ggekleurde silhouetten zonder schaduw of licht,
doch met zeer frissche tinten. Ook het kunstambacht
van steenen
(pottebakkerskunst,
weven, snijden
(P
enz.) bloeide in het oude Egypte.
( ook fig.
g 565.)
gyP (Zie
hen.
Schrift. Zie Hier
E gyptisch
o9lyp
p ^P
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Kunst.
565. E 8YP
1. Zuilenzaal in denootenAmmon-tem
tempel
o het eil.
g„Pharao's Bed",^
^
Pe1 te Karnak. -- 2. Het z.g.
4
P P
schrijver
Philae. — 3. Een schri
jver
(Egypt. beeldhouwwerk).
S
hinx te Giseh. — 5. Oeza (amulet).
Sphinx
( 8YP
) — 4. De
— 6. Ramses II op
gevonden
in de py8 (beschilderd bas-reliëf). — 7. Gouden prinsessenkroon,
P zijn wagen
P
g
ramide van Senuferu II (ong.
— 8. Kalk^
g 3400 v. Chr.) Links daaronder een van de 15 rozetten vergroot.
8^
steenen doodskist uit den tijd
J der Ptolemaeën.
Egyptische
Soedan. Zie Soedan.
gY
Thal-E. ) , stad in het Pruis. reg.Ehrenbreitstein c
g
distr. Koblenz, aan den r. oever van den Rijn,door
spoorweg
gewone brug
geng
g met Koblenz verbonden;
4900 inw.; met de vesting E. 1816-26 opPeen rots,
118 M. boven den Rijn,gebouwd.
g
Ei, Lat. Ovum. In de wetenschapp wordt
Ei
wor daaronder verstaan de blaasvormig e kiem (het vrou-

mannelijkzaadvocht(spermatozoiden). Men onderscheidt in versch. soorten E.: 1. het E. der zoogdieren; 2. het E. der vogels: 3. het E. der visschen
4. het E. der amphibieën
en insecten en 5. het E. der
P
Planten.
Dele soort blijft
J in het moederlichaam en komt
ontwikkeling;
daar, nà bevruchting,
g de voeding6
van het embryo
door
8
Y (bevruchte kiem) geschiedt
het bloed van het moederlichaam.
De 2e soort treedt buiten het moederlichaam
en komt daar, na in het moeder-lichaam te zijn
bevrucht, door broeding
8 de
g tot ontwikkeling;
noodig tot voedingl^ van
stoffen (dooier en eiwit), nood'
het embryo,
g J E.
Y^ bevinden zich onder het eigenlijke
en zijn
J ggezamenlij
Jk daarmede besloten in een vlies
en omgeven
door een harde schaal. Wat wijJ in het
g
is, in
8gewone spraakgebruik ei noemen(vogel-E.),
met het
eigenlijke
vergelijking
^
JE. een zeer sameng J E. is slechts een zeer
8esteld iets. Het eigenlijke
klein deel ervan; bijv.
kippen-eieren is he te'^en J bij
J PP
566. Embryo.
rY
hJ ke ei slechts de kleine witachtige
g vlek,^ nabijJ de
Drie stadia in de ontwikkelingg van een kuiken.
oppervlakte
van den dooier, die wij
J de haventree
PP
welijke
g J kiem van het
J vruchtbeginsel), welke, om de vrucht te doen noemen en die alléén als de eigenlijke
ontwikkelen, eerst moet bevrucht worden, door toekomstigg schepsel
P kan worden aan gemerkt ; al het
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overige,^ in de eierschaal besloten, dient slechts tot
voeding
g van de kiem.
De 3e soort E. wordt kuit g enoemd; deze wordt
in klompen
P uit het moederlichaam ontlast; ze zijn
door een taai slijm
J verbonden, terwijl ieder E. is
om ven door eeneleiachti
e stof de bevruchtingg
g
va de kuit heeft buiten het moederlichaamlaats.
P
De 4e soortelu
$Jkt min of meer oPhet E. der
vog
els •^ doch het ei der reptielen
is nooit door een
A
harde schaal, maar door een lederachtige zelfstandigheid omgeven;
sommige
dieren leggen
P
g kruipende
gg
g
de E. niet, doch behouden ze in het lichaam,
totdat ze uitkomen, zoodat ze, evenals de zoosdieren levende jongen
die echter bijJ
] g voortbrengen,
g
niet, zooals bij de zoog-deze kruipende dieren
g
dieren, met het bloedvatenstelsel van het moederdier in verbinding
g
g met de
g staan. In tegenstelling
zoogdieren
worden die reptielsoorten
„eierleggend$
P
ggen
levendbarend"enoemd.
Sommige
g E. van bijen
$
en vlinders hebbeneen voorafgaande
bevruchting
g
g
noodig,
g te komen. (Zie Parg om tot ontwikkeling
krui
nsec
the^9
enesis.)BijJ anderekruipende
P de dieren en iten komen de E. buiten het moederlichaam tot
ontwikkeling
g of is bevruchtingg een vereischte.
De 5e soort, hetlanten-E.,
is de zaadknop,
P die
P
in het ovarium is vastgehecht, en komt tot ontwikzijn
J door het stuifmeel,
^, nh bevrucht te zn
dat hier de plaats van het mannelijk
(pollen),P
J
zaadvocht inneemt. Een korreltje van dat stuifmeel
komt op
A van den stamper
P
P den vochtigen
g stempel
en zet zich in zijn
g
J binnensten wand tot een langen
draad uit, de z.. 8stuifmeelbuis; deze dringt,
g door
het z.eleidend
celweefsel, den stijl
stij door en
g8
opP deze wijzenaar het ei, dat aldus wordt
bevrucht.
In het algemeen ontstaan de E. in de eierstokken
ovaria glijden
vandaar in den eierleider, en wor(ovaria),
gJ
denzooals
bijJ vogels
g en de meeste insecten en vis(
schen gelegd
of wel zijJ landen,
(
) geschoten,
g
^ 8 of (kuit)
aan in het moe zooala bij
op
P een plek
P
6 de zoogdieren,
^
derlichaam, waar zij
J zich kunnen ontwikkelen. De
bevruchting
geschiedt
^
g
g van de E. van zoogdieren
soma in den eierstok reeds, voorts in den eierleider
of in de baarmoeder, bij
vogels in den eierstok of in
J
den eierleider, bijJ visschen en weekdieren, als^ekuit geschoten
is
is).
zeBgd, nadat de E. gelegd
g
^ 8 zijn
is het noo Voor de bevruchting
ggen
g van E. ni het leggen
dig, dat het omhulsel week en zacht zij, en voorzien
is van fijne
openingen( microYl-a
PAaraat ), daar
^P
anders de spermatozoiden
er niet in zouden kunnen
P
doordring en. Voor de ontwikkeling
g der E. is een
die
zekere warmtegraad
noodig,
g^bij de zoogdieren,
g
^
in het moederlichaam, bijJvogels
g die van het lichaam
visschen
van vader of moeder (broeden), bijJ
amPhibiéen en planten
zonnewarmte. Voor de ontP
wikkeling der zoogdieren- en voel-E.
wordt een
g
hooger
vereischt dan voor die van visgr
8 warmtegraad
schen' amphibieën,
insecten en Planten.
P
Ei van Columbus. Zie opP Columbus.
Gelderland
Eibergen, ^gemeente in de provincie
P
aan de D. grens bij Winterswijk,
(Achterhoek),J
J
6023 inw. — Het dorp
^ E. (1200 inw. ligt
g aan de

463

Berkel en aan de spoorlijn
iJ
Neede
P
J Winterswijk—Neede.
Eidereend Sonateria mollissima) of eidergans,
9
zeevogel
g in het N., het tal van donsveeren, levert
het kostbare eiderdons, waarmee het wijfje
het
J
nest bekleedt, waarin
zij de eierenuitbroedt.
Dit dons wordt wegg
gehaald en dan bekleedt het wijfje
J ] het
nest ook bijJ herhaalde
berooving
g
g nogmaals
met dons, zoodat dit
tweemaaleoo
g gst kan
worden, zonder de dieren te dooden of hun
voortplanting
p
g te sto667. Eidereend.
ren. De E. leven van
Sylt
tot Spitsbergen en van de W.-kust van Europa
YP
tot Groenland en IJsland. Op
P dit eil. is het dooden
van E. strengg verboden.
uitloo er d
Eichsteld is de meest N.W. uitloope
derThuhoogte
is 400—
8en terrassen; de gemiddelde
^
^e
450 M. ; het wordt door de Wipper
PP en de Leine
verdeeld in het Boven-E.: een kaal, onvruchtbaar
schelA kalkP lateau ((de Goburg,
g 566 M.) , en het
Neder-E. met een tamelijk
tamelij vruchtbaren leembodem.
derensriv. tusschen
Sleeswijk en Holstein,r
J
ontsPrin gt ten Z. van Kiel en mondt beneden Tónninguit in de Noordzee; haar lengte
^ is 185 K.M.
Het vroegere Eiderkanaal,
tusschen den bovenloop
13
van de Eider en Holtenau, is thans door het KeizerW ithelmskanaat (z. a.) vervangen.
g
Eiderstedt, schiereil. aan de W.-kust van Sleeswijk,kreits van het Pruis. reg.-distr.
Sleeswijk;
g
J
hoofdP1. Ttinning.
in het ambt Akershus aan het
Eidsvold,^ kerspel
P
Z.-einde van het M] iisen-meer in het Z. van Noorween, 10 000 inw. Hier werd in Febr. 1814 de
onafhankelijkheid van Noorwegen
g afgekond.
g
in het vrouwelijk
vrouwelij
Eierstok ( ovarium ), dat orgaan
g
waarin zich de eieren vormen: bijJ
mensch twee kleine, r. en 1. van de baarmoeder
liggende
en daarmee verbonden, rondachtige
ga
gg
gor galiggen
nen ; zijli
en in een plooi
van het buikvlies,
P
welke naar denziwand van het kleine bekken
verloopt.
^groot
bestaat de E. uit talrijkeoote
A Inwendig
kleine blaasjesde
( Oraafsche blaasjes of follikels),
waarin zich de eieren ontwikkelen en waaruit zij
periodiek
onder P
o hoo
in van bloed in den E.
P
P g
(menstruatie, bronst) door de eileiders, 2 vliezige,
g
8-18 c.M. lan ge, kronkelende buizen, in de baarmoeder komen. Tusschen de 40 en 50 jaar houdt de
ontwikkeling der Graafsche
follikels en het rijp
JA
worden der eieren op,
A waardoor de menstruatie en de
vruchtbaarheid der vrouw een einde krijgt.
Jg Het
verwiJ deren der E. (ovariotomie)
(
) maakt onvruc htbaar.
Eifel, het meest N. W. deel van het leisteengeiJ een woest en onvruchtbaar
bergte
^ van den Rijn,
hoogland
in de Pruis. RiJP
n rov. tusschen de Moeg
zel den Rijnen de Roer. Het heeft veel diepe
P
dalen, uit gedoofde vulkanen en kratermeren ( maa-

J

J
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ren).
) De E. is verdeeld in Mai f eld, tusschen Nette,
Elz en Moezel, 400 M. hoog,
^ E.,
g Ahrgau, Hooge
met de hoogste
(
PP (Hooge
^ toppen
g Acht 760 M.),
Voor-Eiel met veel maaren", Sneeuw-E. of
Schnei f el, het meest woeste deel, en Hohe Venn(z. a.).
de Pari sche tentoonstellingg
Eiffeltoren een voor
J
van 1889 door den Franschen iingenieur
Eiel
f
g
15 Dec. 1832, te Di Jon )opPhet Marsveld
((geb.
g
opgerichten
ijzeren
toren (300 M. hoog),
J
Pg
g ) behoort
sinds 1909 aan den staat, heeft 3 voor hetubliek
P
toegankelijke
verdiepingen; de bovenste verdie inJverdieping
(natuurkundige
g dienen tot wetenschappelijke
en meteorologische)waarnemin
waarnemingen
en, en bevatten
centrale draadl. tele^P
a hie-station van Frankrijk.
Ei
er sneeuwtop
FinsterEiger,
(
P in de Berner-Alpen
P
aarhorner
Eige
S^oeP, 3975 M. hoog;
g tusschen den Ei
den Miinch bevindt zich het g evaarli'ke
Ei9erJ
M ). en
(
7joch (3617 M. hoog);
g ) E'^9'er9letscher(2330
Eigerwand
zijn stations van den Jun au((2687 M.)J
^
spoorweg.
gem. in het Z.O.van Limburg,
Ei getshoven
rg
g aan de
D.rens
g en aan de lijnJ Heerlen-Kerkrade, 1890 inw.
in Limburg,
Ei sden
r gem.
8
g ten Z. van Maastricht,
aan de Maas, de B.ens
^ en de spoorlijn
P J nMaastrichtLuik, 2874 inw. — Het dorp
P E. heeft ong.1000 inw.
Eilenburg,
g^ stad in het Z. van Pruisen ;^reg.-distr.
Mersebur
g, aan de Mulde, 17 000 inw. ; industrie.
Eik Quercus L.), zeer verbreide woudboom in
Z.- en Midd.-Europa,
Pa, N.-Amerika en Azië, groeit
^
niet hoog
noordelijke dan
g en niet noordelijker
gopP de bergen
60° N.B. en bij fvoorkeur in een landklimaat. De kwaliteiten van het hout van den E.
loopen
P zeer uiteen, naargelang
g g de streek, waaruit
het afkomstig
g is. Het is in de meeste gevallen
g
een zeeroed
g werkhout en wordt ook als brandhout zeerewaardeerd
(om het
(„zindelijke”
stog
ken). De E. groeit het best in het volle licht en
in de E.-bosschee staan de boomenewoonli'k
J vrijJ
g
ver uit elkaar. Als hakhout is de E. zeerroducP
tief, vooral omdat behalve het hout ook de schors
gebruikt
wordt; ze wordt tot run vermalen en in
g
de leerlooiers
leerlooierij gebruikt. Door het gebruik
van surg
rogaten met grooter
gehalte
aan looistof is echter
g
^
deris
tijds
tijds met
]
PJvan E.-schors in circa 20 jaar
° verminderd. De vruchten van den E., de
%
eikels, zijn
J een uitmuntend voedsel voor varkens
en schapen
P en worden ook verwerkt tot eikelkoffie
of, met cacao vermengd,
(te g buikg tot eikelcacao (tegen
loopbij
P J kinderen).)
Eikenkroon Orde van de, in 1841 door koning
Willem II der Nederlanden voor zijn
groothertogJ 8'
r
gdom Luxemburg
en in 1858 opnieuw
g ingestelde
g
P
georganiseerde
eor g
ridderorde; het ordeteeken is een
g
vierarmig,
kruis (met
groen mid(
g wit geëmailleerd
g
denschild, waarin eenekroonde
W); het lint is
g
oranjegeel
strepen.
] g met drie donkergroene
^
P
N.-Brabant, 31,3
Eindhoven
Eindhoven, gem. in de prov.
P
>
K.M. ten Z.Z.O. van 's Hertogenbosch,
5985 inw.;
g
het stadje E. ligt
aan
de
spoorwegen
Venlo—Boxtel
^
en Eindhoven—Hasselt; industrietextiel-ind.;
(
lucifers, sigaren,
electr.gloeilampen).
8

Eindhovensch Kanaal, kanaal van Eindhoven
naar de Z.-Willemsvaart • 13,7 K.M.
Einhard. Zie Eginhard.
9
Einsiedelnrdorp
in het kanton Schwyz
rP
Y in het Z.
van Zwitserland, ten Z. van het Ziirichermeer,
8500 inw.; Benedicti nerklooster( Notre-Dame esErmites , een der beroemdste bedevaartsPlaa' en
in Europa
P((vooral op
P 14 Sept.
P druk bezocht).)
Eisden. Zie Eisden.
Eisenach,
r stad in Saksen-Weimar in Midd.Duitschland, 38 000 inw. ; Burschenschaftsgedenkteeken, Richard-Wagneren Fritz-Reuter-museum;
ag
dicht bij E. is de Wartburgg (z.
( a. }.
Merseburg
Eisleben,r stad in het reg.-distr.
g in de
g
Pruis.prov.
Saksen (Midd.-Duitschland ), 25000 inw.;
P
koper-en
J en;,ggeboorte-en
P
Pl.vanLuther.
Eiwitstoffen(albuminaten of proteine-stoffen), uit
koolstof, waterstof, stikstof, zuurstof en zwavel
bestaande stoffen, die een hoofdrol spelen
in het
P
or
organisme
van plant en dier en tot dusver nogg
P
niet kunstmatig
J kunnen worden.
g verkregen
g zijn
Vanaf den tijd
tijd der zaadvorminggaan
gaa de eiwitderlant
P in hoofdzaak in het zaad over.
Het dier bezit niet het vermogen
g nieuwe E. te
vormen en ontleent ze aan delant.
E. en water
P
vormen het hoofdbestanddeel van het dierlijk
J
lichaam. In vasten toestand vormen zijJ witte,
vlokkige
g of brokkelige, reuk- en smaaklooze massa's
edroo
zin zi Jeel,
doorschijnend, hoornachtig
gJ
g dJ
^
en bros; zijJ lossen meestal in water en alcohol
niet op,
minerale
P wel in alcaliën en geconcentreerde
g
zuren, metedeelteli
ke
J ontleding.
g
8 Door de inwerkingvan het maagsap
^Pen dat van de alvleeschklier
ontstaan uit de E.e
tonen en albumosen.
PP
Ejoeb Khan (A 'oeb-Khan), zoon van emir ScherAli van Afghanistan, stadhouder van Herat, zette
de bevolking
op
P tot verzet tegen
g van Afghanistan
g
g
de Engelschen;
hij
J werd op
P 12 Sept.
g
P 1881 door
den emir Abd-oer-Rahmdn verslagen
en daarop
g
P in
Perziëeinterneerd,
vandaar vluchtte hijJ in 1887,
g
maar moest zich in 1888 aan de Engel schen overg even en werd toen in Indië einterneerd.
g
Ekaterinburg,
Eskaterinoslaw, enz. Zie Jekaterinenburg, Jekaterinoslaw, enz.
Ekklesia ( Gr. „volksverzameling"),de souvereine
volksvergadering
g
g in het oude Athene en andere Gr.
jaa
steden, waarin de burgers
van boven de 20 jaar
g
over de aangelegenheden der binnenl. en
buitenl.olitiek
en over de keuze der staatsambteP
naren. De N.-Testamentische schrijversgebruikg
J
ten het woord E. voor kerk".
Ekster. Zie Raaf.f
Bijbe
bel het land ten 0. van
Elam heet in den Bi'
Ylonië en van den benedenloopP van den Tigris.
Eland. Zie Herten.
plaatsje
Elandslaagte,r P
] in het N. der Z.-Afrik.
waar in
Ys
Prov. Natal, ten N. 0. van Ladysmith,
den Z.-Afrik. oorlog,
g^ op 21 Oct. 1899, door de Boeren een nederlaagg werd geleden.
g
Elandsrivierr rev. in het W. van de Z.-Afr. prov.
P
Transvaal 1.-zi riv. van de Krokodil-riv.,
Krokodil -riv. die een
r.-zijziv.
is van de Lim PoPe.
J
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Elasticiteit. Zie Veerkracht.
stad van
Elatea (Elateia)) was de belangrijkste
8`^J
het oud-Gr., landschap
P Phocis, waar de tempel
P van
Ascle
p ion (Escula ) stond.
Elba, in de Oudheid Aethalia of Ilva, eil. in de
Middell. Zee, behoort tot de It.rov.
Livorno, is
P
van het vastelandescheiden
door het kanaal van
g
Piombino, is in den Monte Ca panne8,
1019 M. hoog,
223,5K.M2., 26 000 inw.; hoofdst. Porte Ferrajo.
J
Van 3 Mei 1814 tot 26 Febr. 1815 woonde Napoleon
als souverein vorst op
dit
eiland.
P
Elbe, Lat. Albis, Tsech. Labe, een der hoofdriv.
van Duitschland, ontsP
rip^
op Phet Reuzeneb.
8
stroomt met eenooien
boog 8door N.-Boheme
^
breekt door het Boheemsche Middeleb.,
stroomt
g
door het koninkrijk
SakJ Saksen, de Pruis. provincie
P
sen en het hertogdom
Anhalt, langs
g
g Hamburg
g en
valt b0j Cuxhaven met een mond van 15 K.M. breedte in de Noordzee. ZijJ is 1165 K.M. lang,
^ waarvan
846 K.M. bevaarbaar. Voor zeescheen
P is de E. met
vloed(welk 165 K.M. ver merkbaar is) tot Hamvloedwelke
burgbevaarbaar. Haar stroomgebied
omvat 143 000
g
K.M= ( waarvan 95 000 in Duitschland).
) De E.
heeft belangrijke
zijrivieren:
links de Moldau en
8^
de Eger
g (in Boheme), de Mulde en de Saaie, rechts
de Iser, de Zwarte-Elster en de Havel. Er bestaan
kanaalverbindingen
tusschen de E. en het gebied.
8
8
van de Oder, doorOder-S
het Pree-, het FriedrichWilhelms- en het Finowkanaal, en met de Oorzee door het Keizer-Wilhelms- en het E.-Travekanaal; bovendien zijn er, binnen
het E.-gebied,^
nog
g
g
talrijke
andere kanalen. Van de vroegere
g E.-tollen
die voor de scheePvaart zoo hinderlik
waren,
werd
J
in 1870 de laatste afgeschaft.
8
Elberfeld stad in het Pruis. re8.-district Dusseldorf in het W. van Duitschland, aan de Wu
PPer
170 000 inw.; zetel van het Bergsche
bijbelgenootJ g
8
schaP; een der belangrijkste
fabriekst. van Duitsch^J
land (weverijen,
spinnerijen),
naast Barmen de
hoofdzetel van de Duitsche katoenindustrie.
Elbeuf, stad in het dep. Seine-Inférieure in het
N. W. van Frankrijk,aan de Seine; 18 000 inw. ,
laken-industrie.
Elbe-zandstee ngeber
of Boheemsch-Saksisch
Zandsteengeb., het geb.,waar
de Elbe doorheen breekt
8
bij het verlaten der Boheemsche hoo8vlakte ; het
grootste
gedeelte
edeelte ervan wordt „Saksisch-Zwitserland" (z. a.) genoemd.
Elbing,
Dantzig,
g ^ ad in het Pruis. reg.-distr.
^^
g
het N.W. van Duitschland aan de rev. E. 59 000
inw. ; machine- en locomotieffabrieken,, schee Pewer venSchichausche
werf .
(
in Perzië, die steil
Elbows lboers bergketen
g
uit de Kaspische
Zee opstijgt; in het Z. daalt zijJ
P
in zachtelooien
lakte van Iran
g ^naar de hoog-vlakte
^
af ; de hoogste
to is de vulkaan
Demawend(5670M.).
^
P
Eibroes de Strobylus
y der Ouden, een gebergte
g ^ ten
N. van de hoofdketen van den Kaukasus, met
twee toppen(uitgedoofde
PPvulkanen),
vulkanen 5629 M.
Elburg,gem. in het N.O. van Gelderland, aan de
Zuiderzee, 2743 inw. — Het dorp
rp
E. is door een tram
verbonden met Nunspee
Nuns eet en Hattum.

^

st

Elchin en Oben- en Unter-E. twee dorpen
rp in
het Beiersche reg.distr.
Zwaben, twee uur gaans
van
g
S
Ulm; 498 en 604 inw.; 14 Oct. 1805 werden de Oostenrijkers
hier verslagen
J
^ door de Franschen,, onder
Ne
y (hertog
g van E. ).
Eldorado (Sp.
P „de vergulde man")) noemde men
in Europa
(op grond van de verhalen van Pizarro's
P P8^
metgezel
Orellana) een, in werkelijkheid
werkelijkhei echter
g
bestaande,oudri
ke
J streek, in den omtrek van
g
een zeker Parime-meer, in P. Gua
Guayana.
ana. Vele fortuinzoekers toen
8 naar Gua Yana, om die streek te
vinden. Spreekwoordelijk
wordt met E. bedoeld
P
J
het ideaal van een aangename
verblijfplaats.
8
JP
Eleazar (Hebr. „hulP van God)",
) derde zoon
van Aaron en diens opvolger
op
in het ambt van hoov.)
gepriester (zie Numeri 20 : 25 e. v.
s eerige school, door
Eleatische school^ r. wiJ8
X e hanen gesticht te Elea V elia in BenedenItalië, bloeide van 540-460 v. Chr. In tegenstelling
8
g
met de Ionische school huldigden
de Eleaten, van
8
wie Parmenides, Zeno en Melissus de voornaamsten
waren, de opvatting
P
^ dat het door de zintuigen
waargenomene
slechts schijn was, dat het wezen
g
der dingen
verstandelijke begrippenbe^ slechts uit verstandelijke
een eenheid
Paald kon worden en dat het zijnde
J
was zonder veelheid, veranderingg of beweging.
en van ClytemElectra, dochter van Agamemnon
9
nestra, zuster van Iphigenia
en Orestes, vluchtte met
p
dezen na den moord op haar vader
naar Phocis, hielp
P
hem bijJ zijn
A igisthus en Clymnestra en
J wraak op
P
huwde met Pylades.
y
Electriciteit noemde men oorspr.
P den toestand
van lichamen, die, naewreven
te zijn,
zijn lichte
8
voorwerpenenz.)
en (papiersnippers, enz. aantrekken; deze
toestand hadden de Ouden reeds waargenomen
g
aan barnsteen (Gr. elektron, vanwaar de naam E.);
later noemde men die aantrekkigskracht
zelf E.
g
De Engelsche
geneesheer
Gilbert, die den naam E.
g
8
het eerstebruikte,
toonde in 1600 aan, dat zeer
8
vele lichamenlas,
8 zwavel, harsen, edelgesteenten,
e. a.) door wrijving
dit vermogeng verkregen
8 en wri'vings-E. ). Later ontdekte men dat de electrische toestand ook intreden kan door
sPJ
li'ting, druk, verwarming, door het met elkaar in aanraking brengen van twee metalen en door scheikundige
g P ro cessen (zie Galvanisme). Gray
y ontdekte in 1729
het onderscheid tusschen lichamen, die E. wel en
die haar nieteleiden.
Spoedig
8
P ^daaropP toonde Duta y
aan, dat de E. van eenewreven
glasstang
ganders
g
^
was dan die van eenewreven
harsstangg en wel
g
in zooverre dat de E. van tweeewreven
glasg
stangen elkaar afstooten,
die van een harsstang
g
trekt die van een glasstangaan: positieve E, ( las )
en negatieve
E.((hars.)) Elk lichaam vertoont, als het
e9'
gewreven wordt, een dezer E. Dit leidde tot de
stelling:gelijknamige
E. stooten elkaar af,^ onge^
li'knami
de
J
^ en wel volgens
g
B e trekken elkaar aan,
wet van de vierkanten der afstanden. Om vast te
stellen van welke soort en hoe sterk de E. ,e
is,g bruikt men den electrometer (z. a.) Overbrenging
van PE.
heeftaan
laats zoowel
door rechtstreeksche rakingals door werking^op
(
Pafstand (influentie)
)en bijJ
G

^

V
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sati Om E. in
niet ggeleiders door di-electr. polarisatie.
P
oote hoeveelheden op
men
groote
P te wekken gebruikt
^
ynamo's.
Over het wezen der E. zie men op lonen.
d 3m
P
organisme
hebben ono Phou— Ook in het dierlijke
8
deli'k
P
J electr. werkingen
g Pplaats alle zenuwen en spieren zijn electr. motoren, waardoorheen electr. stroomen spelen.
P
Electrische batterij. Zie Galvanisme.
Electrische centrales zijn
J inrichtingen,
g waar groote
^
stoommachines of turbines mechanische energie
leveren, welke door dynamo's
Yn((z. a.) in electrische
wordt omgezet.
Vanuit de E. C. kan een geheele
8
8
stad,^
ja zelfs een eheele
streek van electrischen
g
stroom voorzien worden, tenebruike
voor verlichg
ting,krachtleverin enz.
g De eerste E. C. werd 1 Oct.
1882 te New-York door Edison geoP end.
voor electr.
Electrische eenheden. Alsondsla
^ g
metingen
8
^ voor natuurkundigen
g werd opP het Congres
en electriciens te Parijs
Parijs in 1881 aangenomen
de
g
hoeveelheid, die op
een
afstand
van
één
c.M.
een
P
kracht van één dyne uitoefent: de centi-meteram-secondeC.
J is deze een P
( G. S.).) In de practijk
heid te klein en heeft men eenheden aangenomen,
g
zijn naar beroemde nadieJ
J en genoemd
g
8rooter zijn
tuurkundig en; de eenheid voor electromotorische
kracht, de Volt = 108 zulke eenheden; de eenheid
van weerstand, de Ohm = 10 9 ; die der stroomsterkte, de Ampère = 110 ; die der electriciteitshoeveelde Farad
heid de Coulomb = 1" ;• die der capaciteit,
P
=10 .9 •die der energie, deVolt-Am re of Watt-101.
zijnde golven, die ontstaan
Electrischeolven
g^
door aethertrillingen,
welke door ontladingen
g van
8
zij hebben vele
electrische vonken zijn
zij
P^
J opgewekt;
zijworeigenschappen gemeen
emeen met de lichtgolven:
zij
8
den door metalen vlakken teruggekaatst, door holle
grens van twee nietspiegels geconcentreerd,
aan de 8`r
g
enz. OpP de E. G. berust de draad^
8 eleiders gebroken,
booze tele
a hie (z. a.).
^P
Electrische inductie. Zie Inductie.
Electrische lichtverschijnselen komen voor bij
electr. ontladingen,
d. w. z. bij het overspringen van
g
de electriciteit van het eene lichaam opP het andere.
WijJ stippeen hier enkele E. L. aan : 1) Het electr.
g
(zie
o
(
P Gloeilicht). 2) Het electr. boog8licht
(zie op
P Booglamp). 3) De electr. vonk; deze ontstaat
wanneer bij
P
) voldoende spanning
g de leiding^onderbroken wordt; het s Pectroco Pinch onderzoek heeft
aangetoond dat zij bestaat uit gloeiende deeltjes
van de stoffen, vanwaar de vonk overspringt. 4 )
Bundel- of spitslicht
ontstaat als blijvend lichtverf
schijnsel,
wanneer de electroden verder van elkaar
J
het eerste en aan de
verwijderd
zijn,
J aan de positieve
J
Po
vrije
negatieve hetg
tweede. 5)) Het glimlicht is in de vrije
ne
lucht een blauwachtige
lichtschijn, die tegelijk
gJ met
g lichtschijn,
vonken of bundels optreedt,
het wordt minder,
P
gassen(i
wanneer het zich in verdunde
assenin de Geilsbuizen, z. a.) vertoont. 6)) BijJ zeer sterke verdunning van de gassen, in de Hittorffsche of Crookessche buizen, treden de kathodenstralen (z. a.),
Ró^9
en-stralen((z. a,) en Tella-stroomen (z. a.) oP.
Electrische spoorwegen. Zie Spoorwegen.
Electrische uurwerken zijn ofwel uurwerken, waar-

van de drijfkracht
(gewicht
g of veer) vervangen
g is
door de inwerking
8 van een electr. stroom op
P den
slinger,
of wel klokken, die alleen maar bestaan uit
8
een wijzerplaat
en welker wijzers
voortgestuwd
wor^
den door een zich iedere minuut herhalenden electr.
stroom.
Electriseermachine,^ een toestel om wriJvin
^electriciteit opP te wekken; haar essentieels deelera zijn:
hetewreven
lichaam, de wrijvers,
wrijvers, de zuigers
g
g en de

568. Electriseermachine.
conductor. Hetewreven
lichaam bestaat uit een
g
cylinder of schijf,die door middel van
g Y
gglazen kogel,
een asedraaid
kunnen worden. DaarbijJ wrijven
^
^
een leeren kussen, dat met een amalgama
ze langs
van kwikzilver, zink en tin bedekt is. De cylinderof
y
kogelvormige conductor ontvangt de electriciteit
van de zuigers,
die haar door spitse,
naar de glazen
P
g
g
schïJ f toegewende,
punten
opnemen.
P
P
g
Electrochemie de leer van het verband tusschen
processen Door de ontwikchemische en electrischerocessen.
Pas
^van de sterkstroomtechniek wordt de toepassingder electrolyse
en is
Y (z. a.) belangrijk
^ uitgebreid
1^
met name de electrometallurgie (z. a.)) in het leven
; verder werden in den laatsten tijd chloorgeroepentij
loodwit, carborundum, ozon e. a. stoffen langs
electrolytischen
weg vervaardigd.
Ook in de orgag
ga
Ytg
nische scheikunde is de electrolyse
Y van belang.
g
van eengalvaElectroden heeten de beideolen
P
g
nisch element of van een batterijJ ; de Ppositieve Po
pool
kathode.
heet anode, de negatieve
g
Electrod namica de leer van de werkingen, die
electrische stroomen op
P elkaar uitoefenen ; deze trekken elkaar aan of stooten elkaar af, al naarmate zijJ
evenwiJ dig8
of aan elkaar te enover^esteldgericht
g
zijn.(Wet
van Ampère.)
(
)
p
Electrolyse,
Y, de ontleding
g van chemische stoffen
zuren bases, zouten) door een electrischen stroom.
geleiden den stroom alleen
Deze stoffen electrol eng
in opgelosten
of ^gesmolten toestand, waarinzijzij^eP^
gesplitst zijn:
deeltelijk
J de electrische dissol in ionengP
(metaal, waterstof)) scheiden zich
ciatie; de anionenmetaal,
af aan de negatieve
pool,
de kationen (halogeen,
(
P
^
^
pool en verbinzuurrest zuurstof) aan deositieve
P
Po
den zich met de electroden, tenz ^Jij deze uit weerstand

ELECTROLYSE—ELEPHANTIASIS.
biedend materiaallatina,
koolstof) bestaan. De E.
(P
wordt toegepast bij
bi de^
galvanoplastiek,
het looien en
P
bleeken, hetroduceeren
van zuivere metalen enz.
P
de leer van de magnetische
Electromagnetisme,
8^
^
ro erkin en van den electrischen stroom, ontdekt door
ectr
Een
waardoor eenelin draad,
raad, waar
Orstedt en Ampère. E
sche stroom loopt,oet
een vrij Jzwevende magneet^
P^
naald van de N.-Z. richting$afwijken
( zie Galvanoscoop); een staaf week ijzer,
dwars over eengeleider
geplaatst,
^
^P
waardoorheen een electrische stroom
gaat, wordt magnetisch, zoolang de
stroom duurt. Windt men den geleidenden draad herhaalde malen om de
zwevende naald heen, dan wordt door
de afwijking
dezen z..
6 .5Elec
9
p
trog multiplicator
der naald versterkt ; evenzoo wordt een magneet..
met eeneleiddraad
omwonden staaf
g
en heet dan electromagweek i'J zer sterker magnetisch
^
fig.).
en electromagneten
beneetzie
P
^
(
g ) Multiplicators
racti
practische
gewichtige
zijJP
wijzen
^
^diensten, wanneer
^
toepassing
bijv.in de tele a hie en bij Jden
^ vinden,^^P
P
mobouw van electromagnetische
bedrijfsmachines,
^
toren, enz.
nnen
door electrolyse
Electrometallurgie, het
Y winnen
van metalen uit de ertsen, inz. toegepast tot het
winnen van zuiver koper
g
P en tot het vervaardigen
van aluminium, calcium carbied, enz.
Electrometers of electriciteitsmeters, toestellen
dienend tot het meten van de electrische lading;
g de
f' .570 dientom te onderzoeken of eenig
electroscoo
p^
voorwerp
rP electrisch geladen
^
is en zoo ja,
] met welke soort
van electriciteit. De E. bestaat uit eenglazen
stolp,
P
8
waarin zich, aan een door het
deksel heen stekende koperen
staaf, twee gouden of aluminiumblaadjes bevinden.Raakt
men de koperen staaf aan
met electrischeladen
voorg
dan wi ken de blaadwerpen,wijken
_
_ ^
^
jes eiteen. Laadt men een E.
positief en nadert men hem 570. Electroscoop.
P
P^
met eenpositief
geladen
voorP
g
de blaadjes verder uiteen ; door nawerp,blaadje
we dan wijken
dering met een negatieve lading vallen ze weer samen.
Beneden de blaadjes kan een halfronde, in graden
verdeelde schaal worden aangebracht,
waarop
^
P de
afstand tusschen de blaadjes kan worden afgelezen.
Nauwkeuri
g er meetinstrumentenJ zin dequadrant
electrometer, de sinuselectrometer, de absolute electrometer, enz.
Electromotor, machine, bestemd om electrisch arbeidsvermogen om te zetten in mechanisch, die dus
het omgekeerde
g
van eendynamo
yn
(z. a.) doet.
Elec tronen. Zie Ionen.
Electrophoor,
^ een zeer eenvoudig
g instrument om
p
electriciteit opP te wekken. De E. bestaat uit een harskoek uit een mengsel
en
^ van schellak, colophonium
P
die of op
Venet. terpentijnsamengesmolten,
P een
^
vlakken blikken schotele
of op een met stani8 oten,
gP

^

473

ool overtrokkenlankje
gelegd
P
^ ^ is; door wrijven met
electrisch^eeen kattevel wordt de koek negatief
g
maakt, daarna wordt er eeneleidend
metalen deksel
8
op
gelegd,
P staat, zoodat het
P^
g waar een ^glazen staf op
g eïsoleerd aanggevat kan worden. Hierin wordt nu
door influentie onderaanositieve
electriciteitPge
oP
wekt en bovenaan negatieve.
Door aanraking
g
g met
den vinger
Nemen wijJ
^
g kunnen wijJ deze wegnemen.
nu het deksel er af, dan is ditositief
geladen,
terwijl
P
^
de harskoek nog
lading
J negatieve
gzijn
g
g heeft. Door
middel van een E. kunnen wijJ dus voortdurend
P ositieve electriciteit ter onzer beschikking hebben.
Electrotherapie,
p ^ de toepassing
P
g van electriciteit als
geneesmiddel en wel die van den inductiestroom (ja.
radisatie, f aradotherap ie), die van den galvanischen
g
stroom (g alvanisatie, galvanotherapie)
g
p ) en die van de
statische of wri'vin
J ^electriciteit van de electriseermachine (f ranklinisatie of f ranklinothera
p ie) bbij8e
nuw- en spierziekten.
De chemische werkingg van den
P
electrischen stroom wordt benut tot het ontleden van
pathologische vloeistoffen en weefsels ; de electroden
P
worden ofwel tegen
g de huid aangelegd, ofwel daarin
e rikt. In de chirurgie
stroom
geprikt.
^ wordt de galvanische
g
(galvanocaustiek).
toeeast (g
eveneens toegepast
) D' Arsonvalgebruikt Teslastroomen(z. a.) voor het behandelen van
ziekten, die voortkomen uit voedingsstoornissen,
g
zooals jicht, rheumatisme, sommige soorten van suikerziekten en zwaarlijvigheid (Arsonvalisatie). Ook
de lichttherapie
worden te behooren
P kan gerekend
^
tot de E., in zooverre zij de electriciteitebruikt
als
8
lichtbron en evenzoo het electrische lichtbad.
Element. Zie Galvanisme.
grondstoffen of oerstoffen, zie ScheiElementen,
hilosoP
henbedoelden,wankunde.De oudeGr.natu^A
aller
neer zijJ van een E. spraken,
daarmee den grond
P
^
diegen ; Aristoteles leerde dat er 4 E. waren; water,
vuur, aarde en lucht, die uit de oerstof ontstonden.
Elena, stad i. h. distr. Tirnova, i. h. W. v. B arïJ e, aan den voet van de IJzeren Poort, 3150 inw. ;
Foead Pasja
7 versloeg
^ er 4 Dec. 1877 de Russen.
Eleonora van Aq uitanii E. van Poitou), dochter
van Willem X, den laatsten hertogg van Aquitanië,
quitanië
Lodewij VII van
8geb. in 1122, huwde in 1137 met Lodewijk
die zich in 1152 van haar liet scheiden,
huwde toen aanstonds met hertogg Hendrik van Normandië, den lateren koning
ge
g H endrik II van Engezij Gasco8ne,Y
Guyenne en Poitou ten huland, wien zij
welijk
in 1173 haar zoons
J spoorde
P
J aanbracht. Zij
aan teen
g hun vader in o Pstand te komen, die haar
daarop
hield,.
Pg
P16]jaar langg in een klooster opgesloten
Toen haar zoon Richard Leeuwenhart in 1189 koning
deze haar. Zij stierf
in 1204.
werd, bevrijdde
J
eil. inde Baai van Bombay,
Elephanta,
Y 6 K.M. van
p
de kust, met 6 Brahmaanscheottem
ge
Pels, uit ge^
pelgrimsoord
houwen in deorfierrotsen;
belangrijk el
P
^
P
der Hindoes.
Elephantiasis naam van twee ziekten: de melaatschheids een constitutionele ziekte Grieksche,
(
Syrische, Amerikaansche,
Tyrische en Surinaamsche
yr
E. en een huidziekte (Arabische E..) Deze laatste
komt alleen in heete landen voor en heet ook wel
olifantshuid of oli f antsbeen. Zij veroorzaakt een ver-
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te Konstantinopel;
est. 14 Nov. 1841
dikkin 8der huid e n geeft
de aangetaste
lichaamsdee- 1803ezant
P gest
g
8
8
Parijs
zij reizen in Griekenland
lep een monsterachtig
J hij bracht van zijn
18 aanzien. ZijJ komt ook in onze
beroemde verzameling oud-Grieksche beeldhouwkoloniën onder de inlanders voor.
Ds7'esiret-Assoean, Egypt.
Elephantine,
^tegenw.
8
8^P
p
Nil-eil.
tegenover
Assoean, met ruinen van het
J
g
oude Jeboe, de Olifantenstad.
van
^
E eus isstad in het oude Attica, ten N.9W.
Athene, aan de Golf van E. was beroemd door den
hone
van Demeter en Persephone
geheimen eeredienst
p
((Eleusinia, Eleusinische mysteriën). Belangrijke overbli'fselen
van de oude heiligdommen
zijn
J n bijJ de o P 8
J
teruggevonden..
en te E.teru
^a '^
Eleuthera, een der Bahama-eil. (Br. W.-Indië), 619
572. Elgin Marbles.
K.M 2 .,> 7000 inw. • hoofdP1. Governor's Harbour, haGedeelte van een fries van het Parthenon.
ven en vesting. 41
toestellen, die langs8zijJder werken ( „El9' in-marbles”
,
afkomstig
drijvende
Elevators zijn
) grootendeels
9^
naar Londen mede;
,schepen
P
1 ' kunnen ` ,,, komen en de ladingg ervan lossen, van de Atheensche Acropolis,
deze werden in 1861 voor 35 000ond sterling
S
(ong.
g de helft van wat E. ervoor uitgegeven
had) voor het Britsche Museum aangekocht.
g
Eli,^ priester
van het heiligdom
te Silo, waar
P
g
Samuel hem als tempeldienaar
zijd
trouw ter zijde
P
terwijl
J E.'s zonen ontaarde priesters
P
waren en tot straf voor hun misdaden in den
oorlog
P het
g met de Philistijnen sneuvelden, op
bericht waarvan de oude, blinde E. van schrik
stierf.
Elia Hebr. Elia „Jehova is mijn God"),
tijd van Achab en
profeet in het rijk Israël ten tijde
P
(omstr. 900-850 v. Chr.);) hij
hijbestreed
den Baai-dienst en voer, volgens
2 Koningen.
S
g
2 : 11, tijdens
een onweder op een
en
P vurigen
gwagen ten hemel.
op de grens
Eliasberg,
g Mount Saint Elias, berg8P
^
van Br. N.-Amerika en Alaska; 5517 M. hoog
bisschop
St.-Eloi),
Heilige,
(Fr.
Fr.
—Eligius
g,
_
),
van Noon
Y (welk diocees zich vroeger
g over gehee
8
588 te Chap-Vlaanderen uitstrekte), geb. omstr.
P
571. Elevator,^^
graan uit een zeeschipP in een
telat bij
kwam in 610 alsgoudsmid
J Limoges,
8
8
lichter lossenddoorsnede).
(
der smeden))naar Parijs
Js en
P
((vandaar de patroon
Noon berp of werd door Clovis II tot bisschop
wanneer deze bestaat uit kleine voorwerpen
P van Noyo
ald.est.
in
losse massa's (steenkool, graan, enz.) ZijJ
g 30 Nov. 658 of 659; hij Jbekeerde
Friezen en Sueven; herdenkingsdagg
hoofdzaak uit een riem of ketting,8 waaraan kleine de Vlamingen,
^
emmertjes
bevestigd
en werken dus ong.
^ als 1 Dec.
^ zijn
J
J
van Mary
Eliot,
{de baggermachines
^ Anne
9 schrijfstersnaam
^ George,
J
( (z. a.).
) Voor het lossen van8`raan^8
bootenebruikt
men pneumatische
E., waarin het Evans (z. a.).
P
g
EIiS^ kustlandschap
aan door een luchtledig
graan
P in het oude Griekenland,
g wordt opgezogen. De E.
bekorten de lossing
scheen even zoodoende op
8
P de W.-kust van den PeloPonnesus; in het tegenw.
8 derschepen
K. M2.;
(
P ^^ zoodat de havens, welke met een Griekenland vormt het den nomos E.1832
^oote besparing
en een deel van den
voldoend aantal E. zijn
zooals bijv.Rot- 104 000 inw.; hoofdst. Pyrgos)
Yrg
J toegerust,
^
nomos TriPY
h lia.
terdam, daardoor zeerezocht
zijn
zijn
bij^de reederi'en.
J
8
Eliza^ leerling
goddelijke
Elfen waren in het Germ. volksgeloof
8 en opvolger van Elia als hoofd der
$
^
J
in Israël onder de koningen
wezens van laSexen rang,
^ Joram en Jehu
P
g^ belichamingeen der natuur- profeten
De zielen der afgestorvenen veranderden omstr. 850-r--800 v. Chr.)
Elizabeth,: koningin
in E. en woonden in de lucht. Hun koningin was HolP
^ van Engeland,
^
8geb. 7 Sept.
1533 dochter van Hendrik VIII en van Anna Boda of Berchta, Wodans 8emalin.
EIfs
borg, l^,n in het Z. W. van Zweden, welke ley n^ besteeg
g
g den troon 17 Nov. 1558 en regeerde
Zij voerde de Hervorvijf en vijftig
Dalstand en een deel van W.-Gotland omvat, 12 729 biJ vijf
Ijaar.
JJ
Engeland
in, bevorderde met beK.M2., 289 000 inw. ; hoofdst. Wenersborg ; aan min^in geheel
8
g
,den mond van de Góta-elf de voormalige
g E. hulPvan haar bekwamen raadsman, William Cecil,
^ vesting
stoffelijke
stoffelijke welvaart van Engraaf van, lord Burleigh,
Thomas Bruce
g in en Kincardine,
Eng.
di lomaat geb.
8 diplomaat,
g 20 Juli 1766; was van 1799 -- geland. Toen haar Kath. mededingster, Maria
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Stuart (z. a.), in 1568 steun bij haar zocht, liet E.
haarevan
en
^ nemen; 19 jaren langl^ hield zij
J haar
8
opgesloten
en in 1587 liet zijJ haar ter dood brengen.
^
P^
Daardooreraakte
zijzijin oorloggmet Spanje,
g
P ^ toen de
eerste der Kath. staten; deze oorlog
werd, door de vernieti8^^
' der Armada, in 1588, ten
ste van Engeland beslist. E. speelde ook
in deeschiedenis
l^
van ons land eenrol
zie hiervoor op Leyy
cester; zij stierf ongehuwd op
P 3 Apr.
Pr
g
1603. Onder haar reg eeringkwam Enge^e
land snel tot bloei 573. Elizabeth van Engeland.
en werd een zeevarende mogendheid
van den eersten rang.
g
^ In 1570
werd zij
in den ban gedaan,
wat in
J door den paus
P
g
Engeland
En eland een verscherping
rP g van het toezicht.oP de
Katholieken en later vervolging
van de R.-Kath.
priesters ten gevolge had. De laatste jaren van haar
regeering
re eerie vielen samen met de schitterendste periode
P
der Eng. letterkunde(Shakespeare enz.).
Marie
Hélène
van
Frankrijk,
Elisabeth Philippine
^
pp
genaamd Madame E.,l^eb. 3 Mei 1764 te Versailles,
zuster van Lodewijk
Lodewijk X VI, tevens zijn
J vertrouwde
en deelgenoote
in het ongeluk.
ZijJ werd 10 Mei 1794
g
8
geguillotineerd.
Lise-Lotte, hertoElizabeth Charlotte,^bijgenaamd
Jg
van Orleans,
geb.
27 Mei 1652 te8
Heidelberg,
,
8
dochter van keurvorst Karel Lodewijk van de Palts;
in 1691 huwde zijJ met hertog8 Philip
p I van Orleans,
den broeder van Lodewijk X I V ; zij handhaafde ook
aan het zedelooze Fransche hof haar deugdzamen.
g
aard
;ra
Haar aans
P ^ est. 8 Dec. 1722 te St. Cloud.
keno Pde allodiale goederen
uit de nalatenschapP van
8
haar broeder Lodewijk gaven Lodewijk XIV een
voorwendsel tot het overvallen en verwoesten van
de Rijn-Palts (1688-1693). Haar zoon was de Rep van Orleans. Haar zeer oorspronkelijke
J
P
gent, Philips
brieven zijn
J een bron van kennis voor de toestanden
aan het Fr. Hof in haar tijd.
geb. 42 Dec.
Elizabeth,^ keizerin van Oostenrijk,
J
8
1837 te Munchen, dochter van hertog
g Maximiliaan Jozef in Beieren,
24 April
P 1854 gehuwd
l^
met keizer Frans Jozef
I; 10 Set.
P 1898 werd
zij
J te Genève door den
anarchist Luccheni vermoord.
Elizabeth, koninginweduwe van Roemenië,
geb. 27 Dec. 1843, dochter van vorst Hermann
zu Wied, sedert 1869
574. Elizabeth van
Sylva)
ggehuwd met vorst, later Roemenié (Carmen
(
Y )
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koning, Karel van Roemenië 8eat. 10 Oct. 1914),
schreef onder hetseudoniemCarmenS
lvagedichten
P
y
S
en met mevr. Mite Kremnitz ( onder het pseudoniem
Ps
Dito and Idem)) verscheidene romans en verder eenige
treurspelen
P
J zij vertaalde ookgedichten
g
Elizabeth, keizerin van Rusland, dochter van Peter den Groote en van Catherina I, 8eb. 29 Dec. 1709,
bracht 6 Dec. 1741 Iwan VI door eenpaleis-revolutie
ten val, liet de regeering
re eerie aan haar ^
gunstelingen
g over;
maakte een einde aan den oorlogg met Zweden door
den vrede van Abo, verbond zich met Oostenrijk en
Frankrijk in den Zevenjarigen
^ g Oorlog
gtegen
g Pruisen,
stichtte de universiteit te Moskou en de Academie
van schoone kunsten te Petersburg; est. 5 Jan.
1762.
Elizabeth,s koningin
25 Juli 1876,
^ geb.
g
^ van België,
te Rosenhofen, dochter van hertog
S Karel Theodoor
in Beieren (den beroemden oogarts), huwde in 1900
met den lateren koning
g van België, Albert= I, heeft
drie kinderen, Leopold,
geb.
in 1901, Karel,
in
> geb.
g
p
g
1903 en Maria Jozephina,
geb.
in 1906. Om haar
p
g
liefdad'
liefdadigheid
en beminnelijkheid
altooseenpopulaire
eenPP
ou
^
J
vorstin, wordt zij
J sinds den oorlog
^ schier als een
heilige vereerd.
Elizabeth Farness koningin van Spanje, geb. 25
Oct. 1692, dochter van Odoardo II van Parma, werd
in 1714 deemalin
van Philips
g
p V van Spanje,
P l dien
zij samen met haar gunsteling Alberoni (z. a.) beheerschee,est.
g 11 Juli 1766.
Elizabeth, De Heilige, van Thuri
n9en
^ ggeb. 1207 te
Pressbur8, dochter van koningg Andreas II vanHon
garije, in 1221 gehuwd met landgraaf Lodewijk van
Thuringen; zijJ was weldadigg en leefde ascetisch; als
weduwe (na 1227)) door haar zwager
p
g Heinrich Rasps
verdreven, vond zijJ bescherminggbij
J haar oom, den
bisschop
P van Bamberg;
g vanaf 1229 woonde zijJ te
Marburg;
zij
g aid.8est. 19 Nov. 1231; in 1235 werd zij
heiligg verklaard.
Elizabethorde. Zie Ridderorden.
Elkerzee, 8 em. in Zeeland, op
P de N.-kust van het
eil. Schouwen en Duiveland, ten W. van Brouwershaven, 574 inw.
Elkhart, stad in den staat Indiana, in het N. 0.
der Ver. Staten, 15 000 inw. ; spoorwegwerkplaatsen.
Eiland, stad in de West-Ridingg in het graafsch.
^
York, in het N. 0. van Engeland,
11 000 inw.
8
Ellemeet, ^em. in Zeeland, op
P de N.-kust van het
eil. Schouwen en Duiveland, ten W. van Brouwershaven, 579 inw.
Ellertsveld, of Eldertsveld uit8estrekt heideveld in
het midden derrov.
Drente, in het 0. door den
P
Hondsrugg begrensd; in het Z. tot 24 M. boven A. P.
Ellewoutsdi^ k8gem. in Zeeland, aan Z.-kust van
Z.-Beveland, tegenover Terneuzen, 751 inw.
Ellezelles,
in de Belg.
prov. Henegouwen,
^ gem.
g
gP
g
aan de grens van 0.-Vlaanderen, ten Z. van Oudenaarde, 5277 inw. ; spinnerijen.
(Gr.
'tt, Ellips
p„weglating"),
in de taalkunde de we^ latin van een deel van een zin, dat door het zinsverbandemakkeli'k
J is aan te vullen(bijv.: een
g
» man
een man, een woord een woord”) ); in de meetkunde
een ovale lijnvan zoodanige
g dat voor
g kromming,
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elkunt
Elst, ^em. in de Pprov. Gelderland, inde Betuwe, teP in de E. de som van haar voerstralen, d. i.
de afstanden van datunt
P tot twee binnen de E. genover Arnhem, 7180 inw.; bestaat uit twee deeliggende
vaste Ppunten (de
E. en
ElPen
^ brandpunten)
) even groot len ; hetotste
P
8
^ daarvan bevat de dorpen
den, het kleinste het dorp
is. Deze eigenschapbenut
Lent. Het dorp
E. aan de
e
rP
rP
men tot het snelle teekelijn
J Arnhem—Nijmegen
J g telt ong.
g 2000 inw.
nen van een E.fi
Elster naam van twee, riv. in Midd.-Duitschland
{ g. 576 ),
doordat men de uiteinden
de Zwarte E.,
E. ontspringt in de Saksische Oberlausitz,
van een draad, waarvan
zijriv.
van de Elbe, 200 K. M. — De Witte E. ontJ
de lengte
ePrin^in Boheme, stroomt in N. richting tot Lei P
p^ gelijk
g is aan de
^
groote as van de E., inde
zig, daarna P
W.-waarts en loopt tusschen Merseburg
g
brandP ueten vastzet en
en Holle in de Saale, 190 K. M.
575.de
Ellips
A. A.', groote
dan het potlood
of
tee-8^
Elstero
f
Voi
Elster
eber
e
tliinder-ber
land
in
g
^
9
9
,
P°
kenpen
aan den gespanP
gP _ as; B.B.', kleine as, F. en Midd.-Duitschland, vormt de verbindingg tusschen
F.', brandPunten ,
F.
nen draad rond trekt. De
het Ertseb.
en
het
Fichtel
eb.,
in
den
Hohen
Stein
g
g
0., middelPunt.
oppervlakte
van de E.
771 M. hoog.
PP
g
=X a x
Elysée,
b, als n = het Ludolfsche getal,
, a = de
Y ^ oud-adellijk
J Ppaleis te Parijs,
J^ in 1718 g e g
groote en b = de kleine
bouwd, sinds 1871 de ambtswoning
i^ van den presi... .
halve as is. De E. is van
dent der Fr. Republiek.
Het gebouw
zij
grenst met zijn
P
^
g
-- ..
aan de Champ
bijzonder
belang
s-El
J
g als Playsées, een in Eng.
r
gstijl
J aanneten-baan.
park, waar
waardoorheen deree
bgelegd wandelbosch en P
de Avenue des Ch.-E. loot.
Elmina,^ St. George
9 e d'El- •
P
mina, vroeger
Elysium
Elyseesche Velden
bij
)^ bi
Y
^
g een Nederl.,
J Homerus deg esinds 1872 een Eng
5 Het teekenen van zegende
oorden, aan den westelijken
westelijke zoom der aarde,
b 76.
g
g bezitting
bijJ den Oceanos, waarheen uitstekende helden
een ellips.
gopP de W.-kust van
Afrika (Goudkust), ten W.
overgebracht
werden, zonder dat zij
zij de bitterheid
g
van Cape
des doods behoefden te verduren; later de verbli'fe Coast Castle, 11 000 inw.
J
Elmira,^ s tad in den N.-Am. staat New-York, oop plaats der vromen in de Onderwereld, vandaar het
woord E. voor een
bekoorlijke,
beide oevers van de Chemunverrukkelijke
-riv., 37 000 inw.
verrukkelijke
ver
J
Elmusvuur, St., (bi de Ouden Castor en Pollux"
Plaats.
re .-distr. Düsseldorf,
Elten,^ vlek in het Pruis.reg.-distr
geheeten en als ongunstig voorteeken beschouwd),
na(bij Zevenaar),
lichtbundels, die, indien de dampkring
na) 2700 inw.; in de
P g sterk geëlectri- • J de Ned. grens {J
seerd is, zich vertoonen opP
hooge,
^ verg^ me t prachtig
P
g inz. opP metalen bijheid de veelbezochte Elterberg,
voorwerpen:
bliksemafleiders, masten, torens, ook gezicht.
rP
wel aan boomtakken en zelfs aan de haren van dieren
Elvas, vesting
] in het 0. van
g in de Pprov. Alemte'o
en menschen.
Portugal,
g 14 000 inw. ; oude Rom. waterleiding.
g
van het D. rijksland
ElzasElzas, Z. en 0.edeelte
Elsene {Ixelles) , voorstad van Brussel, in het Z.Z.
J
g
0., afz.emeente,
76 405 inw.; museum- Wiertz in Lotharingen (z. a.),
) verdeeld in de distr. Boven- en
g
Beneden-E., g renst in het 0. aan den Rijn.
het Z. het Bois de Chambre.
en
J n Bene dgem. in Limburg,
Elsloog
de Maas, ten Z. W. E., 4786 K.M2., 701 000 inw. ; Boven-E., 3506 K.M2.,
g^
van Sittard, 1758 inw.
518 000 inw. — Geschiedenis. De E., oorspronkelijk
J
P
door de Kelten bewoond, werd onder de Romeinen
El Obeid. Zie Obeid, El.
Els (Alnus), loofboom, In ons land komen voor: ^ ootendeels tot de provincie
Germania-prime g ere P
de zwarte E.A.
kend, kwam teen
fig.
{ glutinosa,
9
g het einde van de 4e eeuw aan de
J8
g 577 a. twijguiteinde
metontwikkeldemanAlemannen en omstr. 500 aan de Franken ; vanaf
843 maakte de E. deel uit van het Lotharingsche,
nel"
9 ke meeldraad{
en kleine vrouwelijke
{
en na 870 van het Duitsche rijk.
J Sund-g au BoJ
(stamper-)
katje
katjes ; b.
ven- of Opper-E.)
bijn onverdeeld aan het
) kwam bijna
PP
P
•
katje, c.
J katje,
^ che Huis, terwijl Beneden-E. in talrijke
deelen versnipperd
werd. In den DertigjarigenOor
schubje met 3 manrePP
bike bloemen, d. aflogverwierven de Franschen de Oostenri'ksche
beJ
zittingen
zonderli'ke
bloem, e.
J
g in den E. en tevens de voogdij
gJ over de tien
rijkssteden.
katje,
Lodewijk XIV bezette in 1674 de Elzasvrouwelijk
katje, f.
J
J
sche rijkssteden
en in 1681 ook Straatsburg;g
tijdens
schubje
•
J schubje
^
de Revolutie werd derovincie
E. geheel
bijJ Frank2 bloempjes,
g.
P]
e
8
g
•
rijpe
rijkgetrokken,
waarvan het de departementen
Base vrucht8
P
trosz.{ g.gelzenprop),
Rhin en Haut-Rhin uitmaakte. Door den Fr. D.
heeft kleverige blaoorlog
g van 1870-71 kwam de E. weder aan
deren,oeit
o
Duitschland.
op
^
in den oorlog van
vochtige
plaatsen in Europa,
D. rijksland,
Elzas-Lotharingen,
P N.-Azië en Afrika, leg ^^
^ P
Frankrijkheroverd en bijJ den vrede van
vertoed
en hout- 1870-71 opP Frankrijk
g werkhout van schrijnwerkers
draaiers. De witte E.Alnus
Frankfort, 10 Mei 1871, aan Duitschland afgestaan;
incana)groeit
{
Phoogere
g
^ op
g
gronden
bestaat uit den Elzas (z. a.) en Lotharingen (z. a.);
onder (in de bergen).
^en
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te samen 14 518 K.M2., 1 874 000 inw. w. o.
408 000 Prot. en 30 000 Isr.) In 1910 was het Fransch
de moedertaal van 204 000 inw.in
( den Elzas alleen
van 58 000 inw.) 1 Jan.1874 werd de rijksgrondwet
J 8T
in E.-L. van kracht verklaard ; in 1879 werd een
keizerlijk
J stadhouder aan
het hoofd der
regeerin ggeP laatst, die een deel van
de landsheerlijke
rechten
J
des keizers uitoefent. 31
Mei 1911 kreeg
g E.-L. een
eigen
(7 Juni
8T
g grondwet
d. a. v. af gekondi g)
d . Volgens de bepalingen daarvan wordt de stadh. ter
zijde gestaan door een ministerie (verdeeld in 4 afd.
578. Wapen
P van
onder onderstaatssecretaElzas-Lotharingen.
rissen) onder een staatssecretarislaatsvervan
er
(P
g van den stadhouder). De
Landdagg bestaat uit een Eerste Kamer (van minstens
20 leden en een Tweede Kamer, welker 60ledeneg
eheime
verkozen worden
door rechtstreeksche en
g
grondslag
kiezingen (op
den^
(P
g vanalgemeenstemrecht .
E.-L. zendt 15 afgevaardigden naar den Duitschen
Rijksdag;
J
g^ in den Bondsraad heeft het 3 stemmen. Het
is verdeeld in 3 reg.-distr.: Beneden-Elzas, Bovenzijn
Elzas en
gen. Er zn
J in E.-L. 2 Kath. bisevangelisch
oPdommenStraatsbur
g
(
gen Metz),)^
P erconsistorium en 3 Israëlietische consistorie. Het
opperste
gerechtshof
is te Colmar gevestigd
g en heeft
PP
g
g
onder zich 6 Lands-" en 76 Ambts- erichten". De
ontvangsten
waren in 1912: ong.
g 70 mill. Mark; de
g
uitgaven
ong.
uit
g even hoog.
g De staatsschuld bedraagt
g
1138 000 M. Hoofdst. is Straatsburg
g alwaar een
universiteit is • vestingen
g zijn:
J Straatsburg„
g Metz
Diedenhoven, Bitsch en Neu-Breisach. De landskleuren zijn
J zwart-wit-rood. Stadhouders waren: Veldmaarschalk von Manteuf el(1879-85); vorst Chlodwi9von Hohenlohe-Schillin9s f arst (1885-94); vorst
Hermann von, Hohenlohe-Langenburg
9 (1894-1907);
n9
graaf
generaal
eneraal
aaf von Wedel(1907-14); onder de regeringvan dezen laatste had het Zabern-incident
in
ï en van de militaire autoriteit in het
(ingrijpen
(
P
wat in de Tweede Kamer op
gezagburgerlijke),
eza
der
g
15 Jan. 1914 een motie van afkeuringg (met
eenparige
(
stemmen) tegen
g
g ten gevolge
g g had; 29
g de regeering
Jan. nam de stadhouder ontslagg•^hijJ stemde erin toe,
post te blijven,
voorloopig
P
J ^ doch werd in Apr.
Pegop
Pzijn
J I^
vervangen
door Von Dalwitz, te voren Pruis. min.
g
van binnenl. zaken.
Elzevier ( Elsevier)^ Lat. Elzevirius,, Ned. boekhandelaars- en boekdrukkers-familie. — Lodewijk E.,
geb.
1540 te Leuven, in 1580 boekbinder en
m
g oinstr.
boekhandelaar te Leiden;est.
g in 1617. — Zijn zoons
Bonaventure E, geb. 1583 • ggest. 1652) en Matthias
geb. 1564 •g est. 1640 na 1662 de zoon van dezen
laatste, Abraham E. ( geb. 1592 • ggest. 1652),
) kochten in 1625 de Leidsche academische boekdrukkerij
en vestigden
den goeden
naam hunner zaak door hun
g
g
correcte en handige duodecimo-uitgaven,
uitgaven
g
g
van Lat. klassieken enz. Te Amsterdam richtte
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1670 ), de kleinzoon
Lodewijk E. (g eb. 1604; gest.
g
van den stichter der Leidsche zaak, in 1637 een
boekhandel en drukkerijJP
op en associeerde zich met
1626; gest.
Daniel E.,(geb.
g 1680) in 1655; ook zij leg
verden duodecimo-uitsaven. De Elseviersche drukwerken (de „Elzenieren", bij de 2000 uitgaven) worden door verzamelaarseti
en met hooge
g
^ gezocht
gg
prijzen
betaald.
w
Email, loodhoudende en daardoor licht vloeibare,
door metaaloxyd
glasmassa,
waarmede
Y gekleurde
g
g
(inz.
inz. iJ zeren keuken gereedmetalen voorwerpen
g
P
schaP)overtrokken worden, om het te beschermen
tegen de inwerkingg van vocht enz., ook voor decoratieve doeleindenebezi
J het E.-schilderen
g
g d. Bij
wordt het met E.-kleuren ( met gglasvocht verbonden
metaalos Yden geschilderd
stuk, nadat het gedroogd
g
g
g
zoodatovene
de kleuren er ing is, in
een
gePlaatst,
brand worden. Men onderscheidt E. cloisonné, waarbiJ de kleuren aangebracht
worden tusschen dunne
g
aangebrachte
gouden
bandjes,
oP de metalen plaat
g
P
g
der teekening gaangeven,
en E. chamdie de lijnen
g
wordt in oop
i J de E.-massa aangebracht
levé^ waarbij
g
p
op
de plaat uitgekapte
holten; beide procedés zijn
P
PP
afkomstig.Deze kunst bloeioeroud en uit het Oosten
de vooral in de 12e en 13e eeuw. Ook in latere eeuwen hebben de miniatuurschilders er zich opPtoegeled.
g
geb. 3
Groots koning
Emanuel I,^ de Groote,
g g
g van Portugal,
Mei 1469, regeerde
vanaf 1495, bracht orde in het
g
bestuur liet een wetboek maken, stichtte scholen,
zond Vasco de Gama uit, die den zeeweg
g naar Indië,
en Cabral, welke dien naar Brazilië ontdekte;est.
g
13 Dec.1521; zijn
J regeering
g
g was de ggouden tijdvoor
Portugal; ook voor de kunst ( Emanuel-stijl).
Emanuel II,^ koning
g geb. 15 Nov.
g van Portugal,
1889 te Lissabon, tweede zoon van Carlos I, volgde
zijn
op, werd 4
g
^ vader 1 Febr. 1908 in de regeering
gP
Oct. 1910 door een revolutieverdreven(zie
verdrevenzie op Part al Geschiedenis)) en vestigde zich te Woodnorton
in Engeland,
1913 te^
S' ari
^en in
P
g ^ trad 4 Sept.
van Hohenhet huwelijk
u9
J metP prins AugusteVictoria
zollern-Si
J der Hohen9 marl
^en
(uit de Kath. lijn
zollerns).
Emanuel Philibert, hertogg van Savoye
Y (1553-80),
eb. 8 Juli
1528; hij versloegg in 1557, als bondgenoot
J
genoot
van Philips
p II van Spanje, de Franschen bijJ St.
uentin en kreegg bi
Quentin
bij den vrede van Cateau Cambresis (1559) de door zijn vader verloren landen terug,
welke hijJ door veroveringen en erfenissen vermeerderde,est.
g 30 Aug.g 1580.
Embryo
Emb
o heet het dierlijke
P
Jjke of plantaardige
^ orgaga
zin zijn
eerste ontwikkelingg na de benisme tijdens
vruchting . Het E. der zoogdieren,
g
g
^ dat later, ong.
na het eerste derdeedeelte
der zwangerschap, bi
gJ
mensch en dier toetus heet, ontstaat uit het bevruchte ei door de splitsing
g der
P
g en verdere ontwikkeling
kiembladen, is omgeven
door drie vliezige
g omhulsels :
g
ammion chorion en deciduw is door den
navelstreng
g
en den moederkoek verbonden met den wand van
de baarmoeder. Binnen de vliezige omhulsels zweeft
het E. vrijJ in het vruchtwater. BijJ
de geboorte
sPring
g en de vliezen,^ het water loopt
P weg
g en het E. wordt
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uitgestooten.
De normale duur van het menschelijke
8
embryonale
leven is 40 weken = 280 dagen.
— Het
ry
emb
g
E. derlant
(de
( kiem)) ontwikkelt zich uit de kiemP
blaasjes
] van den zaadknop
P en bestaat uit zaadlobbencot
, )worteltjes
worteltjesen pluimpjes.
( ledonen
P
P
Y
Aurich, in het N.W.
Emden,^ stad in het reg.-distr.
g
van Pruisen, 4 K.M. van de Eems, aan het EemsJade- en het Dortmund-Eems-kanaal; 24 000 inw.;
station der Indo-Euro P
. Telegraafcompagnie (kabell naar Engeland,
N.-Amerika enPS an'e
]) ;schee
Psg
bouw; harin$^
' scherf J; vischrookeriJ.
en dichter;
Emerson, Ralph
p Waldo,^ Am. wijsgeer
geb. 25 Mei 1803 te Boston woonde vanaf 1835 te
verdedigde
Concord, ald.est.
P
^ de meeg 27 April
nis g^
dat alle menschen van naturegeestelijken zegedichten
deli'k
zijn;vervaardigde
g g
J gelijk
g J begaafd
g
1867; „Esse on reprePoems" 1847; „Mayday",Ys
(„Poems",
Pre
sentative men", 1849
enPhische en letterkunPhiloso
di^geggeschriften.
te enw. Horns of Hems, aan den spoorw.
Emesa (g
P
Aleppo—Damascus,
60 000 inw.), zeer oude stad
PP
in Coele-sY^^
' ë aan den Orontes, 150 K.M. ten N.
van Damascus, vanaf het einde der 10e eeuw Romeinsch bezat een tempel
g ElaP van den zonnegod
^ ggeboortepl.
P van de keizers Heliogabalus en
9 abal
Alexander Severu8 . 270 n. Chr. overwon Aurelianus
bij
E. koningin Zenobia van Palmyra.
J
lieden,
Emigranten ( Fr. Emigrés), uitgewekenen,
g
die wegens
staatkundige
g verdrukg
g of godsdienstige
g
de
kinghun vaderland verlaten inz. de tijdens
uit eweken (meest
adellijke
Groote Revolutie
gJ ) Fran(
schen die onder den Prins van Condé het E.-leger
vormden, dat in 1792 het Pruis. leer
g volgde in
ChamPa ^
e ; zij
Jmochten na de in 1799 door den earsten consulBonaparte
verleende amnestie terugkeeren.
g
P
in het koninkr. Italië, tusschen
Emilia landschap
P
de APenneJnes de
g
^ Po en de Adriat. Zee, zoo genoemd.
naar den door den Rom. consul M. Aemilius Lepidus in 187 v. Chr. aangelegden weg,
g^de Via Aemilia,
van Placentia naar Ariminum ; E. omvat derov.:
P
'o nell'E. E.
Parma, Piacenza, Modena, Reggio
( in
ongeren zin),Bologna, Ferrara, Forli Ravenna (de
Romagna),20 701 K.M2. ; 2 668 000 inw.
Eduard Schnitzer, D. ontEmin-Pasja,
!^ eigenlijk
8en
dekkingsreiziger,geb.
eb. 28 Mrt. 1840 te Oppeln,
arts,
PP
ging in 1865 naar Turkije, in 1875 naar Egypte,
gYP
r hij,
der Ae quatoriaalwaar
J, vanaf 1878 gouverneur
g
provincie ((z. a.),)^ zich zeer verdienstelijkmaakte
door het onderzoek van de Boven-Ni'lstreken
en
J
na het optreden
van den Mandi, ook staande
zich,
h,
p
hield, hoewel na 1883 ggeheel van Egypte
gyp afgesneden
g
(eerst
) In April
ears te Lado, vanaf 1885 te Wadelai).
P
11889 sloot E.-P. zich aan bijJ Stanley,
J bevriJ y^tot zijn
en bereikte 4 Dec. Bagamojo
din8uitgezonden,
] in
g
g
D. 0.-Afrika, waar hijJ door een val uit een venster
zwaar
a ggewond werd. Na zijn ggenezingg trad hijJ in 1890
Oe ogogen Oenjamwesi
en
in D. dienst, onderwierp
]
rP
vesti de het station Boekoba aan den W. oever van
vestigd
Victoria-Nyanza.
Op
P een reis in het binnenland
Y
Zij
werd hij
J 23 Oct. 1892 te Kanena vermoord. Zijn
moordenaars vielen in 1898 in handen der Belgen en werden ter dood veroordeeld.

Emir, Ar. woord, dat „bevelhebber" beteekent,
in het N. en het 0. van Afrika de titel van onafhankelijke
stamhoofden, alsmede van alle erkende afJ
stammelis
g en van Mohammed ((deze hebben het
van aan ook
recht eenoenen
tulband te dragen);
);
$T
gen
voerders van het leger
g
g en leden
g in godsd.-oorlogen
der Oostersche regeerende
vorstenhuizen.
g
Emma Adelheid Emma Wilhelmina Theresia, konin^
' -moeder der Nederlanden, geb.
g 2 Aug.1858 als
tweede dochter van vorst George Victor van Waldeckehuwd met Willem III, koP yrmont, Jan. 1879 gehuwd
nis gder Nederlanden, stond na diens dood van 1890
—98 voor haar minderjarige dochter Wilhelmina
(z. a. als regentes
aan het hoofd van den Staat ; maakte
g
zich zeer bemind door haar belangstelling
g voor de
g
openbare
zaak, inz. voor de tuberculose-bestrijding
P
ideert
en voor alle
Pie; zij resideert
P
gen van hilantro
's winters te 's Rage,
g 's zomers te Soestdi Jk.
Emmahaven, haven in de Konin ' nebaai aan de
W.-kust van Sumatra, ten Z. van Padang.
g Door een
s Ppoorweg
g verbonden met Fort de Kock en Sawah
der Ombiliën-kolenvelden),
Loentoin
de nabijheid
()
dient E. voornamelij
voornamelijk voor den afvoer van steenkolen.
vlek in Judea, ten W. van Jeruzalem;
aan twee discipelen
op
wegg daarheen (de
( E.-gangers)
P
P
verscheen de opgestane
Christus (Lucas 24 : 13 e.v.).
Pg
Drente, zeer
Emmen, gem. in het Z. 0. der prov.
Emmen
P
inw. ; negen
uitgestrekt,
31
uit
g hunebedden en twee
g
oude grafkelders.
Emmental,^ landschap
P in het Zwits. kanton Bern,
Alpenbesproeid
door de Ilsis en de Groote Emme;
PAl P
boerderijen(Emmentaler kaas);
boerderijen
g
) linnen- en horlogedorf-Solothurn
industrie; spoorlijnLan au-Bur
^
g
(Emmentalbahn).
.)
apostel der Beieren
Emmeram^ Emmeran, heilige,
g P
en martelaar, bisschop
P van Poitiers of van Pettau
Stiermarken volgens de legende
22 Sept.
(Stiermarken),
P herg
pa omstr.
denkin da g)
652, waarschijnlijkechter as
vermoord.
Emmerik, stad in het reg.-distr. Düsseldorf, in het
W. van Pruisen, niet ver van de Ned,ens,
opPden
8^
13 000 inw.; industrie.
r. oever van den Rijn;
Em0 Ned. kroniekschr. en abt in het klooster
Bloemhof te
Wittewierum,
in het laatst
der 12e en het
begin der 13e
eeuw, studeerde te Parijs,
Paris, Orlater werd hijJ
pastoor
te HuiP
singen in 1213
abtte
rum•,J
ziji n belan $ rijkste
rijkste werk is
A
M
met 1202 een
579. Emoe.
aanvangg neemt
eindigt.
en omstr. den tijdvan zijn
(
J dood (1237)
g
Ems een der beide soorten van de fam. der Ka-
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fi 579) kop en
8uari8sen(z. a.) in Australië (zie g.
hals zijn
den wanen
g en de keel na bevederd.
J totop
uit A ' entum
op SiciEmpedocles, Gr. wijsgeer
^
P
lië leefde omstr. 450 v. Chr. ; om zijn
J
J diepe
P wijsheid
en wonderdad'
als profeet
en toove^e genezingen
P
g
g
hij zich,
naar beroemd • volgens
een legende
zou hij
g
g
het geloof aan zijn
om door spoorloos
te verdwijnen
Pg
hoogere
afkomst te wekken, in den krater van den
g
Etna hebbenewor
en
P •^welke bergglater bijJ een zijg
ner uitbarstingen
g een sandaal van E. uitwierp.
P Zijn
systeem
is neergelegd
geleg in een leerdicht, waarvan
Y
fragmenten
bewaard gebleven
zijn.
g
^
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taine voerden in dezen zin het meubilair der keizerlijke
de afb. in fig.
g 580).
(
J residenties uit. (Zie
Em
g: vulkaan in de Minahassa van Menado
poen
op
P het N. schiereil. van Celebes.
Florence in hetW. van
Empoli,
po p s tad in de prov.
P
Italië, aan de Arno, 22 000 inw.
EmAYreum ( Gr.)^bijJ de oude natuurPhilosoPhen de
hoogste
stre^ hemelstreek, waar zich het opwaarts
P
vend vuur als fijnste
elementvereenigt
vereen en waar de
J
aan den hemel ontstaan
lichtende verschijnselen
zouden;^J
bij de Chr. philosophen:
de hemel.
P
P
Ems, Bad E. stad en beroemde bad Ppl. in het

36o. EmPire-stijl.
mandje. — 3. Lamp.
o te Fontainebleau. — 2. Zilveren mandje.
1.
I in hetslot
kant van Napoleon
P —
p
el. — 7. Pendule. — 8. Buffet met oandelabree.
koffiekan. — 6. Tafel.
4. Armstoel.
5. Zilverenoffi
r 2-8
(De voorwerpen,
onder
2 8afgebeeld, zijn in het Gemeentelijk Museum te Amsterdam.)
rP
in het Z.W. van Pruisen,' aan
baden
"'ten N. re g.
Empel
g dist. Wiesbaden
^ ggem. in N.-Brabant ^,
pe en Meerwijk,
de Laten 6800 inw. ; kon. badhuis, meer dan 20
van '5 Bosch, 639 inw.
Empire-stijl. Na de Revolutie kenmerktede decora- warme natronhoudende bronnen van 26-58° C.,
tieve kunst, die na het einde der regeering
g
g van L ode- reeds bij
J de Romeinen bekend. Te E. had 13 Juli
wijk X V I reeds vereenvoudigd was, zich, dank zij de 1870 het onderhoud van koning Wilhelm van Pruisen
plaats (Zie Emser
nauwkeuriger kennis van de Oudheid en onder den met den Fr. ggezant BenedettiP
invloed van den schilder David, door soberder en Dépêche .
strengere
lijnen
en omtrekken. De muren werden Emser Di che de dé che waarin Bi8marck 13
ge
J
met fresco's versierd. Zetelseridons
en meubels Juli 1870 aan alle Pruis. gezantschappen
gu
PP de eischen
g
III aan koning
kregen
^ aan de Oud- van Napoleon
p
g Wilhelm en diens weig antieke vormen en ornamenten,
der Antieken, uitnogmaals
te ontvangen,
heid ontleend. Deze navolging
g
gm
g
g den Fr. gezant
g om
^ gering
gmg
gevoerd
in mahoniehout met verguld bronzen ver- meedeelde. De scherpe
g
^ vorm der dé che was voor
aanvaard en maakte Frankrijkde aanleidinggtot de oorlogsverklaring.
sieringen,
g^ werd door Napoleon
^
Enakin of Enak8kinderen((of Enakieten), legendaden Empire-stijl uit. De architecten Percier en Fong
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risch volk van reuzen in Z.-Kanaan ten tijde
J van
Mozes ( zie voor hun oorsprong
P gGen. 6: 4) ; zijJ werden
.
uit 8
J door Jozua uitgeroeid.
ggedeeltelijk
geb. 23
1.Encke^ Johann Franz, D. sterrenkundige,
g g
Set.
P 1791 te Hamburg, van 1822-25 directeur van
bi Gotha en van 1825—
de sterrenwacht „Seeber8"bij
1844 van die te Berlijn;
J van 1844-63 hoogleeraar
g
ald. ^est.
heeft zich verg 26 Aug.g1865 te Spandau;
Pan
diensteli'k
door de berekening der kometenJ gemaakt
gg
banen, inz. van die van de komeet van E. (eerst in
1818 door Pons ontdekt).
Encounterbay,
Y baai aan de Z.-kust van Z.-Australië, waarin de Murray
Y uitmondt.
EncY clop aedie( Gr.) , overzicht van de wetenschappen
en kunsten in hun geheel,
of van een beg
PP
ebied, vo ens een doorgege
P aald wetenschappelijkgebied,
gerangschikt
en in organisch
voerd logisch beginsel
be^
'
g
g g
verband behandeld ( systematische E.) , ofwel naar
woorden in alphabetische
volgorde gerangschikt
g ^
P
(
) aedische
al habetische
E. De nieuwere encyclopaedische
(alphabetisch
YP
Encybegint met de,^ door de z.g.
Fransche
g
uitgegeven, desti ds grooten
o Pclo7^ aedisten((z. a.))J
gr
an makende Ecyclo
gang
pédie ou dictionnaire raisonné
métiers(335 dln., 1751-80). In
des sciences, des arts et métiers
was de eerste wetenschappelijk
gPP J'k belangonderneming gvan dezen aard de uitgave
van de
rijke
g
»All
gemeine E. der Wissenschaften and Kunste"
(tot 1890 verschenen daarvan 167 deelen)l door den
en deprofesboekhandelaar Enoch Richter te Leipzig
P gP
soren Ersch en Gruber te Halle in 1818 aangevangen.
o ulariseerin van wetenschapEen richting,
P8 die de populariseering
kennis ten doel had, werd ingeslagen door
Peli'ke
J
de uitgave
van het Konversationslexikon"
van
g
»
F. A. Brockhaus, datevo
g d werd door vele der 8elike
g E. is de „EncYclot werken. Een bekende Eng.
P aedie Britannica" ((1875-1889, 9e druk, in 24 dln.;
1902-1903 supplement
in 11 dln. , een Fr., de
PP
Nouveau Larousse illustré" (7 dln., 1901-1905);
in Nederland verschijntsinds 1914 de 4e druk van
Winkler Prins' Enc."in
( 16 dln. ).
en medewerkers
cl0
EncY
p aedisten d e uitgevers
g
van deoote
Fr. EncP
clo aedie, welke verscheen
grY
onder de leiding
g van Diderot en d'Alembert, en verder allen, welke de in dat werk verkondigde
g PhilosoPhische ^g
godsdienstige
J denkg en staatsrechtelijke
wizen
waren toegedaan.
J
g
Endor in de Oudheid Israëlietische stad van den
stam Manasse, ten Z. van den bergg Tabor, woonE. welke Saul ging
plaats van de Toovenares vanE.,
raadP legen (1
( Samuel 28 : 7 e. v.).
gemeente in het comitaat Békés, in het
Endród
^ g
midden van Hongari
e aan de Kórós; 14 000 inw.
J^
Endymion,
t
, volgens de Gr. fabelleer een beeldschoon jongeling,die
op
o den burggLatmos in eeuwilag.
P
g Semele, de kuische maanPg
gen slaapgedompeld
Jzij
bekoring, dat zi
godia^ raakte zóó onder zijn
's nachts naar de aarde nederdaalde om hem heimelijk
J te kussen.
Pére E.,
Enfantin^ Barthélemy
p ^ genaamd
g
y Prosper,
Fr. socialist,^g
geb. 8 Febr. 1796 te Parijs;
J hijJ trachtte
de socialistische denkbeelden van Saint-Simon in
een model-inrichting
g te Ménilmontant te verwezen-

liken,
welke de regeering
re eerie in 1832 ophief;
est. 31
gest
J
P
s. 1864.
(Fr. „verloren kinderen"),
) in de
pe
Enfantsrdus
Middeleeuwen en tot omstr. 1650 werd met dezen
naam een soort lichte infanterie aangeduid,
die het
8
evecht moest openen.
gevecht
P enen
Enfield, stad in het graafsch. Middlesex, in het
Z.O. van Engeland,
ong.18 K.M. ten N. van Londen
g
geweerfabriek;
— Enfield56 000 inw. ; koninklijke
g
gebruikt
geweer,
eweer een van 1853-66 in Engeland
g
8
etrokken voorlaadgeweer.
getrokken
geweer
Eng adie^ dal in het Zwits. hooggebergte, in het
kanton Grauwbunderland, de Inn stroomt er door;
het is 91 K.M. langg en het wordt verdeeld in het
39 K.M. lange
J
P (1811
(
g Ober-E.s van den Majola-pas
M. tot den Punt-Ota bij Samaden (1728 M. hoog),'
g
Silvaplana
waarin delaatsen
Maloja, Sils, Silva
lan g, St.
P
Samaden, Pontresina, e.a. en Unter-E., tot
aan de grenskloof van Martensbruck (1019 M.) met
Zernez, Tarasp,
P Schuls, enz.; samen 1717 K.M 2.,
12 500 Rhaeti-Romaansch sprekende,
meest Prot.
P
inw.
bi J
de W.-kust van Sumatra,
Engano,
^ ^ eil.-roe
g P
1150 K.M2., on gg. 750 inw. ; behoort tot de residentie
Benkoelen; timmerhout.
naar de Angelen
Engeland
((Anglia,
n9
) het
g
g ggenoemd),
Z. en grootste deel van Groot-Brittanië, het voornaamste deel van het Ver. Koninkr. Groot-Brittannië
en Ierland; met het voormalige vorstendom Wales
151 094 K.M2. De kusten zijn,
J behalve het gedeelte
g
tusschen de Humber en de Theems, steil, doch met
veel inhammen, vandaar tal
voortreffelijke
van J havens. De bodem is in het W. en N.W. bergachtig
(eg
g8
bergte van Cornwallis tot 419 M., van Devon tot 621
M., van Wales,in den Snowden 1085 M., van Cumberland, tot 978 M. in den Scawfell; de Pennische bergketen, in den Crossfell tot 882 M. hoog);
g in het 0. en
Z.O. zijn laagvlakten,
meestal golvend
terrein en
g
g
zeer vruchtbaar. Het land is zeer waterrijk; er zijn
over de 50, weliswaar korte, doch bevaarbare rev.,
die alle door kanalen met elkander zijn
J verbonden;
de hoofdriv. zijn
J de Theems, de Ouse, de Humber,
de Tees en de Tyne
Yn in het 0., de Severn, de Dee, de
zeer fraaig
gelegen
Merse in het W. Er zijn
talrijke
Mersey
Jg
meren, inz. in het „Lake district" in het Cumbrisch
en vocht'
vochtig;
gebergte. Het klimaat isgelijkmatig
^
miJP
n roducten
zachte winters en koele zomers. De
zijn
(inz. in Wales en de N.
districten),
)
J steenkool (
iJ
zer,
orceleinaarde en zout. De katoen- en
^koer,
P P
ijzer-industrie
zijn
g^J E. wordt kerkeJ zeer belangrijk.
)
lijk
aartsbisd. CanJ verdeeld in de Anglikaansche
g
terb^Y
(met
en 4 Welsche bisdommen)
( 17 Engelsche
g
en York (met 7 ,bisdommen); de Ph millioen R.Kath. staan onder den aartsbisschop
P van Westen. Administratief is E. inminster en 15 bisschoPP
gedeeld in 40, of, met inbe grip van Wales, in 52
Het etal inwoners bedraagt
graafschappen.geta
^
070 000. Hoofdst. is Londen; behalve deze stad
waren er in 1911 nog
g 44 steden met meer dan
100 000 inw. Voor het verdere zie Groot-Brittannië
en Ierland.
Engel(Gr. angelos, Hebr. maleach, bode" in het
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s ezan0. en N. T. de naam der bovenaardsche Godg
ten, door wie•HiJ de verkondigers
Zijner
o enbarin^P
van E. (n9
a eloJ verschijningen
J
gen leidt, doordat zij
g
dikwijls
in den
dikwijls verschijningen
p hanieën) krijgen,
g
J g
droom. De rijkere ontwikkeling
g van de leer der E.
(het aannemen van 10 rangen,
7 aarts-E. enz.),)
g
dateert eerst uit den tijd
J na de Ballingschap. De
Chr. Kerk heeft de Joodsche opvattingen(bijv.ook
die van de bescherm-E.)) behouden; het tweede concilia te Nicaea (in 787)) veroorloofde de aanroePin g
(niet de aanbidding)
P Enakin. In
gder E. Zie ook op
het boek Henoch en andere Joodscheeschriften
g
worden de E., die met de dochteren der menschen
gemeenschap
hebben
gehouden,
uit
den
hemelgeP
g
g
bannen. Dit zijn
E."
J dan de „gevallen
^^
Engelbert van Nassau. Zie op
P Nassau.
Engelen, g em. in N.-Brabant, ten N. van 's Bosch
aan de Dieze, 502 inw.
Hadrian te Rome (zie
Engelenburg
g
g((Lat. molesHadriani)
het frontispice
bij
rond
bbouwP
J de letter R.)^ versterkt ron
werk (73 M. in doorsnede))P
op een vierhoekigen
g onderbouw (totale hoogte 60 M.), door Hadrianus g ebouwd en door Antoninus Pius in 139 n. Chr. voltooid ; begT
aafP1. der Rom. keizers tot Caracalla
(127). Vanaf 923 werd het als vesting
gebruikt; in
gg
1460 kwam het in het bezit derausen;
later werd
P
het een staatsgevangenis, te genw.. dient het hoofd zakelijk tot militaire
doeleinden (genie-museum).
(
). —
g
De Engelenbrug
g
g( Pons Aelius, Ponte Sant'Angelo)
geeft
Befttoegang
toean tot den E.
Friedrich, D. socialist, geb. 28 Nov. 1820
Engels,
g
te Barmen; hijJ werd koopman,
nam in 1845 de
P
leidia op zich van
leiding
zijns
zijn vaders zaak
ging
in 1847 naar Londen, nam deel aan
de oPstanden in de
Palts en Baden
(1848-49), ging
daarna weer naar
En geland, was later te Brussel secretaris van het
centr. comité van
den Communistenbond ;est.
5 Aug.
g
g
581. Engels.
1895 te Londen. E.
was een der beste
medewerkers van Marx. Zijn voornaamste werken
zijn
J : „Die Lage
g d
g der arbeitenden Klassen in England"
(1845), „Der UrsP rung der Familie, des Privateigentums and des Staates".
Engelsche
kunst. 1)) Bouwkunst. De ten tijde
van
g
J
Willem den Veroveraar ingevoerde
zware,^ doch rijk
g
geornamenteerde
Engelsch-Normandische
stijl,
n9
g
^ een
xertakkingvan den Romaanschen, was overheerschend tot aan de invoering
g van de Gothiek hi de
12e eeuw. Deze werd in Engeland
opP eigenaardige
g
wijze
behandeld; men onderscheidt verschillende
J
perioden: a. den Overgangs- of hal f-Normandischen
stijl, v an 1150 tot het begin der 13e eeuw, welke den
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rondboog
spitsboog
g nevens den ingedrukten
g
P
g of den
hoefijzerboog
vertoont(Trinity-Chapel
gte
Canter
bury); b. den vroeg-Engelschen stijl van 1216-80,
naar den, naast den spitsboog
P
g daarin optredenden
P
lancetboog , ook wel lancetstijl
(de
^ wordt genoemd
(
g
kathedralen te Lichfield en Salisbur
Y) ; c. den decorated style,
1275-1380, welke zich onderscheidt
y
doorooter
decoratieven rijkdom
der details ka^(
thedraal te Exeter); d. den Perpendiculair- of Tudor-stijl van 1380-1540,ekenmerkt
door een
g
overlading
met versieringen
g der gewelven
g
g en en daarbi'J behoorende afhangende
sluitsteenen (kapel
( p van
g
Hendrik VIII in de Westminster-abdij,
J^ abdijJ van
Melrose). In de 16e eeuw eerst moest de Gothiek
voor den Elisabeth-stijl
een overgangsvorm
^ wijken,
tot de Renaissance, welke door de bouwwerken van
Inigo Jones, WrenSt.
( Paulskerk)
) e. a. het pleit
P
won; bij den bouw van kerken, scholen en kasteeles
bleef echter tot oPheden de Gothische stijl
stij de over 2) De beeldhouwkunst schiep
aanvankelijk slechts
P aanvankelij
zooals de standbeelden van Hendrik III
en Eleonora (van omstr. 1290) door Torell in deWestminster-abdij. In de 16e eeuw geraakte
zijJ in verval
g
en werd eerst in de 18e eeuw door John Flaxman, die
een nauwkeurige studie der antieken invoerde, weder in eereebracht.
Tegenwoordig
g
g
J^ inz. in
8 telt zij,
degenre-plastiek,
bekwame beoefenaars. Portretbeeldhouwers uit de 19e eeuw zijn Foley, Steell,
Bohm, Onslow Ford e. a.
3)} De schilderkust beperkte
zich tot de 17e eeuw
P
tot hetortret-schilderen
en dit werd nogg alleen
P
maar beoefend door naar Engeland
gekomen
vreemg
g
de meesters, als Holbein, van Dick e. a. Eerst in het
midden van de 18e eeuw begon
in dezen tak van
g
kunst met Reynolds
en diens leerlingg Lawrence, en in
y
de zedePrenten met Hogarth,
°g
een bepaalde
Engelsche
P
g
school. Later werd het landschapschilderen
door
Ps
Gainsborough en het historie-schilderen door Rommey
en Benjamin West ter hand genomen.
Schilders van
g
naam uit de le helft der 19e eeuw zijn
J Eastlake( historie), Wilkie genre , Landseer (dieren), Turner
(landschap);
Elly,
P verder zijn bekend Mulready,
^
y
mitage, Leighton, Macli te, Frith, Goodall, Cope, Calderon, Stanfield, Philipp
en Poynter.
Tot de ostr.
m
^
y
het midden der 19e eeuw optredende
P
Prae -raffaëlieten behoorden Rossetti, Hunt, Millais, Watts, Madox Brown, Burne-Jones. Onder de schilders van den
laatsten tijd
J noemen wijJ Fildes Herkomer, Ouless,> Salomon ( Pg
ortret , Alma Tadema (archeologisch enre
Seymour Lucas (historischenre
Leader, David
g
Murray
(
y (landschap),
P ) Wyllie
y
((zeeschilder),)smede
de leden van de Edinbur hscheen Glasgowsche
g
g
schilderscholen en de landscha
schilderschool van
landschapschilderschoo
.
Yn
4). De koperetskunst,
p
^ inz. de z. g.
g zwartkunst,, bereikte in de 18e eeuw eene belangrijke
$^J hoogte door
Strange, Woollet, Reynolds, Smith e. a. ; zij werd echter door de staalgravure steeds meer opf den achtergrond
and gedrongen.
Daarentegen
g
g
g bloeit nogg steeds de
houtgraveerkunst,
welke door Th. Bewick omstr. 1775
t9
weer op
gebracht werd.
P den voorgrond
^ g
31
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ENGELSCHE TAAL EN LETTERKUNDE.

taal,,
Engelsche taal en letterkunde, De Engelsche
8
die de meest verbreide is op
P aarde en door ong.125
gin8
mill, menschen wordtes roken,
is een vermenging
P
van het Germaansche Angelsaksisch
en het in de lie
g
eeuw door de Normandische veroveraars ingevoerde
g
Fransch. Uit deze beide elementen vormde zich in de
g
13e eeuw het Engelsoh,
dat
teen
het
einde
der 14e
g
eeuw het Fransch aan het Hof verdrong, daarna
een algemeene volkstaal en, inz. door Chaucer, ook
een letterkundige
^ taal werd. Door deze vermenging
Smg
van twee talen en de voortdurende opname
van
P
nieuwe woorden, is de woordenschat van het Enrijk
terwijl
J de vorg
g
$elsch buitengewoon
J geworden,
men sterk afgezwakt zijn, waardoor de grammatische bouw zeer eenvoudig
^8is ggeworden. HetEngelsch
heeft verscheidene dialecten, welke in vier hoofdepen verdeeld kunnen worden: het Z.-, het W.-,
STOP
het middel-, en het N.-Engelsch.
Het N.-Engelsch
^
g
iet onbe
sluit zich bijJ het Schotsch aan, dat op eenniet
langrijke
kan.
J
^J oudere en nieuwere letterkunde wijzen
Het En ^elsch in de Ver. Staten heeft een bijzondere
uitspraak
Puitdrukkingen
en veel eigenaardige uitdrukkin en
(Amerikanismen).. Het meest ontaard is het, door
Afrikaansche talen sterk beinvloede,Neg er-Engelsch.
gt
vangt
Letterkunde. 1 Poëzie. De Eng. letterkunde
' van de Anaan met den tijd,waarin de vereen^g
gelsaksische en Normandische talen tot één taal was
^en
het midden der 13e eeuw; desvoltooid,, dus tegen
tijdswerden alleen geschiedkundige
J
8
^
^ en geestelijke
dichtkunst, leenden
en ridderpoëzie
beoefend. De
re
g
La land
edichten van WilliamLangland
gedichten
( 1332-1400 ), John
est. 1395), den
Gower ( 1325-1408 , John Barbour(gest
Schotschen nationalen dichter, en inz. van
Chaucer ( 8est. 1400), den „vader der Engelsche
g
Poë zie" („Canterbury-stories" , kenmerken den bloeitijd
der oud-Eng.
g letterkunde. Door Thomas Sackville
Sidney
1536-1608 en door Sir Philipp
(1536-1608)
y (1554-86),
welke de herderromans naar Engeland
overbracht,
8
werdeen nieuwe richtingoorbereid,
welke in den tijd
J
S
van Elizabeth, de gouden eeuw der Eng. letterkunde,
op
van lyriek en epiek
P haar hoogtepunt
Yr
8^P
P het gebied
g
bereikte in S ener g eb. 1599; „Fa' Queen" .
lag
echter
in
het
drama;
Hetlans
unt
van
dien
tijd
g P^
dit was in de Ile eeuw meteesteli'ke
^
J mirakelspelen
e
begonnen,
waaruit zich in de 15e eeuw de allegorische
g
g
plays)) en de, door John Heywood
zedenspelen((Moral py
zeden
y
P
en als overgang
(gest.
^ ^ tot het toog
gest. 1565) geschreven
des
neelspel geldende,
^ grof
gr humoristische„Interludes"
P
^
ontwikkelden. Het eerste Engelsche
tooneekeel was
g
„Ralph Roster
Doter"
door Nicholas Udall( gest.
Y
Ys
1557) en het eerste eigenlijke
^ J treurspel
e was Gor^^
boduc or Ferret andPorrex"(
Porrex"1562
1562 door Thomas
en Thomas Norton. Elizabeths begunstiging
van tooneelvoorstellingen
talrijk tooneeldich8 riepP talrijke
te voorschijn,welke allen door Shakespeare
p
(1564-1616), den grootste der moderne dramatici,
Shakespeare's
verre werden overtroffen.
Onder oevolgers
zijn
8
J de voornaamsten : Chapman 1557—
1634 , Tom. Heywood, Ben Johnson((1573-1637),
n9'er en Shirley
Beaumont en Fletcher, Masse
y ( 1596 —
1666).
) De Burgeroorlog
8
g en het aan de kunst vijandige
Puritanisme verlamden de dichtkunst voor lan-

en tijd, doch in Milton(1608-1674, Verloren
J ) von
Paradijs")
vondzi
zij
genen
J nog
g een klassiek verte 8
woordiger,
terwijl de z.
gg.
„Cavalier-poets"
in
P
Samuel Butlers g est. 1680
h
t) Hudibras"hun
YPi
sche uitdrukking vonden. Met de restauratie der Stuarts ving^ een nieuwe P
poëtische richting
g aan, waartoe
Dryden (gest.
1700 den stoot^
f. Deze richting8 stond
8
onder Franschen invloed, streefde naar de meest mogelijke correctheid en ggladheid van stijl
8J
J en bereikte
haar hoogtepunt in Pope
est. P
1744,
^ „Rape
Rae of the
p (gest.
Lock", komisch epos). Nadat Otwa
(gest.
est. 1685,
>»Veyg
nicereserved"
tevergeefs
getracht had het drama
)
P
S g
in een beter spoor
te leiden, vond het verte g enwoorP
digers
^ o. a. in den zich in de stijvevormen der Fransche school beweenden
Addison(„Cato",
Cato" 1771).)
8
Omstr. het midden van de 18e eeuw bloeiden de
kernachtige Johnson, de elegische Gray, de leer-dichter Akenside, e. a., en ietwat later de blijspeldichter
JP
Sheridan 8est. 1816, The school for scandal").) Met
de verschijning
van Percy's
balladenbundel
en van
y
Mac
herson „Ossian" trad een reactie in tegen den
p
Franschen smaak en kwam er weder meer een neitot het natuurli
natuurlijke. Als de eerste vertegenwoor^gJ
dier
per 1731—
8 dezer nieuwe richting
^ggold Cowper
1800) en naast hem de Schot Robert Burns(gust.
(g
1796); bijJ het begin van de 19e eeuw bereikte de nieuweoëtische
school
haarhoogsten
bloei;
de
beroemde
^
ste dichters van dien tijd
waren Byron
Childea
HJ
y (,^
rold",Don Juan", ,,Manfred"),het grootste moderne dichterlijkgenie
van Engeland
Shelley,
g
8
y^Thomas
Moore „Lalla Rookh"), Walter Scott
Scott(„Th
The lady of
lake" , Campbell,
de leden van de z.g.»Zeeschool"
p
die natuurvereerders waren : Wordsworth, Coleridge,
Southey
y en Wilson. Tot deze en tot de zich onmiddellijk
behooren verder
J daarbijJ aansluitende periode
P
Geor e Crabbe,
Sam Rogers, Leigh
Hunt, Thom.
Hood,
09
9
>
Thom B^y
l , Lawlor, de dichteressen Elisabeth Landon, Felicia Hemans, de dramatici Milman, Knowles,
Henry
Joanna Bailie, Talfourd,
Bulwer,
y
f
y Taylor,
Browne , Baileyy en M. Field. De beroemdste dichter
Browning,
van den nieuweren tijd is Tennyson
en naast hem de
y
wegens
zijngeniale
oorspronkelijkheid
bewonderde
gP
8
J
Browning.
v9 A. Austin werd Tennysons opvolger als
oetlaureate,"
maar de eveneens patriotische
Kipp
P
ling is van grooter beteekenis. John Ruskin Swinburne, William Morris en Rossetti ziJ n de
,
te genwoordi 8ers van de nieuwe school,de z. gPraeraffaëlietische, welke heeftebroken
met de tot nu
g
toe algemeene
erkende regelen
van de dichtkunst.
g
8
Als dramatische dichters van den laatsten tijd moeten Pinero, Shaw en Oscar Wilde genoemd worden.
ontwikkelde zich later
2). Proza. Het Eng.. proza
e
en de eersterozaschri'vers
van beteekenis waren
J
P
John Mandeville ( g est. na 1371) en de kerkhervormer Wicli e gest. 1384 ; de Bijbelvertaling
J
g werkte
zeer bevorderlijk
op het Eng. P
proza (na
J P
( 1526).
) De z.
y was in^g. herdersroman, die omstr.1580 door Sidney
de Philosoehische
ggevoerd,
schrijvers
als Bacon, Hobbes^ Browne en degeschiedg
J
schrijvers Raleigh,
ooien
^9h, Milton en Clarendon. Vangroote
waren in het begin van de 18e eeuw de door
Addison en Steele in het leveneroe
en weekbladen
^ e
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als : T atler"(1709), „Spectator" (1711), „Guardian"
roman
(„Robinson CruP den reis-roman
( 1713.) Defoe schiep
soe”, 1719) en Richardson(1869-1761)
(
)den familieroman Pamela", „Clarissa"). Het satiriekeroza
P
werd vertegenwoordigd door Swift (1667-1745,
Gullivers
reizen"),
de
realistische
roman
door
Fiel(
di
n9((1707-54)) en Smollet (1721-71); de humorisSterne 1713-68
1713-68 „Tristam Shandy",
tische door Sterne(
The sentimental Journey")) en door Goldsmith(1728
—74 Vikar of Wakefield"). Op den tweeden
rang
g
kunnenenoemd
worden Mackenzie, Godwin, Horace
8
Walpole, Radcliffe, e. a. De best verzorgde
g romans
verschenen in de 19e eeuw. Bij
) Walter Scott ( 1771 —
1832), die den historischen roman schiep,
P sloten zich
den^
grooten humorist
aan James en Ainsworth, en bijJ
1812-70)de realist Thackeray
Dickens
Dickens( 1812-70
y en verder
Reade, A. Trollope,
^ Martineau, Barrie en R. Ki
pli^,
de archeologische
roman vond een schrijver
schrijver in Kingsn9s'
^
ley^de zee-roman in Marryat
y en C. Russell,^ des
Y
Pcholo81s
'che roman in Bulwer, Currer Bell Bronté ,
en
inz.
in
George
Eliot
(Evans);
de
sensatieWard
H.
)
9
roman welke in den jongsten
zeer veel opgang
tijd
] g tijd
Pg g
maakte, in Wilkie Collins, Miss Braddon en Ouida
J grisP zich zelf met zijn
( de la Ramée) . Disraeli staat op
tocratisch-sociale romans van den te 8enwoordi gen
schrijver en
tijd
nog
^ verder mogen
8als bekende schrijvers
g wijJ
noemen Rider Haggard, Blackmon Be•
J
sant> Meredith> Za n9
will, Marie Corelli, Jerome K.
Jerome Buchan Hardy,
y Hall Caine, G. Moore. Op
P het
gebied
der geschiedenis
zijn,
est. 1816)
J na Raleigh
9((gest
g
8
iJ
• Clarendon ( g est. 1674) , in de 18e eeuw als schr'vers het meest bekend: Hume, Robertson, Gibbon en in de 19e eeuw staat boven allen Macaulay;
y
verder zijn
J bekend : Hallam, Buckle, Lecky,
y J. A.
Fronde, Carlyle,
Grote
en
uit
den
laatsten
tijd
Macy
Carthy, Freeman en Green. De bio8TP
a hie is in de Eng.
8
; daarin munt litteratuur zeer rijk vertegenwoordigt
gt
8
te uit Boswell ( „Het leven van Johnson”,
) Voorbeelden van epistolairen stijl
J vinden wijJbij
J : Ladyy
Mon
wel^9ne, Chesterfield en Junius; van politieke
P
sPrekendheid bijJ : Lord Chatham, William Pitt, Burke en Fox. Over staathuishoudkunde schreven Adam
Smith, Ricardo, Malthus, James Mill en John Stuart
Mill. Als natuuronderzoekers zijn ell, ,
Darwin,
, T ndall, Lubbock e. a. van algeWallace, y Tyndall,
meene bekendheid. Van belang
g is ook de zeer omvan ^J
ï ke wetenschappelijke
reis- en touristenlitteraPP
tuur (LiviX29'stone, Baker, Stanley
y e. a. ).
Engelsche
ziekte((rhachitis),
) vaak voorkomende
g
beenderenziekte der kinderen, waarbijJ de $`r
groeiende
beenderen door abnormale voeding
opnene
og 8 geen kalk
en zacht en buigzaam blijven;
zzijJkenmerkt zich
J
door storingen
6opzwelling
der spijsvertering,
o zwellin der8e
wrichten, kromgroeien
gr
der beenera
gen 0-bee( zoo.
nen , der rug8^aat, der borstkas (kippeborst),
der
( PP
bekkenbeenderenzoo8en. rhachitisch bekken) en
van de schedelbeenderen.
En hie p ^ Louis Antoine Henri de Bourbon,^ hertogg
van, geb. 2 Aug.
^ 1772 te Chantilly
Y als zoon van
Louis Henri Jose
p^hP rins van Conde week in 1789
uit, nam in 1792 dienst bij
J het Emi
^ antenco
rPs,
woonde vanaf 1801 te Ettenheim in Baden, werd 14
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Maart 1804 op
met inbreukmaP bevel van Bonaparte
^
kin g op het volkenrecht door Fr. gendarmen
^
g evan xen ggenomen, naar Vincennes ggebracht, door een militaire commissieens
gevonnisd wegens
gvermeende deelnemingaan een samenzwering
lep
gtegen
g Bonaparte's
ven en 21 Maartefusilleerd.
g
in het 0. van de Prov.. N.Enkhuizen,
, gemeente
g
Holland, aan de Zuiderzee, 8200 inw. De stad E.
ligt aan den spoorweg
P
g Amsterdam— Enkhuizen en
is door den sPoorbootdienst met Staveren verbonden. In vroegere eeuwenP
was E. een bloeiende koop-stad met wel 40 000 inw. De stad wordt het eerst
vermeld in 1248; in 1361 werd er de eerste haven
aangelegd; de bloeitijdvalt in de 14e eeuw. In 1572
was E. de eerste stad in N.-Holland, die het P. uk
juk
afwierp.
^P
de
Enriquez
Gomez,^ Antonio, eigenlijk
q
q
g J Enriquez
Paz g eheeten, SP. dichter, geb.
g omstr.1600; hijJ werd
als zoon van eenedoo
q
g ten
P Jood door de Inquisitie
verdacht endaarom
in 1636 naar Parijs en later
^gParij
Amsterdam, alwaar hijJ in allen vorm tot het Jodendom overging; schreef 22 tooneelstukken, Y^l'
scheedichten,
satirieke karakterbeelden enz.
g
gemeente in het 0. van de P
prov.
rov ver
OEnschedé
^ g
iiJjsel, geheel
ingesloten
door de gem.
g
g
g Lonneker,
37 065 inw. (in 1880: 5449; in 1890: 15 229; in 1900:
25 709). E. ligtt 6 K. M. van de D. grens aan een kruisPunt van spoorwegen en is een bloeiend centrum van
industrie; vanaf de scheiding
8 tusschen N.- en Z.Nederland nam vooral de textielnijverheid
er een
J
groote vlucht. In 1912 werd voor bijna
34 millioen
gT
gulden- aangeweven
stoffen afgezet:
voor ruim
^
g
111 mill. naar Ned.-Indië, voor ruim 121
mill. naar het binnenland en voor ruim 10 millioen
naar andere landen. In de katoenspinnerijenwaren
in 1914 ruim 413 000 spillen
in bedrijf,
J in de katoenP
weverijen
ruim 13 600getouwen.
J
g
Enschedé is de naam van een bekende familie van
boekdrukkers te Haarlem, wier zaakgesticht is door
Apr.
gest.
Mei 1761).) Diens
Izaak E. (geb.
P
g
g
zoon Johannes en kleinzoons Johannes en Jacobus E.
richtten in 1780 de fa. „Joh. Enschéde en Zonen" op,
P
die nog
E. kwam in 1737 in het
8 bestaat. J ohannesE.,
bezit der 0 Pre S^
Haarl. Courant, welke eerst onlangs aan een N. V. overgegaan is. Behalve bekwame vakmannen op
typografisch
ebied, heeft het
gebied,
Pe
gslacht E. ookeleerden
opPander gebied
opgeleverd.
8
g
P^
— Charles E., lid der firma E., 8eb. 23 Mrt. 1855,
heeft zich o.m. bekendgemaakt door studies over
Laurens Coster en de uitvindingg der boekdrukkunst.
gem. in de Belg.
Ensival,
g prov Luik, aan de Ves^ g
bij Verviers, 6972 inw.; lakenfabricage.
Enten Barthold van Mentheda, jonker tot Middelstuur Dornema en Engelboort,
g
n9
^ omstr. 1540 geboren
uit een aanzienlijk
verloor door
J Gron. geslacht,
^
zin
grootste deel van zijn
J lichtzinnigheid het $^
J vermogen, onderteekende het Verbond der Edelen, werd
door Alva verbannen, streed bij
J He' ' erlee en Jemmingen,
ter zee.
g werd in 1569 een berucht vrijbuiter
Onder Lumey nam hij
iJ deel aan de verovering
g van
den Briel en Dordt, maakte zichJJ
bij zijn 8s
"bed^
"ven aan buitensporige wreedheden schuldig, werd in
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1573 bijJ den Aprins van Oranje te Delft ontboden en op
diens lastevan
en
in 1576 en de volgende
jag
g
ggezet;
g
deel en sneuren nam hijJ weer aan de krijgsbedrijven
velde 15 Mei 1580 bij
g bij een
J het beleg
g van Groningen
roekeloozen aanval.
van Argentinië,
tusschen de PaEntre Rios,
g
^ prov.
P
rapt en de Uruguay, 74 571 K.M 2., 416 000 inw.;
rijk
goed weideland; hoofdst. Paraná.
,g
J besproeid
P
geb.
Enver Pasja,
gg
1 ^ T.ggeneraal en min. van oorlog,
omstr. 1870, was een der leiders van de Jon g-Turken die in Juli 1908 de weder-invoering
g van de
grondwet
doorzetten, hielp in Apr.
gen
P 1909 de tegengrP
revolutie onderdrukken, organiseerde
in 1911 den
g
oorlo
oorlogder Mohamm. stammen in Tripoli
P tegen
g Itaden Balkan-Oorlog gnaar Turkije
lië kwam tijdens
terug,
g^ dwong 23 Jan. 1913 door een staatsgreep
^ P
wat het
Kiamil-asja
g
p ? af te treden als root-vizier,
afbreken der vredesonderhandelingen
g te Londen ten
evo ^
e had, heroverde 23 Juli 1913 Adrianopel;
A el;
verving
g
8 2 Jan. 1914 Izzet Pasja als min. van oorlog.
E. P. is een schoonzoon van den sultan.
Eoceen, de onderste, oudste van de 4 afdeelingen
g
van het tertiaire stelsel (z. a.), kenmerkt zich door
denrooten
vormenrijkdom
vormenrijkdomder fossiele zoogdieren,
g
g
welke erinevonden
worden.
g
Eos. Zie Aurora.
Eosine, roode kleurstof tot het verven van zijde,
wol en andere stoffeno.
die in
( a. van de gerst,
g
Duitschland als veevoeder tegen
g invoerg verlaagd
met merecht ingevoerd wordt); roodbruin poeder
P
taalachti ge weerschijn.
die
E Apacta of bijgevoegde
J de getallen,
a9 zijn
g
.?9 e9de dagen
aan8even het aantal dagen,
datop1 Janari sedert de
g
laatste nieuwè maan is verloopen.
Pe Meestal bedoelt
sterrenkundee E., doch de kerkemen er niet mee de sterrenkundig
wordt.
^ ^ waarnaar het Paaschfeest bepaald
P
grootste
E
Epaminondas
aminondas(Gr. E ameinondas) was de ^
veldheer en staatsman van Thebe,eb.
g omstr. 418
v. Chr.; hijJ verdreef in 379 de Spart.
bezettingg uit
P
Thebe, verwierf voor de Thebanen door zijn
J overwinnin op de Spartanen
bijJ Leuctra (in
winning
( 371)) de oPP
J Griekenland, dronggin 370 in LaP erheerschaPPi in
conië binnen en herstelde Messenië weder als zelfeen nieuwen
hij sneuvelde tijdens
standige staat; hij
krijgstocht
in den Peloponnesus
3 Juli 362 bijJ
P
J^
Mantinea, waar de Spartanen
opnieuw
verslagen
g
P
P
werden.
Gelderland, op
E peggem. in het N. 0. der prov.
P de
P
Veluwe; 10 072 inw. Deemeente
omvat de dorpen
g
rP
E
e Vaassen, Ernst (alle
aan de spoorlijnApeldoorn
Epe,
(P
Hattum en Oene.
de grondlegger
Epée,
^
gg van
p ^ Charles Michel,^ abbé de 1'^
het doofstommen-onderwijs
in Frankrijk, eb.
Jg
25 Nov. 1712 te Versailles; hijJ was geestelijke
J en
g
richtte omstr. 1770 te Parijs
) het eerste doofstommeninstituut op;
gest. 23 Dec. 1789 te Parijs.
peg
J
EpJ^
er'es hoofdst. van het comitaat Saros, in het
N. 0. van Hongarije,zetel van een R.-Kath. bisschoP; 16 000 inw. (Slowakken).
In 1687 stelte de
(
keizerlijke ggeneraal Cara a hier de beruchte »Bloedraad van E." in teen
g de Protestanten.
Epernay,
Y^stad in het dep.
p
P Marne, in het N. 0. van

Frankrijk,
J aan de Marne; 22 000 inw., voorn. uitvoerplaats
van Champagne-wijn.
P
Ep heten^
in het oude Athene de jongelingen van
18 tot 20-jarigen
leeftijd,welke in die periode inz.
gP
voor den krijgsdienst
opgeleid werden.
J gPg
uit het N. Test.,
Ep heziérs^ Brief aan de,
^ geschrift
g
Paulus toegeschreven; het vormt
aan den apostel
P
met den Brief aan de Kolossenzen" een afzondergroep
li'ke
J gr
P van brieven, die, in weerwil van de titels,
niet tot één bepaalde
gemeente
gericht
zijn.
J
g
P
g
hesos ), in de Oudheid de voorn. der
Ephesus
^(Gr. E p
p
twaalf Ionische steden aan de W.-kust van KleinAzië, dichtbijJ de monding
g der CaYster; belangrijke
handelsstad, met een beroemden Artemis-( Dianatempel
P ((Artemision, door Herostratus in 356 in brand
gestoken . In 431 n. Chr. had te E. het derde algege
plaats. Tegenw.
is het
meene concilie tegen
g
g NestoriusP
slechts een armzalig
rP J ^A?'asloek) . Sedert 1868
g dorpje
hebben er metoede
resultaten opgravingen laats.
gplaats
heten
^in het oude Athene de 51 strafrechters,,
welkevan
de 7e tot de 5e eeuw v. Chr.) onder voor(
zitterschapvan den archont basileus over aanklachten wegens
moord en manslagg moesten beslissen.
g
Ephialtes,
, een Griek uit Melos of Trachis, die aan
p
de Perzen, welke onder Xerxes voor de Thermopylae
PY
waren, in 480 v. Chr. den weg wees, waar gelegerdg
door zijJ de Grieken in den rug konden aanvallen.
Voor deze daad werd hij vogelvrij
J verklaard en te
g
Anticyra
gedood.
Yr g
Ephoren(Gr. „opzichters"), in het oude Sparta
P
een uit 5 leden bestaand en voor 1 jaarekozen
beg
stuurslichaam. Het was belast met het oPP
ertoezicht opP de wetten en het staatsbestuur opp de o P voedinger
] g het bestuur van de geldmiddelen
g
g jeugd,
van den staat en had de hoofdleidingg der buitenlandscheolitiek.
Naar
den
eersten
E.
werd
het jaar
P
genoemd
g
Ep hraim(Heb. „vruchtbaarheid"), een van de 12
stammen der Israëlieten, werd naar Joze f s tweeden
woonden in Midd.zoonenoemd.
De Ephraimieten
p
g
Kanaan opP het Ehraimeber
te en scheidden zich
P
g g
na den dood van Saul onder diens zoon Isboseth in
Juda (David) af; na den dood van Salomon was E.
onder Jerobeam de hoofdstam van het van Judaeg
scheiden rijk
J van Israël of van de 10 stammen, vaak
dat in 722 door de Askortwe het rrijk
kortweg
ijk E.genoemd,
g
s3^
' ërs werd veroverd.
Ef ratte ,plaats
in Palestina, tusschen
Ephrata
p
P
, alwaar het gr
Rama en Gibea,
graf van Rachel was,
hetwelk thans te Bethlehem wordt vertoond, daar
de laatsteplaats
laatstelaats door een tekstfout, met E. is
eb. te Hiëro olis
stoïsch wijsgeer,
Epictetus,
p
^g
A
Chr.,was een vrijgelatene
in Phrygië
te
Jg
Y^ omstr. 50 n. Chr.
Socrates,
al keuvelende,
Rome en leeraarde, zooals
zonder iets op
g van
p schrift na te laten. De hoofdregels
zin
en ontbeer") werden
door zijn
J leer)
(„
J leer Duld
ling Arrianus in diens Encheiridion" biJeen
g ebracht. — Van E. wordt verhaald, dat eens, toen hijJ
a hroditus deze wreede meesnog
g slaaf was van Epp
ter zijn been in een folterwerktuig klemde. Ge zult
het nog
g breken", zei E. bedaard, en toen zijn
Jn voor
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spelling
was, bepaalde
hij
hij zich tot de
P
guitgekomen
g
P
opmerking
g g ?"
g : „Had ik het u niet gezegd
P
eb. te Athene of te Samos,
Gr. wijsgeer,
Epicurus,
^g
p
hijaf onderwijs te Athene in zijn
in 341 v. Chr.; hijga
dien hij aan zijn leerlingen
omstr.
g naliet; gest.
g
270 te Athene. Voor E. lag
g het
hoogste
van
g
^ ggeluk in het gevoel
welbehagen,
dat berustte op
P den
g
ongestoordengemoedstoestand
g
g
waarvan een voorwaarde zoude
van de vrees
zijn
J de bevrijding
voor deoden
en voor den dood
g
(ontkenning
(
J
g van de onsterfelijkheid); in deh
riek was E. een
PY
vertegenwoordiger der atomistiek.
Zijn
latere volgelingen aven zich
Jg
meerendeels aan zinsgenot
over,
g
de naam werd 582. Epicurus.
zoodat epicurist
p
voor iemand, die inz. verfijnd
zingenot
najaagt.
^
g
Epidemie, volksziekte besmettelijke ziekte, naam
voor een ziekte, welke zich van tijd tot tijdover een
vele offers eischt, om dan, na
^ootgebieduitbreidt
g
zij
verdwenen te
nin langen
J^
g tijdniet weder te verWanneer een E. een groot
schijnen.
^ deel der aarde
Epidemisch
andemiegenoemd. E
teistert, wordt zijJ pg
P
alleen de infectie-ziekten oP. Waar de
treden bijna
oorzaken dezer ziekten in de voedingsmiddelen
en in
g
het water wordt aangetroffen
(zooals
dikwijls
J bijJ cho(
g
} worden meestal velepereva is),
lera entYP
hus het ggeval
ziek. Het overbrengen
sonen tegelijkertijd
g der ziekte
wordt in andereevallen
veroorzaakt door de lucht,
g
door aanrakingg en door de steken van insecten.
de, zoons der zeGr.
Epigonen(Gr.„nakomelingen"),
ven helden, welke teen
g Thebe oPtrokken en daar,
met uitzondering
g van Adrastus, omkwamen; daarom ondernamen hun zonen een wraaktocht teen
g
Thebe en veroverden die stad. — In deeschiedenis
g
worden de zonen der Diadochenz.
( a. )E. genoemd.
g
In de litteratuur en wetenschap
P wordt met E. bedoeld het nageslacht,
een generatie
van schrijvers,
g
g
die, zelfeen
g scheppingskracht bezittend, slechts
de denkbeelden en vormen hunner grootere voorgangers verder uitwerken.
Vos es in het N. 0.
Epinal,
P Vosge
p ^ hoofdst. van het dep.
Frankrijk,aan de Moezel, 30 000 inw. De stad
is door een dubbelenordel
van forten omringd.
g
^
inz. die van een god; in de
verschijning,
Epp
i hani g ^g
Chr. Kerk de verschijning
J g van den Heiland onder de
menschen. Vanaf het einde van de 3e eeuw werd 6
Januarievierd
als het doopfeest
van Christus en
g
P
feestva
van zijn
als eest
a het
tegelijkertijd
J
J hoogere
g geestelikeeboorte;
later, naast 25 December (geboorteg
g
en tot heden befeest),als doopfeest
P eest aangenomen
g
houden. In de G.-Kath. Kerk wordt op
P E. het water
gewijd de R.-Kath. Kerk viert de E. ook als hermuit het Oosten,
neringg aan de aanbiddingg der Wijzen
als „Driekoning enfeest". E. behoort tot de z. g.
g
hoc^e feestdagen".
g
Epeiros ) , landstreek in het oude Hel(Gr.
Epirus
(
p
las, het Z. deel van het tegenw.
Albanië, door kog
nip gPyrrhus
na 29 v. Chr. tot een afzonderli Jken
y
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staat verheven (hoofdst. Ambrakia, het tegenw.
g
Arta); na den dood van P yrrhus werd het een federatieve republiek;
in 168 v. Chr. een Rom.prov.,
P
P
waartoe ook Arcanië en de Ionische Eil. behoorden
(hoofdst.
Actia-Nico
olie
;
later
werd
het
een
deel
(
)
P
van het Byzantijnsche
rijk en in de 13e eeuw een
Y
zelfst. desPotaat; in 1340 door de Turken veroverd,
door Skanderbeg in 1447 bevrijd,
J doch na diens dood
in 1466 weder tot een Turkscherov.
gemaakt,
die
P
g
tot vóór den Balkan-oorlog
g deel uitmaakte van het
wilajet Jannina. Na den Balkanoorlogg kwam Z.-E.
aan Griekenland, N.-E. aan Albanië. Deze laatste
streek kwam al spoedig
was een poos P
g in opstand,P
lang
ie
g zelfstandigg en werd 27 Oct. 1914 door Grkenland bezet.
Epistolae
obscurorum virorum ((Lat. »brieven van
p
duisterlingen"), titel van een verzameling
g van
brieven in monniken- of zoo ggenaamd keukenlatijn,
J
waarin de obscurantenpartij
P J der scholastieken en
het drijven
van het toenmalige monniken- en riesJP
terdom met niets ontzienden spot
en
P werd gegeeseld
gg
waardoor mede de Hervorming
g werd voorbereid,geschreven door Erotus Rubianus, Hutten e. a. en
voor het eerstedrukt
in 1515 (2e
( deel 1517).
) Zoo
g
fijn was de satire in de E. 0. V., dat de tegenpartij
ze aanvankelijk
J als het werk van medestanders
begroette.
Eppur
si muove ( It.: ,en
pP
^ toch beweegtzij J(de
aarde) zich"), uitroep,
P dien Galilei zoude toegevoegd
hebben aan de hem afgeperste afzweringg van de leer
van Copernicus.
p
stad in het Z.O. van Engeland,
in het
Epsom,
p
g
^ aafschaPSurre Y, Z.W. van Londen; 19 000 inw.;
bitterzoutbron. — In de week voor of na Pinksteren
waar worden te E.oote
^ wedrennen gehouden.
g
onder de Derby-wedrennen
(z.
( a. ).
Y
Zie Aequinoctium.
Equinoctium.
q
Erasmus,^ Desiderius, eigenlijk
g J Gerrit Gerritszoon,
tijd, geb.
een der beroemdste humanisten van zijn
Jtijd,
g 38
Oct. 1467 of 1469 te Rotterdam, werd in 1478 oPyde
Fraterschool te DeventeregP
laatst, deed oop
19-jarigenleeftijd
leeftijd de
g eloften, reisde vanaf 1491
in Italië, Engeland,
Frankrijk en Duitschland, van 1521 af woonde hij te Bazel en na den
Bazeler beeldenstorm in
1529 te Freibur i. Br.;
gest. 12 Juli 1536 te Bazel; hijJ heeft zich zeer
verdienstelijk
gemaakt
J g
door zijn
van
g
J uitgaven
583. Erasmus.
klassieken, van het Gr.
Testament, zijn in klasleerboeken („Colloquia”,
riek Latijngeschreven
g
„Adagia"
enz.) en door de bevorderinggder we^
tenschaP^
• hij
hij bestreed de monniken en de scholastiek door zijn
Enconium moriae", verf satires , (^
lati nscht Gr. in het Latijn: Stultitiae laus Lof
der Zotheid") en werd opPdie wijze
J een wegbereider
g
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voor de Hervorming.
geg Toen deze echter kwam,
raakte E. in nieterin
daar de
g
g e8verlegenheid,
monniken nieteheel
ten onrechte zeiden, „dat hijJ
g
het eiels
d had, hetwelk Luther had uitgebroed".
g
8 8
E. schaarde zich echter niet aan Luthers zijde,beDiatribe
de
libero
arbitrio"
streed hem zelfs in zijn
J »
mannen, die
(1526). E. was stelligen
g der geleerdste
g
ooiteleefd
hebben.
8
Erard,^ Sébastien, instrumentmaker, ggeb. 5 Apr.
A
1752 te Straatsburg,
J broeder Jean
g stichtte met zijn
te Parijs
Baptiste E. Aiano- en harpenfabrieken
J en te
rA
Londen, verbeterde de constructie dezer instrumenten v gest. 5 Aug.
op
zijn kasteel La Muette
PJ
g
bijJ Pass y.
-z;
Y
inz. der erotischeAoëErato,^ d e muze der lyriek,
3^
zie ; wordtewoonli'k
J met een
g
snaarinstrument voorgesteld.
g
Erckmann-Chatrian, naam,
waaronder de Fr. schrijvers
eb. 20 Mei
Erckmann( geb.
Emile Erckmann
1822 te Pfalzburg;
14
g gest.
g
Mrt. 1899 te Lunéville)) en
Alexandre Chatrian ( g eb.118
Dec. 1826 te Soldatenthal in
Lotharingen;
g ggest. 5 Sept.
A 1890
te Villemomble) hun romans
schreven,edeelteli'k
J zedeg
schilderingen uit hungeboorteg
streek,edeelteli'k
J tafereelen
g
uit de Fr.eschiedenis
(inz.
uit
(
g
de oorlogen
A
g der le Republiek
584. Erato.
en van het Keizerrijk).
Erebus,^ bijJ Homerus de onderaardsche duisternis,
ook de Onderwereld; bijJ Hesiodus een uit den Chaos
geboren mythisch
wezen, hetwelk met zijn
J zuster, de
^
3^
Nacht N x , Aetherg
(Lucht) en Hemera (Dag)
voortbracht.
Erebus, werkende vulkaan op het eil. E. aan de
kust van het Zuidpoolland
Victoria, 3890 M. hoog;
A
g
in 1841 door R088 ontdekt.
op de Acropolis
Erechtheion,^ tempel
P P
Po te Athene,
deels aan Athene Polias, deels aan Poseidon-ErechewiJ'd; in 480 v. Chr. door de Perzen verwoest;
theus g
omstr. 415 v. Chr. weder herbouwd, thans nog
g groon
tendeels behouden gebleven (in
( 1904 door Balas
gerestaureerd), een der schoonste bouwwerken in
Ionischen stijl.
J
koning
Erechtheus Erichthonios , legendarisch
g
van Attica, pleegkind
van Athena en grondlegger
gg
P g
gr
vanodsdienst
en landbouw.
g
0.-VlaanErembodegem,
A
g ^ ggem. in de Belg. prov.
deren ten Z. van Aalst, aan de Dender, 6405 inw.
Eremitage
^ ((Fr. hermitage), kluis : verblijfplaats
van een kluizenaar; inarken
een met boomschors
A
bekleed of in een rots uitgehouwen
huisje,
J^ dat inz. in
g
de 18e eeuw zeerezocht
was. Verder naam van beg
zooals bijiJ het woonhuis van
A galde gebouwen,
g
.Rousseau te Montmorency,
Y van een lustslot bijJ Baireuth, van een keizerlijkmuseum te Petersburgg (met
(
een beroemde verzameling
schilderijen beeldg van schilderijen,
oudheden, enz.).}
Erfdienstbaarheid of servituut bestaat hierin, dat

een erf met een bijzonderen
last is bezwaard ten
J
dienste van een ander erf, waarvan men daardoor
meer en beterebruik
kan maken of genot
kan hebg
g
ben. (Onder ,erf" verstaat men hierbijJ allerlei onroerendeoederen
. Men heeft o. m. E. van licht en
g
uitzicht, van niet boven zekere hoogte te bouwen, van
waterloop,
p dropp en9gootrecht, van voetpad, rijpa of
, enz.
Erfgooiers
noemt men de personen,
erfelijk
g
A
^ die erfelijke
•
kunnen doenelden
opA
de gemeene
heiden
g
g
en weiden van Gooiland. Deze rechten (hout hakken,
plaggen^
steken, vee weiden, enz.)) komen toe aan de
afstammelingen
in mannelijkelijn van degenen,
,
glijn
8
aan wie in vroeger
tijden
de qualiteit van E. is vergq
leend. Sinds 1836 hebben de E. ook recht van eigen8en
dom. Het bestuur over de erfgooiersgronden wordt
van ouds uitgeoefend
door de vergadering
g
g
^ van Stad
en Lande van
burgemeesters der
( de Gooilande
^ meenten: Naarden, Bussum, Blaricum, Hilversum
Laren en Huizen)) enecommitteerden
uit die geg
meenten. Voor ee^]
' e jaren waren er oneenigheden
g
tusschen dat bestuur en een oppositie
van E. wegens
AA
g
aan het bestuur ten lasteels
de willekeurige
g g
^ han•
delwi zen (vervreemden van gronden, enz.), die
zelfs ongeregeldheden teng
evo e hadden.
Daarop
A
is het bestuur deremeene
heiden en weiden opnieuw
g
A
door een
wet''
geregeld.
Erfurt hoofdsi. van het reg.-distr.
E. (3532 K.M2.,
g
531000 inw.), in de Pruis.rov.
Saksen, in het
A
midd. van Duitschland, tusschen Gotha en Weimar, aan de Gera; 111000 meerend. Prot. inw.;
Gothische dom12e
kloon.
( eeuw);) voorm. Augustijner
terverblijf
(
J Plaats van Luther van 1505-08 ); kon
bibliotheek (65 000 deelen) van de vroegere universiteit (1392-1816); talrijkefabrieken; bloem- en
boomkweekeri
J en. — Van 27 Set.
A tot 14 Oct.1808
werd er het Erfurter Congres
g ggehouden tusschen
Napoleon
Na
I en Alexander I van Rusland in het bip
J
zijn
J van vele Duitsche vorsten; 20 Mrt. tot 29 Apr.
A
1850 was E. de zetel van het Duitsche UnieAarlement.
Erg (van het Grieksche ergon, werk") eenheid
van arbeid : de arbeid, welke eendyne (z. a.) uitoef ent, wanneer zij
J het lichaam, waarop
Azij
J werkt, 1
c.M. voortbeweegt.
Eric(Zweedsch Erik),naam van eenige Zweedsohe
koningen, van wie wij noemen: — Erik VII I de Heilige, koning
Svithiod te Upsala,
P
g van Opper-Zweden
AA
onderwis een gedeelte
onderwierp
van Finland en voerde daar
g
het Christendom in ; hij
J werd door den Deenschen
in 1160 overvallen en
prins a9 nus te Upsala
g eA
A
dood; hijJ wordt vereerd als de beschermheilige van
Zweden. — Eric XIII van Pommeren, koning van
Noorwegen,
Zweden en Denemarken,>8
geb. 1382 als
g
zoon van hertog W ratislaw van Pommeren, neef van
koningin
9
^ volgde deze in 1412 opP en werd
g Margaretha,
in 1434 uit Zweden, in 1439 uit Denemarken en in
1442 ookNoorwe
uit g en verdreven; wist zich tot
1449 op
A Gottland te handhaven,
^gest. 16 Juni 1459
geb. 15 Dec. 1533, zoon
te Riigenwalde. — Eric XIV,
^ g
en na 1560 opvolger van G ustaafWasa, leed aan
Aeriodieken waanzin • in 1568 werd hijJ door zijn
J broe-
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ders Johan en Karel onttroond en 26 Febr. 1577 in
deevan
enis
B
8 vergiftigd.
plantensoort, behoorende tot
Erica L.> heidekruid
> P
de Ericaceeën meestal lage
g heesters, zelden kruiden,
metaafrandi
eg^
steeds groene
bladen en meestal
^
g
roodekleurde
bloemtrossen, inz. aan de Kaap.
P E.
8
op
tetralix L. dopheide
P de heiden in Nederland en
P
Noord-Duitschland.
Ericsson, John, Zweedsch ingenieur,
8geb. 31 Juli
g
1803 te Lan gbanshYttan in Wermland, eerst
later naar Engeland, was vanZweedsch officier,
hi' is de uitvinder der heeteaf 1839 te New-York; hij
luchtmachinewaarbij
luchtmachine(waarbij door verhittingg uitgezette
g
werkt, later door de gasmotoren
lucht als drijfkracht
verdrongen),van de
stoombrandspuit en van den
P
pss
hijJ verbeterde de schee P
o ppervlakte-condensator;
PP
schroef en bouwde verschillende oorlo
scha
g
Pen;
gest.
8 Mrt. 1899 te New-York.
Erie, havenst. in den staat PennsYlvanië, in het
N.O. der Ver. Staten aan het Eriemeer, 67 000 inw.
meren aan
zuidelijkste der 5 groote
Eriemeer,^ het zuidelijkste
^
de Canadeesch-N.-Am. grenzen; 24 492 K.M2., 172
M. boven de zee en tot 76 M. diep;
P het is door de
Nia
ara alsmede door het Wellandkanaal met het
Niagara
van Ontario, en door het 585 K.M. lange Erie•
kanaal van Buffalo uit met AlbanyY aan de Hudson
en New-York verbonden.
Scotus, een der8eJohannes bijgenaamd
Erigena,
J8
g
leerdste mannen der 9e eeuw, een Ier vaneboorte;
g
vanaf omstr. 840 leeraar aan het Hof van Karel den
Kale ; in 877 af in Frankrijk
J 8gestorven, af door Alfred den Grootti naar Oxford beroepen
P en in 882 als
zij hem wantrouwende
abt te Malmesburydoor zijn
vermoord. Hij
J was de stichter van een
Chr.-8odsd. philosophie
P op
Pneo-platonischengrondP
^
P
slag.
8
Erin, de oude Keltische naam van Ierland.
een euErinyes
^
y of Eumenides(„Welgezinden",
phemisme), (Lat. Furiae), de Gr. wraakgodinnen,
g
dochters van Gaea (Aarde) en Nyx (Nacht), die in
den Erebus woonden en met onverzoenlijke strenggheid de zondaars tot zelfs na hun dood vervolgden;
bij
^J latere dichters ten Sgetale van 3: T isip hone ((de
wreekster van den moord), Alecto (de nimmer-rustends)en Megaera
(de
) In de kunst
( scheel-ziende).
e9
worden zij
als vrouwen in lange
8
J nu eens voorgesteld
g
gewaden
in rustige
rusti e houdin
houding,, dan weer als kort 8eS
k gevleugelde
evleu elde vrouwen met slankleedti gedeeltelijk
en in het haar en fakkels in de handen, die den misgen
dadiger achtervolgen.
g
wierp
twist ouun, de Rom. Discordia^
Eris de Gr.
rP
g
volgens
een latere sae
g bi'
J de bruiloft van Peleus en
8
appel
Thetis eenouden
pp } met het
PP (vandaar E.-appel)
g
opschrift
Aan de schoonste" onder de goden en was
Ps8
daardoor middellijk
l aan
J de oorzaak van den Trojaanschen Oorlog
8 ((zie Paris).
in Z.-Transkaukasië,
Eriwan,
Eriwan Russ. gouvernement
8
en Tataren),
27 380 K.M2., 957 000 inw.Armeniërs
(
wij voort. —
katoen en wijn
in 7 distr. verdeeld ; brengt
$^
• hoofdst. E.(Perz. Rewan), 994 M. boven de zee
ten N. van den Ararat, aan de Songa, 31 500 inw.;
vroegeer hoofdst.
ooftbouwEriwansche
perzikken),
(
P

van Perzisch Armenië, in 1827 door den Russ,e8
neraal Pas 'kiwits ' (Eriwanskij) veroverd.
Erkenning
8 door
g n oemt men o. m. de verklaring,
iemand — zoowel man als vrouw — dat een natuurzij
lik
kind, zijn
huwelijkgeboren
8
J kind, ^d.i. een buiten huwelijk
haar kind is. Natuurlijke
J kinderen, die niet erkend
zijn,worden door de wet geacht
geen
g
8 ouders te hebben ongeacht
of eenige
als
8
g
^ vrouw in de geboorte-acte
moeder vermeld is en of de ouders het kind als het
hunne hebben opgevoed.
Onwettige kinderen, die in
Pg^
oversPel of bloedschande verwekt zijn,kunnen niet
erkend worden. De E. kan zelfs in strijd met de
belanghebplaats
hebwerkelijkheid
P hebben en dan door belas
betwist worden. Het kind komt onder voo8di van de(n)geen, die het erkend heeft en komt teenover hem 8
of haar in de verhouding van een wettig8
kind tot zijn
J ouders.
Mittelfranken in
Erlangen,
^ stad in het reg.-distr.
^
g
het N. van Beieren, aan de Regnitz en het Ludwigskanaal, 25 000 inw. ; universiteit (1743); industrie.
eensc ElErlkani
g ^ foutieve vertaling8 van het Deensche
dd. Elvenkoning),
leko
n9
n9
n9en((ontstaan uit Elvekongen,
ballade van
door Herder in de D. Po ëzie ingevoerd;
8
Goethe.
gem. in Gelderland,^ aan de lijn
lijnNiJkerk—
Ermelo,
^ g
Harderwi'k
J ^ 10 454 inw. • krankzinnigengesticht E.Veldwijk,
J
Ermelo,
^Pplaats in het Z.O. van de Transvaal•Prov.
der Unie van Z.-Afrika,^J
bij de bronnen van de Vaalriv.
Ermland, Ermeland of Warmia, landsoh. in 0.Pruisen in de reg.-distr. Koningsbergen en Allenstein oudtijds een bisdom van het Orde-land der
D. Ridders.
Eros (Gr.),Lat. Amor of Cupido, deod
g der liefde,
werd in den bloeizoon en begeleider
van Aphrodite,
p
8
tiJd der Gr. kunst voorgesteld
$
als een schoonti, gevleugelde
,6
knaapP of als een jongeling
8 g met
lier, boog8 of fakkel; later met
een schaar dergelijke wezens
(Amores)
in kindergedaante
g
om8even. Zie ook op
PPsyche.
y
Er gem. in de Prov.. N.Erp,
Brabant, 2520 inw. -- Het
dorp
rP E., met ong.g 600 inw.,
li8t aan de tramlijn's Bosch
—Vechél—Helmond.
Erratische steenen. Zie
Zwerfblokken.
Erts noemt men een mineraal, dat
een voldoend P
ercentage
g van een of ander nutti8metaal bevat om de af
scheiding
g ervan nogg loonend
te doen zijn.
Gedegen
E.
J
e9'
noemt men die metalen, welke
niet of bijna
niet met andere
J
585. Eros.
stoffen vermengd
g zijn, » Scheide-E"., die, welke, na een weiniggg
fijngemaakt en uitJ aanstonds naar den smeltoven^e8ezocht te zijn,
bracht kunnen worden; wasch-E. die, welke eerst
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E.-lagen
een natte bewerking
8
g moeten ondergaan.
met de lagen
ziJn oP
hooP
in en
8
g van E., die evenwijdig
zijn oPhoo
E.-gangen zijn
van heteber
e liggen;
P ingen,
g
gt
gg
die vroegere
in het vaste gesteente
opgevuld
Pg
g
P
g spleten
hebben en zoodoende de oorspr. lagen
g onder verschillende hoeken doorsnijden.
J
lijn van het SaksiErnestinische lijn,^ d e oudere lij
vorstenhuis W ettin, gesticht door Ernst, keurSaksenin Sakvorst van Saksenest.
( g 1487 ,) regeert
g eert
Altenburg^Saksen-Coburg-Gotha,
Saksen-Meining
gen en Saksen-Weimar-Eisenach.
Ertsgebergte, grensgeb
grens eb. tusschen Saksen en Bostrekt zich als een 700 à 800 M. hooge
g
g bergkam vanaf het Elstergeb.
g 150 K.M. naar het N.O.
tot aan het Elbezandsteengeb.
uit;
de
Z.-helling
is
g
g
iJ de Fichsteil, de N. minder. De hoogste
PPzijn
g toppen
telberg(1213
M. in Saksen, en de Keilberg of Song
M.)in Bohemen.
nenwirbel1244
M.
(
Eruptieve
ggesteenten. Zie Gesteenten.
P
E hraea It. kolonie aan de W.-kust van de Roode Zee, met de eil. Massoea, Dahlak en Haoeakil,
130 000 K.M2., 275 000 inw. ( in het N. Arabieren,
in het Z. Danakils), 76 K.M. spoorweg, 2084 K.M.
tele^
aafli'n.
Massaoea, AsJ Voornaamste laatsen:
P
mara (bestuurszetel) en Keren.
Erzeroem, versterkte hoofdst. van het Turksche
wilajet E. (497 000 K.M2., 646 000 inw.) , niet ver
wilajet
van de W. bronriv. van den Eufraat, 1880 M. boven
de zee; 120 000 inw.
in N.-Brabant, aan de lijn 's Bosch—
Esch,
^ gem.
g
Boxtel, 554 inw.
Esch(Fraxinus L.), loofboom, behoorend tot de
fam. der Oli' gewassen,
met onevengeveerde bladeren en eenzadige,
g gevleugelele vruchten. De
gewone E. (F. excelsior L.)
(fig. 586 a. blad, b. en c.
(g
tweeslachtig
tweeslachti e bloemen, d.
bloem,
e. twijg
g
met vruchten,8eo
f.en
P de vrucht met zaad,.
g
doorsnede van het zaad)
Europ.
Euro
is de belangrijkste
een tot 30 M, hooge
g
boom, die wit en taai
werkhouteeft.
g
Esch, stad in het Z. 0.
van Luxemburg
g aan de
AfzetteziJ riv. van de
Sauer) , 12 000 inw.; aarde werkfabrieken, leerlooierijen, ijzermijnen en industrie.
in N.-Brabant,^bij
Escharen,
^ gem.
J Grave aan de
g
Raam, 1262 inw.
Eschdoorn ( Acer ppseudoplatanus), boom uit de fam.
Aceraceeën met kr uiswijs
der E.-gewassen
g
J geplaatste
bladeren,^ met trossen of schermen geel-p
groene,
splitP lit
g
gr
^ sterkriekende bloemen en gevleugelde
g
vruchten komen het meest voor in deeber
en
g
der N.emati
de
g luchtstreek. De zware vruchten
g
worden door deote
J door
g
ggemakkelijk
^ vleugels

den wind meegevoerd
en over een groote
opperg
PPer
^
vlakte verspreid.
P

587. Eschdoorn.
Eschweiler, stad in het reg.-distr. Aken, in het
middel
W. van Pruisen
; punt van het industrieele Indedal; 25 000 inw. ; steenkolenmijnen.
in 1589 te
SP. Jezuiet, geb.
EscobarMendoza,
Y
g
Zij
Madrid est. 5 Juli 1669; beroemd casuist. Zijn
Madrid,
sti en
zin reekwooris door Pascal in on
P
^
g
deliJ k geworden
{(escobardeeren, zich van itsvonP
g
die
g kunstgrepen
^P bedienen).
vlek in Midd.-Spanje,
in de
Escorial E. de abajo,
P
7
Prov. Madrid, aan de Sierra de Guadarrama; 1400
li t het
door Philips
inw. In de nabijheid
p II van
g
klooster-paleis E. of San Lo1563-86ebouwde
g
renzo el Real, met beroemde bibliotheek; najaarsverblijf
en begraafplaats der S . koningsfamilie.
JP
g
in Guatamala, dicht
Escuintla d eart.-hoofdsi.
Escuintla,
P
kust; 12 000 inw.
bijJ
Escuriaal, minder juiste naam voor Escorial(z. a.).
Eskilstuna, stad in het Z.O. van Zweden, in het
1án Siidermanland aan deekanaliseerde
Eskilg
stina-A.(stroomt naar het Málarmeer ; 28 000 inw.;
er worden fijne
J soorten metaalwaren gefabriceerd..
g
w z. „menEskimo,^ i n hun eigen
g taal Innuit ((d. w.
van Amerika
schen"),
) de bewoners derpoolstreken
Pool
en van een deel der Aziatische
Berin gzee-kust; 40 000 zielen sterk,
van middelbare grootte, donker
halen
gekleurde
huid en mesocephalen
P
schedelvorm; hetelaat
is breed
g
en vlak, met vooruitstekend kaakbeen,latten
neus en zwart, bore
steli ghaar ; zij leven van walvisch-,
zeehonden- en vischvangst
g en van
rendierenjacht.
j
Eskisjer, stad in het N.W. van
Turksch KL-Azië, het oude
Dorylaeum, aan de Poerzak, 19 000
inw. ; meerschuim-groeven en fabrieken van meerschuimeni'
PJPen.
ul
Bulg.
Eski Za
Zagra, B
g Stara Za- Astfr
ora
g. 588. Eskimo.
^ de hoofdst. van het Bulg.
distr. E.Z. in 0.-Roemenië (10 613
K.M2., 443 000 inw.) , 22 000 inw.; is een kruispunt
P
van wegen.
Vittoria,
SP.
Espartero^ Don Baldomero,^ hertogg van
eneraal en staatsman, geb. 27 Febr. 1792 te Granageneraal
tula in de Mancha, streed van 1808-14 teen
g de
Franschen, van 1814-24 in Z.-Amerika, dreef in
terng, sloot in 1839
1837 Don Carlos over den Ebro
het verdrag
Ver ara tengevolge waarvan de g vanVergara,pre-
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; in 1840 was
tendent naar Frankrijkmoest uitwijken
na den troonsafstand van koninhijJ min.-president,
Pres
mi
in 1841 werd
hij regent van deminderChristina
J
g
hjJ verjaagd
jarige
g en ging
] g Isabella, in 1843 werd hij
naar Engeland;
in 1848 naar Spanje
gg
P ] teruggekeerd,
g
werd hij
doch
J er in 1854 wederom min.-president,
P
gest.
10 Jan.
moest in 1856 voor O'Donnell wijken,
^
1879 te Logrono.
Esparto
((Stipa
p of Macrochloa tenacissima L.), een
p
inz. in Spanje
en Algiers
P
g
in het wildoeiend
8?
ras,
welks
taaie
en
g
buigzame
halmen (sparg
^
to ofpriemgras, Arab.
valfa
f of half a ) voor vlechtwerk, inz. echter voor
papierfabricatie
aP
g eP
bruikt worden.
ESperanto, een uit
EuroPeesche talen samen ggesteld stelsel eener
wereldhulptaal
wereldpul taal, in 1887
den Warschauer
oog arts Dr. L. L. Zamenho f (z. a.)P
g e ubliceerd onder hetseudoP
(d. i. de
niem Esperanto
p
hopende). Vooral door
het échec van het V ola"k z. a.), waardoor
hetsch
P
P ubliek sceptisch
589. Es Parto.
waseworden
ten oPg
eli kzichte van de mogJ
heid eener wereldhutPtaal, had E. weinigkans
van
g
aren van haar bestaan. Haar snelle
slagen in de
^jaren
vlucht en verbreidingg(1
( Januari 1910 bestonden er
reeds 1515 klubs enz. en ruim 90 tijdschriften,
deels
J
in Esperanto)
heeft zijJ te danken
2-talig,
^deels geheel
P
g
aan haar internationale congressen, waar menschen
van 30 à 40 verschillende nationaliteiten elkander
eenansche
week in en door E. konden begrijpen,
g
zelfs waar de meest abstracte onderwerpen
P aan de
orde waren. Er zijn
^
J verscheidene congressen
ge houden; 1905 te Boulogne sur Mer; 1906 te Genève;
Cambrid
1907
te ge; 1908 te Dresden; 1909 te Barcolona. — Het E. is aantrekkelijk: 1. door zijn lo^'schen bouw 2. door zijn
J n eenvoudige
g spraakPraak
kunst16
( regels
g het werkwoord
g zonder uitzondering;
kent slechts 12 verschillende uitgangen, waarmede
de fijnste
nuancen kunnen worden weergegeven), 3.
J
door zijn
J beknopt woordenboek ((± 2000 wortelwoorden, waarvan een zéér groot deel aan een middelmati gontwikkeld mensch reeds bekend zij
zin; honwoorden vormt men met behulp
P van
een 30-tal voor- en achtervoegsels), 4. door zijn
J welluidendheid, waardoor het eenplaats
inneemt gelijk
gJ
P
aan die van het Spaansch
of Italiaansch.
P
Es irito Santo, kuststaat van Brazilië, tusschen
Espirit
Atl. Oceaan en de Serra dos Aimores, 44 839
K.M2., 297 000 inw. • hoofdst. Victoria. — E. S. het
grootste eiland der Nieuwe Hebriden, 4857 K.M;.,
15 000 inw.
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(Eng., gewoonlijk
tot Es qq., wordt
Esquire
(^
8
J afgekort
g
q
achter den eigennaam
geplaatst, terwijl er dan 8een
g
gP
Mr. vóór wordtezet;
afgeleid
van het Eng.-Norg
8
g
mandisch escuier, „schildknaap"
Engelan oorP ); in Engeland
sPr. eeretitel der genen, die, zonder pairs,
baronets
of
P
adellij
ridders te zijn,
J toch gerechtigd
g
g waren een adellijk
Pen te voeren nu opPadressen een titel, dien men
beleefdheidshalve aan alle deftige
g menschen geeft
8
= Ned. „weledelgeboren").
Esra of Ezra (Hebr. „hulp"), Joodsch priester,
P
die in 458 v. Chr. een tweedeoe
van ballingen
^ P
^
naar Judea terugbracht,
organiseerde
de Joodsche
g
g
kolonie te Jeruzalem naar een uit de Ballingschap
^ P
medegebracht
en in 444 door een besluit der ^eg
meente aangenomen
wetboek, waardoor E. de
g
stichter van het eigenlijke
Jodendom werd. Het
g J
werd,
boek E. dat omstr. 330 v. Chr.eschreven
g
berust voor een deel op
van E.; voor
P een dagboek
^
een 2e boek van E. wordt dikwijls
J het boek Nehem7'agehouden,
waarbij
J later in den Griekschen
g
Bijbel
nog
(P
J
) boek E. kwam. Het
g een 3e (apocrief)
„4e boek E.", dat niet tot den Bijbel
behoort, is een
J
aP
ocal
se, die ten tijde
tijdevan de verwoestingg van
YP
Jeruzalem70
( n. Chr.) )in het Grieksch geschreven
g
werd en die nogg alleen in een LatiJnschen en in
versch. Oostersche vertalingen
g
8 bewaard is gebleven.
tot 8
af eEssaeërs (Essenera), Joodsche vereeniging
^g
zonderd, heilig
leven,
die
bestond
vanaf
de
2e eeuw
g
v. Chr. tot de 4e eeuw n. Chr. De E. leefden voor een
deel in nederzettin
g en aan de Doode Zee vereenig d, en voor een deel onder de bewoners des
lands verstrooid. Hun leefregels
g vertoonden deels
Joodschevasten, sabbatviering, reinheidsvoorJoodsche(vasten
)en deels vreemde eigenaardigheden, waarzij zich buiten de samenlevingg stelden (verdoor zij
werPg
in van dierenoffers, van vleesch, wijn, van
zalf, olie, van den eed, den oorlog
g en van het huwelijk. Zij
lijk.)
Zij leergarden het vóórbestaan der ziel en haar
verwantschap
geestenwereld. 0Op
P met de hoogere
g g
de oudste Joodsche Christenen (Ebioniten, z. a.)
heeft het Essaeisme invloedehad.
g
in de Belg.
prov. Antwerpen,
aan
Esschen,
P
^ gem.
gP
^
de Ned. grens ten Z. van Rosendaal, 6270 inw.;
douanenstation.
Essen,^ stad in het Z.W. van Pruisen, in het re g.g.
distr. Dusseldorf, met Altendorf en Ruttenscheidt
'etstaalte samen 295 000 inw. ; mijnbouwschool,
$^
eneschutfabriek
van Krupp
pil z.a.) met arbeidersg
kolonies Kronenberg,
g Schederhof en Alfredshof,
alsmede walswerken, ijzergieterijen, machine-fabrielikeurfabrieken enz. E. is het midken ververijen
J
van het Rijnsch-Westfaalsch
Rijnsch-Westfaalsc steenkolendelpunt
P
rivier
het meest N.W.^aafsch, in
Essequibo,
q
de Sierra Acarai en
Eng.
zij
zij ontspringt
Y
P ^opP
g Guyana
mondt in den Atl. Oceaan uit; 960 K.M. ; veel
stroomversnellingen.
in het Z.O. van EngeEssex, vruchtbaaraafsch.
ge
^
land door de Theems in het Z. van Kentescheiden,
g
in het 0. door de Noordzee begrensd; 3994 K.M2.,
1 329 000 inw.; hoofdst. Chelmsford. — Het oude
koninkrijk
Angel-Saksische
koninkrijk E. of Oost-Saksen Eastg
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Saxe omstr. 527 door Erkenwin gesticht, omvatte
ook Herford en Middlesex; later werd het met Kent
vereend
g,daarna van Mercia afhankelijk;
J in 823
van Wessex onderworpen.
door Egbert
P
9
graaf,
Essex, Robert Devereux,
Essex
^ geb. 16 Nov. 1567;
center werd hijJ
na den dood van zijn
stiefvader Ley
J
aanvankelijk de verklaardetelin vangin
koningin
Elisabeth • bracht met admiraal Howard in 1596
den stoutmoedigen
op Cadix ten uitvoer, en
lt aanslagltP
keerde, totouverneur
van Ierland benoemd, oop
lt
om de verdachtmakingen
eigen
gezag
lt zijner
lt lt
lt terug
^lt
persoonlijk
te
vijanden
J kunnen ontzenuwen. Te
P
Londen trachtte hijJ een opstand
te veroorzaken,
P
werd wegens
hoogverraad
25 Febr. 1601 onthoofd.
lt
ltv
Esslingen^ stad in het Z.W. van Wurttemberlt, in
het Neckar-distr., aan de Neckar, 35 000 inw.; beroemde 0.-L.-Vrouwekerk11e
( eeuw);) industrie.
As ern.
Essling . Zie Aspern
en 0 i'nen
^g in Gelderland, in het Z. van
p J gem.
de Tielerwaard, ten Z.O. van Geldermalsen, 1122
inw.
Este,^ stad in de Pprov. Padua in het N.O. van Italië,
12 000 inw. • bakermat van het oud-It. vorstenhuis
E. dat in 1875 uitstierf.
Esten , Ehsten) , Finsche volksstam in RusEsthers
Esthen(Esten
1 000 000 zielen, wonen inz. in Esthland en
N.-Lifland.
J
Esther of Ester („ster"), Perzische naam van de
e" , nicht van
Joodsche maalt d Hadassa ,mY^
de nietMordechai te Susa (S'us'an), welke volgens
lt
voorstelling in den Bijbel
in het
geschiedkundigelt
J
van
boek E. ofschoon ziJ Jodin was, toch de gemalin
lt
den Perzischen koning
g Ahasverus (Ahasweros, Xermoordaanslag
xes werd en in die hoedanigheid eeng
en dezen
van Haman op
P de Joden wist te verijdelen
een schitterende wraak daarover deed nemen. De
Grieksche toevoegsels tot dit verhaal staan in den
Bijbel
van Luther,^ als St4icke in E.," bij
J de aPocrie^J
fe boeken.
rneEsthlandouve
( Estland, Ehstland) , Russ. lt
ment, het noordelijkste
der drie Oostzee-provincies,
J
P
ten Z. van de Finsche Golf, met inbegrip
der eil.'
ltMP
Da
á, Worms, Odensholm enz. 20 248 K.M2.;
Dagi5
000, meest Prot. inw., deels Esthen (z.a., 88 %),
welke delattelandbevolkin guitmaken; deels Esthlandera d. w. z. Duitschers, Russen, Zweden; hoofdst. is RevaL-E. behoort vanaf 1721 tot het Russische
had het den titel van hertog-rijk;; van 1721-1882
lt
dom, daarna van vorstendom.
graafsch.
Eston,
^ stad in de N.-Ridinglt van het ltr
York in het N.O. van Engeland,12 000 inw.
— GaEstrées^ naam van een oud Fr. geslacht.
g
omstr. 1571,
brielle d'E.,^
hertogin
g
^ van Beaufort,geb.
was de minnares van Hendrik IV van Frankrijk,
J
.lt est. 10 Aril
P 1599. Haar zoon Cesar is de stamvader
geb. in 1624,
van het huis Vend6me. — Jean d'E.,^g
was een beroemd krijgsman en zeeheld, die o.m. in
1673 als bevelhebber van de Fr. en Eng.
g vloot tegen
lt
de Ru^er streed (slag
J
( lt bijJ Solebaai, 7 Juni, bijJKijkduin, 21 Aug.),
est. 19 Mrt. 1707 als gouverneur
lt
lt gest.
van Bretagne.
Estrella, Serra da, het hoogste gebergte in Por-

togal, in den MalhAo da Serra 1991 M. hoog.
g
Estremadura, landschap
P in Spanje, tusschen Portugal en Nieuw-Castilië; 41 757 K.M'., 960 000
inw. ; sedert 1833 is het verdeeld Pin
2: Barov.
dajoz en Cáceres,
hoogland met goede
veeteelt;,
g
g
hoofdst. Badajoz. — E. Port.rov.,17
382 K.M 2.,
P
1 231 000 inw.; bergachtig, door de Taagg doorsneden; hoofdst. Lissabon.
Estrup,
p Jacob Brónnum Scavenius Deensch staatsman,eb.16
Apr.1825 te Sore), werd in 1854 lid van
lt
het Folketinglt en in 1864 en 1900 van het Landsting;
lt van 1865-69 min. van binnenl. zaken, in
1875 min.-president
en min. van financiën, regeerde
P
lt
vanaf 1885 zonder volgens
de ^
grondwet vastgesteld
lt
lt
budget, daar het Folketing
lt de kosten voor de ver sterking
van Kopenhagen wei erde; nadat deze
gweigerde
trad hij
hij af in 1894.
J waren toegestaan,
g
Etats énérauxFr. generale
staten of stenden,
g
Frankrijk de uit afgevaardigden van den adel, de
in Frankrijk
geestelijkheid
en ((na 1203)
stedelijke
J
) ook van de stedelijke
g
samengestelde
riJ ksstenden; deze stenden verg
vormden zich, toen zij
J na een rust van 175 jaren
J
door Lodewijk
^ XVI tot voorziening
lt in denlteldeliJ'
ken nood opf 5 Mei 1789 weder bijeengeroepenwerden, in de Nationale Vergadering, waarmede de
Fransche Revolutie begon.
g
Eteocles,^ zoon van den Thebaanschen koningg Oedi(z.a.)
en van Jocaste, broeder van Polynices,
nices,
y
nam, nadat zijn
J vader was verdreven, met zijn
J broe.
der afwisselend deregeering
re eerie waar, doch hield zich
niet aan deze afspraak.
Polynices
vluchtte naar
y
P
Adrastos, welke zich met andere vorsten verbond
tot den „tocht der Zeven tegen
lt Thebe". ZijJ sneuvelden beiden door een tweegevecht.
lt
Ethelbert, koning
g van Kent, ggeb. omstr. 550; van
hem zijn
wetten afkom) de oudste Angel-Saksische
lt
stig
; hijJ liet zich in 597 doopen;
P gest. 616.
een in Engeland,
Duitschland
Ethische beweging,
g g^
lt
en Amerika verbreide beweging, welke ten doel
heeft de zedelijkheid
opPhooger
peil te brengen
J
lt P
lt door,
onafhankelijk
onafhankelijk van elke geloofsbelijdenis,
de zedeJ
lt
lijkheidsbegrippen
J
g^PP dieper
P te doen doordringen.
g
ethnologie of volkenkunde, die wetenEthnografie,
g
schap,
welke zich bezighoudt met den mensch als
P
lid van eengemeenschap
stam, volk)) en dus
(
P (familie,
lt
inz. de stoffelijke
kultuur der menschlt
J en geestelijke
held onderzoekt. Belangrijkeonderdeelen der E.
vormen: de beschrijving
J lt en klassificatie der talen
uistieke E.) ,depsychologie der volken en de
( lin9
sociologie.
, de hoogste
ng
gs vuurspuwende
p
Etna of Mongibello,
ber van Europa,
berg
P (in 1900) 3279 M. hoog,
lt
op de
van Catania oop
zich terrasvormig
^g
P hoogvlakte
^
Sicilië; de laatsteoote
uitbarstinglt was die van
gr
1908Zie op Messina).
1908(Zie
Eton, stad in het Z.O. van Engeland, in hetaafschapP Buckingham,
aan den 1.-oever van de Theems,
lt
tegenover
Windsor;
Windsor; 3200 inw.;
te
g
^ het Eton College,
e9 ,
in 1440 door koning
lt Hendrik VIggesticht, is een
der meestgezochte
hoogescholen
van Engeland.
lt
g
g
in de Oudheid een landEtrurié^ Gr. Tyrrhenia,
y
streek in Italiëte
( ltenw. Toscane)) aan de TyrrheenY^

J
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ache Zee, tusschen den Tiber, de APenniJnen en den
Arno; het werd bewoond door de Etruscen of Tue..
cen (vandaar de naam Tuscia, waaruit later To8cane
ontstaan is), een volk van onzekere afkomst, dat
van de 8e tot de 6e eeuw v. Chr. op
P het hoogtepunt
^P
zijner macht stond en groote streken van Italië
beheerschte. Vanaf de 5e eeuw v. Chr. werd het door
Rome beoorloogd (in
( 396 verwoesting
g van de Etruscische stad Veji door Camillus); in 280 door de Romeineee
waarna de Etruseeng g eheel onderworpen,
P
heel en al in het Romeinsche volk opgingen. —
De Etruscische kunst, die het midden houdt tus-

590. Etruscische Kunst.
te enw. Cervetri). —
1. Grafkamer te Caereg
2. Ca P
itoliJnsche wolvin met Romulus en Remus.
p. Aschurn.
schen de Grieksche en Romeinsche, echter meer als
kunstambacht werd beoefend, was vanooten
ingr
vloed op
f de Romeinsche; zijJ uitte zich in bouwwerproro
ken enaftomben,
alsmede in pottenbakkersP
gr
P
dokten waaruit zich later de decoratieve bronsgieder Etruscische kunst, ontwikteri,
J hetglanspunt
g
groep
kelde. Het is nog
tot welke ^
P de
g niet uitgemaakt
g
oop
Etruscische taal behoorde, welke door opschriften
P
Van 1800 —
g
8gedenkteekenen behouden is gebleven.
07 was Etrurië de naam van een door Napoleon
gIe^
sticht koninkrijk.
Etsch,
^ bij
J de Romeinen Athesis^ It. A d'z9'e, riv.
die uit het Reschenmeerin
Reschenmeer(i Tirol) stroomt en dan
den Vintschgau,
van Meran af, in het Etschland
g
komt daarna door de Chiusa di Verena de vlakte
bereikt • zij
J mondt, door verscheidene rivierarmen
met de Po verbonden ^J
bij Tossone in de Adriatische
zee uit ; is 378 K.M. lang,
g waarvan 300 bevaarbaar.
van metalen of kalksteeEtsen,^ het doen inbijten
nenlaten
door middel van een verdund zuur ( etsP
vocht), om daarvan laterlaten
te kunnen afdrukP
ken. Deplaat
Delaat wordt met was of vernis bestreken (de
etsgrond),o
plaatsen, waar diepte
P moet worden
Pde^
P
aangebracht,
wordt de etsgrond
met een breede stag
^
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len naald (etsnaald)) erwijderd.
Daarna wordt de
J
plaat
met een rand van was omringd
P
g en met etsvocht overgoten.
Behalve deze zijn
g
J er nog8 andere
methoden. Moet er een groot aantal afdrukken verkregen
^ worden, dan 8gebruikt men liever stalen dan
koperen
platen.
P
P
Etstoel, het voorm. hoogste
gerechtshof in het
^ g
landschap
P Drente, waarvan de leden etten heetten.
Dezen droegen
heeren",
g den titel van „edelmogende
8
deeheele
E. dien van loffeliJjke". Er waren 36 leg
den, 6 uit ieder die8aPzitting
el, waarvan 24 tegelijkzittin
namen. De E. werd in Sept. 1791 ontbonden en vervanen
g door een Hof van Justitie.
Etten-en-Leur,
rov N.prov.
^ ggem. in het W. van de P
Brabant, langs
g de Mark, 7967 inw. Tot deze gem.
S
behooren de dorpen
Etten en Leur. Het dorp
Etten
P
rP
aan de spoorlijn
ligt
P Jj Breda-Roosendaal en de tram^
lijnBreda—Oudenbosch—Steenberen.
g
Etterbeek, Z.O. voorstad van Brussel, afz.em.
8
33 779 inw.; bloeiende industrie.
der
Etzel heet in het Nibelim enlied de koning
Hunnen Attila, gemaal van Kriemhilde, aan wiens
hof de Bourgondische
helden vielen.
8
E9ri^, It. N
Euboea ( nieuw-Gr. Evvia),^
e9ropon te, Gr. eiland in de Aegeische
Zee, door de Straat
g
van Euripus
i oP)
van het vasteland gescheiden,
P (E ^
g
3775 K.M2. ; bergachtig
1745
g
g((de SelPhis of Dirphys
uP Ys
M., de Sint-Eliasberg of Ocha 1745 M.)^woudrijk,
vruchtbaar; vormt in het tegenw. koninkr. Griekenland met Scyros,
den nomosE.,
E. 3783 K.M2.,
Yr
117 000 inw. ; hoofdst. Chalcis.
Eucharistie (Gr.), dankgebed ; in de Oude Chr.
Kerk het dankgebed,
dat aan het Avondmaal voor g
'
afging,
later de geheele
Avondmaalsviering ; euchagmg
g
ristiek, de leer van het Avondmaal.
Eudoxia, dochter van den 0.-Rom. keizer Theodosius II en van Athenais, geb. in 422 te KonstantinoPel, werd in 437 de gemalin
van den W.-Rom. keig
zer Valentinianus III ; nadat deze was vermoord, in
455, wendde zij
^ der
J zich om hulp
P tot den koning
Vandalen Genserik in Afrika, die Romelunderde
P
en E. alsevan
ene
g
g naar Carthago
8 voerde; uit die
gevangenschap werd zij
J eerst in 462 ontslagen
^ en
ging toen naar Konstantino
P .
Eufraat. Zie Euphraat.
p
Eugénie^ keizerin der Franschen, geb.
g 5 Mei 1826
te Granada, dochter vangraaf Manuel Fernandez
van Montijo, hertog van Peneranda en van Maria
Manuela Kirckpatrick van Closeburn ; zijJ huwde 29
Januari 1853 met keizer Napoleon III (z. a.); thans
woont zij
J als9gravin de Pierre onds meestal te Farnborough bijJ Londen.
Eugène de Beauharnais,^ hertogg van Leuchtenberg,
9
vorst van Eichstiitt, geb. 3 Sept. 1781, zoon van Alexander de Beauharnais(z. a.) en van Josép hine ((de
}, I),
werdna
de terechtNapoleon
wer
laterevan
po
g emalin
stellingan
zijnvader aanv, leerjongen
g]
g bijJ een
schrijnwerker,
later ordonnans-officiervan Hoche en
J
adjudant
van Bonaparte,
1^ ^ onderscheidde zich bijJ het
J
beleg
lt van Saint-Jean-d'Acre,^ werd in 1804 brigade8
g van Italië. In 1806
ggeneraal,
^ in 1805 onderkoning
dochter van Maxihuwde hij met Amalia Augusta,
2i9'

P
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miliaan I van Beieren, in 1807 werd hijJ door Napop
leon geadoPteerd, 14 Juli 1809 verslQeg hij
hij de OostenriJ kers bij
J Raab; in den veldtocht naar Rusland
commandeerde hijJ het 3e legerkorps, onderscheidde
zich 2 Mei 1913 bij
J Liftzen, werd daarna o
PPerbevethebber in Italië. Na den troonsafstand van Napoleon ^ghij naar Beieren. Gedurende de 100 Dagen
g
werd hijJ verheven tot pair
k • na WaP van Frankri J^
hij goed
terloohij
zijn
^gvoor
^
J
g naar Beieren, waar
schoonvader hem in 1817 het hertogdom
Leuchteng
bergen het vorstendom Eichst^tt schonk. HijJ stierf
te Miinchen 21 Febr. 1824.
Eugenius, naam van 4 pausen (zie op „Pausen").
-- E. III, 1145-53, leerling
g van Bernard van Clairvaux, vluchtte in 1146 voor het, door Arnold van
Brescia in opstand
gebrachte,
volk naar Trier,> later
P
g
naar Parijs
hij door de hulpP van
J in 1148 keerde hij
Roger van Sicilië terug,doch werd 2 jaren later weder verdreven en leefde daarna te Se^^
i ; hi
hij gaf den
tot den Tweeden Kruistocht. — E. IV, 1431—
47, een Venetiaan, door het Concilie van Bazel in
1439 afgezet,
wist zich, tegenover Félix V, te handg
haven en de besluiten van het Bazeler hervormingsconcilie krachteloos te maken.
Eugenius,
van Savo
g
^ prins
P
y,e Oostenr. veldheer en
staatsman,eb.18
Oct.1663 te Parijs,
g
J^zoon
Prins
E. Maurits van Sav^Je-Carl9nan en van de nicht van
kardinaal Mazarin, Olympia Mancini •; in 1683 trad
hij
hij in Oostenr. dienst en vocht,, als overste der
er
dra
8onders, van 1683
—88, dapper
er mede
teen
g de Turken;
daarna streed hij,
als aanvoerder van
een leg
erafdeeling,
in N.-W.-Italië teen de Franschen;
,
in 1693 werd hijJ
veldmaarschalk,
overwon 11 Sept.
1697 de Turken bijJ
Zenta; met Marlboro
v. Savoye.
u9 h versloeg
Y
g 59L Eugenius
g
hij) in den Successie-oorlog.
g,13 Augg 1704 de Franschen en Beieren
bij Hóchst^dt
en verdreef, door de overwinningg
^
bijJ(op
Turijn o 7P Sept. P1706 , de
) Franschen uit
Italië; daarna streed hij Jin de Nederlanden tegen
g
stadhouder Willem III ( slagen bijJ Oudenaarde
11 Juli 1708 en Mal P
la ^
uet 11 Sept.
P 1709 )^; in 1714
sloot hij den vredeg
te Rastatt en in 1716 versloeg
hij
J de Turken bijJ Peterwardein,^ in 1717 bijJ Belgrado,
daarna arbeidde hij
hij als de vertrouwde raads^
man van zijn
J keizer; gest.
g 21 April
P 1736 te Weenen.
Eumeniden. Zie Erin yen.
havenst. in het Russ. gouvern.
Taurië,
Eupatoria,
g
p
aan de W.-kust van de Krim; 19 000 inw.
Eupen
in het Pruis. reg.-distr.
)
p e (Fr. Neaux),
g
Aken,''aan deBelg. grens,14 000 Kath. inw.,industrie.
de
grootste
stroom
in
VoorEuphraat,
^ Arab. Frdt,
p
^
Azië ontstaat opP het Armenische hoogland
uit de
g
Karasoe (den W.-E.) en de Moerasdos (den 0.-E.).

Deze rivier breekt door den Taurus, stroomt dan
door de Syrische lasg vlaakte en mondt uit in de
Perz. Golf, nadat zij
zij zich met de Tigris
gr heeft ver eenigd en daarna den naam van Sjat-el-Arab
heeft
J
gekregen.g
Lengte 2 775 K.M.^ stroomgebied
335 000
g
K.M2.
Euraziors (d. i. Euro a-Aziërs of Eng.
),
t
g Halfcasts),
heeten in Eng.-Indië
de afstammelingen
g
gen van EuroP Banen en Indische moeders = in Ned. 0.-Indië:
Indo's .
Eure, 1. zijriv. van de Seine, is 226 K.M. langg en
mondt uit boven Rouaan. — Het dep.. E. uit vruchtbaar vlak Iand bestaande, is 5940 K.M 2. groot en
telt 323 000 inw. hoofdst. Evreux.
Eure-et-Loir,^ dep.
P in het N. van Frankrijk,
J^ heuvelland, besproeid
door de Eure en de Loir,, 5940
P
K.M2., 272 000 inw. ; hoofdst. Chartres.
Euripides,
de jongsteJ
van de drie
groote Gr. treurp
^
gs
speldichters
der Oudheid,
P
, geboren 480 v. Chr. te Salamis,
est. 406 v. Chr. aan het hof
gest. koning
g Archelaus van
Macedonië. Van zijn dramatische werken zijn
J slechts 19
voor ons bewaardebleven
:
g
„Alcestis",„ Medea”, „Hippo„Alcestis",Medea"
litus", „Troades" Helena"
„Orestes",
Andromache"
„Hecetides", Heraclidae"
„Electra" Ion" De razende
Heracles", Hecube" Phoenissae", I„P
higenig in Tauris",
„IP
hi genig in Aulis",^ Bac»
chae", „Rhesos" (vermoedelijk
J
onecht) en het satersP el C Y clops".
P
Europa
p is het kleinste, maar 592. Euripides.
P
door zijn
en beenden
Jligging
ggmg
schavin toestandewaarin het verkeert, het
wichtig ste deel der Oude Wereld, in het N. begrensd door de N. IJszee in het W. door den Atl.
Oceaan, in het Z. door de Middell. Zee, de Zwarte en
de Kaspische
Zee en in het 0. door het Oeral-g eP
bergte en de rivier de Oeral. Het uitersteunt
in
P
het 0. is de berg
- ai in het Oeral•g
eber
g KhaioedYP
gte
(66° 8' 40" O.L. van Gr.),in het W. kaap
P Roca Portogal (9°
het N. de NoordkaapP (71°
( 40' W.L.),)
12' N.Br,) en het in Z. Punta Marroqui bijJ Tarifa in
Spanje (35° 59' N.Br.). De grootte
is on gg. 9 723 600
g
en met de Poolzee-eilanden on gg. 10 mill. K.M2.; de
schiereilanden en eilanden maken 1/8a
oppervlakte
PP
uit. -- Gebergten. De kern van Midden-Europa
P
wordtevormd
door de Alpen
g
P (Mont Blanc 4810
M. , in het Z. door de APenniJnep (2914 M. in het
0. door de Kar Phaten (2663
M.
M.),door den Balkan
(
(2378 M. en het Dinarïsche=( Albanische))g
geb.
(2528 M.) voortgezet;
in een wijden
N. booggliggen
J
g
gg
om dit hooggebergte heen : het Fr. centraal-plateau.
P
(1886 M.) hoog,
D. middelgebergten Reuzeng ge
bergte 1605 M.
M.) en de Thracische gebergten
Rhog gten
dope
P 2930 M.).
) Het W. schier-eil. (Pyreneeën 3404
M., Sierra Nevada 3481 M. het Scandinavische

P
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schiereil-eil. (2560 M.), alsmede Groot-Brittannië
M. hebben eigen
Het grens
ge^ g
g bergstelsels.
g
((1343 M.)
ber te in het 0. is de Oeral (1688 M.). E. is rijk aan
berg
te de hoofdriv., die naar de IJszee stroomen,
zijn:
J de Petsjora, de Dwina en de Onega; in de Oostzee monden uit : de Tornea-Elf, de Newa, de Duna,
de Nemen,
de Pre
el, de Weichsel en de Oder; in
Pregel
J
Noordzee de Elbe, de Weser, de Eems, de RiJj n,
de Schelde en de Theems, terwijl in het Kanaal en in
den Atl. Oceaan uitmonden : de Seine, de Loire, de
Garonne, de Duero, de Taag,
g de Guadalquivir en de
Guadiana; in de Middell. Zee monden uit : de Ebro,
de Rhone, de Tiber, de Po en de Etsch; in de
Zwarte Zee: de Donau, de Dnjestr,
Dnjestr, de DnlP
e r en de
Don; eindelijk
Zee: de Wolga
J in de Kaspische
g((de
P
grootste rivier van Europa)
P) en de Oeral. Meren : de
a-, Ladoga-,
Pei us-, Wener-, Wetter- en Mg Peipus-,
g
lar-meren, het meer van Constanz, dat van Genève en
het Garde-meer. — Klimaat. Behalve in het hoogste
N. is het klimaatemati
d,
temperatuur
P
g de gemidd.
g
g
niet boven
over een jaar
jaar daalt niet onder 0° en stijgt
J^
20° C.-E. is te verdeeles in vijf
: 1.
P
J klimaatprovincies
de Middell.-ZeePprov., met koude (Mistral, Bora) en
heefe (Sirocco) stormwinden ; 2. de Oceanische of Atlantischerovincie
met zee-klimaat, met geringe
g g
P
tem Peratuurs-verschillen; 3. de vastelandsprovincie,
P
die een overgang
g g vormt tusschen de Oceanische en
temPeratuursde Pontischerovincie,
met grootere
^
P
verschillen en 4. en 5. de Baltische en Pontische
provincies ((gescheiden
door een lijn Weenen—
P
g
Krakau—Moskau—Kazan), met groote temperatuursverschillen en een echt vastelandsklimaat
(125m.M.) )g
De regenval
is in het N. en 0.125
geringer
g
g
dan in het Z. en W. (800 m.M.); het grootst is de re{
)
p
enval
te
Bergen
(1860
m.M.)
Wat
de
plantenwereld
g
g
betreft wordt Europa
verdeeld :1.
g
P in vier gebieden
hetebied
van de Arctische flora, zonder boomen
g
en zonder landbouwgewassen,
2. het gebied
van de
g
g
Midd.-Eur. flora, tot aan de Pyreneeën,
de Z.-Alen
YrP
en den Balkan, met wouden van naald- en loofboomen, weiden, heiden, venen en moerassen,verdeeld
in den N.ordel
(berken,
pijnboomen,
gerst,
ha(
g
PJ
g
ver ), den midd.-gordel
(eiken,
beuken, rogge,
(
gg tarwe,
g
aardappelen,
boekweit, vlas, hennepP en ooft)) en een
PP
druiven, dennen, ber g- iPJnboomen,
Z.ordel(wijn,
g
Siberische ceders en lorkenboomen); 3. hetebied
g
der Middell.-Zeeflora, altijdgroene
loofboomen, (de
J^
kurk- en steen-eik, de laurier, de granaat, de oleander,
cypres,
res de plataan
en de edel> de mirte, dec
P
zuidvruchten, tarwe
kastanje
J)^wijndruiven,
J
^olijven,
en mais; 4. hetebied
van de steppenflora,
tusschen
PP
g
r en van de Wolden benedenloop
^Pdie
P van den Dnjepr
granen.—De dierenga, zonder boomen en rijk
J aan ^
gebied
tuswereld behoort tot betalaeo-arctische
P
g
schen Poolcirkel en 30° N.Br.)) en kan in 3 afd. verdeeld wordende landen der Middell. Zee, de 0.- en
de W.-Europ.
vindt
g
P landen). Onder de zoogdieren
men er zelfs een apensoort
(bij Gibraltar),verder 23
P
roofdiersoorten; onder de knaagdieren
is de bever
g
(vroeger
(
g veelvuldig ; doch thans bijnaalleen in het
0. voorkomend)) vooral merkwaardig
g en ook het
stekelvarkenP( eneesch schiereil.) • onder de her-
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kauwende dieren vindt men er den eland en het rendierin
(in het hooggebergte)de
( het N. , )de gems
g
saiga-antiloPe (Z.-Rusland), de moeflon (opP Sardinië en Corsica), den steenbok (in Spanje
en de hooge
P
g
Alpen), de bezoar-geit
(op
P Kreta)) en den biso p (die
(
g
door de menschen wordt beschermd, in het 0.).
Er zijn over de 400 voelsoorten;
onder de kruipeng
P en
de dieren vindt men 6 soorten van schildpadden,
33
P
hagedis-soorten
(waaronder een cameleon-soort, in
g
het Z.W.), 24 soorten van slangen (waaronder
3 gif(
tige ); 300 soorten van graatvisschen
aatvisschen; onder de insecten komen inz. vele kevers voorbi
(Jna 12 000
soorten)
) en onder de spinsoorten noemen wijJ inzonderheid de schorpioenen. Aan nuttige
g e delf(in
stoffen is Europa rijk:
J goud
( den Oeral en de Karg
Ka athen, het
P athen , zilver (in den Oeral, deKarpathen,
Saksische Ertsgeb. en in Zweden), kwikzilver (in
(
platina (alleen
in den 0eIllyrië, Italië en Spanje), P
(
ral , tinin
tin(inCornwallis), zink (in Engeland, Italië,
en Duitschland),
Spanje,
Hona
) lood
( (in Engeland,
^
g
riJ e en Duitschland),
Zweden,
) koper
P (in Engeland,
g
Noorwegen,
Rusland en Hongarije), Ji zer( het meesg
te in Engeland
en het beste in Zweden),) steenkolen
g
Frankrijk Duitschland, ook in
in Engeland,
Bel^'ë, Frankrijk,
(in
g
land), steenzout (in Galicië — Bevolking.
g In de
vroegste
tijden waren er een reeks geheel
verschilg
g
lende volken en talen, van welke er zes nogg te herkennen zijn:
Schiereil. en
J 1. OpP het Pyreneesche
Yr
in Z.-Frankrijk
J de Iberische taalstam, waarvan
nog
tot
P
g een dialect, in de Baskische provinciën,
heden behouden isebleven;
2. in Zuid-Frankrijk
g
en Noord-Italië de Ligurische taalstam; 3. in Toscane de Etruscische; 4. in Griekenland en KleinAzië een bijzondere
taal, voor welke nog geen
gg naam
bestaat (de laatste 3 zijn uitgestorven); 5. in het 0.
en het N. de Finsche taalstam en 6. in Midd.-Europa
P
N.-Frankrijk,N.-Duitschland en W.-Rusland de Indo-Germaansche taalstam. Deze laatste heeft zich
en van lieverlede de overi
e veroverige
zeer uitgebreid
g
drop gen. Omstr. 600 v. Chr. waren de volken van
dezen taalstamevest'
gevestigd
d in Italië(Latijnen,
Umbriërs, Samnieten), in Griekenland (Hellenen), in het
N. deel van het Balkan-schiereil. (Illyriërs en Thraciërs), in Rusland (Slaven), in N.-Duitschland en het
Z. van Scandinavië (Germanen) en in Z.-Duitsch(Kelten).) Zij vernietigland, Frankrijken Spanje
P
g
den de oude dialecteneheel
en breidden zich steeds
g
verder uit. De LatiJnsche talen wonnen veld in Italië,
SP
anjl^
eFrankri kJ en sommi eg deelen van het Balkan-schiereil. ; de Germaansche in Z.-Duitschland;
in het 0. daarentegen
verloren deze laatste hetgeg
bied tusschen de Elbe en de Weichsel, waar de Slavische taal het won. Deze breidde zich ook naar het
0. en Z. uit, ten koste van de Finsche taal en van de
talen, die in Hongarije en oophet Balkanschiereiland
werdenes
roken. In de 6e eeuw n. Chr. werd de
gesproken
tegenwoordige taalverdeeling
g tennaastebijJ een feit.
De omstr. 400 millioen inwoners van EuroPa behooren voor het grootste deel tot den Indo-Germaanschen taalstam : in Midd.-EuroP a de Germanen
en,
Duitschers Nederlanders, Vlamingen,
(Duitschers,
gScandinaviërs Engelschen,
ong.
0 ; in W. Europa
P en
g
g 32 o)

i
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Italië de Romanen (Franschen, Walen, Italianen,
Spanjaarden
Portu
eezen Roemeniërs, Rhaeto-roPortugeezen,
PaJ
in 0.-EuropaPde Slavisch-Balmanen enz. 27 %),
o)^
tische volken (Russen, Polen, Tschechen, met Moraviërs en Slowakken, Wenden, Serviërs, Kroaten,
Slovenen, Bulgaren, Letten, enz. 31 %), verder de
Kelteninz.
( in Wales en ook in Schotland, Ierland
en Bretagne),), de Grieken en de Albaneezen. De overas; de
g
^ e volken behooren tot het Mongoolsche
MagYaren de Finnen en de Turken ((5 °o); bovendien zijn
J er in E. noggBasken, Joden, Armeniërs,
e eZigeuners
en Samojeden.
Naar degodsdienstige
^g
g
J
g
zindheid wordt de bevolkingg (waarvan slechts 41/2%
uit niet-Christenen bestaat) verdeeld in ong.
g 45 %
Kath.^ 26 %o Gr.-Katholieken, 24 1 %
$ oProtestanten^ 2 %oJoden, ^2 %oMohammedanen en een klein
Samoeden en Kalmukken). —
aantal Heidenenj
(
keizerrijke : het
Staatkundigg w ordt E. verdeeld in 4 keizerrijken
Rijk,
J^ de Oostenrï Jksch-Hon gaarsche mo: Groot
narchie Rusland en Turki' J^
e ; 13 koninkrijken
Brittanië en Ierland Nederland, België, Zweden,
Noorwegen,
g ^ Denemarken,^Spanje,
P J Italië, Griekenland Roemenië, Servie, Bulgarije en Montenegro ;
1ootherto
dom
g : Luxemburg g; 2 vorstendommen:
gr
Lichtenstein en Monaco, en 5 rePublieken : Frankrijk, Zwitserland, Portugal, Andorra en San-Marino.
o de verschillende
op
Zie voor verdere bijzonderheden
landen.
een dochH
volgensHomerus
Europa
p ( Gr. Europa),vol
ter van Phoenix, werd
door ZeusJu
( p iter
) in
deedaante
van een
g
stier, op
wiens
rugJ
zij
P
g
zich zette, naar Kreta
ontvoerd en werd door
hem de moeder van
Minos, Rhadamanthus en
Sarpedon.
Eusebius van Caesarea,
P en
bijgenaamd Pampheli ((d. 593. Europa
. de Stier
i.• de vriend van Pamphip •- (naar een antieke gesne den steen).
), Gr. kerkleeraar, de
Ns),
vadervan de Chr, kerkgeschiedenis,
geb.
g
g omstr. 270n.
Chr.; vanaf 313 bisschop
P van Caesarea (Palestina);
hijJ trad bemiddelendlo
^Pin de Ariaanschegeschillen.,
g
'est.
J voornaamste werk is : „Kerkg omstr. 340. Zijn
P
g eschiedenis" in 10:deelen
^ tot 324 loopend,
^
Keulen in het
Euskirchen stad in het reg.-distr.
Euskirchen,
g
W. van Pruisen, 12 000 inw.; industrie.
Eustachio, Bartolommeo, It. genees- en ontleedkundige
g te Rome; gest.1574 te Fossombrone, naar
hem wordt het verbindingskanaal tusschen het inwendege oor en het achterste ggedeelte der mondholte
Tuba Eustachii"(Eustachiaansche buis)ggenoemd
en een klapvlies
der holle ader,^Valvula Eustachii".
P
Eustatius, St., klein eil. van de Ned. Antilleneen
(
van de Eil. boven den Wind in de buurt van Portobevolking
rico 20 7 K.g
M2., sterk achteruitgaande
g
(in 1780: 25 000 inw., in 1818: 2668, in 1911: 1379),
die evenals op
P Saba en St. Martin ioofdzakelïJk EnOranje,
plaats is het dorp
Je
rP
gP
gelsch spreekt; de eenige
met het kleine vervallen fort Hollandia; in de 18e

eeuw was E. een bloeiend handelscentrum en waren
er bloeiendelanta
es.
P
g De achteruitgang
g g van
aan de oorlogenn
vooral te wijten
g Rev in deolutietïJd.
Euterpe
J
),
r P ( Gr. „de o Pvrooli'kende"
de muze der lyriek; wordt met een
fluit voorgesteld.
g
Evangelium
(Gr.) „blijdebood()
g
schap",
P inz. die van de komst van het
rijk
J Gods of van de verzoeningg door
Christus; naam van de vier boeken
van het Nieuwe Testament over het
Mattheus,
leven van Jezus( g
} welke
Marcus, Lucas en Johannes),
teen
g het einde der 2e eeuw, uit de
toen reeds aanwezige
g omvangrijke
grJ
litteratuur over dit onderwerp
opPden
rP
voorgrond
^ ggesteld en voor authentiek
en canoniek werden verklaard en
waarvan de eerste drie, in tegenst.
594.
tot het E. van Johannee,deSy
no ptische Euterpe.
E.enoemd
worden.
—
In
den
meug
weren tijdwerd eene zeer oude Syrische
vertalingg
3^
der 4 E. in het klooster op
g P den Sinai ontdekt (e
drukt te Cambridge
g in 1894), welke een veel ouderen
tekst verraadt dan de tegenwoordige Grieksche
vorm onzer E.
Evenredige
g vertegenwoordiging is een stelsel van
volksvertegenwoordiging, dat beoo voor alle^oepen,beoogt
en, waarin de kiezers zich indeelen, éénzelfde verhoudingn
P tusschen het aantal
g het leven te roepen
stemmen, dat dearti
of groep
oe heeft uitgebracht,
en
P J
g
het aantal zetels, dat zijJ zal innemen in het vertegenwoordig
ende lichaam, zoodat aan allepartijenof
op hetzelfde gemiddeld
aantal stemmen
groepenP
g
een zetel wordt toegekend.
Dit gemiddeld
aantal heet
g
g
en is 6f veranderlij
veranderlijk (indien het aantal
het kiesquotiënt
q
steeds hetzelfde blijft((100 zetels, 1 mill. stem•
men, kiesquotiënt
10 000),6f
vast en dan wisselt het
q
aantal kiezers datestemd
heeft kies
uotiënt
(
q
g
10 000, aantal stemmen 1.5 millioen, aantal zetels
150. De Staatscommissie, die rapport
PP° heeft uitgebracht over E. V. in ons land, heeft het eerste stelsel
gekozen,
omdat onze staatsinrichting
gebaseerd is
gg
g
oP vertegenwoordigende lichamen met een vast aantal zetels. Het is natuurlijk altoos
een uitzondering,
8,
wanneer eenpartij
e J bij
J een verkiezing
g^juist het kiesquotiënt of een veelvoud daarvan aan stemmen uitbrengt.
overblijve en
gt Er zullen steeds overschotten overblijven
•
ook. De verdeeling
g daarvan is de groote
^
moeieli'kheid van E. V. Men kan ze niet zonder meer
moeielijkhei
die de gr
grootste overschottoewijzen aan departijen,
ten hebben. Stel: er zijn
J 30000 stemmen uitgebracht
g
voor 3 zetels; hetuotient
is dus 10 000. Van de 3
q
partijen, A. B. en C. haalde A. 15000 stemmen, B.
9000 en C 6000. A. heeft nu recht opP 1 zetel; B. en C.
hebben de grootste overschotten en zouden dus
ieder een zetel moeten hebben. De evenredegheid
ware dan weg.
o Pg Deze moeilijkheid
J kheid wordt goeddeels
g
gelost
door het stelsel,^ uitgedacht
door den Gentg
g
d'Hondt. Dit komt hierop
schen hoogleeraar Victor
P
neer : Voor 2 zetels krijgt
J de partij
P Jmet het meeste
aantal stemmen de eerste en de andere de tweede,
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tenzij
partij
J de P
^ met de meeste stemmen meer dan
tweemaal zooveel stemmen heeft als de eerste : dan
die beide zetels. OpPdezelfde manier krijgt
krijgt
Jgtde
J^
derdearti
den derden zetel, tenzijJeen der voorP J
gaande meer dan tweemaal zooveel stemmen heeft als
een P
partij een zetel,
die derde, m. a. w. nooit krijgt
J^
zoolangniet alle partij
P Jen, die tweemaal zooveel stemmenekre
g hebben, eerst hun tweeden zetel hebg en
een tweeden
ben. En omgekeerd:
geen
partij
P
J krijgt
J^
g
8
of zelfs een eersten zetel, zoolang
P J
g een andere partij
dergrooter aantal stemmen geen
op
g
gT
8
f een gemiddeld
den zetel heeft. Heeft dus eenpartij
2
zetels
verworP J
ven dan kan haareen
g derden zetel worden toebedeeld of eerst moet een deelingg door 3 Pplaats hebben
om te zien of deze soms aan een anderearti
p J toekomt. Zooaat
g men door te deel gin door 4, 5 enz. tot
zn.
iJ Ziehier een voorbeeld
alle zetels toegewezen
g
van de toepassing
betwisten
P
P
g ervan. Stel: 4 partijen
elkaar 10 zetels en de uitkomsten aan stemmen zijn:
3600, B. 2850, C. 1850 en D. 1700 stemA. krijgt
J^
men.
Nu is het duidelijkdat A. den lsten, B. den 2den
en C. den 3den zetel krijgt. Zal D. den 4den krijgen ?
Neen, want de helft van A. is meer dan D. Dat blijkt
J
bijJ deeling
g door 2:
A. 1800, B. 1425, C. 925 en D. 850.
dus den 4den zetel. Zal A. nu een derden
A. krijgt
J^
grooter moeten zijn
A. ^
zetel krijgen, dan zal 1/3van
a
men :
dan D. BijJ deeling
J^
g door 3 krijgt
A. 1200, B. 950, C. 6162/3 en D. 5662/3.
dus den 5den zetel. En den Eden zetelkrïJgt
D. krijgt
J^
A. Den
B. is grooter
dan 1/3van
B. want 1/2van
^
s
$
echter A. weer, want 1a van A. is
7den zetel krijgt
Jgt
grooter dan 19 van B. A. heeft nu 3 stemmen en voor
er verder toegewezen
wordt, moet door deelingg door
g
4 blijken
in welke verhoudingg 1
^ van A. staat tot 1 s
J
1
geeft tot
van B. tot s van C. en tot D. Deze deelingg
uitkomst :
4621 ,a D. 1662 s.
A. 900, B. 7121/3,
s^
1 ^van A. blijkt
J kleiner dan 1a van B., dus B.
grooter dan
den 8sten zetel. Ook 1s van C. is ^
krijgt
J$^
den 9den zetel. 1^ van A. is
1 ^van A.
A.,dus C. krijgt
Jgt
echter grooter dan 1 van D., zoodat A. dus 10den
zetel krijgt.
De uitkomst is dus dat A. 4, B. 3, C. 2 en D. 1 zetel.^l
Zooals men ziet is deze regeling
nog
g 8
gwel
nieteheel
billik
maar toch oneindiggveel billijker
billijk,
g
dan het tegenw.
stelsel, dat een zetel toekent aan de
g
helft -E- 1 stem.
onder
Evans,^ Mary
g romanschrijfster
y Anne,^ Eng.
George
heteudoniem
Ps
9 Eliot,ggeb. 22 Nov. 1819 te
South-Farm bijJ Colton (Warwickshire), vanaf 1851
te Londen, leefde vele jaren met George Henry Lewes
(
((wiens vrouw krankzinnig
g was),na diens dood (in
1878)
} huwde zij
J in 1880 met den handelaar Cross;
Van haar werken zijn
zijJ stierf 22 Dec.
J vooral
Bede"( 1859 en ,T he mill on the
bekend : Adam Bede"
Haar autobio^P
a hie is door haar echtgenoot
8
uitgegeven (3 dln. Londen 1885).
Evanston, stad in den staat Illinois in het midd.
der Ver. Staten aan het Michigan-meer; 19 000 inw.;
universiteit.
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Evansv il 1
e, stad in den staat Indiana in het N. 0.
van Noord-Amerika, aan den r. oever van de Ohto,
70 000 inw.
Evenwicht, toestand van rust, waarin zich een lichaam bevindt, doordat twee of meer krachten erop
inwerken, waarvan ieder de werkingg der andere a P-

,1t
^
,
^
,
^ Y>
^

a.

b.
c.
595. Evenwicht.
het zwaarteheft. Bij
) het stabiel E. (fig.
( g 595a))
punt s. van het lichaam loodrecht beneden het steunpunt
unt d.; komt het lichaam dus uit den E.-toestand,
dan wordt deze vanzelf hersteld; bij
J het labiel E.
(fig.
daar het zwaartepunt
( g 595b) is dit niet het geval,
P
g
E.
s. boven het steunpunt
d. ligt;
f
P
^ van indifferent
spreekt
men, wanneer het lichaam,^ uit zijn
P
J n standgebracht, in dien nieuwen stand blijft;
P
J^ het steunpunt
ligt
li dan in het zwaartepunt(fig.
595c .
P
in Z. Holland,
Everdingen,
^ aan de Le
g ^ gem.
^ en
g
0. van Vianen, 1083 inw. ; fort.
en
Everdingen,
g ^ A llart van,^ Roll. landschapschilder
Ps
etser,eb.18
Juni 1621 te Alkmaar, begraven
8 Nov.
g
gr
1675 te Amsterdam; hijJ reisde in Noorwegen
gen en' Zwe den, schilderde vooral Zweedsche landschappen.
PP
Zijnwerken (Rijksmuseum, Amsterdam)) behooren
tot de beste voortbrengselen
der 17e-eeuwsche Holl.
8^
landschaPskunst.
Evere, gem. in de Belg. Pprov. Brabant, ten N.O.
r
van Brussel, 6168 inw.; kerkhof van Brussel.
Everett, stad in den staat Massachusetts, in het
N. 0. der Ver. Staten, bij JBoston; 33 000 inw.
Everghem (Ever9em), stad in het N. W. van Bel 'é
in derov.
P Oost-Vlaanderen, aan het kanaal GentTerneuzen, 8790 inw.
Evertsen naam van een Zeeuwacheslacht
dat
g
een zeeroot
g
^ aantal zeehelden heeft voortgebracht,
van wie wijJ
:
Johan E. werd in 1600
doorprins Maurits tot
kafitein benoemd, vertrok in 1614 met een
smaldeel naar deMiddell.
Zee om een koopvaarP tegen
teen
de kapers
dijvloot
P
te beschermen; sneuvelde ald. 28 Juli 1617.
HijJ liet 7 zoons na. Van
dezen noemen wij
wJ er 5:
Johan E., g eb. in Jan.
1600 te Vlissin
en werd 596. Johan Evertsen
g^
in 1628 commandeureb,g 1600).
de door Piet Hein veroverde Zilvervloot
begeleidde
g
naar ons land, behaalde in 1636 een belangrijkeoverwinning
Jacques
^ Collaert, vlootvoogd
g op
g uit Duinkerken werd in 1657 vice-admiraal van Zeeland, streed

der
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bij Duins, behaalde hij commandeur en schout-bij-nacht
in 1639 onder Tromp
van Zeeland, in
p in den slag
gJ
daar, en vooral ook in den Eersten Eng.g oorlog,
g veel 1679 vice-admiraal en commandant van Vlissingen,
g
roem commandeerde na een 5-jarige rust in 1659 het in 1684 luit.-admiraal van Zeeland. Hij) commandeerde we
Z- de de voorhoede der vloot, die Willem III naar Engen
eskader, dat Denemarkenhelen
tegen
^g helpen
den werd in 1664 luit.-admiraal van Zeeland. De te- geland
eland voerde, en redde in 1690 de vloot, die door
or den Eng.
g vlootvoogd
g Torlin9ton aan de overmacht
g Og ensPoed der Ned. vloot, in den Tweeden Eng.
Franschen
tenvan
log(zeeslag
den onderProoi was ggelaten,
g
g bij^J Lowestoff),) werd aan hem geweten
(
grauw gang(slagg bijJ' Bevesier).
ende 65-jarige held werd in den Briel door het 8r
) E. overleed in 1706 te Midmishandeld. Hij
zijnoP ^J wist zich echter ten volle te recht- delburg. Zijn matrozen noemden hem om zijn
karakter Keesje
vaardigen
voor zijn
^ vliegend
g
7 de Duivel.
^g
g en kreegg zelfs een dankbetuiging
diensten. HijJ trad echter uit den dienst terug;
Evilmerodach,^ Assyr.
^ koning
g van
g zijn
Y r Amil Marduk,
broeder Cornelis volgde
J vader Nebukadg hem oP. Toen hijJ vernam dat BabYlonië; volde
g in 561 v. Chr. zin
- nesar op, bevrijdde Jojachim,
zijn
Zeeslaggesneu
Jo 'achim den vroegeren
koning
g
g
g
g
^ broeder in den Vierdaagschen
veld was,'n
gder Staten van van Juda, uit zijngevangenschap
g
^ hij
g ^naar de vergadering
g
g
P (2
( Koningen
g 25 :
Zeeland en bood aan, delaats
van zijn
zij broeder in te 27 en werd in 560 vermoord.
P
„wenschende, zeide hij, zijn leven, de begemeente in het reg.-distr.
Arnsbergg in het
E y ing,
g^ g
g
zijnde,
voor het Ge- W. van Pruisen (Westfalen), 12 000 inw.; ijzeren
stemde tijddaartoe gekomen
9
g
J
meenebest te mo
k z jn vader een steenkolenmJnen.
g Jeli1l
Pofferen,
g en o
van zijn
Evian-les-Bains,^ b ad P1. in het dept.
J n broeders allen het
g e11 zonen en vier van zijn
P Haute-Savoie
lukehad
hadden, in onderscheiden gevechten
tegen
in het Z. 0. van Frankrijk,aan het Meer van Genève;
g
g
g
o het
op veld van eer te sterven". Hij^werd, 3300 inw. ; alkalische-geneeskrachtige bronnen
den vijand
in zijn
g rang
g hersteld, aan het hoofd van (12° C.).
J voormaligen
een smaldeelesteld,
en sneuvelde 14 Aug.
Evora,^ v ersterkte hoofdst. der prov.
Alemtejo,
g
g 1666 in
P
]^ in
een zeeslag
bij N.-Foreland, waar de Ruyter
^ en Tromp,
p het Z. van Portugal;
g 16 000 inw.; Rom. aquaeduct
q
g^
elkaars eskaders uit het oogg verloren hebbend, een en Diana-tempel.
P
Evreux,^ hoofdsi. van het dep.
nederlaagg leden. — Evert E. broeder van den voorP Eure in het N. W.
geb. 15 Sept.
19 000 inw.; veel handel.
P 1603 te Vlissingen,
g sneuvelde van Frankrijk,
8aande,g
als scheepskapitein 31 Dec. 1625 voor Grevelingen.
Ewald, Heinrich, D., theoloog
geb.
g
g en Oriëntalist,^g
geb.
7 16 Nov. 1803 te Glittingen; in 1827 hoo
leeraar alhoogleeraa
— PieterE.,
E. b roeder van den voorgaande,
g
g
Mei 1606 te Vlissingen,
sneuvelde als scheePska
en in 1837 als een der „G6tting er Zeven" (z.a. )
Pig
tein 13 Mei 1625 ter hoogte
in 1838 hoogleeraar
te Tiibin g en• in 1848
g van Calais, in den strijd afgezet;
g
g
weder te Góttingen; in 1868 als heftiggtegenstander
tegen
E., broeder van den
g een Duinkerker. — Gelen
YE.
g
te Vlissingen,
sneuvel- van de annexatie van Han^
ver opnieuw
afgezet;
voorgaande,
g
g geb. Oct.
P
g
g
de 3 Mei 1627 ter hoogte
van
Lissabon
in
een
gevecht
van
1867-74
lid
van
den
Ri
ksda
Welfische
J
g
g
g (
Parn
ti
);est.
4
Mei
1875
te
GSttien
teen
een
Portugeesch
galjoen.
—
jon
.
.
E.
E.,
was een baan Cornelis E. ] g ) g
tegen
g]
g
g
als Bijbel-criticus
enPop hetgeste broeder van den voorgaande, terg
onderscheiding breker als exegeet,
J
g
van zijn
^J neef en zoon de Oudeggenaamd, ggeb. 4 Juli bied van het Hebreeuwsche taalonderzoek.
Ewe, landschap
1610 te Vlissingen, werd in 1636 door Frederik HenP en volk aan de Slavenkust in W.van een oorlogschip, Afrika, tusschen de Volta en de Mono, in het N. tot
drik benoemd tot kapitein
P
bij Duins, werd in aan de AkP
osso-g
eber^e zich uitstrekkend, in het
streed in 1639 roemrijkin den slaggJ
a la suite, bewees in den Drie- W. Britsch (Goudkust); in het midd. DuitschTogo ;
1642 schout-bi'-nacht
J
daa gs
chen Zeeslag (1653) groote diensten, werd in in het 0. FranschDahomeY .
zijnschipPzonk, door de Eneen laterevecht,
daar zijn
Ewijk,
gem. in Gelderland, aan de Waal, ten W.
g
J ^ g
2246 inw..
ggemaakt,
elschen krijgsgevangen emaakt, doch herkreegg 3 van Nijmegen,
g
werkelij
maanden later zijn
In 1654 tot werkelijk
0.-Vlaanderen,
Exaerde em. in de Belg. prov.
Exaerde,
^
J vrijheid.
P
ten W. van St.-Nikolaas, 5113 inw; linnenweverij.
J -nacht bevorderd, woonde hijJ de expeditie
P
P hij onder de f‘v Exarch Gr, f titel van de B Yzanti Jnsche stadhounaar Zweden bij
0^• van 1661-1663 hielp
van een exarch. — Het E.
Ruyter de Barbarijsche zeeroovers tuchtigen. In ders • exarchaat, hetebied
g
1664 werd hijJ vice-admiraal, in 1665 volgde hijJ zijn van Ravenna omvatte na de vernietiging
van het rijk
rij
gmg
0.-Gothenin
Italië, werd echter
broeder Johan op
( 555) geheel
P als luit.-admiraal van Zeeland en
g
sneuvelde 11 Juli 1666 in den Vierdaagsche
Zeeslag.
der Longobarde
Lon barden
g
g spoedig, door de veroveringen
g
De Staten van Zeeland besloten voor hem en zijn
568 af), verkleind en tot de tegenwoordige
broeder tesamen eenpraalgraf op
o te laten richten in Roma
Romagna
en de kuststreek van Rimini tot Ancona
de Oude kerk te Middelburg
en in 751 door den koningS der Longobarden
P
g (in 1808 met hung e- beperkt
g
beente naar de Nieuwe kerk overgebracht). — Cor- Aistulf veroverd. — In de Gr.-Kath. Kerk is een
geb.
exarch een vertegenwoordiger, aan wien de Paarc
patriarch
nelis E. de Jongste, zoon van den voorgaande,
g
g
18 Nov. 1642 te Vlissingen,
in 1665 kapitein
van een of metropoliet
een deel zijner
rechten afgestaan
P
Pg
g
heeft; bijv.de E. van Bulgarije.
ka Per, werd door de Engelschen
gevangen
g
g gemaakt,
g
g
daar zijn
Excentriek, in werktuigkunde een ronde schijf,
J bemanning
g hem belette de lont in het kruit
te werpen
in vrijheid welke zich excentrisch (d. w. z. niet in haar middelP ;• door den koning
g
g van Engeland
zeeslagen
ent om een as wentelt, om een draaiende beweg bijJ en nam punt
ggesteld,^ woonde hijJ de volgende
g
o. a. deel aan den tocht van Chatham. In 1675 werd g in een rechtlijnige, heen en weer gaande,
te verg
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anderen. De E.-beugel B, een in tweeën verdeelde het recht van E.; koopvaardijschepen
nogenkele
no in
ring,
^f E. De E.-sta
g omvat de E.-schijf
n9 S. vormt de staten.
Extincteur,^ oorspr.
P naam voor die brandspuiten.,
P
welke watergaven
door de drukkingg van samen ggee
g
perste gassen (ontwikkeling
van
koolzuur,
dat,
teg
yens in het water oPg
elost, blusschand medewerkte ). Hetzelfde beginsel wordt toegepast in de tegenw.
$
E., kleine toestelletjes
J om een begin
^ van brand te
blusschen.
Eyck,
Y Hubert en Jan van, broeders, stichters der
597. Excentriek.
oud-Vlaamsche schilderschool en de eerste kunstenaars in het olieverf-schilderen ; hun naam ontleenen
verbinding
Y bijJ Luik. — Hubert,
^ggeb.
^ en het door den E. zijJ aan het stadje Maaseyck
g tusschen den beugel
omstr.1366,est.18
Sept.
heen en weer bewogen
^ geb.
g
g
P 1426 te Gent. -- Jan,
g machinedeel.
schaakbord)) is in omstr. 1386,est.
(Eng.;
Exchequer
Exche
g 9 Juli 1440 te Brugge.
gge Het voorq
(
^
g Fr. échiquier,
Engeland
het Schatkamerggerecht ((court o f E.
)( ver- naamste werk der beide beroemde schilders is het
g
gee Gentsche altaarstuk, de» Aanbiddingvan het Lam"
moedelijk
naar den ruitvormig
J zoo genoemd
g in g
g
door Hubert be8onnen en door Jan voltooid 1420—
leden
stagerechtsg
g vloer der zittingszaal), het hoog
hof in aangelegenheden,de schatkist betreffend; 32); hiervan zijn
J nog
(
g 4 tafels (middenstukken)
) te
vandaar Chancellor of
J en Brussel.
f the E.(kanselier der schatkist), Gent en 6 te Berlijn
lau, naam van twee steden in het 0. van
Eylau,
E
titel voor den min. van financiën in Engeland. E.Deutsch E. 10 000 inw. (in het regBills, schatkistbiljetten,
op korten termijn uit gg
e eg
P
ven schuldbewijzen van het ministerie van financiën distr. Mariënwerder in W.-Pruisen)
) en PreussischKoningsbergen,0.oop E. 3300 inw. (in het reg.-distr.
in Engeland.
En eland. E.-Bonds, dergelijke
g
J
gJ schuldbewijzen
Pruisen); bijJ
laatste stad had 8 Febr. 1807
i (3-5 jaren).
langeren
termijn
g
de Franschen onder NapopoExeter hoofdst. van het graafsch. Devon in het een slag plaats tusschen
Z. W. van Engeland,
aan de Exe, die in het Kanaal leon en de verbonden Russ. en Pruis. legers; beide
g
partijeng
schreven zich de overwinning toe.
uitloot;
P 49 000 inw. • oude kathedraal.
in het Z. W. van Engeland,
Exmoor,^ hoogvlakte
Yremeer, zoutmeer in het binnenland van de
g
8^
ten Z. van het Kanaal van Bristol, tot 520 M. hoog.
g Britsche kolonie Zuid-Australië, 9 500 K.M2., 116
plaats van Australië, in
Exmouth, stad in het graafsch. Devon, in het Z.W. M. boven de zee; de laagste
^ P
e 'aar
van Engeland 12 000 inw.; zeebaden, visschersha- het drog
]geti Jde bi Jna zonder water.
Ezau (Hebr. „de behaarde"), ook Edom „de
ven.
Exmouth, Edward Pellew, viscount, Eng. zeeoffi- roode") , zoon van Isaac en Rebecca, de oudere tweevan Jacob, stamvader der Edomieten,
tier,eb.
g
P 1757 te Dover, hield in 1810 als lingsbroeder
g 91 Apr.
die door Jacob zijn erfdeel verloor(
verloorGenesis
Genesi 25 : 25
vice-admiraal met zijn
J vloot de Schelde gesloten,
g
v.).
bombardeerde 27 Aug.
g P door
g 1816 Algiers, geholpen
Ezechiël ( Hebr. ^> God sterkt", bijJ Luther: Hesegest
een Ned. smaldeel onder Van der Capellen,
est. 23
p
J 'ain 297 v. Chr. met Jojakiël), Joodscherofeet,
1833.
P
in de Ballingschap
hijJarbeidde onder
Exodus „Gr. uittocht"), naam van het tweede
g
P gegaan
gg
het tweede der z. g. „Boeken
van Mozes" de verbannen Joden van 592 tot omstr. 570, hijJwas
Bijbelboek,
g
Exogamie
g
( Gr.) , het huwen buiten den stam, is bijJ vanoote
^ beteekenis voor de ontwikkelingg van het
vele volken streng
bijv. bij
J de Jodendom, door den door hem als Gods wil verg
g voorgeschreven,
veel Indianen- kondigden eisch, dat Israël tot een strenggwettelijk
Doeala's, de Khonds, de Samo'eden,
^
]
georganiseerde
gemaakt
zou woreorg
stammen, enz. ; tegenst
te ginst. endogamie.
ggodsd. gemeente
g
g
g
wer de hernienletterlijk:
J grondstellingen
^
J „uitzwermg" ), was in de den. Volgens
g zijn
genwerd
(
oude Chr. Kerk een bezwering,
g ten doel hebbend een wingvan het Joodsche volk, na de Ballingschap,
boozeneest
g
g uit de menschen te bannen. Het ambt door Esra (z. a.)) bewerkstelligd.
van exorist of duivelbanner was in die Kerk een
Ezel(Asinus), onderafd. der Paarden, dieren met
e
ooren,
een
slechts
aan
het
einde behaarden
lap
bediening.
No
in
de
17e
eeuw
ontstonden
erkende g Nog
g
manen. Huis- of
er tusschen R.-Kath. en Lutherscheeesteli
P
Jken staart en korte, rechtopstaande
g
ewone-E.(A.
A. domesticus, Equus
asinus L.) , waartwisten over de vraag,
q
g^wie in E. het meest bedreven gewone-E.
grijs
schijnlijk
was. Luther handhaafde het E., dat bijJ de Calvinisten schi
^J
pp
J J afstammend van den Air. steppen-E.,
met zwart kruis opP de schouders ; van de huid wordt
werd afgeschaft.In den loopPder 18e eeuw geraakte
g
lederemaakt;
de melk is een licht verteerbaar voehet echter ook bijJ de Lutherschen in onbruik.
g
dip gsmiddel ;^ betreffende de kruising
Exosmose. Zie Diffusie en Osmose.
g van E. met het
privilegie
Exterritorialiteit,^ het volkenrechterlijk
JP
^ P aard zie Muildier en Muilezel. Wilde soorten van
E de
E. zijn
van bepaalde
personen
(vorsten
met hun gevolg,
((z. a. ook: kis
99
n9of half-E.)
J de dziggetai
(
P
g
^
s erso - zebra, de dauw en de 4'99'a in Z.-Afrika, enz.
gezanten
ezanten met hun ggezinnen, hungezantschaPP
neel en bedienden),dat zijJ niet onderworpen
rP zijn
N.W. van GroEzin
Ezinge,
e ggem. in Groningen,
J aan
g en
de macht van den staat, waarin zijJ zich (buiten hun nip gen, aan het ReitdieP,1801 inw.
eigen
en g
genieten overal
Ezra. Zie Esra.
^ land)) bevinden; oorlo
^theP
32

Frankfort a. d. Main.
F,de
zesde letter van ons
alfabet,behoort tot de li,
P
Ietters labialen • F. als Rom. getal = 40, 1. = 40 000
in de muziek de 4eondtoon,staat
in de bovenste lijn
$^
J
van den notenbalk ; F. is het scheik. teeken voor f luorium; oPden thermometer de afkortingvoo
afkortin voor Fahrenheit.
Johann Lothar, baron von, D. industrieel
geb. 12 Juni 1817; gest. 26 Juli 1896 , die de in 1761
te Stein bijJ Neurenberg
zijn ^grootvader
g eg doorzijn
F.)
stichte kleine fabriek vanotlooden
(fa.
A. W. F.
P
^
tot een zaak maakte, die haar waren over deeheele
g
wereld verkoopt.
J zich ook toe op
P het
g hij
P Later legde
vervaardigen
^ van leien en griffels.
gr
Fabian Society,
P in
g
g genootschap,
Y^ socialistisch Eng.
1883 te Londen opgericht; zijn doel is: den grond
g
door den staat te doen naasten en ook landbouw,
handel en industrie door den staat te doen drijven.
J
Fabius ^ Gents Fabia),
ge
) een oud-Rom. Patriciërsgeslacht dat aan den staat vele verdienstelijke
J veldheeren schonk;> in 477 v. Chr. stierven, volgens
de
g
bijJde Cremera, tegen
overlevering,
g de
g^in den slag g
Veenten
alle (306)) leden van dat geslacht
den helj
g
dendood, op
knaapP na,
^
P één, te Rome achtergebleven,
Quintus Fabulus Vibulanus ^(consul in 467 en 465),
die heteslacht
voortplantte.
— Geschiedkundig
g is
P
g
voornamelijk
J van beteekenis Quintus Fabius Tullianus Maximus, die zesmaal consul was, in 322 de
Samnieten, in 310 aan het Vadimonische meer de
bi' Mevania de Umbriërs, in 295
Etruscen, in 308 bij
biJ Sentimum de Calliërs en Samnieten overwon en;
voor zich en zijn familie den bijnaam Maximus verwierf. -- Zijnkleinzoon of achterkleinzoonQuintus

Fabius Maximus, Cunctator de Draler)" bijgenaamd
omdat hijJ in den Tweeden Punischen Oorlog,
8 na de
nederlaag
g der Romeinen aan het Trasimeensche
meer in 217 tot dictator aangesteld, door het vervan eiken slag, Hannibal verstandigg
vermijden
moeide en verzwakte, terwijl
) Rome nieuwe krachten verzamelde;est.
in 203. —Quintus Fabius
g
Pictor, uit een anderen tak, de oudste der Rom.
annalenschrijvers,
schreefJ*lens den Tweeden PuJ
nischen Oorlog,
van
g voor het eerst de geschiedenis
g
Rome van Aeneas af tot oP)
zijn
tijd± 220 v. Chr.
J^
Fabliaux, in de oudere Fr. letterkunde, kleine,
voor voordracht bestemde en sedert de 12e eeuw op
rijm
J ggebrachte, meerendeels koddige
g verhalen.
Fabre,^ Jean Henri, Fr. entomoloog,
gggeb. 23 Dec.
1823 te Saint-Léons,
AveYron , was leeraar
te Ajaccio en te Avignon woont te Sévignan
(op
P enkele K.M. van
Oran
g^e schreef het
beroemde werk „Souvenirs
entomolo
glq
' ues"
(1879-89, ).
10 dln.
c
Eerst in den laatsten
tijdheeft men in Frankrijk
etoond zijn
J getoond
J werk
te waardeeren (14 Oct.
1914 bezoek vanres.
P
598. Fabre.
Poinearé aan P.)
Philippe
Fra^oio Nazaire,
Fabre d'Eglantine,
^
pp
g

FABRE D'ËGLANTINE—FAILLISSEMENT.
Fr. blijspeldichter, 8geb. 28 Dec. 1755 te Carcassonne lid van de Nationale Conventie en van
het »Comité du Salut public",
5 Apr.
P 1794 als
P
voormedestander van Danton ter doodebracht;
g
namelijk
zijn beroemd zijn
J comedies : „Le Philinthe
J ^
de Molière" en Les
précepteurs".
» P
P
Fabriano,^ stad in de prov.
Ancona in Midd.-Italië
P
in de A Penni'nen
•^ 24 000 inw.; papiermolens.
PP
J
Fabricius, Ca'us
Fabricius
7 F. Luscinus Rom. veldheer en
na
staatsman, onderhandelde met koning
y
gPyrrhus
den slag8 naar Asculum in 279 en was in 276 censor;
van zijn
onverschrokkenheid en
g
J edelmoedigheid,
talrijk anecdoten veronomkoopbaarheid
worden talrijke
onomkoo g
Factativ hoofdst. van het dep.PCudinamarca
in het midd. van Columbia. 12 000 inw.
Fachingen,
Wiesbaden, in
g
g ^ dorp
P in het reg.-distr.
het Z. W. van Pruisen, aan de Lahn; 350 inw.; alkalisch-salinische minerale bronnen ( Fachin9er
' wa
ter), steengroeven.
van koopwaren,
Factorij
el 1. of magazijn
PP
J^ staP
door Europeanen
ggesticht in half- of onbeschaafde
P
landen ^• gewoonlijktevens forten. Reeds in de 13e,
14e en 15e eeuw bezat de Hanse F. in de Noord- en
zijn de Engelsche
Oostzeelanden. Uit F. zijn
en Nederl.
0
g
O
voortgekomen
(Eng.
0 ost-Indische bezittingen
g F.
g
g
te Soerate en Madras ; Ned. te Ambon en Jacatra).
Faënza^ stad in de prov.
Ravenna in het N.O. van
P
Itali"
e, aan de Lamone • 40 000 inw. • beroemd door
haar majolicafabrieken
(Fa Yence •)^zijdespinnerijen.
^
Fafnir, in de Noorsche mythologie de zoon van
zijn
Hreidmar • hijJ
J vader om zich in het
ezit te kunnen stellen van het door de 3 goden:
bezit
g
Odin Heinir en Loki als zoen voor het vermoorden
bewaakte
van zijn
8
J broeder Ottur,^ uitbetaalde goud,
dezen schat in deedaante
van een draak, doch
8
broeder, Beuw erd opaanstoken van zin:anderen
J,
^
9 in^ dien hijJ diens erfdeel onthouden had, door Sigur
edood dien hijJ stervend voor het goud
waarschuwgedood,
g
de waaropP de vloek der goden
rustte.
g
F el aanzienlijk Nederl. geslacht, dat tal van
verdienstelijke
mannen heeft opgeleverd,
waarvan
J
Pg
vooral bekend is : Caspar
F., raadpensionaris
van
p
P
Holland geb. in 1629 te 's-Ha ge, werd in 1670
Holland,
griffier der StatenGeneraal en volgde
Johan de Witt op
P als
raadpensionaris,
P
grootzegelbewaarder
^ g
en stadhouder van
de leenen van Holland;est.
15 Dec.
g
1688. F. was aanvankeli) k een voorstander van het
Eeuwig
g Edict (z. a.),
later begunstigde
^ ghijJ
de verheffingan
den
599. Fa
el.
Fagel
g
van Oranje
7 ; in
het rampjaar
1672 verzette hij
gen
het vredeJ zich tegen
Pl
sluiten tot Tederenris;
PJ later bevorderde hijJ den
tocht van Willem III naar Engeland.
BijJJ
zijn dood
g
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de Stadhouder: ,Nu heeft de Staat zijn
getuigde^
trouwsten dienaar en ik mijn besten vriend verloren."
Veen),
Fagne,
(
^ ^ La, (Het
) een landschap
P in het Z. der
Bel8. prov. Henegouwen en Namen, moeras- en heideland.
Emile, Fr. schrijver
schrijver over de geschiedenis
Faguet,
^
8
der letterkunde ;geb.
g 17 Dec. 1847 te La Roche-surYon, werd in 1890 hoogleeraar
aan de Sorbonne, is
g
sedert 1901 lid der Fr. Academie.
lasblazer en
Fahenheit,^ Gabriël Daniël, D.glasblazer
vaardier
' che instrumenten, geb.
g van metereolo^
14 Mei 1668 te Dantzig;
g hij
hi woonde meest in Holland en Engeland,
gest.
in Holland, 16 September
g
g
P
1736, terwijl
J hij
J zich bezig
g hield met den bouw van
een werktuig
van onder 8eloo8 tot het droogmalen
8
P en landen. HijJ verbeterde den thermometer door
kwikzilver inplaats
van wijngeest
te gebruiken en
P8
vond een nieuwe thermometerschaaluit (zie opP Thermometer).
Faidherbe Louci8 Léon César, Fr.eneraal
^geb.
g
3 Juni 1818 te RiJ ssel, diende vanaf 1844 afwisselend
in Algiers,
op
in
P Guadaloupe
^
P en aan den Senegal;
g
Nov.1870 werd hij) met het bevel over het Noorderleer
hij door
8 belast, opP 23 en 24 Dec. d. a. v. werd hij
Manteu el aan de Hallue, 3 Jan. 1871, door toeben bijJ Bapaume
teruggeworpen en leed 19 Jan. bij
PJ
St. Quentin een beslissende nederlaag;
g na den vrede
werd hij
hij gepensioneerd gest.
28 Sept.
J
P 1889 te Parijs.
g
hij bekend.
Ook alseo
geograaf
en ethnograaf
is hij
g
^
gT
Faillissement rechtsinstelling,dienende om, wanneer een schuldenaar zijn
staakt, te
J betalingen
g
zorgen, dat ieder der crediteuren een evenredig,
g zoo
root mogelijkdeel van zijn vorderingguitbetaald
Szijn
krijgt.
zoowel als niet-kooplieden
kunJ^ Kooplieden
P
P
nen in staat van F. verklaard worden. ZijJ
daartoe verkeeren in den toestand, dat zijJ hebben
oPg
ehouden te betalen. Niet elkffeit van niet-betalen
is op
P zichzelf voldoende om F. van den niet-betaler
aan te vragen.
F. is een beslaggP
op en verkoop
g
P van
alleoederen
van den schuldenaar, ten behoeve van
8
alle schuldeischers, onder toezicht van een lid der
rechtbankden
( rechter-commissaris)) en onder leidingan
g een of meer door de Rechtbank benoemde
personen (curators).
der 8oe•
) Van de inbeslagname
P
^
deren zijn
tal van zaken, dienende tot
J uitgezonderd
g
levensonderhoud : bed en beddegoed
en kleeren voor
8
het heeleezin,
de gereedschappen
g
PP van ambachts- en
8
werklieden, in huis
ge spijs
s i s en drank, dienende voor het huisgezin
gedurende
één maand,
g
8
auteursrecht en dergelijke
J
g J rechten van persoonlijken
P
aard, de boeken betreffende het beroep
P van dengefailleerde te zijner
keuze tot de som van 200; boeken enereedscha
en dienende
tot het geven
van
8
PP
^
8
onderwis
onderwij of tot het beoefenen van kunsten en weaf twee
en ^
of één koe, af twee zwijnen
PP
te zijner
keuze, en het benoodi gP
^^
ggeiten of 4 schapen,
de stroo en voeder voor dat veeedurende
één
g
maand; hetgeen
de gefailleerde
gedurende
het F.
g
g
g
doorersoonli
ke
J werkzaamheid verkrijgt
J of eengeP
deelte daarvan ter beoordeeling
g van den rechtercommissaris. De curator moet een inventaris der
aanwezige goederen
maken en een staat van baten
8

soo
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en schulden. Soms stelt de rechter aan den curator
een commissie uit de schuldeischers ter zijde, met adviseerende bevoegdheid.
De curator roept
P de credig
teuren op
tijdhun vordeP
P om binnen een bepaalden
ringen
gbij
J te wonen
8
g in te dienen en een vergadering
ter verificatie van de a chuidvorderin gen. De gefailleerde kan een accoord (z.a.) aanbieden; wordt dit
(door minstens 23 der crediteuren, a ,
aangenomen
(door
g
van het bedragg der concurrente, niet-bevoorrechte
.echuldvordering en vertegenwoordigend)en door de
rechtbankehomolo
geerd(goedgekeurd), dan eing
daarmee het F. Wordt geen
,di^
g accoord aan gebohet F., nadat de verkoopP der goe den dan eindigt
^
derenlaats
gehad
heeft, de uitdeelin$^list
J door
P
g
{den curator opgemaakt
en verbindend is geworden.
Agg
en aan de crediteuren het hun toekomende is uitgekeerd. Na het F. herkrijgen de schuldeischers voor
het onvoldaanebleven
gedeelte
hunner vordering
g
de goederen
^en weer hun recht van executie opA
g
van den schuldenaarindien
er althans geen
^
g accoord
is aangenomen)
g
onder
} en deze zal dus niet goed
g
zijn
J eigen
g naam weer zaken kunnen doen. Betaalt
hij hun na
hijJ later alle crediteuren het bedrag,
g dat hij
het F. is schuldiggg
gebleven, dan kan hijJ daarvan een
ambtelijke
verklaring
Jg
J
g van de rechtbank verkrijgen
rehabilitatie . Van 1907-12 werden in ons landge(rehabilitatie).
middeld 1729 F.er
Pjaar
] uitgesproken.
Failly,
Y, Pierre Louis Charles, Achille de, Fr.generaaf geb.
21 Jan. 1810 te Nozo ^-sur-Serre (dep
de .
g
Aisne )^
;hijJ diende vanaf 1840 inAlgiers onderscheidde zich van 1845-55 in de Krim; in 1859 in Italië;
van Garibaldi
versloeg
op 4 Nov.1867 de vrijscharen
gP
bijJ Mentana,^ in 1870 was hijJ bevelhebber van het 5e
legerkorps, 30
A . werd hij
hijbijJ Beaumont verslagen
g
^
emaakt; est. 15 Nov.
Oen bij
J Sedan krijgsgevangengg
1892 te Com
Piè^e.
LancasFailsworth, fabriekstad in hetaafsch.
gr
ter in het N.O. van Engeland;16 000 inw.
Faizabad, divisie 31537 K.M2.; 6 907 000 inw.)
van de Eng.-Ind.
Vereende
Agra
g provinciën
P
^
g
en Oudh in het N.O. van Voor-Indië; hoofdst. F.,
aan de Chagra, 62 000 inw.
prov. in Opper-Egypte, tot 45 M.
Fajoem,
J
^ oase en P
boven de zee, met Birket el-Keroenoverblijfsel
^
J
van het vroegere
g meer Mom-is en ruinen Lab
Yrinth },
h
heeft met de tot derov.
Minje
P
] behoorende oases
Barich en Tarafrah 1734 K.M2. bebouwd land;
442 000 inw. ; uiterst vruchtbare streek; hoofdst. F.
of Medinet el-F., 37 000 inw.
Fakir Ar, arme" naam der Mohammed.
,derwisjen
in Eng.-Indië; de naam wordt ook voor
]
niet-Mohammed. Ind. boetelingen
g^ gebruikt.
g
g (Yogi)
over wonderbaarlijke
Deze F.even
vaak bewijzen
gJ
vermogens
te beschikken.
g
(tot 100 M.
Falaises,
J
^ de steile krijtrots-kusten
hoogvan 0.-Normandië aan de N.-W.-kust van
Frankrijk.
19 Mrt. 1777 te
Falck
^ geb.
g
^ Anton Reinhardt
Utrecht,^P
promoveerde in 1799 in de rechten, was
1802-05ezantscha
secretaris
te Madrid, onder
As
g
koningg Lodewijk
.l secretaris van Buitenl. Zaken, later
van Marine en Koloniën, werkte in 1813 krachtig

mee aan de bevrijding
van het land, werd secretaris
van het Voorl. Bewind, later secretaris van Stoat;
in 1819, toen hijJ minister van Openb.
Onderwijs,
A
J, Naen Kotionale Nijverheid
J
loniën was,hi
$maghijals
buitengewoon
gezant
naar
8
g
Weenen om de Luxemburgsche kwestie tot een
goed einde te brengen;
in
g
g
1824hi
als
hij buiten8mg
gewoon
gezant
naar Engege
g
g
land, na de Belg. revolutie van 1830 was hi'J een
voorstander van de scheidingg van Nederland en Bel^'ë, na 1839 werd hieJg
zant te Brussel en overleed daar 16 Mrt. 1843.
600. Falek.
Falcon, staat in het N.
W. van Venezuela, aan de
Golf van Maracaibo; 139 000 inw.; hoofdst. Coro.
Falerii in de Oudheid een der 12 bondsteden van
Etrurië, op
P een rotsachtige
g hoogte,
gt in Z.-Etrurië
(thans Civita-Castellana), in 241 v. Chr. door de Romeinen verwoest, doch innaburi
een g e vlakte herbouwd. De Romeinen haalden uit F. de witte koeien
voor de offers.
wijnsoort, afkomstig
Falerner,^wijnsoort,
g uit het N.W. deel
(Ager Falernus in de Oudheid ); vroevan Campanië
^9
Aa
de F. werd eerst gedronken
als
g
ger zeer gezocht;
g
hijJ
15 jaar oud was.
Falieri,^ Marino, doge
g vanVenetië vanaf 1354 ,geb.
in 1278; hijJ zette, uit wraakzucht over een beleedin zijner
gig
J ner ggemalin, een samenzwering
g op
P touw om
al de Senatoren ter dood te doen brengen,
g doch werd,
vóór de uitvoering
en 17
g
g
g ervan, gevangen
g genomen
April
g
P 1355 ter dood gebracht.
Falkenstein, een stad in het distr. Zwickau, in
het Z.W. van Saksen, 16 000 inw.
Stirling,
Falkirk,^ stad in het graafsch.
g in het Z.O.
^
van Schotland, aan het Forth-and-Clyde-kanaal;
Y
steenkolenmijnen. Te
34 000 inw. ^J
• ijzergieterijen;
Eduard
I
de
Schotten,
F. overwon^A
op 22 Juli 1298,
Karel Eduard de
en 23 Jan. 1746 deretendent
P
Engelschen.
g
pseudoniem van H. Heyermans
Falkland,^ Samuel,
^ P
Jr. waaronder hij
J vroeger
g in het Handelsblad" zijn
g Falk „ Amsterdamsch Schetsboek" schreef (de z.g.
landjes" .
Falklands-eilanden S P. Islas Malvinas of Las
Malvinas), Eng.
g
g archipel
P in den Atl. Oceaan, on g.
350 K.M. ten 0. van Patagonië • hoofdeil. W.-Falkland en 0.-Falkland,ggescheiden door de Falklandsond daarbij
^ komen noggongg. 200 kleinere eilanden;
te samen 12 532 K.M2. ;• 2300 inw.; er zijn zeer weinig8
regeering
eerie
boomgin; voortreffelijke
J havens;^ zetel der re
Port-Stanley
Y (900 inw.).
8e president
van
C lément Armand,
Fallières,
^
^
P
Frankrijk,
6 Nov. 1841, te Mézin (dep.
P LotJ^ ggeb.
^
et-Garonne werd in 1876 afgevaardigde; in 1890
senator, lid van de republikeinsche
linkerzijde,in
P
1882 min. van binnenl. zaken; van Jan tot Febr.
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1883 min.-president; vn„ ,.66.3-85 min. van onderwijs; in 1887 weder min van binnenl. zaken; van
1887-88 min. van jus pie ; van 1889-90 weder
president van den Semin. van onderwijs; in 1899
P
1913presiden
naat en van 18 Febr. 1903-18 Febr.1913resident
republiek.
P
geb. 1523,
Fallopia,
g^8
p ! Gabriël,^ It. ontleedkundige,
te Modena, kanunnik hoog leeraar in de ontleedkunde te Padua • est. 9 Oct. 1562; hij ontdekte
en' de
het Fallo^,iaansche kanaal in het slaapbeen
P
Fallo iaansche buizen of ei-leiders.
Fallopiaansche
! havenst. in den staat Massachusetts,
in het10.
^ der Ver. Staten,^ aan de Narragansett-baai;
g
119 000 inw. katoenindustrie.
Fa,mouth versterkte havenst. aan de Z.-kust van
hetaafsch.
Cornwallis opPhet Z.W. schiereil. van
^
Try En geland; 15 000 inw. ; zeebad.
uit ShakeFalstaff,
! Sir^ d John, komische figuur
8p eare's» Hendrik
IV" en uit de
„Vrooli'ke
) vrouwtjes van Windsor",
vaste begeleider
Hendrik
vanrins
P
vanWales, een dikbuikige,liederlijke,
g
maareest'
g ^e
PTaalhans.
Falster! Deensch
eel. in de Oostzee,
ten Z. van Seeland, door de overbru^
de Guldbor
gsond van Laland
601. Falstaff.
en door de IGrtin
sond van Móenescheiden;
474 K.M2, 34 000 inw.;
g
landbouw, veeteelt; hoofdst. N kjiibin .
Falun,! hoofdst. van het 1án. F. of Kopparberg
PP
g en
van Dalekarlië (z. a.), in het Z.O. van Zweden;
12 000 inw.; mijnbouw-academie.
J
Fama was bij
J de Ouden deggodin van hetgerucht, bode van Zeus.
Lat Familia Caritatis, ,liefdebroederFamilisten( Lat.
Familisten
•
P)^ mystiek-godsdienstige secte in de Nederlanden en En geland, door Hendrik Niclaes, een leeren in
lingan
David Joris, in de 16e eeuw gesticht
g
g
de 17e eeuw verdwenen.
Familistère. Zie Godin, Jean Baptiste.
n9aven
Famine,! Port. Zie Hongerhaven.
Famulus Lat.), dienaar, aan de Duitsche universiteitenersonen
meest studenten, die eenprofesP
P
sor allerlei diensten ten behoeve zijner voordrachIn ons land spreekt
men van amanuten bewijzen.
P
enses en assistenten.
Fámund! een meer, in het ambt Hedemarken in
midd.-Noorwegen,
dichtbij
g
J de Zweedsche grens,
$^
202 K.M2.; 763 M. boven de zee.
Fanarioten,! de Grieksche bewoners van Fanar,
of Fana een wijk
el genoemd
naar
J te ConstantinoP
g
een vuurtoren ald. • in engeren zin de oude Gr. aristocratie vaneboorte
en ambt, uit welke, tot 1821,
g
de dragomans
van de Porte, alsook de hos Podars
g

van Moldavië en Wallachije benoemd werden.
Fandango,
g SP . nationale dans, matig
g snel in s a
maat door eenaar
onder 'taarbe
eleig
^
P gedanst
g
ding,
en de
waarbij de dansers door castagnetten
^
g waarbij
omzittenden door handgeklap
de
maat
aangeven;
g P
g
heeft soms een zeer hartstochtelijkkarakter.
Eng.
Fanning-eilanden,
g
g groep
g P koraal-eil. in den
Stillen Oceaan, ten Z. der Sandwichs-eil., met inbei van Malden en Starbuck, 668 K.M2., 350 inw.;
^P
deootste
zijnJ Christmas-eil. en Fannin -eel.
^
g
Pesaro e Urbino in het
Fano, havenst. in derov.
P
N.O. van Italië, aan de Adriatische Zee, 27 000 inw.
Faná! Deensch eil. in het ambt Ribe, 54 K.M2.,
3200 inw. ; in hetlaats'e
] Nordby
y is een zeebad en
P
een zeevaartschool.
Farad. Zie Electrische Eenheden.
Faraday,
Y! Michaël, Eng.
g natuur- en scheikundige,
g
eb. 22 Set.
geb.
P 1791 te Newington bi'J Londen, werd
in 1827 hoog leeraar aan de Royal
est.
y Institution,gest
Aug.
hijJ ontdekte de
P
g 1867 te Hamptoncourt;
magnetisch-electr. inductie (Faradisme), de electrolYtische
wet(Wet van F. en het diama ^e
tisme.
prov. Henegouwen,
Farciennes,
! ggem. in de Belg.
g
gP
ten N.O. van Charleroi, 8897 inw.
Farel, Wilhelm, Zwits. Hervormer,eb.
g in 1489 te
Cap
P
P (Dau Phiné ,) arbeidde vanaf 1526 als predikant
in Fr.-Zwitserland; slaagde
8 erin de Hervorming
g te
Neuchatel in te voeren, in 1530 en in 1535 in Genève; hijJ bracht ook de Hervorming
^ in Waadtland;
P 1565 te Neuchatel.
gest. 13 Set.
van Groenland ; ook de
Farewell,! Kaap,
p de Z.-punt
P
N.-kaa van het Z. eiland van Nieuw-Zeeland.
N.-kaap
Faridpoer,
p ! stad van de divisie Dhaka (Bengalen;
g
sedert 1905 Oost-Bengalen en Assam)) in Eng.-Indië,
8
aan den r. oever van den Ganes;
g 11000 inw.
Farina,! Johann Maria, beschouwd als de uitvinder van de „eau de Cologne" ((in 1709
) ; hij
J was
geboortig uit het distr. Domo d'Ossola in Italië,geb.
1685;est.
8 1766 te Keulen.
in het Eng.
raafsch. Berkshire,
Farington,
! gem.
g
gg
niet ver van de Theems, 11 000 inw.
Farina Luigi
Farini,
^J
9 Carlo, It. staatsman en schrijver,.
geb. 22 Oct. 1812 te Russi in de Romagna,
^ aanvankeliJkP
practiseerend arts te Ravenna, werd in 1848
secretaris-generaal
aan het ministerie van binnenl..
g
zaken, van 1851-52 Sardinisch min. van onder
wijs,in 1859, na den vrede van Villafranca, dictator
van Modena en Parma, in 1860 min. van binnenl.
hij
in 1863 werd hi'
zaken, in 1862 min.-president;
P
te Quarto bijJ Genua.
1 Aug.
krankzinnig;
g^ g
g
Hampshire
in
Farnborough,
P
g ! stad in het graafsch.
^
het Z. van Engeland,
nabijJ Aldershot; 12 000 inw.;
g
aardbeienteelt; woonplaats
der ex-keizerin Eugénie
u9
P
III
van Frankrijk
Frankrijk en mausoleum van Napoleon
p
en diens zoon.
vorstenhuis, genoemd
Farness oud Florentijnsch
Farnese,
g
J
Orvieto; zijngrootheid danaar het kasteel F. bijt$^
Paulus III
teert van AlessandroF.,
F. den lateren paus
P
zoon Pier Luigi (geb.
(z.
z. a.)^ die zijn
natuurlijken
zijng
1503 en opP 10 Sept. 1547 vermoord) in 1545 tot hertog van Parma en Piazenza verhief. Diens zoon, Ot-
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tavio F.
in moeieli Jkheden met
F.,geb. 1520 geraakte
g
Julius II, nadat een zamenzweKarel V enaus
P
iJ stamhuis verlorip gvan edelen Piacenza voor zijn
hijJ verzoende zich door bemidren had
g doende
delingan
zijn
Margaretha
J gemalin,
9
((z. a.)) van Parg
g
en
ma de natuurlijke
J dochter van Karel V, weder met
het Huis van Oostenrijk
^ ;gest. 1586. — Zijn
J oudste
zoon Alessandro of
Alexander F, geb.
1547, volde
g zijn
moeder naar de°a Nederlanden en streed
daar met succes ; als
opvolger van don
Juan was hijJ vanaf
1587 zeven jaar landvoogd
der Nederlang
den en eeneduchte
g
tegenpartij voor
prins
P
Willem I. H^Jj veroverde o. a. na een
langdurig
602. Alex. Farnese.
g g belegg Antwerpen,
werd echrp
ter in een voorgenomen
landing
verg
g in Engeland
g
hinderd door de vernietiging
gmg van de Spaansche
P
Armadain
( 1588).) Later werd hijJopperbevelhebber
PP
van het Kath. hulpleger in Frankrijk,
J moest echter
est. 3 Deo. 1592,
voor Hendrik IV de wijk
J nemen;gest
gop
volgens sommiger
vermoeden vergiftigd o bevel
dievan Philips
PPer
p II. HijJ was een trouw en dapper
naar van zijn
die hem echter zijn eheele werk
J vorst,^g
in de Nederlanden vergalde, door onvoldoenden

603. Stier van Farnese.
steun ineld
De naam F. is
PP
g en manschappen.
nauw verbonden met tal van kunstwerken : het
te Rome,^ voor paus
Paul IIIgeFarnesischaleis
p
P
bouwd, door Michel Angelo voltooid vol kunstschatten; de Farnesische tuinen op
heuJ
P den Palati'nschen

vel; de Farnesina, een villa te Trastevere, beroemd
door fresco's van Rafaël en ten slotte aan twee beroemde antieke beeldhouwwerken: le de Stier van
F.,^ een kolossale marmeren$T
groep
P van A
2^llonius
en Tauriscus van Tralles, voorstellend hoe Zetbus
Amppion Dirke wegens
kwellingen,
g^ hun' moeder
g
aangedaan,
aan de horens van een wilden stier
g
bindenfi g. 603). en 2e de H ercules van F.,^ een kolossaai marmeren beeld van Glycon
uit Athene(le
y
eeuw v. Chr.).
) (Zie de fig.
J Hercules. )
g. bij
gr sch. Lancaster in het
Farnworth, stad in hetaaf
N.O. van Engeland,
28 000 inw. ; katoenfabrieken.
g
Port.aan
Faro, hoofdst. van de
. Al garvië
Prov.
de Z.-kust van het land; 12 000 inw.
Faroér (d. i. „SchaPeneilanden") Deensche eil.^oe
Pin den Atl. Oceaan, tusschen Schotland en
IJsland; 1399 K.M2.; 18 000 inw.; steil en hoog;
grootste eil. Strómá ( 398 K.M2) met de hoofd- en haeenstad Thorshavn,s 2 00 inw.;^ de bewoners spreken
P
een bijzonder
Noorsch dialect (de officieele taal is
Deensch)) en hebben een eigen
bestuur
van
18
leden
g
met een ambtman en eenproost aan het hoofd.
N.-Am. admiraal,>g
Farmgut^ David Glasgow,
geb.
9
5 Juli 1801 in den staat Tennessee, verwierfooten
gr
roem in den Burgeroorlog, voorn. door het forceeren
van den toegang
toean tot den mond van den Mississippi
PP
(24 April
1864);
P 1862) en van de Mobile-baai (5
( Aug.1864
gest. 14 Aug.
1870
te
Portsmouth
in
New-HampgP
shire.
Farroesjabad
a
(Farakabad , stad in de div.
J
van de Ver. Prov. Agra en Oudh. in het N. 0. van
Voor-Indië, aan den r. oever van den Gang,
Gan ees met de
Fatihgarh,
67 000 inw.
g
Farsán-eilanden T. eil-roe
g P^in het Z. deel der
Roode Zee,arelen koraal-visscherï.
P
J
stad in Opper-Egypte,prov.
rov. Kenneh, oop
Farsjoe,
l
den 1.-oever van den Nijl,
J 14 000 inw.
Farsistan ars Perz,rov.
P aan de Perz. Golf met
vruchtbare dalen ; hoofdst.Siras.
j
Farthing,
Eng. bronzen munt,^ waarde^ N,
g ^g
Y =
a Ppenny
11 cent;
in algemeenen
zin : klein geld.
^
g
g
Fasceset
( securis) ,i'J de Romeinen°bundel roeden,
uit het'' midden waarvan een big
J stak
en die door de lictoren voor de koningen,
g,
later voor de consuls enraetoren
en,
P
na den ondergang
voor
g g derr epubliek,
P
de keizersedra
en
g
g werd ; ^symbolisch
Y
teeken van macht over leven en dood.
of
Faschoda),
Fas oda (
sedert 1904
Kodok, hoofdst. derrov.
Boven-Nijl
P
(vroeger F. in Egypt.
gYP Soedan, opP een
eiland in den Witten t
;Nijl
J^ in 1898 door
de Franschen, onder Marchand die door
het binnenland tot daar doorgedrongen
waren, bezet en hoewel F. toen door de
Engelschen verlaten was en de Franschen dus volkenrechtelijk
J in hun recht
waren, had de bezettingg van F. toch 604 . Fas,ces
bijna
een oorloggg
tengevolge ehad met et secures.
Engeland,
dat echter volgens
g
g een overeenkomst, in
Nov. 1898esloten,
de plaats
voor goed
bezette.
g
P
g
Fasti(
Fasti F. dies bijJ de oude Romeinen de dagen,
g ,
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P

voor rechtspraak
bestemd, welke, voor een geheel
g
P
F. calendares , in
'aar vooraf werden vastgesteld
jaar,
8
tegenst. met de dies net asti, op
P welke^geen recht
8eP roken mocht worden; verder ook de, oop steenen
gdage
die de da en
tafels bekendgemaakte,
aanwijzingen,
het jaar,
de Calendae, de Nonae en Ides, de
•
]
feesten en de spelen,
de volle en de halvegerechtsg
P
dagen,
publieke verkiezin
^daen
g aan g ^ alsmede de P
van een kalender innamen;
P
8even en dus de plaats
ten slotte de naamlijsten
van beambten (F. consul
(F. sacerdotales)
mag
) ,priesters
larea of F.istratuum
P
en van overwinningen
( F. trium phales ).
8
Fatihpoer, stad in de div. Allahabad van de Ver.
Prov. Agra en Oudha
( , in
) het N. 0. van VoorIndië; 20 000 inw.; nijverheid.
Fdtima de 4e dochter van Mohammed,
Mime(Fatima)
Fátime
van den
geb. omstr. 606 n. Chr. te Mekka, gemalin
8
lateren kalief Ali, moeder van Hassan en Hoesein,
g est. in 632 te Medina.
die van 909--1170 n.
Fatimiden,^ Ar. dynastie,
Yn
Chr. in N.-Afrika, Egypte
en
8YP en Syrië
Y regeerde
^
afstamde van Fatime (z. a.).
van de N. W. KarPathen :
Fatra twee bergketenen
g
eb.) , tusschen de Was g
de kleine F. ( Klein Kriván9
en de Neutra, in den Kriván F. 1711 M. hoog,
g en de
eb. , tusschen8
de Waag
Groote F. Hon . Eris8
en de Grau, in den Ostredok 1591 M. hoog, dicht
met bosschen begroeid
en rijkaan metalen.
^
Kwantoeng,
Fats an^ marktP1. in de Chin. prov.
P
8
in het Z. 0. van China, 15 K. M. ten Z.W. van Kanton aan de vereende
g 400 000
g Peikiang^en Sikiang,
inw.
in de Fr. Jura, ten
Faucille, Col de la, bergpas
^P
N. W. van Genève, 1323 M. hoog.
g
Faulhorn^top
P in de Berner Alpen
P ten Z. van het
Briënzermeer, in het kanton Bern, in het midd. van
Zwitserland, 2683 M.
hoog.
Faunus, in de Rom.
myth. kleinzoon van
Saturnus vader van
Latinus en m3^hisch
koning van Latium,
oud-It. woud- en veldBod, later met den Gr.
Pan 8eldentificeerd,
verveelvuldigd
8 in de
Faunen of Saters,
kromneuzi e woudduivels met aPitse
ooren, staarten en
boksPooien, zeer belust opP liefdesavonturen. Als de god, die
uit het woud voorspelt,
wordt F. Fatuus
P
(van ari, „voorsPellen"enoemd.
)
Favre Felix, 6e
president der Fr. Republiek,
eb. 30 Jan.
geb.
605. Dansende Fanus
P
1841 te Parijs; hijJ
te, PomPe
'i ]opgegraven).
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eleid voor leerlooieri.J en lederhandel,^
werd oP8
later reeder te Havre, van 1881-85 en van 1887
—88 was hijJ onderstaats-seéretaris voor de koloniën,
van 1894-95 min. van marine; in Jan. 1895 werd
hij
president der republiek;
onder zijn re
regeering
eerie
P
JP
werd in 1897 de Fr.-Russ. alliantiee
roclameerd;
gP
hij
J stierf 16 Febr. 1899 te Parijs.
plaats in het N. 0. van de Kaap-prov.
Fauresmith,
PP
^P
van de Unie van Z.-Afrika, ten W. van de Oranje]
riv. en van den spoorw.
De Aar-Kimberley.
P
Y
beoefenaar der
Faust Doctor Johann, legendarisch
8
zwarte of tooverkunst in de 16e eeuw, afkomstig uit
Simmer!' bij
anderen uit Knittg
J Kreuznach (volgens
linen
bijJPforzheim); hijJreisde rond als horoscoopHagen
P
trekker,
^gest. omstreeks 1540. HijJ sloot volgens de
overlevering een verbond met den duivel, die hem
gga
Mephistopheles, tot dienaar af ; met diens
eengeest:
Poefende hijJ tooveriJ uit, totdat hijJdoor den
duivelehaald
werd. De legende
van F. werd het
g
8
eerst bewerkt in het volksboek Ristoria von Dr.
Joh. Fausten"(1587), later door Lessing (fragment)
en inz. door Goethe.
Faustina, moeder en dochter; de moeder stierf
141 n. Chr. alsemalin
van den Rom. keizer Antonius
S
van diens o PPius, de dochter in 175 als echtgenoot
g
haar
volger
8
^ Marcus Aurelius; beiden waren wegens
losse zeden berucht.
Faustinus, keizer van Haiti, tevoren Soulouque
omstr. 1785 als Negerslaaf,
werd 1
8
8
8geheeten, geb.
Maart 1847resident
der republiek
en liet zich 26
P
P
Aug.
g 1849 tot keizer kronen; moest 15 Juni 1859 afstand van den troon doen, s est. 4 Aug.1867 te PetitGoYave.
Faustulus,^ de herder uit de Rom. overlevering,
g die
de te vondelinggelegde
Romulus
gg 8 tweelingbroeders
g
en Remus opnam.
P
Favre, Jules, Fr. staatsman,eb.
8 21 Maart 1809 te
Parijs,in 1848 scoreLyon, werd in 1835 advocaat te Paris,
tans- generaal bijJ het min. van binnenl. zaken, later
lid van de Nationale Vergadering, na de keuze van
Lodewijk
Napoleon
tot president
was hijJ het hoofd
Lodewijk
^
P
der democratische oppositie;
vanaf 1858 behoorde
PP
hiJ , in het Wetgevende
Lichaam, tot de groep
8
^ P der
z..g „onverzoenlijken", ontraadde met Thiers in
1870 den oorlog
g met Duitschland. Na den 4den Sept.
Pt
werd hij
J min. van buitenl. zaken, onderteekende 28
Jan. 1871 de capitulatie
van Parijs
J s en den wapenP
P en
stilstand, den 10den Mei den vrede met Duitschland
hij
J trad 22 Juli 1871 af, werd in 1876 lid van den
Senaat ;est.19
Jan. 1880 te Versailles.
g
en Fr.
Favre,^ Peter, of Le èvre, was met Loyola
y
Xaverius 15 Aug. 1534 stichter van de Jezuiëtenorde,eb.
8 in 1506 te Villaret in Savo ye,
Y^ in 1537
leeraar in de theologie te Rome, later te Parma;
hij
J verbreidde de Orde in Duitschland,^'Spanje
P ] en
Portugal,
g ^gest. Aug.g 1546 te Barcelona.
Fawkes Guy,geb. in 1570, hoofd van het, door
fanatieke Katholieken op touw gezette
Buskruitg
z. a.) in Engeland, met het doel op
verraad
verraad(z.
P 5 Nov.
1605 koning
8 Jacobus I, de ministers en het Parkment in de lucht te doen vliegen;
^ hijJ werd bijJ de uitvoeringan
en opP 31
g genomen
g
^ den aanslaggevangen
88
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Jan. 1606 ter doodebracht.
Nog^ heden wordt 5
8
Nov. in Engeland
als „GuY-F.-dag" in herinneringg
8
dan een stroo oPP
, hem voorgehouden; men draagt
^
stellend door de straten en verbrandt die.
Fazanten, diersoort behoorende tot de fam. der
Fazantvogels van de orde der Hoenders. De haan
heeft eenrachti
en
g grijzen
$^J staart, groenblauwen
l^
P

606. Fazant.
Proodachtig
kop
en hals en overigens roodachti bruine vederen,
het"fje
i's.J De F. stamt uit den Kau^J ] is dofbruin gT
kasus, komt echter ook elders wel in het wild voor.
Nog
zijn
g fraaier dan de9gew. F. (Phasianus colchicus)J
de 9oudlakensche F.( (Ph.1^'ctus) en de zilver-F. (P.
cthemerus ) , beide uit China afkomstig;
ny
8 hier te
lande wel in volières.
Featherstone, stad in het graafsch. York (West
Ridin8 , in het N.O. van Engeland,
14 000 inw.
g
jaars,
genoemd naar den
Februari,^ 2e maand des 'aars,
8
de Februahia of Luperoud-It.er
g
god Februs, wegens
P
calia-feesten, reinigingsfeesten( (11-28 Febr. te
Romeevierd
. )Aanvankelijk
Aanvankelijkh^^d bijJ de oude Rom.
S
AuusAugusF. 29 dagen, doch zij moest één afstaan aan
opdat deze er niet minder zou hebben dan Julius.
Parijsop
P 24
Februari-revolutie,^ d e revolutie te Parijs
Febr. 1848, waardoor Lodewijk
^ Philips
í^ verjaagd
1g
werd en de Tweede Republiek
begon.
P
g
Fécam
A Seine-Inférieure in
p ^ ha venst. in het dep.
het N. W. van Frankrijk, aan de monding
8 van de
000 inw.; voormalig
riv. F. in hetEn . Kanaal; 17g
klooster, thans likeurfabriek Bénédictine ; haringg
en kabel'auwvisscheri'
]
J ; zeebadplaats.
P
odinnen
,Feeënvrouwe
)
( Lat. Fata, d. w. z. schik
8
"keeesten
uit de Romaansche en Kelt. volkssage,
g,
^
die door een F.-koningingeregeerd
werden en nu eens
^g g
tenoede
dan
^ weder ten kwade in het menschelijk
J
^
lot ingrepen.
een belangrijke
P
SrJ rol in de Mid^P ZijJspelen
deleeuwsche litteratuurromans
en F.-8
1^ook'es
7 ).
(
gedenkdagen;
oorspronkelijk
Feestdagen,
J waren
A
^. g
g
deze bi'J de verschillende volkeren verbonden aan de
verschijnselen
in het wisselende leven der natuur
J
(lentefeesten, enz.), later aan groote
^ ggeschiedkundige
g
bijv. de ePP
i hania van Osiris, het
8gebeurtenissen,bijv.
bij
geboortefeest van Harpocrates
p
J de Egyptenaren,
8
gYA
het feest van Mithras bijJ de Perzen, de godenfeesten
g
en de nationaleedenkda
gen der Grieken en Ro^
meinee de SabbathZaterdaghet Paasch-, Pinkster- en Loofhutten-feest, de Groote Verzoendag en
het Nieuwsjaarsfeest der Joden, de Vrijdag
g (van
elke week), het Bairam- en Ramadanfeest der

Mohammedanen. De F. der Christenen worden
verdeeld in wekelijksche: (de Zondag)
g} en 'aarJ
li'ksche; de laatste in hoogeg (Kerstmis, Paschen.
Pinksteren en kleine (Nieuwjaarsdag,
Pinksteren)
(
]
g del^edenkdaenz.), in F. opA wisselende datums
Po
gen der Apostelen,
(Paschen, Hemelvaartsdag,
g Pinksteren) en F. oop
vaste datumsaars
( Kerstmis, Nieuwjaarsdag,
]
g het Johannis- en Michaëlsfeest). De oudste F. zijn
J de
Christus-feesten, die als Kerstmis, Paschen en Pinksteren de eerste helft van het kerkelijke
(z.
J jaar
J
( a.)
vormen. Daarbij
J kwam in de 6e eeuw nog
g het feest
van Christus, en in de I3e de Heilige
der besnijdenis
^
Sacramentsdag.
Feesten in later tijdin esteld, zijn:de
gg
z..gheili endeen
g
g en de Maria-feesten (z. Maria). De
Protest. Kerken in ons land vieren behalve de hooge
feestdagen
Goede
]
g alleen Hemelvaartsdag, Nieuwjaar,
Vrijdag
en den gedenkdag
der
g
g Hervorming,g31 Oct.
Fehmarn(Femern), eil. in de Oostzee, behoorende
tot het Pruis. reg.-distr.
Sleeswi Jk, door den Fehg
marnsond (1500 M. breed)) van het vastelandeg
scheiden; 185 K.M2, 10 000 inw., hoofd P1. Burg;
8
de Pruisen veroverden F. in den nacht van 15 op
P 16
Maart 1864.
Fehrbellin, stad in het Pruis. reg.-distr.
Potsdam,
g
1400 inw.; 28 (18) Juni 1675 versloeg
g de Groote
Keurvorst er de Zweden onder Wrangel.
Rhynvis,
Ned. dichter, 8
geb. 7 Febr. 1753 te
Feith,^
y
Zwolle,est.
van
g
^ 8 Febr. 1824, was burgemeester
Zwolle, later ontvanger
g van convooien en licenten
en woonde ten slotte ambteloos opPzijn
J buiten
Boschwi
^J k; behalve als dichter muntte hiJ ook als
prozaschrijver
uit. Zijn
J werken zijn,
J naar den smaak
J
P
van zijn
J tijd,
J overdreven sentimenteel en worden
niet meerelezen.
g
ry de KomkSs-Keresztes, Geza, baron van,
Fe érvá
Hong.
geb. 15 Mrt. 1833 te
g officier en staatsman, $^
Jozefstadt, werd in 1872 staatssecr. in het ministerie
der landsverdediging, was van 1884-1903 min. der
landsverdediging, van 13 Juni 1905 tot 19 Febr.
1906 min.-Aresident.
Félibreverkortin van „ ui fait des
li", „boelivres",
Félibre(verkorting
kenschrïJ ver") , naam van een genootschap
(
P (sedert
g
1854 bestaande)
) van ProvenS aalsche dichters( Mistral, Aubanel, Brunet, Roumanille e. a.), opgericht
Ag
om de Proven^ aalsche taallan9 ue d'oc)) enpoëzie
te
P
doen herleven; j'
aarliJksche Meifeesten; hun school
heet de Félibri9e.
Felicitas, martelares, een slavin, die met hare
Sevemeesteres Perpetua te Carthago
p
g onder Septimus
et
sur ter dood werdebracht
^ de^^ Acta Perpetuae
p
g
Felicitatis" zijn
J bewaard gebleven.
g
Felicitas, bijJ de Romeinen de verpersoonlijking
J g van
rP
gelijk
met
g J en welvaart, op
P Rom. munten voorgesteld
^
een herautenstaf en een hoorn des overvloeds of
olijftak.
Felix, Antonius Claudius, werd in 52 n. Chr. Rom.
procurator over Palestina; hijJ liet
et den hoo
eries^P
P
ter Jonathan vermoorden en hield den aPostel Paulang
gevangen;
wegens
zijn
gestrenglus twee jaren
J8
]
^
gg
8
6heid werd hijJ in 60 of 61 teruggeroepen.
Felix,
FeliX d e Heilige,
9 stierf met zijn
J zuster Re9ula
aria
onder Decios (f 250 aan het Meer vanaria
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marteldood; beschermheili
g e van de stad Zürich,
Set.
g 11 Sept.
ggedenkdag
Fellah of Fellach (Ar. „boer"), de in de dorpen
wonende en landbouwdrïJ vende bevolking
g van
Egypte,
gYP
g der oude Egyptenaren.
gYP ^ nakomelingen
Fellata's(ook Fellani's of Foelbe's , Mohamm. Ne8erstam in Midd.- en W.-Soedan, stichtten sedert het
Negerstaten
begin
g der 19e eeuw verscheidene groote
g
^
(Gando,
Socoto, Andamaoea, Bambara); 6 à 8 mill.
(
zielen; bezitten een eigen
g taal met veel Arabische
woorden.
. ,^„gezel,"
En g
Fellow (
^ „kameraad"),
) op
g
P de Eng.
g
universiteiten te Oxford, Cambridge,
g Durham en
Dublin de leden10( i 20) der
) colleges
g of geleerde
g
anciengenootschappen, welker inkomsten volgens
g
niteit onder hen verdeeld worden en aan welker bestuur zij) deelnemen ook de leden van de Eng.g wetenen en vereen in
en, bijv.
genootschappen
schappelijkenootscha
gg
de Royal Society (vandaar, achter
den naam, de
initialen F. R.
S. = Fellow
of the Royal
Y
Society).
Y
Feloek, vr.
naam van
kl. oorlo8 scheen
P in de
Middell. Zee;
607. Feloek.
thans van
kustvaartuigen,
lichte, smalle en lange
g
g vaartuigen.
^
Felonie(
Felonie Kelt. „bedrog"), in het leenrecht de
schending
g van de trouw,^ zoowel van de zijdeder
vazallen tegenover
den leenheer als omgekeerd;
zij
zij
g
g
sleePte het verlies van het leen of van de leenheerschaPP
ï na
voor elke breuk
J zich; fig. gook gebruikt
g
van dergelijke
op
P vertrouwen berustende verhouding
8en. In het Eng. recht noemt men elke halsmisdaad F.
Feltre(Duitsch Felters , stad in het N. 0. van
Italië,rov.
{
)15 000 inw. • zijdeP Belluno (Venetië),
spinnerij. — Hertog
en
Fr. maar F. titel van den
g van F.,
schalk Clarke(z. a.).
Femern. Zie Fehmarn.
Fénelon Franpois de Salignac de la Mothe-, Fr.
schrijver
en kanselredenaar, geb.
g 6 Aug.1651 te Fénelonde
priester,
werd in 1689 0 P
P
( P. Dordo e , }
voeder der kleinzoons van Lodewijk XIV, in 1693
lid der Academie, in 1695 aartsbisschopP van Kame7 Jan. 1715; zijn
zijn hoofdwerk is„Les
L
^J"k, ald. gest.
g
aventures de Télémaque,"
schets van een wijze
wijzeoP q
voeding(1699).
HijJ kreeg
g den bijnaam de Zwaan
g
van Kamerijk" (Le Cygne
yg de Cambrai .
FenianS revolutionaire Iersche bond, welker naam
ontleend is aan het oud-Iersche woord iann (kri'J J
g er en die, vanaf 1861, door middel van een wijdvertakteeheime
organisatie,
de losscheuring,
g
g
g door
geweld,
eweld, van Engeland
en de instellingg eener Iersche
g
republiek
beoogde.
Na de mislukte opstanden,
in
P
g
P
1865 in Ierland, in 1866 in Amerikate gen Canada)
en in 1867 in de omstreken van Dublin, bleven de F.

^

-
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een tijdlang
rustig.
P
g
^ In 1880 werd de bond opnieuw
8»Onoverwinnelijken", de meest
georganiseerd, de z.g.
radicaleoe
derpartij,
stelden zich tot taak om
^ P
impopulaire Engelsche ambtenaren uit den wegg te
ruimen (moord in het PhoenixPark te Dublin opP 6
Mei 1882, zie Cavendish). Nadat dezeoe
gr ,P door de
veroordeeling
orgaga
g der hoofdleiders, was opgelost,
Pg
niseerden de F. zich in Amerika onder O'Donovan
en trachtten door bomaanslagen
o
Rossa opnieuw
P
g op
openbare
gebouwen
schade te veroorzaken. Sedert
P
g
1886 is hun werkzaamheid door de waakzaamheid
der autoriteiten verlamd. Het optreden
der F. heeft
P
ditoede
gevolg
gehad,
deEng. regeering
re eerie aanveel
g
g
gg
^ Teven der Iersche bevolkingg is tegemoetgekomen.
uit de fam. der Scher
Fenkel,^ plantengeslacht
P
^eg
wassen (Umbilli f erae), waarvan de rijpe zaden, die veel
vluchtige
J benut worden.
g oliën bevatten, als specerij
P
Feodor, naam van czaren van Rusland. Zie op
Rusland (geschiedenis).
TartarKefe) ,haven in het Russ.
Feodosia of Ka/fa (
g ouv. Taurië, aan de Z.-kust van de Krim, 38000 inw.
In de Oudheid de Grieksche kolonie Theodosia, in de
Middeleeuwen het Cap ha( Caff)
a van de Genueezen.
Ferdinand I, keizer van Duitschland (van 1556
—64),
zoon
P
) ggeb. Maart 1503 te Alcala in Spanje,
van Philips
g I en jongere broeder van Karel V, verkreegn
g 1521 de Oostenr. Erflanden, in 1526 de kroon
van Boheme en Hongarije en moest den nationaalMagyaarschen
tegen-candidaat Johan Za
^ 1y a en
gY
de Turken, die dezen ondersteunden, bestrijden
(tot
J
(
1545 , vanaf 1531 Roomsch koning;
$ hij
J handhaafde
denodsdienstvrede,
est.
gest25 Juli 1564 te Weenen.
g
II, keizer van Duitschland (van 1619
tot 1637), zoon van aartshertog
g K arel, hertog
g van
Stierrnarken,eb.
g 9 Juli 1578 te Gratz, onderdrukte,
zij zijnflan
nadat hij deregeering
re eerie aanvaard had, in
ermeteweld
het Protestantisme; in 1617 werd
•
g
hijJ koningg van Boheme, in 1618 van Hongarije, in
; hij
1619 volgde
J
g hijJzijn neef Matthias als keizer oP
overwon, in 1620, de in opstand
gekomen ProtestanPsg
ten in Boheme, voerde de Kath. contra-reforma,tie
in enlaatste
den strijdnaar het overige DuitschPg
land over,est.
g 15 Febr. 1637.
c zaar van Bulgarije,eb. 26 Febr. 1861
Ferdinand,^geb
Weenen, zoon vanrins
August van Saksen-CoP
burg,
9 was Oostenrijksch
officier, in 1887 werd hij
door de nationale verg adering van Bulgarije
tot vorst van dat land
gekozen,
hij
J huwde 20
g
Aril
P 1893 met Maria
Louisa van Parma (gest.
31 Jan. 1899), werd eerst
in 1896 door den Sultan
als vorst van Bulgarije
en stadhouder van OostRumelië
bevesti
g d en
608. Ferdinand van
door de overige
^ mogendg
Bulgarije.
heden erkend. Na de on5 Oct. 1905
afhankelijkheidsverklaring
van
Bulgarije
J
g
(z. a,) nam hijJ den titel van koninggof czaar aan, als
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hoedanig hij^j 19 Apr.1909 door de Porte erkend werd.
EleoIn hetzelfde jaar
gehuwd met prinses
P
] was hijJg
Hora van Reuss.
Ferdinand,^ naam van twee koningen
g der Beide
12
F. IV,
Siciliën: F. I, als koning
^ geb.
P
g
g van Napels
Jan. 1751, zoon van koning
P
g Karel III van Spanje,
verkreeg
en Sicilië, toen zijn
J vader in 1759
P
gNapels
den Spaanschen
troon besteeg8 en nam zelf de reP
J moest van 1790-1800
geeringin handen in 1767; hij
en van 1806-15 voor de Franschen uit Naels
P naar
Sicilië vluchten en vereende
g in 1816 zijn staten
tot één koninkrijk
J : dat der Beide Siciliën; tengevolge van een revolutie moest hij
J in 1820 degrondgr
wet van 1812 invoeren, welke in 1821 met behulp
van Oostenri'ksche
wapenen
weder werd opgeheven;
J
P
gest. 3 Jan. 1825. — F.11 zoon van Frans I en kleinzoon van F. I, g eb.12 Jan.1810, volgde
g in 1830 zijn
vader op;
P hij
J onderdrukte de revolutie van 1848
door bloedige
gestrengheid,
liet, 15 Mei, Napels
g g
P
g
zijnbijnaam
J
bombardeerenvandaar
zijn
Ré Bomba
(
en
voerde
een
strenge
reactie
„Bommenkoning")
g
in,est.
g 22 Mei 1859 te Caserta.
Oostenrijk, geb.
19 Apr.
Ferdinand I,^ keizer van Oostenrijk,
P
g
1793 te Weenen, zoon van keizer Frans I, werd in
1830 tot koningg van Hongarije
volgde
g J gekroond,
g
g 2
Mrt. 1835 zijn
J vader opPals keizer, bleef kinderloos
en deed 2 Dec.1848 afstand ten gunste van zijn neef
Frans Jozef
f hij
J stierf 29 Juni 1875 te Praag.
g
Ferdinand,! naam van verscheidene koningen
g van
Spanje,
P ] van wie wijJ noemen: F. I, de Groote, zoon
van Sancho III, koning
g van Navarre werd in 1035
de eerste koningg van Castilië, veroverde het koninkrijkLeon, een deel van Portugal
g de
g en streed tegen
Mooren,
^gest. 1065. — F. III, ^de Heilige,
g^ zoon van
1199, werd in 1217 koAlf ous
n IX van Leon, geb.
g
ning van Castilië en in 1230 ook van Leon; hijJ vereenigde Castilië en Leon tot één ondeelbaar koninkrik,
J veroverde Murcia, Sevilla en Cordova, stichtte
de universiteit te Salamanca;est.
1252; in 1671
g
heilig
, g verklaard. — F. V,^ de Katholieke,^ als koningg
van Aragon
F. II en als koning
g van Napels
P F.111,
g
geb.
10 Maart 1452, zoon van koningg Johan van
8
hijJ volgdedezen
in 1479 0P ,vereenigd
vereende door
Aragon;
a9
g
J n huwelijk
J met Isabella van Castilië in 1469 de
beide koninkrijken
en streefde naar onbeperkte
J
P
koningsmacht,
inz. door de invoering
g van de Inquig
;hij
hi' veroverde in 1497 het laatste
sitie-rechtbanken^
Moorsche koninkrijk
J Granada, in 1503 Napels
P en in
1512 Navarra tot aan de Pyreneeën;
Yrgest. 23 Jan.
1784, zoon van koning
1516. — F. VII,geb. 14 Oct. g
Karel IV en van Maria Louisa van Parma, kwam
na den val van den hertogg van A lcudia (zie op
P Godoy)
door de revolutie van Aranjuez (18 Maart 1808 oP de
troon, waarvan hijJ te Bayonne
reeds opP 10 Mei d.a.v.
Y
I afstand moest doen. HijJ
tente
g^ van Napoleon
p
gay, waar hijJ strengg
keerde in 1814 van het slot Valen ^Y
werd bewaakt, als koning
terug,
Pa
g en
g naar Spanje
wierp
P de staatsregeling
g g van 1812 omver, deed een
bloedege clericale reactie intreden, werd door de regrondwet van 1812
volutie van 1820edwon
gen de 8T
g
te herstellen, welke door de tusschenkomst der Franschen in 1823 weer werd afgeschaft; 29 Maart 1830

stelde hij, tente
g^van zijnJ dochter Isabella, de
oude Castiliaansche cognatische
erfopvolgingweder
8^
in;est.
P 1833.
g 29 Sept.
in Russ. Centr.-Azië,
Ferg haná( Eer9and) ,gebied
g
in heteneraalouvernement
Turkestan, bestaande
g
g
uit het dal van den bovenloopP der Syr-darja,
] a tusYr
schen hooge
93 342 K.M2. 203 400 inw.;
g ^
8 gebergten,
katoen- en zijdeteelt.
F. wordt verdeeld in 6 district
ten, waaronder het aan Rusland toegewezen
deel
g
van de Pamir-hoogvlakte. Hoofdst. Skobelew ( vroe-Mar elan met 9000 inw.
Nieuw-Margelan)
g er Nieuw
Ferid-Pasja,
1 ^ T. staatsman, geb.
g in 1850 te Avlona;
in 1880 werd hijJ inspecteur
van justitie
in verschei]
P
dene wilajets,
later procureur-generaal
van den
]
P
g
staatsraad, in 1900 wali van Konia (Klein—Azië),
van 1903-1908 grootvizier en in 1912 voort. van
den Senaat.
graafsch, in deprov.
Ulster in het N.
Fermanagh,
^^ gr
P
van Ierland, 1851 K.M 2., 62 000 inw.; linnenweverïJ en; hoofdsi. Enniskillen.
Ascoli Piceno, in Midd.-ItaFermo, stad in derov.
P
lië, dicht bi'J de Adriat. Zee, 23 000 inw.; kathedraal.
Fernambuco. Zie Pernambuco.
h et noordelijkste der vier eilanden
Fernando Po,^
in de Baai van Biafra aan de kust van Guinea, 1998
K.M2., 21 000 inw. • bergachti g(de
( Clarence of Sta.Isabel-piek
ongezond klimaat, zeer vruchtP 2850 M.),)g
baar, inz. wordt er cacoa verbouwd; sedert 1778 is
het Spaansch,
en sedert 1904 maakt het een district
P
uit der kolonie Guinea, hoofdP1. Sta.-Isabel (vroeger
(
g
Clarencetown), 1400 inw.
nabij
plaatsje
Ferney-Loltaire,
] in het Fr. dep.
P Ain, nabij
Y
^ P
inw. ; woon,Genève, in het Z. 0. van Frankri'k,1200
t
Plaats van Voltaire (van 1759-78).
prov. in Emilia, in het N. van Italië, 2621
Ferrara,
^ P
K.M2., 301 000 inw. F. werd in 1471 een zelfstandig
hertogdom
van het huis Este, in 1598 kwam het aan
g
den Kerkelijken
Staat en in 1859 aan het koninkrijk
Kerkelijken
J
Italië. De versterkte hoofdstad F. aan de Po di Bolavo 95 000 inw., heeft een domkerk, een vrijJ e universiteit ; men vindt er het woonhuis van Ariosto,
en in het St. Anna-hospitaal
de gevangeniscel
van
g
P
g
Tasso. Te F. werd in 1438 een concilieeo
g Pend met
het doel een hereen^g
' tusschen de Grieksche en de
Roomsche kerken tot stand te brengen.
g Het werd in
1439 naar Florence en in 1442 naar Rome verplaatst
P
(F.-Florentiner Concilie).
en o voedkunvrijdenker
Ferrer, Francisco, Sp.
PP
die
dige,geb. 10 Jan. 1859 te Alella bijJBarcelona, nam
deel aan den republikeinschen
opstand
in 1886, vesP
P
tide
g zich te Parijs,
J^bleef in Spanje
P ] anti-clericale
ro a anda maken stichtte in 1901 te Barcelona
propaganda
de Moderne
School" en een uitgeverszaak
van
^,
g
genP oluPair-wetensch. werken, werd in 1909ggevang
grond
van (niet bewezen schuld aan
Pgd
r
ggenomen op
doodgeschoden opstand
in Barcelona,^ 12 Oct
P
ten in Montjuich.
— Te Brussel werd eenige
]
g jaren
later een monument voor F. opgericht.
Pg
Ferri Enrico, It. rechtskundige, eb. 25 Febr.
1856 te San Benedetto Po(Mantua),advocaat te
Rome, werd in 1886 socialistisch afgevaardigde;
grondlegger
de gr
met Lombroso was hi'J
gg der crimineele
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anthropologic);hijhi schreef „La scuola positiva
di
P
diritto criminale"1883
olo ^
'a criminale"
(
), ^,Antro P
enz. In 1909 trad hijJ uit de socialistische partij.
P
FerroSP . Hierro het westelijkste en, van de
zeven bewoonde, het kleinste der Canarische Eilanden, 275 K.M2 ., 6500 inw., het is tot 1415 M. hoog;
g
hoofdst. Valverde, 1600 inw. F. werd, als het uiterste
W.unt
P der oude wereld, in 1634 als uitgangspunt
der meridiaanverdeelin
g (de nul-meridiaan) genomen; tegenwoordig
^ als zoodanigg meestal vervang
en door Greenwich (17° 39' ten 0. van F. ).
gen
Lorufia
La
C
Ferrol,^EI^ versterkte zeest. in de prov.
P
S anej aan de Baai van F. van den
in het N.W. van Spanj
Atl. Oceaan ; 26 000 inw.; oorlogshaven, marinegrootste arsenaal van
academie scheepvaartschool,
^
P
Spanje.
P
Fr. staatsman, 8geb. 5 Apr.
Ferry,
P 1832 te
rY ^
Saint-DiéVos 8es werd in 1854 advocaat te Parijs
Parij
in 1869 lid van het Wetgevend
Lichaam; hij
hij beg
hoorde er tot de oppositie;
na 5Sept.
Set.1870 werd hijJ
PP
lid der Regeering
Re eerie van de nationale verdediging
en
^g
onderwij in het
maire van Parijs
J in 1879 min. van onderwijs
kabinet, in 1880 ook min.-president,
P
van Jan.
ia Nov. 1881 door Gambetta verdrongen,
g
tot Aug.
1882
was
hij
opnieuw
min.
van
onderwijs
onderwij
^
JP
vanaf 21 Febr. 1883 weder min.-president,
vanaf
P
Nov. 1883 ook min. van buiten). zaken; trad 30
Maart 1885 af, in 1891 werd hij) lid en in 1893 voorzitter van den Senaat;est.
g 17 Maart 1893.
Friesland,
Ferwerd,^dorp
P
rP in het N.O. der prov.
hoofdP1. der gemeente
Ferwerderadeel, on8g. 2000
8
aan den lokaalspoorwegLeeuwarinw. Het dorp
ligt
P8^
den-Stiens-Dokkum.
kardinaal, stiefbroeder van de
Fesch,
^ Joseph,
p
I,ggeb. 3 Jan. 1763 te Ajaccio,
Ajaccio
moeder van Napoleon
p
in 1798 werd hijJ Fr. ooraanvankelijk geestelijke,
8
J
lo$^
commissaris in Italië, in 1802 aartsbisschop
P van
Lyon,
in 1803 kardinaal en later grootaalmoezenier,
8T
Y
8Taaf en senator; hij was in 1810 voorzitter van het
nationale concilie te Parijs
J zijn aanzien verdween bijJ
val; daarna leefde hijJ in een soort verNapoleons
^
barmin
y en vluchtte in 1814 naar Rome,
g te Lon
ald.est.
8 13 Mei 1839.
Fessen het oude Phazania of land der Garamant en, de meest Z.rovincie
van Tripolis
(Lib^e ),
P
P
400 000 K.M 2 ., 43 000 inw. ; hoofdzakelijk
J woest tafelland in de oasen der wadis worden inz.almen
P
geteeld; in 1811 door Tripolis
onderworpen;
P
rPen hoofd^
P1. Moerzoek.
eb. 28
geb Juli 1804
Feuerbach, Ludwig,
9 D. wijsgeer,
Landshut, est.
13 Set.1872 op Pden Rechenbergg
Sept.
bij
g eerst was hijJ de hoofdverte
J Neurenberg;
g enwoordig er van de 'on
-He geliaansche school, later
] g
helde hijJ meer over tot het ggodsdienstige
politieke
g en P
radicalisme inz. blonk hij
der
J uit op
P het gebied
g
zij voornaamste werken
8odsdienst-P hilosoP hie, zijn
zijn
0 : ,Das Wesen des Christentums" (1841), „Das
Wesen der Religion" (1845).
Feuillants,^ naam eenex broederschap
P van CisterParij
ciënsers, in 1577esticht.
Hun klooster te Parijs
g
in 1790 de verg
aderP1. van een staatkundige
^
club waarvan de leden eveneens F. werdeneg
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noemd. Hun club bestond uit voorstanders der
monarchie en zijJ waren bewonderaars der Eng.
6
ondwet. Tot
hun leden behoorden gematigde
de
g
8
Sig ès en Larochef oucauld. 28
lieden als Lafayette,
zij door een volksoploop
Mrt. 1792 werden zij
P P uiteenge'aa
] gd Yen werd hun lokaal gesloten.
8
Feuiilet, Octave, Fr. roman- en tooneelschr., geb.
11 Aug.
te St. Lb (Manche), gest 29 Dec. 1860
g
Paris;
wij „Le roman
J werken noemen wij
J van zijn
d'un jeune
homme pauvre"
1858
J
P
(
), waaraan hijJ
zijn
te danken had. F. was te Parijs
J schrijversroem
J
het troetelkind der dames, die hem dan ook een
zetel in de Academie bezorgden (in
( 1862).
FeYBeau, Erneste, Fr. schrijver, geb. 16 Mrt. 1821
te Parijs,
est. 29 Oct. 1873, maakte zich beJ ald. gest
door zijn
1858 (. — )ZijnJ zoon
J boek „Fanny"
Geor es F.,ggeb. in 1862, is een geestig
Georges
8
g vaudevilliste
(auteur van „La dame de chez Maxima").
Feijenoord. Zie op
P Rotterdam.
Fez (Fes , een der beide hoofdst. van Marokko
van de
((in het N.W. des lands),
) aan een zijrivier
Seboe in een fraaie en vruchtbare vlakte; door
hooge
g muren omgeven,140 à 150 000 inw. Ar. universiteit van de moskee Karoebin, handel en hoofdzetel van de Marokkaansche nijverheid.
J
Fezzen. Zie Fessdn.
eer, eb.
geb. 19 Mei
Fichte, Johann Gottlieb, D. wig
J
1762 te Rammenau in den Opper-Lausitz,
in 1793
PP
werd hij
te Jena, in 1805 te Erlangen,
J hoogleeraar
8
8
in 1810 te Berlijn,
J ald, gest. 27 Jan. 1814; hijJ was
een diepzinnig
P g denker en edelPpatriot („Reden an
die Deutsche Nation" 1808), een energiek karakter
zijntijd
tj zeer de aandacht door zijn overen trok in
angvan het transcendentale naar het absolute
g
idealisme. Zijn
J latere opvatting
P
8 van het absolute
zijn,
J leven, dat zich alléén openP
J als een goddelijk
g
vrij individuen,
baart in het zedelijkhandelen van vrije
inz. uit in zijn
J „Anweisun g zum se ' en Leben"1806).
(
Fichtelbergg
er lazen, de in de 16e en 17e eeuw
e vervaardigde
en
giber^
in het Fichte)g
8 drinkglazen
g
flesschen, met wapens,
keurvorsten- en apostelP
P
figuren, handwerksemblemen, jachttafereelen e. d.
Fichte)
g eber e woudgebergte in het re g.-distr.
Oberfranken, in het N.O. van Beieren, met de
rin er Saale,
bronnen van de Witte Main, de Thug
met enkele
de Eger
g en de Raab, kristallijn-formatie,
basaltkegels.
Het F. bestaat uit een centraal-groep
g
^ P
1023M.)
M. en
((Sneeuwberg,
P
g 1051 M., Ochsenkopf,
twee bergketens,
de Waldsteiner bergketen
in het
8
g
N. (Groote Waldstein 880 M. en de Weissensteiner
keten in het Z. (Steinewald, 940 M.); katoen-industrie houthandel; zomerverblijven.
J
Ficus. Zie Vijgenboom.
^9enboom.
Fidelcommissum of fideicommis (Lat. den troutoevertrouwd"
wen
) , in het Rom. recht een erfstellie gwaardoor
men een gedeelte
of hetgeheel
van
g
g
^
zijn
J nalatenschap
P aan een derde vermaakte, die
het op
tijdof bij het vervullen van
PJ
P een bepaalden
een bepaalde
voorwaarde uit handen van den
P
us
toeerfgenaam
aldus
((aan wiens trouw het goed
g
g
vertrouwd was)
In het Germaang
) zou ontvangen.

(
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sche recht hebben de F. een andere beteekenis. Zij
dienen in Duitschland en Engeland
om een bepaalde
A
g
bezitting
) in een en deg
g (het majoraat of stamgoed)
zelfde familie te behouden. De erfopvolgingwordt
in de oprichtingsactegeregeld,
ere eld
^ vervreemdingof bezwaringervan wordt beperkt
P of verboden. De Ned.
wet verbiedt het instellen van F. of „erfstellingen
g
over de hand". Men kan dus in ons land zijn
J erfgenaam niet opdragen het hem nagelatene
te bewaren
g
en aan een derde over teeven.
Dit verbod heeft ten
g
doel te beletten datoederen
aan het verkeer ontg
trokken worden.
Viti- of Witi-archipel),
Fïds'ipel ) , Eng.
g eil.1 eilanden (
groep
slechts 80 be.
(
P van 250 eilanden (waarvan
woond) in Polynesië
tusschen de Nieuwe Hebriden
Yn
en de Vriendschaps-eilanden;
(met Rotumah) 20045
P
K.M2 . 140 000 inw.; de kleine eilanden zijn meest
grootere van vulkanischen oorkoraalvormingen
g •;de^
sprong
is er
p g en tot 1290 M. hoog;
P
g de plantenwereld
weelderig
g ((veel eigenaardige vormen; de hoofdeil.
zijn:
J Viti-Levoe, Kandavoe, Vanoea-Levoe, Tavioeni.inboorlin
De gen vormen een tusschenras tuszij
schen Melanesiërs en Polynesiërs
vroeger waren zij
3mg
zijn de meesten Chrismenscheneters, te genwoordi g^
teneneworden.
Hoofdst. en voornaamste haven
g
Soeva. De F.-E. werden in 1643 door Tasman ontdekt en zijn
J sedert 1874 een Eng.
g kroonkolonie.
eb.geb.
28 Apr.
Fielding,
P
g schrijver,
g ^ Henry,
^ ^ Eng.
1707 te Sharpham
Park (Somerset),
8 Oct.
rp
) gest.
g
(
en romans, inz.
1754 te Lissabon; schreef blijspelen
Tom Jones" (1749), en „Joseph Andrews" (1742).
Pors
op
Corsica,
Fieschi, Josef o Marco,
^ geb.
g 3 Dec.
Plee
gde 28 Juli 1835 door middel van een helsche
machine een aanslag
P koning
g L odewijk
^ Philips
gop
18 P
personen, onder wie maarwaarbij
van Frankrijk,
J waarbij
schalk Mortier
,ggedood werden; 16 Febr. 1836 werd
hijJ terechtgesteld.
g
Fiesole, het oude Faesulae, een stad in derov.
A
Florence, in het midden van Italië, 7 K.M. ten N.O.
van Florence; 10 000 inw.; Etruscische en Rom.
oudheden ; hier behaalde in 405 n. Chr. Stilicho
de overwinning
g op
P de Vandalen enz. onder Radagijs.
da,^ ook alleen Era Angelico
Fieselo, Fra Angelico
^
n9
enoemd It. schilder,^g
geb. 1387 te Vicchio in
genoemd,
Mugello,
1455
g
J hermonnik te Fiesole, gest.
g ^ CaPuci
te Rome. HijJ schilderde fresco's in het klooster
San Marco te Florence, in den dom te Orvieto en
hij altaarbladen:
in het Vaticaan; ook schilderde hij
(Berlijn),
Het ]jongste
De kroningg van
)>»
g
g ericht"Berlin
Maria" ( Paris
J ).
Fife,^ graafschap
P in het Z.O. van Schotland aan
gr
de Noordzeekust, schiereiland tusschen de Forth1275 K.M2.,
en TaY-boezems met kaap
P F ife Ness,
^
268 000 inw. • hoofdst. Cupar.
P
Figaro, tooneelfiguur, door Beaumarchais in den
Barbier de Séville" (1775) en » Mariag e de F."
(1784) ggeschapen,
later door Mozart en Rossini voor
A
opera's
benut •; het type
g
YA van een sluwen handlanger.
Pe
Figig,
g g^ oa se aan den Z. voet van het Atlas-gebergte
in het Marokkaansch- 'erscheens
ebied, door
^ g
de wadi Soesfana besproeid,
zeer vruchtbaar; 14
P

K.M2. 15 000 inw. hoofd
1. Sena ga
inw. ).
hoofdpl
K.M2.,
g (4000
(
Florence in
^ ine Valdarno^ s tad in de prov.
P
Midden-Italië aan de Arno ; 12 000 inw.
Gerona in het N. 0.
Figueras,
^ stad in de prov.
g
P
van Spanje;
' 11 000 inw. • sterke citadel.
in N.-Brabant ten W.
Fijnaart en Heiningen,
g ^ gem.
g
van Zevenberen,
g 4083 inw.
Fileg raanwerk (van het Lat.tfilum „draad" en9 rag meestal ornementale vernum „korrel"), kunstige,
siering van voorwerpen
A van
smaak en verdere sieraden,
met opgesoldeerde
gladde of
Pgg
J metaaldraden
gedraaide fijne
zilver, enz.);
((van goud,
) in
g
de Middeleeuwen ten tijde
J
van den B Yzanti Jnschen stijl
J1
werd deze kunst in Europa
A
beoefend, thans nog
g in het
Oosten, in Italië, Scandinavië 609. Broche van
fill aanwerk.
en Hongarije.
der Ver. Staten
Fillmore, Millard, 13eresident
P
van N.-Amerika,eb.
g 7 Jan. 1800 te Summerhill
in den staat New-York, rechtsgeleerde,
werd in 1833
g
lid van het Congres,
in 1848 vice-president der Unie
8`rP
en door den dood vanresident
Taylor,
9 Juli 1850,
y
P
diens opvolger tot 4 Maart 1853;gest. 8 Mrt. 1874
te Buffalo.
a hie
Film ( En g. ), in de Ahoto ^
g
P een dun buigzaam
vlies, hetwelk in delaats
vangglas, dient totna
o
opnaP
van de voor lichtgevoeligelaag
laa ; het bestaat uit
collodium,elatine
of celluloid.
g
Modena, in
Finale nell' Emilia,^ stad in deprov.
A
iv.
het N. van Italië aan de Panare1.
( zijr
J van de
Po),13 000 inw.
Financiën, naam van het Ned. ministerie, dat 's
landsgeldmiddelen beheert. Het bestaat uit de volende afdeelin en : Generaal secretariaat, Pensioegg
nen, Directe belastingen,
Invoerrechten, Com
Comptatag
en verificatie, Administratie der domeinen,
Personeel, Eerediensten.
Finchley,
Y^ N. 0. voorstad van Londen, in het
graafsch. Middlesex; 54 000 inw.
Fin de siècle ( Fr. „einde-der-eeuwsch" ). Deze uitdrukkingwerd na 1889 gebruikt
om het allermog
dernste het overdrevene eneblaseerde
uit dien
g
tijd
J aan te duiden.
aan de Z.-W. Fin^isg rot^ merkwaardige
g grot
g
kust van het Schotsche Hebriden-eil. Staffa,eg
noemd naar den legendarischen
held Fingal
n9 ; 69,2
g
M. lang,n
wordt
g het gewelf
g
g het midden 20 M. hoog;
door perspectievisch
gerangschikte
bagedragenP
A
g g
zaltzuilen • de vloed verwekt er een donderendeg
(Zie
fig.
druisch in.
t
g 610.)
(Lat.
Het
einde
van
Polen")
Finis Poloniae !
zoude Kosciuszko toen hijJ na den slaggbijJ Macie'oJ
wice 10 Oct. 1794, zwaargewond
in gevangeng
g
g
schaA van den vijand
was, uitgeroepen
J geraakt
g
heeft dat ontkend. ..
hebben ; maar hijzelf
dep.. van Frankrijk,
Finistère het meest W. de
J deel
van Basse-Bretagne, met veel baaien en eilanden;
7029 K.M2., 810 000 inw. ; hoofdst. QuimPer.
Finistère Cabo de (d.w.z. einde des lands), het
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610. Fingalsgrot.
Promontorium Nerium der Ouden, het meest N.W.
unt van Spanje rov. Coruna ; de Engelschen
PP
overwonnen daar opP3 Mei 1747 in een zeeslaggtegen
g
de Franschen en opP 22 Juli 1805 weder in een tegen
g
de vereenigde
g SP. en Fr. vloten.
Finland ( Finsch Suomi of Suomenma, „moerasland") Russ.ootvorstendom,
tusschen de Finsche
8^
en de Botnische Golf, 373 604 K.M2., 3 115 000
inw.; alleen in het N. bergachti g, zeer rijk aan meren en moerassen. De bewoners, meest Finnenz.a.;
(
Zweden: 344 000)) zijn
bijnaallen (98 %) Evan eJg
lisch-Luthersch. Bronnen van bestaan zijn : veeteelt, jacht, visscherf , scheepvaart, mijnbouw en
hout-industrie; weinig
g landbouw; hoofdst. Helin ex
sin ors •^(
(in 1912) )3763 K.M. spoorwegen
P
gen
zie fig.
(
g 611. De Finsche taal (is
P
Ploitatie. Wapen,
klankvol, harmonieus en rijk
aan vormen(vijftien
J
naamvallen!). Zij
J is verdeeld in een W.(schrijftaal)
en een 0. dialectensli
n JFrederikshamn-NY(
karlebY. — Finland werd in de 13e eeuw door de
Zweden veroverd enekerstend;
het kwam door
g
in 1721, dien van Abo in
denp vrede van Nystad
Y
1743 en dien van Frederikshamn in 1809 van lieverledeou
g eheel aan Rusland en vormde een in 8 g vernementen of lans verdeeldootvorstendom,
on8T
bestuur en meteigen
ei
der een eigen
g wetten. De staatsg
inrichtin
inrichting dateert van 1772 en 1879; de hoogste
^
) keizermacht
in het land is de
lijke Senaat, onder voorzitterschaPvan den gouverneur-gene8
raal. Deondwetteli
$TJke rechten
van Finland werden, hoewel door
den keizer-grootvorst bezworen,
beperkt
en opgeheven
door het
P
Pg
keizerlijk manifest van 15 Febr.
keizerlij
waaropP 26 Maart 1903 de
dictatuur volde.
8 Het Finsche
leer
g werd ontbonden en in het
Russische leer
g in gedeeld; het 611. Wapen
P
Russisch werd tot officieele taal
van Finland.
voor de bestuurslichamen verklaard, Finscheatriotten
verbannen enz.Deze maatP

509

regelen
moorden in
8
ggaven aanleiding
Po
g tot politieke
1904, waarvan o.a. deouverneur- 8eneraal Brobikow
en derocureur
Johansen het slachtoffer werden. In
P
Oct. 1905 werd echter de toestand van 1899 weder
hersteld; in 1906 kregen
van
8 alle staatsburgers
8
beideeslachten, die
meer dan 24 jaren oud zijn,
]
J,
het actieve enassieve
kiesrecht. Toen de revolutie
P
in RuslandZie
Rusland(Zi
Geschiedenis overwonwas, werd door een Russ. wet van 30 Juni 1910
de eigen
tot lokale aan g wetgeving
g 8 van F. beperkt
P
ale g
gelegenheden
alle andere,
andere welke de belangen
8
g des
rijks raakten, werden ondergeschikt
gemaakt
aan de
g
g
Russ.-wetgeving; in ruil daarvoor kreeg
g F. het recht
2 leden te benoemen voor den Russ. Rijksraad
en 4
voor de Doema.
Finmarken(Finnmarken), het meest N. distr. van
Noorwegen,
g 46 505 K.M2., 38 000 inw. ;hoofdst. Vadsó.
Finnen in ruimeren zin((BaltischeF.)
F. de hoofdgroep
P van de Finsch-Oegrische stammen, die verdeeld worden in 1) eigenlijke Finnen (Finsch Suomalaiset), 2,6 mill., inFinland(2%
Finland21 mill.), in het Russischeouvern.
Petersburg,8in Zweden, Noorwegen
g
8
en Noord-Amerika; 2) de Kareliërs(Karialaiset),
in de Russ. gouvern. Archangel
g en Olonez (90 000),
Twer en Nowgorod (250 000); 3) de W e en (Noordel. Tsjoeden), in deouvern.
Olonez en Nowgorod
g
8
(20 000); 4) de Woten, in hetouvern.g
Petersburg
(2000), 5) de Esther(z. a.); 6) de Li' landers (z.a.).
Finow,^ 1. zijr
Ji v. van de Oder, mondt uit in het
Finow-kanaal dat het Voss-kanaal met de Oude
Oder bijJ Liepe
P verbindt; 53,6 K.M. lang.
g
van Londen,, 103 000
Finsbu N. stadsgedeelte
Finsbury,
^
inw.
Finsche Golf,, deel van de Oostzee, tusschen Finland in het N., Esthland en Ingermanland
in het Z.,
g
400 K.M. lang, 20-130 K.M. breed; eilanden: Kotlin, Hochland e. a.
Finsche oorlog en^ van 1788-90 en van 1808-9
tusschen Rusland en Zwedenevoerd;
de eerste
8
eindigde,
nadat met afwisselend geluk
gestreden
g
8
g
was, met den vrede van Werehi (14 Aug.
g 1790),
zonder eenige
' in het territoriaal bezit; de
J $^8
g wi'zi
laatste, na een beslissende overwinningg der Russen
bijJ Orawais ((14 Sept.
P 1808) , met den afstand van
Finland aan Rusland, bij) den vrede van Frederikshamn (17 Sept.
P 1809 ).
ber , Deenschgeneeskundige,
Finsen,
^ Niels Ry
9
geb.
eb. 15 Dec. 1860 te Thorshavn opP de Faröer-eil.,
est.
24
Sept.
Phij
1904
te
Kopenhagen;
hi' onderzocht
g
dehP^
siolo 'the
^ werking van
g het licht en stichtte
in 1896 het gnaar
hemenoemde9geneeskundig^
licht-instituut te Kopenhagen, met een egPerimenteele- en eenractische
afdeeling,
laatste
P
g^
ten dienste van deenezin
g
gvan ziekten, inz. van
lupus
P door lichtbehandeling
8 of
Photothera Pie.
Finsteraarhorn, de hoogste
g van de Berner^ berg
Alpen
grens der kantons Bern en Wallis in
P op
Pde^
het Z. van Zwitserland, 4275 M.
Finsterwalde, stad in het Pruis. reg.-distr. Frankfortrov.
Brandenburg)
Berlijn,
1313000 inw.
(
8t. Z. van Berlin
Finsterwolde, gem. in het 0. van de Pprov.. Groningen, in het N. aan den Dollart grenzend,
2918
Br
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inw. Het dorp
rPF. telt on gg. 1500"inw. en is door een
stoomtram met Winschoten verbonden.
Fioritures. Zie op
P Coloratuur.
von,geb. 27 Mei
Anton,
Firmian,s Leopold
graaf
^ gr
g
1^
1679, werd in 1727 aartsbisschop
g
P van Salzburg;
berucht door de verdri'vin
t
g van 30 000 Protestanren, die hijJ tevens van hun goederen
beroofde, in den
g
winter van 1731-32;est.
g 22 Oct. 1744.
Fiscus (Lat. korf" mand" geldkorf)
heette
g
bij
des keizers in tegeng
t de Romeinen de privaatkas
P
stelling
g
g tot de schatkist van den staat, tegenw.
duidt het' de schatkist aan, ofwel den Staat als drain privaatrechtelijk
J
P
8
ger van vermogensrechten
opzicht.
P

Whitehead. — 2) Comitaat. Zie Modrus-Fiume.
Fivelggo of Fivelingo,
n9^ een der kwartieren, waarin
tijdens
de Republiek
de prov.
Groningen
J
P
g verdeeld
P
was, in het N.O. dierrov.,
genoemd
naar een
P
g
vroeger
g bestaan hebbend riviertje,
^ de Fivel ; wordt
reeds in de 10e eeuw eenaafsch.
genoemd.
g
^
F' II (Zweedsch), Feld (Noorsch) noemt men in
de Scandinavischeeber
n de woeste hoogvlakten
^
g
met hier en daar afzonderlijkebergtoppen Linde) .
Fjord Deensch , smalle, trogvormige, diePe en
diep
g en aan
P in het land dringende,
^ meestal bochtige
g
haar boveneinde in zijtakken
verdeelde insnijding
in de zeekust, met steile wanden.
Flagellanten, Geeselbroeders, Geeselaars broeder-

612. Fla ellanten
dansen opPeen kerkhof. Naar een oude kopergravure.
g
Fistel onnatuurlijke
opening
en uit de 13e tot de 15e eeuw, die door zich
, ontstaan schaPP
J
P
g of kanaal
door verzwering
ver 'ffenis
voor hun zonden trachtten
g van beenderen of van organen
g
g
^
^ te eeselen
waardoor zich stoffen uit het lichaam uontlasten te verdienen;;7 zij trokken in Italië^ vanaf 1261 ook
etter, drekstof, urine enz.).
in Duitschland, zich geeselend
in processies
rond,
g
P
Fitchburg,
in den staat Massachusetts inz. toen in 1348 de zwarte pest Europa
g^
P ontvolkte
in het N.O. der Ver. Staten, >aan de Nashua River; in 1349 werden deze broederschappen
PP door denjpaus
P
38 000 inw.
verboden en na 1450 begonnen
ze te verdwijnen.
g
am
van
twee
Austr.
rivieren:
1
in
Fitzroy,
na
v
orm
van
den
laat-Gothischen
stijl
Flamboyant,
stijl,
Y,
1
Y
Queensland, ontstaat uit de Mackenzie en de Da- die in de 15e en 16e eeuw in Frankrijk en Engeland
g
son, mondt uit in de Keppelbaai
en is tot Rock- in zwang was,
met
vlamvormigeg ornamentiek.
PP
g
^
hamPton voor zeeschepen
2) in W.(Fig.
P bevaarbaar;^)
g 613).
Australië ontspringt
op de
Phoenico
Flamingo
P Koning gLeopold-keten,
p terus
P
Po^
g
)^ eenige
g soort der tot
mondt uit in de Ying
bevaarbaar.
de orde der Eenden behoorende familie der F. ^
; hij
Flume,^ Duitsch St. Veit am Flaum,^ Serv.-Croat. gelijkt
op
een in het midgJ
P de steltloopers,
P ers
Reka of Reka
gvrijvrijstad
en vrij- den plotseling
naar
beneden gebogen
9 ^ koninkl. Hong.
P
g
g g snavel, een
haven, aan de mondingg van de Fiumara (Reka) kleinen kop en
P zwemvliezen tusschen de teenen; de
in de Golf van F. in het N.O. der Adriatische Zee; eeni eEuro eesche
soort is de ewoneF. P. roseus wit
P
zetel van eengouverneur;
50 000 inw. • marine- met een rose tint, deP schouders rose tot karmijng
academie, handel en industrie; torpedofabriek van rood; de vleugels zijn zwart. De F. komt, vaak in
-sond •
^

FLAMINGO—FLORENCE.

P

J

groote zwermen, voor in de
kuststreken van de Middell. Zee, voorn. aan de Mr.
kust.
Flaminius,
' Rom. Plebei
jscheslacht,
uit hetwelk
g
inz. Caus
j F., die in 223 en
217 v. Chr. consul en in 220
censor was, bekend is. HijJ
streed in den Gallischen
oorlog
g (van 225-222) en
veroverde de Povlakte voor
de Romeinen; daarna sneu613. Venster in
velde
hijJ in de
ve
eh
denkrijg
Jgtegen
g
flamboYantsti J1.
Hannibal in den slagg aan
het Trasimeensche meer (217); als censor bouwde hijJ
hetCircus F. en den van Rome door Etrurië naar Ariminum loopenden straatweg:
Weg
g den Flaminischen W
(Via Flaminia .
Flammarion,
geb.
^ Camille,
^ Fr. sterrenkundige,
gig
26 Febr. 1842 te Monti -le -Roe(Haute-Marne),
sedert 1882 bezit hij
hi' een eigen
g sterrenwacht te JuvisY
bijJParijs; hij Jschreef gedeeltelijk
herhaaldeg
lik
werken over sterrenkunde en
J herdrukte populaire
PP
ook een werk over de„onbekende natuurkrachten.”
Gustave, Fr. schrijver,
Flaubert,^g
eó.12
geb.,1
Dec. 1821
Rouaan,est.
g op PCroiset bijJRouaan 7 Mei 1880;
schreef realistische romans, waarvan inz. bekend
zijn: „Madame Bovary" (1857), Salammbó" (1862).
Flavius,^ naam van een oud-Rom. ggeslacht (Flavia
gens), waartoe o. m. de keizers Vespasianus,
Titus
p
en Domitianus behoorden.
Flèche,^ La, stad in het dep.
P Sarthe in het W. van
Frankrijk, aan de Loirzi'riv.
van de Loire),) 11 000
( J
inw.; militaire school.
Flémalle-Grande,
in de Belg.
Luik, ten
^ gem.
g
gP
Z. W. van de stad Luik, aan de Maas, 5186 inw.
Flensburg,
SleeswiJ k, in het
g
g tad in het reg.-distr.
reg.-distr.
Sleeswijk,
J in het N. W. van Pruisen, in het
g
Z.-einde van de Flensbu er-Ftihrde (baai van de
Oostzee), 61 000 inw.; landbouwschool en scheepP
vaartschool.
Flénu
gem.
in
de
Belg.
prov.
Henegouwen,
ten
^ g
gP
Z. W. van Beren,
g 5566 inw.
Flers, stad in het dep.
P Ome in het N. W. van
Frankrijk,
J 14 000 inw.; textiel-industrie.
Fleurus, vlek in derov.
in het Z.P Henegouwen
g
van België;
6519 inw.; kolenmijnen;
29 Au . 1622
^g
had bij F. de veldslag
plaats, waarin Christiaan van
gP
Brunswi'k
^ en Ernst van Mansfeld zich door de Sp.
troepen
Cordova,^ heen sloegen
g om
P onder generaal
g
zich met de Nederl. troepen
—1 Juli
P te vereenigen.
g
1690 versloegen
g de Franschen, onder maarschalk de
Luxembourg
g der verbonden mogendheg er het leger
den onder den vorst van Waldeck; 26 Juni 1794 versloegen
g de Franschen onder Jourdan er de Oostenrijkers
onder den prins
van Saksen-Coburg.
P
9
Fleury, Andre Hercule de, Fr. kardinaal en staatsman,eb.
opvoeder van
g 22 Juni 1653 te Lodève, ^p
Lodewijk XV, werd in 1726 eerste minister, in 1736
trok hijJ Lotharingg
en aan Frankrijk,est. 29 Jan.
1743.
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Flevo. Zie op
P Zuiderzee.
Flibustiers, verbond van zeeroovers
in de W.v
Indische waterenedurende
de 2e17e
helft der
er
eeuw, aldusenoemd
naar hun lichtees,
scheepjes,
hee
P^
de vliebooten Eng
. flyboats,
Y
^ Fr. flibots), hoofdzakelijk Franschen, die zich in 1625 meester maakten
van het eiland St. Christoffel en later van San
Domingo; van daaruit
pleegP g
den zijJ zeerooveriJen tegen
g
de Spanjaarden
en hielden
P
zich verder bezig met de
jacht opPverwilderde runderen, welker vleesch zijJ droo g den en in den handel brachten, vanwaar ook de naam
van Boekaniers (z. a.). Tegen
het einde van de 17e eeuw
werden zij
vereende
J door devereenigd
mo
gendheden uitgeroeid.
Flinck, Govert 1 Holl. schilder,eb.
g 25 Jan. 1615 te
Kleef,est.
g 2 Febr. 1660 te
Amsterdam, leerling
g o. m.
van Rembrandt, muntte uit 614. Flibustier.
door zijn
portretten,^regentenen schuttersstukken,
JP
g
Bijbelsche
en historische tafreelen, enz. Men vindt
J
de mooiste schilderijenvan F. in het Rijksmuseum.
Flint, het meest N. 0.aafscha
van
gr
P het vroegeg
re vorstendom Wales ^J
rijk aan delfstoffen ; 664 K.M2.;
aafsch.
70 000 inw. • hoofdst. Mold. In het
F. ligtde stad F. aan de Dee, 4600 inw. — F., stad
in den staat Michig an in het N. 0. van de Ver.Staten, aan de Flint-Riv., 39 000 inw. ;graanhandel.
Flintglas, uit kiezelaarde, kali en loodoYYde bestaand optisch
f
glasmet sterk lichtbrekend en -versPreidend vermo gen; dient Lesamen met het crowng las ((z. a.)) tot het vervaardigen
g van achromatische
lenzen.
Flobertgeweer, Flobert/
pistool en Flobertbuka
naar Flobert, den uitvinder vaneeiiheids
de „ Patronen"1845
,) genoemde
vuurwapens,
waarbij
waarbij de
(
P
g
voortstuwende ladingg in den bodem van deatroon
gelegen
P
g g is
en door den slaggvan den haan
ontstoken wordt.
t
Flora,
, oud-It. godin
go
van de
bloemen en de lente; haar feest
Floralia ( 28 Apr.-1
Mei)) werd
P
met uitgelaten
vreugde
gevierd.
g
g g
In de botanie wordt onder F.
verstaan heteheel
der in een
g
bepaald
P
ggebied in het wildgroeiendelanten
ook
de lijst
P
^
J van die
planten; in het algemeen
wordt
P
^
F. ook gebruikt voor: bloemenoflantenwereld.
P
Floreal(d. i. „Bloemenmaand"),
in den Fr. RePubl, kalender de
615. Flora.
8ste maand, van 20 April
P tot 19
Mei.
Florence, It. Firenze, Lat. Florentia, hoofdst.
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der Prov. F. in het N. van Italië, (5867 K. M2.,
999 000 inw. in Toscane),aan de Arno 233 000 inw. ;
.9 stadspoorten,
F. bezit tal
Po ^ 2 citadellen, 6 bruggen;
^g
vanleinen
• ^beroemde kerken enpaleizen:
Palazzo
P
P
Pitti, de vroe8ere residentie, Palazzo Vecchio (tede8li Uffizi met de galerij
genw. stadhuis),)^
J
g
der Medici enz.; universiteitin
( 1349 opgericht;
PS
aartsbisschoppelijk
semigereorganiseerd in 1859),
)^
PP J
{ z. a.),
narie • zetel van de Academia della Crusca)
museum voor natuurwetenschappen;
bibliotheken;
PP
en stroovlechtemarmerindustrie; zijdefabrieken
— F. kwam bloei tot na de verwoesting^van
rijen.
Fiesolebe
8
( ' der 12e eeuw), )hielpPde Welfen tegen
Pisa en Siena, was het machtigst onder de Medici,
die in 1532 tot hertogen werden verheven; Cosmo I
nam in 1569 den titel vanootherto
gvan Toscane
^
aan. In F. werd van 1439-42 het van Ferrara daargehouden;
heen verPlaatste Concilie (zie
) 8
( opP Ferrara)
van 1801-7 was F. de hoofdst. van het koninkrijk
J
Etrurië en van 1814-59 weder van hetoothertodom.
• van 186571
-- van het koninkrijk
g
Italië.
Flores, een van de Kleine Soenda-eil., ten Z. van
Celebes; 15 174 K. M2. ; 250 000 inw. In het binnenland wonen Alfoeren. Het behoort tot de Ned.hoofdpl
Ind. residentieTimor enOnderhoorigheden; hoofd
1.
voornaamste haven is Larantoeka aan de 0.-kust
( 4665 inw. w. o. 42 EuroP. , verder vindt men er nogg
dej
depl.1. Laboenan Badjo (op de W.-kust aan Straat
Mob),Almera en Endeho
(Pde Z.-kust). F. werd in
1522 voor het eerst door een Europeaan
bezocht,
P
del Cano; in den loop
den Portugees
^
P der 16e eeuw
vestigden
zich de Portugeezen
in het N. 0. deel van
g
g
het eil. dat later onder de suprematie
der 0.-I.P
Coma
ie kwam. Prof. P. J. Veth noemde F. „een
P^
heerlijk,
J^ doch verwaarloosd eiland." In de laatste
jaren is ons gezag
jaren
g g seerd
^ gopP F. beter georganiseerd.
martelaar en heilige, in 230 of 304 eFlorianus,^g
niet ver van Lorch
durende een Christenvervolging
^g
in de Enns verdronken ; de schutspatroon
van OpperPP
P
Oostenrijk; wordt ook als beschermer tegen
^ watersnood en brand aangeroepen; gedenkdag-4
edenkda -4 Mei.
Florida, de meest Z. 0. der Ver. Staten, 152 939
omvat inz. het
K. M2 ., 753 000 mw. 2 a Negers),
$chiereil. F.,
F. m eestal vlak,^ in het Z. moerassig
g evermeren
tropischen
plantengroei,
meren,
glades), met talrijke
P P
^oei
teelt van sinaasappelen,
J
^ katoen, suikerriet, rijst;
PP
fosfaat- en tabaks-industrie houtzagerijen.— In
ane aan de Ver. Staten ver1819 werd F. door Spanje
kocht en in 1822 als territorium der Unieeoranig g
seerd ; in 1845 als staat erkend; de hoofdst. is Tallahassee. Van Kaap
P F. in het Z. 0., begint, zich 330
K. M. ver naar het Z. uitstrekkend, de reeks der
riffen of
voor de scheepvaart
zoo gevaarlijke
^
J koraalriffen
P
Keys
de oorlogshaven
Y Key-,, die
P
8s
3^ ((waarop
Straat F. begrenzen. In deze straat is de Golfstroom,
het sterkst.
die hier F.-stroom wordtenoemd,
g
plaats opP den 1.-oever van den Donau,
Floridsdort,
^P
tegenover
Weenen en tot die stad behoorend.
g
Floris en Blanchefloer ( d. i. bloem en witte bloem,
roos en lelie),naam van een in de Middeleeuwen veel
verbreide liefdes-legende; naar een oud-Fransch

Bgedicht in het Ned. bewerkt in de 13e eeuw.
Floris, naam van vijf graven uit het Hon. Huis
(z.a.), onder wie in onze geschiedenis
bijzonder
be8
kend is Floris V. zoon van Willem I1 Roomsch
koning
graaf van Holland en van Elizabeth van
8en^
Brunswi'k,geb.
Brunswijk,
in 1255, volgde opP 1 1 jarigen
a leefen
g
$]^
tijdzijn
J vader opPonder voogdij van zijn
J oom Floris
den Voogd, daarna onder die van zijn
J moei Aleid en
van Hendrik III van Brabant. In 1268 trad F. in 't
huwelijk
van
J met Beatrix, dochter van Guy,
y^ graaf
gr
Vlaanderen, aanvaardde op
P 12-jarigen leeftijd het
bewind, trok in 1272 en 1282 te velde teen
8 de
West-Friezen om den dood van zijn
J bijJ Hoogwoud
g
ggesneuvelden vader te wreken, werd in 1284 betrokken in een twist tusschen den bisschop
P van Utrecht
en de heeren Gijsbrecht van Amstel en Herman van
Woerden, maakte daarvanebruik
om de macht der
8
Holl. edelen te knotten, voerde nogmaals
oorlog
^
g tegen de W.-Friezen, die hij
J onderwierp
rP ( 1288)^ tegen
de Vlamingen,
die hem in 1290 te Biervliet door list
g
gevangenP
namen, moest zich loskoopen, deed een
tocht naar Schotland om zijn
op
J aanspraken
P
P de
kroon van dat land te doenelden
liet zich die
g
afkoopen
aanspraken
echter afkon
en, veroverde Stavoren
P
Pde Friezen en behaalde in 1295 een volkomen
overwinning
P de Vlamingen.
g op
gen Toen Eduard, koningvan Engeland,
den Engelschen
wolstapel,
g
8
P^ die
groote
voordeelen afwierp,
^
rP van Dordrecht naar
Bru
e en Mechelen verplaatste,
sloot F. in 1296
Brugge
rP
een verbond met Frankrijk.De ontevreden Holl.
edelen smeedden nu, in verbond met Vlaamschggezinde edelen in Zeeland en koning
g Eduard, een
samenzwering
g om F. op
P te lichten en naar Engeland
8
te voeren. F. liet zich onder voorwendsel van een
verzoeningsmaaltijd tusschen eenige
edelen
naar
^
Utrecht lokken ; na afloop
P daarvan door Gijsbrecht
^
van Amstel tot een valkenjacht uitgenood'^^
d werd
hgevangen
hijg
en 4 dagen
g genomen
g
g op
Phet Muiderslot
en ehouden.
Toen de landlieden uit den
gevang
g
omtrek opdaagden om F. te bevrijden,
werd hihijdoor
de edelen vermoord27
( Juni 1296.) De moordenaars
werden op
enkelen
P het slot Kronenburg8 belegerd,
g
ontsnaPten, anderen werden opgruwelijke
wijzeafP
g smaakt. F. deed veel voor de opheffing
P
g van den
burgerstand,
zoodat de edelen hem hoonend^^der
g
keerlen God"(de
God"de afgod
noemden. HijJ
P
8 der dorpers)
onderscheidde zich door ridderlijken
aard, doch ook
J
door losbandige
noemt
^ levenswijze;de geschiedenis
g
20 onechte kinderen van hem. De meest bekende
daarvan is Witte van Haamstede.
pas in het Zwits. kanton GrauwbunderFlUela
^ P
land, op
P de waterscheiding
8 van den Rijnen de Inn,
verbindt Davos met Beneden-Engadie.
in het kanton Uri in het
Fluelen It. Fiora, dorp
midd. van Zwitserland, aan het Z. uiteinde van het
Vierwaldstattermeer, 1100 inw.; druk bezocht door
vreemdelingen.
Friesland,
Fluessen, meer in het Z. W. derrov.
P
van Galamadammen tot Heeg;
g het 0. deel wordt
ook wel Hee ^er Meer genoemd;
vischrïJ k; volgens
8
oude kronieken was op
plaats van het F. vroeger
^
PdeP
een bosch, dat in den zomer van 1209 met zijn

FLIIESBEN—FOREL.
veenacht' en ondergrond in brand raakte, waardoor
een meertje
] ontstond, dat zich later uitbreidde.
doorFluorescentie,^ de eigenschapvan bepaalde
P
schijnende
stoffen (bijv.
vloeispaat)
om de kleur
schi
J
P
J
der lichtstralen, welke er op
P vallen, te veranderen;
een zeer krachtige
door
gg
^ F. wordt teweeggebracht
de kathodenstralen(z
kathodenstralenz. a.).
teeken F. of Fl.), scheikundigg
element, komt evenals ook de andere halogenen
g
(z.
( a.)) in de natuur nooit in vrijentoestand voor,
doch verbonden met calcium, als vloeispaat,
met
P
natrium, aluminium enz. • het is een licht-^oen
geel
gas ; atoomggewicht 18 91 ; S. G. 1,26; het verbindt
zich met de meeste elementen onder ontwikkeling
van warmte en licht; met waterstof verbonden
gas,
vormt het fluorwatersto zuur
g
P
^ een prikkelend
dat vervaardigd
g wordt uit fluorcalcium en sterk
zwavelzuur en in de industrieebruikt
wordt
voor
g
het etsen vanglas.
17 Jan. 1814 te
Foeadg
P^a^ T. staatsman,^ geb.
Konstantino
P,el vanaf 1840 in diplomatieken
P
dienst van 1852-53 en in 1855 en 1858 opnieuw
P
min. van binnenl. zaken, bekleedde, in 1861 ootviziereworden
gg
^ met Ali-Pas9ja afwisselend de hoogste T. staatsambten ^g
gest. 12 Febr. 1869 te Hizza.
een zeer beleidvol staatsman.
HijJ
in het Z. 0. van China,
Foe-kien^ kustprov.
P
theehan8 557 000 inw. ^•rijstbouw,
.,
H1 200 K. M 2 .
del; de hoofdst. Foetsjeoe, alsmede Amoy en Santoe-aoFoe-nin
(
gzijnJ voor den vreemden handel
opengesteld.
Foesan,^ havensi. op
P het Z. 0. uiteinde van het
schiereil. Korea, aan de Korea-Str., 71 000 inw.;
spoorweg
g naar Seoel en Moekden ; is voor den vreemP
den handel opengesteld.
het Jap.
v ulkaan op
Foesijama
( Foesi-no-'ama
PP
)^
7
1
eil. Hondo, Honsjioe
of Nippon,
3778 M. hoog;
g de
PP
J
laatste uitbarstingg had in 1707 plaats;
deze vulkaan
P
is een nationaal heiligdom,
ervan eengewijde,
^ de top
P
g
druk bezochte bedevaartplaats.
P
in W.-Afrika, ten N. van
Foeta Dsjallon,^ bergland
g
Sierra Leone,J
rijkk aan woud water en mineralen, tot
1500 M. hoog,
g,bewoond door de Foelbe's; sinds 1881
onder Fr.rotectoraat
(behoort
tot Fr. Guinea);
(
P
hoofdsi. Timbo.
Foetsjeoe, hoofdst. van
derov.
P Foe-kien in het
Z. 0. van China, aan de
Min, 624 000 inw.; sinds
1842 voor den vreemden
en gesteld.
handel oP
Antonio, It.
Fogazzaro,
g
geb
dichter en schrijver,eb.
Mrt. 1842 te Vicenza,
vanaf 1900 senator; schreef
ggedichten, waarvan vooral
De Heilige"'
Il Santo")
g
in ons land bekend is. Bit
616. Fogazzaro.
8
werk werd om de „modernistische" tendenzen op
door
gP
P den Index geplaatst
Pius X, hoewel deze een vriend van F. was. F. on-
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derwierp
zich aan het kerkelijk eza . Hij
rPgezag.
Jstierf
7 Mrt. 1911 te Vicenza.
in het Z.
Foggia
Foggia,^ hoofdsi. der It. prov.
g8^
P
van Italië,vroe
er Capitanata,
6962 K. M2.,
Italië,(vroeger
P
467 000 inw., in APulië ), 77 000 inw.
orkaanFöhn (Fda) , de warme, droge,
g e,
achtige wind in de dalen aan de N.-hellingg van de
Alpen,
van Genève tot Salzburg,
P
g inz. in den herfst,
winter en lente; hijJ doet de sneeuwmassa's smelten
en ontstaat, wanneer in Duitschland de luchtdruk
aanmerkelijk
J lager
g is dan die in N.-Italië.
Groningen
Fokholstermeer klein meer in de prov.
Fokholstermeer,
g
P
ten N. W. van het Zuidlaardermeer; de spoorweg
g
P
Groningen—Winschoten
loopt
er over een dam
g
P
doorheen.
Perugia
Fotig
n0 ( Fuli
9 no
)^ stad in de prov.
^ in
P
Midd.-Italië 28 000 inw. ; Ra aéls Madonna van
F." is tegenw.
in het Vaticaan.
g
Folkestone zeehaven in het graafsch. Kent, in
het Z. W. van En geland, 34 000 inw.; stoomvaartverbinden
e ; invoerhaven; zeebad.
g met Boulo ^^
Folklore, omstr. het midd. der vorige
g eeuw in
Engeland
ontstaan woord, dat beteekent, „het weg
ten van het volk", volkskunde"; men duidt er
mee aan heteheel
der onder het volk voortleg
vende overleveringen:
sprookjes,
] liederen, spreekP
P
g
woorden, bïJ geloovi
enz.
g
gheden, zeden en gewoonten
Pijnbank
Folterin . Zie Pijnbank.
Foltering.
du Lac, stad in den staat Wisconsin, in het
N. 0. der Ver. Staten, aan het Winnebagomeer;
g
15 000 inw.
Lugo
in het N. W.
Fonsagrada,
rads stad in de prov.
Fore
P
^
van Spanje;
P ] 17000 inw.
Fonseca^ Deodoro da^l ePpresident van Brazilië, geb.
g
5 Aug.
g 1827 te Alagoas ; trad in 1843 in militairen
dienst, onderscheidde zich in den oorlogg met Paraa (1866-70),
bijJ de re(
)^werd in 1874 generaal;
g
^Y
volutie van 15 Nov.1889 stiet hiJ keizer Dom Pedro II
van den troon en kwam alsresident
aan het
P
hoofd der republiek,
moest echter reeds 23 Nov.
P
aftreden ^
• gest. 23 Aug. 1892 te Rio de Janeiro.
Fontainebleau, stad in het dep.P Seine-et-Marne,
in een woud(
woud170
17 K. M2., links van de Seine, ten
Z. 0. van Parijs);
g
J )>15 000 inw. • artillerie- engenieschool; in het kasteel teekende 11 April
P 1814 Nategenw.
zomerverblijf
oleon
I zijn troonsafstand;^
J
g
J
van deresidenten
der Fransche Republiek.
P
P
gem. in de Belg. prov.
HeneFontaine-I'Eve
P
^ g
que
g ouwen, ten W. van Charleroi, 6957 inw.
Fontenay-le-Comte,
P Vendée, in
^ stad in het dep.
Y
het 0. van Frankrijk,aan de Vendée, >10 000 inw.
dorp
Henegouwen
in het
Fontenoy,
Y^
g
rP in de prov.
P
Z. van België, ten Z. 0. van Doornik; 940 inw. ; hier
overwonnen 11 Mei 1745 de Franschen onder den
maarschalk van Saksen het leger der Verbonden
Mogendheden
onder den hertog
g van Cumberland.
g
For. Zie op
P Dar oer.
gem. in de Belg. prov HeneForchies-la-Marche,
^ g
ouwen ten N. W. van Charleroi, 6296 inw.
psychiater
en entomoloog,
Forel,^Auguste,
g
Y
u9 ^ Zwits. P
eb. 1 Set.
geb.
P 1848 te Morg es (Waadt werd in 1897
' engest. Bur ghiilzi
directeur van het krankzinnigengest.
33
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te Zürich, tot 1897 tevens hoogleeraar
aldaar; hij
g
schreef tal vanoPP
ulair-wetensch. werken, o. m.
over het sexueele vraagstuk
en is werkzaam bestriJ
g
der van het alcoholgebruik.
g
Forel, tot de familie der Zalmvisschen behoorende schuwe en snelle vleesch-etende visch, in

617. Forel.

heldere koele ber^troonren. OpPde schubben zwarte
en roode, blauw ggerande vlekken. De F. komt in ons
land alleen in Limburgg voor.
Foreland, twee voorgebergten aan de Z. 0. punt
P
van
van Engeland;
Noord-F., aan de N. 0. punt
P
g
hetaafsch.
Kent. Zuid-F., ten N. van Dover. Bij
grJ
N. F. had 4 Aug.g 1666 een zeeslaggP
plaats tusschen
de Ru er en den Eng.
^
g adm. Monk, waarin Johan
Evertsen sneuvelde en Corn. Tromp,
P een Eng.
g eskader vervolgend,
de rest der Holl. vloot verliet, ten
g
grootste
gevolge
evol e waarvan de Ruyter
^ niet dan met de ^
moeite naar de banken der Zeeuwsche kust kon
terugwijken.
Het had Tromps
gJ
p ontslag
g tengevolge.
^gprov
gem. in de Belgische rov. Brabant, ten Z.
Forest,
van Brussel, 25 671 inw.
Frankrijk het N.
Forel landschap
P in het oude Frankrijk,
van het dep.
e^ tusschen
g
P Loire. — Forez-gebergte,
de Loire en de Allier (Pierre-sur-Haute, 1640 M.
hoog)kolenmijnen.
g ijzer- en kolenmijnen.
Forfar, hoofdst. van hetaafsch.
F. of Angus
g
^
2267 K. M2., 281 000 inw.), in het midden van
Schotland, in het dal Strathmore; 11000 inw.;
linnenindustrie.
F. (1879 K. M2.,
Fork hoofdst. van derov.
P
300 000 inw. ; in de
Emilia) in het N. van Italië,
g^
g
het Forum Livii der Ouden, aan de Montone,
46 000 inw.
Y^aldehyd
het eenvoudigste aldeh d, wordt
Formaldehyd,
g
g houtgeestgen door met lucht vermengde
dampen
koper
P te leiden; kleurlooze
g
P over gloeiend
vloeistof op
P die —21° kookt; wordt meestal gebruikt in een oplossing
s
) P rikP
g in water(formaline);
kelende reuk; wordt in het groot vervaardigd en
vooral aangewend tot desinfectiedoeleinden.
en-eil. ten Z.
Formentera
^ een der SP . PithY^
van Ibiza, 96 K. M2., 2200 inw.; tarwebouw.
Formosa, Chin. Taiwan, Jap. eil. aan de Z.-O.kust van China, door de straat van Foekiën daarvan
gescheiden,
34 974 K. M2.
M2. , 3 444 000 inw.; van N.
g
naar Z. loopt
(in den
P over het eil. een bergketen
g
Mount Morrison 4145 M. hoog);
g in het W. wonen
Chineezen in het N. 0. de Tsjinhoan (d. z. de ,ruwe
barbaren", eengeheel zelf st. ras); in het 0. stammen van het Maleisch-Polynesische
ras hoofdst.
Yn
Taiwan • voorn. voortbrengselen: aardnoten, zuidvruchten hennep, hout, steenkolen (in het N.),

petroleum en rijst.
J In 1911 waren er op
P
P F. 467 K.M.
spoorweg
P
J — F., vroeger
g en 2842 K.M. telegraaflijn.
8
g
Chineesch, werd in 1895 bij
J den vrede van Simonoseki aan Japan
Van 1624-61 was een
P afgestaan.
g
groot deel van F. in het bezit der Nederlanders, die
er in 1661 door den Chin. zeeroover Coxinga uit verdreven werden (zie ook op
P Hambroek).
Formosa, territorium in het N. W. van Argentinië,
grenzend aan Bolivia en Paraguay,
^
8^Y de vlakten van
den Chaco Central omvattend, 107 258 K. M2.,
14 000 inw. ; hoofdpI. F.,
F. opP den r. oever van de Para8uaY ,1500 inw.
Formulieren van Eenigheid,
g
^ De drie, der Nederl.
Herv. Kerk zijn:
belijde
ni des Geloofs; 2e. de
J le. de belijdenis
gsche catechismus 3 e. de vijf art. tegen
g de
Remonstranten of de z.g.n.
g Leerregels.
g
ververdedigbare, blijvende
n aar alle zijden
Fort,^
Fort
sterking,
g met uitsluitend militaire bestemming
g en
geen
andere bewoners dan militairen. ZijJ dienen tot
g
verdediging
van toegangswegen enz,(sper-F.), vor^g
men soms onderdeelen van een versterkte linie (positie-F.), eng
' en ook wel daarvóór (gedetacheerde
^9
F.. Naar hun inrichting8 en bewapening
men
P
Pe gspreekt
van pantler-F., koepel-F.
enz. Voor de inrichtingg van
p
een modern F. zie men de fig.
g 618. — In den laatsten
oorlog
oorlo
is gebleken
dat geen
modem fort z66 sterk is
g
g
of het kan door het moderne belegerings geschut vernield wordenzoo
bijv.
bijv. de F. bijJ Luik, Antwerpen,
^
vP
} Alleen wanneer
het sPer-F. Manonvillers, enz.).
een leer
g zich kan handhaven tusschen de F. en den
de F
vijand,
kunnen zijJg
goede diensten bewijzen
J^
om Verdun bijv.
J).
Fort-de-France, versterkte hoofdst. van het eil.
Martinique
in de Fr. Antillen, 27 000 inw.
q
Fort Dode
g^ stad in den staat Iowa, in het midd.
der Ver. Staten, aan de riv. Des Moines, 12 000 inw.
op Pden Ben
Forth,
^ riv. in Schotland, ontspringt
P gt
Lomond in hetaafsch.g
Stirling, is 160 K. M. lang
g
en mondt door den 75 K. M. lanen
g zeearm Firth of
F. in de Noordzee uit. BijJ Queensbury,
Y niet ver van
Edinbur h ligt de Forthbrug
u9 over de Firth of F.
2466:M.
lang;
g kosten 30 mill. den; geb.
^ 1883-89).
a
Fort Scott, stad in den staat Kansas, in het midd. der Ver. Staten, aan de Marmiton-riv., 10 000
inw. ; kolendistrict.
plaats in den staat
Fort Smith,
^P
Arkansas, in het Z. W. der Ver.
Staten, aan den Arkansas, 12 000
inw.
Fortuna,^ bij
goJ de Romeinen de
din van het onberekenbareelukg
kie
g of ongelukkige)toeval^ de T ythe der Grieken, wordt voorgesteld met een hoorn des overvloeds,
vaak ookeblinddoekt,
zwevend oop
g
^'/
een bol of eenevle
eld rad.
g ^
Fort Wane
Y^ stad in den staat 619. Fortuna.
Indiana, in het N. 0. der Ver.
Staten, aan de Maumee-riv. en aan het Wabash-Erie-kanaal, 64 000 inw.; ijzeren messing-ing
dustrie.

FORT WILLIAM—FORTHERINGIIAY.

515

618. Fort van het Brialmont-t
YPe.
Het eigenlijke
door een droge
gracht,^J^
welke aan de vijandelijke
zi de de contrescarp
J fort is omgeven
^
g^
P
(waaropprikkeldraadversperringen),
wordt be ensd door een hoo
P^
g en muur met het voor dien muurgelegen
glacis. Aan de van den vijand
af
afgekeerde
zijde
keel)
de(de
keel
van het fort is in dien muur een toegang
^ l^
gg
g
A, terwijl zich aan die zijde
onder het glacis
meestal nogl^een kazerne bevindt, vanwaaruit de droge
gracht
g
g gr
B bestreken kan worden. Bij A. voert eenwe ^
eembare brug gover de gracht
naar
den
eigenlijken
^
toean C. De gracht
toegang
gebouwde bomvrije alerg
jen con
(z.g.
^ wordt bestreken door in het contrescarprPggalerijen
trescarP
koffers met
machinegeweren.
(J.,
)
( doorsnede.)) Het escarp,
> wordt
g
^ der gracht,
^
P aan de overzijde
verdedigd door een lagen
muur, waarop
versperringen. Contresca en esca
PContrescarp
g
rP zijn
J met een aardlasg bedekt, doch de kern van het fort (opP onze teekenin^ wit) )bestaat uit beton. Boven het escarp
steken
rP
de luchtkokers (I) uit voor de kazematten en mag
az iJnen daar beneden; H. (doorsnede) is een gang
g
welke door het fort loot;
els
F. is
J arftserkoe
P
P D. zijn
P voor zwaar geschut,
^E. voor snelvuurgeschut,
g
g
een observatiepost,
tevens
zoeklicht-installatie;
bij
L.
zijn
openingen,
van
waaruit
trappen
be^1PPen
naar
P
^1
neden gaan.
De versterking
door een groep
der beide an
andere is aan g
l; wordt gevormd
8r P van drie forten (de plaats
P
eduid door V). De zijden
van den erdoor gevormden driehoek bestaan uit verdedigingswerken van
g^
verschillenden aard, waarvan delaats
op de
door letters is aangegeven: M loo
loopgraaf met
P
P teekening 8^
loopgraven;
0, infanteriestellingen;
P, batter jveld eschut
^ Q,
Poor, N, gewone
Pgr
g
rJ
^>
g • houwitsersbatter"
R, veldspoor;
T, bomvrije
U, schans.
P
^ magazijnen;
Ontario, in het Z.
Fort William,^ stad in de prov.
P
0. van Canada; 16 000 inw.
Fort Forth, stad in den staat Texas, in het Z.
der Ver. Staten, aan dey
' 't -riv. 73 000 inw.
Forum, in het oude
Rome een openbaar plein,
P
P f
aangewezen
g ewezen voor het marktverkeer, de rechtsPle8^1^ en de volksvergaderingen. Het eerste en oor sPronke " ke F.F. Romanum)
Romanurn was het dal tusschen
het Capitool,
den Palatinus, de Velia en den EsquiP
linus te Rome, volgens
de overlevering
door Targoor
^
quiniu.s Priscu8 door het aanleggen
g^ van de Cloaca
maxima drooggemaakt
en later aan alle zijden
door
gg
monumentaleebouwen,
tempels
en basilieken
^
P
om
omgeven;
van verkeer van Rome.
g
^ het middelpunt
P
Zie de afb. bij
^1 Rome.)
) In de Middeleeuwen
verviel hetlein
en werd als weide gebruikt
P
g

(Campo vaccine); thans is het weder op
Pe
11 graven. Buiten Rome werd de naam F. in het
Rom. rijk
markt) dikwijls
$^
J ^ebruikt voor degroots
vlekken, die ontstonden bij
0 het aanleggen
^g der
groote wegen, zooals b. v. F. Cornelii, tegenw. Imola;
F. Hadriani, nu Voorburg; F. Livii tegenw. Forli;
o oli • ^
F. PO ilii thans ForlimPP
F. Gallorum,
, thans
Castelfranco tusschen Modena en Bologna; F. See. a.
ggusiavorum, thans Feurs bijJLyon,
^
Cuneo, in het N. W.
Fossano, stad in de prov.
Fossan0
P
van Italië, 19 000 inw. • academie; minerale baden
en zijdespinnerijen.
Pesari e Urbino, in
Fossombrone, stad in derov.
P
Midd.-Italië >10 000 inw. • zijde-industrie.
p-dorp
graafschap
in het ^
Fortheringhay,
Y^
rP
P Northam P
ton in Midd.-Engeland aan de Nen; 200 inw. ; rain
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van het slot F. Castle, waar Maria Stuart ter dood
gebracht werd.
Foucault, Leon Fr. natuur- en sterrenkundige,
g
geb. 18 Sept.
$
J^ vanaf 1855 verbonden
P 1819 te Parijs,
aan het Observatorium aldaar;est.11
Febr. 1868.
g
De Slingerproef van F.(in 1851, in het Pantheon)
schijnbar
bewees de aswentelinger
g aarde, door de schijnbare
van 0. naar W.
van het slingervlak van
g
een langen
g
g slinger.
Fouché, Joseph,
p^ hertog
g van Otranto, Fr. staatsman^g
geb. 21 Mei 1759 te Pellerin bijJ Nantes, werd in
1792 lid der Nat. Conventie, in 1799 min. vanolitie,
P
I tot hertog
in 1806 door Napoleon
g van Otranto
^
verheven. In 1810 viel hijJ in ongenade,
doch in 1813
g
werd hijgouverneur-generaal
van IllYr
ië; gedurende
g
g
J8
de 100 dagen
stelde
P
g werd hijJ weder min. van politie,
zich na den slaggvan Waterloo, aan het hoofd der
zij bemiddevoorlooP^
' eregeering
re eerie en bracht door zijn
van Parijs
Parij tot stand; onder LodeP
gde capitulatie
^ XVIII was hijJggezant te Dresden; hijJ werd teng de
ggevolge van het decreet van 12 Jan 1816 tegen
konin moordenaars" (d. z. die oud-leden der ConLodewijk XVIgeventie, welke vóór den dood van Lodewijk
stemd hadden) verbannen
^g• est. 25 Dec. 1820 te
Triëst
FougAres^ stad in het dep.
P Ille-et-Vilaine, in het
W. van Frankrijk(Bretagne)),
22 000 inw.
J
Antoine Q
Quintin, Fr. revolutioFouquier-Tinville,
q
nair,^g
geb. in 1747 te Herouel (Aisne), politie-spion,
P
P
tot openbaar
aanklager
werd door Robespierre
P
g bij
J
^
de Revolutionaire Rechtbank benoemd; in die
hoedanigheid
zond hijJ honderden naar het schavot,
g
tot hijJ
7 Mei 1795 zelf werdgeguillotineerd. F. T. is
en verachte Persoon waarschijnlijk de meest gehate
g
ster
li'kheid der Fr.
Revolutie. Misschien is het juister
^
te zeggen,
J^ maar bloeddorstigg
^ dat hijJ een eerlijk,
was. Meermalen kwam hij in verzet
geestdrijverJ
tegen
du salut public",
o. m. toen hij,
g het Comité
^^
P
te beginalvorens
het^
Proces van Marie-Antoinette
eischte. ZijnJ
eigen
— hi'J
nee besliste bewijzen
P
gproces
had zich na een tegen
beschuldig
g hem ingebrachte
—
ging, zelf ter beschikking
g
g der rechters gesteld
duurde 10 maanden. Onbaatzuchtig
iJ in zulk
g was hij
een mate, dat zijn
J inboedel biJj verkooP slechts 250
francs opbracht
en zijn
PP
J vrouw van kommer en ellenP
deestorven
is.
g
Fourier, Charles,> socialist,
>ggeb. 7 April
P 1772 te
Besan on was in den handel werkzaam te Marseille
en te Lon
Lyon,est. 10 Oct. 1837 ; hij
^ Jontwikkelde een
hetwelk
socialistisch stelsel Fourierisme volgens
g
van 12 tot 1800 personen (een„phalanx”)
groepenP
P
zich bij
J elkander aansluiten en in een»Phalanstére"
gezamenlijk
ook op
^
P Godin).
$re
J zouden leven. (Zie
Fourmies,^ stad in het dep.
P du Nord, in het N. van
Frankrijk,
• lasblazers Jen • merinos-wolJ > 14 000 inw. >g
industrie.
FOx^ Charles James Eng.
g staatsman en redenaar,
Henry
Fox
geb. 24 Jan.1749te
^ Londen,^ zoon vanH
rY
in 1768 lid van het
{(den eersten lord Holland),,
ry
Lagerhuis, steunde aanvankelijk het Tory-ministerie en was van 1770-72 lord der admiraliteit
van 1772-74 lord van de schatkist, waarna hijJ

overging
tot
de oppositie en met Portland en North
8^g
PP
in 1783 een ministerie vormde, dat echter nog in hetzelfde 'aar
weder voor Pitt moest wiJken ;^hij
^
J bestreed
giYi samen met Burke, later geheel
dezen in het begin
8
alleen, als een der voorvechters van het moderne
liberalisme, opP de meest besliste wijze;
na
Pitts
dood,
J
regeering
in Jan. 1806, tot de re
eerie geroepen,
P stierf hijJ
reeds na enkele maanden, 13 Set.
P 1806.
Fox, George,
,geb.
9 stichter van de Kwakers-secte,
Leicester), was
in Juli 1624 te Drayton
3^ (graafsch.
^
schoenmaker te Nottingham,
stichtte in 1647 een
g
emeente
onder den naam
van Genootschap
P
der
vrienden (zie Kwakers ;est.
g 13 Jan. 1690.
Fra Diavolo It. broeder duivel"), It. roover,
eigenlijk
geb. in 1771 in
g J Michele Pezzageheeten,
g
Calabrië, in 1806 aanvoerder van een opstand
tegen
P
g
de Franschen; 11 Nov. 1806 werd hijJ te Napels
P
opgehangen. — De oPera van Auber heeft met degeschiedenis van Fr. D. niets dan den naamemeen.
g
Fragonard, Jean Honoré Fr. schilder en etser,
eb.
17
Apr.
1732
te
Grasse,
est.
te
Parijs
22
Aug.
J
g
8
P
ug
1806 ; schilderde sierlijke
herdersidyllen,
m holoJ
y ^ 3^
'che allegorieën
enz.
gis
g
Henegouwen,
Frameries stad in de Belg.g prov.
P
g
ten Z. W. van Beren
g^ 13 097 inw.
Franc (frank), sedert 1796 de eenheid van het Fr.
muntwezen verdeeld in 100 centimes = 0.47 a
f 0.48. Inoud
g worden stukken gemunt, van 100,
50, 20Louis
of Napoleons)
en 10 F., in zilver van
^
P
5 2 1 1/2 en 1 F. Dezelfde munteenheid werd in
1816 aangenomen
door Sardinië (behalve Gonna),
g
in 1832 door België, in 1850 door Zwitserland, in
1865 door Italië (lire), in 1868 door Roemenië(lei),
(peseta), in 1873 door Servië
in 1871 door SPanje tp
lei en in 1882 door
dinar in 1880 door Bulgarije (lei)
Griekenland drachme ), verder, met het vijffrancJ rantstuk ^ p esa of piaster) als eenheid, door de meeste
Sp.-Am.
republieken,
In Finland heeft de mark
P
P
gelijke waarde als de F.; in Rusland staat de halve
gJ
imperiaal
in waardegelijkmet het 20 F.-stuk. OosP
tenriJ k-Hon
g
g arï
J e liet van 1870-92goudstukken
aanmunten van 8 en 4 gulden, die met de stukken
van 20 en 10 F. in waardegelijk
stonden
de Zwitg
8er8che F. Zwits. zilveren munt, tot 1850 aangeF. (Zie Lati'nsche
munt = 100 rappen = 1 a Fr.
?
^
.Muntconventie).
p
Francaville, 1) F. Fontaneto, stad in de, rov.
Lecce, in het Z. 0. van Italië; 22 000 inw. — 2) F.
de Sicilia, stad in het N.
W. van Sicilië, 5600 inw.
France, Anatole e' enAnatole Thilijk
J Jacques
^
geb
baut Fr. schrijver,eb.
Apr.
1844 te J
Parijs,
P
bibliothecaris van den Senaat lid van de Fr. Academie, letterkundeg criticus,
620. France.
schreef ggedichten in volmaakten vorm, vertellingen vol humor, novellen,
en; ook eschiedk.
geschiedk.werken o. a.
romans, beschrijvingen;
J
een Leven van Jeanne d'Arc."
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Francesca da Rimini,s de schoone dochter van 8edenkdag is 4 Oct. ZijiJ leven is o. m. beschreven
Thomas van Celano.
Guido da Polenta, heer van Ravenna, omstr. 1275 door zijn
J metgezel
8
Gianciotto Malatesta da Rimini
Franciscus van Paula,, De Heilige,
met den leelijken
^9 ,ggeb. in 1416 te
J
gehuwd,
beminde diens stiefbroeder Paolo en werd Paola (Calabrië), leefde als kluizenaar en stichtte
B
de orde der Minimen (z. a.); door Lodewijk XI naar
met dezen door haargemaal
verrast en gedood
g
g
kreeg
werd door Dante Frankrijk geroepen,
( omstr. 1278.) Haar geschiedenis
g P
g hij
J van Karel VIII een
g
ald. 2 Apr.
in de Divina Commedia" vereeuwigd en is ook klooster te Plessis-les-Tours;est.
g
P (zijn
(J
verklaard.
later meermalen dramatisch behandeldo.
( a. door gedenkdag )1507 in 1519 heiligg verklaard
f ).
e, stichtte met mad.
Franciscus van Sales, De Heilige,
Silvio Pellico, P. Hese,
y M. Greif).
geb. 11
Franceville, station in de Fr. kolonie Gabon de Chantal de orde der Salesianerinnen,^g
Au . 1567 te Sales in SavoY
e, P
priester, bracht N.in Neder-GuineaFransch
Kongo), aan den boven- Aug.
(
looper
Ogowe,
g werd in
P
g ^ in 1880 door S. de Brazzage- SovaYe weder tot het Katholicisme terug,
1602 bisschop
est. 28 Dec. 1622 te
sticht.
P van Genève;gest
Franche Comt6 het voormalige vrij-graafschap Lyon, heilig verklaard in 1665, gedenkdag
g
g 29 Jan.
Francs-archers („vrijschutters"), de eerste staande
Boor ondië
een provincie van het oude Frankrijk,
J
P
Fr. infanterie, in 1448 opgericht,
met voetboog,
piek
ongeveer
eever de tegenmet de hoofdstad BésanS on, on
Pgg
P
g
boog
waarvoor elke Fr.g ewoordige
g
g bewapend,
P
P Doubs, Haute-Saone en Jura; sedert ofewonen
gdep.
meente éénekleeden
en bewapenden
man moest
1678 aan Frankrijk.
P
g
J
Francis ( Francië )^ verlatïJ nschte naam van het leveren.
Franc-tireurs, in den F.-D. oorlog
rondland der Franken,, inz. van de graafschappen
PPen
g van 1870-71
^
waarbij
waarbi
zich ook boeren e. a.
etsn9
ers tot een her- een Fr. vrijcorps,
om Parijs,
t, welke onder de C^
to om werden vereend,
^
g vandaar de naam van de aansloten; zijJ voerden een guerilla-oorlog
g in den
rug
Tegenw.
verstaat men onder
latere Fr.rov.:
Isle de France.
g der D. troepen.
P
g
P
die opp
eigen
Franciscanen, Minderbroeders of Minorieten, F.-T. in het alg.
g burgers,
g
g gelegenheid
g g
0. F. M.), mee oorlog
g voeren.
((Lat. Ordo ratuur minorum, afgekort:
g
Franeker,
later ook Sera i'nsche of Grijze broederagenoemd,
, ggem. in het N. W. van de prov.
Prov Friesaan den spoorweg
de leden van de door Franciscus van Assisi in 1210 land, 77 66 inw. — De stad F. ligt
^
P
Leeuwarden—Harlingenen en den locaals P
oores eg,
waren in e- Leeuwarden—Harlin
orde, die gehouden
tegestichte
Assisia
g
heeft ongg. 7000 inw.; beaan zieken- Franeker—Tjummarum,
heele armoede te leven en zich te wijden
]
van 1778--1780 vervaardegd door
verpleging,redikin
' ; in 1223 door kendlanetarium,
predikingen zielverzor^g
P
-1811 bezat F. eenhoogehooegroote voorrech- Eise Eisi
paus Honorius III bevestigd
g en
nga; van 1585-1811
^
P
die door Napoleon
opgeheven
werd. F. bezat
tenPortiuncula-aflaat
(volkomen aflaat ; het recht •
p
Pg
(
reeds in 1191 stedelijkerechten.
van overal zonder verlof van dearochiale
geestelijkP
J
8
in het N. W. van dewProv..
Franekeradeel,gem.
held terediken
en de biecht te hooren begiftigd. Zi
PZij
g
deem. Franeker in twee
waren invloedrijke
medediners
J
g der Dominicanen Friesland, 5221 inw.; doordegem
verdeeld, een N. W. deel, Franeker
V ig
f a ri
voor hooge
kerkelijkeambten, op de universiteiten
gP
zij (Boer, Schalsum, Ried, Peins en Zweins)) en een Z.O.
en in de scholastieke theologie
^ later scheidden zij
Observanten, die in 1415 op
zich in de strengere
P het deel (Tjum, Hitsum, Achlum, Midlum, Herbaaium
g
concilie van Constanz als orde erkend werden en Dong'um .
Franken ^dit woord vertaalt men gewoonlijk
en in 1517 door Leo X den voorrangg verkregen
J door
g
g
boven de minder strenge
g Conventualen. Van deze „vrijen", misschien beteekent
Observanten scheidden zich de CaPucJinen weder het echter zooveel als ,wilden"
als zelfstandige
g orde af. Sinds 1897 zijn
J de ver- „barbaren"; anderen leiden het
schillende vertakkingen
der F., als Frates minores af van rancho,„werpspeer"),
g
vereend. Hun W.-Germaansche volk, een
onder één„minister-generaal"vereenigd
bestaat uit een donkerbruine of verbond van verschillende kleizwarte wolleni
om het lichaam, een ne volksstammen, dat het eerst
g
PJmet gordel
ronden kapP en sandalen. Een vrouwelijke
vrouwelijk tak van de in de 3e eeuw aan den Benedenzij
zij werden later
wordt gevormd door de Clarissen; een derde Rijn
J optrad;
P
verdeeld in Ri puarische F. ^ tus orde, de Tertiariërs, in 1221 voor beideeslachten
g
schen Maas en Rijn van de
gesticht,, mocht wereldscha zaken drijven.
g
Franciscus van Assisi, De Heili9^e stichter van de Betuwe tot bijJ Luik, Trier en
order der Franciscanen (z. a. ,eb.
g 1182 te Assisi, Bonn) en Salische F. ( links
trok van 1208 af, boeteredikend,
rond, or gani- van de Maas tot de Somme);
P
seerde in 1210 een bedel-orde, deed zendingstochten verder behoorden tot nog
g hen
en woonde vanaf 1224 als kluizenaar op den
berg de Chamaven (in Utrecht en het
g
Alverno in Italië alwaar Christus in deestalte
van Geldersche) en de Chattuariërs
g
een seraPJ
hi n, hem zijnlidteekens zoude hebben ((in het Kleefsche en zuidelfJ
opgedrukt
(vandaar zijn naam Sera i'nsche ker). Beide hadden ei8en volksPg
Frankisch
vader" en die van zijn orde Serafs nsche
broe- rechten
rechten(Le
Lex Salim en Lex
J
krijgsman..
ders" ,g
gest. 30 Oct. 1226 in de Portiunculakerk
). De Ripuariërs
P
oever" stichtten omstr. 500 eente Assissi;, in 1228 werd hijJ heiligg verklaard;^ zijn ( van Ria
p „oever"
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rijkmet Keulen tot hoofdst. en dat zich langs
g
de beide oevers van den Rijn
J uitstrekte. De Salische
Franken bereidden door hun doordringen
g in Gallië
de stichtingg van het Frankische Rijk
J (z. a.) voor.
Franken, hertogdom in het oude Duitsche rijk,
aan de beide oevers van den Rijn
J en van de Main;
hetebied
van het volk der Franken, die aan het
g
Duitsche (Oost-Frankische)
rijk in 911, in hun uit)J
nemendsten aanvoerder Koenraad I, een koning
schonken; in 939 werd het stamhertogdom
o
Pgeg
heven, doch de hertogelijketitel bleef bestaan,
zoowel in Rijn- als in Oost-F. Sinds 1837 leeft de
Beinaam F. voort in dien van de 3 noordelijkste
J
ersche reg.-distr.: Ober-F., Mittel-F. en Unter-F.
Frankenberg, stad in het Z. W. van Saksen, in
het reg.-distr.
Chemnitz, 14 000 inw.; veel industrie.
g
Frankenthal stad in het N. van het Beiersche
reg.-distr.
Rheinpfalz,
P t 19 000 inw.; ^ijzer- en klokg
orceleinkengieterijen; ^in de 18e eeuw belangr.
g P
bakkerijen.
J
Frankenwald,geb. in Beieren en Reuss, tusschen
het Fichtelgeb.
en het Thiirin ger Wald, behoorend
g
tot deauwakken-formatie;
D5braberg, 794 M.,
^
Wetzstein, 785 M. ,
Frankfort aan de Main, stad in het reg.-distr.
Wiesbaden in het Z. W. van Pruisen, tot 1866 een
der vier vrije
J steden van den Duitschen Bond, aan
den r. oever van de Main, 415 000 inw.; academie
en, hoogeschool
voor navoor sociale wetenschappen,
PP
g
tuurwetenscha en en 2 conservatoriums voor muziek; raadhuisuit
( den Rom. tijd,tot 1866 zetel van
Kath.
den Frankforter Senaat) , in 852 gestichte
g
domkerkwaarin van 1562 af de D. keizers werden
domkerk(waari
de Prot. Pauluskerk (in 1848-49 zetel
g
Turn- en -Tanivan de Nationale Vergadering) (het
(
schealeis
(van
1816-66 zetel van den Bondsdig );
(
p
Goethe's g eboortehuis, met het Goethe-museum, het
Duitsche-Orde-huis, enz. ; belangr. handel en industrie. — Napoleon vormde in 1810 uit F. met Hanau,
Fulda, Wetzlar en Aschaffenburg voor den vorstRijnverbond, Karel van Dalberg,
primaat van het R'nverbond,
9
P
een g roothert0gd. F. (5230 K. M'., met 302 000
inw.); in 1815 werd F. tot vrijeJ stad verklaard.
16 Juli 1866 werd F. door Pruisen bezet en 18 Oct.
1866 bi'
Door den Vrede van
gJ
J Pruisen ingelijfd.
Frankfort,^ 10 Mei 1871, tusschen het Duitsche Rijk
J
en Frankrijk,werd de F.-D. oorloggbeëindigd.
g
Frankfort aan de Oder, hoofdst. van het Pruis.
reg -distr. F. 19196 K. M2., 1202 021 inw. in de
Pnov. Brandenbur
g , aan de Oder, in het 0. van
Pruisen, 68 000 inw.; hoogeschool
( 1506-1811 ).
g
g van DuitFrankforter Vorstendag,
Vorstendi vergadering
g
ache vorsten, door den Oostenr. keizer bijeen
J
geroepen ter beraadslaging
P
g van de
gg over de hervorming
staatsregeling
g g van den Duitschen Bond, welke van
17 Aug.
g tot 1 Set.
P 1863 te Frankfort aan de Main
werdehouden.
g
Frankforter Parlement, van 1848-49. Zie Duitschland)
{ Geschiedenis .
Frankische 1s
rik Het, door de Salische Franken
onder Clovis in 486esticht
werd
eerst geregeerd
g g
^
g
door het huis der Merovi ers • na den dood van

Clovis (in 511) vaak verdeeldin
verdeeld(i het 0. : Austrasië
het W.: Neustrië), door overwinningen
g op
P de
Bourgondiërs,
Thiiringers
en later op
g
g
p de Beieren
Chlotarius I vereenigd
vergroot.
vereende het voor korten
^
{
)
558-561
; onder
diens zonen werd het het tooneel van bloedige
g familietwisten; onder Clotarius II
werd het in 613 weder vereend.
g Naast de koningen
g
kwamen van lieverlede de huis- of hofmeesters
(majordomus) tot macht en vestigden
de macht
g
van het Karolin9sche Huis,
Huis dat door Pippijn
pp ^ den
Korte 741-768 tot de koninklijke
Korte(741-768)
J waardigheid
kwam (752). Deootste
uitbreidinggverkreegg het
^
F. R. onders diens zoon Karel den Groote, die de
grenzen in het N. tot aan de Eider, in het Z. tot aan
den Ebro en tot Z.-Italië, in het 0. tot aan de Elbe,
de Saale, het Bohemerwoud, de Theiss, de Drau, en
de Sau uitzette, waaraan hijJ de wijding
J g tot de Rom.
keizerswaardigheid
te danken had (800). Zijn zoon,
8
Lodewijk de Goede gest. 840), miste de kracht zijns
J
vaders en diens zonen verdeelden het rijk
) herhaaldelijk,
ten
slotte
door
het
verdrag
van
Verdun
843
J
(
),
g
waarbij
J de scheiding
g tusschen Duitschland en
Frankrijk werd ingeleid.
Frankrijk
g
Frankisch recht, het recht van de Germ. yolksstammen der Franken, de voorn. monumenten
ervan zijn
) de Lex
J de Lex Salica ((z. Salische wet),
Ribuariorum en deLex (of Ewa Chamavorum alsmede
de Capitularia
( z. a.)) en de wetten der koningen.
p
g
Franklin, het meest N. district van Canada, de
Noordpool-eil.
omvattend; 13 070 000 K. M2., 1000
p
{ Baffinsland ;) in 1895 georganiseerd.
Eskimo'sin
g g
Benjamin, N.-Am. staatsman, geb.
17
Franklin, Benjamin,
g
boekdrukkerij
Jan. 1706 te Boston; eigenaar
van een boekdrukkerij
g
schrijver; in 1735postte Philadelphia
en politiek
schrijver;
P
p
P
meester-generaal
van alle Eng.-Am.
koloniën; hi'J
g
g
arbeidde van 1775 af aan haar onafhankelijkheid,
J
onderhandelde in 1776 daarover te Parijs
f en vertegenwoordig de van 1778-85 de Ver. Staten bijJ
het Fransche hof; hij
J onderteekende op
P 20 Jan.
1782 met de Eng.. commissarissen te Parijs
J de vredesvoorwaarden; van 1785
—88 was hijJpresident
P
van het congres van PennsYlvanië; g est. 17 Apr.
P
1790 te Philadelphia.
HijJ
P
was de uitvinder van den
bliksem-afleider en schri'J
ver van uitnemende boeken
overractische
zedeleer.
p
Franklin, Sir John, Eng.
622. B. Franklin.
g
zeevaarder,eb.
16 Apr.
P
g
voerde
, voer vanaf 1819 het be1786
l te Spilsby
(
p Y (Lincoln),
vel over verschillende Noord-pool-expedities; was
van 1836-43ouverneur
van Van Diemensland,
g
uit voor
zeilde 19 Mei 1845 met Crozier en Fitzjames
?
een nieuwe Noorde oolvaart bereikte 4 Juli de Walin de Melvilleg
^'sch-eil., en werd het laatst gezien
uitgezonden,
s
baai. De expedities,
ter zijneroopsporing
g
^PP
g
p
konden vaststellen, dat F. door het ijs ingesloten,
op
J schipP was overp 11 Juni 1847 aan boord van zijn
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leden en dat zijn
van honger
J metgezellen
g en koude
g
om het vasteland
waren omgekomen
bijJhun
Ppoging
^g
g
over het ijs te bereiken.
in West-EuroFrankrijk
Frankrijk,
P
1 Fr. La France, republiek
a^ zonder het gedeelte
van het Meer van Genève
g
( 229 K.M2.) 536 464 K.M2. De kust (3120 K.M.,
waarvan: Middell. Zee 615, Kanaal 1120, Atl. Oceaan 1385 K.M.) slechts weiniggg
geleed: schiereil. Bretagn
e en Cotentin ,talrijke
J havens. In 't N. en W.
Voornaamstegelaagland,
in 't 0. en Z. gebergten.
^
^
g
(Vignemale
3290 M.) , W.-Alpen
bergten : Pyreneeën
P
(
Yr^
Mont-blanc 4810 M. Fr. Centrale hoogvlakte, in
den 0. rand de CevennenMont-Mézenc
1754 M.,
(
in de hoogvlakte van Auvergne (Mont-Doré) 1886 M.
hoog;
g, het Z. uiteinde van de Jura met het hoogste
g
(Ballon
(
g
g (1723) M., de Vogezen
P unt Crêt de la Neige
d'Alsace 1254 M. Argonnen
(450 M. en Ardennen
g
500 M.). Tal van rivieren : de voorn. zijn:
J Seine,
Loire, Garonne, Rhone, meer dan 50 andere bevaarbare rivieren (Somme, Ome, Vilaine, Charente,
Adour,> Aude, Herault, Var),
) tal van scheepvaartP
kanalen : te samen 13 729 K.M. bevaarbare waterbehoort in
wegen
P
8 meren. Deplantenwereld
g ; weinig
't N. en 0. Midden-Euro
tot de P. flora, in de Provence en in het RhBnebekken tot de flora der Middell.
eJ n, ceders); in 't Z. W. tot de Atl.
Zeewi
(Jn olijv
overgangszonealtijd
( J groene eiken).
) . -- Bevolking 39 643 000 inw., 73,8 Pper K. M2 .; hoofdzakelijk
Franschen,^ een Romaansch gemengd
g
8 ras, samen 8esteld uit onderwopen Galliërs (Kelten), Romeinen, die
zich hier kwamen vestigen,
en Frank. stammen, waarin
ethnolo ' ch beschouwd het
Keltische element overheerscht, dat echter door de
taal tot den Lat. stam wordt
Brekend; daarbij
daarbij komen Wagerekend
len, Bretagners, Italianen,
Basken en Cataloniërs, Israëlieten Zigeuners
en Cag
• ots (z. en
a. ; de vreemdelingen
, 623. Wapen
g
P
zijn
van Frankrijk.
J Belgen, Italianen en
Duitschers. Een bedenkelijk
J
verschijnsel
is in F. de geringe
J
g g e toename der bej jaren geweest
dat de sterfte de8evolkin ^g. Er zijn
8
J]
boorte overtrof. In 1913 kwamen opP 10 000 inw.
evallen voor en was
eboorteng
en 178 sterfgevallen
188er
een toename van 41 901 zielen. In hetzelfde jaar bedroegn
Italië (ong.
( g 35 mill. inw.) de toename
^
498 197 zielen. -- Naar denodsdienst
zijn
J de Frang
gedeelte Katholieken; weinig8
schen voor 'tootste
^
Ongeveer
Protestanten1.6°oenlsraëlieten.On
o van
^
de bevolkingá leeft van den landbouw; 70 %o van den
bodem is bebouwd,^ waarvan er 3 %o voor den wijnvan F. overbouw wordtebruikt.
De wijnproductie
g
treft die van alle andere landen; vooral Bordeaux-,
Van veel beteeBourgogne- en Champagnewijnen.
Cham ^ J
kenis zijn
J'
J in 't Z. en Z. 0. de zijdecultuur en de oliventeelt. Graanproductie
(29
( %o van de bodemopperPP
P
vlakte )en veeteelt wel aanzienlijk,
J^ doch niet voldoende. Suiker en aardaPPels worden naar 't bui-
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tenland uitgevoerd;
15 %
o van 't land bestaat uit
g
bosch. F. is rijk
ijzer, zout en heeft
J aan steenkolen, ijzer
van minerale bronnen. Van zeer groote beteekenis is de industrie, in wol (vooral in de Normandië,
Picardië en in Vlaanderen), linnen (Normandië),
art. Rhone, Loire en Nord), katoen,
zijde(in( de dedepart
enz. Wat het vervaardigen
J
g van luxe-voorwerin. Van even
P
P en betreft, neemt F. de eerste plaats
De invoer bedroeg
oote beteekenis
is de handel.in
g
1911: uit vreemde landen ruim 7136 mill. francs, uit
de Fr. koloniën bijna
J 900 mill. francs, de uitvoer:
naar vreemde landen 5279 mill.; naar de Fr. koloniën
bijna
J 798 mill. — Uit Nederland en Kol. voerde F.
1421/2mill.
mill.,naarNederland enKol. voerin voor ) 1421
de het uit voor ruim 65 mill. francs. In 1911 had F.
50 232 K.M. spoorwegen, in 1911: 182 794 K.M.
telegraaflijn.
^ J — Staatsregeling
g g en bestuur. F. issedert Sept.
een Ppresident staat
P
P 1870 een republiek;
aan 't hoofd, hijJ wordt door de nationale ver gadeB
ring(de
vereende
seg
g Kamers) voor 7 jaar gekozen;
g
Volgens
dert 1906 staan hem 12 ministers ter zijde.
^
de wet van 25 Febr. 1875 wordt de wetgevende
g
macht direct uitgeoefend door de Kamer van Af evaardi gden, die voor 4 jaren
worden gekozen
(sedert
(
]
g
1885 één afgevaardigdeop
o 70 000 inw.) en indirect
wordt zijJ uitgeoefend
door den Senaat (300
leden,
(
g
die voor 9 jaren worden benoemd). Administratief
wordt F. verdeeld in (1911) 87 departementen
(met
P
362 arrondissementen, 2911 kantons en 36 222 gemeenten; hoofdstad is Parijs.
P
J Ieder departement
staat onder eenprefect,
^ die bijgestaan wordt door
P
een al8emennen raad. Het bur^
erli'k
J recht wordt
uitgeoefend
door vredegerechten,
arrondissements8
g
rechtbanken en hoven van appel,
PP het strafrecht door
appel,
olitie-rechtbanken strafkamers en hoven
politie-rechtbanken,
PP
voor misdaden bestaan er rechtbanken van gezworenen ; opperste
PP
ggerechtshof is het hof van cassatie(burerli'k
g
J en strafrecht).) Begrooting (1913) in ontvangst
en uitgaaf
• openbare staatsschuld
8 4738 6 mill. francs. >P
1 Jan. 1913: 27437,6 mill. francs, waarbij nog komt
de vlottende schuld(op
schuldo 1 Oct. 1913: 1432,5 mill.
francs). — Het leger bestond in 1914 uit 21 legerkorpsen
en 8 davaleriedivisies, op
P vredesvoet ruim
rP
41 2á 43^ mill. man.
811 000 man,^P
op oorlogssterkte
g
De vloot telde in 1913: 21 linieschepen
P van 8950 tot
23 470 ton, 20antserkruisers,
9 beschermde kruiP
sers, 247 torpedobooten,
60 duikbooten, enz. -P
bevan een wapen
In de
p voert Fr. de ineengeslingerde
letters R. F. Ré
( pubh que Francaise) (' .
8 er
623); de vlag
g is rood, wit, blauw, in verticale banen
(het blauw tegen den stok). — Koloniën en Protectoraten in Afrika (Algiers, Tunis, Marokko, Mauretanië Senegal,
Y Fr.
8^ Guinea,^ Ivoorkust, Dahomey,
Kon o en Somaliland, samen: 6 936 200 K. M 2. met
34 293 000 inw.), Amerika N.-Am. eil. St. Pierre en
Miquelon ^; Martinique
P in W.-Indië,
q en Guadeloupe
en Ca
enne in Z.-Amerika; samen 82 000 K. M2.,
Cayenn
452 000 inw.),AziëPondiché
(
rYCarical, Yanaon Chanderna8ore en Mahé in V66r-Indië; Cochinchina> Annam, OpperPP en Neder-Laos, Tonkin. g
acht
in Achter-Indië en het Chin. P
^ebied: Kwan tsoe-wan
; samen 720 759 K. M 2. met 17 294 000
jg
g^
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inw.),Lid. Oceaan en de Zuidzee Réunion, Madagaskar, Comoren, Kerguelen-, St. Paulo- en N.-Amsterdam-eil.; N.-Caledonië, Tahiti, enz.; 623 700
K.M2. met 3 458 000 inw.).
Geschiedenis. Fr. vormde het voornaamste deel
van het oude Gallië (z. a.), dat in 't begin,
8^van de
5e eeuw in het Z. door de West-Gothen, in 't 0. door
de Bourgondiërs,
in 't N. door de Franken veroverd
g
werd. Chlodwig (Clovis),
(
) koning
g der Franken, vereens8 de de verschillende volksstammen tot het
groote
Frankische rijkz.(z.a. , )hetwelk weer gesplitst
P
gmg
werd door het verdrag
8 te Verdun (843). De W.
landenNeustrië,
A
uitanië
en
de
Spaansche
Mark
Mark)
q
(
P
verkreeg
g Karel de Kale.
Onder de Karalingers (834-987)
(
)verzwakte de
koningsmacht
door de voortdurende opstanden
der
^
P
vazallen en van deeesteli'kheid,
Karel de Kale
J
8
de Spaansche
Mark; onder hem
P
( 843-877 verloor
)
zijn opvolgers L odewijk
maar nog
^ den
8 meer onder zijn
Stamelaar(877-879), Lodewijk III(879-882) en
Karloman 882-884 brandschattende Noormannen
Karloman(882-884
kustprovincies.
Lotharingen
g ging weer verloren
P
aan Duitschland; het Cisjuraansche
Bour 8ondië
J
werd een zelfstandig
g rijk,toen Karel de Dikke,
koning
g van Duitschland, die in 884 door de Westfrankischeooien
tot gebieder
was uitgeroepen,
g
^
in 887 onttroond werd en in zijn
plaats graaf
Otto
JP
gr
van Parijs(887-898) koning^werd. Diens opvolger,
eerst tegenkoning, was de zoon van Lodewijk
^ den
Stamelaar, Karel III de Eenvoudige
9((898-929), die
in 911 Normandië aan de Noormannen als leen
moest afstaan. Na de schijnheerschappij
J
PP J van hertogg
(929-936)
_Rudolf van Bourgondië
9
(
) volgde de zoon
Lodewijk I V, d'Outremergenaamd,
van Karel III, Lodewijk
g
J zoon Lotharius 954—
( $36-954 )en opPdezen zijn
986 waaropP met diens zoon, L odewijk
9 V, den Luie,
van de Karolin9ers uitstierf.
in 987 de dynastie
Yn
De reeks der Ca ingers ((987-1328)
) werdgeet, graaf
van Parijs
opend
door Hugo
u9 Cap
J en Orleans,
8T
P
hertog
g van Francië( 987-996 ,) echter noch hij, noch
zijn
naaste opvolgers, zin zoon Robert(996-1031),
JJ
—
diens
1Phi
zoon
diens zoon Hendrik
( 103160),
vermochten de verzwakte kolips
p 1 ( 1060-1108 ), vermoc
ningsmacht
op te heffen, die vooral gevaar
liep,
P
8sP
8
toen de machtigste
g Willem van Nor^ vazal, hertog
mandië door de overwinning
(
) de
J Hastings
8^ (1066)
gbij
Eng.
verkreeg.
^ VI
g koningskroon
g Eerst Lodewijk
g
(1108-37)) bracht de vazallen weer totehoorzaamg
heid terug
P der steden en van het landg met behulp
volk. Lodewijk VII(1137-80) was in bestendigen
strijdmet zijn
zijn machtigen
^9e
'
g vazal Hendrik II Plantagedie in 1152 door het huwelijk
net van Engeland,
g
J met
Lodewijksgescheiden
ggemalin Eleonore van Aquitag
Eerst Lodenië heel Z.-W.-Frankrijk
J had verkregen.
g
wi'ks zoon Phils^II Augustus
u9
((1180-1223), beëindigg
de den strijdmet Engeland. HijJ ontnam den Eng.
$
koning
g Johan zonder Land in 1204 Normandië, Maine Touraine en Poitou en handhaafde deze veroveringen
g bi'
J Bouvines (1214). De macht
g door de zee
van het koningschap
door zijn
J
P werd ook uitgebreid
g
g
zoon Lodewijk VIII ( 1223-26 door diens oorlogen
g
Lodewijk
met Hendrik III van Engeland.
g
^ IX, de

de rechtspraak
en de
Heilige
P
^ ((1226-70)) regelde
g
wetgeving
der Gallig
J
g en verzekerde de vrijheid
kaansche Kerkz.( a.) door
de Pragmatieke
Sanctie.
)
g
Onder Phils III (1270-85) werden Poitou,
Auvergne
vereend.
^ en Toulouse met de kroon vereenigd
Philipss I V, de Schoone,(1285-1314)
) schafte de
(
feudale reg
eerie^vormen geheel
af, beriep
P in 1303
g
voor de eerste maal den Derden Stand (Tiers-état
in de staten-generaal
en maakte hetpauselijk eg
8
zagafhankelijk
afhankelijk van de kroon. Zijn
^ zoons en o P volgers Lodewi'kX(1314-16), Philips V(1316-21)
Karel IV(1321-28),, met wien het Huis der Capein rechte lijn
lijn uitstierf, oefenden bijna
tinger8
J zonder
^
verzet een onbeperkt
gezag
P
g g uit.
De troonsbestijging
vanJ
de zijlinie der Capets
n9ers,
J$^g
de Valois, in denersoon
van Philips VI 1328--50 ,
P
den neef van Philips
p den Schoone, had lange
g successieoorlogen met de En 8elsche koningen
g ten gevolge,
g g
die eveneens aanspraak
op
P
P de kroon maakten.
Phils
1^ II werd in 1346 bijJCrecyYoverwonnen,
die bij Maupertuis
Jan 1 (1350-64),J
Pe
g gevangen
8 genomen werd1356
, moest in 1360 bijJ den vrede van
(
het geheele
oude Aquitanië
afstaan aan
Bretigny
q
^Y
g
Eduard III van Engeland; in het binnenland hadden overal oproerige bewe
enP
plaats, een vreese8^'8
lijk
de z.g.
verwoestte het
q
J boerenoproer,
P
g Jacquerie,
land. Karel V (1364-80)) had in 1377 alles terug
veroverd, behalve Calais en Bordeaux. Onder Karel
VI (1380-1422),die op Pminderjarigen
g leeftijd aan
de re
eerie kwam en al heel gauw
regeering
g krankzinnigg
werd, kwam het in F. tot een vreeselijke
J verwarde Arma acs
ring. Tweepartijen,
8m en de Bourgni
ons bestreden elkaar verwoed, terwijl Hendrik V
gnJ
van Engeland
bijJ Azincourt (1415)
(
) een Fr. leger
g
8re
vernietigde en in 1417 samen met den hertog
g
Parijs
veroverde;
in
1421
verkreeg
van Bourgondië
9
J
. Henen opvolgen.
hij
P 8en
^l de verzekering
g in F. te zullen
drik stierf echter in 1422 en al spoedig
P g na hem
Karel VI. Zijnzoon, Karel VII(1422-61), zette
den oorlog
voort, won hun
8 de En elschen
8
gteen
veroveringen
terug
van Jeanne
P
g vanaf het optreden
g
d' Arc in 1429, opP Calais na. Lodewijk XI(1461-84)
onderwierp
óote leenheeren, inz. de huizen
rP de
^
hadden
Bretagne
a9 en Bour9 ondië die zich vereenigd
tot de Li
e du
biera ublic" en na den dood
» gu
P
van Karel den Stoute (1477)begon
g hijJ den strijd
met Oostenrijk
erfenis. BijJ
Oostenrijk om de Bourgondische
g
den vrede van Arras (1482) verkreeg
J Bourgondië,
ghij
en Provence. Kaen te voren reeds Maine, Anjou
J
rel VIII ( 1483-98 veroverde Bretagne en begon
g
toen zijn
naar buiten;^ hij, zoozijn veroveringspolitiek
^P
wel als Lodewijk XII(1498-1515) en Frans I
(1515-47),
gewapenderhand
P
)^ trachtten tevergeefs
(
g
g
hun aanspraken
op
te doen gelP Milaan en Napels
P
P
den ; de laatste werd door keizer Karel V in 1525
bij
J Pavia overwonnen en moest bijJ den vrede van
Crépy
PY (1544) afstand doen van Italië. Onder hem
werd het ststeem der absolute monarchie in F. voltooid. Hendrik II(1547-59) bezette in 1552 met
hulp
P van de D. Protestanten de bisdommen Metz
en Verdun en handhaafde zich in dit bezit bijJ den
1559. Onder hem en
Cambresis1559.
vrede te CateanCambresis(
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van de Staten-Generaal
een bijeenroeping
ook onder zijn
) drie zwakke zoons, Frans II (1559— algemeen
g
60), Karel IX(1560-74) en Hendrik III(1574-89), met wier hulp
P de teruggeroepen Necker den staat
die hun moeder Catharina van Medici en den her- hervormen moest. Zij kwamen samen opP 5 Mei 1789;
ooien invloed opP de regeering
grooten
togen
P voorstel van
g
g toe- 17 Juni verklaarde de derde stand op
^ de Guise
Sieyès
dat zij
stonden, bestreden delitieke
en kerkelijke
y
J de eenige
^
g ware nationale vergadePoP
en hiermee begon
tijen
elkander. Depogingen om het oopkomend
komende ringormde
8 de Revolutie. —
g
9
de
constitueering
van
de
meteweld
te onderdrukken (bloedbad Fransche revolutie. Op
P
g
g
20 Juni in de z.g.
te VassyY in 1562, Bartholomeusnacht, 1572) voerden Nationale Vergadering
8^
8 volgde
^
Kaatsbaan delechti
enooten ).
tot bloedige burgeroorlogen(z.
z. Hu9
^
P
^e eed der af evaardi
gden
Met Hendrik IV(1589-1610), die, als naaste niet uit elkaar te gaan, voordat de nieuwe constituzou zijn,
troonopvolger, na den moord op
J waarop
P de koning
g de troepen
P en saP Hendrik III aan tieereed
g
spraak
op
P
P de kroon maakte, kwamen de Bourbons mentrok en Necker verbande. Dit veroorzaakte 14
aan dereeerin
g
^ ; door het Edict van Nantes( 1598) Juli de bestorming der Bastille. 4 Aug. hief de Narechten oP;
herstelde hij
de verwarde tionale Vergadering
^ alle leenheerlijke
J
J den godsdienstvrede,
g
g
staatszaken door administratieve maatregelen. On- 6 Oct. moesten de koninglten de Nationale Ver gade8
zetel van Versailles naar Parijs
der Lodewijk XIII(1610-43) richtte Richelieu ringun
J verPlaatg
ingedeeld;
vanaf 1624 het absolutisme in modernen vorm in, sen ; het land werd in 83 departementen
^
P
De financiëele nood
doordat hij
J den weerstand van den adel brak en de centralisatie doorgevoerd.
g
goederen en
den strijd8
tegen het huis Habsbur9 tot een gelukkig
J g
g leidde tot een confiscatie der kerkelijke
g
tot de uitgave
der beruchte assignaten
de geestelijke
einde voerde. Zijn
Zijn politiek zette Mazarin gedurende
$^
$
J
8
g
orden, de gilden en de adel werden
dee
d van Lodewijk XIV (1643-1715) voort, en wereldlijke
J
J^
wat tengevolge had, dat een groot deel
verwekte echter daardoor een laatstenooien
o P - afgeschaft,
^
g^
stand van den adel in 1648, de z..
g Fronde z.a. , dien van de aristocratie het land verliet. Ook de koning
1661 greep trachtte 20 Juni 1791 te ontvluchten, werd echter
hij eerstg^
na langen strijdmeester werd.In
P
en moest de $Td
grondwet van
Lodewijk XIV zelf het staatsroer in handen en nu naar Parijs
J teruggebracht
^g
Oct. kwam er een wetge-,
begon
een periode
van veroveringen,
die F. een 3 Sept.
P 1791 beëedigen.
^
P
^
8
Conventie)) bijeen,
tijdlang
in Europa
ti
(
J
J
P verzekerden. vende vergadering
g (Nationale
PP
g de oppermacht
gekozen
was;
Reeds bijJ den Westfaalschen vrede (1648)
J
) had F. een die onder den invloed der Jacobijnen
g
(
wisten den koning gte bewegen,
20
groot deel van den Elzas, de Sundgau
en de bis- de Girondijnen
g
g
^
ril 1792 Oostenrijkden oorlog te verklaren; de
dommen Metz, Toul en Verdun verkregen,
g bijJ APg
deden de opwinding
den Pyreneeschen vrede (1659) een deel van de Z. nederlagen
P
g
g van de menigte
Zi drong8 20 Juni de Tuilerieën binnen; 10
Nederlanden en hetf scha Roussillon.
De Devo- stijgen. Zij
P
het paleis bestormd,
de koning
lutie-oorlog
P
g
^ voordeel aan, Augustus werd
g bracht F. slechts weinig
daarentegen
0 den vrede van NiJ vluchtte naar de Nationale Conventie; deze schorste
8re verwierf het bij
De
meen
J familie gevangen.
1^
g
6 (1678) Franche-Comté en een deel van hem en nam de koninklijke
waren door de September-moorden (2
Vlaanderen. Niettegenstaande
de bevordering
(
8re
g van gematigdenP
handel en industrie onder het bestuur van Colbert, tot 4 Sept.)) beangst, zoodat in de Nationale Conwas F., vooral tengevolge van den oorlog
tegen
gP J de overP de radicale Bergpartij
1^
8 de ventie opP 21 Sept.
Euro . coalitie (1688-97)
Europ.
) en van den SP. Sue- hand kreeg.
8 Reeds in de eerste zittin8werd R tot re21 Jan. 1793 werd de koning
cessieoorlo
g
g (1701-13), bijJ den dood van Lodewijk publiek verklaard;
ten val gebracht.
uitgeput, waaraan de opheffing
g
P
^ van het Edict van onthoofd; daarna de Girondijnen
Nantes (1685) niet weinig
^ de heerschappij
PPJ van het Schrikbewind;
8 schuld had, tengevolge Nu begon
burgers
waarvan honderdduizenden ijverige
g F. had- 10 Maart werd de Revolutionaire Rechtbank, die
den verlaten. Voor den minderjarigen Lodewij
Lodewijk X V duizenden verdachten onthoofden liet, en 6 APril
p van Orleans ( 1761 -- het Comité voor Al^emeen Welzin
J ingesteld, dat in
(
) nam hertog
^ Philips
het binnenland met onverzettelijke en somwijlen
23)het regentschap
J zucht tot verspillen
P
P waar. Zijn
^
der
woedde tegen
en ong
elukki ge financiëele ondernemin8en brachten blinde strengheid
^ de vijanden
g
devijanden
vi anden buitenslands de roemde schatkist in een berooiden toestand. Nadat het Conventie, tegen
organiseerde,
daarna
zich onder het vreedzame bestuur van Fleur
^ der Republiek
t' her- rijkelegers
P
8
steld had, zonk F. door zijn
J deelneming
g aan den werd een nieuwe kalender ingevoerd, het Christendom afgeschaft,
der rede aan 8 enoOostenr. Successieoorlog
^g
^ een godsdienst
g
^
g en aan den Zevenjarigen
de maltressenreg eering van het Hof en men. Intusschen hadden de legers
Oorlog,
g derRevolutie onder
g^
Dumouriezoverwinnin bijJ Jemappes
Dumouriez(overwinning
de demoralisatie in het staatsbestuur steeds dieper.
PP 6 Nov. 1792
P
Custine( verovering van Trier, Mainz en Frankfort )
De vrede te Parijs
J ((1763)) kostte F. zijn
J kostbaarste en Custineveroverin
zegevierend gestreden
bij
eersten
Coalitie-oorlog
koloniën. De verwarring
verbittering
J
g
8
g en den
^ waren
weliswaar de Oostenrijkers
overwinnin
Lodewijk X V I drongen
g(overwinning
groot,
(
1^
g maar zwakke Lodewij
Sr
^ toen de goedige,
Neerwinden 18 Maart
1793) en Pruisen
weer o ,
zocht zijn bij
J
)
P
(
) den troon beklom; tevergeefs
g
min. van financiën Necker het deficit door leeningen maar door den slag bijJ Fleurus (26
( Juni 1794) werd
utte België weer heroverd en in 1795 sloot Pruisen te
te dekken. Calonne, die hem in 1783 opvolgde,putt
staatscredieteheel
uit; de vergadering
1^
g der Bazel vrede. In het binnenland kwamen de groote
g
notabelen (22 Febr. tot 25 Mei 1787) had het bederf steden in het Z,L
( on,
P
Y Marseille, Toulon) )in opstand
terwijl in de Vendeé de royain den staat aan het lichtebracht;
men eischte voor de Girondijnen,
Y
g
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listen opstanden
verwekten. Robespierre
echter
P
p
Welslag8de erin door het Comité voor Algemeen
g
z"n
J schrikbewind staande te houden, nadat hijJ
^ zijn
13 Maart 1794 de Hébertisten en 5 APril de Dantonieten had laten onthoofden, tot de Conventie 28
Juli 1794 hem zelf lietuillotineeren.
g
Nu volgde er een sterke reactie. In Nov. werd de
club der JacobiJ nee gesloten,
26 Oct. 1795 ontbond
g
zich de Conventie en toen begon
g van
g
8 de regeering
het uit vijf leden bestaande Directoire, waarnaast
de Raad der Ouden en de Raad der Vijfhonderd.
de wetgevende macht uitoefenden. De communistische samenzwering
P g ong van Babeuff werd spoedig
derdrukt,eneraal
Bonaparte verdreef in 1796 in een
g
schitterenden veldtocht de Oostenrijkers
uit N.Italië, hetwelk 17 Oct. 1797 tot den vrede van Cam^ F. België en den linker
P o Formio leidde, waarbij
in 1798 de
Rijnoever
verkreeg.
J
p
^J Bonaparte
g Terwijl
beroemde Egyptische
expeditie
ondernam en Nelson
P
gYP
de Fr. vloot vernietigde
^ bijJ Aboekir ((1 en 2 Aug.
8
F.waar gen
1798 ), vormde zich een tweede Coalitie tegen
toe Engeland,
Oostenrijk,Rusland, Napels en de PorgP
te behoorden. Toen verliet Bonaparte
Egypte,
d
e
TYP landde 9 Oct. 1799 in F., kwam 16 Oct. naar Parijs
en bracht door den staatsgreep
g P van den 18den
Brumaire (9 Nov. 1879)} het Directoire ten val.
-- Consulaat, Eerste Keizerrijk, Eerste Restauratie,
Honderd dagen. De staatsregeling
g g van het Consulaatdrie
laat(drieconsuls, Wetgevend Lichaam, Tribunaat
en Senaat)) trad 27 Dec. 1799 in werking. Bonaparte
feitelij machthebber
stond als eerste consul en feitelijk
•
het hoofd van den staat. Zijn
J overwinning8bij
J
Maren go (14 Juni 1800), alsook Moreau's zege bij
Hohenlinden (3 Dec. 1800) bewerkten den vrede
van Lunéville (9 Febr. 1801), welkeevol
S gd werd
door den vrede met Engeland te Amiens(2
Amiens27 Maart
nadat de Egyptische
expeditie
mislukt was.
P
gYP
Door het Concordaat van 15 Juli 1801 werd de
Bath.odsdienst
weer hersteld; 26 Apr.
P 1802 werd
l^
een algemeene
amnestie voor de Emigrés
gee
g
8r uit ^
vaardi8d. 2 Aug.
benoemd tot
werd Bonaparte
p
8
consul voor het leven : hij vereende Elba, Parma en
Piemont met F. Toen echter 1803 een nieuwe oorlog
tegen
uitbrak, werd Bonaparte
met toep
8
8 Engeland
stemmin 8 van het volk den
en
18den Mei 1804 als Naerfelijk keizer der Fransc hen uit ^eroe ^ Leon I tot erfelijk
gezalfd. De Senaat en
P ^
Pen, en 2 Dec. door den paus
het Wetgevend
Lichaam werden geheel
aan den wil
g
^
van den nieuwen monarch onderworpen.
rp 18 Maart
1805 werd Napoleon
ook koning,van
g.van
De
oori^
logan
de Derde Coalitie tegen
8 F., waaraan Enge8e
^
land, Oostenrijken Rusland deelnamen, werd, na de
overwinningen
bijJ Ulm (17
( Oct. 1805
S van Napoleon
^
en Austerlitz (2 Dec.), beëindigd
g door den vrede van
Preszburg
Nelson
B ((26 Dec. 1805 , niettegenstande
g
de Fr.-Sp.
P vloot 21 Oct. bijJ Trafalgar
^ verslagen
^ had.
Toen de Rijnbond,
die ontstond uit de puinhoopen
J
P
P
van het D. rijk,
J den Fr. keizer tot beschermheer
koos, nam Pruisen te zamen met Rusland de wapens
P
op, werdJ
echter bij Jena en Auerstedt (14
( Oct. 1806)
en later, na den onbeslistebleven
slagg
bij
bij
Eylau
Y
8
den vrede van Tilsit dicteeren kon (7 en 9 Juli). Nu

^

bij Friedland zoo volkomen verslagen, dat Napoleon
richtte Napoleon tegen
Engeland
het z.g.g Cong
g
tinentaalstelselz.a.
zij broer
( ). In 1808 gaf
^ hijJ aan zijn
•
de kroon van Spanje,
g
g het geheele
P ] waartegen
eneesche Schiereiland, ggesteund door EngeP Yre
g
land, zich in een hardnekkigen
strij verzette. In
g strijd
werd de KerkelijkeStaat bij JF. ingelijfd.
gJ Toen
Oostenrijk
Oostenrijkopnieuw
P
naar de wapens
greep,
P ^
P werd het
bij
Eckmuhl
en, na deAsp
overwinning van As ern
em,bijJ
J
^
Wagram
(5 en 6 Juli 1809) verslagen,
g
g waarna de
vrede van Weenen3m
( Oct.) de Illyrischeprov. met
F. vereende.
^
g Na het aftreden van koningg L odewijk
van Holland werd ook deze staat9( Juli 1810) )bijJ
F. ingelijfd,
gelijk
eli'k
ook aan 't einde van dit jaar
J het
kanton Wallis en de mondingen
8 van Eems, Weser
en Elbe. In Juli 1812 voerde Napoleon een leger van
500zie
000 man naar Rusland
Rusland( zi Russ.-D.-Fr. oor, trok 14 Sept. Moscou binnen, leed echog)
ter ten slotte schipbreuk
opP de moeieli Jkheden, die
P
het land enhet klimaat hem boden. Nu stond ook
Pruisen op
zegevierde
no ^p
Ptegen
g F., maar Napoleon
g
maals bij) Liftzen, Bautzen en Dresden. De beslissende overwinning
g der Geallieerden, tot wie intusschen
ook Oostenrijk was toegetreden,
bij
J Leipzig
P g ((16 tot
g
19 Oct.1813) deed hem over den Rijnden terugtocht
g
naar F. aanvaarden. Zijn wanhopige strijdtegen
g de
Geallieerden, die F. binnendringen,
^ was tever geef sch.
Parijs
J ggaf zich 30 Mrt. 1814 aan de verbonden vorsten over, de Senaat onttroonde Napoleon
2 April
1^
P
deed 11
en riep
p
P de Bourbons terug;
8 Napoleon
Aril afstand en trok zich terug8 als soeverein vorst
April
naar Elba, welk eiland men hem had toegewezen.
0
Op
g
den 3den Mei hield Lodewijk
Lodewijk X V III zijn
J intocht
Parij van 30 Mei 1814 liet
in Parijs,
J de vrede van Parijs
F. derenzen
van 1792. De oneeni 8heden op
^
het Weener congres
moedigden
Napoleon
aan om in
^
8
g
't voorjaar van 1815 Elba in 'teheim
te verlaten,
8
in F. te landen en nogmaals
zijn
zij intocht in Parijs
$^
doen; de overwinning van Blucher en Wellington
bij
J Waterloo (18 Juni 1815)) dwong
g hem echter
om 22 Juni te Blois afstand te doen ten bate van
zijn
zoon; de Geallieerden
trokken 7 Juli Parijs
J
MJ
binnen en 9 Juli keerde Lodewijk
.^ XVIII terug;
g de
tweede vrede van Parijs
J ((20 Nov. 1815)) beperkte
P
F. tot zijn grenzen
van 1790. — Tweede Restaugr n
ratio Julirevolutie. Lodewijk XVIII, die zijn land
reeds 4 Juni 1814 een constitutieg
8 e even had,
zocht in den beginne, gesteund door de hertogen van
Richelieu en Decazes, een liberaleolitiek
te volgen,
P
maar werd daarin verhinderd door zijn
J ultra-roYalistische omgeving. In 't Z. van het land ontstonden
er royalistische
onlusten, die met bloedige
P
g uitspatY
tingen
tegen
Bonapartisten
en Protestanten ^eP
8
8
paard gingeende Witte Terreur). Onder Karel X, die
P
Sept.
zijn broeder Lodewijk
^ XVIII opvolgP 1824 zijn
de, groeide, tengevolge der reactionaire maatregelen der regeerie g, de oppositie
en verkreeg^een meerPP
derheid in de Kamer. Maar reeds tegen het einde
van 1829 trad de verklaarde vijand
van de Charta
J
als
Polignac,
Pol
en van alle liberale beginselen,rins
P
^
minster van buitenl. zaken aan 't hoofd van het
kabinet en zocht tevergeefs door de expeditie naar

P
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Algiers(1830)
de opmerkzaamheid
van de binnenl.
(
P
gebeurtenissen af te leiden. Nadat de verkiezingen.
$e
$
tenste
waren uit gePP
$^van de liberale oppositie
$e
vallen, en de koning
$ 25 Juli 1830 de noodlottige
$
ordonnantiënaf,
vrijheid van drukpers
P
g waardoor de vrijheid
werdeschorst,
de
nog
niet
samengekomen
Kamer
$
$
$
ontbonden en een nieuwe kieswete
roclameerd
$P
werd, ontstonden er straatgevechten te Parijs (Julirevolutie, 27 tot 29 Juli ), tengevolge daarvan vluchtte het Hof; de koning benoemde hertog Lodewijk
Philips
hi en
hij de
p van Orleans tot rijksbestuurder;
DauPhiJn deden 2 Aug.
gunste van den
$ afstand ten $^
hertig
van Chambord)
^9 van Bordeaux (graal
(g
) en scheeP ten zich 16 Aug.
De kamerleden,
$ in naar Engeland.
$
te Parijs samengekomen,
boden den hertog$ van Or$
leans de kroon aan, en na de nieuw ontworPen constitutie te hebben beëedigd (9 Aug.), beklom hij den
troon. — Juli-dynastie,
Februarie-revolutie, Tweede
Y
Phili
De regeering
Republiek.
Re
p trachtp
$
$ van Lodewijk
^jkPhilips
te steun te vinden bijJJ
de burgerij, maar toen hij tegelijkertijd
werd door de democraten
J aangevallen
$
$J
en de le$^'timisten, was hiJ onder ono Phoudelijk wisselen van ministers niet in staat zich op
P den duur
staande te houden en aanzien te verwerven. Po ' (Lodewijk
te Straatsburg$
P
^ Bonaparte
p
$en tot opstand
30 Oct. 1836, Boulogne
6 Aug. 1840)) en aanslagen
$
$n$
op
Fieschi 28 Juli 1835)) volgden
P den koning
(
$ (door
Soult-Guizot,
dat
in
elkander op.
Het
ministerie
P
Oct. 1840 indeplaat
delaats van dat van Thiers kwam, was
•
een' e, hetwelk van langeren duur was. Maar
niettegenstaande het militaire succes in Algiers (14
Aug.
overwinningu9
van Bugeaud aan de riv. IslyY
$
op
Abd-el-Kader, 1 847 diens overgave), was hi niet
Phij
bijJ machte om bijJ de aan het licht komende corruptie
P
het dalende aanzien van het konin$schaPte eersterken. Het doelwit van alle oppositiepartijenwas aanvankeli'k
J hervorming
$ van het kiesrecht te verkrijgen,
$ en voor dat doel werden er in 't heele land
z..$ „reformbanketten" gehouden.
Toen echter een
g
reformbanket, dat te Parijs
hebben, verf zou plaats
P
boden
werdaar
1848) , brak daar
de barrika( 22 Febr.
denstri'd
J uit (Februari-revolutie).
(
) Te laat deed de
koning
van zijn
g afstand (24
( Febr.)) ten gunste
J n kleing
zoon, denaaf
P J
gr van Parijs;
^ het volk en de partijaanvoerders stelden in de Kamer $van
evaardi
Af$
den een voorloof$
i e regeering
in; de
$ $
$koning
ver liet 2 Mrt. het land. De Nationale Conventie, die
4 Meieo
end werd, proclameerde
de republiek
en
P
$P
P
koos een executief comité, dat vijf leden telde (Arao, Garnier-P
ès, Marie, Lamartine, Ledru-Rollin).
ag
.)
De opstand
in Juni (23
( tot 26 Juni)) werd door de
P
socialistisch-radikalearti',
P J die haar eischen niet
bevredigd
$ zag,
$ veroorzaakt toen de nationale werkwerden;
Plaatsen voor de werkeloozen weergesloten
$
deze opstand
werd bloedig
P
$ onderdrukt door den
met dictatoriale macht bekleeden generaal Cavaignac.
nac. Deze laatste werd nu metdeuitvoerende macht
bekleed, moest echter voorprins
Lodewijk
Napoleon
Lodewijk
p
P
het onders Pit delven,toen deze, nadat de nieuwe constitutie was aangenomen
(4 Nov. tot Ppresident$e$
kozen werd10
( Dec.). Deze leidde zijn
J conservatieve
politiek
in door een expeditie
naar den Kerkelijken
P
xP
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Staat, die denaus
P weder in het bezit van Rome
stelde (April
P 1849), omringde
$ zich steeds meer met
BonaPartistisch-$ ezinde mannen, en, toen de Nationale Vergadering
$
$ zich hem niet ter wille toonde
te zijn,in
over tot den staatsgreep
$r Pvan 2 Dec.
$ hij
$ J
1851. Deewa
werd 3 en 4 Dec.
$ Pende tegenstand
$
voorgestelde
con$gebroken, de door den president
P
$,
stitutie : een senaat en een, in zijn
uiJ bevoegdheid
$
terst beperkt,
wetgevend
lichaam, werd bijJ volks$
e
stemming goedgekeurd en hij zelf voor 10 jaar tot
presidentgekozen;
reeds 7 Nov. 1852 bood een seP
g
natusconsultum hem het erfelijke
J keizerschapP aan,
hetgeen 21 en 22
Nov. door een volksstemming
$
metoote
meerderheid bevestigd werd; 2 Dec.
$r$
hield keizer Napoleon
III zijn
rJ intocht in de Tuilep
rieën. — Tweede keizerrijk. Derde republiek.
Het keip
zerrijk wijdde
zich vóór alles aan de materieele belanen des lands, deed handel en industrie tot een
hoogen
voor
J
$ bloei komen en won de geestelijkheid
g
zich door concessies. Door den Krimoorlog (z. a.),
die 1854-56 in verbond met Engeland
en Turkije
$
tegen
verwierf F. grooten
$
$ Rusland werd gevoerd,
$r
militairen roem en was na den vrede van Parijs
(30 Maart 1856) de voornaamsterooie
mogend$
g
heid. De veldtochten in China (1857-58) en inz. de
overwinningen, die F. tot bevrijding van Italië bij
Magenta
(4 Juni 1859) en Solferino (24
( Juni 1859)
$
op
Oostenrijkbehaalde, verhoogden den glans
der
$
P$
keizerlijke
wapenen.
De vrede te Zürich leidde tot
J
P
F.'s ver^
ootin$
, doordat Italië Nizza en Savoye
Y afstond (24 Maart 1860). Het handelsverdrag met
Engeland
(28 Jan. 1860))P
opende een periode
van
P
$
vrijhandel.
Ook werd nu eenige uitbreiding
$
$aan de
rechten
van
hete
e even. Maar
de egPP arlement
$$
P editie naar Mexico( 1862-67 ) , die aanvankelik
Jj
wel succes had, tenslotte eindigde
$ met het smadelijk
J
aan zijn
J lot overlaten van keizer Maximiliaan, het
succes van Pruisen in 1866, waarvoor, niette$enstaande de veleo
' en, welke de keizerlijkepolikeizerlijkeP
e$m$
tiek aanwendde, zijJ$
geen compensaties
kon verkriJ
P
gen,
brachten groote
ontstemming$ teweeg,
g
$r
$ en versterkten de oppositie
in de wetgevende
macht, wat
PP
$
het optreden
van het parlementaire
ministerie 011iP
P
vier (2 Jan. 1870)) en een 8 Mei door volksstemming
(7 350 142 ja, tegen
825 neen) aangenomen
$ 1
$
grondwetsherziening$ in liberalen zin tengevolge had.
gr
Hierop
steunend, maakte de keizerlijkere eerin$,
P$
die al langg ijverig$ toebereidselen maakte, gebruik
$
van de trooncandidatuur van den erfprins Leopold
?^
van Hohenzollern in Spanje,
als
voorwendsel
om
PJ
den oorlog
$ teen
$ Duitschland te beginnen (zie Fr.-D.
oorlog van 1870-71), die leidde tot de vernietiging
van het keizerlijke leger en de gevangennemingvan
Napoleon
bij
p
J Sedan (2
( Sept. 1870). Toen dit bekend was, werd er in Parijs
re eerin
J4 Sept.
P een
$
$
der Nationale Verdediging" opgericht, bestaande
uit afgevaardigden van Parijs,voorzittervoorz
J^ onder
schaP van generaal
$eneraa Trochu, welke besloot den oor logoort
te zetten. Maar na den val van Parijs
$
J bekrachti$de de Nationale Vergadering, die 12 Febr.
1871 te Bordeaux bijeenkwam,
en die Thiers tot
hoofd van de uitvoerende macht benoemde, 1 Mrt.
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de voorlooPg
i e vredesvoorwaarden, waarin was
vastgesteld
het afstaan van Elzas-Lotharingen en
S^
het betalen van 5 milliiard krijgskosten. Na den aftocht der Duitschers uit Parijs
J brak daar de Commune-o nd uit, die zich van de heele stad meester maakte, maar die ten slotte onderdrukt werd
(20 Maart tot 28 Mei). T hiers werd 31 Aug. 1871
voor 3 jaar
tot president
der republiek
gekozen,
en
P
g
]
P
van
streefde in de eerstelaats
naar de bevrijding
P
het land door betalinger
krijgskosten (laatste terg
mijn
van het kriJgsg
J 5 Sept.
P 1873) en de reorganisatie
wezen28
^ Juli 1872 invoeringg van aemeenen dienstplicht);
)^ hij
hij werd echter door de Nationale VergaP
dering
g ten val gebracht die in haar meerderheid monarchistischezind
was (24 Mei 1873), waarna
g
gekozen
werd.
maarschalk Mac-Mahon totresident
g
P
Chambord tot koning
Toen deo
' om graaf
g uit
^
P gmg
te roepen
p mislukte,
^ werd de duur van het Presidentschap
op
P 7jaar (20 Nov. 1873); 24 en
P vastgesteld
g
25 Febr. werd eindelijk
eindelijk door de Nationale Ver gadeg
ring
de grondwet
aangenomen,
Pu^ waardoor de re
8
^
g
blikeinsche regeering svorm voor goed
ingevoerd
g
g
werd; naast de Kamer van Afgevaardigden werd
een Senaat in het leveneros
P waarna opP 31
g en,
Dec. 1875 de Nationale Vergadering
g ontbonden
g
werd. Door de verkiezingen
^ van 1876
g in het begin
kreeg
partij
g de republikeinsche P
J in de Kamer van
Afgevaardigden de meerderheid; toen 5 Jan. 1879
bij
de Senaatsverkiezing
republikeinsche
^J
g de
P
P partij
J
ook de overhand kreeg,
g^diende Mac-Mahon 30 Jan.
president werdgezijn
in, waaropP G ré
vJtot P
J ontslagg^
kozen. Onder de nu volgende ministeries Waddin9ton ^ 4 Febr. 1879),
) Freytinei (29 Dec. 1879), Ferry
Gambetta
(23 Sept. 1880) had de Kamerpresident
P
hijzich 14 Nov. 1881
zeerooien
invloed, totdat hij
gr
genoodzaakt
zag zelf het presidentschap
P van het
P
ag
8e
ministerie over te nemen; hijJ trok zich echter reeds
hijeen veranderingg in het
26 Jan. 1882 tereg^toen hij
verkiezingsyssteem niet kon doorzetten. In Tunis,
dat zich in 1881 onder Fr.rotectoraat
stelde, had
P
F. wel succes, maar in Egypte
gYP werd in 1882 de Fr.
Ferry,
invloed verdrongen
y
g
g door dien van Engeland.
sedert 1883 weer min.-president,
begon
g een conflict
P
met China om Tonking,
g maar toen de Franschen bij
Langson het onderspit
P moesten delven (24 Maart
1885),
J ministerie omvergeworpen. Te
)^ werd zijn
Tientsien sloot Brisson nu vrede met China (9 Juni
1885),
waarbij F. Tonking
over
P
)^ waarbij
g en het protectoraat
Annam verkreeg. Door den lintjeshandel van zijn
in 1885 opnieuw
schoonzoon Wilson zagg Grévy,
y^
P
totresident
der republiek
ggekozen was, zichgeP
P
noodzaakt in 1877 zijn
gg waaropP
J ambt neer te leggen,
opvolger werd. In April 1888
Sadi Carrot 3 Dec. zijn
JP
aan het hoofd der
plaatste hij
J den radicaal Floquet
°^
P
re
regeering,g
eerin terwijl door de intriges van den gewezen
minister van oorlog,
g Boulanger,
n9 de zucht naar „revanche" opP Duitschland en de ontevredenheid van
het volk steeds aangroeide.
Ten slotte zagg de regee^
Boulanger
ring
g zich genoodzaakt
g
n9 in Apr.
P 1889 een
proces aan te doen, waarop
P deze ontvluchtte en
P
zelfmoordlee
de. Een vèrrijke
p g
Jnd zedebederf in de
heerschende krip gen werd ontsluierd door de in-

eenstorting
PPJ van het Kanaal van
g der Maatschappij
Panama (1889). Vanaf 1892 werd F. verontrust
door een reeks van anarchistische misdaden, die
hun toppunt
bereikten in den moord opPpresident
PP
P
Carnot(23 Juni 1894). Casimir-Périer werd zijn
Jn oPvolger,
die
echter
reeds
na
een
e
maanden
zijn
g
g
ambt neerlegde
8 (15 Jan. 1895 , waaropP Félix Faure
totresident
gekozen
werd. Het gelukte
hem het
P
g
g
verbond met Rusland, waarop
P men sinds langg had
aangestuurd,
te verwezenlijken
door een formeel
J
g
verdrag
^
) Reeds vroeger
J
g te sluiten (1897).
g had F. zijn
koloniale bezittingen
door de veroveringg
g vergroot
^
van Dahomey
(1894)
en
van
Madagask
(1895),
Y
g
maar toen heto
' en J
aanwendde om
zijn groot
^
Peg
koloniaalebied
tot aan de 0.-kust van Afrika uitg
te breiden, bood Engeland
tegenstand
en in 1898
g
g
zag
om Fasjoda (z. a.) dat door
g
g F. zich genoodzaakt
majoor Marchand
was bezet, te ontruimen. Diep
eP
werd het innerlijk
door den
J leven van F. geschokt
g
Drey strijd
J d over de schuld of onschuld van kapitein
P
fN8 ; nog
g vbbr dat deze zaak haar einde vond in de
vernieuwde veroordeelinggvanen dadelijk
dadelijkdaaropPvol(Sept.
y
P 1899),
^
g aan Dreyfus
gende gratieverleening
stierf Faure P lotselingtengevolge van een beroerte
van den Sepresident
res
op
P de P
P 16 Febr. 1899, waarop
van de republiek
werd
naat Loubet totresident
P
P
gekozen.
De nieuwe vereen
' wet, die tegen
grogs
g de
g
Jgericht,
kerkelijke
congregaties was ericht, en die dikwijls
J
met behulp
P van dwangmaatregelen moest worden
e
doorgevoerd,
had vanaf 1901 een hevige
g„Kulturg
kamPg
f" tengevolge, die tot een conflict der reeering
g met de Curie en in 1905 tot een volledige
g breuk
leiddescheidin van Staat en Kerk). In 1905 werd
leidde(scheiding
de twee-jarige
diensttijdingevoerd. Door
]militaire
gg
een verbond met Engeland (8
^April
P 1904) werden de
koloniale verschillen van beide staten uit den weg
g eruimd. F. verkreegnieuwe voordeelen in Afrika en
Siam, moest echter in 1905 betreffende zijn
PraJ aans
ken in Marocco een vergelijk
gJ treffen met Duitschland
(Conferentie te Algeciras in 1906.17 Jan. 1906 werd
Falliéres tote
gPresidentggekozen. In 1907 was F.
noodzaakt actief in teigen
JP in de Marokkaansche
verwikkelingen.
g Het bezette achtereenvolgens
g Oedsja
]
grens en later Casablanca opP de
oPde Alg.-Marokk. gr
W.-kust. De Fr.olitiek
ten opzichte
van Marokko
P
A
J g met Duitschland;
g wrijving
ggaf aanleiding
g van eenige
een incident te Casablanca (het helen
P door den D.
consul van D. deserteurs uit het Vreemdenlegioen))
verscherpte
het conflict, dat echter aan arbitra ge
rp
onderworpen
en bijgelegd werd. Een verdrag tusPg
schen de beide landen9
) scheen hetge( Febr. 1909)
vaar van een conflict wegens
Marokko ggeheel op
g
P te
nu voort, ten
heffen. Frankrijkging
^
g
grog
^ deele gedwongen
door den toestand van anarchie in dat land, er zijn
bezetting
sleger en invloedssfeer steeds uit te breiden (22 Apr.
g echP 1911 bezetting
g van Fez.) Dit gaf
ter in 1911 opnieuw
aanleiding
g tot een ernstig
^ conP
flict met Duitschland hetwelk met leede oogen g
zag
dat zijn
in Marokko in de
g
J economische belangen
verdrukking
g de D.
g kwamen. 1 Juli 1911 kondigde
Parijs de Fr. regeering
geeg aan, dat Jzijn re
g
ggezant te Parijs
gee
had g
ringe
g
g kanonneerboot Panther naar Agadir
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zonden ter bescherming
Dit had
S
8 der D. belangen.
biJ na een oorlog
Onderhandelingen
8
8
8 ten gevolge.
((Jules Cambon voor F. en Von Kiderlen-Wachter
voor Duitschland) hadden echter 4 Nov. 1911 een
waarbij
vrij
overeenkomst tengevolge,
waarbij F. de vrije
8
kreeg8 in Marokko, waartegenover
F. een ^oo 8
ter deel van Fr. Kongo
8 eeen kleiner deel
8 ruilde teen
van Kameroen. 30 Mrt. 1912 werd Marokko tot Fr.
protectoraat verklaard. Deze afloop
P werd vooral in
P
Duitschland als eenoot
succes voor
$^ diplomatiek
P
F. beschouwd. 18 Febr. 1913 trad Faillières af als
President en werd opgevolgd door Raimond Poincaré. In APr. d. a. v. hadden enkele voorvallenPlaats
die wrijving
P landde
J gggaven met Duitschland: 3 Apr.
een verdwaalde Zeppelin met militaire
bemanning
g
te Lunéville, 16 Apr. werden
3 Duitschers te Nancy
Y
mishandeld, 22 Apr.
P kwam een D. tweedekker over
deenzen;
al deze incidenten werden echter 8e^
re8geld. 7 Juli 1913 besloot de Kamer, in antwoord oop
de maatregelen
ter versterking
g den
8 van het D. leger,
g
3-'ari
en dienstplicht
in te voeren. (Zie
verder oop
3-jarigen
(
P
Oorlog, Groote.)
)
Duitschland(va 1745—
Frans I, keizer van Duitschlandvan
)^Frans Stephanus als hertogg van Lotharingen
^
enootherto
van Toscane, geb.
^ 8 Dec. 1708,
Srg
vol^ zoon van hertog
2^ van Lotharingen,
8
8 Leopold
de in 1729 :zijn
^J vader in de regeering
g
g van het
hertogdom
Lotharingen
Po , huwde in 1736 met
g
8
Maria Theresia, die hem in 1740 tot mede-reent
8
van alle Oostenr. landen benoemde; na den dood
van Karel VII in 1745werd hijJ als Roomsch
keizer te Frankfortekroond,
gest.
18 Aug.
g 1765
g
8
te Innsbruck.
Frans II, als keizer van Duitschland (1792—
1806),
) Frans I als keizer van Oostenrijk(1804—
1834),
)8geb. 12 Febr. 1768 te Florence, zoon van
keizer Leopold
J vader 1 Mrt. 1792 0op
^ II,^ volgde zijn
in de Oostenri1 ksche Erflanden en 14 Juli als
Roomsch-D. keizer; van 1792-97, van 1799-1801,
in 1805 en 1809 voerde hijJoorloge
ongelukkige oorlo en
enP
proclameerde zich 11 Aug.
tegen Frankrijk
Frankrijk
g 1804
Oostenrijk, 6 Aug.
tot erfelijk
8 1806
J keizer van Oostenrijk,
tengevolge van de ooprichting
le e ,^^P
8 van het
RiJ nverbond
zijnwaardigheid als Roomsch-D^g
keizer neder en trad in 1813 toe tot de coalitie teen
g
Frankrijk.Door den vrede van ParijsJ verkreeg8hij
J in
1814 een zoooot
als noggg
geen zijner
^ grondgebied
^ 8
voorvaderen ooit hadehad;
gest.
2 Mrt. 1835. Zie
g
g
ook op
PNapoleon.
^
Frans naam van twee koningen van Frankrijk.—
Frans I^8
geb. 12 Sept.
^ zoon van
P 1494 te Cognac,
Karel van Orleans
^ ggraaf van Angoulême,
8 in
8
^ volgde
1515 zijn
^ XII oP^versloeg8 in
J schoonvader Lodewijk
1515 de Zwitsers bijJ
Marignano
en veroverde Genua
^
en Milaan; in 1519 dong
8 hij
J met Karel V naar de
Duitsche keizerswaardigheid,
hij in
^ moest, daarhij
8
den daardoor tusschen hen beiden veroorzaakten
oorlog
herhaaldelijk overwonnen (op
( P 24 Febr. 1525
g herhaaldelijk
werd+hij
J bij
J Pavia ggevangen
g ggenomen) werd, bijJ den
vrede van Crépy
op 18
Set.1544 van alle aans
PraPY
P Sept.
ken op
31 Mrt. 1547. —
P Italië afstand doen, gest.
8
Frans 11^g
geb. 19 Jan. 1544 te Fontainebleau, zoon
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van Hendrik II, dien
hijJ in 1559 opvolgde, in
1558ehuwd
met Maria
g
Stuart, die haar ooms,
de Katholiek-gezinde
g
Guises, aan het Hof en
aan het hoofd van het
bestuur wist te brengen,
8est. 5 Dec. 1560.
Frans I, keizer van
Oostenrijk.
J Zie Fransll,
keizer van Duitschland.
Frans Jozef I, keizer
624. Frans L
Oostenrijk,g
van Oostenrijk,
geb. 18
Aug..1830, zoon van aartshertog
Au
( est.
8 Frans Karel(gest.
van Beieren, werd
Mrt. 1878) en Prinses Sophie
p
op
J oom, keizer Ferdinand,
P 2 Dec. 1848,^ nadat zijn
afstand van den troonedaan
had en zijn
J vader
g
e roclavoor de opvolginghad^
bedankt, tot keizer gP
meerd • hij
J verloor in 1859 in den oorloggtegen
g den
Franschen en Piëmonteezen LombardiJ e en in 1866
zijn
politieke positie
in
J P
P
Duitschland; 8 Juni 1867
werd hijJ tot koning
8 van
Hongarijegekroond,
24
g
APr. 1854 huwde hijJ met
Elisabeth (geb.
prinses
(eb
P
g
24 Dec. 1837, vermoord
10 Sept.
P 1898) , dochter
van hertog
g Max in
Beieren; kinderen uit dit
huwelijk
J waren: aartshertogin
12
(g
^ Gisela (geb.
Juli 1856; in 1873e8
huwd metrins
PLeopold
Po
van Beieren), kroon
625. Frans Jozef L
prins Rudolf z. a.) en
P
22 Apr.
aartsherto
P 1868, in 1890
^' Valerie((geb.
g
ehuwd met aartshertog8 Frans Salvator).
gehuwd
Frans Ferdinand, aartshertog van OostenrijkEste,,g
geb. 18 Dec. 1863,^ zoon van aartshertog
g Karel
Lodewijk 8est. 1896; broeder van keizer Frans
Jozef),
van den OostenriJkschen troon.
f erfgenaam
g
Hi was 1 Juli 1900 morganatisch
gehuwd
met de
Hij
8
8
in 1909 tot vorstin von Hohenber
9 verheven gravin
$^
Chotek geb. 1 Maart 1868), luitenant-veldmaarschalk; werd in 1913 insp.-generaal van het leger;
g
hi'J8
gaf een Da boek
van mijnJ reis om de wereld"
g
2 dln., 1895-96 uit; 28 Juni 1914 werd hij met zijn
gemalin
te Serawejo
i met revolverschoten 8gedood
g
door den Serv. student Prinzip.
p F. F. was clericaal
ezind en deswege
niet bemind.
gezind
8
g bij
J de Hongaren
Als troonopvolger kwam in zijn
plaats zijn
^1 neef
JP
Karel Frans Jozef.
71 De aan Fransch-Duitsche oorlogg van 1870-71.
Frankrijksop
leidiagtot dezen oorloggwas Frankrijks
naijvero
den vooruitgang
^ g van Pruisen sedert 1866. Napoleon III maakte van de door de candidatuur van
den erfPrins Leopold van Hohenzollern voor den
Spaanschen
troon ontstane oneenigheden
gebruik
g
8
P
als voorwendsel voor een oorlogsverklaring
^
g (19
waartoe ook de
Juli 1870). De D. strijdmacht,
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legers
der Z.-Duitsche Staten — op
P^and der bonds^
verdragen — behoorden, nam reeds einde Juli haar
grens in, en was in 3 legerkorpsen
stellingen
8 op
Pde^
verdeeld. Begin
Aug.
onder
P
8^
gbegon
g de opmarsch
het opperbevel
van den koning
PP
^ van Pruisen. Het
derde legerkorpsversloeg
verslos onder den kroonprins
van
P
Pruisen een divisie van Mac Mahons legerkorps
bi Weissenburgg en behaalde een volkomen overbij
winning
P 6 Aug.
^ op
P Mac Mahon op
g bij
J Worth. Daar
Steinmetz door de
op
g
^ ook generaal
P denzelfden dag
bestorming
bijJ SaarP
g der hoogten
^ van Spicheren
bracken een overwinninggopPg
generaal Froward behaalde, trok het Fr. leger
J
g Terwijl
g opP de Moezel terug.
het der dele^
rkor
Ps nu, met achterlatingg van een
afdeeling ten behoeve van de insluiting van Straatswer Bawerd
burg
(capitulatie
27 Sept.),
snel oprukte,
P
P
P
g
zaine door de door het eerste en tweede Duitsche leveldslagen
Y
^erkorPs geleverde
Y
8
g bijJ Colombey-Nouilly
(14
Aug.), Vionville-Mars-la-Tour (16 Aug.) en inz.
(g
bij
Gravelotte-St.
Privat
(18
Aug.)
op
de
vesting
(
8)P
g
J
Metz teruggeworpen, waardoor zijn
met
J vereeniging
^g
Het
het legerkorps van Mac Mahon was verijdeld.
le en hetootste
deel van het 2e legercorps bleef
8^
tot insluitingg van Metz achter; uit de rest van het 2e
legerkorps werd een 4e korps
het
rP samengesteld,
g
Maasleger,
onder het opperbevel
van kroonprins
P
PP
g
Albert van Saksen, dat met het 3e legerkorps oPtrad
tegen Mac. Mahon, die Metz wilde ontzetten,
doch op
P bijJ Sedan
P 30 Aug.
g bij
J Beaumont en 1 Sept.
werd verslagen
gedwongen,
P
P tot capitulatie
g
g en 2 Sept.
g
III in D. krijgsgevangenwaardoor ook Napoleon
p
schaP^
geraakte. Daar nu de voorloo
e re eerie te
Pgi regeering
Parijs tot voortzettingg van den oorlogg besloot, rukParijs
ten de D. legers
P en werd de insluitingg
g naar Parijs op
van de hoofdstad op
P voltooid. — Nadat
P 16 Set.
had getracht
Bazaine verscheidene malen tevergeefs
g
g
(slag
g ) zich door de insluig bijt Noisseville, 31 Aug.)
tingstroe Pen om Metz heen te slaan, volgde 27 Oct.
dier stad met 180 000 man tros P en, tende overgave
g
Friedrich Karl
waarvan het leger van prins
gevolgeg
P
vrij om inz. tegen
J
g dat door Gambette
g het Loireleger,
evormd
was, op te treden. Dit Loire-leger
gevormd
g werd op
^P
P4
Dec. bij) Orléans, welke stad de Beieren na een heftien strijd
strijd bij Coulmiers ((9 Nov.)) hadden moeten
gen
ontruimen, en 12 Jan. 1871 bijJ Le Mans verslagen,
^
von Manteu el 27 No v. bijJ Amiens en
terwijl generaal
^
Sgeneraal von Goeben 19 Jan.1871 bijJ St. Quentin overwinningen
P
P de in het noorden opnieuw
B behaalden op
terwijl generaal
gevormde Fransche strijdkrachten,
^g
von W girder bij
J Belfort,
^ dat door Duitsche gleer-afdeelinen ingesloten was, na verbitterde gevechten aan
Bourbaki, die
de Lisaine op
g
P 15-17 Januari generaal
erukt om Belfort te ontzetten en de verbinwas oP8
din^van de D. legers met Duitschland te onderbreken dwon
eli'kti
di Manteu f el
g, om, daar nu ookgJ
J8
van
uit het N. W. opdaagde, met de overblijfselen
zijn
de
Jleger
g 1 Febr. bijJ Pontarlier op
P Zwits. gebied
g
wijk
J te nemen. Op
P 27 Dec. werd het bombardement
op
forten geopend;
de talJ en de omringende
^P
e Parijs
g
uitvallen der bezettingg(30 Nov. en 2 Dec. 1870
rijke
en ten slotte 17 Jan. 1871 bijJ den
bijJ Champigny
PB^Y
Mont-Valérien) werden teruggeslagen. Gebrek aan

levensmiddelen dwong
g de Fr. regeering
g
g 28 Jan. een
waarbij alle forten rondom
wapenstilstand
te sluiten, waarbij
P
Parijs
J werden overgegeven.
Frankrijk was gebroken;
De kracht van Frankrijk
400 000
8
Fransche soldaten, waaronder biJ na l2 000 officieren,
waren krijgsgevangenen en 80 000 man waren in
Zwitserlandeinterneerd;
1 Mrt. ratificeerde de
g
te Bordeaux bijeengeroepen Nationale Vergadering
g
g
de 26 Febr. te Versailles onderteekende vredesvoorwaarden. Volgens deze stond FrankrijkElzasLotharingen
met Metz en Straatsburg,
g
g doch met
uitzonderingg van Belfort, aan Duitschland af, ^terwijlJ
het 5 milliard francs oorlogsschatting
g
8 moest betalen;
het Fr.ebied
zou bezet blijven
totdat deze som
J
g
was uitbetaald. De opP 1 Mrt. in een deel van Parijs
J
binnengerukte
30 000 man D. troepen
g
P ontruimden
tengevolge daarvan opP 3 Mrt. die stad weder; 10 Mei
d.a.v. kwam te Frankfort a. d. Main de definitieve
vrede tot stand. Het verlies der Duitschers bedroeg
49 380 dooden; dat der Franschen 138 700 dooden
en 383 860 krijgsgevangenen.
Fransche Academie Académiera
f ^ aise de
eerste der vijfJ academies, die het Institut de France
vormen, heeft zich ontwikkeld uit een kleinearP
ticuliere letterkundige
vereen
' van omstr. 1630,
g
^8
die 29 Jan. 1635 tot academie verheven werd door
de Fr. re
g eerin
^((Richelieu)) en door haar gesubsidieerd. In 1637 werd het aantal leden tot 40 uitgebreid.
g
BijJ decreet van 8 Aug.
g 1793 werden alle academies
opgeheven,
16 Jan. en 21 Mrt. 1816 werd de F. A.
Pg
door Lodewijk
Lodewijk X V III weer opgericht.
Haar taak
Pg
is vóór alles het bevorderen en zuiver houden der
Fr. taal- en letterkunde; haar leden, de z..g „Onsterfelijken"
zijn bijna allen schrijvers
en dichters;
J
J
haar voorn. arbeid is de Dictionnaire de l'Académie
fran aise" (le dr. 1694). Daar de leden der Fr. A.
zelf haar nieuwe leden kiezen, zijn
J tal van beroemde
Fr. schrijvers
eengeen
lid ervan geweest
: Descartes,
g
Pascal, Molière, Laroche f oucauld, Beaumarchais, J.J. Rousseau, Les e, Diderot, in den nieuweren tijd:
Alexandre Dumas, Béranger, Balzac, Lamennais,
Théophile Gautier, Flaubert en Zola.
Fransche Furie. Aanslag van Frans van Anjou
(z. a.) opP Antwerpen
rP en Brugge.
gg
Fransche kunst. 1)) Bouwkunst. De gebouwen
in
g
Romaanschen stijl
J vertoonen in de verschillende
deelen des lands een onderscheiden karakter. In
het Z. vindt men het tongewelf
biJ den bouw van
g
ast te
Toulouse, Clermontkerken toeg ePAvignon,
Ferrand , in Bourgondië
de Cisterciënserkerken
g
met rechthoekige koorafsluiting
8 en zonder torens
en de Cluniacenserkerken met rijke ontwikkeling
g
van het koor; in het westen de koepelkerken,
naar
P
BYzantiJnsch voorbeeld (Angoulême,
Cahors,
Pé( g
r' eux , in Normandië werden de basilieken versierd
met kruisgewelven,
gstatige torens, enz. St.-Etienne
te Caen). De St.-Denis te Parijs (1144) vertoont het
eerste begin
J in de 13e
$^ van den Gothischen stijl
eeuw op
schitterende wijzetot 5 schepen, een krans
PP
van kapellen
en een prachtige
die zich
P
P
g W. façade),
verder ontwikkelt in de kathedralen te Amiens,
Beauvais, Chartres, Parijs,
J Reims enz. ; eveneens in
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NormandiëLe Mans, Rouaan, Tours) en in het Z.
Normandië(L
Narbonne)
(Auxerre, Lyon,
) en in de 14e eeuw
Y
in de kathedralen te Albi, Toulouse, enz. — De
late Gothiek werd in de eerstelaats
toegepast
P
van jusprofane gebouwen
(kasteelen,
het paleis
bijJ P
(
P
g
titie te Rouaan, het huis van Jacques Coeur te Bourges, enz.). Ook de Renaissance-stijl,
J die tegen
8 het einder der 15e eeuw in Frankrijk
Frankrijk vasten voet kreeg,
^
werd in de eerstelaats
bij Jden bouw van kasteelen
P
(de kasteelen van Frans I)) en heerenhuizen toegeast ; de kerkbouw (St.-Pierre te Caen) hield daarenpast
tred met deproteen
geengelijken
P
g
^ in deze periode
P
fane bouwkunst. Tegen het eindeg
der 16e eeuw kreeg
vormen,
door
De
l'Orde bouwkunst meer verfijnde
Tuilerieën ).
me Du Cerceau, Lescot, e. a.Louvre,
(
Naast de onder Maria de Medicis naar Parijs
geroepen
It. barok-kunstenaars kwamen onder
g
P
Lodewijk XI V de architecten Lemercier, Leveau,
Perrault, met hun bouwwerken naar
klassieke kunstregels (Louvre, Versailles). Van den
aanvang
g
g van de 18e eeuw af stond een weelderige
tegenover
rococo-versieri
g
n9 binnen de gebouwen
g
de zelfs bij
J kerkende Dom der Invaliden naar
klassieke vormen bewerkte uitwendige
g architectuur.
Omstr. 1730 trad de klassieke stijl met haar toeen haar eentonig-nemende strengheid van vormen
g
heido P(het
( Panthéon te Parijs)
J en ten tijde van
het le Keizerrijkging
g ^de stijlJ over in een zinledigg
vertoon vanracht
((Percier, Vignon (de Ste-MaP
deleine))en kreegg invloed over geheel
Europa
P(Montg
errands Isacskerk te St.-Petersburg). De het
antieke nastrevende richting
^ onder
g bleef ook nog
gen
ging ten deele verder
Napoleon
III in zwang
^
Néo-g rec) . In
over in een moderne veelvormigheid
g
de 2e helft van de 19e eeuw werden de vormen der
Renaissance in nationalen zin toegepast en
daarnaast werd ook de Gothiek van de 13e eeuw
als voorbeeld hoog
gggeschat. In den nieuweren tijd
hebben Garnier ^ Groote Opera), Ballu en Perthes
( Stadhuis te Par J) alsmede de architecten van de
gebouwen
op
^
P de Wereldtentoonstellingg (het Trodadero-P aleis door Davioud en Bourdais zelfstandigg
werkeleverd.
g
2)) Beeldhouwkunst. Reeds de Romaansche hoofdkerken en inz.die der Gothiek in de 13e en 14e eeuw,
werden met beeldhouwwerken versierd, zoowel met
beelden als met reliëfsin
P graftom( de Pportalen, op
ben enz.); de beelden in Gothischen stijl vertoonen
een ideale slankheid, bezielde uitdrukkingg en edele
draPeerin^. Eerst in de 16e eeuw ontwikkelde de
beeldhouwkunst zich zelfstandig; twee scholen kwaJean Juste van
Loire(Jea
men tot bloei, die aan de Loire
(Goujon,Pilon) . Onder Lode) en die te Parijs
J (Gou'on
wijk XI V werd de smaak voor barok- en rococo ook
inde beeldhouwkunstehuldi
g
^d. De kunstenaars uit
Coyzevox,
Girardon, Pudezeeriode
waren: Coustou^
^
P
Pigalle
Pi alle, e. a.
7
9et enz. — Bouchardon, Houdon, Pajou,
ten tijde van Lodewijk XV met groote
zorgvuldigheid met meer individualiteit en realisI
me. De klassieke richtingg werd onder Napoleon
p
de overheerschende; de vertegenwoordigers van de
daarop
romantische richting
DuPvolgende
^
g (Chapu,
^^
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neigden
den inz. tot de genreret, Jou
f f roy , Rude, e. a.) nes
Plastiek. David d' Angers en Pradier trachtten de
romantiek met het antieke te vereengen. Vanaf
het einde der 19e eeuw trad het realisme steeds
sterker op
zoodat het zich in den
P den voorgrond,
^
en wijze, inztegenw. tijd opPde meest ongebonden
g
in de naakt-figuur,
Vermeldingg verdienen
^ uitspreekt.
P
de werken van Barrias, Bartholomé, Carpeaux,
p
Delaplanche,
Dubois, Falguière,
Fremiet, Gardet,
9
p
Mercié, .Rodin enz.,
3) Schilderkunst. Van de vroegste Middeleeuwen
af werden ook in Frankrijkde handschriften met
geschilderde
miniaturen versierd; deze kunst be.
8
reikte in de 15e eeuw door Jean Foucquet haar
hoogste
volmaaktheid. Uit de 16e eeuw zijn
J slechts
g
Clouet en Cousin)) behouden
weinig schilderijen(van
(
gebleven. In de 17e eeuw kwam de Fr. schilderkunst
zeer sterk onder It. invloed ; toen traden Claude LorBlanchard,
rain en Poussin als landschapschilders,
Ps
Freminet, Lesueur als historieschilders, Ri9and als
portretschilder
op den voorgrond.
Onder de leidingg
^
P
van Lebrun en diens opvolger Mignard verkregen
g
het Louvre en de koninkl. kasteelen te Versailles,
Trianon enz. hun wand- enlafondversierin
P
gen.
In het begin van de 18e eeuw was in de Fr. kunst
een theatrale, opgesmukte,
zoetelijke richtingg overegzoetelijke
heerschend, welke ook op
P de schilders van dien tijd
(Boucher, Chardin, Fragonard, Greuze, Lancret, Vanloo, Watteau enz.) haar invloed uitoefende. Teen
g
het einde van de 18e eeuw stichtte L. David de z. .
klassieke schoolGérard,
Gros,
(
^ Guérin, Ingres,
n9
Prud'hon), welker vertegenwoordigers ook den
NaPoleontischen tijd hielpen
P verheerlijken; naast
haar trad nu ook, omstr. 1830, de romantische school
y Scheff er
} . In denDelaroche, Ary
op
(
P (Delacroix,
zelfden trant werkten de schilders van veldslagen
Horace Vernet, de genre-schilders Johannot, Léoy de schilders van Oosp old Robert, Robert-Fleury,
tersche tafreelen Biard, Decamps,
p Fromentin; de
Huet,
zeeschilder Gudin, de landschapschilders
P
Marilhat, enz. De romantische richtingg werd door
Cogniet,
Couture, Gleyre
09
y o. a. zoodaniggewijzigd,
g
dat zijJ schilderijen gaven
die tot denken opwekten;
P
g
^^ de schoonheid overdriJven", werd hun leus, inz. in
zicht. Gruwelijke tafreelen uit de Oudcoloristisch oPJ
heid en de Middeleeuwen werden door Boulanger,
rosse, e.
a. Uit
GérBme, Laurens,
eg geschilderd.
III zijn vermeldenswaard:
den tijd van Napoleon
^
Bonnat, Feyen-Perrin, Meissonier, Neuville, e.a. TeJ nde manier van de romantiek
g enover de hyper-verfij
YP
kwam de^^school van Barbizon" oP: Corot, Daubigny
uJ J
a a e intime),
en Dupré als landschapschilders
P
P3^g
Rosa Bonheur, Brascassat, Troyon als dierenschilders, Breton en Millet als schilders van het boerengenre. Tegenw. is in de Fr. schilderkunst het realisme
overheerschend • van dit realisme is het z.g.
gimPressionisme en het z.licht-schilderen"
een bijzong ,^
dere richting;
g^ deze wordt vertegenwoordigd door
Lhermite, Manet, Monet, Pissarro e. a.
Fransche taal en letterkunde. Fransche taal. De
Fr. T. ontwikkelde zich uit de Lat. volkstaal, die,
door de Romeinen in Gallië verbreid, reeds in de
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7e eeuw alle andere talen der oorspr. bewoners,
alsmede die der het land binnengevallen
Franken,
8
verdrongen.
had. Deze Galli-romaansche taal was in
8
de 9e eeuw verdeeld in twee hoofd-tongvallen: de
la ue d'oc) en de N.-Fr.
Z.-Fr. of Provencaalsche (n9
resPectielan9
ue d'oil),
>
) de tongvallen, waarin „'a"
ve "k ,oc" en oil"oui" gezegd
)8 8werd. Vanaf de
14e eeuw en onder Frans I(1515-47). toen de
spraakkunst
geregeld
werd naar het model van het
P
g g
Parijsche Fransch steeds meer alLatijn,
J werd het Pari'sche
emeen verbreid. Onder Lodewijk XIVV (1643-1715
g)
kreeg dia F. T., inz. door den arbeid der door Richelieu in 1635estichte rP
Fr. Academie, haar scherp
omlijnden,
blijvend tot voorbeeld genomen
vorm.
blijvend
J
g
Daarnaast bestaan nog
g tal van dialecten(Patois) . — Fransche letterkunde. I. Oud-Fr. letterkunde (tot omstr. 1515). 1. Oudste periode(tot 1150).
In de 9e en 10e eeuw ontstond het epos
P ((chansons
deeste
9 ) uit de samenvatting
P
8 der oudste epische
volksgezangen ; het handelt vooral over Karel den
en
zijn
kring.
Van
de
oud-Fr.
heldengedichten
Groots
J
g
8
is alleen het ,Rolandslied" bewaardebleven;
na
8
de 12e eeuw beoefenden ook de Noormannen Fr.
dichtkunst (rijmkronieken enz.. -- 2) Bloeitijd
(1150-1230),
de tijd der ridder- en hoofsche dicht()J
kunst. In Z.-Frankrijkzongen de troubadours, in N.Frankrijk de trouvères. Uit dezePperiode da^eekeFrankrijk
nen o. m. de „Roman de Brut", de sa8ent
Yclus van
als de „Roman du
Guillaume d'Orange,
^ ^ diersagen
g
Renard"
Renard", verder kleinere, novell en-achti
8evertellingen op
rijm( contes of laic) , de aan het leven der
P^]
i
burgerij
g J ontleende, vaak dramatische abliaux; Villehardouin schreef de eerste mémoires en ook de
eerste N.-Fr. drama's vallen in dezen tijd.
J — 3)
Overgangstijd( 13e 14e en 15e eeuw). Met het
machtiger
^ worden van het koningschap
$^ P en het o P komen van den derden stand verdwijnen de idealen
der ridderschap,
P de dichtkunst wordt nuchterder,
veleedichten
worden tot proza-geschriften
om^
P
8
epos
P den voor^
P treedt op
8gewerkt,^ het allegorische
ondRoman
de la Rose").)De lyrische
poëzie
(„
Yr
P
wordt beoefend door burgerlijke
en
8
g J minnezangers
gelegenheidsdichters
aan het hof; vanaf het midden
els8
g
der 15e eeuw treden ook de meesterzangers
uit de
S
den (rhétoriciens )uit de Bourgondische
school oP.
8
Dichters ino
ulairen trant waren Olivier Basselin
PP
is Villon. De meest gewilde
en deeesti
e Fra^
g
g g
was de ballade.
P
Poëtische vorm uit deze periode
Naast de Bï Jbelsche mystères en de legendarische
g
ontwikkelden zich de
miracles uit een vorig
C tijdperk
allegorische moralités de satirische soties en de
beroemd : ,Maistre
komischeJ
tartes (bijzonder
(
Pierre Pathelin" van omstr. 1470). Uitmuntende
prozawerken waren de kroniek van Froissard en de
P
mémoires van Joinville en Phil. de Comines. —•
II. Nieuwe Fr. letterkunde. 1) Van Frans I tot
Lodewijk XIV(1515-1643). Met het oPkomen
van de Renaissance en van het Humanisme onder
Frans I en aan het Hof van Mar9aretha van Valois
(zelf schrijfster:
novellen-bundel He Cameron"
P
J
populai karakter
begon
de Fr. L. haar eigenaardigulair
^
verliezen en een hoofschen^g
geleerden aard t

krijgen, ook'zich naar de antieken te richten((Marot,,
1495-1544). Malherbe 8est. 1628) daarentegen
8
drong
dron aan opPzuiver Fr. uitdrukkingen
S en stijlJ on gaf
reels
regelsvoor den versbouw. Rabelais schiep
P den satirischen romanGar Santua" en Pantagreel" andure satirici werkten in denzelfdeneest;y
Herberay
des Essarts schreef ridderromans„Amadis”).
Het
(
didactischroza
werd uitmuntend vert ^enwoorP
di8gd door den scepticus
Montaigne
P
G, Essais") . De
ggalante brieven van Balzac en Voiture vormden een
nieuw soortroza.
— 2)) De klassieke periode.
De
p
P
Eeuw van Lodewijk XIV(1643-1715). In deze
„ouden
eeuw" werd de Fr. taal een wereldtaal en
g
bereikte de F. L. den hoogsten
trapP van correctheid,
^
hoewel zijJ
hier en daar aan hartstocht
en natuurlijkJ
heid inboette. Het drama stond vooraan. Pierre
Corneille, de vader van het klassieke Fr. theater,
muntte uit in het verhevene en heroieke, Racine in
het aandoenlijke.
De grootmeester
van het blijspel
J
J P is
8^
Molière, de schePP
er van de Fr. zeden- en karaktercomedie. Boileau is de esthetische wetgever
dezer
8
periode
riode
oéti q
ue "
gold lang
) en ^
(„Art P
g als onaan tastbaar; hij
J was een ïJ verfBvoorvechter van het
klassicisme en zijn satiren en brieven zijn voorbeelden van correctheid. De lyrischepoëzi
ëzie kon in deze
nietgedijen.
Het verhalend-didactisch 8'e
P
dicht leefde opnieuw
op
P
P in de uitmuntende fabels
van La ontaine; Scarron oPende de reeks der komische romans, die Les
a9e( „Gil Blas") tot hun
hoogste
^ ontwikkeling
g bracht; Fénelon schreef den
politiek-didactischen roman „Télemaq ue"; Perrault
P
e.a. schreven sprookjes.
De markiezin de Sévigné
]
9 en
P
anderen leverden voorbeelden van epistolairen
stijl,
J
P
Bossuet, Bourdaloue, Fléchier van welsprekendheid;
P
mémoiren-schrijvers
de
Betz,
vers
waren
de
kardinaal
J
de hertogl^ de Larochef oucauld en de scherp
rP oordeelende hertog
g de Saint-Simon; Descartes en Pascal
warenulaire
wijs eeri
e schrijvers. — De eeuw
PoP
g 8
der wijsbegeerte (tot aan de Revolutie; 1715-89).
In dezeeriode
blijkt
gebied
der
J opPhet geheele
P
^
8
schrijvers
F. L. de invloed der Eng.g denkers en schrijvers.
en zedelijke
Minachtingvoor de traditioneels odsd.
8
denkbeelden, de kritiek, de wïJ sg eerige scepsis,
de
P
zinnelijke
en materialistische P
o vattin^ en en het
J
atheisme drukken hun stempel
op de litteratuur
P P
der 18e eeuw. Op
trad vooral Voltaire,
P den voorgrond
^
die den grootsten invloed uitoefende; met hem wedijverde Jean-Jacques
Rousseau. Op
^
P het gebied
gebie van
den roman moeten naast deze beiden Diderot,
Florian Bernardin de Saint-Pierre Paul et Vir81'nie") genoemd
worden. Prévost d'Exiles voerde
g
den Eng.
g familieroman in Manon Lescaut"),
Crebillon le Jeune den frivolen Le so Pha" . Als
werden beroemd Marivaux en
blijspelschrijvers
vooral Beaumarchais Barbier de Sévine" „Maria ge
g
de Figaro"). Florian en Aubert maakten naam als
Tijden
fabeldichters. — 4) Nieuwere tijdna
( 1789). Tijdens
Revolutie bereikte deolitieke
welsprekendheid
P
P
(Mirabeau, Clermont-Tonnerre,
haar hoogtepunt
^P
enz, de letterkunde zocht een onderkomen in
dagbladen
en vlugschriften. Bekende dichters zijn
SJ
Boug
et de l'Isle Marseillaise" en Jos. Chénier.

g
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het le Keizerrijkbaanden A. Chénier, mad.
Tijdens
de Staël Chateaubriand en Nodier reeds den weg
de Restauratie
voor een nieuwe richting,
g die tijdens
als de romantische school opP den voorgrond
^
er en langeg jaren
grondlegger
kwamen. De eigenlijkeondle
de leider dezer richting
g was Victor Hugo, om wien
de Musset, Alfred
de Vigny
zich Sainte-Beuve Alfred
f
y
en Alex. Dumas de Oudere schaarden. Scribe schreef
zeden-comedies en hist. intrige-stukken.
burgerlijke
g
Lamartine sloegg een zoetelijk
Jen toon aan, terwijl de
mis ^P en der Bourbons Béranger
n9 de gelegenheid
g g
o ulaire dichtkunst
weerdete doen o P
boden
om
PP
leven ;• hij werd de meest gevierde
en beminde lieg
derendichter van Frankrijk.De meeste opP den voor zich ook oop den
gr and tredende dichters legden
g
roman toe, die daardoor hoogere
g
g letterkundige
waarde kreeg. Genoemd moeten worden als roman,Soulié
Sue,George
: Balzac,
schrijvers
^
9 Sand; verder
^
Mérimee Souvestre Karr, Sandeau, de Kock, enz.
ïvers maakten naam : Guizot, Migeschiedschrijvers
Als g
A]
chelet Thierry,
y^ e9 ur en T hiers. In T héophile Gautier
en Théod. de Banville vond de romantische lyriek
Y^
gbij
nog
eminente vertegenwoordigers, doch bi hun
navolgers,
( Sully-Prud'homme,
»
g Parnassiens"
g ^ de z.
Leconte de Lisle ^p
C ée e. a. ontaardde zijJ ten deele in
terwijl anderen, zooals Ch.
kunstmatiggerijmel,
g
Baudelaire, het onder het 2e Keizerrijkopgekomen
Pg
strenge realisme en consequente
naturalisme verq
dedigden. Onder de lyrische
dichters der 3e Re
y^
Publiek moetenenoemd
worden A. France, P. Deroug
lède J. M. de Heredia, A. Theuriet, P. Bourget,
9
wiens naturalisme de z. g.
Riche
g depin^tegenover
g
Steph
h.
cadenten en symbolisten,
y
^ als P. Verlaine, Ste
en bovene. a. hun verfijnd-zinnelijke
J
)
zinnelijke
kunst stelden. Met „La dame aux caméJ
has"1852
has"( 1852)en Demi-monde" (1885) van Dumas
fels trad in het drama de realistische tendenz opP en
bracht een volledigen ommekeer teweeg.
^
g Ook Augier,
veel succes
Barrière Feuillet en met bijzonder
aangrijpende,
Pdergelijke$^
en
Sardou
JPende, natuuredramatiseerde
gedramatiseerde zedebeelden. Het verzeng
drama in klassieken stijlJ werd beoefend door Rostand
het oude vaudeville door
de Berg
(C
Yrano
g
Labiche, Meilhac Haté Pailleron. De realistische
succes hadroman sloot zich aan bij Balzac;groot
g
den inz. Flaubert met Madame Bovary" (1857) en
Andere romanschri Feydean met„Fanny"
(
Y (1858).
vers van beteekenis waren : Dumasits,
f Bandeau
Feuillet Cherbuliez About, J. Verne, Claretie,
de Goncourt, Ohnet; de
Erckmann-Chatrian, deebrs.
g
h. Daudet. Zola ten slotte heeft in
Alph
beroemdste: At
„Les Rou on-Mac
zijn roman-cyclussen
quart"
g
Y
^, Les trois villas" en^^ Les qquatre évan ' es" eengeJ tijd
tij en de tendenzen
trouw beeldgegeven
van zijn
gg
•
y de Mau,; naast hem staan inz. Guy
passant, P. Bourget, P. Hervieu, Gyp (gravin Martel-Mirabeau) • A. France, Lemaitre en C. Mendès
als teekenaars van het moderneezelscha
Ps- en van
g
het innerlijk
J zieleleven; een meer ideale
J menschelijk
richting
8 wordt ingeslagen door Bosny, Marcel Prévost Loti, Barris, Bordeaux, e. a. Geschiedschrijvers
J
van den nieuweren tijd
J zijn
J : Louis Blanc, T aine,
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Renan, Hanotaux; letterkundige
g critici: Sainte-Beuve,
Gautier, Sarcey,
y F. Brunetière e. a. Vele staatslieden,
militairen, auteurs enz. schreven interessante
mémoires.
Fransch Guayana. Zie Guayana.
Fransch Guinea, vroeger
g Rivières du Sad Fr.
kolonie, tot Fr.-W.-Afrika behoorend, 239 000
K.M3., 1 736 000 inw.; 253 K.M. spoorwegen;
hoofdP1. en zetel van den gouverneur
Konakry.
g
rY
Fransch Indo-China,^ gezamenlijkenaam voor de
Fr. kolonie Cochinchina en de Fr.rotectoraten
P
Cambodja,
Cambodja, Annam, Laos en Tonkin g,
g 803 050
s oorwe en; on K.M2.,16 990 000 inw. ; 1909 K.M. spoorwegen;
der eengouverneur-eneraal
te Hanoi; staatkun
gdig
g
behoort ook Kwang-tsjeoe
ertoe. Het gebied
is in
g
g
1907 vergroot ten koste van Siam.
Fransch Kongo
g ((Congo
n9' Francais) , Fr. bezittingg in
Aequatoriaal
West-Afrika, zich tot aan het Ts jad4
meer uitstrekkend ; tegenw.
verdeeld in de koloniën
g
Gabonhoofdsi.
Libreville),) Midden-Kongo
(
(
g hoofden Ts ad-gebied
st. Brazzaville); het Oebangi-,
^
(de beide laatsten vormen sedert 1906 een zeifstandi gouvernement, hoofdst. Fort de Posse', sedert
dig Bang(u)i genaamd),
voor zooverre het reeds
g
onder Fr. bestuurebracht
is (tot
15°
( ongeveer
g
g
N.B. , 1478900 K.M2., groot en heeft 8,9 mill.
inw.; het staat onder een commissaris-generaal,
die
g
de bodem
te Brazzaville resideert. Aan de kust stijgt
J^
tot boven 1000 M., in het binnenland vindt men
Savanna-hoogland;
de hoofdriv. is de Ogowe,
ver g
g
volgens de Gaboen, de Koeiloe en de ziJriv. van den
Kongo
g en de Oebangi;
8^ inhei
g de Alima, de San ga
binnenland de g
one en de Sari;
Sjari; in het W. behooren de meeste bewoners tot den stam der Fans,
aan den Kongo
g vindt men de Bateke's en in het N. de
Bapf
oeroe's en den dwergstam
der Abon9o's, alsmede
g
Foelbe's en Arabieren. In 1842 nam de bezetting
van het land een aanvang . Door het MarokkoFrankrijk Geschiedenis)
verdragan
1911 (Zie op
P Frankrijk,
g
een deel van Fr. K. aan Duitschlandon
( g.
275 000 K.M2.).
Fr.
Fransch Somali-land,^ t ot 1896 Obokgenaamd.
g
bezittin in 0.-Afrika, aan de Golf van Aden, 120000
bezitting
Dj i(Fr.
DjiK.M3. 208 000 inw.; hoofd P1. Dsjiboeti.
(
J

Fransch West-Afrika, de Fr. bezittingen
g in N.W.-AfrikaSene
(
g Fr.
g en Niger,
gal, Boven-Senegal
Guinea, Ivoorkust, DahomeyY en Mauretanië), welke
onder heteza
te
g
g van
g een gouverneur-generaal
g
Dakar staan, 3 922 900 K.M2 ., 11 386 000 inw. en
verder hetebied
achter de Eng.g kolonie Nigeria
g
g
(aan
aan den Niger).
ger)
van ongg. 60 eel. in
Frans-Jozefsland^ archipel
P
de N. IJszee, ten N. van Nova Zembla; 19 700
K.M2., tot 734 M. hoog; in 1873 ontdekt.
Rome in het AlbaFrascati,^ stad in de It. prov.
P
nischeeb.,11000
inw. Men vindt er de ruinen van
g
het oude Tusculum.
Fraser, rev. in Britsch Columbia, ontspringt
P ^o
op
het Rotsgebergte en mondt tegenover
Vancouverg
eiland in den Stillen Oceaan uit; 1180 K.M. lang,
g
(220 K.M. bevaarbaar).
34
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uit, waarop
Hendrikp
in 1245 F.'s afzetting
Ras e
Fratres minores. Zie Franciscanen.
P
8
Napels,
van Thuringen en na hem Willem van Holland tot
Fratta Maggiore,
P
^g ^ stad in de provincie
P

J

in het Z.W. van Italië; 14 000 inw.
Fredegonde
^ Frede9undis
'
) , concubine, latergeg
malie van koningg Chilperich I van Neustrië, nadat
Galeswintha uit den weg
zij
g hadgeg
J diens gemalin
ruimd; liet Si9sbert van Austrasië, die op
P zich had
genomen de vermoorde vrouw te wreken, vermoorden en bestreed toen diens gemalin Brunhilde Bruin 584
vernichildis) ; stelde zich, nadat haargemaal
g
moord was, met haar zoon Chlotarius (II) onder beschermin
g van Bourgondië,
g
g van (bontram, koning
en nam in 593 zelf de re8 eeringin handen; gest.
597.
g
Fredericia stad en voorn. vesting
8 in het Deensche ambt Veile, aan de Kleine Belt, 14 000 inw. —
verslos8en de Denen er de Sleesw.-Hol6 Juli 1849
Steiners.
Fredericq,
J
q ^ Paul, Vl.ggeschiedschrijver,
ggeb. 12
aan de univerA^
. 1850 te Gent; hoogleeraar
g
siteit ald., schreef „De Nederlanden onder keizer
In uisitie in de NederInquisitie
Karel "(deel I, ), „De
landen" (1889 en v.j.), „Onze historische volksliederen van voor de 16e eeuw" (1894), enz.
van
Frederik,^ n aam van D. keizers en koningen,
8
wie wijJ noemen : F. I, Roodbaard (Barbarossa),
een der machtigste keizers van Duitschland 1152—
90)^geb.
g Frederik den
g in 1121, ,zoon van herto
' e van Zwaben; hij
Ee^9'^9
Jvolgde
g dezen in 1147
als hertog
op en
zijn oom Koenraad III als Duitsch
gP
zij
koningin 1152; in 1155 verkreegghij
J te Pavia de
Lombardische koninl kroon en te Rome de keizerskroon • hij
vijf veldtochten naar Italië
J ondernam vij
de hiërarchischeeschillen
bij Jte leggen
gg en om
g
de in opstand
gekomen
Lombardische steden te
8
P
onderwe en; in 1162 verwoestte hij
hij Milaan doch
onderwerpen
leed 29 Mei 1176 bijJLegnano
een nederlaag;
^
g door
het huwelijk van zijn
J zoon Hendrik met Constance
hij in 1186 Z.-Italië; gedurende
van Napels
Naels verkreeg
ghij
8
een door hem in 1189 ondernomen kruistocht verdronk hij
J 10 Juni 1190 in de riv. Saleph
P in Cilicië;
volens
volgensde volksoverleveringg slaapt
P keizer F. in den
K ffhuser in den Hartz, om, als de nood dringt,
op
P te staan tot reddingg van Duitschland. — Frederik II,, keizer van 1215-50, kleinzoon van den voorgaande, zoon van Hendrik VI en van Constance van
verstandig
26
Napels,
^
8
g en kunstlievend vorst, geb.
Dec. 1194 te Jesi in de Mark Ancona, in 1208 nam
hij
^ de regeering
P zich en werd in 1215
8
8 over Sicilië op
te Aken tot Duitsch-koningg en in 1220 te Rome tot
hij den beloofkeizerekroond
;^ in 1228 ondernam hij
g
waarvan hijJ
den kruistocht, wegens
de vertraging
g
8^g
was; hijJ
Gregorius
IX in den ban gedaan
doorpaus
e9
^
P
verkreeg
g van de Mohammedanen den afstand der
heilige Pplaatsen en liet zich in 1229 tot koningg van
Jeruzalem uitroepen;
sloot, naar Italië teruggekeerd
P
8g
in 1230 vrede met denaus,
zette in Duitschland
P
in 1235 zijn
J oproerigen zoon Hendrik af, overwon in
1237 de Lombarden bij
J Cortenuova, trok, toen Grede verheffin
9orius wegens
g
8 van Enziol, den zoon
van F., tot koningg van Sardinië in 1239 opnieuw
P
teen
tegen hem den ban uitsprak,
tot voor RomeP.
P
Innocentius IV vernieuwde den banvloek en sprak
P

tegenkoningen werden uitgeroepen. F. stierf 13
Dec. 1250 te Fiorentino. OpP hem sloeg8 oorspr.
P de
sae
sage van den K Yffhuser.
'
Frederik III,
^ D. keizer en koning
g van Pruisen als
Wilhelmgeheeten,
kroonprins
P
g
ggeb. 18 O. 1831;
nam in 1864 aan den veldtocht in Sleeswi Jk deel,
voerde in den oorlog
Oostenrij het bevel
gtegen
g Oostenrijk
het tweede legerkorps en besliste den slaggbijJ
K6nig^
atz; in den Fr.-D. oorlog
g van 1870-71
voerde hij
aan, dus de Z.J het derde legerkorps
rs
P aan
g
Duitsche troepen, J
waarmedeJ
hij bij Weissenburg8
de overwinning
J Worth en
g behaalde, alsmede bij
Sedan; 28 Oct. 1870 werd hijJ totgeneraal-veld8
maarschalk benoemd; in 1887 kreeg8hij
$
J een ernstige
strottenhoofd-aandoening,
g doch niettegenstaande
g
deze ziekte aanvaardde hijJ na den dood zijns
vaders
Jjns
9 Mrt. 1888 de regeerie g; gest. 15 Juni 1888. 25 Januari 1858 huwde hij
J met Victoria,princess-royal
P
Y
van Groot-Brittannië.
k
Frederik Willem, eurvorst
van Brandenburg
g
(1640-88), de Groote Keurvorst, g eb. 16 Febr. 1620,
volgde zijn
J vader, keurvorst George
9 Willem, 1 Dec.
1640 op,
J land, in den nogg steeds voortP behoedde zijn
durenden DertigjarigenOorlog
Oorlo door een waPenstilstand met Zweden voor de verwoestingen
des kri
Jgs
8
bij
J den vrede van WestPhalen verkreeg
g hij
JgebiedsuitbreidingAchter-Pommeren Halberstadt Minden
Cammin, Maagdenburg);
dwon denpaltsgraaf
alts raaf
hijhi'
dwong
van Neuburg
g in 1647 tot een vergelijk
gJ betreffende
de Kleefsch-Giiliksche erfenis, streed in 1655 met
Zweden tegen
8 de Polen, in 1657 met Polen tegen
g de
Zweden; verkreeg
J den vrede van Oliva, 3 Mei
g bij
1660, de souvereiniteit over het hertogdom Pruisen;
sloot in 1672 een verbond met de Nederlanden, die
door Lodewijk XI V waren aangevallen;
doch de
g
inval der Franschen in zijn
J Ri Jnlanden dwong8 hem
tot het verdrag
1673).
^
) In den
g van Vossem (Juni
oorlog
J
J tegen
g van het Duitsche Rijk
8 Frankrijk,
streed hij
J eerst in den Elzas, trok daarna tegen
^ de
in de Mark binnengevallen
Zweden,^ versloegg dezen
g
28 Juni 1675 bij
bi' Fehrbellin, veroverdePommeren, doch moest bijJ
den vrede van St.
Germain (Juni 1679)
bijnaalle veroverde
streken weder te
J verbond
8even. Zijn
met Frankrijk ging
teniet toen na hijJ
opheffing
van het
P
g
Edict van Nantes (in
1685)
) aan de verdreven Hervormden 626. De Groote Keurvorst.
een toevlucht in zijn
staten aanbood. Hij
J stierf 9 Mei 1688 te
de schepper
Potsdam ; hijJ
PP van den roem van
zijn
J huis, de stichter van den Pruisischen staat.
P zijn
zij verder leven de 3
Grooten invloed hadden op
die hij in zijn jeugd in ons land doorbracht,
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aan de Hoogeschool
te Leiden en in de omgeving
g 8
g
van Frederik Hendrik.
Frederik III, keurvorst van Brandenburg.
g Zie
Frederik I, koning van Pruisen.
Frederik I, de eerste koning
(
8 van Pruisen 1701—
13 was vanaf 1688 als Frederik III keurvorst van
Brandenburg en hertog
van
Pruisen,
geb.
11 Juli
8
8
li
1657 zoon van den Grooten Keurvorst; hijJ
door 6000
Oranje tegen
prins Willem van Oranje
g
p
g Engeland
man hulptroepen te zenden, en in 1689 en 1690 het
teen tegeng
Frankrijk,in 1691 den keizer tegen
rijksleger
Hongarije,verkreeg
verkree voor de hulp,
P die hijJ in den
Spaanschen
Successieoorlog
g beloofde te verleenen,
P
door het z.g. Contractaal (16
zij er( Nov. 1700))zijn
8als koninggen liet zich 18 Januari 1701 te
Maagdenburg
zijngebied, deels
^g
g kronen; vergrootte
8
door erfenis Neuchatel Valen 'n , deels door koop
est. 22 Febr.
(Tecklenbur Nordhausen, enz);gest.
hi' was pronklievend
en verkwistend, bevor1713; hij
P
derde de kunsten en wetenschappen,
stichtte de
PP
universiteit te Hallein
Halle(i 1694), de Academie van
wetenschappen te Berlijn
( 1700 ); bouwde CharJ (in
lottenbur8.
Frederik II^ de Groote,^ koningg van Pruisen (1740 —
86 eb.
g 24 Jan. 1712, zoon van Frederik Willem I ,•
moest zijnpogingen
om zich aan de harde, zuiver
J
zij
militaire opvoeding,die
met zijn voorliefde voor
poëzie en muziek in strijd was, en aan de mishanvan zi n vader door de vlucht te onttrekdelingenzijn
ken boeten met een strenge
P te
8
8gevangenschap
8
zijn gevoel
Ciistrin • in 1733 moest hij
met
J tegen
g zijn
g
Prinses Elisabeth Christine van Brunswi'k-Bevern
^
(31 Mei
huwen; hijJ woonde tot zijn
J troonsbestijging
Jig
1740)) te Rheinsber
en kunstenaars
g
8, doorgeleerden
oop
omgeven.
Nadat Maria Theresia zijn aanspraken
g
P
Lieg-de Silesische vorstendommen J erndorf,
8
nitz Brie 8en Wohlau had afgewezen,
verkreeg8hij
g
J
door de Silezischen oorlogen
g van 1740-45 geheel
8
Silezië tot aan de Oppa;
J OostPP in 1744 verkreeg8hij
Friesland • hij
8 hem verbonden
J voorkwam de tegen
mogendheden
Oosten8
rijk,Rusland, Frankrijk en Saksen door
zijninval in Saksen
24A .1756 enhandhaafde in den Zevenjarigen Oorlog zijn
Bi' deeerste verbezit. Bij
deeling van Polen) in
1772) verkreeg
^ hijJ
Poolsch-Pruisen en
Groot-Polen totaan de
Netze; hij verhinderde
in 1778 delannen
P
van Oostenrijk
J k ten o P zichte van Beieren en 627. Frederik de Groote.
sloot in 1785 ter beschemingan
g het in8 de Duitsche staatsorde tegen
n van keizer Joze II den D. Vorstenbond,gest.
grijpen
grootste veldte Sans-Souci. F. was de ^
17 Aug.
g
heer en staatsman van zijn
^ tijd;hijJliet aan zijnneef
^ rederak Willem II een rijk
J na,^ dat met 78 000
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K.M'. was vergroot, een rijksschat van over de 50
millioen thaler, een leer
g van 200 000 man en een
door naarstigen
arbeid, welvaart en geregeld
beg g
g
stuur bloeienden staat.
van Oranje,
Oranje zoon van
Frederik Hendrik,
^ prins
P
Willem I en Louise de Coligny,geb.
29 J.
P
g
1584, bezocht de hoogeschool
te Leiden, ggaf in
g
1599 een eersteroef
van dapperheid
door zich
P
PP
met het zwaard in de vuist een wegg te banen door
vijandelijke
soldaten, op 17-jarigen
leeftijd kree
J gkreeg
P
hijJ zitting
g in den Raad van State, werd kolonel van
een regiment
Walen en nam deel aan den slaggbij
^
J
Nieuwpoort.
HijJ onderscheidde zich verder door het
wP
heroveren van Breevoort1606
,
door
zijn
zijn
aanslag
)
op
P g van
P Venlo (1606) en door de overrompeling
Erckelens(
Erckelens1607.
1607).Gedurende het Twaalfjarig
J 8 Bestand trok F. H. met een leger
J en
g naar Brunswijk
hielPdaar den keurvorst van Brandenburg.8 In 1619
belastte zijn
J stiefbroeder Maurits hem met een
zendin naar het P
zending
dom Orange;
g in 1621
werd hij
generaal der
Jg
ruiterij, kort voor het
overlijden van Maurits
oPP
erbevelhebber van
het leer
g en daarna
stadhouder derewesg
tenbehalve
ten(behalv van FriesGroningen
en dè
8
Ommelanden en Drente,
die graaf Ernst Casimir
benoemden; na diens
dood in 1640 werd F.
Frederik Hendrik.
vadeze
e e gewes628. Fre
H. ookvan
g
ten stadhouder, uitgezonderd Friesland, dat !Frederik Willem koos)
In de tweede helft van den 80-Jarigen
g Oorlogg nam
F. H. een reeks van sterke vestingen,
g^ wat hem den
naam van Stedebedwin ger" bezorgde: Grol of
eerenaam
enbosch ((1629),
Groenlo (1627), 's Herto81629
) Maastricht Venlo, Roermond, Stralen en Sittard (1632),
R ïJ nberk Schenkenschans en Breda 1637 ), Sas van
Gent (1644) en Hulst (1645). Hij overleed in het jaar
1 Mrt. 1647).
vóór dat van den Vrede van Munster(
Munster14
H. was een man van aangenaam
karakter, een
8
bedachtzaam staatsman en een beleidvol veldheer;
bed
zijn
leerkam was de hoogeschool
voor veldhoeren:
Jlegerkamp
8
Bernard van Saksen-Weimar, Torstenson, Turenne
en
e de Groote Keurvorst hebben onder hem de krjjJ8^
kunst beoefend. HijJ was van nature verdraagzaam
tot de
e Remonstranten over, wier positie
p
en helde to
hijJ verbeterde. Zijn
h
p was een der
J stadhouderschap
jd erken uit onze ggeschiedenis;
esc
schitterendet e tijdperken
JP
men noemt de 17de eeuw de „ouden
eeuw" of
g
naar hem: de eeuw van F. H". Hij
naa
1] heeft belangrijke
^J
^, Mémoires" nagelaten.
g elaten
Freder iksbor
p Seeland, 1344
g^ De ensch ambt op
K.M2 ., 90 0000 inw. • hoofdst. Hillerad. In de nabijJ
heid het koninkL slot F. tevens museum.
p de W.-kust
Frederikshaab, Deensche kolonie op
van Groenland, ong. 860 inw. • kryoliethgroeven.
Frederikshald Friedrichshall, stad in het ambt
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Smlenene aan de mondinggvan de Festedalelf, aan
ode Idef'ord in het . Z.O. van Noorwegen nabij de
de nabijheid
li t
Zweedscheens
; 12 000 inw. In
gr
^g
de vesting
g Frederiksten, voor welke Karel XII van
Zweden 11 Dec. 1718 sneuvelde.
Frederiksoord, de eerste kolonie door de MaatschaPPJ
i van Weldadigheid
g
(Pg 1818) gesticht
g (opger.
in Drente onder Vledder. Doel is : werkverschaffing,
g
vooral op
en daarvoorgeschikte
g
g
P landbouwgebied
te helen.
personen aan kleine boerderijtjes
P1?
Frederiksstad, stad en vestingg in het ambt Sm5lenene in het Z.O. van Noorwegen. aang
de monding
van de Glommen in de Christianafjord; 16 000 inw.;
houthandel.
Freetown, versterkte hoofdst. van de Eng. koloiiie Sierra Leone in W.-Afrika 34 000 inw. ; haven;
zeerevaarli'k
P
g
J klimaat voor Europeanen.
Fregat,
g ^ oorlogsschip
P met 3 masten en volle tuig
van
Pp
$age ^3 dekken, ^waarvan kuil- en opperdek
^
kanonnen ((28-54)) waren voorzien. Als oorlagssche•

J

629. Oorlo^
-fregat uit de 17e eeuw.
pen s Belden de F. een groote rol in het begin der
vorige
g eeuw. — Bij
J de koopvaardijvloot noemt men
F., een scherp
driemastschip. In de ederL
P ggebouwd
B
P. meer.
zijn
koopvaardijvloot
zijn na 1910 geen
koo
g
J
P
aquila Vieiil, een tot de
Fregatvogel( Tachypeieb aq
otvo gels behoonago en roeipo
fa mille der Ste
rende tropische
zwemP
voel;
g
g buitengewoon.
goed vlieg er, bruinachti$zwart, als metaal
glanzend, dekeel rood,
lichtergehet wijfje
J]
kleurd metwitteborst;
kop
en hals
o
P
J lijken
op
die van den kormoran de snavel is lang,
g
de vleugels
ug
zijn
J zeer
630. Fregatvogel.
tang
en spits,
P de staart
isevorkt.
De
F.
komt
voor
in de tropische
zeeën.
gevorkt.
P
holo^' e de
mythologie
Freia of Freya in de Noorsche m
godin der liefde en na Frigga
$
X99 de voornaamste der
Njor en Skade,
vrouwelijke A8en;; dochter van Nord

doorgaven
naar lichaam en geest.
g
8
genoemd.
Naar F. is onze Vrijdag
J gg
36
Freiberg,
00 0
g: stad in het Saks. distr. Dresden,
inw. ; fraaie domkerk12e
( eeuw),) beroemde mijnwerkacademie (sinds 1765); in de nabijheid
zilvermijnen
^J
en zilversmelterijen.
F.
im
Breis
au
hoofdst.
van
het
Freiburg
distr.
q )^
g (
F. (4738 K.M'., 564 000 inw.), aan de Freisam, in
het Z. van Baden, 83 000 inw. ;prachtige Gothische
dom (uit de 12e en 13e eeuw ; universiteit (1457);
industrie.
Freiburg, kanton in het W. van Zwitserland, 675
K.M'., 140 000 meest Fransch sprekende
en Kath.
P
inw. — De hoofdstad F. (F. im Uechtland , aan de
Saane, 20 000 inw.; zetel van een bisschop,
P dom,
universiteit1889).
(
Freiligrath,
^ ^ Ferdinand. De. dichter, ggeb. 17 Juni
1810 te Detmold, koopman,
ging, toen hij wegens
P
g
8^g
zijn
J staatkundige
P in 1851 naar
g ideeën ggevaar liep,
Londen, was tot 1867 ald. directeur van het filiaal
van een Zwits. bank, woonde daarna te Stuttgart,
g
na 1874 te Cannstatt en is aid.est.
g 18 Maart 1876.
vrijheidslievende enP patriottischeSeHijJ schreef vrijheidslievende
dichten en voortreffelijke
vertalingen
van Fr. en
J
g
Eng.
poëzie.
gP
Opper-Beieren,
in
Freising,
g^ stad in het reg.-distr.
Pp
g
het Z. van Beieren, aan de Isar, 15 000 inw.; van 724
—1803 zetel van een bisschop
P((de aartsbisschopP van
Munchen-F., zetelt te Munchen); fraaie domkerk
uit de 12e eeuw.
Frijus, het Forum Julii der Ouden, stad in het
dep.
J 2 K.M. van de
P Var., in het Z.O. van Frankrijk,
Midden. Zee, 4 000 inw. ; nabij
J F. de haven St.Raphael
(5
) 27 Apr.
P Na( 000 inw.);
P 1814 scheepte
P
poleon er zich in naar Elba.
Fremantle, haven van Perth in den staat W.Australië aan den mond der Swan-River, 27 000
inw.
generaal,^g
geb. 28 Sept.
French,^ Sir John,^ Eng.
P
gg
1852 te Ripple
PP Vale, onderscheidde zich in Z.-Afrika
waarmede
hij
als aanvoerder van een ruiterij-div.,
11
15 Febr. 1900 Kimberley
Y ontzette, was van 1907-11 inspect.-gen. van het leger,
^ 1914
g ^ werd in Aug.
opperbevelhebber
van het Eng.
gleger
g in Vlaanderen
PP
en Frankrijk.
Frenssen, (tav, D. schrijver,
^geb. 19 Oct. 1863
J
te Barlt, predikant,
het laatst tot 1902 in het Pithp
marsche dorp
P Hemme woonde daarna te Meldorf
en vanaf 1906 te Blankenese; schreef de romans:
f Die drei Getreuen" (1898), Jórn Uhl" 1901,
Rill;genlei" (1905) Klaus Hinrach Baas" 1909
(1909),
Der Untergang
g g der Anna Hamann" (1911) en
Peter Moors Fahrt nach Sndwest" welke alle in
het Nederlandsch vertaald zijn.
J
Frire-Orban, Hubert Jo8eph
p Walther Belg. staatsman,g
geb. 22 Apr.
p 1812 te Luik, advocaat ald. in
1847 lid van de Kamer en min. van ofenbare werken van 1848-52 en van 1857-70 min. van firesident en min. van
nanciën van 1878-84 min.-president
buitenl. zaken, hoofdleider der Belg. liberalen;est.
g
2 Jan. 1896 te Brussel.
Fresco-schilderen,^ de kunst om op
P de muurvlak-

FRESCO-SCHILDEREN—BRIESLAND.
al fresco, „oP
ten op
(
g kalklas
P de nog
^ (It.
8 vochtige
waterverf schilderijen van meesthet versche"))
resto's te schilderen. Deze
alooien
omvang
8 (fresco's)
^
soort schilderijen
blijven lang
^Jblijven
g bewaard daar de
PP koolzuur
kalk aan de oppervlakte
door opname
van
P
tot een email kristalliseert, dat de verfdeeltjes vast
kische
en
legt.
Uit de Oudheid zijn Egypt.,
gtzijn
gYP Etruskische
PomP^
'ische
muur-schilderingen,
e
g en, en uit de Middeleeuwen fresco's in Italiaansche kerken en kloosters
bewaardebleven.
In de 16de eeuw nam het frescog
schilderen een hooge
g vlucht, inz. door Michel
; in de 19de eeuw door de D.
Angelo en Rafael
t
meesters Cornelius Schwind, Bethel, W. von Kaulbach, e. a. Door de in 1876 uitgevonden stereochromie werd de techniek vereenvoudigd. De frescoschilders van den nieuweren tijd
J zijn Lotz, Prell,
Couder, Flandrin, Puvis de Chavanne, Dyce, Maclise, Armitage, Walls, e. a.
Freso, stad in den
staat Californië in het
N.W. van de Ver.
Staten, ten Z.O. van
San Francisco, 12 000
inw.
Fret Puturius f uro ,
roofdier van de familie der Marters, waareen albino
schijnlijk
bunzin
van den
g; witgeel met roode oo en
wordt afgericht voor
631. Fret.
de konijnenjacht.
Pdoniem
D. dichter onder het pseudoniem
Frey, Hermann,
s
Martin Greif,
18 Juni 1839 te Spiers,
was van
f geb.
P
8
1859-67 officier, woont te Munchen; schreef „Gedichte" (1868), drama's Marino Falieri", 1879;
Francesca da Rimini", 1892; „Agnes Bernauer",
1894).
Fret einet Charles Louis de Saulces de, Fr. staatsman,eb.
in 1870
8
8 14 Nov. 1828 te Foix, ingenieur,
Gambetta's militaire raadsman, werd in 1877 min.
van oPenb. werken, van 1879-80, van Jan. tot
Aug.
g 1882 en van Jan. tot Dec. 1886' min.- P resident, van 1888-93 min. van oorlog,
g van 1890 —92
min.-President, van 1898-99 wederom
tegelijkertijd
'
min. van oorlog.
PP van het moderne
g G. is de schepper
en Provence
Fransche leer;
8 hijJ schreef „La guerre
8^
1870-71", enz.
schrijver,
geb.
Freytag,s Gustav, D. dichter en schrijver,
g
13 Juli 1816 te Kreuzburg
g in Silezië, was eerstPrivaat-docent voor D. letterkunde de Breslau,
tot 1870 uitgever
van de Grenzboten"
^8est. 30
g
Aril
P 1895 te Wiesbaden; hi Jschreef drama's,
het uitmuntende kluchtspel
P „Die Journalisten"
1854 en romans, waarvan vooral bekend is „Soli
and Haben"1855).
(
It. Friuli), voorm. Lon8obardisch hertogFriaul
Friaul(It
g
de It.rov.
P
P Udine en de Oosten. graafschap^
pen Gtirz en Gradisca omvattend. De inwoners
spreken
een eigen (Romaansch) dialekt. — Friaul,,
g
hertog
8 van, titel van den Fr. maarschalk Duroc
(z. a.).
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Fridthiofss a IJslandsche vertelling
g (uit de 14e
eeuw) ,van de avonturen van den le endarischen
g
Noorweegschen
held Fridthiof en zijn
J liefde voor
g
Ingebor9 ; het meest bekend door de bewerking8 van
den Zweedschen dichter Tegner.
e9
Friedenau,
gemeente in het reg.-distr.
Potsdam,
^ g
8
in het N.O. van Pruisen, westelijke
J voorstad van
Berlijn,
instruJ 35 000 inw., fabricatie van optische
P
menten (Goerz).
Friderika von Sesenheim. Zie Brion.
0.-Pruisen in het
Friedland,^ s tad in de prov.
P
reg.-distr. Koningsbergen,
van de
(TJ
^ g aan de Alle (zijriv.
Pregel , 3000 inw.; hier behaalde Napoleon
I in 1807
p
een overwinning
op de Russen en de Pruisen.
gP
Friedrichshafen, tot 1811 Buchhorn, stad in het
Z. van Wnrttembergaan het Meer van Constanz;
handels- en haven
1., 7000 inw.; overzetveer voor
havenpl.
spoortreine
oortreinen naar Romanshorn; F. is de zetel van
door Zeppelin
(z.
z. a.)
a. oopgerichte
erichte
constructiepp
g
werkplaatsen
werk laatsen en ballonhaven voor bestuurbare
P
Fries, in de bouwkunst de horizontale vlakke
J,.lAT174WJt-4,._!jS'OVlV(Lttdl:l^
H.m

632. Fries.
randenfi
(g. 632 b.) tusschen architraaf c, en
kroonl
tem els met tri^J ijst( a.) ; bij Gr.-Rom. tempels
1 hen (ornamenten,
bestaande uit 3 verticale
(
gYP
banden en metopen
banden)
P (de vierkante versierde ruimten tusschen de tril
hen of
) met reliëfs (zie
( fig.
g YP
^
572 opP bl. 474) )versierd, vandaar worden die versieringen
verder wordt ook
J F.genoemd;
g
8 zelf dikwijls
het met smalle ornament- of reliëfranden voorziene
bovendeel van een wandvlakte F.enoemd.
In de deg
coratieve kunst de sierranden van tapijtenen eg
weven stoffen, ook in vloeren enz.
Friesche Gat,, zeegat
g ten W. van het eil. Schiermonnikoog^van weiniggbelang8voor de scheepvaart.
P
Friesland prov. in het N. van Nederland, 3315
Friesland
368 000 inw., bestaat voor eenoot
$'r deel uit
de Drentsche grens
polderland; langs
P
^ is de bodem
^
het hoogst0
bijJ
( à H M. boven A. P. Boschberg
^
Appelscha
20 M. Vandaar daalt de bodem snel naar
PP
alle zijden
en een groot
deel der prov.
ligt
beneden
^
J
P
^
A. P. Alleen het diluviale Gaasterland maakt daarop
N.W. der P
prov.. be
een
g
8. Het geheele
staat uit zeeklei, daaraanenst
het laagveen, dat
gr$w
van het N. naar het Z. steeds breeder wordt, en ten
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slotte vindt men in het Z. en 0. diluvialen zand- en
meestal afgegraven hoo een, waarvan
grindgrond,8^
{
no
on $
. 800 H. A. aanwezig $in (meerendeels
deel is de
nog
erf . F. bezit tal van meren en had
$em. 0.-Stellin$w
er vroeger
$ meer, verder zeer veel kanalen. De
$ nog
waterloozin$$
geschiedt door 12 sluizen opP de Wadden en de Zuiderzee; bi'J langdurige W.-winden wordt
zijJ zeer bemoeilijkt,
wat overstroomingen
ten gevolJ
g
namen dra en de volgende
ge heeft. Afzonderlijke
g
$$
en: Zevenwouden (in
Friesche landschaPP
{ het Z. en
{ het W. ); Oostergoo
{ het
Z.0.); Westergoo
$ (in
g (in
midd. • Het Biltin het N.W. en Gaasterland, de
streek lans
g de kust ten 0. van Stavoren. De „elf
steden van F." zijn:
J Workum, Hindeloopen,
P Stavoren Sloten, IJlst, Sneek, Leeuwarden, Dokkum,
Franeker, Harlingen
8 en Bolsward. Behalve deze 11
grietenijen.
Deze stesteden had F. vroeger
J
$ nogg30$^
den en'eteni'en
$^
J vormen nu met de 2 eil. de 43 gemeenten van F. De bevolking,
g meerendeels Friezen
(z. a.), is overwegend Protestant. Hoofdst. is Leeuwarden. Hoofdmiddelen van bestaan zijn
J veeteelt en
veenderij en
,zuivelbereidin
g , verder landbouw, veenderij
visscheri';
beteekent niet veel. Voor de
J
J de nijverheid
rechtspraak
ressorteert F. onder het Gerechtshof te
P
Leeuwarden; er zijn
J arrondissementsrechtbanken te
Leeuwarden en te Heerenveen en kantongerechten.
gum Harte Leeuwarden,, Berlikum,, Dokkum,, Bergum,
lin en Sneek, Bolsward, Heerenveen, Beetsterzwaag en Lemmer. Voor de geschiedenis,
zie oop
g
Friezen.
Friesche- of Wadden-eilanden de in een eilandenri'J opgeloste,
door wadden (ondiepten)
P
) van het
{
P$
vastelandescheiden
duinketen van de Noordzee$
kust. Van Texel tot aan de mondingg van de Eems
en de Nederl. W.-Friesche eil. (Texel,
Vlieliggen
{
land, Terschelling,
g en Rottum);
$ Schiermonnikoog
vandaar tot aan de mondinggvan den Wezer de 0.Friesche eilandenBorkum,
Juist, Norderney,
{
Y Baltrum Lan eoo
Spiekeroog
P
g g). 'De
$ en Wan eroo
$ ,g
N.-Friesche eil. zijn
Amrum, Fóhr, Sylt
Y
J Helgoland,
g
en Ron, benevens de Hallsgen.
Friezen { Zie ook op
P Friso) . Germ. volksstam aan
de Noordzeekust, van de Zuiderzee af tot aan
Sylt.
Zi'
Zij zijn
J een der 3 hoofdstammen, waaruit zich
Y
de bevolkingg van ons land heeft gevormd.
Behalve in
$
hun taal, onderscheiden zijJ zich ook nu nog$ door
eigenaardigheden
gheden gin lichaamsbouw, karakter, zeden
enewoonten
van de overige
$ Nederlanders. De F.
$
rp
werden door Drusus aan de Romeinen onderworpen;
in 28 n. Chr. kwamen zijJ in opstand
en werden in 47
P
weder onderworpen.
In het begin
^ der 7e eeuw werrP
den de eersteo
en gedaan
om de F. tot het ChrisP' ^g
$
tendom te bekeeren. Een der Frank. koningen
g stond
aan den bisschop
P van Keulen tot dat doel Tra'ec]
tumUtrecht
af met een klein kerkje. Kerk en
{
kasteel werden niet lang daarna door de F. vernield,
bekeeringswerk
sto zette. Onder het
wat het
$ stop
volgde
Frank. koningshuis
der Pippijnen
pp ^
g men een
^
andere methode: men onderwierp
P de F. eerst aan het
Frank,eza
g nam daarna het bekeeringswerk
^
$ en
ter hand. Als regel verzetten de F. zich tegen beide
even heftig.
g Radbod{ $est. 719)
g Vooral hun koning

toonde zich den Franken en het christendom vi'anJ
dig: Melis Stoke noemt hem Goedsviant, Gods
vijand".
Hij
H'J werd echter gedwongen
J
$ »Frisia citeb
rior", Friesland links van den Rijn,
J aan Pippijn
pp ^
af te staan. De „Aelmere", de latere Zuiderzee, werd
dus deens
tusschen Friesch en Frankisch gebied.
$r$
Nog
en zelfs
]
8 eenmaal veroverden de F. Trajectum
Dorestad, doch Karel Marteel versloeg8 aan de Bordena Boornee den Friezenhertog
g Bubo of Po
(734)
) en herstelde de rust in het Noorden. Nog8 een
tweede Radbod stond op
P teen
$ de Franken, streed
samen met Wittuchin, den hertog
g der Saksen. Karel de Groote versloeg
P de F.;
g beiden en onderwierp
in 785 liet hijJ hun volksrechten in den „Lex Frisionum" vastleggen.
Door het Verdrag
gg
$ van Verdun in
843 kwam Friesland aan het Lotharingsche
rijk;
J
8
door het verdrag van Meisen in 870 werd het tusschen Frankrijken Duitschland verdeeld; in 888
kwam heteheel
aan Duitschland. Echter hebbende
$
Friezen, uitgenomen die ten W. van de Zuiderzee -W.-Friesland kon op
weerstand bief den duur geen
g
den aan deaven van Holland
- - hun zelfstandig-$
heid in de Middeleeuwen steeds gehandhaafd. De
» Zeven Friesche zeelanden" vormden oorspr.
P één
bond, echter werd in de 14e eeuw de band tusschen
0.-en Midd.-Friesland verbroken. Midd.-Friesland
was aldoor het tooneel van strijd;Holland en U.
trecht hernieuwden steeds huno
pogingen
' en om Friesland
o
J poging
teonderwerPen.Nadat Willem' Vfaaldein zijn
om heteza
$ ,gdat zijnJ vader in Friesland had weten
te krijgen, te bevestigen
de opstandige
g tegenover
g
F. en daarbijJ ten N. van Stavoren gesneuveld
was
g
(1345) , bleven de F. weer als voorheen aan zichDe Fr. $gouwen werden bezelven overgelaten.
g
stuurd door den landadel, waarnaast ooktalri'ke
f klooOndersterabten hun wereldlijkgezag
$ g deden gelden.
g
linge veeten waren aan de orde van den dag,
$ moord
en brand teisterden het land. Men vat die burgeroorlogen
in de 14e en 15e eeuw samen onder den
g
naam van den strijd
J tusschen de Schierin9'ers en de
waren de volkspartij, de
V etkoop ers. De Schieringers
g
uur
twi
dVetkoopers
Hun twisten
J
P die der aanzienlijken.
den van de 13e eeuw tot aan 1523, toen Friesland
De Vetkoogeheel
aan Karel V werd onderworpen.
P
$
pers
P erkenden in 1381 hertog$ Albrecht van Beieren als
hun leenheer, doch toen deze in 1396 Friesland in
bezit wilde nemen, vereenigden
beidepartijenzich
$
de Holom, onder aanvoering
$ van Juw Jongema,
n9
landers af te slaan. Na hun aftocht ontbrandde
In het eind der 15e eeuw
de burgeroorlogopnieuw.
P
van
werd Albrecht van Saksen tot erfpotentaat
P
Friesland benoemd, doch kon zich, nu eens op
P de
iet
eene, dan weer op de andere
partij
P J steunend, niet
dan door geweld handhaven. In 1515 verkocht een
zijner
zonen zijn
zijn aanspraak
op
J
P
P Friesland aan Karel V,
die zijn
gezag
wist te
vestigen
en aan
den partijJ
$
$
$
P
J
strijdeen einde maakte. In de 16e eeuw werd Midden-Friesland met de Nederlanden veree
' d en
m$^
werd met den naam van 0.-Friesland z. a.) nog
aan$eduid.
slechts het land ten 0. van de Eems
Onder de Republiek
had Friesland eigen
P
g stadhouders en wel na Willem I: Willem Lodewijk(1584
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J

-1620), door de F. „us heit" (onze vader) genoemd.
g
Ernst Casimir(1620-1623), Hendrik Casimir
Willem Frederik (1640-1663), Hen(1632-1640).
(
drik Casimir II (1663-1696), Jan Willem Friso
(1696-1711). Willem Karel Hendrik Friso (1711—
1751, die in 1747 als Willem IV stadhouder ook
van de overige
gewesten werd. Friesland was een
g8
ewest, dat in meer dan een opzicht
zeer van de
gewest,
P
overi
overige verschilde. Dr. P. L. Muller drukt dit zeer
dat Frieslandoneigenaardig
g uit door te zeggen
ggen
g
der de Republiek
meer een bondgenoot
der zes
P
^
andere was, dan een der zeven. Na Rennenbergs afval had het alléén den strijdin het Noorden moeten
voeren, met eigen krachten en niet, zooals meerzuidelijke
provincies,
steunend op
J
P
P de macht van
Holland. Het bestuur van Friesland in die dagen
kenmerkte zich vooral door het feit dat de adellijke
J
er alles te zeggen hadden. In de
grootgrondbezittersg8
Statenver aderin waren 4 „kwartieren" verte 8enStatenvergadering
woordigd, die ieder één stem uitbrachten: de steden
vormden één kwartier ; de drie andere waren: Ooster8oo, Westergoo
en Zevenwolden. Hetgroot^
g
betrekkelijk
grondbezit,
in handen van betrekkelijk weinige
$T
g
adellijke
families 8geraakt, die nog
J
g machtiger
g geworden waren toen de opstand
de geestelijke
'ke gezagg
J
g gP
hebbers had verdreven, overheerschte alles ten
plattelande. De landschappen
PPen waren weder ver f
deeld in g rieteni'en.
De volmachten (afgevaardigden)
^
dierieteni
en hadden de meerderheid in den land^ J
dag
van ieder — tot in het begin
der 16e
eeuw o
^
op
zichzelf staand kwartier -- later in de Staten. De
drie landelijke
landelijk kwartieren bestonden uit elf, tien
en. Vbbr dus een besluit door de
grietenij
• neen
g 'eten
Staten van Frieslandenomen
kon worden, moesten
8
dus de afgevaardigden van elf steden (zie
( oop
gehoord worden, wat
Friesland) en dertiggrietenijen
J g
gl^
aanleidin gaf tot de bekende spreekwijze:
aanleiding
„oPzijn
zij
J
P
De gevolmachtigden
• en dertigst."
gdergrietenijen
$5g
werdenec
wierg getal h8ekozen door de eigenerfden,
g
ter steeds slonk en wier macht alleen in naam berietmannen, de hoofden dergrietenijen,
stond. De g
waren dan ook onder de „volmachten" sterk vertegrondbezitters, oef
enJ ^on
g enwoordigd. Meest adellijke
den zijJ in hungrietenijenrechterli
rechterlijke
bijn
J macht en bijna
•
burgerlijkeza
gezag
uit. Zij bekleedden
hun ambt
J
levenslang
feitelij onaantastbaar. De
B en waren feitelijk
kozen uit hun midden een college
•
g van 2 leden
uit elk kwartier, de Gecommitteerde Staten in 't minder 9 etal, die de kleine zaken afdeden en de gewichti( uit de
^ e voorbereidden en een college
g van 9 leden (3
steden en 2 uit elk landelijk
J kwartier) de G edeputeerde Staten, die het finantiewezen, het toezicht op
politie en justitie en op
in handen hadJ
P
P de dijkzaken
den.Voor
den Stadhouder zie men opP dat woord).)
(
platteland werd algemeen
het Boerenfriesch
OPhetP
8
es roken, in de steden met Hollandsch vermengd;
^P
g
het Hollandsch was ook de officieele taal.
De Friesche taal is met de Angelsaksische zeer
nauw verwant. Het oud-Frieschtot
( de 16e eeuw)
is ons voornamelijk
J uit rechtsbronnen bekend ; het
nieuw-Friesch wordt in Friesland nogg door 200 000
menschenes
roken (boeren-Friesch),
terwij het
gesproken
) terwijl
(

in 0.-Friesland in de 17de eeuw door hetlate
Duitsch werd verdrongen
g (alleen in Saterland in het
Oldenbur8^the wordt nog8Frieschgesproken); ook
het Noord-Friesch is nog
g een levende taal, aan de
kust tusschen Tondern en Husum, opP de Halligen
g en
oP
Helgoland,
Amrum, Fiihr en Sylt.
g
Y Belangrijke
^J
litteratuur bestaat alleen in Nederl.-Friesland : Gi'sbert Japicz
p
( 1603-66 ). Tot nieuw leven werd het
Frieschebracht
door de gebroeders
Halbertsma
g
8
nieuwere dichters in het Friesch zijn: S. Sytstra,
W.
^
Dijkstra, Van der Meulen, Troelstra, enz.
Dijkstra,
in de Noorsche mythologie de emalin van
gg,gemali
deodin
van den huiselijken
haard en van de
g
vruchtbaarheid; in Duitschland heette zij
J Fria.
Naar F. heet de Vrijdag.
J g
Frimaire Fr. vriesmaand" in den Fr. revolutionnairen kalender de 3e maand des 'aars (van
21 Nov. tot 20 Dec.).
Frisches Haff,^ strandmeer in de P rov.. 0.-enW. Pruisen, tusschen Elbing,
g Pillau en Koningsbergen;
860 K. M2., door de Frische Nehru
n9((een 70 K.M.
lane
g duinstrook) en door de kortere Samlándsche
landtong
; het F. H.
g van de Oostzee eschieden
g
neemt verscheidene armen van den Weichsel en de
Preg
el o P; sedert 1510 wordt de uitmondingg door
het 380 M. breede Pillauer Diep
p gevormd.
g
Frisco, Am. afkorting8 voor San Francisco.
Frisco
volgens
de
sae
de
stamvader
of de eerste
Friso, g
g
vorst der Friezen; volgens
de kronieken de zoon
8
van een Indischen koning,
B van
^ streed in het leger
Alexander den Groote, werd door den dwingeland
8
Agrammes
uit zijnvaderland verdreven, huwde met
g
Hilka, dochter van den Thracischen koning
g Agathocles en voer met een vloot naar het N., landde
313 v. Chr. aan den oever van het Vlie, stichtte de
stad Stavoren en stierf na eenregeering
re eerie van 68 jaar.
^
Friedrich, D. opvoedkundige,
eb. 21 A r.
Apr
Fróbel^geb.
te Oberweissbach (SchwarzburS-Rudolstadt),
leerling van Pestalozzi; est. 21 Juni 1852 te Marienthal bij Liebenstein; hij
J was de stichter der z.g.
g
kindertuinen.
in
Neder-Oostenrijk,
Frohsdorf (Froschdor f), dorp
rP
aan de Leitha, aan den voet van het Kaiserswald;
700 inw. Men vindt er een kasteel, dat in de vorige
eeuw het vereen^gP
' s unt was der familie Bourbon.
Froissart,f Jean, Fr. dichter en geschiedschrijver,
J
8
8 eb. in 1333 te Valenciennes, tot 1369 secretaris van
koningin
Philippa,
gemalin van Eduard III van
Pp g
g
E eland, later van hertog
Engeland,
g Wenzel van Brabant,
zijn
z
ChroY^J^
^est. na 1400 als domheer te Chimay;
niqque de France,
ae
P^
g leterre d'Ecosse, d'Es
^ d'An
et de Bretagne",
van zijn
TJ tijd
l^ welke de geschiedenis
g
behandelt, is een belangrijkdocument voor de Fr.
letterkunde eneschiedenis.
g
Frame stad in het aaf sch. Somerset, in het Z. 0.
van Engeland,
12 000 inw.; ale-brouwerijen.
á
Fronde(
Fronde Fr. slip er"kinders Peeltui gin die dagen
g
in de straten van Parijs
f verboden, tegen
g welk verbod de straatjeugd
Jug zich verzette; vandaar de naam
Frondeurs voor : de aanhangers
van het verzet),
g
in Frankrijkdepartij, die zich gedurende
de ming
der'ari
Lodewijk XIV tegen
J gheid van Lodewijk
g het Hof en de
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absolute reg eeriegP
s olitiek van minister Mazarin
verzette en van 1648-54 groote binnenlandsche
onlusten verwekte. Het resultaat dezer van het
Parlement uitgaande
en door de ontevreden ^
grooten,
8
inz. door denrins
van Condgeleide
beweging,was
P
g
slechts de versterkingg van het absolutekoningsgezag.
Fronsberg . Zie Frundsber9.
Froschdorf. Zie Frohsdort.
Friischweiler, dor,
Pin het distr. Beneden-Elzas
in het Z. W. van Duitschland on g.
g 500 inw. ,
middelpunt
der opstelling
P
P
g van de Fransche troepen
P
in den slag bij Worth (6 Aug. 1870 door de Franschen de slaggbijJ F. genoemd.
g
Fructidor(Fr. „vruchtenmaand"),in den kalender
der Franschen revolutie de 12emaand(
maand18
18 Aug. tot
16 Sept.); historisch merkwaardig
g is de 18de Fructidor van het )jaar V ((4
Sept.
P 1797),)door den staatsgreep
^
P van het Directoire tegen
g de royalisten.
Yalisten
Fruin, Robert, Ned.eschiedkundi
e geb. 14 Nov.
g
gig
1823 te Rotterdam, werd in 1847 doctor in de letteren, in 1848 benoemd tot leeraar
in deeschiedeg
nis aan hetmgY
nasium te Leiden,
was van 18601893 hoogleeraar
g
in de vaderlandscheeschiedenis
8
ald.;est.
8 29 Jan.
1899 te Leiden.
Zijn geschriften,
,
g
inz.zi'n
J hoofdwerk
„Tien jaren uit
den 80-Jarsgen
Oorlo8, 1588—
1598) , onderschei633. Fruin.
den zich door klassieken stijl,
^ onpartijdigheid en kritischen blik.
Frundsberg,
9 e von, ook Fronsberg9 of Freundsg^
berggenoemd,
J veld9 g^ heer zu Mindelheim, keizerlijk
kapitein
geb.
24 Set.
ndelheim; had een
P
P 1473 teMi
g
groot aandeel in de overwinning
gbijJ Pavia (in
( 1525),
hielp
P Karel van Bourbon in 1526 met 12 000 landsknechten tegen Rome, doch moest, door een beroerteetroffen
het
g
g verlaten en stierf 28 Aug.
g
^ leger
er van het Duit1528 te Mindelheim. F. is de schePP
sche voetvolk : de landsknechten.
Fuad-Pasja. Zie Foead-Pas 'a.
Cordova, in het
Fuënteove una^ s tad in de prov.
P
anJ^
e 12 000 inw. ; minerale bronnen.
Z. van S P
graaf van,
d'Azevedo,^
Fuentes, Pedro Henriquez
q
Sp.
^geb. omstr. 1535 te
P veldheer en staatsman,
Zamora, werd in 1591 naar de Nederlandenezong
en
den om Parma te vervan
e wiens dood zulks
vervang,
gmaakte, en bleef bij Jdiens opvolgers,
denaaf
van Mansfeld en bijJ aartshertog Ernst.
8r8
In 1599 werd hij
J belast met het bestuur over de
Nederlanden. Toen een jaa
later Albert=van
rJ
Oostenrijk stadhouder der Nederlanden werd, werd
F. gouverneur en kapitein-generaal van Milaan. Hi'J
stied 22 Juli 1610.

grafelijkgeslacht
in Beiersch
Fugg
g er,v orsteli'k
Jen^
g
Zwaben, welks stamvader de meester-wever JohanAugsburg
nes F. te Graben bijJ
^ g was en dat zich door
handelsondernemingen
en mijnexploitatie
spoedig
J P
g
en door keizer Maximiliaan in den adelverrijkte
stand werd verheven. De Fu99'
ers waren de rijkste
kooplieden
van hun tijd.
P
Cassel, in het Z.W.
Fulda, stad in het reg.-distr.
g
van Pruisen, 22 000 Kath. inw.; domkerk met het
graf van Bonif acius; universiteit van 1734-1803;
-weverijen,
spinnerijen.
Het bisdom Fulda,, in 1752
J
J
P
voortgekomen
uit de in 744 door Boni f acius gestichte
g
g
abdij,
en volgens overt werd in 1803 geseculariseerd
g
eenkomst van 24 Mei 1802 tusschen Frankrijk
J en
Pruisen met de abdijen van CorveyY en Weingarten
g
en de steden Dortmund, Issni en Bnchhorn aan
Willem V geschonken
eschonken in ruil voor zijn
J afstand van
het stadhouderschap
P; hij
J deed er afstand van ten
gunste van zijn zoon, den Erfprins (later koning
Willem I). BijJ de oprichting
P
8 van de Confederatie van
den Rijn werd datebied
een weinigg verkleind en in
g
den volgenden oorlog
tegen
p
8 van Napoleon
g Pruisen
(1806)ging
voor de Oran je- Nassau's verloren.
Fulham^ h et Z. W. deel van Londen, op
P den I
oever van de Theems, 275 000 inw.
Fulton, Robert, Am. ingenieur,
g
8eb. 1765 te Little
BritainPenns
lvanië
, )bouwde het eerste practisch
(
Y
P
bruikbare stoomschaP , dat in 1770 de Hudson bevoer, in 1814 het eerste oorlo
; est.
^-stoomscha
P8
24 Febr. 1815.
gemalin van Clodius, later van Curio en
Fulvia,
^ g
ten slotte van Marcus Antonius, tegenstandster
van
g
zij veroorzaakte in 41 v. Chr. den PerusiCicero; zij
nischen oorlo^ ; est.
8 in 40; zijJis een der meest berechte vrouwen uit de Rom.eschiedenis.
Haar
g
dochter Claudia werd later Julius Caesar'semalin.
g
Funchal, hoofdst. van het Port. eil. Madeira,
21 000 inw.; versterkte haven; winterkuuroord.
groote baai in den Atl. Oceaan, in het
Fundybaai,
Y
8T
N. deel van de 0. kust van N.-Amerika, tusschen
Nieuw-Schotland en Nieuw-Brunswi'k.
J
DeenschFyn),
Fy)
, Deensch eil. tusF een ( Fuh
schen de Groote en de Kleine Belt, 2915 K.M2.,
280 000 inw.; meerend. vlakland, in het Z. en W.
heuvels ; vruchtbare bodem; hoofdst. Odense.
koninklijke
oninklijke
"stad
Funfkirchen ( Hon . Pecs^ k
^J
in het Z. W. van Hongarije, hoofdstad van het comitaai Barán Ya; 50 000 inw.
F urkastraat, Alpenpas 2436 M. en AlpenFurka,^(2436
P
weg
van den Gotthardg van Uri naar Wallis ; buigt
weg
St zich bijJ het hotel
S naar het Z.W. en vereen
Gletsch1761
176 M. met de Grimsel-en Rhánestraat.
Gletsch(
Zie Veurne.
FOrstenwalde stad in het reg.-distr. Frankfort,
,
in het midden van Pruisen, aan het Sreeen het
P
Oder-Spree-kanaal;
23 000 inw. ; machine-, spoorP oor
P
wegrijtuigen- en chemicaliënfabrieken.
Mittel-Franken in
Furth, stad in het reg.-distr.
g
het N. van Beieren, aan de samenvloeiing
g van de
Rednitz en de Pegnitz,
gm 66 000 inw. • doofstommeninstituut >; industrie; handel in hop.
P

's-Gravenhage.

J

de derde letter
G d e 7de letter van ons alphabet,
G,
A
van het alphabet
derSemietische talen envan dat der
P
kameel)
Grieken, heette bijJ de Phoeniciërs9 himel ((= kameel
naar haar vorm. In de Latijnsche taal ontstond zijJ
uit de C, toen de uitsAraak van deze letter veranderde in die van onze K; G als Rom. cijfer = 400 ;, G. =
4 000; in de muziek is G = sol de 5e toon van den
toonladder, aan haar ontleent de G- of vioolsleutel
zijn
is G. = Gajus
J naam. In Rom. opschriften
7 of
A
Gen8.
Gaasterland, heuvelachtige,
g met bosschen begroei^
de streek in den Z.-W.-hoek van Friesland, ten 0.
van Stavoren;olvende
bodem uit diluviaal zand,
g
tot 11 M. hoog.
liggen
en de 3 „kliffen" :
g Aan de kustli
M.)het Mirnser
van W. naar 0. het Roode klif11,5
M.
(
klif (6,5 M.) en het Oude Mirdumer klif (7 M. hoog).
g)
Gaasterland, 8em. in het Z.-W. van de Pprov. Friesland, 5689 inw.,enst
aan de Zuiderzee. Tot deem.
g
^
G. behooren de dorpen
1. , Wijckel,
P Balk (de
( hoofd P)
Oudemirdum, Mirns, Bakhuizen, Harich, Nijemirdum, Ruigahuizen en Sondel.
Gabes Kabes oase in Z.-Tunis, aan de Golf van
op de N.-kust van Afrika), 10 000
G. (Kleine Syrte,
^ P
inw. ; haven.
Gabii, stad in het oude Latium, 15 K.M. ten 0.
van Rome, onder T ar guinius Superbus
(528)
) ver (
p
overd ; uit de steengroeven van G. werd Rome, na
den brand onder Nero, herbouwd; ruinen bijJ
Castiglione.
g
Gablonz, stad in N.-Bohemen, aan de Lausitzer
Neisse, 30 000 inw.; beroemdelasindustrie.
g
Gaboen(Gabon), 70 K.M. langg aestuarium der
rivieren Como en Remboë in Fr.-Kongo ; met de

nederzetting
g G. of Libreville aan den mond. — G.
sedert 1903 naam van het N.W. kustgebied
van
g
Fr. Kongo
als afzonderlijkekolonie, tot ongeveer
gg
3° Z. Br. en 14° 0. L. van Gr., onder eengouverneur
te Libreville.
Gabriël Hebr. ,Man Gods"),in de Joodsche theolo^'e van na de Ballingschap
g P een der aartsengelen, in
den Bijbel (Dan. 8 : 15; 9 : 21; Luc. 1 : 11; 26)
als bode Gods vermeld; in de Mohamm. sae
g de
engel,
g naar wiens ingevingen Mohammed den Koran
schreef.
Gabriël,^ Paul Joseph
p Constantin,^ Holl . landscha p schilder,eb.
est. in 1903 te
g in 1828 te Amsterdam, gest
Gravenhage
Gravenha
e, woonde aanv. te Brussel, vanaf 1884
's Gravenhage; was een der voorn. schilders van
het Holl.olderlandscha
P
P.
Gad ( Hebr. „geluk"), zoon van Jakob en Zilpa
(Genesis 30 : 10); stamvader der Gadieten in het
„land van G.": g
hetg
eber te Gilead in het middelste
Oost-Jordaanland. — G., Hebr.ver
profeeten
f
trouwelin
g van David((2 Sam. 24 : 11).)
geb.
Gade, Niels Wilhelm, Deensch componist,
^g
P
Ko enha en, van 1844-46
22 Febr. 1817 te Kopenhagen,
— dirig ent der Gewandhaus-concerten te Leipzig,na 1865
directeur van het conservatorium te Kopenhagen,
ald.est.
honieën ouverturen
3' A
g 21 Dec. 1890 s m
„Nachtklange an Ossian", , Im Hochland" ) canta ten, kamermuziek, enz.
Gabes in de Oudheid naam der stad Cadix (z.a.).
Gaëlisch, het in Ierland in het Schotsche hoogg
land en op
Keltische dialect.
A het il. Man gesproken
gA
Gaea. Zie Gaaa.
havenst. en vestingg in de
Gaëta het oude Cajeta,
7
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prov. Caserta in Midd.-Italië, aan de Golf van G.
van de Tyrrh. Zee, 5300 inw.; 25 Nov. 1848 tot 4
Sept.
P 1849 toevluchtsoord van Ppaus Pius IX; 6
Set.
A 1860 tot 13 Febr.1861laatste toevluchtsoord
van Frans III van Naels.
p
Gagern,
^ s Hans Christoph
p Ernst, baron von,, D.
staatkundig
schrijver en staatsman, geb.
25 Jan.
^ schrijver
g
1766 te Kleinniedesheim bi'J Worms, was in 1815
Ned.ezant
bijJ het Cones
gr van Weenen, daarna
g
tot 1818 bij
J den D. Bond, est.
g 22 Oct. 1852 0op
zijn
Hornau. — Zijn
Friedrich
J zoon Friedrich,
J landgoed
g
baron von G., Ned.eneraal,
geb.
g 24 Oct. 1794
8
te Weilburg,
8^ eerst in Oostenr., vanaf 1814 in
Ned. dienst, was tijdens deebeurtenisssen
van
g
1830-31 chef van deneneralen g
staf van hertog
Bernard van Saksen-Weimar, nam in 1848, tijdens
een verlofreis naar Duitschland, het hem door
Baden aangeboden
opperbevel
aan over de troepen
Pp
g
P
tegen
de Heckersche vrijscharen,
sneuvelde 20 April
gP
1848 bij
Kandern
tegen
de
opstandelingen.
J
g
Gala^ Villa Nova de, stad in de Pprov. Minho in het
N. van Portugal,
Oporto
g aan de Douro, tegenover
g
P°
Seleen;
g 15 000 inw.
Gala, Gam of Ge (Gr. „de aarde", Lat. Tellus),
cosmologische
^ ggodheid der Ouden, veroorzaakte
wasdom en bloei, ontstond uit den Chaos, schonk
het aanzijn
hemel)) en Pontus ((de
(
J aan Uranus (den
zee) en werd door Uranus de moeder der Titanen,
Cyclopen en Hekatoncheiren of Centimanen (Honderdarmi9)
en .
Lincoln, in
Gainsborough,
g ^ stad in het graafsch.
gr
het W. van Engeland,
aan de Trent, 22 000 inw.
8
geb. 1727
Gainsborough,
g ^ Thomas, Eng.
g schilder,^g
te Sudbury,
est.g 2 Aug. 1788
te Londen; met zijn
rY
g
Z.-Eng.
g landschappen
PP de baanbreker voor de Eng.
g
naturalistische landschaPsschilderkunst; uitmuntend
alson
(componist
Fischer, tooneel( P
P ortretschilder
speelster
Siddons, miss. Graham,
de Blauwe Knaap,
P
P
Mrs. Robinson, de hertogin van Devonshire); ook
genrestukken.
8
luitenantGaja,
1 ^ d istr.-hoofdst. in het Eng.-Ind.
g
gouverneurschap
ouverneurscha Bengalen,
divisie Patna, 70 000
g
inw.
Ga joe- of Goja1 en Atlas-landen, landsch. in het N,
van Sumatra, vormt het Z. deel van hetouverg
nement Atjeh en Onderhoon heden; g
de bevolking
bestaat uit Ga'oes
(volgens
de laatste raming
J
(
gbijna
J
30 000 zielen), die beweren aan de Battaks verwant
te zijn
en zich beschouwen
als de oorspr.
bevolking
J
P
g
van N.-Sumatra. Zij steunden in
1898 en 99 en nog
g
eenaar
in hun strijd.In 1901
J later de Atjehers
J
P jaar
drong
g overste Van Daalen met een colonne in de G.
en A.-landen door, in 1904 nogmaals.
Thans zijn
zijn zij
^
geheel aan ons gezag
ren
g g onderworpen.
^
P
Gal(Lat. bilis,fel; Gr. thole), de bittereoene
8T
afscheiding
450-600 ^
gram),)
g van de lever ((dagelijks
g J
die, door dealblaasbuis
geleid
wordt naar de, aan
g
g
den onderkant van de lever vastgehechte,
galblaas en
^g
g
vandaar naar den twaalfving
ér'^en darm, waar
zijJ zich met de spijsbrei
vermengt.
gt De voornaamste
PJ
bestanddeelen zijn
} galzuren
(lzo
J : water (90%),
(
o^
g
gY schol- en taurocholzuur g,askleurstof bilirubin en

verder cholesterine en verschillende andere vetten,
zout en slijm.
De G. maakt de resorptie
J
^ der vetten
mogeli'k
J en verhindert den darm-inhoud tot verrottin gover te gaan.
Wanneer de G. verhinderd wordt
g
in den darm af te vloeien, komt zij in het ,
bloed,
waardooreelzucht
(z. a.) ontstaat. Ziekelijke
vorg
Jjke
mingen
in de G. zijn,
de9galsteenen. In de techniek
g
J
dient de G. tot het reinigen
stoffen,
g van geweven
g
tot het vervaardigen
g van 0.-Indische inkten en tot
het bereiden van verfstoffen.
Galama, naam van een aanzienlijk Friesch geslacht waarvan bekend zijn:
Gale Iges
J
g G. die, in
1190 graaf Floris II in het Kreilerbosch ontmoetend,
hem schadevee oedin
g vroeg
g voor het gevangen
g
g
nemen van G. ' s dienstknechten en hem, opPzijn
J weigering, wondde. —Seerp
geb. 25 Oct. 1525 onderp G.
^ g
teekende het Verbond der Edelen, onderscheidde
zich als hopman
in den slaggbij
J Jemmingen,
P
g^ hielpP in
1571 Stavoren, in 1572 Franeker veroveren, nam
een werkzaam deel in het tot stand brengen
g der
Unie van Utrecht,est.
g 22 Jan. 1581 opPzijn
J slot
Hoxwier te Mantgum
^ als lid der Gedeputeerde
P
Staten van Friesland.
Galap^os-eil., Schild -eil. sedert 1892 officiëel
Colon-eil.Archi
o de Colon),)^ tot Ecuador behoo (
pel a9
rende vulcanische eil.-^oe
A(provincie); 7463 K.M 2.,
hoofdpl
400 inw.; hoofd
1. San-Cristobal, 200 inw.; voorn.
: Albemarle, James, Chatham, Indefatig able, Charles.
of9galnoten zijn
Galappels
J de door den steek van
pp
verschillendealwes
voorschijngebrachte
g
Pen te voorschijn
g
ziekelijke
planten voorkomen,
J uitwassen, die bijJ vele P
inz. op
A de bladeren, knoppen
AA en vruchten van den
eik ; zij
J bevatten veel looizuur en dienen tot het
vervaardigen
van kleurstoffen, inkt, tannine, enz.
g
Selkerk, in het
Galashiels, stad in hetaafsch.
gr
Z. van Schotland, 15 000 inw.
Galata,^ v oorstad van Konstantinopel,
A ten 0. van
den Gouden Hoorn, 40 000 inw. ; hoofdzetel van den
handel en het bankwezen.
Galatea, dochter van Nereus en Doris, een zeenimf,eliefde
van Adis en naar wier bezit Polypheg
mus vergeefs
streefde. Zie ook op
g
APygmalion.
yg
Galaten of Gallen, Kelten, die van 278-277 v. Chr.
naar Klein-Azië trokken en omstr. 235 door koning
Attalus I van Pergamum
werden gedwongen
g
g
g zich
voorgoed
in het naar hen genoemde
landscha
landschap
g
g
Galatia in het midden van Kl.-Azië door Bithynia,
Yn ,
PaA
hla gonia en Pontus in het N. en 0., Pergamum
g
en Cappadocia
in het W. en Z. begrensd
te vestigen.
PA
^
8
De voorn. steden waren Ancyra
(Angora)
en Pessi(
Yrg
nus. In 189 v. Chr. door de Rom. onderworpen,
rA ,
behielden zij
J nochtans hun zelfstandsgheid; Deiotarus, een hunner stamhoofden, vereende
g
g het gansche
J in 25 v. Chr. werd Galatia
g ebied tot één koninkrijk;
een Rom.rov.
— De Brief van Paulus aan de G. is
P
een der belangrijkste
brieven van het N. T., waarvan
grJ
de echtheid in het algemeen
niet betwist wordt.
g
Galatz,ggrootste haven- en handelsstad van Roemenië, in het 0. des lands, aan den 1. oever van den
Donau, 67 000 inw.; uitgangspunt der zeeschee P vaart ; graanuitvoer.

GALBA—GALILEY.
5 v.
Galba S ervius Sulpicius, Rom. keizer, geb.
Galba,
g
Chr. in 33 n. Chr. consul, onderscheidde zich als
stadhouder in Aquitanië,
Germanië, Afrika en
q
SPpanje, werd in 68 door zijn eigen
g troepen tegen
Nero tot keizer uitgeroepen, daarna in 69 door de
ontevreden Praetorianen vermoord.
Galeien, in de Middeleeuwen lange,
g smalle oorlogscheen
P met twee masten, inz. in de Middell. Zee,
met 25 tot 50 roeiersbanken, ieder voor 3 à 5 roeiers
(galeislaven
^ daar ze meestal ggenomen
(9
ggenaamd,
werden uit tot 9aleistra
f veroordeelden of krij gsvoorzien. — G., ook
gevangenen) en met ramsporen
P
naam voor een soort vaartuiggP
op den Weichsel.
Galen,^ Christoffel Bernhard, vrijheer von, vorstbisschopan
Munster (vanaf
1650 ), geb.
(
g 15 Oct.
P
1600 te BisPpink in Westfalen, streed in 1664 tegen
g
de Turken, in 1665 tegen
g
g ons land als bondgenoot
van Engeland in den Zen Eng. Oorlo8
; hiJdeed een
mislukten aanslag
g beP Arnhem en Doesburg,
g op
zette de Twentsche vestingen
g en een deel van den
Achterhoek kon niet den IJsel over, troklundeP
rend en brandend door naar Drente en het Oldambt,
moest 18 Apr.
P 1666 vrede sluiten, mee door het
tusschenbeide komen van Brandenburg
g en Frankrijk
viel in 1672 opnieuw ons land aan in verbond
^
met Keulen; Steenwijk
Steenwijk en andere Overi'selsche
steJ
den werden veroverd, Coevordenenomen
en Grog
ningen belegerd
(verdediger:
Rabenhau
p)t , welk
(
g
^
bele v. G. 28 Aug.
beleg
J troe.P breken, waarna zijn
g moest`,o
pen
n uit het land verjaa
J gd werden; streed in 1675
tegen
g
J^ ontrukte in 1676 het hertogdom
g Frankrijk,
Bremen aan Zweden,est.
19 Set.
P 1678 te Ahaus.
g
geb. 1604 te
Galen,^ Jan van, Ned. vlootvoogd,
g g
Eisen in hetaafsch.
Mark, werd in 1630 schee ps^
Ps
bevelhebber, streed teen
g
de Duinkerkers, nam deel
aan den slagg
bijJ Duins
(1639), streed in 1652 en
1653 metoed
g succes aan
't hoofd van een eskader
in de Middell. Zee tegen
de Engelschen,
gest.
23
g
g
Maart 1653 te Livorno
aan deevol
en van begevolgen
g
komen wondenP
;raai
^af
in de Nieuwe Kerk te
Amsterdam. Toen hijJ zijn
wonde verborg
g en zijn
stuurman hem waar634. Jan van Galen.
schuwde voor doodbloedenaf hijJ
ten antwoord: Het
^^ is een lichte rampP
te midden van de overwinning
g voor het vaderland
te sterven."
en wi
Galenus Claudius,
^ geneesheer
g
Jgs eeri^ schriJ
de beroemdste geneesheer
der
ver, na Hippocrates
g
pp
Oudheid,eb.131
n. Chr. te Pergamum,
gest.
g omstr.
g
g
200 te Rome, werd tot Po Paracelsus door alle geneeskun ' e scholen voor een onaantastbare autoriteitehouden.
g
Rom. keizer (305-311), geb.
Galerius,
7
^ Ga'us
g
te Sardica in Dacië, oorspr.
P herder, werkte zich oop
tot de hoogste
in 293 werd
g
g militaire waardigheden;
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hijJ als zoonaangenomen
door Diocletianus, werddiens
g
schoonzoon en caesar van het 0.-Rom. rijk, bracht
in 297 : de Perzen een beslissende nederlaagg toe,
gest. in' 311.
Galesburgh, stad in den staat Illinois, in het
midd. der Ver. Staten; 19 000 inw.
Galicië landstreek met den titel van koninkrijk
Lugo
in N. W. Spanje,
Coruïia^ Lu
o,
P J omvat de prov.
P
Pontevedra, 29 154 K.M2., 1992 000 inw.;
bergachtig, rij
rijk aan wouden, weiden en metalen;
Santiago
g de Com Postela. De Galiciërs werken veel als ambachtslieden in andererovinciën.
P
Galicié een tot Cisleithanië behoorend Oostenr.
kroonland, aan de N. hellinger
Karpathen,
door
P
g
den Weichsel en de Pruth doorsneden; 78 494 K.W.,
(in 1910) 8 026 000 inw.; waaronder 3 372 000 R.Kath. Roethenen (in het 0.), 872 000 Israëlieten en
37 000 Hervormden; de hoofdbronnen van bestaan
laken- en linnenweverij,
zijn:
landbouw, nijverheid,
JJ
hout- en aardwas-bewerking,
g tabaksfabrieken en
branderi Jen ; de mineralen zijn: zout (Wieliczka), petroleum, steenkolen, ijzer en zink; ong. V des lands
is bosch. Academie van wetenschappen
PP te Krakau,
verder 2 universiteitenKrakau
en Lemberg),
(
g een
technische hoogeschool
(Lemberg),
(
g
g ) 29 middelbare
en 3874 volksscholen. Volgens
de^, Landesordnung"
g
van 26 Febr. 1861 heeft G. een eigen
g verte genwoordiging
g)van 151 leden; naar het Oostenr.
(
^g (Landdag)
Huis van Afgevaardigden zendt het
het,
volgens
g de kieswet van 1896, 78 afgevaardigden. Administratief is
G. verdeeld in 78 districten en 2 steden met eigen
g
bestuur (Krakau en Lemberg).
g De stadhouder woont
in de hoofdst. Lemberg.
g Het wapen
P bestaat uit een
blauw schild met een rooden dwarsbalk, naarboven
een zwarte kauw en waaronder driegoude
drieouden krode landskleuren zijn
J blauwen rood. — G., dusgenoemd naar de vroegere
g hoofdstad Halicz, kwam in
de 12de eeuw onder de heerschappij
PPJ van Hongarije,
g
in de 13de en 14-de eeuw aan Polen en in 1772 en
koninkrijk
1795, bijJ de verdeelingen
J
g van Polen, als koninkrij
aan Oostenrijk.
gehad
lijden
Oostenrijk. G. heeft vreeselijk
J te lijden
g
van den laatsten oorlog (Zie
opP Oorlog, Groote.))
(
gunstelinge
Gali
gai ((Eleonora Dori,ggenaamd),) ^
g
van Concino
van Maria de Medicis, echtgenoote
g
Concini, maréchal d'Ancre ( z.a. ), een grillige,
$^ g hebzuchtige
van haargeg
8 vrouw, deelde in de ongenade
maal en werd 8 Juli 1617 als toovenares verbrand te
Parijs.
. regeering.
J Zij
J was een werktuig
g der SP
Galilea, oorspr.
P het N. deel van den stam van
landstreek
NaÍ tali ; ten tijdevan Jezus de geheele
g
ten N. van Samarië tusschen Phoenicië en het Jordaandal. De Galileeërs werden om hun uitsPraak en
hun veelvuldige
g aanraking
^ met de heidenen door
de Jodeneminacht.
g
Galileesch Meer, het meer van Genezareth (z. a.).
Galilei, Galileo, It. natuur- en sterrenkundige,
geb. 15 Febr.
1564 te Pisa, van 1589-1609 hoogg
leeraar te Pisa en te Padua, werd in 1610 hofastronoom van vorst Cosimo II en later van Ferdinand II
n ijveren ten gunste
te Florence, raakte door zijn
J
in strijdmet de
van het wereldstelsel van Copernicus
^
Kerk, die hem in 1633 dwong
g het als kettersch af te

540

GALILET—GALLIKAANSCHE KERK.

zweren. (Zie Eppur si move.) D. leefde later te Siena, aid. blindest.
g 8 Jan. 1642 opPzijn landhuis Arcetri bij
wee g0 Florence. G. vond de hydrostatische
Y
schaal uit, verder denro
P Portionaal Passer, ontdekte
de wetten van den val ( Galileische wetten),)^ vervaar digde een telescoop,
ontdekte de manen van Jupiter,
P
P^
den ring
g van Saturnus, de zonnevlekken enz.
heetten vroeger
oorlo gsGaljoenen
I
Sr
g de grootste

P

635. Galjoen.
en Spanjaarden,
sche n inz. die der Portugeezen
g
drie-of vierdekkerss met 3 masten, en ook in het alg.de
koopvaardijschepen, die handel dreven opp Amerika.
geroeid
s r. een door galeislaven
oorspr
g
g
Galjoot,
! ^ oor
P ( 16 20 roeibanken), later naam van groohe Paen , inz. van het type der walvisch- of
tere zeilschepen,
Groenlandsvaarders.
p , D. ontleedkundige,
g , ggeb. 9
Gall, Franz Joseph,
te Tiefenbronn
in Baden arts teWeenen,
75S
t
Maart
1758
M
vanaf 1807 te Parijs,
J ^gest. 22 Aug.1828 te MontrouHij was de grondlegger
gg der phreneloe bijJJ
Parijs. H
^
g
gie (z.a.).
Galla's (Ar., in hun taal Oroma's},Hamietische
0.-Afrika, ten Z. van het hoogland
g
volksstam in O
i" gemengd
g en Arabie.
van Abessinië,
g ras van Negers
ge

ren, voor een deel Christenen, anderdeels Mohammedanen en deels ook heidenen.
Gallië ( Lat. Gallia de woonplaats
der Galliërs,
P
het voornaamste Keltische volk der Oudheidzie
(
voor huneschiedenis
ook op
omg
P B rennus)^; het
vatte ong.
Frankrijk en Bel 'ë en
g het tegenw.
g^^
na de 6de eeuw v. Chr. ook N.-Italië tot aan de
Etsch. Dit laatste, het It. G. werd door de Rom.
G.-Cisal
p inagenoemd,
g
^ ter onderscheidingg van G.Transalp ina, het G. aan gene
zijdeder Alpen, en
g
werd weder naar de li gig aan deze (Z.)
Z. of gene
g
(N.))J
zijde van de Po( Padus) verdeeld in G. Cispadana en G. Transpadana. Het werd van 224-222 en
van 201-191 v. Chr. door de Romeinen onderworP en en door volkplanting en der Romeineng eromaniseerd ; in 89 en 49 v. Chr. verkreeg
g het het
Rom. burgerrecht.
G. Cisalpina
werd daarna naar
g
p
de aangenomen
Rom. kleederdracht (de
g
( toga)
g) G.
T ogata genoemd, in tegenstelling
g
S met G. Braccata
(naar de wijde broeken, braccae, der bewoners),het
door de Romeinen het eerst onderworpen
gedeelte
P g
van TransalPJi nsch G., dat in 121 tot een Romeinscherov. (Provincia,
vandaar de naam Provence)
)
gemaakt
was. Het overige
g
PJ
g deel van Transalpijnsch
G. (G. Comata, naar het lange hoofdhaar der bewoners) werd door Julius Cesar van 58-51 v. Chr. onderwor en en in 3 deelen verdeeld: 1. Gallia Aquitanica, Aquitanië,
tusschen de Pyreneeën
ende Gaq
Yr
ronne, welke streek door meer dan 20 kleine Iberische volksstammen bewoond werd, 2. Gallia Celtica, het eigenlijke
(Keltische)
G(
) Gallië, van de aron
g
ne tot de Seine en deMarne,door de Kelten bewoond,
welke vele staten vormden; 3. Gallia Belgica,
het
9
Belgische G., van de Seine en Marne tot aan den
n. Rom. taal en zeden, kunst en letteren vonden
Rijn.
in G. een weligen
g bodem, zoodat de Galliërs al
spoedig
P g een beschaafd volk werden. In de 2e eeuw
drong
g het Christendom in G. door. Binnenlandsche
moeieli'kheden,
de verdrukkinggoor
door
de Rom. stadJ
houders en de invallen der Germanen brachten G.
tot verval. Al spoedig
jaar 400 vestigden
P
g na het `aar
g
de Franken zich in het N. en de Alemanen in het Z.
aan den L Rijnoever; vanaf 413 breidden in het Z.
0. de Bourgondiërs
en in het Z.W. de W.-Gothenhun
g
bezit uit. Het overschot van de Rom. heerschappij
pP J
in G. werd in 486 door Chlodw ' Clovis vernietigd,
g
welke uit G. het Frankische rijk
J vormde.
Gallienus, Publics Licinius, Rom. keizer, medereent
van zin
J vader V alerian^as vanaf 260 keizer;
g
zijn
(tijd
(J der z.g.
g „30
J macht was tot Italië beperkt
P
tYr
mnnen"
; bijJ de belegering
(
g
g van Mediolanum Milaan in 268 vermoord.
Gallikaansche Kerk heette de Kath. Kerk in
Frankrijk,
J voor zoover die zich een zekere nationale
onafhankelijkheid
tegenover
den PauselïJ ken Stoél
J
g
verzekerde. Het Gallikanisme, door Hinkmar van
Reims voor het eerst verdedigd,
ig^ onder Lodewijk
^ IX
in 1269Pra matieke
Sanctie),onder Karel VII
g
(
} enonder
er Lodein 1438nieuwe
Pragmatieke Sanctie)
wijk XIV in 1682 (de vier artikelen der G. K.)
nagestreefd
en door staatswetten esanétionneerd,
g
g
doch nimmer door Rome erkend, beschouwde de
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bisschoppen
als opvolgers der Apostelen en beweerPPP
geen
ausen over de Kerk
de dat de Pmacht
deron
g
beperkte
was, doch gebonden
aan de, in Frankrijk
be
P
g
aangenomen,
besluiten der concilies en keurde den
8
wereldlijke aan g
invloed van denans
ele8enheP opPwereldlijke
den af. Napoleon I verhief de vier artikelen der Gallkaansche Kerk in 1810 tot een staatswet; tijdens de
Restauratie werden die artikelen verzacht; het
Vaticaansch Concilie van 1870 ruimde de laatste
van de Gallikaansche opvattingen geoverblijfselen
heel en al op.
P
Lecce in het Z. van
Galli poli. 1) Stad in derov.
P
Italië, door een brug
l^ met het vasteland verbonden
rotseil., in deolf
g van Tarente; 11 000 inw. ;
voornaamste uitvoerhaven van olie. — 2) G. (T.
,Gelibol y) stad in het Z. van het schiereil. G. ( tusschen de Dardanellen, het Nauw van G. en de Zee
van Marmora in het Z. en de Golf van Saros in het
N. een bergland
met kleine riv. , aan het Nauw van
8
G. 30 000 inw.; haven; handel.
Gallium (scheik. teeken Ga) , metaal; sporen.
P
ervan wordenevonden
in zinkblende; in zuive8
ren staat is het wit; S.G. 5.95, smelt bijJ 30° en laat
en hameren; in 1875 door Lecoq
zich snijden
q de
Boisbaudran ontdekt.
inhoudsmaten,
Gallon,
^ eenheid der Engelsche
g
heeft 4uarts
of 8 pints
of 32 gills. Het sedert 1826
P
q
gebruikte Im erial- of Riks-G. heeft 4.5433 L. inhoud. Het oude G., dat hogin de Eng.g koloniën en in
de Ver. Staten van Amerika algemeen
gebruikt
g
8
wordt heeft voor wijn 3,785 L., voor bier, 4,625 L.,
en alsaan-maat
in Pondichéry
^
Y = 12 marcals)
35, 89 L. inhoud.
Galnoten. Zie Galappelen.
Galvani^ Luigi,
9^ It. natuurkundige,
P
g 9 Sept.
g geb.
1737 te Bologna,
hoo leeraar in de anatomie, ald.
Sng
gest. 4 Dec. 1798, ontdekte in 1789 het naar hem
genoemde Galvanisme(z. a.).
Galvanische batterij. Zie Galvanisme.
Galvanisch element,^ verbinding
g van twee electr.
geleiders van de le orde met althans een van de
ewekt wordt.
2e orde, waarin een electr. stroom oP8
Het element van Volta bestaat uit een koeren
P
en een zinkenlaat,
die in verdund zwavelzuur onP
der8edomPeld zijn. In deze vloeistof veroorzaakt
de stroom scheik. ontledingen
(zie Electrolyse). Er
g
bestaan verschillende soorten elementen. Normale
elementen zijn
J constante elementen, die bij gelijke
8
tem
temperatuur
een bepaalde
electomotorische kracht
P
Pa
is
de
vloeistof
dr
e
elementen
ontwikkelen
Bij
de
o9
s J
vervangen
g door een half droog8 lichaam. (Zie ook oop
Galvanisme.)
Galvanisme, Voltaisme of aanrakingselectriciteit,
n9
de electriciteit, die ontstaat door de aanraking8 van
scheikundig
e eleiders en die het eerst
J
8ongeli'ksoort'
^g
waarg enomen is door Galvan ( z. a.). BijJ studies
over atmosferische electriciteit bemerkte hij
J dat
verscheevilde
kikvorschenpooten,
die door middel
P
g
hek hingen,
van koperen
haken aan een ijzeren
8
P
trekkin^en vertoonden^ wanneer zijJ door den wind
Volta
kwam
met het hek in aanraking
kwamen.
g
tot het besluit dat in diteval
de E. uitsluitend was
g
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opgewekt
door de aanraking
A8
8 van twee verschillende
metalen en toonde dit aan door middel van den
electroscoop;
P hi
J versterkte den electr. stroom door
het aantal aanrakingspunten
tusschen twee metalen
^A
(koPer en zink)) en vloeistoffen (verdunde zwavelzuur) te vermenigvuldigen in de door hem8econstrueerde Voltasche zuil, die uit opeengestapelde sch ^jfjes dezer metalen bestaat; door de metalenlaten
P
paarsgewijsg
in met verdund zwavelzuur gevulde8lazen telaatsen
wekte hi
een sterkere electriciteit
, J
P
op
hijJ
de 9galvanische elementen, die, wanneer
P en schiepP
heterogene
platen in de batterijJ door draadg Pparen P
zijn en zoo de 9galvanische keten
8geleiders verbonden zijn
gesloten is, een9
galvanische
batterij vormen, waarin,>
batterij
wijl de electromotorische kracht bij voortduring
8
werkt, een 9alvanische stroom circuleert. De electromotorische kracht ontstaat volens
Nernst door
S
het streven der metalen, om zich in den vorm van
positief electrische ionen in de aanrakende vloeistoffen op
te lossen(oplossingsspanning),het
hiertot
A
door ontstaande spanningsverschil en de »osmo tische druk" der ionen een verdere oplossing
P
8 beletten. Bevat de vloeistof meer metaalionen dan overeenkomt met de oplossingsspanning,dan worden
er aan het metaal on4er afSave van positieve
elecP

636. Galvanische batterij.
J
triciteit ionen afgescheiden.
Al naarmate het eerste
g
of het tweedeeval
zich voordoet, vormt het metaal
8
een negative
of een positieve
pool
voor eengalvaP
g
P
g
nisch element.
h et gebruik
maken van de
Galvanoplastiek,
p
^
8
electrolY
se^(z.a.)) tot het doen neerslaan van metalen
uit metaalzoutoplossingen. De
neerslag,
op een vorm tewee
8 P
8gebracht, kan ofwel als matrijs
J
voor nieuwe neerslagen
8 dienen
(eigenlijke
G. of opP het voorei8 J
werp,
hij teweeg
rP^ waarop hij
g werdgebracht blijven
J
$^Ivanostegie
zooals bij
J vergulding
8 enz. De G.
werd uitgevonden
door Jacobi in
8
te Liverpool
1836 en Spencer
in
p
rP
Toestel voor
1837. Men brengt de door in- 637.
alvanoPlastiek.
wrijving
aP
heet aan de S
J 8 metl^
oppervlakte
PP
8geleidend 8gemaakte vormen in
een verzadigde
8 ko ervitrioolo
Plossin g en verP
bindt ze dan, door een metaaldraad, met een
blok tin in eenoreuzen
aarden pot,
P^die verdund
P

J
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zwavelzuur bevat en in de ko PervitriooloPlossing.
staatfi( . g637). )Deze wordt door den galvanischen
g
stroom opgelost
en het koper slaat op
P den vorm,
PgPe
waar het eenzelfde, doch omgekeerd reliëf doet ontstaan hetwelk nu als model dient, waarin een naafbeelding
tuurgetrouwe
g van het model kan verg
kregen
worden. De G. wordt aan
g gd tot het
g
vervaardigen
van kopieën
van munten
P
g van figuren,
gu
van knoopen,
vervaardi '
en medailles, ter vervaardiging
P en horlopekasten^ van kopieën
van koperP en houtsneeP
P laten koPercliché's ofggalvano's)) en lettervormen,
van drukplaten
voor de boekdruk
P ers( palvanot Y P
YP
Pie of electrotypie).
Galvanoscoo
Galvanoscoop, instrument, waardoor de aanweheidetoond
van een galvanischen
stroom aangetoond
g
g
wordt, meestal doordat een magneetnaald door den

638. Galvanoscoop.
P
stroom afwijkt,
J^ en dan tevens de richtingg van dien
stroom aangeeft.
Wanneer de sterkte van den
g
stroom door een schaalemeten
wordt, heet het
g
toestel 9 alvanometer.
Galveston, stad in den staat Texas, in het Z. van
de Ver. Staten, op
P een strandeiland aan den Galveston-Inlet den ingang
g g van de Galvestonbaai ; in
1835esticht
37 000 inw.; Kath. universiteit; hag
grootendeels
ven ; uitvoer van katoen; 8 Sept.
P 1900 gr
door storm en overstrooming
g verwoest; thans beschermd door een dam.
K.M2.
Galway,
(
Y^ hoofdst. van hetg raamah G.(6351
179 000 inw. in derov.
P Connaught,
g in het W. van
Ierland aan de baai van G. ( Atl. Oceaan); 13 000
de universiteit te Dublin).
inw., colloge (voor
(
Galwesp
p (Gallicola), naam van een insectenfamilie
en H
van de orde der V liesvla
yme
^ teren ,
n9
^eli
die de ziekelijke
planten veroorzaken
J uitwassen opPP
(zie Galappel).
Gama,
^ Vasco de,^ Port. ontdekkingsreiziger,8eb.
omstr. 1469 te Sinesrov.
J zeilde 20 Nov.
( P Alemtejo),
1497 de Z.-Punt van Afrika om, bereikte in 1498 CaliDoet aan de kust vanMalabar(ontdekking
Malabarontdekkin van den
zeeweg
e ediP een tweede xP
p naar 0.-Indië)^ stichtte op
tie in 1502 de Port. kolonies Mozambique en f
Sofala;
Kots'.
^
P een derden tocht 24 Dsc 1524 te Kotsji.
8est. op
Gambettá Léon,^ Fr. staatsman,^ geb.
Gambetta,
g 3 Apr.
P 1838
i werd
te Cahors, werd in 1859 advocaat te Pars,
beroemd alsolitiek
redenaar en heftiggtegenstanP
der van het Tweede KeizerriJ^
k kwam in 1869 in het
Wet gevend Lichaam, was daar een der „onverzoenIII, 4 Set.
liken".
Na den val van Napoleon
í^
P 1870,
J
Regeering
werd hij
eerie
J min. van binnenl. zaken in de Re
stond in Oct. aan het
der Nationale Verdedigmg^
'

hoofd der reg eerie^
dele gatie te Tours (later
Bor(
deaux ; organiseerde
als min. van oorlog
g
g de leers
g
Parijs en regeerde
tot ontzet van Parijs
geheel
als dictag
g
tor, trad af na het sluiten van den wapenstilstand
A
en was daarna de ziel van de revancheAolitiek; beheerschte als leider der
meerderheid in de Kamer van Afgevaardi g en(vana 31 Jan.
den envanaf
) als haarresiP
dent heteheele
staatg
bestuur, trad eindelijk 14 Nov. 1881 zelf
op
P als hoofd der regeerieg , maar trok
zich, 14 Jan. 1882,
toen de Kamer de
door hem vooredrag
gen kieswet afstemde,
weder terug;
est. 31
g gest
1882 te Ville639. Gambetta.
d'IvraYbij
J Parijs.
rev. van
Gambia,+ op
gr
g na de grootste
P den Senegal
in het Foeta Dsjallongeb.,
Senegambië,
J
g
g
^ ontspringt
P ^
bi' Kaap
stort zich bij
P Ste.-Marie met een 22 K.M. breeden mond in den Atl. Oceaan, is 740 K.M. lang,
g voor
zeeschepen
P 280 K.M. ver bevaarbaar stroomgebied
g
gt
de G. ligt
182 000 K.M2. Aan den benedenloop van
146
000
9373
K.M2.,
de Eng.
g Kroon-kolonie G.
inw. ; hoofdst. Bathurst.
Gambir,9geel catechu (terra japonica), extract
Roxb.,
uit bladeren en twijgen
9
g der Uncariagambir
inz. op
op catechu (z.a. ) geg P
P Sumatra en Bintang,
een der bestanddeelen van de in Indië veellijkend,
sirih-ruim wordt in de looierijJ en verggebruikte sirih-pruim,
zijde,o.a. te Lyon,
verfJ^vooral voor het verven van zijde,
Y
ggebruikt, verder als klaarmiddel in de bierbrouwerijJ
en in deeneeskunde
als adstringens.
g
g
de sage een Vlaamsch koGambrinus, volgens
Gambrinus
g
ning,wordt beschouwd als de uitvinder van het
bier.
Gamelan, naam van het inlandsch orkest opP Java; blaas-, strijk, slag- en tokkelinstrumenten, onderscheiden in twee soorten : de G.-salendro, met heldere
lagere
tonen.
en hooge
g tonen,^ en de G.-pelog,
g
pmet
^
Garneren gem. in Gelderland,, aan de Waal ten W.
Gameren
Zalt-Bommel, 2050 inw. • tot dezeem.
behoort
g
ook het dorp
rp Nieuwaal.
Gand ï^ stad in de Prov. Valencia, in het W. van
is 3 K.M. van
de zee,
Spanje,
S an e aan de Alcó
s
Y(Sé
rP
10 000 inw.
Gando,Foelbe-staat in W.-Soedan,, aan beide
z den van
va den
d Niger, vazalstaat van Sokoto, sinds
1898 voor hetootste
deel onder Fr. protectoraat;
P
gr
f 1.
g N.-Nigeria.
G 1 5 000 inw. ; in Eng.
p
hood
p G.,
Voor-Indië,
ng , v oorn. rev. van Voor-Indië
Ganga,
Ganges,
g, Ind.
athe van de Z.-hellingg van het Hikomt als B
?a9 ir
malaJ a-geb.
), neemt de
((protectoraat Garhwal
P
p,treedt als G.
Dsjahnawi
en later de Alaknanda o
J
ervl. der zee in)
bij
J Hardwar( 342 M. bboven de opp
K.M. lang,
97
de N.-Ind. vlakte, is 2597
gmondt, ,met dé
delta der aarde vormend
Bramapoetra
de grootste
P
^
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uit; het Z.
(44 000 K.M.2),
g
)^in de Golf van Bengalen
die delta, een weelderig8
begroeid,
zeer ongezond
8
g
moeras- en eilandenlab
3 ' th heet de Soendarbans;
de meest W. der acht hoofdmondingen
g is de Hoegli,
grootste zijriv.
is de Dsjawaaraan Calcutta ligt;^ de gr
J
ma ; stroom gebied 1 060 000 K.M2. ; stoombooten bevaren de rivier tot boven Calcutta. De G. is de meest
heilige
g riv. der Hindoes.
ver, geb.
D. dichter en schrijver,
Ganghofer,
g
^ Ludwig,
g^J
I;
'7 Juli 1855 te Kaufbeuren, woonde van 1881-95 te
Weenen, daarna te Mi nchen, schreef verzenbundels,
novellen en romans, waarvan enkele, bijv. „Der
Mann im Salz" in het Nederl. vertaald zijn;
J is een
vriend van keizer Wilhelm, dien hijJ in den laatsten
oorlog
J in het hoofdkwartier bezocht
g herhaaldelijk
Reise zur deutschen Front 1915").}
Gangi s stad in het N. van Sicilië, ten N. van Caltanisetta, 10 000 inw.
Gr. naam voor de ze(enk. ganglion),
a
Ganglien
g
nuwknooPen^ d. z. knoo Pvormi ge verdikkingen
^ van
deootte
van een speldenknop
P tot die van een
^
P
lias; zijJzijn in het verloopP der zenuwen ingeschakeld
g
en bestaan uit niet dan microscopisch
waarneembare
P
zenuwdraden en zenuwcellenbe
) ZijJ
{ de G.-cellen).
vinden zich inooten
getale
in het vegetatieve
of
g
g
^
sympathieke zenuwstelsel {(vandaar G.-stelsel),
) verder op
plaatsen
in het cerebro-spinal
pbepaalde
p
p
P
zenuwstelsel en vormen kleine zenuwcentra, die
op
zenuwdraden opP dezelfde
g
P de van hen uitgaande
wijzeinwerken als de hersenen en het ruggemerg
g
gg
dat in hetoot
g occulte
g sommige
^ doen. Volgens
schrijvers
zijn
zij de zetel van een afz. psyche,
de
^ zij
PY
J
G.•py
s che.
Gansfort, Johan Wessel ook Ganzevoort, Ganzeen
voet en Hansevoet genoemd, Ned. godgeleerde
g g
voorlooper
g omstr. 1419 te GroP der Hervorming,g geb.
; hJbehoorde tot de ,Broeders des Gemeenen
nin
^
geni
Levens" te Zwolle, studeerde te Keulen, was leeraar

640. Gansfort.
te Heidelberg,Leuven en Parijs, bezocht te Rome
vroeg
zijn
paus Sixtus I V^
^J vriend P
^ om
g dien als gunst
een Griekschen en een Lat jnschen Bijbel uit de
bibliotheek van het Vatikaan en toen deus
Pa zeide:
bisdom of iets dergelijks
Waarom hebt g1Jij geen
gJ
g

543

gevraagd
^
8 ?" antwoordde G.: „Omdat ik zoo iets
niet noodig
J verlichte denkbeelden
g heb." Om zijn
was hij ten slotteenoodzaakt
Heidelbergg te verg
laten ; hij keerde naar zijneboorte
Plaats terugg en
g
overleed ald. 4. Oct. 1489. G. was de eerste, die den
pauselijken
auseli'ken aflaat openlijk
P J afkeurde.
Gangtang, inhoudsmaat in den 0.-Ind. Archipel,
op
g = 4,45 L. ; te Malakka voor rijst
P Poeloe Pinang
2,93 K.G. ; te Singapore = 3,74 L. te Palembangg
3,7 K.G.; te Batavia voor koffie = 10 kattis =
6,152 K.G. ; in Bantam voor graan en zout = 32
kattis = 19,69 K.G. ; te Bandjermasin voor rijst =
6,05 K.G., voorpeper
PP = 9,843 K.G. ; te Makasar =
3,7 K. G.
een zoon van Tros en Callirrhoë in de
Ganymedes,
Y
Gr. mythologie de schenker van Zeus, door wiens
ontm
us
adelaar hij van het Isageb.
naar den Olympus
g
YP
voerd werd.
Ganzen(Anseridae), over een groot deel der wereld
verspreide
familie der Eendvogels,
met hooge
e oo^
gP
P
ten, korten hals en snavel. De wilde G. of schierling
((Anserfferns)) is de stamvader van onze tamme of
huis-G. A. domesticus , zij komt in Midd.- en N.Europa
P naar het Z., waarbij
P voor en trekt in Sept.
zijJ de reis vaak in het N. van ons land afbreekt. De G.
vliegen
^ *ijJ snel en lang^ achtereen,^ in wi g ggoed,
g
vorm. In ons land komen tal van soorten voor.
Ganzendia naam van een (de W. der twee
monden van den Gelderschen IJsel.
noordelijkste
Gap^hoofdsi. van het de P.Hautes-Al es
P in het Z.O.
11000 inw. ; linnen-industrie, handel.
van Frankrijk,
Ga p
pon,^ Georgij Apollonowitsj,
7 Russ. Ppriester,geb.
^
in 1873 in hetouv.
Poltawa, was de aanvoerder
g
der Petersburgsche
arbeiders, toen deze 22 Jan.
gs
1905 den Czaar een verzoekschrift wilden overreiken, doch meteweld
van wapenen
werden terugPe
g
g
g edrongen. G. vluchtte naar het buitenland, keerde
weldra terug,
g te
g werd beschuldigd
g in betrekking
staan tot deolitie.
Naar men meent, is hijJ28 Mrt.
P
1906 vermoord bijJ Petersburg.
g
Garamanten, in de Oudheid een zachtaardig
nomadenvolk in het midd. der binnenlanden van
N.-Afrika in de oase Phazania; hun hoofdstad was
Fessen.
Gamma(Gherma), het hedendaagsche
gs
Garantie Acte van, besluit, 27 Juni 1788 door de
Staten van alleewesten
geteekend,
waarbij
J de
g
g
van het stadhouhooge en erfliJ'ke waardigheden
»
g
der-, kapitein-generaal- en admiraalschap
admiraalscha erkend
werd en als een essentieel deel der Constitutie en
Regeerin$^foren; dat zij
J bereid waren te conserveeren en te maintineeren."
Garantiewet, de It. wet van 13 Mei 1871, waardoor, na de inlijving
) g van Rome en van het overbli'fsel
van den Kerkelijken
Kerkelijken Staat bij Italië, aan den
J
paus de voorrechten van een souverein werden toeekend (onschendbaarheid, exterritorialiteit voor
gekend
lijfwacht,
vrijecorrespondentie, enz.),
zijnpaleizen,
JP
P
benevens een jaargeld van 3 225 000 francs, dat
echter door deausen
niet geind
wordt.
P
g
Garborg,
g^ Ar ne, Noorw. novellist, ggeb. 25 Jan.
1851 te Time in Jaederen; in zijn
) romans modernrealistisch.
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GARBORG — GARONNE, HAUTE-.

Gard,^ r. zijJ riv. der Rh8ne komt van de Cevennen
in het Fr. depart.
Lozère,^ is 140 K.M. lang;
P
8^ met het
Rom. aquaeduct Pont du G. boven Remonlins.
Het Fr. dep.G. 3881 K.M2. 413 000 inw. ; hoofdstad
Nimes.
Gardafui Kaap.
P Zie Guardsfui.
Gardameer, It. Lago di Garda, het Lacus Benacus
der Romeinen, meer in OPPer-Italië en Tirol, met
bekoorlijke overlandschappen; grootste
diepte
^
P 300
M.; 366 K.M2.oot,
ervl. der
8^ 65 M. boven de oPP
zee; de riv. Mincio stroomt er doorheen.
Gardarike, in de oud-Noorsche sagen
g het tegenw.
$
Rusland.
Garfield James Abraham, 20eresident
der Ver.
p
Staten, eb. 19 Nov. 1831 te Oran$e (Ohio), advoBaat, in den Burgeroorlog
$
gggeneraal der Unie,^,werd in
4 Mrt. 1881resident
der republiek,
werd 2 Juli
P
P
1881 door een teleurgestelden
betrokken
zoeker
betrekkingzoeker
g
Guiteau, met een revolverschot zwaare$
wond;est.
g 19 Sept.
P 1881.
Gargouille, of a wer leeuwen-, draken- of duivelskopls
of aan fonteiP waterloozing
g aan dakgoten
g
nen.

641. Gargouille
van de Notre-Dame te Parijs.
8
Garhwal^ Tehri-G., Eng.-Ind.
vazalstaat, ten Z.
g
W. van den Himalaja (Ver. Prov. Agra en Oudh),
10 826 S.M2., 269 000 inw.;
g ebied van den
bron
Ganes;
hoofdst. Tehri. — Ten 0. ervan het distr.
$
Ver. Prov. ;,
G.
G., van de div. Koemaon der Eng.-Ind.
g
hoofdstad Srinagar.
$
en generaal,
Garibaldi,^ Giuseppe,
Pp, It. patriot
P
$
^ geb.
4 Juli teNizza, aanv. zeeman; betrokken in de samenzwerin$ van 1833, vluchtte hijJ in 1834 en onderdscheidde zich in dienst der republieken
Rio Grande
P
,do Sul en Montevideo, keerde in 1848 naar Italië
terug,
P
$^streed in 1849 in dienst der Rom. republiek
tegen
ten de Franschen werd
Sardinisch generaal
in
^
g
den It. oorlogg van 1859, vertrok in den nacht van
5 opP 6 Mei 1860 met1000 krijgsmakkers
van Quarto
6s
bij
bi Genua en landde 11 Mei te Marsala opP Sicilië ver meesterdeeheel
het eiland ; stak over naar Calabrië,
$
trok 7 Sept. als dictator
Napels binnen,^ versloeg$
P
de Napolitanen
19 Sept.
P voor Capua,
P
P^ 1 en 2 Oct.
aan de Velturno, keerde na de verheffing
$ van Victor
Emanuel tot koning van Italië
naar zijn bezitting$
J
do
terug,
PCaprera
P
^ tweeden
g ondernam in 1862 zijn

tocht naar Sicilië en Naels
om het It. volk in
P
opstand$
te brengen voor de veroveringg van Rome,,
werd echter 28 Aug.
en
$ bij
^As
Promonte gewond
$
gevangeng
genomen; later weer vrïJgelaten voerde
h"
in 1866 de vrijwilligers aan teen Oostenrijk,
^g
trachtte in 1867
nogmaals Rome
voor Italië teveroveren, werd
door deauseP
lijke troepen
P en
de Franschen
3 Nov. 1867 bij^J
Mentena verslagan. In 1870 trok
hij
met een
corps
^
rP
vrijwilligers
de
Franschen te
hulp,
P keerde na
de nederlaag
g van
Bourbaki naar
CaPrara terug,
642. Garibaldi.
g
waar hij
J Juni
: E istolario
di G. G."
1882 overleed. HijJ
P
2 dln. 1885), Memorie" 9e dr. 1881). -- Zijn
oudste zoon, Menotti G.
^ geb. 16 Febr. 1840, nam
vanaf 1862 deel aan de wapenfeiten
zijns
J vaders,
P
werd lid van de Kamer van Afgevaardigden,$est.
22 Aug. 1903 te Rome; de jongste, Riciotti G.geb.
in 1847, voerde in 1870 eveneens een commando in
FrankriJ k
^ • schreef,^Souvenirs de la Campagne de
France" • in het in 1914 gevormde regiment
dat in de Ar oenen
Argonne vocht
van It. vrijwilligers,
in Mrt. 1915 ontbonden werd, toen Italië
mobiliseerde, streden zes zonen van Ricciotti G.,
waarvan er twee, Bruno en Constantino, sneuvelden.
genoemd
Garmond,
P
g
^ lettersoort van 9 punten,
Claude Garamond,gest.
est.
naar den Fr. stemPeisn"der
^J
1561.
Garnaal, schaaldier, behoorende tot de orde der
Tien tie Kreeften,
meest kleine, teer gebouwde,
Tienpootige
f
g
in zeer groote scholen levende zeebewoners. De
gewone G.Cra
on^
v aril
,
^9
) groenachtig
g grauw,
i's komt vooral in de Noordzee voor.
gezochte spijs
1912 werden in ons land ruim 5 600 000 K.G.
G.evan
en
g
g ter waarde van 538 000 gld.
$
of G.
Garoet hoof dP 1. van de afd. Limbangan
g
van de Preang
er-re$ entschaPPen (W.-Java), P rac htig
J klimaat; 14 571 inw.,
ggelegen,
g g a met heerlijk
waarb j 263 Eur. en 475 Chineezen.
Garonne, hoofdriv. van Z.-W.-Frankrijk, ontspringt
. PYr
eneeëndal Aran, 1872 M.
P ^ in het SP
boven de zee, is 600 K. M. lang,
g waarvan circa 400
bevaarbaar en loot
P^een aestuarium vormend van
95 K.M. onder den naam van Gironde in den Atl.
r. : Ariège, Tarn, Lot, Drot en
Oceaan; zi'riv.:
J
Dordogne,
84 800
gn u 1. Save, Boise e. a.; stroomgebied
g
K.M2. — G.-kanaal(Canal latéral de la G.), 193
den r. oever der riv. en sluit zich
K.M2 , loopt langs
^
aan het Canal du Midi aan.
Garonne,^ Haute-,^dep.
P in Z.-Frankrijk, 6367 K.M.,

GARONNE, HAUTE--GATSJINA.
hoofdsi.
432 000 inw.; • veeteelt, inz. schapen;
P
Toulouse.
Garrick, David, Eng. tooneekPeler en blijspeldichter,
^ggeb. 19 Febr. 1716 te Hereford, was van
1747-76 directeur van het Drurylane-theater
te
rY
Londen • aan hem dankt het Eng.
g tooneel, door het
brenend der
werken van Shakeweer in den smaak brenge
als tooneelzijn meest schitterendeperiode;
P
p eare^zijn
speler
onovertroffen^ zoo in het tragische als in het
P
komischeene;
gest.
g 20 Jan. 1779 te Londen.
g
luchtGas,
Gas ieder bij
P
^ggewonen druk en temperatuur
vormiglichaam. Permanente G.{(zuurstof, waterstof,
stikstof stikosY
degas koolosY
degas zijn slechts
moeilijk en bij
en sterken
g temperatuur
P
9 zeer lage
druk vloeibaar te maken. Coërcibele G, { koolzuur,
ammoniak, cyaan,
chloor enz.) daarentegengemakg
Y
geringe
e koudegraden.
keli'ker,
^
J ^bijJ betrekkelijk erin
In denasvormi
en
g toestand stooten de afzonderg
lijke
liJ deeltjes der lichamen elkander af, zoodat de G.
het streven vertoonen zich in de ruimte uit te
zettenez
ansie .) Het verband tusschen druk,
{P
volume en temperatuur
der G. wordt door de wet
P
van B le { z. a.)) en die van Gay -Lussac (z. a.) uitgedrukt.
Alle G. hebben ong.
uitzettin sg
g hetzelfdeuitzettings. Indien twee verschillende G.,
{sla)
bije enkomen
die niet chemisch verbindbaar zijn,bijeenkomen,
en zijJ elkaar wederkeerig,
^ zoodat na eenig
en tijdde verhouding tusschen beide soorten
gg
overal dezelfde is. Als stoffelijke
J de
J lichamen zijn
afzonderlijke
deeltjes der G. onderworpen
deeltjes
afzonderli
rP aan
J
de zwaartekracht; in de atmosfeer drukken daarom
de bovenste lagen
G. o ok afgekorte
g
g de onderste. — G.,
benaming
t9 {(z. a.).
g voor lichtgas
Gasa(land), Z. deel van de. Port. kolonie Mozambiqque(0.-Afrika),tusschen de Zambesi en de
LimPoPo
; ook naam van een militair distr. aldaar,
ten W. van de Sjengani.
g
dep.
Gasco
ne Z.-Fr. landschap,
Gascogne,
P Landes,
P^
Hautes-Pyrénées,
Gem
en de Z. deelen van Hauteyr
Garonne, Tarn-et-Garonne en Lot-et-Garonne omvattend, 26 520 K.M2. -- G., vanaf 602 Frankisch,
hertogen ! kwam in 1054 aan Guienne, in 1154
onder
aan Engeland,
aan Frankrijk.
g
^ in 1453 voor goed
g
De Gasco ersinz.
J klein,
^ in het dep.PGers) zijn
maar krachtig
g van lichaamsbouw ; ze hebben in taal
en zeden hun nationaal karakter bewaard. Daar de
arme edellieden uit het oude G. wegens de armoede
dier streekenoo
t waren in vreemde legers
te
g
g P
aan dienen,^ de ware reden daarvan echter zon ggaan
uit roemvuldigverzwegen
aven
galleen
g en voorgaven
een
zucht te strijden,
is men in den loopP der tijden
J
onschuldige blufferij
J 9gasconnade
ggaan noemen.
Gasgloeilicht. Zie Gloeilicht.
de
Gasmeter,^ toestel, dat bijJ de gasverbruikers
8
verbruikte hoeveelheid aantoont. De natte G. bestaan meest uit een ruim half in wateredom
Pelders
g
in kamers verdeelden trommel, welke door het doorstroomendeas
dat iedere
g
8 zoo wordt omgedraaid,
wentelin
wenteling een zekere hoeveelheid aanwijst.De
droge G. hebben. blaasbalgen, die zich afwisselend
en vulHet aantal wentelingen
vullen en ledigen.
8of
g
lin8
en wordt mechanischgeregistreerd.
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Gasmotor,
^ m otor, waarin een brandbaar gas,
S
met lucht vermengd
g en door ontsteking
g tot ontloffin
gebracht, door uitzetting
gg
g op
P een zuiger
ger
werkt. Het werkendeas
gas,
Dow8 is ofwel lichtgas,
songas,
waterstofgas,
hoogovengas,
g
g
g
g
g generatorgas,
g
acetyleen,
ofwel een door een brandbare vloeistof
Y
(benzine,
benzine,
petroleum, spiritus)
P De
P
P
) verwekte damp.
eerste machines heeten G. in engere
en eren zin, de andere,
naar deebruikte
vloeistof,petroleum-,
benzine-,
P
g
spiritusmotor
enz. {(Zie ook op
P
P Dieselmotor.)) De
eerste G. werdemaakt
door den Franschman
g
Lenoir in 1860; hij
h werd ver overtroffen door
Otto's G., die de meest algemeene verbreiding
vond. De ontsteking vang
het gasmengsel
volgt
gt
g
ga in den
meest daardoor, dat dit brandbaar mengsel
motor met eenloeiend
buisje
buisjein aanraking^g
gebracht
g
wordt. De nieuwsterootere
G. worden in den
g
trant van ventielstoommachinesebouwd.
g
Gasar,
p, zeestraat tusschen de eil. Banka en
Billiton in Ned. 0.-Indië. De G.-straat is korter en
dieper
dan de Straat van Banka ; in de straat
P
het ell. G.
gem. in N.-Brabant, aan de Maas, ten
Gassel,
Z.O. van Grave, 640 inw.
in het N.O. van Drente, 2847 inw.
Gasselte,
^ gem.
g
Tot deem.
g behooren de dorpen
rP G. en GasselterNijeveen.
in het Oosten. kroonland
Gastein, hooggeb.-dal
gg
Salzbur
40 K.M.
lang besproeid
door de Gasteiner
Salzburg,
P
g^
Ache,
Ache die bijJ Lend in de Salzach valt; door het dal
loopt
^ Wildbad
P de TauernsPoorweg. In het dal G. ligt
G. dorp
G.,
P aan den voet van den Graukogel
g (2600 M.);
beroemde badP laats, 2300 inw.; 18 alkalischsalinische mineraalbronnen (26 49° C.); kasteel.
Hier werd 14 Aug.
g 1865 een verdrag^tusschen
de voorloopige
Pruisen en Oostenrijkgesloten
g over
P^
re eerie van Sleeswi k-Holstein (Gasteiner Conregeering
ventie).
Gateshead, stad in het graafsch. Durham in het
N.-0. van Engeland,
aan de Tyne
NewYetegenover
g
g
castle, 117 000 inw.
e en der vijf hoofdsteden van de Philisti'nen,
Gath,^J
woonPlaats van Goliath{(1 Sam. 17 : 4 ). In het einde
der 9e eeuw v. Chr. door den Syr.
koning Hazaël
Yrg
van Aram2{ Kon. 12 : 17) verwoest.
Gastropoden, Buik
^ tien
g of Slakken, klasse der
oWeekdieren, weekdieren met .onsymmetrisch
Pge
Y
een zoolvormigen
rolden romp,
P^
g voet onder den
buik meestal metedraaide
schelp,
P soms naakt.
g
de
Ze zijnverdeeld in 3 orden: de Loopslakken,
p
Kieuwslakken en de Vleugelslakken. De beide laatste
in
soorten leven in het water, de vleugelslakken
g
volle zee.
Gatlin
g^ Ri chard Jordan,^ Am. werktuigkundige,
eb. 12 Sept.
geb.
P 1818 te Hertford-CountYN. -Carolina),
vanaf 1849 te Indianapolis
P ,gest. 27 Febr. 1903 te
New-York; vond in 1850 een vlasbraakmachine,
in 1857 een stoomploeg
P g en in 1861 het G altingloo en, die
kanon uit, een kartetskanon met zes loopen
draaien.
as
d.
eenemeenscha
eliJ
PP
g
PeGatsjina
g
{(Gatsjino),
1
7 )^ stad in het Russ. gouv.
tersbur aan de Ishorao 1 500 inw. keizerl. kasteel.
88
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GAUCHO'S—GEBOORTE.

Gaucho's, in de La-Plata-staten van Z.-Amerika
de zich met veeteelt bezighoudende,
de Pampa's
^
P
bewonende, landlieden, meestal Mestiezen, wonen
in hutten van aarde en huiden(rancho's),ruwe
natuurmenschen en onversaagde
g ruiters.
Gaurisankar, berg in den Himalaja, 7140 M.
hoog,
Mount Everest,
^
g ten W. van den hoogeren
met welken top
J verwisseld werd.
P de G. lanen
g ti d
Gautama(Gotama), naam van de familie, uit
welke Boeddha(z. a.), de stichter van het Boeddhisme, stamde.
Gautier, Th hile Fr. dichter en kunstbeoordeelaar,^g
geb. 31 Aug.
gest. 23 Oct.
^ 1811 te Tarbes;^g
1872 te Neuilly
aanhanger
g van de roJ s; aanhan
Ybij
J Parijs;
mantische school, schreefedichten
8
^vertellingen,
g,
reisbeschrijvingen,
enz.
J g
de naam voor een bergGave, in de Pyreneeën
g
van de Adour,^P
op den
stroom, bijv. G. de Pau,^ zijriv.
^J
Mont•Perdu ontspringend, 150 K.M. lang.
g
Fr. schei- en natuurGay
t' Lussac,^ Louis Joseph,
p
kundige,eb.
6
Dec.
1778
te
Saint-Léonard,
vanaf
8
1832 hoogleeraar
aan den „Jardin des Plantes"
g
te Parijs,gest.
gaf van 1816-50 de
g 8 Mei 1850; hijJg
„Annales de chemie et deh
si ue" uit en maakte
PYq
zijnonderzoekingen
zich verdienstelijk
beJ door zijn
$en
soortelijk gewicht
g
treffende het soortelijk
en de warmtecapaciteiteit
der gassen,
de metalen van de alkaliën,
g
P^
de salpetervorming
P
g enz.
Gay-Lussac, Wet van, de door Gay Lu 8acgevonzich even sterk door de
den wet, dat alleassen
g
warmte uitzetten en wel 1 !78 van hun volume
voor iederen °C. of dat, bijJ constant volume, de
druk bijJ iederen °C. verwarminggmet 1/2^7a
78
toeneemt.
vesting
Gaza, de zuidelijkste
J
8 en sleutel van
Palestina, een der 5 steden der PhilistiJ nen. Simon
rukte de deuren en desten
der stadspoort los
PoPo
en dros8die wegg(Richteren 16 : 3).
Gazelle. Zie Antilope.
p
Gebed-machine,
^ 9gebed-molen of9 ebed-rol, eYlindervormi8 e houten of
metalen bus, die met op
a geP papier
PP
schrevenebeden
gevuld
of beplakt
8
P
8
is en om haar as draait; bijJ de
N. Boeddhisten in Tibet, Nepal
P en
Mop8olië algemeen in gebruik.
g
Gebeh, eil. in Ned. 0.-Indië, ten
Z.O. van Halmaheira en ervaneg
scheiden door de D'iloloe
J
Passa g,
ong.
180
K.M2.,
ong.
1000
inw.
Pa^
g
poea's en Timoreezen).
Gebergte, eengroep
8^ P van bijJ elkaar 643. Gebedbehoorende oneffenheden van de machine.
aardkorst, welke zich door haar
begrenzing en hoogte-ontwikkeling duidelijk van
de omgevende streek onderscheidt. Wanneer de
bodemverheffingen
rechte waterscheiding^ vormt,
g
dan wordt zijJ bergrug
de
8of bergkam
8 genoemd;
g
inzinkingen tusschen de ruggen noemt men ber
waar verschillende
ende
Passen en dalen. Het punt,
P
bergketens
elkaar kruisen,
g
P
8
^ heet bergknoop(bijv.
Fichtelgeb.). Naar de hoogte en de ligging
der
g8m8
sneeuwgrens worden onder,scheiden: middel-, hoo -

en sneeuw-G.Al
( Pen-G.. Rand-G. zijn
^ die, welke
den rand van een hoogvlakte
vormen; ^P
plateau-G.
g
zijn
oprijzen.
De G.
PIJ
J G., die van een hoogvlakte
8
worden volgens
hun oorsprong
^
P g onderscheiden in
vulkanische (zie fig.
van
^ 644a) die door eruptie
P

d

0
a.

644. Gebergte-vormingen:
vulkaan-, b. keten-, c. breuk- en d. tafelgebergte.

^gesteenten zijn
J ggevormd, en tectonische, die ontstonden door verstoring^ der oorspronkelijke
J ligging
P
der aardlagen;
deze laatste worden verdeeld in
g
keten- of p looii
ngs-G. (b} , welke door horizontale
opheffing
P
(,
g der aardkorst ontstonden, en b reuk-G. (c),
die ontstonden doordat een deel van de aardkorst
bleef staan tusschen andere deelen, die lap 8s dislocatiesP leten naar beneden zonken. Een onderafdeeling
door de
g dezer breuk-G. wordt gevormd
^
z..
(d).
f
g tael-G.
Gebit, het totaal der tanden vanewervelde
g
dieren, verschillend al naarmate hun voedingswijze;
bijJ de zoogdieren
bestaande uit snijtanden dentee
g
incisivi , hoektanden ( d. canini),
) valsche kiezen
praemolares)) en kiezen ( d. molaren
molares).) De tandd(d.?^
formules drukken uit hoeveel van iedere soort het
G. aan iedere zijde bevat, van het midden naar den
buitenkant tellend. De typische
formule voor de
YP
zoogdieren
is:
g
i 3 C1 4m3=44.
Meestal zijn
J er echter minder tanden in het G.;
voor menschen en apen
geldt de formule:
^ 8
P bijv.
2 m3 = 32.
i2 0 1
T T
Geboorte ( Lat. partus),
J de
p
) de werking,
8 waarbij
vrucht van het menschelijk
J moederlichaam dit
verlaat en ter wereld komt; zij
J wordt in driePerioden verdeeld: do ^ eni
erfode waarin door voor^9sp
afgaande weeën (samentrekkingen van de baarmoeder) de weeke deelen verwijdworden (inz. de
baarmoedermond) en welke met het springen van
s-erfode
de vruchtblaas eindigt; de uitdri'vi
^ n9
p
waarin, nadat het vruchtwater afgevloeid is, tengevolge der uitdrijvende weeën de vrucht wordt
uitgestooten^ en de nageboortep erfode, waarin de
^
moederkoek en de verscheurde embryovliezen,
rY
, als
nageboorte,
worden uitgedreven, waarna de baarg
moeder zich onder z..8na-weeën weder te samen
trekt. De gemiddelde duur van Bene normale geboorte bedraagt
^ van 6-12 uren. Een ontijdige G.
noemt men een miskraam of abortus. Vroeg-G.
e9
heet die, welke tusschen de 28ste en 36ste week
ggeschiedt, en waarbijJ een levensvatbaar, doch niet
voldragen
foetus voortgebracht
wordt. Uitzondeg
^
ringen
zijn zeer talrijk.
J — Voor de toename
g hierop
PJ

p

^P

GEBOORTE—GEISSLER.
van de bevolking
P staten door
g der versch. Europ.
meerdere G. dan sterfgevallen,
zie bl. 190 onderste
8
tabel.
stad in het distr. Opper-Elzas,
Gebweiler,
^
PP
oPden r. oever van de Lauch, 13 000 inw., textielindustrie en wijnbouw.
Gecommiteerde Raden of Gecommiteerden. Zie op
Zeeland, Groningen en Holland en W estt riesland
(Geschiedenis).).
der res.
Gedeh,^ vulkaan op
P de grens
gr
P Java, op
Batavia en Preang er-Re8 entschaPPen; twee toppen,
PP
waarvan de hoogste 2958 M.
GedeA uteerden te Velde noemde men onder de
Republiek
de leden van de Staten-Generaal, steeds
P
minstens één uit elkewest,
die zich in het leger
g
g
of opP de vloot bevonden en door den opperbevelPP
hebber in alleewichti
e8
zakengeraadpleegd
g
moesten worden. Deze installing werkte niet altijd
altij
opPden gang
gunstig
g gvan zaken.
Gedeputeerde
Staten. Zie Provinciale Staten, ook
A
andere naam voor Gecommitteerde Raden. Zie
op
( GeP
P verschillende ggewesten der Republiek
schiedenis .
in het
Gedrosia,^ in de Oudheid een landschap
P
Z.O. van Iran aan de Perzische Golf, het tegengBeloedsjistan
woordi8e Beloedsjistan.
Jacob, Ned. letterkundige,
g geb. in 1789 te
Amsterdam, werd in 1833 buitengewoon
hoog-g
leeraar te Leiden,est.
g 11 Nov. 1862 te ScheveninLatijiJ
werken
gen ; schreef tal van geleerde
g
en is inz. bekend door zijn
J bundel „Onderzoek en
Fantasie" (1838), die uitmunt door keurigen stijl,
zuiveren smaak eneesti
en
8
g inhoud.
Geel. Belg. stad. Zie Gheel.
Geelboek. Zie Blauwboek.
Geelos havensi. in de kolonie Victoria, in het
Geelong,
Z. W. van Australië, ten Z. W. van Melboure, 34000
inw.; uitvoer van wol, leder en granen.
Geelvinkbaai, inham aan de N.-W.-kust van Ned.
Nieuw-Guinea, bewoond door PaPoea's.
van
Geelzucht(Icterus), karakteristiek symptoom
3P
verscheidene ziekten, waarbij, tengevolge van stoornissen in den afvoer deral,
g de kleurstof daarvan
in het bloed overgaat, tengevolge waarvan de huid
intensiefeel
wordt; verder treden moe8
ggekleurd
heid^]
jeuking
op
P
8 en slapeloosheid
P en worden de
faeces kleurloos asch- auw . Het vaakst komt
voori
catarrhale G. voor(bij
b verkeerde voeding of ergernis),
)
g
Behandeling: sober diëet, alkalische minerale wateren lavementen en warme baden. De G. JP
biasgeborenen
behoeft geen behandeling
en verdwijnt
^
g
g
spoedig.
Geent Joseph Jacobus baron van, Ned. generaal,
geb.
1 SeptP 1776, week
in 1791 naar Frankrijk
Frankrij uit,
^
g
onder Dumouriez en Daendels, ging
in Ned. dienst over, was in 1809 als kolonel tegeng
woordtigbijJ den veldtocht in Zeeland,, werd in 1811
in Spanje
P ] brigade-generaal. In 1814 werd hij in Ned.
dienst als kolonel aangesteld,
g
^ in 1815generaalg
majoor
en na den slaggbij
]
J Waterloo commandant
van Namen, van 1817-19 commandant van Utrecht
in 1819 overgeplaatst bij
bï het Ind. leger,
g streed o.m.
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tegen
P versloeg
^ op
P Java
g Makasar, Boni en Soepa,
sloegg zich in 1826 bijJ de riv. Pro go
Dipo
p Negoro,
e9
g met
een handvol soldaten door een honderdvoudige
overmacht, werd luitenant-eneraal,
verliet Indië
g
in 1828, streed mee teen
'ë, werd in 1831 in
g Bel ^
den adelstand verheven, in 1841 op
P verzoek gepensionneerd;est.10
Nov. 1846 te Rijswijk.
g
Grammont),
Geeraardsberg en(Fr.
) stad in de Belg.
(
g
prov. 0.-Vlaanderen,
aan de Dender, kruispunt
unt
P
van spoorwegen, 12 PP
473 inw.; bisschoppelijk
J college.
g
gem. in de rov.
Geertruidenber
g, g
P N.-Brabant,
2221 inw.; bevat het stadje
Stastadje G. en het gehucht
g
tendam. — Het stadje G., aan den Nieuwen Maasmond, voorm. vestingg met klein garnizoen,
g
g
^ telt ong.
2000 inw. Het is een zeer oudelaats,
die tot 1584
P
zittingg hadden in de Staten van Holland en in vorige
eeuwen herhaaldelijk
en ingenomen
J werd belegerd
8
g
Z.-Holland, in het
Geervliet,
Geervlietgem. in de prov.
P
Z. W. van het eil. Voorne-Putten, omvat het vlek
G. en de doren
P Biert en Simonshaven; 1057
inw. Hetlaatsje
] G. was een belangrijke
8^J haven,
P
totdat teen
8 het einde der 15e eeuw de Bornisse
onbevaarbaar werd.
ellanten.
Geeselbroeders. Zie Flaq
Stade,
Geestemunde^ havensi. in het reg.-distr.
8
in het N.W. van Pruisen, tegenover
Bremerhaven,
g
aan de uitmondingg van de Geeste in den Wezer
25 000 inw.; scheepswerven,
tankinrichtingen.
P
g
Geestgronden noemt men in ons land de strook
zandgrond,
die op
^
P het vasteland van Holland onmiddelijk
^ van A. P. tot 2 M.
J achter de duinen ligt,
boven A. P. ZijJ maken deel uit van den vroegeren
g
ele en
schoorwal>gelegen
die het haf, waarin het oostelijker
laagveen ontstond,
van de zee scheidde en waarop
P
aan den zeekant de duinen ontstonden. Zij
J waren
reeds vroeg
betrekkelij dicht bevolkt; men vond
g betrekkelijk
kasteeles Naaldwi
tal van adeli'ke
(
Jk, WasseJ
naar, Poe eest Brederode, Egmond enz.) en vele
bosschep (Haa che Bosch, Haarlemmerhout enz.).
gem. in N.-Brabant, ten Z.W. van Osch,
Geffen,
^ g
1597 inw.
Geheimmiddelen. Zie Kwakzalverij.
Gehenna, Gehinnom, d.i. Dal van (den zoon van)
Hinnom (Jozua 15: 8; ten Z.O. van Jeruzalem), een
offerplaats
voor den Moloch; dustin het oogg der berP
bestrijders
van den Molochdienst een vervloekt oord,
J
als hoedanig
g het nogg eeuwen daarna werd beschouwd ; toen heteloof
aan een hel opkwam,
P
8
werwaar deoddeloozen
na hun dood getuchtigd
g
g
den noemde men ook deze hel G.
Geiser of 9eysir (IJslandsch ^^de kokende"),intermitteerende warme springbron. G. komen inz. oop
IJsland in AmerikaYellowstone
Amerika(YellowstonePark) en o NieuwZeeland voor. Aan den mond zetten bijnaalle G.
kiezelaarde of tuf af. Bi'
Bij zz. bekend is de Groots G.
het Z. van IJsland verder de Castle G. in het
Yellowstone Park. (Zie fig. 645.) G. heeten ook
de toestellen tot verwarmingg van het badwater,
dat daarin stroomt door ruimten, die verwarmd worden door lucht, welke door gasvlammen verhit is.
die
eb. 26
Geissler, Heinrich, D. werktui
g,B
Mei 1814 te I elshiebSaksen-Meinis
(Saksen-Meiningen),
g en werd in

J
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645. Geiser in het Yellowstone-Park.
1854 te Bonn eigenaar
van een fabriek van natuurk.
g
instrumenten; ald.est.
24 Jan. 1879; G. was de
$
uitvinder van den vaPorimeter en van de Geisslersche buizen,glazen buizen, welke nagenoeg luchtledig
gemaakt kunnen worden.
g8
Geit (Capra)^naam van een tot de fam. der Holhoorn'
^ en behoorend ggeslacht der Herkauwende of
Tweehoev'
J worden verdeeld in Steen^9 e dieren. Zij
a
rus
bokken (e.a.) en eigenlijke G. De wilde G.C.
( P9a9
woont in heteber
e van Perzië en de naburige
g ^
landen. In haar maagg vindt men de bezoarsteenen(zie
Bezoar). Van de 9ewone G.C. hircus)) bestaan vele
verscheidenheden. De best melkgevende
is de
g
Zwits.eit,
die in ons land meer en meer wordt in9
ora-G. in KL-Azië wordt vooral in
8 evoerd. De an9
de omstreken van Angoragevonden:
van het haar
g g
ervan worden de z..8kemeisharen stoffen bereid.
Geitenmelker. Zie Nachtzwaluw.

646. Gekko.

Gekko's Ascalabotae kleine hagedisjes,' die des
nachts te_ voorschijn komen,^ overdag
8 rusten; zijJ

beklimmen wanden en loopen
door
P
P over plafonds
middel van kleef-klieren, welke zich aan hun teenen
G., Ascalabotes ascibevinden. De muur-G.ewone
(9
cularis Daud.) komt voor in alle landen rondom de
Middelt Zee, dikwijls
one
J in huizen en verdelgt
^
$dierte. De Javaansche G. (Ptychozoon homalocephalum Kuhl) op
P Java, 20 c.M. lang.
$ De G. wekken in
weerwil van hun nut, den afkeer zoowel van Europeanen als inlanders, door hun onaangenaam
uiterg
f
lïJ k, hun snelle bewegingen en onaangenaam
geluid.
g$
Gela
Gela, Dorische kolonie op
P de Z.-kust van Sicilië,
aan de riv. G. het tegenw. Terra Nuova ; in 690 v.
Chr.esticht.
In de 5e eeuw, onder de tirannen
8
ocrates en Gelo, strekte haar heerCleander, Hipil
over geheel Sicilië uit.
schappij
zich bijna
PPJg
grensde aan
Gelder of Gelre voorm. D. hertogdom,
g ^
Friesland, Westfalen, het hertogdom
Berg,
$
g Brabant,
Holland en de Zuiderzee. Als eerste graaf van G.
komt misschienAn 1064, zeker in 1096, een graaf Gerhard voor. Hendrik(1131-1182) was de eerste graaf
zijnregeering
$
van G. en Zutphen;
onder zijn
g kwam ook de
P
Veluwe aan G. als een leen van Brabant. Otto II
(1181-1207) voegde
g er het land van Maas-en-Waal
aan toe; Otto III, die in 1263 medevoogd
g werd over
Floris V van Holland, versterkte de steden, verleende haar voorrechten ten bate van haar handel
en maakte een begin
P $ van de lijf.
^ met de opheffing
J
eigenschap. Zijn
Zin zoon en opvolger Reinout I stond
in 1283 zijn
aanspraken
op
Limburg
(tegenover
J
P
P
g 8
graaf van Berg)
Adol^
gaf aan Hendrik I V,ggraaf van
Luxemburl^ . In den oorlog8 hierover werd Reinout
in den slag bij Woeringen (5 Juni 1288) gevangen
genomen
en moest van zijn
aanspraken opg
Limburg
P
P
afstand doen. In 1316 kwam zijn zoon Reinout^ II )
tegen
en hield hem tot zijn
zij dood in
As
g hem in opstand
zijngebied
8
zijn
aanmerke$^
$
gen. HijJvergrootte
lijk
J en werd in 1339 door keizer Lodewijk
^ den Beier
tot hertogg verheven. HijJ stierf in 1343. Zijn
] ge
J 10-jarige
. Diens broeder
zoon Reinout III volde
g hem o P
Eduard bestreed hem, voegde
g zich in 1350 bij de
Heeckerens en de hertog
J die der Bronkhorsten
gbij
g en aan.
^ z.a..) In 1361 werden de laatsten verslagen
in 1371,
vaardde Eduard het bewind. HijJ
graaf Reinout III oPwaarna deevan
en genomen
g
^
g ^
nieuw aan de regeering kwam, doch in hetzelfde jaar
overleed. Nu ontstond de Geldersche Successiegunste van den
in 1379 eindigde ten ^
oorlog,
g^
candidaat der Bronkhorsten, Willem van Gulik.
zijn tijd
tij
Deze, die een der dapperste
ridders van zijn
PP
voerde veel oorlog: tegen de Pruisen, tegen
Brabant, tegen
g de Saracenen enz. HijJ stierf in 1407
en in 1423 zin
vol
J broeder en oP
ger Reinout I V
beiden kinderloos. Nu kwam G. aan Arnoud van
van zijnzijvader Jan van
Egmond,
9
^ onder voogdijschap
die tot 1437 om het hertogdom
oorlog^ voerde
g
iJ zoon was Adolf
met Adolf van Berg
9 en Gulik. Zijn
(zie op
P Adolf van G.. HijJ sneuvelde in 1477 bijJ het
van Doornik. In 1483 nam aartshertog Maxibeleg
miliaan G. in bezit om een burgeroorlog
g te voorko
$
men tusschen Adolfs zuster Catharina, die de re eering
g in handen had ^genomen, en Willem, een broeder
zoon
van Arnoud. In 1492 werd Karel van Egmond,
9
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van Adolf, tot hertogg van G. uitgeroepen, nadat te Arnhem, Zutphen
en Tiel; kantongerechten
te
P
g
de Oostenrijkers
verdreven waren. Deze streed vele Arnhem, Wageningen, Nijmegen,
Elst, Doesbur , gTerMaximiliaan, Philips
, Zut Phen, Groenloo, Apeldoorn,
Deventer, Tiel,
]jaren tegen
8
^ den Schoone en borg
P
keizer Karel V. Zijnevreesde
legeraanvoerder
Geldermalsen, Zaltbommel, Druten en Vianen. —
g
g
Maarten van Rossum drong^ herhaaldelij
herhaaldelijk hun landen Geschiedenis. Zie op
P ook Gelder. Onder de Re
Puen bleef aan het hoofd zijner
„Zwarte Bende" bliek bestond G. uit 3 kwartieren (Nijmegen, Zutfen
overwinnaar tot 1528. Bij het Verdragg van Gorin- en de Veluwe, naar de hoofdst. ookewel Arnhem g
chem5{ Oct. 1528)) dwongg Karel V Karel van E 9 - noemd)J
. Tot Nijmegen,
dat als rijksstad den voorJ g
mond hem als leenheer te erkennen voor G. en het rangad,
behoorden de Betuwe met Tieler- en Bom8
graafsch.
Zutfen. Later
poogde Karel zich nogg aan melerwaard en Maas en Waal. In ieder kwartier
P
g
dien band te onttrekken, doch werd'toengenoodzaakt
waren twee leden : de Ridderschap
g
P en de stemgerechG. af te staan aan Willem, hertog
ti gde steden. De landdaggwerd uitgeschreven
door
g
g ven Cleef,^tegen
g
een jaargeld
van 40 000 gulden.
HijJ stierf te Arnhem, het Hof van Gelderland, dat meer staatk. bevoegd]
g
g
30 Juni 1538. Karel V veroverde in 1543 het her- heden had behouden dan de hoven der andere
togdom
terug.
tegen
gBij
J den opstand
P
P] werd G. ggewesten, welke die meerendeels aan de g e 8
g Spanje
verdeeld. Het N. deel voegde
der Staten hadden moeten afg zich bijJ de Unie, het Z. deputeerden
P
deel, met de hoofdst. GelderGeldera
dan werden
(
)bleef Spanje
P J taan. Was de landdagggeopend,
^P
trouw en werd bijJ den Vrede van Utrecht 1713
) 3 directeurs g ekozen, dat waren de burggraaf
(
gg
grootendeels
aan Pruisen afgestaan.
Alleen Roermond van Nijmegen
en
^
g
J g en de landdrosten van Zutphen
P
kwam aan de Oostenr. Nederlanden. Zie verder op Nijmegen
steeds(steeds
leden der ridderschap).
Deze
P)
Gelderland, Geschiedenis.
presideerden de kwartiereverg aderingen en om beurP
prov.
rov van Nederer ten den landdag.
Gelderland,^ op
P een na grootste
^
P
8 Naast hen koos ieder kwartier de
land, 15089 K.M2., in bevolkingg 2de (670255
inw., twee oudste aanwezige
(
g
g ridders en de burgemeesters
d.i. 127er
van den bodem ^gee der 3 steden. tot gedeputeerden
ad hoc, die de kleine
P K.M2.)) Ten oopzichte
P
p
gesteldheid kan
G. verdeeld worden in zelfstandige,
e
^, zaken afdeden en de grootere voorbereidden. Was dit
door rivieren van elkanderescheiden
landschappen
dan werd in ieder kwartier afz.
g
PP : laatsteeschied
8
de Veluwe'
t- en zandgronden), de Graa scha een besluitenomen.
{Graafscha
Wat in den later gehouden
g
g
de Lijmers
Lijmers
p eveneens zand en landdag
{(de Graafschap
landda 2 kwartieren bleken ggoed te vinden, ggold als
grint, doch minder hoog dan de Veluwe; de Lijmers landda8 sbesluit. In zaken van belastingen
8 moest
laag
ten 0. waarvan vlakke, echter eenstemmig
besloten zijn.Gedeputeerde
g rivierklei-ebied,
8
^P
meest bebouwde zand8Tond, waaruit een heuvel- Staten van heteheele
gewest
waren er dus in G. niet.
9
g
reeks opstijgt
: Montferland en Hettenheuvel, 105 M., Vandaar dat de stadhouders meer invloed hadden
P ^
het rivierklei-gebied
tusschen Rijn,Lek en Maas (bij
en, zooals hierboven
9
( J in G. dan in andereewesten
g
Pannerden nog
A.P. op
grens reedseze
eigenlijk
8ong.
g 12 M. boven A.P.,
Pde
8T
g d
8 is, ook het
g J het middelvan Z.-Holland ong.
punt dergewestelijkereregeering
eerin was en waarvan de
g op
P ) en het Rijk
P zeepeil)
^ van P
Nijmegen, een heuvelland ten Z.O. van die stad met vice-president
) kanP
P
((de stadhouder was president)
toppen
hadPP tot 100 M. en steile randen in het N. en Z. selier genaamd, veel gezag
8 ^ had. De adellijken
Een vrijJ breed dal (spoorweg
Nijmegen—Kleef)
van Nijm
egen,
( P
) den als burggraaf
g
J g
J
gen als landdrosten
^^
scheidt het meer vlakke W. deel van hetlateauvan de Veluwe en Zutphen
en als ambtlieden in de
P
P
achtige 0. (Nederri'kswoud
.) Afzonderlijke
Afzonderlijk namen onderdeelen der kwartieren,oote
macht tenPlatteJ
^
streken: de Bom- lande. Vaak zaten ook leden de ridderschap
gen behalve de reeds genoemde
g
P in de
meterwaard, de Tielerwaard(tusschen Waal en Linge ma^
' traatscolle 8es der steden, wat in Holland nooit
tot Tiel), de Neder-Betuwe ( tusschen Ling e en Lek - voorkwam. Van alleewesten
had G. het meest het
8
Rijntot Kesteren),
) de Over-Betuwe ((tusschen Rijn Duitsche karakter der Nederlanden bewaard. In
en Waal ten 0. van Kesteren),) terwijlJ de Veluwe 1672eheel
door den vijand
veroverd, liep
g
P hetg enog
te worden
g verdeeld is in Neder-Veluwe(in het W. en vaar niet meer als lid der Unie opgenomen
Pg
Over-Veluwe { de heuvelstreek). Het gedeelten
van Ti
Tijdens
de Bataafsche Republiek
was het van
8
J
P
G. obeosten den IJsel wordt de Achterhoek genoemd. 1798-1801 verdeeld over drie departementen.
Zijn
Zij
P
In 1913 waren 114762 H.A.ond
tegen
bezit het na de ^
grensregeling
g
^ onbebouwd,^
g
genw. gedaante
g g van
379748 H.A. bebouwdeond
1873 met Pruisen.
^ ^; in de laatste jaren
J
wordt vooral op
gem. in de Tielerwaard derprov.
Geldermalsen,
e de Veluwe druk ontgonnen.
g onnen Hoofd^ g
P
middelen van bestaan zijn
) landbouw, veeteelt, ooft- Gelderland, 3772 inw. omvat de dorpen G. en Hetenijv
teelt en nijverheid.
De nijverheid
erhei zetelt, behalve ren en hetehucht
Rot;^ het dorp
G.G.,
aan de Lingo
rp
J
8
g
deoote
vooral
in de Graafschap,
en aan een kruispunt
van spoorwegen, ong.200
on .2000
P
$^ plaatsen,
^
P^
P
hier en daar op de Veluwe.
Arnhem,
de
hoofdstad,
,
van een kantongerecht;
kersenteelt.
s
g
heeft, tengevolge van haar gging^veel doorvoerhanan
Geldere stad in het Pruis. reg.-distr.
Düsseldorf,
g
del. De visscherf bepaalt
zich tot Nijkerk,
P
J
^ Elburgg ten N.O. van Venlo,> 6500 inw.; vroegere
g hoofdst.
en Harderwi
J k. --De Prov. Staten van G. tellen van Gelrez.a.).
(
62 leden6( Gedeputeerden),de prov
rov. zendt 6 leden
bijnageheel
Geldersche Vallei, lage
g landstreek,^g
de Eerste en 12 naar de Tweede Kamer. Voor in het 0. derrov.
J
g g ^van den Rijn
P Utrecht gelegen,
de rechtsePraak ressorteert G. onder het Gerechts- tot de Zuiderzee, tusschen de Veluwe in het 0. en
zij arrondissements-rechtbanken Utrechtsche heuvels in het W. Door de G.V. loopt
hof te Arnhem; er zijn
P
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de Grebbe-linie, de eerste waterlinie tot verdediging
^g
des lands tegen
g een buitenl. vijand.
in
het
Z.O.
van
N.-Brabant,
3100
gem
Geldrop,
p^ g
rp G. (1200
inw.) ligt aan den Kl.
inw. • het dorp
(
Dommel en aan den spoorweg
P
gEindhoven—Weert
en is door een tram met Eindhoven verbonden.
gem. in het Z. der prov.
Limburg,
Geleen,
, g
P
g 3144
G. aan de riv. van dien naam (zijriv.
inw. • het dorp
rp
J
van de Maas)) en aan den spoorweg
P
g Maastricht-Sittard, telt 700 inw.
in troPi/lava),)^
Gele koorts (
sche landen,> inz. in W.-Indië soms door schepen
P
Zij
ook naar Europ.
J heeft
P havens overgebracht.
g
zich door geel
een zeer snel verloop,
P^
g
worden der huid, hevigg braken, bloedingen
g in neus
en maag,
g pijn
PJ in het hoofd en in de ledematen en is
meestal doodelijk.
De oorzaak is microscopisch
J
P
no
kunnen worden. De ziekte
nogniet vastgesteld
g
wordt overgebracht door
den steek van een mug
$
.) Gebruikte voorwerpen
J
e9' ia
f
yasciata
P der li'^ Stom
ders brengen
g niet over.
g de besmetting
pe, naam, waarmee men in de Ver. Staten
Gelers
de sensatie-bladen aanduidt.
Gele Zee (Chin. Hoa -hai of Hwa -haigedeelte van de 0.-Chip. Zee tusschen Korea in het
N. en den 23stenaad
N. Br. in het Z. zij dringt
$rJ
door de Golven van Petsjili,
Liaotong
^ en de Baai
J
van Korea diepP in het vasteland door.
Gelimer, de laatste koninger
g Vandalen in Afrika,
1530-534),) achterkleinzoon van Genserik, werd in
534 door Belisarius, Justinianua' veldheer, overwonnen en naar Konstantinopel
gevoerd, werd
P g
in Galatië begiftigd.
met landerijen
4
Gellert,
^ Christian Flirch
^9ott, D. dichter, geb.
g
Juli 1715 te Hainichen in het Saks. Ertseb.,
werd
g
in 1751 hoogleeraar
in de wijsbegeerte
te Leipzig,
^J g
g
ald.est.13
Dec.1769; hij oefende
door zijn
g
J
^ karakter, zoowel als door zijn
J edele en eenvoudige
g gedichten eenooten
zedelijken
zedelijken invloed uit opP zijn
^
„FatiJ dgenooten;
het meest populair zijn
zijne
J ^ne
PP
helen" (1746).
kerspel
Gellivara ( Gellivare) , het grootste
P van
gr
Zweden, in het l n Norbotten in het N. van Zweden,
(gehalt
ehalte
70%).
16 970 K.M2., 12000 inw.; ijzererts
stad in het reg.-distr.
Arnsber g
g
in derov.
P Westfalen, in het W. van Pruisen, ten
N.O. van Bochum, 170 000 inw. ; steenkolenmijnen.
J
Geluid noemt men iedere trillingg der lucht, welke
met hetehooror
aan
kan worden;
g
g
g waargenomen
is zij
zij knal; een lanJ van korten duur,^ dan heet zij
al naar mate
g
ger durende heet toon of gedruisch,
de trillingen
g op
P elkaar volgen
g of niet.
g regelmatig
g
Tonen worden voortgebracht door trillende veerkrachtige
snaren,
gP
g lichamen : staven, gespannen
pijpen, klokken enz. Hoe hooger
g het aantal der
trillingen
g is de toon,
g Pper seconde is,^ des te hooger
hoeooter
de amplitudo
der trillingen
^
P
g is, des te
sterker is zij.
^] De trillingen
g veroorzaken allereerst in
de omringende
lucht geluidsgolven,
die zich als de
$
g
g
golven van het water voortplanten,
tot zij
J ons oor
g
P
bereiken. Deeluids
olven
zijn
J niet zichtbaar,
g
g
maar kunnen toch door een be
e hotoPaald
P rocédégP

^ aPheerdworden.De
Phono
8^aafendegTammo Phoon
maken het mogelijk
vast te leggen
g J de geluidsgolven
^ g
gg
en naar willekeur te reproduceeren.
In detelephoo
telehoon
P
heteluid
verder
geleid
door
middel
van
g
g
een electr. stroom. De snelheid van het G. bedraagt
330 M. in de seconde bijJ droge
g lucht, bijJ vochtige
g
lucht meer. De leer van het G. heet acoustiek. Merkwaardige
g waarnemingen
g betreffende de voort planP
tingvan het G. zijngemaakt
in het begin
gm Oct. 1914
$
tijdens
de
beschieting
van
Antwerpen.
Daarbij
bleek
Daarbij
J
rP
g
dat in een zone met een straal van 100 K.M. het G.
der kanonnen duidelijk
J werd gehoord ; daarna kwam
een middelste zone van 60 K.M. breedte, waarin
niets werdehoord
daarna een van minstens 70 K.
g
M. breedte, waarin het kanongebulder
weer wél$e$
hoord werd. Uiterstelaatsen
van waarneming:
P
$
Gronau Coesfeld en Hagen,
g alle drie in Westfalen.
Zi
iber
Gember ( n9 ) ,planP
tenggeslacht uit de familie
der Zi iberaceeën, waarvan de wortelstok de bekende toespijs
PJ G. oplevert.
P
Hetewas
komt voor in
g
de keerkringslanden van
Azië en wordt daareg
teeld, evenzoo in China
en in W-.Indië. In den
handel zijn 2 soorten G.:
de witte G., van buiten
wit,"s
$^Jof lichtbruin en
van binnen licht- geel
g of
wit, in lange,
platte, ver$P
takte stukken, en de zwarte G., die ongeschild van
buiten"sachti
$^J
gbruin,
rimpelig
P g en min of meer
ezeng d, en van binnen
g
loodkleurig
g is. Gedroogde
g
G. wordtebruikt
tot beg
reidin
g van G.-bier, een
mengsel
suigs van gember,
g
647. Gember.
ker, citroensap,
g en
P honig
water.
Gembloux, Gemblour8 stad in de Belg.
P
gprov.
Namen, 4804 inw.; Benedictijner
Benedictijner abdij
J (in 922
gesticht);
in
1578
versloegen
de
Spanjaarden
aarden
)
g
g
P 1
onder don Juan d'Austria er de Nederlandsche
troepen.
Gemeenten. De G. is een onderdeel van den staat,
dat, volgens art. 144 van de Ned. Grondwet autonomie bezit, d. w. z. dat aan den Gemeenteraad de
e
regeling
g der G. wordt over ggeg g en de huishouding
hijj de verordeningen
laten en dat hi
g maakt, die hij in
het belang
g der G. noodig oordeelt. De G. oefent
wetgevende
macht uit,^ evenals provincie
en rijk.
g
P
Delaatseli'ke
J verordeningen
g mogen
g echter niet
P
treden in hetgeen J
van rijks- of provinciaal
belang$
P
raken waarin
door
rp
,
is en die, welke een onderwerp
g
de wet, door een al . maatreel
g van bestuur of een
provinciale verordening
g voorzien wordt, houden oop
P
teelden.
Plaatselijke
verordeningen
Plaatselijke
g
g kunnen verworder door koninkL besluiteschorst
of vernietigd
g
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den, wanneer zij met de g
wetten of het al g. belangg
strijden.
Tal van besluiten van G.-besturen behoef
ven deoedkeurin
Staten. De
P
8
8van Gedeputeerde
G. treedt ook op
P als uitvoerster van de wetten en
verordeningen
van rijk
J enProvincie. Het bestuur
8
der- G. bestaat uit een Raad en het College
g van
Burgemeester en8
Bur
Wethouders. Wat den werkkring
betreft van den burgemeester,
zie men opP dit woord.
8
De leden van den G.-raad worden bij) rechtstreeksohe verkiezing
gekozen door ingezetenen,
die aan
gg
g
de door de Kieswetestelde
eischen voldoen.
g
Hun aantal varieert van 7 tot 45 (al naar de bevolkin,g . ZijJ treden af na verloop
elke
J
P van 6 jaar,
twee jaar 1a deel. Uit hun midden worden 2 of meer
wethoudersekozen,
die met den burgemeester
het
g
8
dagelijksch
da
eli'ksch bestuur uitmaken. De leden van den
8
ggeen bezoldiging, doch hun kan,
ondergoedkeuring
een P re8
P
g van Gedeputeerden,
sentiegeld worden toegekend.
Burgemeester,
wetg
g
houders, secretaris en ontvanger
jJ aar
g g genieten een
wedde, door Gedeputeerden
te bepalen,
den G.-raad
P
P
gehoord
ehoord en onder goedkeuring
g
g van den Koning.
g De
G.-raad bezit de bevoegdheid
tot het maken van
g
gemeentelijkeg
verordeningen, tot het besluiten tot
aankon
P , ruiling, vervreemding,
rP
g verpanding
g en
verhuring
het vaststellen
g
g van G.-eigendommen,
der G.-be
enWet^oot'
mgenz. Aan Burg emeester
houders is opgedragen de uitvoering8 der door den
Raademaakte
verordeningen,
8
g^ het beheeren der
inkomsten en uitgaven
der G., de zorg
g
g voor de
instandhouding en veiligheid der publieke
ublieke
wegen,
g,
vaarten, enz. Waar de G.eros
g Pen is wetten en
verordeningen
van hooger
gezag
g
8 g
g uit te voeren,
Bur eggeschiedt dit meestal door het college
ge van Burgeen Wethouders. Zie ook op
n9
P Belastingen.
Gemert,
,g em. in het 0. van N.-Brabant, 4583
inw. — Het
dorp' G. ligt
aan de tramlijn
J
's Bosch—Helmond en telt
ong.
8 1500 inw.
Gems (Capeila rup
ticsp
ra ),
antiloPensoort
van de grootte
van eengeit,
met recht omhooggaande,
g g
van boven
haakvormig
omgebogen,
gladde horens
(fig. 648), leeft
in troepen
P van
6 A 12 stuks in
de Alpen, de
Karpathen,
rP ^ de
Pyreneeën, de
648. Gems.
Abruzzen en in
den Kaukasus levert smakelijk
leer;
J vleesch en goed
g
in de maagg komen bezoarsteenen (zie Bezoar) voor.
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Gendringen,
g ^ ggem. in het 0. van de prov.Gelderland
P
in den Achterhoek), 8916 inw. — Tot deem.
G.
g
behooren de dorpen
rp G. ((1000 inw., aan het eindpunt
P
der tramlijn Vel
Dieren—Terborg—
G.), MecheP—
len, Klein-Breedenbroek, Etten, Ulft en Netterden.
gem. in het N.W. van de prov.
Genemuiden,
^ g
P
OveriJ sel, 2986 inw. — Het plaatsje
aan het
J G. ligt
^
P
Zwarte Water en telt 2500 inwoners.
onder de Republiek
die
Generaliteitslanden
^
P
landscha
PPen, welke buiten haar eigen
g grenzen
^
lagen, maar aan haar gezag
^ waren.
g 8onderworpen
De souvereiniteit werd er uit geoef end door de StatenGeneraal die er hun bevelenaven
door middel
8
vanlakkaten
en er de overheden aanstelden. Tot de
P
G. behoorden : het kwartier van 's Hertogenbosch
g
((de MeierijJ en het land van Kuik),) het kwartier van
Antwerpen
rp
((de baronie van Breda, de heerlijkheden Willemstad, Prinsenland en Steenberen
g
en het markiezaat Bergen-op-Zoom), Staats-Vlaanvan
Sluis
en
de
Vier
Ambachten),
derenhet
Vrije
(
Staats-Limburg
g of het Land van Overmaas en het
Overkwartier van Gelderland(Venlo
GelderlandVenlo, St. Michel en
eeng
gewestelijk be). De G. haddenJ
8
stuur ; alleo
' en door Brabantsche edelen en
PB^g
stedenedaan,
om als 8ste gewest
aan de Une
g
8
toegevoegd te worden mislukten, hoewel toch die
deelgin welke vroeger
g de Unie van Utrecht hadden
8 eteekendof die,^ als Bergen-op-Zoom,steedsStaatsch
^ daarop
P wel eenig
g recht hadden
ggebleven waren,
kunnen doenelden.
Alleen ten opzichte
der rechtsP
8
bedeelingwas er een zekere centralisatie: er was een
Raad van Brabant, die in den Haagg zetelde en een
Raad van Vlaanderen te Middelburg.
g De door de
Staten-Generaal aangestelde
overheden waren allen
8
Protestant de bevolkinggoverwegend
Katholiek,
8
wat aanleiding
Enkele stregggaf tot allerleigrieven.
8r
ken vormden leenen, die door vazallen der St.-Gen.
werdenere
g geerd.
naam van het le
Gen es is (Hebr. „wording"),
g
boek van Mozes.
Genestet, Peter Augastas de, Ned. dichter,eb.
S 21 Nov. 1829
te Amsterdam, in 1852
RemonstrantschreP
dikant te Delft, lede
g
in 1860 zijn ambt neer,
vestigde zich daarna
A'dam(' zomers
te A'dam's
Bloemendaal gest.
g
2 Juli 1861 te RozendaalG..
( Zijnedichg
ten zijn
bef algemeen
g
kend en worden nog
steeds drukelezen.
g
Genève D. Gen It.
Ginevra), het meest
649. De Genestet.
Z.W. kanton v. Zwitserland aan het Meer
van G.; heuvelland; riv. de Rhone met de Arve,
de Versoix; 277 K.W. 133000 inw. (meerend.
Franschen • ong.. evenveel Kath. als Protes-
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tanten); universiteit te G. — In 1535 werd
G. een vrije
Calvijns
J staat, die vanaf 1541 door Calvijn
het middelpunt
werd der Evang.-Herv.
P
B
richtin8 ; in 1798 kwam het aan Frankrijk,
J^ in
1815 trad het toe tot het Eedgenootschap. De
grondwet dateert van 1847 en is in 1895 het laatst
herzien. De regeering svorm isparlementair
en
P
democratisch; de wetgevende
macht berust
bij
l^
J
den Grooten Raad van 100 leden, de uitvoerende
bij den Staatsraad van 7 leden. -- De hoofdst. G.,
(bij de Romeinen Aurelia Allobrogum)
(J
^9 ) ligt
g bijJ het
Punt, waar de Rhone het Meer van Genève verlaat
en telt 59 000 inw., (met de voorsteden Plainpalais
P
en Eaux-Vives 125 000 inw.); wereldberoemde industriehorlo
es,
en instrumenten);
^
g byouterieën
Y
universiteit.
Genève Conventie van,^ d e 22 Aug.1864 te Genève
gesloten internationale overeenkomst tot verzachtingvan de onheilen, welke de oorlogen
g altoos
medebren en. Volgens deze Conventie worden de
medebrengen
de lazaretten en op
met de verPleP het slagveld
^
der zieken en gewonden bezige
personen als
8^gg
gP
neutralen beschouwd en dragen als kenteeken een
rood kruisbi de Turken een
roode halvemaan) opP
1
wittenond.
Alle gewonden of zieke soldaten moe8rg
ten verpleegd
P 8 worden, onverschillig
g tot welke der
zijbehooren; iedere inwoner,
strijdende
partijen
^
P J zij
die eengewonde
bijJ zich opgenomen
heeft,^ is vrij
vrij
Pg
g
van inkwartiering
8 en van een deel der eventueele
oorlogscontributie.
Zie ook op Dimant.
8sP
Genève, Meer van, (Fr. Lac Léman, Lat. Lacus
Lemanus , hetootste
meer aan de N. helling der
gr
Alen,
P tusschen het Z.W. deel van Zwitserland en
Frankrijk, 375 M. boven de zee, 578 K.MB.waar(
van 349 K.M'. tot Zwitserland en 229 tot Frankrijk
behooren), 72 K.M. lang;
g tot 14 K.M. breed en
tot 310 M. diep;
P de Rhone stroomt er doorheen.
ijde van Jezus: Meer
Genezareth
Genezareth, M eer van, ten ttijd
Galilaea of van T iberius 8eheeten, nu Bahr
Tabare,
N.)
N. door den Jordaan
y het tweede (meest
(
gevoede
meer in Palestina, ligt
g 208 M. boven de
S
Middell. Zee, bijna
J 21 K.M. lang,
g tot 11 K.M. breed,
48 M. diep.
P In de omgeving
g
l^ van dit meer woonden
verscheidene van Jezus' discipelen
als visschers en
P
ook Jezus zelf vertoefde hier vaak.
g
e is-Khan.
Zie Dseng
Gengis-Khan.
ng
Genickstarre. Zie Meningitis.
van het leger,
Genie,^ een der wapens
P
8^ omvat dat
gedeelte, hetwelk door het uitvoeren van technische werkzaamheden de gevechtskracht der andere
wapens
verhoogt.
P
^ Zij
J houdt zich bezigg met bruggP
^g van hinder^genbouw, opruiming
^ of aanbrenging
nissen, bouw van allerlei versterkingen,
g aanlegg van
mijnen,
van telehoon,
telegraaf,
0
P
8T ^ bediening
g van
spoorwegen, vaar- en vliegtuigen, enz. Het Ned.
leger
G.-troepen,
bestaande
P
g bezit één regiment
^
uit den staf, 1 bataljon
bataljonveldpionniers
(waarbij
(
J4
P
peletons
vestingpioniers),1 bataillon technische
P
troepen
spoorweg- en 2 compagnies
P (2 compagnies
P^P$^
telegraaftroepen)en een school- en de
Po "tcom
P a^ie.
De ^ tonners echter behooren tot het wapen
P der
artillerie.

Gennep,8gem. in het N. van de prov.
Limburg,
g,
P
2772 inw. -- Het stadje G. aan de monding van
de Niers in de Maas en aan de spoorlijn
P
J Bottel
—Wezel, telt ong.1500 inw. en wordt reeds in 1012
genoemd
als Gennipa.
pa
l^
Genoveva, De Heilige, hertogin van Brabant, gemalin van denalts
leefde volgens de
^Jf
P ^aaf Siegfried,
sa$e ong.
van haarg el; 750 n. Chr. BijJ' afwezigheid
g
maal door haar hofmeester Golo van echtbreuk bezij ter dood veroordeeld; de beul
schuldig d, werd zij
liet haar echter ontsnappen.J
Zij woonde 6 jaar
langg
]
in de Ardennen in eengrot,
waar zij
zij zich met kruiden
^
voedde en haar zoon met de melk van een ree. Haar
ggemaal, later van haar onschuld overtuigd,
g vond
jacht en voerde haar terugg naar zijn
haar op
de jacht
P
J kasteel.
Gens. Zie Gentes.
Gaiserich, d. i. s eervorst" konin
Genserik g
der Vandalen, voerde in 429 zijn
J volk uit Spanje
P ]
naar Afrika, stichtte daar een rijk,
J welks hoofdst.
in 439 Carthago
g werd, veroverde Sardinië, Corsica,
Sicilië en in 455 Rome;est.
in 477.
8
Gent, hoofdst. van de Belg.rov. 0.-Vlaanderen,
,
aan de uitmonding van de Lei in de Schelde, kruisPunt van spoorwegen, door tal van kanalen en
^ achten in ong . 40 eil. verdeeld; 166 715, en met
de drie voorsteden mee, 210 428 inw. G. bezit tal
van merkwaardige
de kathedraal
g oude gebouwen:
8
St.-Bavo (1228-1554) met een schat van kunstwerken, het Belfort, het Stadhuis (1518 —1533),
Gravensteen( 1180, het kasteel der graven van
het Gravensteen1180,
Vlaanderen)) enz. De hoogeschool
is 25 Sept.
g
P 1816
esticht door koningg Willem I. De nijverhei
gesticht
nijverheid van G.
zeer belangrijk. Door het kanaal G.--Terneuzen
is de stad een zeehaveneworden.
--G. heeft in de
g
geschiedenis, vooral in de Middeleeuwen, als een
der machtigste
een groote
rol gespeeld.
P
g koopsteden
8P
8^
In de 14de eeuw kon ziJ 20 000g
ewa
Pende mannen
in het veld brengen
eigen
8 en haar rechten tegenover
g
g
en vreemde vorsten handhavenzie
op
(
P Artevelde).
Toen Philips
de Goede ing
1450 een nieuwe belasting
legde
op zout en ^
graan, bracht zij
J een leger
8 P
8 van
30 000 man bieen
en hield drie ^'aar stand. In 1479
J
vaardigde
^ Maria van Bour9ondië te G. het GrootPrivilegie uit. In 1539 kwam G. voor het laatst in
Maria, zuster van Kaverzet tegen
l^ de landvoogdes
g
rel V. De keizer kwam daarop
aanzienlij
P met een aanzienlijk
8 naar G., demPte den oPstand, liet 26 aanvoerders ter dood brengen,
g vernietigde
P ^
^ de privilegiën,
verklaarde alle inkomsten en wapenen
verbeurd
P
en legde
^ ^
g G. een boete opP van 150 000 goudguldens
en eenaarli'ksche
contributie van 6000 guldens.
J
g
Hierdoor werd de welvaart der stad vernietigd.
g
algenee
Over 't al
enen nam G. een werkzaam aandeel aan
•
opstand
tegen
e doch in 1584 moest het
P
g SPan]^
zich op harde voorwaarden overgeven
g even aan Alexander Farnese. In 1784 werd G. de hoofdst. van het
Schelde-departement; edurende
de Honderd Dag
XVIII er verblijf.
verblijf 24 Dec.
^
^en hield Lodewijk
werd te G. vredeesloten
tusschen de Ver.
g
Staten en Engeland.
In 1830 was G. het laatste
g
bolwerk der Oranje-partij
] P J in België.
^

GENT—GEORGE ID.
Gelderland, in de OverGent, ^ em. in de prov.
P
Betuwe, 3069 inw.; het dorp
aan den WaalP G. ligt
dijk en telt on g. 600 inw.
Gent, Pacificatie van. Zie op
f
P Pacificatie.
Gent, Willem Joseph
p van, Ned. zeeheld, werd in
1665 kolonel van een re g.
zeesoldaten,
werd kort
g
daarna in delaats
van Cornelis Tromp
P
p benoemd
tot luit.-admiraal, hielpPJ
bij den tocht naar Chatham
de „Ro al Charles" veroveren, bevrijdde (in 1679)
114 Christenslaven uit de handen der BárbariJ sche
zeeroovers ; sneuvelde in den slag
gbijJ Solebaai, 1
Juli 1672; begraven in de Domkerk te Utrecht.
Vlaanderen,
Gentbrug
g e,
ggem. in de Belg.
g prov.
P
aan de Schelde, bijJ
13 914 inw.
Gentes(Lat., mrv. van ens geslacht" , bij de
oude Romeinen familiegroepen, die haar afkomst te^ oerden tot een elfden stamvader en een
g emeenscha
steeds opP -sus uitgaanden,
PPeli'ken,
J
g
hoofdnaamnomen
(
ggentile)) droegen.
8
Gentiaan(Gentiana), soorten der Gentianeeën,
kruiden of heesters; deze soorten hebben trechtervormi8e bloemen en zijn
J een der schoonste versierin^en van het Alpenland,
inz. de blauwe G. zonder
P
stengel (G. acaulis L.), die ook dient voor sierplant
P
in tuinen. Verschillende soorten worden, wegens
8
de eigenaardige bittere stof, die zij
zij bevatten, voor
geneesmiddelen
B
ggebruikt, inz. de9gele G. (G. lutea
L. , welker wortels ook dienen tot bereiding
g van
aromatische likeuren.
Gentry,
de lagere
Gent in Engeland
8
g adel, of althans de
oude, vermogende
8
^geslachten verder in uit 8ebreideren zin de stand dereleerden
juristen,geestelijkg
>>
>
ken, officieren enz.
Genua, It. Genova, Fr. Gênes, hoofdst. der p rov.
Genua(4099 K.M'., 1 050 000 inw. ; Li rië in het
N.W. van Italië, aan de golf van Genua,^ tevens
vesting;
ewi'zegebouwd
; 272 000
g amPhitheatersg
J g
inw. ; groote haven; universiteit (in 1812esticht
g
academie voor schoone kunsten ; handel en industrie. Het land werd oorspr.
P door de Li^riërs bewoond, kwam na den onder8 ang van het W.-Romeinsche rijk
en in 774 aan de
J aan de Longibarden
^
Franken. Na het verval van het Frankische rijk,
vormde de stad Genua een zelfstandige
8republiek,
P
welke in 958 door koningg Berengarius
officiëel werd
n9
erkend; van den aanvang
g der 12de eeuw af voerde
deze republiek
]jarenlange
g met Pisa en in de
P
8 oorlogen
13de eeuw met Venetië; veroverde Corsica (in 1284)
en Elba, ook Azof en Kaffa in de Krim. In Genua
zelf regeerden
doges • van 1339 af werden deze voor
g
hun levenekozen.
Voortdurendepartijstrijd
ver^
zwakte den staat en 23 Dec. 1379 delfde G. in den
slag
'a het onderspit
gen
haar mede8 bij
J Chiog^
P tegen
din8ster Venetië. Andreas Doria,^ die in 1528 tegengen
over Karel V en Frans I de onafhankelijkheid
der
republiek
handhaafde, vermocht echter haar vroegeP
ge
renlans
g niet weder te vernieuwen. G. verviel en
verloor nu lieverlede alle bezittingen in het buitenland. 6 Juni 1797 stichtte Bonaparte
^ te G. de Lig urische republiek,
die hijJ 4 Juni 1805 bijJ Frankrijk
p
inlijfde;
G. bij
J ^ in 1815 werd G. als hertogdom
^
J het
koninkrijkSardinië gevoegd.
g
g
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Ge0^a phie. Zie Aardrijkskunde.
^
Geologie.
g Zie Aardkunde.
aan den
George,
g distr. in de Z.-Afrik. Kaapprov.,
PP

Ind. Oceaan in de buurt van de Mosselbaai, 2536
K.M'., 12 000 inw. De hoofdP I. G., ten N. 0. van de
Mosselbaai; 9 K.M. van de kust, 4 000 inw.; spoorweg
8 naar Aliwal South en Willowmore.
George,
g ^ de Heilige,
J ridder St. G. of St.
g gewoonlijk
g
Joris, volgens
de legende
een Capadocische
P
Prins, die
g
g
onder Diocletianus in 303 n. Chr. den marteldood
stierf, overwon den draak, die de koningsdochter
Aja
7
g
(Cleodolinde)
(
) dreigde
g te verslinden. De Kruisvaarders voerden zijn
beeld
in
hun
banieren.
Rusland
J
nam St. G. met den draak in zijn
o . Her
J wapen
P
P
denkin^
dag23 (24) April.
P
Geor e I, koning
George
g van Griekenland, ^geb. 24 Dec.
1845 te Kopenhagen, zoon van Christiaan IX van
Denemarken, na den val van Otto 1 30 Maart 1863
door de Gr. Nation. Vergadering
gekozen,
g tot koninggg
g
gehuwd
ehuwd (in 1867) met de Russ. grootvorstin
Olga.
l9
^
Onder hem werden de Ionische eilanden enoote
8r
en Macedonië met
ggedeelten van Thessalië, Epirus
P
Griekenland vereend;
J werd 18 Mrt. 1913 te
g hi'
Saloniki vermoord. Zonen :1. Konstantijn, de tegenkoningz.
a.).
) George,
9 geb. 24 Juni 1869 opP Korfoe,
g
vergezelde
in 1891 den kroonprins,
thansth
keizer
kei Nib
P
colaas II van Rusland, opPzijn
iJ reis om de wereld en
redde hem in Japan
P bijJ een aanslag8 het leven. In den
oorlog
hJin 1897 het bevel over
J voerde hij
g met Turkije
de vloot; van 1898-1906 was hij hooge-commissaris
8
van Kreta; in 1907ehuwd
met prinses
Maria Bob
P
naparte.
George III, koning van Gr.-Brittannië en Ierland,
keurvorst en na 1814 koningg van Hannover (1760
(
—1820),
)ggeb. 4 Juni 1738 te Londen, kleinzoon van
G. II, zoon vanrins
Frederik Lodewijk
P
^ van Wales
Frankrij den vrede
(est.
8 1751),) sloot in 1763 met Frankrijk
Parijs,
J waarbijJhij
J Canada verkreeg.
g Zijn
J neiging
'n tot alleenheerschappij,
J barsch
PP^J zoomede zijn
oPtreden teen
g de N.-Am. koloniën, dat in 1783 tot
het verlies daarvan leidde, maakte hem zeer on
Poulair. G.J
was, evenals zijn minister Pitt de Jongere,
onere,
9
een heftig
van de Fr. Revolutie en van
8tegenstander
8
Napoleon,
Na
dien hij
^
] g krijg
Jg bestreed;
9 in een veeljarigen
hij
J vereende
g in 1800 Ierland met Gr.-Brittannië.
Reeds in 1765 lijdend
aan aanvallen vangeestesstoorJ
nis, werd hijJ in 1810 ongeneeslijk
J krankzinnigg en
8
werd derins
P van Wales de
( latere koning8 George
9 I V^
in 1811 tot regent
benoemd; hijJ werd later ook
g
blind en stierf 29 Jan. 1820 te Windsor. Onder hem
werd Hannover tot een koninkrijkverheven en nam
Engeland
bezit van Ned.-Indië,^ Kaap
g
P de Goede
Hoop,
P de Ionische eilanden,^ enz. Van zijn
J 7 zonen
volgde George
9 I V hem oP^; Willem besteeg
g in 1830
als Willem IV den troon; Eduard, hertog
g van Kent
gest. 1820 , was de vader van koningin
^ Victoria ;
ug , de latere koning
g van Hannover.
Ernst August,
George
g IV,^ koning
g van Gr.-Brittannië en Ierland
en Hannover (1820-30), zoon van den voorgaande,
g
geb.
12 Aug.
van
g
8 1762 te Londen,^ leefde als prins
P
Wales buitensporig
en
verkwistend,
huwde
in het
P g
ggeheim met de weduwe Fitzherbert,^ in 1795 met prinP
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ses Carolina van Brunswi'k,
^ van wie hijJ in 1796 weder scheidde; werd in 1811 tot regent
benoemd; beg
steegden troon 29 Jan. 1820; zijn
zijn Tor^
-regeerie gssysteem,
maatlooze pronkzucht en echtelijke
YsP
J oneenigheden veroorzaakten algemeene ontevredenheid;
gest.
est. 25 Juni 1830 te Windsor. Daar zijn
J dochter
Charlotte reeds overleden was, volde
J broeder
g zin
hem oP als Willem IV.
George
g ^ koning
g van Gr.-Brittannië en Ierland,
keizer van Indië,eb.
g 3 Juni 1865 te Londen, zoon
van Eduard VII, volgde dezen 6 Mei 1910 0P, huwde in 1893 met Mary,P
prinses van Took geb. 26
Mei 1867).}P
Hun kinderen zijn: Eduard Albert,prins
van Wales,eb.
g in 1894; Albert,geb. in 1895; Victoria, geb. in 1897; Henry,
in 1900; George,
g
y geb.
9^ geb.
g
in 1902; John, geb. in 1905.
koning
van
Hannover,
zoon
van
koning
Georg
V,
^
g ^
g
g
Ernst August
en de Mecklenbur^ehe prinses
Friedeu9
P
tike, de zuster van koningin Louise van Pruisen,
geb. 27 Mei 1819 te Berlijn,
J van zijn
J]jeugd af bijna
8
blind, huwde 18 Febr. 1843 met Marie von AItenbur
1818, gest. 1907 ,) koningg vanaf 18 Nov.
9 (geb.
g
1851, was een reactionair en absolutistische heerscher; hief 1 Aug. 1855 de nieuwe grondwet weder
op,
was een onbuigzaam tegenstander van Pruisen,
Pg
werd in Juni 1866 onttroond ,P
protesteerde van
Hietzing
J Weenen uit tegen
gbij
g de annexatie van
Hannover door Pruisen; leefde daarna te Gmunden,
vanaf 1876 te Parijs,
J^ ald. gest. 12 Juni 1878. Zijn
J
zoon is de hertog
g van Cumberland, wiens zoon
Ernst August
u9' de te genw. hertoggvan Brunswijk
J is.
Geor
George,e Henry,
9^ N.-Am. staathuishoudkundige,
g
was drukker,
P 1839 te Philadelphia,
8eb. 2 Sept.
P
goudgraver, ]journalist,gest. 29 Oct. 1897 te NewYork, verdedigde
grondbezit.
g de afschaffing
g van het ^
Hoofdwerk: „Progress and Povert "Vooruitgang
an en Armoede",
" 1880
1880).
George
^ Eliot. Zie Evans,
^ Mary
y Anne.
1.)
Georgetown.
g
) G. of Demerara,, voorheen Stabroek, hoofdsi. der kolonie Eng.-Guayana, aan de
Demerara, 53 000 inw.; versterkte haven. — 2.)
Stad in het N.-Am. district Columbia aan de Potomac, als West-Washington
bij de stad Washington
^ J
in
ingedeeld;
15 000 inw.; Kath. universiteit. — 3.
3.)
g
Stad op
P het Eng.
g eiland Poeloe Pinang,
g^aan de kust
van Malakka Achter-Indië 27 000 inw.
Georgia,
Am. aan de
g ^ een der Ver. Staten van Am.,
kust van den Atl. Oceaan, 153 933 K.M'., 2 609 000
inw., in het N. bergachtig
der Appalachen)
g
^
PP
g (uiteinde
hoofdriv.: Savannah, Chattahoochee Atlamaha
hoofdst. : Atlanta. — G.,
G. genoemd naar George
q II
van Engeland,
n9
^ in 1766 een der 13 oorspr.
p staten der
Unie, schaarde zich in 1861aan de zijde
J derZuidelijke
J
Staten en werd eerst in 1870 wederom als staat in de
Unie oPg
enomen.
Geor ië Russ. Groesië, Perz. en T. Koerdistan, in de
oudheid Iberia, landschap
P in W.-Trans-Kaukasië ,
hetootste
deel uitmakend van de Russ. gouv.
^
g
Koetais en Tiflis zoomede van hetebied
van Bag
toem, en G,enoemd
naar de daar wonende Georg
In 1801 werd G. bijlijfd.
9 iërs (z.a.).
^
J Rusland inge
gJ
Georg
ilirs ^ in hun eigen
g taal Karthli of Kathoeli,

Russ. Groesiny9
, Perz. Goerds'i, de Iber. of Karthoelischeoe
ong.
^ der
P Kaukasische volken,^
g een
millioen zielen; in en
engere
eren zin de hoofdstam dezer
groep,g
,
in hetRuss.Kauk. gouv. Tiflis, 824 000 zielen
oud kultuurvolk van fraaien lichaamsbouw.
Geiden 0.-Germ. aan de Gothen verwant vo
oorspr.
P aan den Beneden-Weichsel, daarna bij
J de
rp
Karpathen
wonend, tot 454 onderworpen
rp aan de
Hunnen, zette zich later neer aan de Theiss, den
Donau en de Save, leden in 566 onder hun koning
Kunimond een beslissende nederlaag
g teen
g den met
de Avaren verbonden Longobardischen
koning
g
Alboinus, waarna zijJ uit de geschiedenis
verdwijnen.
^"
g
Gera, hoofdstad van het vorstendom Reuss
Jongere
Linie, in het 0. der Thur. Staten, aan de
g
Witte Elster, 60 000 inw., talrijke
J fabrieken.
Geraamte. Zie Skelet.
Geranium of Ooievaarsbek, naam van eenplantenSeslacht uit de familie der Geraniaceeën, meerendeels
een- of tweejarige
in N.-Amerika,
Europa
g planten
P
P
en Azië; komt in tal van soorten ook in ons land
voor.
Gérard of Gerards, Balthasar, de moordenaar van
Willem I, werd omstr.1562 geb.
prins
P
g te Villafoin in
Franche-Comté, studeerde te D8le in de rechten,
vatte, toen de Prins 14 Mrt. 1580 vogelvrij
J verklaard
g
was, het voornemen op
P hem te dooden; daarin
gesterkt door een Jezuiet uit Trier, openbaarde
hijJill
zijn
P
voornemen in 1584 aan Parma, begaf zich naar
Delft,af
ois Guyon,
y^ zoon van
g zich uit voor Fra^
een ter doodebrachten
Fr. ketter, won het vertroug
wen van den Prins, die hem als koerier naar Frankrijkzond; kwam in Juli naar Delft tereg^werd door
den Prins ontslagen,
ging 10 Juli zijn
zijnpaspoort
PP
g
halen en schoot den Prins dood bij
^ de trap
P van het
Prinsenhof (het voorm. St.-Aa eklooster . B. G.
werd ter dood veroordeeld. Philip s II verhief 4
Mrt. 1589 de bloedverwanten van B. G. in den adelstand en schonk hun 's Prinsen verbeurd verklaarde
heerlijkheden
in Bourgondië:
Lièvremont, Hostal en
J
g
Dammartin. Toen in 1668 Lodewijk
Lodewijk XIV Bourgondië veroverde, vernietigde 's konings
g intendant de
V anolles de brieven van adeldom en de rechtstitels,
die hem vertoond werden.
Gérard
Etienne Maurice ,graaf, Fr.
maarschalk,
P
ggeb. 4 April
1773 tte Damr te nam
deel aan Napoleons veldtochten, was in
1830 een der
leiders van de
Juli-revolutie,
daarna min. v.
oorlog,
opperg PP
bevelhebber d.
■
Noordarmée in
1831, waarvoor
650. Maarschalk Gérard.

^
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de Nederlandsche troepen
zich terugtrokken
uit
P
^
Be 'ë, veroverde 23 Dec. 1832 de citadel van Antwerpen
((zie op
P Chang);
rP
) werd in 1834 nogmaals korten tijdmin. van oorlog,8 1838-1842 opperbevelh.
PP
der nationalearden,
gest.
17 Apr.
g
J
g
P 1852 te Parijs.
Gérardmer stad in het dep.
Vosge
es in het N.O.
P Vos
•
Frankrijk, aan de D.ns
^ bij
Jde SchluchtPas,
10 000 inw.
Gereformeerde Kerk. Christelijke, Dit kerkgenootschaPbestaat uit die leden van de Christ.
Geref.
^^
Kerk in Nederland" (zie volgend
artikel die in
g
1892 niet toetraden tot de samensmelting met de
Nederd. Geref. Kerk.
Gereformeerde Kerken in Nederland. De Christelijke
Gereformeerde Kerk en de Nederduitsch
J
Gereformeerde Kerken hebben zich opP een generale
g
synode,
s ode,g
gehouden te Amsterdam, den 17den Juni
1892, vereend
» Gereforg onder den naam van de
meerde Kerken in Nederland". Deze kerken zijn
J
vereen g
d opP den 8T
grondslag
P8 van haar gemeenschapg
eli'ke
8heid
Jbelijdenis: de drie formulieren van eenigheid
en van de Gereformeerde kerkordening,
laatstelij
8 laatstelijk
en 1619 te Dordrecht bevestigd. — Vóór 1892
verstond men onder de Christ. Geref. Kerk de vereer ^g
' van gemeenten,
die zich in en na 1834 heb8
ben afgescheiden
van het Ned. Herv. kerkbestuur,
8
dat in 1816 door koning
g Willem I in het leven was
geroepen.Zij
Zij kre8en toen den naam van „Afge,^ 8e
scheidenen". Deze afscheiding
^ tot
gggaf aanleiding
vele vervolgingen. Op
0 aandrang^van plaatselijke
P
J
kerkbesturen en van de Synode
der Herv. Kerk
Yn
werden deodsdiensti
e bijeenkomsten
van de Afg
g
J
Bescheidenen verboden en overtredingg daarvan met
zwareeldboeten
de toen vi
g
g
8eeggestraft volgens
rende wetten. Deze vervolgingen
8 duurden voort
tot aan de regeering
g
g van Willem III, maar eerst
24 Maart 1870 werd de vereen
' dergemeen^g
g
ten als een kerkgenootschap
g
P erkend. ZijJ heette toen
de Christ. Gereformeerde
Kerk in Nederland. In 1892
f
scheidde zich eenoot
^ aantal leden en gemeenten
8
af om met de Nederduitsche Geref. Kerken samen
te smelten. Deze laatste da Bekenden van jonger
tijd.Zij Jdankten haar ontstaan aan Dr. A. Kuyper,
yp
hoo8leeraar aan de VrijeUniversiteit, wier leerlinwerden
gen door de Herv. Kerk niet als predikanten
P
toe
toegelaten.
Dit gaf
g
8 in 1886 aanleiding
8 tot een con flict de z.g. doleantie". De doleerenden" scheidden zich op
P hun beurt van de Ned. Herv. Kerk af.
Gerlache de Gomery,
rY^ Adrien de,^ Belg.
g zeeofficier
en Zuidpoolvaarder,
^ggeb. 2 Aug.
P
^ 1866 te Hasselt,
bezocht in 1895 Jan Ma
en- en 0.-Groenland
MayenGrahamsland, in 1901 de Perz. Golf, werd
in 1902 conservator aan het Musée roYal d'histoire
naturelle te Brussel, was in 1905 met hertog Philips
ps
van Orleans aan de N.-0.-kust van Groenland;
schreef: L'egPédition antarctique
bel e" (1900),
q belge
•
a e de la Bel 'ca" (1901, 2de dr. 1902).
Germaansche m holog ie. Zie Noordsche m^holo9ie .
Germaansche talen, de talen, door de Germ.
volkerenes
roken die
J den Germ. tak
^ gezamenlijk
^P
g
vormen van den Indo-Germ. taalstam. Deze kan in
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drie hoofdtaalstammen verdeeld worden: de 0.Germ., waartoe het verdwenen Gothisch behoort,
de N.-Germ., waaruit de Scandinavische talen
voortkwamen en de W.-Germ. De Scandinavische
talen, waarvan de oudste vertegenwoordigster het
Oud-Noorsch is, worden verdeeld in een 0.
(Deensch-Zweedsch)
) en W. ( Noorwee ch-IJslandsche tak. De W.-Germaanscheoe
^ Plost zich opP in de
Anglo-Friesche
taalgroep, het eigenlijkeDuitsch
g
(Hoogg en Neder-D.) en het Nederlandsch; de eerste
s plitste
zich na de volksverhuizingg der Angelsaksen
P
naar Engeland
in het Friesch en het Angelsaksisch,
8
g
waaruit door de vereen
' met Fr. elementen het
^g
hedendaagsch Engelsch
ontstond. Het Neder-D. is
8
deondsla
van
plat-Duitsch
en het
^
^ het tegenw.
P
8
Nederlandsch.
Lat. Germani, naam van Kelt. oorGermanen(Lat
Germanen
ron ; de beteekenis is duister), bij de Romeinen de
sprong
bewoners van Germania ( z.a. , thans de gezamenlijke
J
g
naam van alle tot den Germaanschen taalstamz.
(
Germaansche talen)) der Indo-Germ. volkeren (z.
Indo-Germanen) behoorende volken : Duitschers, Nederlanders, Scandinaviërs, En elschenen
( NoordAmerikanen).
) —De G. kwamen uit het N.O., volens sommigen
P8
8 uit Lithauen naar Midd.-Europa
stieten teen
8 het einde der 2de eeuw v. Chr. voor
het eerst op
de
Romeinen,
toen
de
Kimbren
en
TeuP
Stiermarken.
tonen doordropgen in het te enw.
g
kregen
de Romeinen vasten voet
Onder Augustus
^
8
oPden r.-Rijnoever
door de veldtochten van DruJ
sus 12-9 v. Chr. , werden echter na de nederlaag van
Nanis in het Teutoburger
g Woud (9 n. Chr. door
den Cheruskenvorst Arminius weder over den Rijn
teruggeworpen en hielden zich aan de andere zijde
alleen staande op
) Vanaf
9 decumati ((z.a.).
P de Agri
de 3de eeuw vormden zich onder de West-Q,
uit de stammen der Herminonen, Istvonen en Inoote volkeren : de Alemannen
g vonen nieuwe ^
drop gen van de Main tot het Meer van Constanz door,
de Franken breidden zich uit lans8 de Main en den
Beneden-Rijn;
J uit de Markomannen (z.a.)) kwamen
de Beieren tusschen de Lech en de grenzen der Avaren voort, aan den Wezer en de Beneden-Elbe doken
de Saksers opP ; van de laatsten trokken in de 5de eeuw
veroveraars naar Brittannië en vestigden
g daar Germ.
De geheel op zich
zelf staande
Angg
elsaks. rijken.
P
Noord-G. in Scandinavië bleven in de Oudheid zoo
Bour ^ ondi(
ggoed als onbekend. De Oost-G. (Gothen,
ërs, Vandalen e.a.), dieedeelteli'k
J reeds in de 3de
eeuw invallen in het Rom. rijk gedaan
hadden,
8
,
zetten zich in de 4de eeuw, door de Hunnen verdrongen, in beweging (Groote
Volksverhuizing)en
(
vesti8den opP
deP
puinhoopen
P van het West-Rom.
in Italië, Gallicië
Spanje en
rijk
Germ. rijken
JP
J
Noord-Afrika, gingen echter door oorlogen en romaniseering ten onder. Ook de Franken, die onder
de Merovingers de meeste N.-Germ. volkeren in het
groote Frankische. rijkz.a. vereen den enN.-Gallië
$^8
veroverden, werden daareromaniseerd;
slechts in
8
zij hun naDuitschland en Nederland behielden zij
tionaliteit.
Germania Germanië), b i'J de Romeinen het land
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ten N. van den Donau en ten 0. van den Rijntot den
Weichse door de Germanen bewoond; naar Rom.
berichten een wild, moerassig8 boschland, doch rijk
aan vee en voor landbouw geschikt. Vanaf Augusgrensprov.
tus' tijd
^ was G. inz. de naam der militaire ^
P
met
aan den L Rijnoever,
pp
J
^ verdeeld in Opper-G.
Een
Mainz en Neder-G. met Keulen als hoofdplaats.
des lands
geeft Tacit/us in zijn
beschrijving
J werk
8
s^ Germania".
Germanicus, Caesar, zoon van Nero Claudius
20 v. Chr.
begeleidde
zijn
Chr.,
Drusus,
J oom Tibeg
^ geb.
g
7 n. Chr. in
rius die hem als zoon had aangenomen,
g
den veldtocht teen
g de Pannoniërs en Dalmatiërs,
werd 12 n. Chr. consul, ondernam 14-16 alsopperbevelhebber der 8 legioenen
van den Rijn
^
J verscheidene veldtochten in het vrijeGermanië, werd 17 n.
Chr. door Tiberius teruggeroepen en naar het Oosten
gezonden,
est. te Antiochië 19 n. Chr. Zijngemalin
,gg
g
z. a.); 2 zijner
zijnerzonen werden opP last
was Agrippina(z.
van Tiberius gedood een derde was de latere keizer
a. werd de ez. a.)
dochter Agrippina(z.
Caligula
; zijn
Jg
9
malin van keizer Claudius.
Germinal(Fr. „kiemmaand"), naam van de eerste
lentemaand in den Fr. revolutionnairen kalender
(21
Mrt. tot 19 Apr.).
(
Gerona, vroeger
p
g Gerunda, hoofdst. van deprov.
K.M2., 320 000
G. in het N.O. van Spanje (2865
(
inw. ; Catalonië), 16 000 inw.; vesting; minerale
bronnen.
Geronimo de San Yuste. Zie San Yuste.
Geronten(Gr. de oudsten" , in het heldentijdPerk der Grieken de oudsten of edelsten des volks;
later, inz. in de Dorische Staten, de medeleden der
voor
Gerusia, den raad der oudsten, die, in Sparta
P
hun levenekozen
naast
de koningen
P
^
g en ephoren
g
de hoogste macht bezaten.
der Garonne in Z.-W.-Frankrijk,
Gers,^ zijrivier
komt van de Pyreneeën,
is 170 K.M. lang, mondt
Yrg
boven Agen
uit. - Het dep.
G. uit Armagnac,
^
pG.,
g
Astarac Condomois enz.evormd,
is 6291 K.M2.
g
groot, 222 000 inw.; hoofdstad Auch.
Geschiedenis. De G. wordt, afgescheiden van de
oer-G. ^ gewoonlijkverdeeld in de oude G. (tot aan
den val van het W.-Rom. rijk
) de G.
J in 467 n. Chr.),
der Middeleeuwen ( tot aan de ontdekking
g van
tot aan de Fr.
G.(to
Amerika in 1492),), de nieuwe G.
oop
) en de G. van den laatsten tijd (tot
(
heden).
Geschiedenis, voornaamste data der wereld-. (Voor
en gebeurtenissen
der twee
verdere bijzonderheden
J
g
of drie laatste jaren
zie men op
}
P de art. over de
Groots en in het Supplement.)
afz. landen, op
Pp
09 (Groote)
P Oorlog
Vóór Christus'eboorte.
g
Omstr. 3200. Menes, eerste koning
g3^P
g van Egypte.
3000-2000. Ju stichter der Hia-d Yn
astie in China
(2200). Hammoerabi, koning
g van Babylonië
Y
((omstr. 2200).
in Egypte.
1800-1600. Heerschappij
8YP
y
PPJ der Hyksos
Heerscha i' van de Ts7an9'
-dYn
astie in China.
Heerschappij
1500. Thutmosis III, koning
8YP (1515 8 van Egypte
1461. Uittocht der Israëlieten uit Egypte.
8YP
Mozes.

1400-1300. Ramses II, koning
8YP (1348
^ van Egypte
-1281).
1300-1200. Ramses III, koning
^ van Egypte.
gYP
Ass 'ë.
lat^
halasar, koning
1200-1100. Te9
g vanAssyrië
stichter
der
Ts'eoeWoe,
oorlog.
J
9
8
dynastie
in China (1122).
f
) Dorische volksverYn
huizing(1104).
8
1100-1000. Saul, eerste koningg der Israëlieten.
1000-900. David, koning
g der Israëlieten. Ver deelingvan het rijk
rijk Israël. Hiram, koning
g van
Tyrus.
'ë
900-800. Salmanassar II, koning
g van AssYl`1
us in Sparta
Lycurgus
arta
860-824.
cur
g
P
) Wetgeving
g van
g
((825). Stichtingg van Carthago.
800-700. Heerschappij
over Egypte.
gYP
P
PPJ der Ethiopiërs
StichEerste ofYm Piade in Griekenland (776).
(
tin gvan Rome (753). Eerste Messenische oorlog
( 734-724.) Verwoesting
J Israël
g van het rijk
door de AssYriërs
) Sanherib, koning
g van
((722).
Ass 'ë (705-681).
700-600. Tweede Messenische oorlog
g ((685-668).
HeerschaPPJ
i' der 9 Archonten te Athene (683).
(
koningen
van AsAssar Haddon, Sardanapalus,
p
^
s ië681-626.
Verovering
van Egypte
)
(
gYP door
de Assyriërs(671).
Egypte
rijk
) Stichtingg van het Japansche
(
P
gYP (663).
((660). Nabopolassar, stichter van het NieuwBab lonischeChaldeeuwsche
rijk (625-605).
)J
(
Verwoesting
g van Ninevé (608).
600-500. Wetgeving
(
g g van Solon te Athene (549).
Eerste Heilige
(
ge oorlogg in Griekenland (590).
verwoest
Nebukadnezar, koning
g van Babylonië,
Y
Jeruzalem586. Babylonische
Ballingschap
Jeruzalem(586).
P der
g
Y
Ast es koningg van Medië,
Joden597--537.
Joden(597-537). Astyages,
onttroond559). Cyrus, stichter van het Peronttroond(559)
r
(559-529).
rijk(
) Amosis II, koning
g van
Egypte( 569-526.
) Pisistratus, alleenheerscher
van Athene (560-528). Croesus laatste, koning
Superbus,
van Lydië
(555-541
?) . Tarquinius
p
q
(
Y
laatste koning
y
) Cambyses
g van Rome( (534-510).
(529-522))
en Darius I H stal es(521-481),
(
Perzische koningen.
Rome
wordt
een
republiek
P
g
509. Boeddha(omstr. 500).
s eer (551wijsgee
Chineesch wij
500-400. Confucius,
f
bi' MaDe Atheners verslaan de Perzen bij
rathon490.
) Belegering
g van Rome door de
(
g
Volsten onder Coriolanus(488). De Grieken
biji' Salamis (480).
b
verslaan de Perzen (Xerxes)
(
Derde Messenische oorlog
g (464-455). Aristides,
Themistocles Pericles, Atheensche staatslieden.
Cincinnatus, Rom. dictator (458). De Decemviri te Rome(451).
Rome451. Peloponnesische
oorlog
g 431P
404). Val der 30 tyrannen
te Athene (403). TeYr
ru ochtAnabasis
der
) 10 000 Grieken onder
(
(470-(401).
Xenophon
) Socrates, Gr. wijsgeer
p
(
399).
400-300. Plato,
^ Gr. wijsgeer
J g
((427-347). De
Galliërs onder Brennus veroveren Rome (387).
De Thebanen, onder Epaminondas verslaan de
Spartanen
bij
J Leuctra (371). Aristoteles, Gr.
P
(341
Gr. wijsgeer
wijsgeer
(
p
( 384-322 ). Epicurus,
J g
-270. De tweede Heilige oorlo in Grieken-270).oorlog

GESCHIEDENIS, VOORNAAMSTE DATA DER WERELDland, tegen dePhocensen(
Phocensen355-346).
355-346) De derde
tegen
Amphissa
(339-338 ).
P
8e oorlog
^
g Am
koningvan Macedonië, onderPhili
Ppus II, konin
werpt
rP Griekenland. Slagg bij Chaeronea (338).
Darius III Codomannus, de laatste koning
van Perzië (336-330). Alexander de Groote,
koning
g van Macedonië (336--323), onderwerpt
Klein-Azië (333), verovert Perzië (331)) en trekt
naar Indië327.Oorlo
Oorlog
van de Romeinen tegen
g
de Samnieten326-304).
Samnieten(326-304). Nederlaag van de
Romeinen in de Caudinischeassen
321.O)or
(
P
logen
der Diadochen (321-301).
) Verdeeling8
8
van het Macedonische rijk(heerschappij
PPJ der
(
Seleuciden in Syrië, van de Ptolemaeën in
Egypte.
gYP
300-200. Aetolisch verbond (299). Derde oorlog
teen
g de Samnieten (298-290). Ptolemaeus II,
koning
gYP (258-247). Achaeisch
g van Egypte
verslaat de Romeinen
verbond280.
) Pyrrhus
(
y
bij
J Beneventum (275 ).
J Asculum (279).
) Slag
8 bij
Eerste264-241
en Tweede (218-201)
) Pu(
(
nische oorlog.
(260).
Begin
J Mylae
(
Y
g Zeeslag
g bij
^
van de onbeperkte
keizerlijke
J macht in China
P
(249).
(
() Ptolemaeus III, koning
gYP (247
g van Egypte
--222. De Carthagers
(229).
-222).
P
g veroveren Spanje
Hannibal trekt de Ebro over (219). Nederlaag
der Romeinen bij
J Cannae ((216).
). De Handynastie
) in China. P. C. Scipio
((vanaf 206)
p
3m
overwint Hannibal bij
J Zama (202 ).
200-100. Philipp us V van Macedonië bij ocePhalae door de Romeinen overwonnen 197 .
Overwinning
P Antiochus
g van de Romeinen op
den Groote bij
J Thermopylae
(191.) Opstand
PY
P
der Joden tegen
Syrië.
De Maccabeeën(167).
Yr
g
Derde Punische oorlog
g (149-146). Griekenland
wordt een Romeinscherovincie
(146). NuP
mantinische oorlog
g (143-133). Tiberius Gracchess Romeinsch volkstribuun (133). Cajus
7
vermoord121).
Gracchus vermoord(
121) Inval der GermaanKimbren in het Romeinsche Rijk (113).
Oorlog der Romeinen met Jugurtha,
koningg
u9
van Numediti 112-106. Cicero, Romeinsch
redenaar10643 ). Slavenoorlog opP Sicilië
(
(102-99).
100-1. Burgeroorlog
g
^ in Rome. Marius en Sulla
((88-84, 49-45, 42, 32-31).
) Mithridates de
Groote, koning
g
^ van Pontus, voert drie oorlogen
teen
g de Romeinen (88-84, 83-81, 74--66 .
De Germanen onder Ariovistus drieen
g Gallië
binnen (70). Samenzwering
g van Catilina te
Rome)
( 63 . Eerste triumviraat te Rome: PomCrassus en Caesar 60
p e'us,
( ). Caesar trekt den
7
e'us
Rubicon over49
( ) . Caesar verslaat Pomp9
biJ Pharsalus 48
( ). Invoerin der Juliaansche
tijdrekening
koningin van
46 .()
Cleo
Cleopatra,
p
Egypte. Caesar vermoord (44). Tweede triumviraat : Antonius, Octavianus, Lepides (43).
Herodes de Groote wordt koning van Judea
(37). Zeeslag
g bij Actium 31. Octavianus wordt
de eerste Romeinsche keizer (30). Germaansche
veldtocht onder Drums(12-9) en onder
Tiberius(8-7).

^
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Na Christus'eboorte.
l^
1-100. Slag gin het Teutoburgerwoud.
De Che^
rusken, onder Arminius, vernietigen de Romeinsche legioenen onder Varus (9). Caligula,
Romeinsch keizer (37-41). Nero, Romeinsch
keizer(54-68). Rome verbrand onder Nero (64).
Christenvervolging. Verwoesting^ van Jeruzalem door Titus ( 70 ). Veldtocht der Romeinen in
Brittannië (78-84). Verwoesting
g van Herculanum en Pompeji
P] door een uitbarstingg van
den Vesuvius (79). Trajanus,
Romeinsch keizer
7
(98-117 ).
101-200. Eerste en tweede Dacische oorlog
g ( 101102, 104-106).)
der Parthen( 114-116 ).
Christenvervolging
onder Tra'anus.
Hadrianus,
7
^S
Romeinsch keizer (117-138). Opstand
der
P
Joden in Palestina, onder Bar-Cochba(135).
Antoninus Pius, Romeinsch keizer 138-161.
Tertullianus, kerkvader (160-220). Marcus
Aurelius, Romeinsch keizer (161-180). Oorlog
tegen
g de Marcomannen( (166-180).
9'
) Origenes,
kerkleeraar (185-254).
201-300. Cyprianus,
bisschop
(
yp
P van Carthago
8 (200
-258). Heerschappij
PPJ der Sassaniden in Perzië
(vanaf 226). Keizer Aurelianus staat Dacië
aan de Gothen af (270). Keizer Diocletianus
(285-305).
301-400. Keizer Constantijn de Groote(306-337).
Arius en Athanasius, kerkleeraars. Kerkveraderin
(325). Constantijn
rPlaatst
(
^ verplaatst
gte Nicaea)
zijn
residentie
naarKeizer
Byzantium (330).
J
( )
Julianus A state keert tot het heidendom
terug
l; (361). Begin
^ van de Groote Volksverhuizing(375). Veldslag8 van de Romeinen onder
keizer Valens tegen
en de West-Gothen bij
bi Adrianoel
P (378.) Theodosius de Groote, 0.-Romeinsch
keizer(379-395.Het Christendom wordt
keizer379--395.
staatsgodsdienst
(394). Verdeeling
g
^ van het
Romeinsche rijk
J { 395.
) Arcadius, keizer van het
BYzantiJ nsche rijk.
Honorius, keizer van het
J
West-Romeinsche rijk.
J
401-500. Augustinus
en Pelagius,
kerkleeraars.
u9
a9
De Germanen drip 8en Italië binnen. Het Bourgondische rijk aan den Midden-Rijn (407-437).
De West-Gothen onder Alarik veroveren Rome
(410), stichting
8 van het West-Gothische rijk
met de hoofdsi. Toulouse (418). De Vandalen in
Spanje
P ] steken naar Afrika over (429).
(
) De Angelsaksers vestigen zich in Brittannië omstr.
450). De Romeinsche veldheer Aëtius verslaat
de Hunnen onder Attila op
P de Catalannische
velden (451). Stichting van Venetië. De Vandalenlunderen
(455). Romulus
PRome
(
) A u9us tutus, de laatste W.-Rom. keizer. Einde van het
W.-Rom. rijk door Odoacer (476). Stichting
van het Frankische rijkdoor koningg Chlodwi9
Clovis (486). Stichting
g van het 0.-Gothische
rijkin Italië door Theodorik den Groote( 493 ).
Chlodw' (Clovis) omhelst het Christendom
(496).
501-600. Justinianus I, keizer van het 0.-Romrijk(527-556).
Stichting van de Benedictijner(
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rijk
orde op
J (976.) Keizer Otto III (983--1002). Hugo
P den Monte Cassino (529). Chosrev, koetin
Caeet{ CaP
het rijk
nin8 van Perzië. Belisarius vernietigt
8ers )wordt koningg van Frankrijk (987). Boleslaw I Chrobr (992-1025),
der Vandalen in Afrika(534)
(
) en verslaat den
grondvester van de onafhankelijkheid
onafhankelijkhei van
-0.-Goth. koning
^
S Viti9es in Italië (536-540).
Stephanus I, eerste koning
•
op den 0.-Goth.
Narses behaalt een overwinning8P
^ van HongaBa
rijs
koningg Totilas(552). Einde vanhet0.-Gothische
J((997-1038).) Eerste ontdekking8 van Arnerika door de Noormannen. Stichting
rijk Italië555.
Verdeelin vanhetFrankische
Italië(555).
8 van het
8
rijk
rijk
J der Inca's (1000).
8
J in Austrasië en Neustrië (561). De Longobarden onder Alboinus veroveren N.-Italië 1001-1100. Keizer Hendrik II { 1002-24). Kanut
de Groote, koning
I, de Groote 590--604 .
(568).
Paus Gregorius
8
g van Denemarken en Engee9'
(
1014-35) Koenraad II van Franken, de
land1014-35).
land(
keizer( 610601--700. Heraclius, Byzantijnsch
Y
Duitsch koning
•
641 strijdttegen de Perzen en de Avaren. Mo8 en keizer (1024-39).
Keizer Hendrik III(1039-56). Eduard de
hammed sticht den Islam; zijn tocht naar Mekoning
(1042-66).
InBelijder,
begin der Mohamedaansche
ding ( Heds'ra,
^
g van Engeland
g
7
stellin8 van den godsvrede.
De Seldsjoeken
-dYtijdrekening,
^
]
^ van de Thaáz9'
J
g 622). Begin
dynastieën
in Mesopotamië, Perzië,
stichtend
nastie in China en van haarootste bloeitijdJ
YnP
Syrië en Klein-Azië. De Noorman Robert
Aboe Bekr, eerste kalief (632). De
erk (618).
perk
(
1059
Guiscard wordt hertog
Arabieren veroveren Syrië,
(
).
P
g van Apulië
J^ Palestina, Perzië,
Willem de Veroveraar, hertog
N.-Afrika • Moeawia, eerste kalief der Ommajag van Normandië,
wordt koning
(1066). Paus Orein van Herstal, majordomus van
den(661). Pipp
g
g van Engeland
heteheele
Frankische rijk (687).
9orius VII(1073-1105). Invoering
8 van het
g
coelibaat1074.
1074).Investituur-strijd
coelibaat(
701-800. De Arabieren veroveren Spanje. g
Slag
J van keizer
Hendrik IV ( 1056-1106 ) met den paus.
bij
Paus HenJ Xeres de la Frontera (711). Boni f acius,
drik IV's boetegang
apostel
der Duitschers. Karel Marteel verslaat
g ^ naar Canossa (1077).
P
Peter van Amiens Predikt den Kruistocht.
gin
de Arabieren bij
) Begin
J Tours en Poitiers (732).
Eerste Kruistocht (1096). Veroveringg van Jeruvan het kalifaat der Abbassiden(750). Pippijn
pp
zalem door Godfried van Bouillon (1099). Stichde Korte, koning
) Stichtingg
8 der Franken (751).
ting van de Cistercienser- en Johanniterorden.
van den Kerkelijken
Kerkelijken Staat (755).
( ) Karel de
Stichting
Groote beheerscher van het Frankische rijk
J Jeruzalem (1100 ).
J((768
g van het koninkrijk
tegen
de Saksers
-814).) Karels oorlogen
( 722- 1101-50. Keizer Hendrik V (1106-25), in strijd
8
8
met denaus.
803. Desiderius, laatste koning
P Stichtinggvan de Orde der Tem8 der LongobarConcordaat van Worms (1122).
den, afgezet
(774). Karel de Groote's tocht
(
P eliers (1118).
g
linburg, Duitsch
Lotharius III ^af van SuPP
van 4500
naar Spanje {778.) Terdoodbrenging
^8
keizer (1125-37). Koenraad III, uit het
Saksers bij Verdun (783).
Haroen al-Ras'id,
(
7
huis der Hohenstaufen, wordt Duitsch keizer
(786-809). Karel de
kalief van Bagdad
g
(1138). Portugal
teen
de Avaren 791-796 .
Groote's oorlogen
g ko8
^ wordt een zelfstandig
g
Strijd tusschen de
ninkri'k,
Allow I (
Kroning
) Strij
J
g van Karel den Groote tot keizer door
Hohenstaufen en de Welfen. Belegering
paus Leo III (800).
g g van
Weinsberg
801-900. Keizer Lodewijk de Vrome(814-840).
8 (1140). Arnold van Brescia, Bernard
van Clairvaux. Tweede Kruistocht. Albrecht de
Stichting
van het koninkrijkEn eland, door
gEngeland
Beer, markgraaf
van Brandenburg
(827). Verdragl^ van Verdun (843). Stich{
)
8 (1150).
8?
tin8van het Russische rijk
J door Rurik( 862 ). 1151-1200. Frederik I Barbarossa, Duitsch keiafzonderlijkelandschappen
zer (1152-90). Het huis Plantagenet komt met
Veree ' ' van
PP
8 de afzonderlijke
troon 1154).
Hendrik II op
van Noorwegen
{
P den Engelschen
^
g tot één rijk door Harald I
Waldemar I de Groote, koning van DenemarHar r (860-930). Verdraggvan Mersen (870).
ken (1157-82). Bohemen wordt een koninkrijk
Al1red de Groote, koning
( 8716 van Engeland
g
901. 'Stichtingan het Arelatische rijk
(1157). Keizer Frederik verovert Milaan (1162).
J in
Thomas a Becket, aartsbisschop
Bourgondië door graaf Boso van Vienne((879).
^Y
P van Canterbury,
van het geheele
rijkJ der Franken
vermoord (1170). Saladin, sultan van Egypte
Vereeniging
gYP en
8^8
g
den
Lom door Karel den Dikke (884). Verdeeling
S^
'ë (1171-93).
)Overwinning8 van
(
g in W.bardischen Statenbond op
Franken en 0.-Franken (887). Italië wordt een
P keizer Frederik I
Petrus Waldus sticht de
ano (1176).
bijJ Legnano
zelfstandig
der
Ma aren
^8
Magyare
(
) Vestiging
J (888).
(
8 rijk
g
van keizer
{
) Oorlogen
Hongarije 895.
' der Deensche
(
)Vereeni8^8
Frederik met Hendrik den Leeuw(1179-80).
rij onder Gorm den Oude.(900).
landen tot één rijk
Beieren komt aan Otto van Wittelsbach, Saksen
Koenraad I, Duitsch koning
g ( 911aan Bernard van Ascanië ( 1180.) Philips
918). Normandië wordt een erfelijk
erfelij kroonleen
p II
koning
Frankrij (1180-1223).
Hendrik I van Saksen, Duitsch koning
August,
ug
g van Frankrijk
(
kruistocht1189-99
.} Stichtingg van de
b'
bijMerse( 919-936 )verslaat de Hongaren
g
Orde der Duitsche Ridders (1190). Stichting
bur8 933.
o P het Lech(
) Sla g t^en de Hongaren
g
veld 955). Otto I, de Groote wordt tot keizereder PariJ ache universiteit. Keizer Hendrik VI
g
Zwaben, tegen-koning8
kroond962.
(1191-97). Phils
Philipsvan
(
) Keizer Otto II ((973-983).
) Leog
pold I van Babenberg verkrijgt de mark Oosten(1197-1208). Paus Innocencius III { 1198-

^

J

J

8
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zwarteest
1206). Jan zonder Land, koning van Engeland
P in Duitschland. Jodenvervolging8
(134&-50).
(1199-1216).
bij JPoitiers. Uitvaardiging
van
1201-50. Dsjengis-Khan, Mongoolsch veroveraar 1351-1400. Slag g
8^g
de Gouden Bul (1356). De Jacquerie(boeren..
(ong. 1203-27). Stichting van het Lat}jnsche
oPs
tand in Frankrijk (1358). Vrede van Brekeizerrijk te Konstantinopel (1204-61). Zander Hanse-steden
tig°Y ((1360).
gerswedstrijd op den Wartburg (1207). Philips
) Krijgsverbond
J^
tegen Waldemar IV van Denemarken( 1367).
van Zwaben door Otto van Wittelabach. vermoord
TimerOptreden
van John W icli f in Engeland.
(1208). Stichting van de Franciskaner-orde
g
P
} Aziatisch
ziatisch
veroveraar (omstr.
Le (Tamerlan),
(
Leng
(1210). Kinder-kruistocht (1212). Slag bij
1370-1400).
Splitsing
in de kerk
Schisma
Bouvines (1214). Keizer Frederik II (1215-50).
)
P
8
(
;
Slagbi'
bij Sempach. Arnold van Winkel1378).. Sla
Instelling van de Magna Charta in Engeland.
1386.
Stichting
der
Heidelbergsche
uni1386).
ried
tied(
Stichting van de Dominikaner-orde (1215).
g
^
versiteit1386.
stichter
Hendrik III, koning van Engeland (1216-72).
a9
(
) W ladislaw II Jagello,
der Ja9
ellonen-d Yn
astie, koning gvan Polen (1386
Vierde Kruistocht (1217). Lodewijk IX, de Heili-1434). Overwinningg der Eedgenoten
bijJ Niige, koning van Frankrijk (1226-70). Waldemar
g
I, Turksch sultan (1389-1403.)
fels. Bajazet
II, koning van Denemarken (1202-41), bij
7
}
poenuk wordt verdronken (1393).
(
Johan Ne
Bornhbved verslagen (1227). Vijfde Kruistocht
Galeazzo Visconti, hertog
(1228). Slag tegen de Mongolen bij Wahlatatt
(
8 van Milaan (1395
-1402). Unie van Kolenar1397).
Ru echt
(
(1241). Hendrik Raape tot tegen-koning gekozen
van de Palts, Duitsch koning
(1246). De scholastieker Thomas van Aquino.
8 (1400-1410).
Zesde Kruistocht (1248). De eerste steen van 1401-50. Stichting
^ der Leizier
Pg universiteit
den Dom te Keulen gelegd (1248). Oprichting
( 1409.) Overwinning
^ der Polen opP de Duitsche
Ridders bij Tannenberg
der Hanse (omstr. 1250).
g (1410). Keizer S' ismund(1411-37). Concilie van Constant (1414
1251-1300. Interregnum in Duitschland (1254-18). Johannes Hus verbrand. Overwinning
73). Manfred wordt koning van Sicilië (1258).
op
van Hendrik V van Engeland
Optreden der Flagellanten (vanaf 1260).
n9
P de Franschen
bij
Frederik van
Michael VIII Paleologus verovert KonstantiJ Azincourt (1415). Burggraaf
g
Hohenzollern wordt keurvorst van Brandenburg
nopel (1261). Karel I van Anjou wordt koning
van Sicilië. Slag bij Benevento (1266). Terecht) De Hussieten-oorlog
((1417).
g (1419-36 ). HenBrik de Zeevaarder. Thomas a Ke is. Jeanne
stelling van Konradijn van Zwaben, de laatste
d'Arc, de maagd
der Hohenstaufen (1268). Zevende Kruistocht,
8 van
g van Orleans. Kroning
Karel VII van Frankrijkte Reims (1429).
onder Lodewijk IX van Frankrijk (1270). Reis
Concilie te Bazel (1431-49). Cosimo de
van Marco Polo in Azië (1271-95). Eduard I,
Medicis heerscher over Florence 1434.
koning van Engeland (1272-1307). Rudolf
Oostenrij wordt
De Habsburger
van Habsburg wordt Duitsch koning (1273).
g Albrecht II van Oostenrijk
koning (1438).
Rudolf verslaat Ottokar van Bohemen op het
(
) Overwinningg van Moebij^ Varna. De Zwitsers
rad II op
Marchveld (1278). Siciliaansche vesper (1282).
8
P de Hongaren
verslaan de Armagnacs
bij
Philips IV August, de Schoone, koning van
J St. Jacob aan de
8^
Gutenberg
Bira1444.
Frankrijk (1285-1314). Osman I, stichter van
9 of Laurens Jana. Koster
(
vindt de boekdrukkunst uit (omstr. 1450).
het Ottomaansche rijk (1288-1326). Ontstaan
van het Zwitsersche eedgenootschap (1291). 1451-1500. Strijdtusschen de Roode en de Witte
Roos in Engeland
1451--85 . VeroveringS van
Koning Adolf van Nassau sneuvelt in den slag
8
Konstantinop el door de Turken( 1453.
bij Gellheim (1298). Instelling der jubeljaren
) Frans
wordt hertog
Sforza
door Bonifacius VIII (1300).
9
) George
f
(
8 van Milaan (1454).
Podiebrad, koning
1301--50. Koning Albrecht I vermoord (1308).
8 van Bohemen (1458-71)
Matthias Corvinus, koningg van Hongarije (1458
Hendrik VII, Duitsch koning (1308-13). Cle(
-90). Paus Pius II, Aeneas Sylvius
mens V verlegt de pauselijke residentie naar
y
( 1458-64 ).
der Russ. vorstendommen onder
Vereeniging
Avignon (1309). Opheffing van de orde der
^g
tsaar Iwan III 1462. Karel de Stoute, hertogg
Tempeliers door paus Clemens V (1312). De
van Bourgondië
(1467-77). Lorenzo de Medicis
grootmeester Jacob van Molay wordt verbrand
g
heerscher te Florence (1469-92). Veldslagen
(1314). Keizer Lodewijk IV, de Beier (1314-47).
g bij^l
Grandson en Murten1476. Slaggbij
De Oostenrijkers door de Zwitsers bij Morgarten
J NancyY
van Aragon en Casting
(1471). Vereen^g
' 8
verslagen (1315). Slag bij Miihldorf tusschen
Katholieke( 1479)
1479. Richard
door Ferdinand den Katholieke
keizer Lodewijk en Frederik van Oostenrijk
koningg van Engeland
1483--85 . Hendrik
(1322). Eduard III, koning van Engeland (1327
g
VII uit het huis der Tudors, koning
-77). Philips II, koning van Frankrijk,
8
8 van Engeland1485-1509. Bartholomeus Diaz vaart
land(1485-1509)
de eerste uit het huis van Valois (1328-50).
de zuidpunt
van Afrika 1486. Frederik
Slag bij Crécy, tusschen de Franschen en
P
de Wijze, keurvorst van Saksen-Engelachen (1346). Keizer Karel IV (1347( 14861525).
De humanistenJoh. Reuchlin en Erasmus van
78). Stichting van een Romeinsche repuRotterdam. Columbus ontdekt Amerika (1492).
bliek door Biënzi (1347). Stichting der (eerste
Keizer Maximiliaan 1 ( 1493-1519.) De landDoltache) universiteit te Praag (1384). De

580

GESCHIEDENIS, VOORNAAMSTE DATA DER WERELD.

vrede (1495). Rijkskamergericht (1495). Vasco
da game ontdekt den zeeweg naar Ooet-Indië
(1498). Cabral ontdekt Brazilië (1500).
1501-25. Liga van Kamerijk (1508). Heilige Liga
(1511). Het Eedgenootschap over 13 kantons
uitgebreid (I513). Slag bij Marignano (1515).
Frans I, koning van Frankrijk (1515-47).
Begin der Hervorming door Martin Luther
(1517). Keizer Karel V (1519-56). Hervorming
van Ulrich Zwingli te Zririvh. De Zwabische
Bond in oorlog tegen hertog Ulrich. van WdrtEemberg. Fend. Cortez verovert Mexico (1519).
Soliman II, sultan van Turkije (1520-66).
Bloedbad te Stockholm (1520). Luther op den
rijksdag te Worms (1521). Dood van Ulrich
von Hutten en Frans von Sickingen (1523).
C7uataaf I Wass, koning van Zweden (1523-60).
De groots Boerenkrijg. Frans I van Frankrijk
bij Pavia overwonnen. Pruisen wordt een
wereldlijk hertogdom (1525).
1526-50. Slag tegen de Hongaren bij Mohacs
(1526). Rijksdag te Spiers. Vrede van Kamerijk
(1529). Augsburgsche geloofsbelijdenis (1530).
Het Smalkaldisch Verbond. Slag bij Kappel
(1531). Frans Pizarro verovert Peru. De Carolina wordt rijkswet (1532). De Wederdoopers
te Munster. Stichting der Anglikaansche Kerk
door Hendrik VIII. Stichting van de Jezntetenorde door Loyola (1534). Hervorming van
Calvijn te Genève. Ofen door de Turken veroverd (1541). Vrede te Creepy (1544). Concilie
te Trento (1545-63). Smalkaldische oorlog
(1546). Slag bij Mnhlberg. Samenzwering van
Fiesco te Genua (1547). Augsburger Interim
(1548).
1651-75. Frankrijk maakt zich meester van de
bisdommen Metz, Toul en Verdun. Verdrag van
Passau (1552). Godsdienstvrede te Augsburg
(1555). Keizer Ferdinand I (1556-64). Philips
II, koning van Spanje (1556-98). Elizabeth,
koningin van Engeland (1558-1603). Vrede
van Cateau-Cambresis, tusschen Spanje en
Frankrijk (1559). Bloedbad bij Vaséy; begin
van den strijd der Hugenooten (1562). Keizer
Maximiliaan II (1564-76). Opstand der Nederlanden ; de Geuzen; Margaretha van Parma
(1566). Hertog Alva inde Nederlanden (1567).
Egmond en Hoorns onthoofd (1568). De Bartholomeus-nacht (1572).
1576-1600. Keizer Rudolf II (1576-1612). De
Unie van Utrecht (1579). Invoering van den
Gregoriaanschen kalender (1582). Dood van
Willem den Zwijger (1584). Maria Stuart, koningin van Schotland, ter dood gebracht
(1587). Ondergang van de Armada (1588).
Hendrik IV, koning van Frankrijk, de eerste
nit het huis Bourbon (1584-1610). Canada
komt aan Frankrijk (1594). Edict van Nantes
(1598). Stichting van de Eng. O.-Indische Compagnie (1600).
1801-25. Stichting van de Ned. 0.-Indische Compagnie (1602). Jacobus I, koning van Groot-

Brittannië (1603-25). Bnskraitverraad te Londen (1605). Stichting der Prot. Unie (1608) en
der Bath. Liga (1609). Gelik-ffieefeche Successie-oorlog (1609-14). Keizer Matthias (161219). Michael Feodorozaitaj, czaar van Rusland,
de eerste uit het huis Romano, (1613-45).
Dertigjarige Oorlog (1618-48). Keizer Ferdinand II (1619-37). Slag bij den Witten Berg bij
Praag (1620). Richelieu, Fr. minister (1624).
Wallenatein, veldheer (1625).
1626-50. Veldslagen bij Dessau en bij Lotter
aan den Berenberg (1626). Restitutie-edict
(1629). Tilly verwoest Maagdenburg (1631).
G'ustaaf Adolf, koning van Zweden, sneuvelt bij
Linzen (1632). Slag bij NSrdlingen (1634).
Stichting der Académie Française (1635).
Keizer Ferdinand III (1637-57). Opkomst
van het Jansenisme. Johan (I V) van Braganza
wordt koning van Portugal (1640). Frederik
Wilhelm, keurvorst van Brandenburg, de Groote Keurvorst (1640-88). Het Lange Parlement
in Engeland (1640-53). Slag bij Breitenfeld.
Revolutie in Engeland (1642). Cromwell. Begin
der Mandsjoe-dynastie Tajing in China (1644).
Cromwell overwint Karel I bij Naseby (1645).
Vrede van Munster en van Westfalen (1648).
Karel I, koning van Engeland, ter dood gebracht (1649).
1661-75. Uitvaardiging der Engelsche Acte van
Navigatie (1651). Cromwell, Lord-Protector
(1653). Karel % pasteef, koning van Zweden
(1654-60). Keizer Leopold I (1658-1705)
Vrede der Pyreneeën (1659). Vrede van Oliva
(1660). Lodewijk XIV van Frankrijk aanvaardt
de regeerlog (1661). Triple-alliantie tegen Frankrijk (1668). Uitvaardiging der Engelsche Testacte (1673). Willem III van Oranje wordt
stadhouder der Nederlanden (1672). Overwinning van den Grootgin Keurvorst (Frederik
Wilhelm) op de Zweden bij Fehrbellin (1676).
Leibnitz, Duitsch wijsgeer; Locke, Eng. wijsgeer.
1676-1700. Vrede van Nijmegen (1678). Uitvaardiging der Habeas-corpus-acte in Engeland
(1679). De chambree de réunion in ElzasLotharingen ingesteld (1679-80). Straatsburg
komt aan Frankrijk (1681). Tsaar Peter I de
Groote (1682-4725). Stichting der Eng. kolonie Pennsylvanié (1682). Weenen door de
Turken belegerd. Opheffing van het Edict van
Nantes (1685). Willem III, koning van Engeland (1689-1702). Uitvaardiging der Declaration of rights in Engeland (1689). Vrede van
Rijswijk. Veldslag tegen de Turken bij Zenta
(1697). Karel XII, koning van Zweden (16971718). August II, keurvorst van Saksen en koning van Polen (1697-1733). Vrede van Carlowitz (1699). Noordecho oorlog (1700-1721).
Slag bij Narwa (1700). De Bourbon Philips V
koning van Spanje (1700-46).
1701-25. Keurvorst Frederik III van Brandenburg wordt koning van Pruisen (1701). Spaansche Successie-oorlog (1701-14). Oorlog in de
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Valmy en Jemappes. Vrede van Jassy (1792).
Cevennes (1702—6). Stichting van Petersburg
Keizer Frans II (1792—1806). Terechtstelling
(1703). Stanislaus Leszcynski, koning van Polen
van Lodewijk XVI van Frankrijk. Eerste Go1704—9). Gibraltar door de Engelschen en
alitie tegen Frankrijk. Tweede verdeeling van
Hollanders veroverd. Slag bij Höchstadt (1704).
Polen. Schrikbewind in Frankrijk (1793). Vrede
Prins Eugenius v. Savoye. Keizer Frans Jozef I
van Bazel. Derde verdeeling van Polen (1795).
(1705—11). Veldslagen bij Ramellies en Turijn.
Bonaparte in Italië (1796—97). Vrede van
Vrede van Altranstadt (1706). Slag bij OudenCampo Formio. Lygurische en Cis-Alpijnsche
aarde (1708). Keizer Karei VI (1711—40).
republiek. Congres van Rastatt (1797). FredeVrede van Utrecht (1713). Frederik Wilhelm I,
rik Wilhelm III, koning van Pruisen (1797—
koning van Pruisen (1713—40). George I van
1840). Helvetische republiek. Bonaparte''s expeHannover, koning van Groot-Brittannië (1714
ditie naar Egypte. Zeeslag bij Aboekir. Tweede
—27). Vrede van Rastadt (1714). Lodewijk XV,
Coalitie tegen Frankrijk (1798). Parthenopeïsche
koning van Frankrijk (1715—74). Veldslag terepubliek. Gezanten-moord te Rastatt. Napoleon
gen de Turken bij Peterwardein (1716). Vrede
Bonaparte wordt eerste consul van Frankrijk
van Passarowitz (1717). Vrede van Stockholm
(1799) . Veldslagen bij Marengo en Hohenlinden
(1720). Vrede van Nystadt (1721). Stichting
(1800) . Paus Pius VII (1800—23). Hegel en
der Hernhutters-broedergemeente (1722). PragSchelling, Duitsche wijsgeeren.
matieke Sanctie van keizer Karei VI (1724).
1801—25. Vrede van Lunéville. Vereeniging van
Catharina I, keizerin van Rusland (1725—27).
Ierland met Engeland (1801). Alexander I,
1726—50. George II, koning van Groot-Brittannië
keizer van Rusland (1801—25). Vrede van
(1727—60). Poolsche Successie-oorlog (1733—
Amiens (1802). Louisiana komt aan de Ver.
35). Vrede van Belgrado (1739). Frederik II
Staten (1803). Napoleon I wordt keizer van
de Groote, koning van Pruisen (1740—86).
Frankrijk (1804). Derde Coalitie tegen FrankMaria Theresia, keizerin van Oostenrijk (1740
rijk; zeeslag bij Trafalgar; slag bij Austerlitz.
—80). Silezische oorlog (1740—42 en 1744
Vrede van Pressburg. Beieren en Württemberg
—45). Elisabeth, keizerin van Rusland (1741—
worden koninkrijken (1805). Stichting van het
62) . Veldslagen bij Hohenfriedberg, Soor, HenRijnverbond. Oplossing van het Duitsche rijk.
nersdorf en Kesselsdorf (1745). Frans I van
Slag bij Jena. Het Continentaal stelsel. Saksen
Lotharingen, Duitsch keizer (1745—65). Vrede
wordt een koninkrijk (1806). Vrede van Tilsit.
van Aken (1748). Benjamin Franklin.
Stichting van het koninkrijk Westfalen (1807).
1751—75. Fr.-Eng. oorlog in N.-Amerika (1754—
Congres van Erfurt (1808). Opstand der Tiro63) . Zevenjarige oorlog (1756—63). Veldslagen
lers. Nederlaag van Napoleon bij Aspern en
bij Lobositz (1756), Praag, Kollin, RossEssling. Slag bij Wagram. Vrede van Weenen.
bach en Leuthen (1757), Zorndorf, Hochkirch
Stichting van de universiteit te Berlijn (1809).
(1758), Kunersdorf (1759). Verdrijving der
Inlijving van het koninkrijk Holland bij FrankJezuïeten uit Portugal. Overwinning der Enrijk. Tocht van Napoleon naar Rusland.
gelschen bij Quebec (1759). Slag bij Torgau
Veldslagen bij Smolensk en Borodino. Brand
(1760). George III, koning van Groot-Brittanvan Moskou. Conventie van Tauroggen (1812).
nië (1760—1820). Catharina II, keizerin van
Oorlog tusschen de Ver. Staten en Engeland
Rusland (1762—96). Frankrijk staat Canada
(1812—14). Vrijheidsoorlog. Veldslagen bij
aan Engeland af. Vrede van Hubertusburg
Grossgörschen, Bautzen, Grossbeeren, aan de
(1763). Keizer Jozef II (1765—90). LotharinKatzbach, bij Kulm, bij Leipzig (1813). Veldgen wordt bij Frankrijk ingelijfd (1766). Russlagen bij Brienne, La Rothière, Laon, Arcissisch-Turksche oorlog (1768—74). Uitvinding
sur-Aube. Napoleon doet afstand van den troon.
van de stoommachine (1769). Gustaaf III,
Eerste vrede van Parijs (1814). Congres van
koning van Zweden (1771—92). Eerste verWeenen (1814—15). Lodewijk XVIII, koning
deeling van Polen (1772). Opheffing der Jevan Frankrijk (1814—24). Overwinning van
zuïeten-orde door Clemens XIV (1773). N.Jackson op de Engelschen bij Nieuw-Orleans.
Amerikaansche vrijheidsoorlog (1775—83). KaStichting van den Duitschen Bond. Slag bij
rel August, hertog van Weimar (1775—1828).
Waterloo. De Heilige Alliantie. Tweede vrede
Kant, Duitsch wijsgeer.
van Parijs. Bondsverdrag in Zwitserland (1815).
1776—1800. Onafhankelijkheidsverklaring der
Feest op den Wartburg (1817). Congres van
Ver. Staten van N. Amerika (1776). Beiersche
Aken (1818). Bernadotte als Karei XIV Jóhan,
Successieoorlog (1778—79). Vrede van Versailkoning van Zweden (1818—44). Kotzébue verles (1783). Pitt en Fox, Eng. ministers. Duitsch
moord door Sand. Conferenties te Karlsblad.
Vorsten-verbond (1785). Frederik Wilhelm I,
Weener slot-acte (1820). George IV, koning van
koning van Pruisen (1786—97). Begin van de
Groot-Brittannië (1820—30). Vrijheidsoorlog
Fr. omwenteling; bestorming der Bastille
der Grieken (1821—28). Brazilië wordt een
(1789). Washington, eerste president der Verkeizerrijk (1822). Vaststelling van de Monroeeenigde Staten (1789—97). Leopold II, Duitsch
leer in Amerika (1823). Karei X, koning van
keizer (1790—92). Vrede van Sistowa (1791).
Frankrijk (1824—30). Bevrijding van Z.-AmeFrankrijk wordt een republiek. Veldslagen bij
36

562

GESCHIEDENIS, VOORNAAMSTE DATA DER WLRELD-

rika van de Spaansche
heerschappij
Slag
P
(
)
P PJ(1824).
J Custozza. Vrede van Weenen. Venetië
gbij
Nikolaas I, keizer van Rusland (1825-55).
aan Italië afgestaan.
Noord-Duitsche Bond.
8
Eerste spoorweg
Karel I, vorst van Roemenië (1866). Revolutie
^
g in Engeland
g
(1825 ).
1826-50. Inneming
door de
in Spanje.
van konin^' Isabella
g van Missolunghi
8
P ] Verdrijving
Turken1826.
(1868). Opening
() Zeeslagg bijJNavario (1827).
(
)
P
g van het Suez-kanaal (1869 I.
Opheffing
Vaticaansch concilie. Fr.-D. oorlog.
(1828).
8 van de Test-acte in Engeland
P
g
8 Veldslagen
g
Vrede van Adrianopel
bi Weissenbur Worth Spichern, Mars la
P (1829.) De Franschen
veroveren Algiers.
Juli-revolutie te Parijs.
Tour, Gravelotte, Sedan. Frankri k wordt
J
^
België wordt een zelfstandig
weder een republiek.
Capitulatie
van StraatsJ (1830 ).
8 koninkrijk
P
Pitu
Willem IV van Engeland
1830--37 . Lodewijk
bur8en Metz. Veldslagen
g
g aan de Hallue, bij^
Phils s, koning
van Frankrijk 1830--48
Philips,
Belfort en Orleans. De Kerkelijke
Kerkelijke Staat bijJ het
8(
).
Revolutie te Warschau (1830). Leopold
I,
koninkrijkItalië ingelijfd
p
(
) Belegering
g J (1870).
g B en
koning van België (1831-65). Griekenland
capitulatie
van Parijs.
P
J Veldslag
g bij
J St. Quentin.
wordt een koninkrijk(1832).
Isabella II, koVrede van Frankfort a.M. Stichting
(
g van het
' van fSpanje
sing
ningin
Duitsche Keizerrijk.De Commune beheerscht
) . Duitsch to( 1833-68
1834) Ferdinand I, keizer van Oostenbond1834).
bond(
Parijs.
(
)
J Rome wordt hoofdstad van Italië (1871).
rijk
Oskar II, koning
J koningin
((1835-48). Victoria, konin ' van Engeg
8 van Zweden en Noorwegen
land1837-1901.0Opheffing
heffis van de grondwet
(( 1872-1907). Opstand
der Carlisten in Spanje
^
P
P^
in Hannover1837.
Hannover( 1837) Frederik Wilhelm IV,
(1872 en 73). „KulturkamPf" in Pruisen (1873
(
koningvan Pruisen (1840-61). Vrede van
-80). Stichtingg der Wereld-postunie
1874.
P
Nanking
(1842).
Oorlog
tusschen
de
Ver.
StaAlfonso XII, koning
)
g (
g
P ] ( 1875-85 ).
g van Spanje
ten en
Mexico(
Mexico48
1846 - . Paus Pius I X((1846
1846-48).
Oorlog
g tusschen Egypte
(
GYP en Abessinië (1875).
-78). Sonderbundsoorlo gin Zwitserland (1847). 1876-1900. Sultan Abd-oel-Hamid II ( 1876Februari-revolutie te Parijs.
1909). Oorlog
J Frankrijkwordt
g tusschen Servië en Turkije.
een republiek.
Duitsche nationale vergadering.
Afkondiging
der ^
grondwet in Turkije (1876).
P
^g
Sla bijJ Custozza. Lodewij
Lodewijk I van Beieren doet
Slag
Engeland
annexeert de Transvaalscherepureu8
van den troon1848.
Frans Jozef,
(1877). Russ.-Turksche oorlog
f
(
g (1877
( (sinds 1848).
keizer van Oostenrijk
Oostenrijk
Frederik
-78). Paus LeoXIII(
XIII 1878-1903)
1878-1903. Vrede van
) Fre
VII, koning
Congres
te Berlijn. Invoeringg der
g van Denemarken (1848-63).
8TJ
Oorlog
socialistenwetten in Duitschland. Oostenrijk
8 tusschen Duischland en Denemarken (1848-50). Revolutionnaire beweging
in
bezet Bosnië en Herzegowina
(1878).
^g
(
) Zoeloe=
g
Oostenrijk en Italië. Veldslagen
Duitschland, Oostenrijk
oorlogoor
Engeland
gevoerd.
Oorlog8 tusschen
g
g
g
g
bij Novara en Vila os. Victorg
Emanuel, koning
Chili en Peru (1879-80). Prins Alexander van
van Sardinië1849).
Unie-parlement te Erfurt.
Battenburg
(
9 wordt vorst van Bulgarije.VoorbeLondenschroctool.
Verdragg van Olmntz (1850 ).
reiding tot een beschermende tol-politiek
in
P
P
1851-75. Staatsgreep
Lodewijk Napoleon.
Duitschland. Iersche land-li
8T P van Lodewijk
p
) De St.
g a (1897.
Eerste wereldtentoonstelling
g te Londen (1851).
(
}
Gotthard-tunnel en de dom te Keulen voltooid.
Napoleon
III, keizer der Franschen( 1852-70 ).
Conferentie te Berlijn
p
J(1880).
( Keizer Alexander
Oorlog
II van Ruslandvermoord(
vermoord1881.
1881) Alexander III
8 in het Oosten 1853-56 . Zeeslaggbij
^]
SinoPe (1853).
(1881-94). Staatsgreep
(
) Belegering
P ( 1854).
g g van Sebastopol
^ P in Bulgarije.Roemenië
Cavour, Italiaansch staatsman. Alexander II,
wordt een koninkrijk,
J evenals Servië. Onlusten
keizer van Rusland(
Rusland1855-81).
1855-81) Vrede van
in Egypte
der Europeesche
mogYP en inmenging
P
^g
Parijs
van Frankrijken En eland
J((1856).) OorlogEngeland
) Begin van de Duitsche ko8endheden ((1882).
tegen China. Opstand
der
er inlandsche troelonialeolitiek.
Het Drievoudig8 verbond
P
P
(1857).
Oorlog
Fr.xpe
e(
P en in Eng.-Indië
g
8 in Italië.
( Duitschland, Oostenrijk en Italië).
)
Veldslagen
en Solferino. Vrede van
dities naar Madagascar
en Tonkingg. P
0 stand
8 bijJ Magenta
g
8
Villaf ranca (1859). Sardinië annexeert het
van den Mandi(1883). Kongo-conferentie
te
g
grootste deel van Italië (1860). Wilhelm I,
BerlinP
Oprichting
1884-85.0
g van den Kongokoning
staat. Oorlogusschen
Servië en Bulgarije ((1886)
1886
g van Pruisen( 1861-88) . Victor Emanuel
g
II, koning
Geschil tusschen Duitschland en Spanje
g van Italië (1861-78). Bismarck
P J over
Pruisisch minister-president.
Bevrijding
der
de Carolines1885.
Troonsafstand van AlexanP
(
slaven in de Ver. Staten (1862). Christiaan IX,
der, vorst van Bulgarije
g J (1886). Prins Ferdinand
koning
van Coburg9 ot vorst van Bulgarije
9 I
g van Denemarken( (1863-1906). George
g J verkozen
konin
Interkoningvan Griekenland (1863-1913).
(1887). Dood van keizer Wilhelm I. Keizer
(
nationale Arbeiders-vereeni
Maxivan keizer WilFrederik III. Troonsbestijging
(
^g' (1864).
J^g
miliaan, keizer van Mexico1864-67.Oorlog
helm II. OPstand in Samoa 1888 .Samoa-confetusschen Duitschland en Denemarken. Bestorrentie te Berlijn. Afzetting8 van keizer Dom Pedro
mingder Dis ler-schansen
(1864). Gasteiner
II van Brazilië. Brazilië wordt een republiek.
PP
P
Conventie. Afschaffing
slavernij in de Ver.
Troonsafstand van koning
g der slavernij
g Milan van Servië
Staten. President Lincoln vermoord (1865).
der D. socialisten-wetten. In(1889).
Duitsche oorlog.
bij Kiini
ternationale conferentie tot bescherminggder ar8 Slag
8^
g8Tatz. Vrede
van Praag.
neemt ontslag
beiders te Berlijn. Bismarck
g Oorlogg tusschen Oostenrijken Italië.
8
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grondwet.
een ^
(1890). Onttroning van koningin Liliuokalani
( 1910.) Elzas-Lotharingen
Jg
g krijgt
Alexander
President Porfirio Diaz van Mexico wordtevan
Hawaii. Staatsgreep van koningg Alexan
g
P
dwongen af te treden.
Fransch-Duitsch verdrag
1893). President Carnot van de FranServië( 1893)
van Servië
g
van
1911.
Italiaansch-Turksche
oorlog
(1911
republiek
vermoord
(1894).
Stichting
van
•
g(
g
P
—12 . Tripolis
de republiek
Hawaii (1894). Oorlogg tusschen
wordt een It. kolonie. Revolutie
P
P
in China. China wordt een republiek, Joean-s 9'iChina en Japan
Troonsbestijging
P
8^ g
P (1894-95).
(
Rusland( 1894) Kokai P resident. Marokko komt onder Fr .Protecvan keizer Nicolaas II van Rusland1894).
toraat. Dood van Frederik VIII van Denemar• wordt onafhankelijk
J verklaard. Inval van
(1895).
ken, Christiaan X volgt
hemP
o . Dood van MoetJameson in de Z.-Afrikaansche republiek
(
P
^
soehito, Yoshihito volgt
d neemt
Opstand
op
hem op Pals keizer van
g
P Cuba 1895-96 . Engeland
P
sjah
Japan
het rijk
in bezit. Nassireddin, sja
J
P (1912). Eerste Balkan-oorlog
J van Asjanti
g (1912-13).
1896). P
Turkije verliest bijnageheel het Europeesche
Perzië,vermoord(
vermoord1896.0
stand opPKreta.
Turkijeg
P
Oorlogusschen
Griekenland en Turkije.Wetten
g
gebied. WilsonPresident der Ver. Staten.
regelende
het ggebruik der talen in Oostenrijk
Ponicaré, President van Frankrijk.
g
J Moord oop
koning
g George
9 van Griekenland; koning
g Kon( 1897.Oorlo
) OorlogtusschenAmerika en Spanje.
P J e Vredes-conferentie in den Haag
stanti'n volgt
hem o . Tweede Balkanoorlogg
g van
g Afschaffing
P
het koningschap
(1913).
P de Samoa-eilanden (1899).
g Pop
Z.-Afrikaansche oorlog
Gesteenten zijnaggregaten van mineralen, die
g (1899-1902). Loubet,
president
der Fr. republiek
(1899-1906). Bok- een wezenlijk deel vormen
van de samenstelling
g
P
P
serso standen
in China. Koning Humbertvan der aardkorst. Men onderscheidt: I. kristallijn G.
P
g
Italië vermoord. De mogendheden
herstellen 1) eenvoudig,
9 wanneer het bestaat uit één mineraal,
g
(steenzout,
de orde in China. Veroveringg van Pekingg(1900). steenzout, kalksteen, g^P
gips, steenkool, enz.), 2)9evan Victor Emanuel 111(1900). me d, wanneer het verscheidene mineralen bevat en
Troonsbestijging
J ^g
1901-1913. Dood van koningin Victoria van wel naar hun structuur: a. korrelige
e enorfierachP
van Eduard VII. ti eaniet,
bazalt enz.) en b. lei-achtige
Engeland.
Troonsbestijging
g
Jig
(
(
g (gneis,
d
glimmerlei, enz.);
II.
ie
gevormd
zijn,
President Mac-Kinlyy vermoord;Rooseveltwordt g
G.,
klastische G.
}
g
president der Ver. Staten (1901). Opheffing
P
g van het Ppuin van andere gesteeng der door verbinding
P
dictatuur-paragraaf in Elzas-Lotharingen.
0 P- ten, die oorspr.
anders lagen
(
P ergens
g
g
g (conglomeraten,
g
stand in Marokko. Conflict van Venezuela met brecciën, zandsteen enz.). Zij
Zi' kunnen onderverde Europeesche
mogendheden
(1902). Het deeld worden in G., die versteeningen
P
g
g bevatten en
Servische koningspaar
vermoord; troonsbe- G., waarin deze niet voorkomen. De G. werden
^P
met behulp
di
sti'
' van Peter I van Servië. Finland wordt ofwelevormd
stijging
P van het water ( seg
met dictatuur bedreigd.
mentaire, neptuni8che
of hy
ene G.) of door het
P
p
g Paus Pius X. Opstand
in Macedonië. Revolutie in Columbië. Panama stollen van inloeiend-vloeibaren
toestand uit de
g
maakt zich onafhankelijk
gedrongen
) Russisch-Ja- diepte
J (1903).
(
P der aarde naar de oppervlakte
g
PP
g
erup tieve of py
pyrogene
G..
o9
g (1904-5). Revolutionaire bewe- massa's (
) Van de eruptieve
P
Pansche Oorlog
in Rusland (1904-7 . )Scheiding van Kerk G. kwamen de oud-eruptieve
of p
plutonische G. niet
p
^gg
doch vormden onderaardsche
en Staat in Frankrijk.
J De band tusschen Zwe- aan de oppervlakte,
PP
roken; troonsbe- lagen, terwijl
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den en Noorwe
terwijl de vulkanische G. zich aan de opperPPer
' van koningg Hakon VII van Noorwegen
stijging
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enz. De leer der G.
g
g
totresident
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Fransche
Fallières
heet 9 esteenienleer,petro
litho ie.
1905.
P
9 ra e of lithologie
republiek
gekozen.
De eerste Doema in Rusgem. in N.-Brabant, ten
en Blaarthem,
,g
P
g
een W. van Eindhoven, 4652 inw.
land. Confentie te Algeciras. Perzië krijgt
Jgt
grondwet (1906). Onlusten in Marokko (1906
in
plantensap,
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gutta ppercha,
p 1 o^ ^
^P
P^
—07). Tweede Haagsche Vredesconferentie samenstelling
ggroot
eigenschappen oote
g en sommige
en kroonvertoont met caoutchouc (z. a.),)
^ 1907.
) Moord opP den koningg en den
Jgml; van Manu- eveneens een melksapP van verschillende boomen,
g troonsbestijging
Prins van Portugal,
bijJ die vooral opP Sumatra, Java, Borneo, Banka,
el II. Inli'vhi
J gvan Bosnië en Herzogewina
g
de OostenriJ ksch-Hongaarsche monarchie. Bul- Singapore,in Achter-Indië en Hindostan ook in
arïJ
e verklaart zich tot een
onaf haakei k Amerika enAfrikaevonden
worden en inz. behooren
J
g
g
koninkrijk.
van de Ver. tot de Sapotacedn (Palaquium gutta, G.-P.-boom,
J Taft wordt president
P
Staten. Sultan Abd-oel-Namid wordtonttroond; Palaquium obl i orium enz.). G. P. is van veel
Mohammed V volgt
hem P
. Sjah
Sjah Ali Mirza belang
^ omdat het ongevoelig
J
^ is
g in de nijverheid,
^
re eerie vervallen verklaard; voor de inwerking
wordt van de regeering
g van tal van stoffen; het kan ook
zijn
hem o . PDood van ^evulcaniseerd worden. Men maakt er drijfriemen,
11 zoon Ahmed volgt
Leopold
, bekleedin
gs middelen voor kabels,
^ II van België, troonsbestijging van Al- schoenzolen
bert ( 1909). Dood van Eduard VII van Groot- speelgoed, enz. van.
Brittannië, troonsbestijgingvan
Ge or e V.
Georg
Geten, oud Thracisch volk tusschen den Balkan
Stichting
van de Z.-Afrik. Unie. Montenegro
8T en den beneden-Donau, in het tegenw.
0.-Bulgarije,
g
wordt tot koninkrijke
gProclameerd. Manuel II later tusschen den beneden-Donau en den Dnjestr;
wordt verjaagd.
in het begin der 2e eeuw werden ze door de GermJ g Portugal
g wordt tot republiek
P
uitgeroepen. Korea wordt door Japan
Bastarners verdrongen.
de Gr. Volks.
gJ
P ingelijfd
J
8 Tijdens
8^
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horens. Het G. komt of alleen bijJ het mannelijk
mannelij
geslacht voor, óf bijJ beide geslachten
(alleen
bijJ het
g
(
rendier ). Zoolang
der dieren
g
g de geslachtsfuncties
duren en vanaf hun volkomen ontwikkeling,
g^wordt
het G. ieder jaar
afgeworpen en weer vernieuwd;
^
bij
der takg dat het getal
t vele soorten in dier voege
g
kenunten
aan iederen horen met één toeneemt.
P
Houden deeslachtsfunties
oP, dan neemt het G.
g
langzamerhand
af; hetzelfde geschiedt
bijJ zieke
g
g
dieren.
Gewervelde dieren(Werveldieren, V ertebrata de
hoogste
groep
dierenrijk omvat dieren, die
^ ^
P van het dierenrijk,
•
volgens
eengemeenschappelijk
grondplan
$` and lan
g
gebouwd zijn,dat vooral bestaat in de symmetrische
Y
rangschikking
ter weersziran
J
g
g der uitwendige
gorganen
g
den van een loodrechte doorsnede, in deemeeng
schappelijke
trappen
van ontwikkeling
PP
PPJ
g uit de kiem,
in den bouw van het lichaam en in de verhouding
der bewegingsorganen.Grondslag
Grondsla van het skelet is de
wervelkolom, welke twee holten vormt: een, die het
centrale zenuwstelselru
( ggemergen hersenen),) en
een, die de voornaamste bloedvaten beschermt. De
G. D. bezitten hoogstens
4 ledematen; hun spijsg
PJ
verteringskanaal
heeft steeds één opening
g
P g naar voren
en een naar achteren; hun bloed is in bloedvaten
besloten en bevat bijna
altoos roode bloedlichaamP]'esDe G. D. omvatten 5 klassen: de zoogdieren
de vogels,
de kruipende
dieren, de tweeslachtige
P
g
g
dieren en de visschen.
beweegbare verbinding
een min of meer
Gewricht
^
g
g
van beenderen. Deze raken elkaar aan met de met
kraakbeen bekleede G.-vlakken, zóó dat tusschen
beide nog
blijft: de G.-holte. De
g een kleine ruimte blijft
worden tegen
door
g elkaar aangehouden
g
de spieren,
banden en vliezen, die het G. omgeven.
P
^
eelachti
Deze vliezen scheiden eengdikke,e
g vloeistof af, het lidvocht, dat de G.-vlaktenlibbers
g
g
die bewegingen
houdt. Men onderscheidt: kogel-G.,
09
in iedere richting
P en schouder-G.);
g toelaten (heupscharnier-G. voor buigen
g
g en strekken in één richting,
bi v. het G. tusschen opperarmbeen
en ellepijp);
(J
PP
een
been
zich
kan
draaien
om
een
draai-G., waarbij
J
ander of om zijn
bij^ den
J eigen
(J spaakbeen
P
g as (bijv.
,elleboo
elleboog) en strakke G., die slechts een geringe
g beg
toelaten (handwortel).
weging
^g
.
eb. 5
Gustaf a Zweedsch schrijver,
Geyerstam,
Y
^g
Jan. 1858 in Westmanland, schreef romans en
drama's;est.
g 6 Mrt. 1909.
Gezant, ambtenaar, die door een souvereinen
staat naar een buitenlandsche mogendheid wordt
afgevaardigd om er de belangen
van zijn
g
J land te
vertegenwoordigen. De G. worden verdeeld in 4
iJ die G. welke den
klassen: de hoogste
gs klasse zijn
persoon van hun souverein vertegenwoordigen:
P
aten en nuntii; deze
legate
ambassadeurs,^ pauselijke le
als hun vorst
•
gen dus dezelfde eerbewijzen
a
c
ook zou ontvangen.
g Die der tweede klasse vertegenzijngeaccrediteerd
g
woordig en enkel hun land en zijn
652. Geweiën: a edelhert, b reebok, c damhert.
biJ het hoofd van den vreemden staat, het zijn
J de
G. ( envoy és of ggevolmachtigde
J'
g ministers enPauselizijn de ministerdieren de uit echt been bestaande,^ bijJ den vol- ke internuntii. Iets minder in ranggJ
komen wasdom niet meer door huidweefsels bedekte resident n • en het laagst in rang de zaa elast' den

verhuizing
g smolten zzijij samen met de Gothen.
Getijden. Zie op
P Eb en Vloed.
gem. in Limburg,
Geulle,
^ g
g aan de Maas, ten N. van
Maastricht, 1092 inw.
Geuzen, oorspr.
P Ba rlay P een scheldnaam ((zie op
de SPaansch gezinden bijJ het begin
mont),)^
^ van
den opstand
tegen
P J
g Spanje
P ] aan de leden der partij
ps
van het verzetegeg
o
vent een zinspeling
Pe g op
de armoede van vele
tot het Verbond der
Edelen toegetredenen,
later door hen als
-erenaam aanvaard.
Toen n. l. 5 APril 1566
de Edelen zich in opP
tocht, met Lodewijk
van Nassau en Brederode aan het hoofd,
naar de Landvoogdes
begaven om het bekende smeekschrift te
overhandsg en en deze
onthutst was over het
groote aantal en het
voorkomen d. edelen,
zeide Barla mont, om
haarerust
te stellen:
g
65L Geuzenpenning.
„Ce ne sontue
q des
zijn
louter
bedelaars").
De edelen
i
• eux".Het
J
(
van het Verbond droegen
g later penningen
P
g met
aan de eene zijde's konings
g beeltenis met: !^En
tout fidéles au Roy"
Y en aan de andere een door
twee handen vastgehouden
bedelzak, met: „'us
g
] Ques
à la besace" In alles den koning trouw tot' aan
4 ^
,den bedelzak"). Zie ook op
P Watergeuzen.! --^ .Gravenhage
e, de oude
Gevangenpoort, gebouw te 's Gravenha
voorpoort
van den Hove der graven
van Holland,
rP
^
wordt als historisch monument in wezenehouden
g
en dient als museum voor een aantal werktuien
g
uit de oude rechtPeg
le ' en rP
voorwerpen betreffende
aldaarevan
en
hebbende personen,
o.a.
P
g
ggezeten
g
I j
Cornelis de Witt.
Gewei noemt men biJ de hertachtige, herkauwende
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d'a aires welke laatste gewoonlijk
(chargés)^
J alleen
8
bij
^ het min. van buitenl. zaken, niet bijJ de souvereinen zelf,eaccrediteerd
zijn.
zijn. De G. met hun gevolg
g
g
g
genieten de voorrechten van onschendbaarheid
en van exterritorialiteit (z.a.)
Gezelle, Guido, Vlaamsch dichter, geb. 1 Mei
1830 nabij
P
J Bru
g8e^ werd 10 Juni 1854 totpriesterewi'd,
g J werd in 1855 benoenid tot leeraar
aan het kleinseminarie te Rousselaerewaar
hijJ zijn
(
opleiding
) HijJ bleef tot 1859 aldaar,
g ggenoten had).
P
verwas daarna aan versch. onderwijsinrichtingen
rp
bonden, werd in 1865 benoemd tot onderpastoor
aan de St. Walburgag te Brugge,
P 1872
gg werd 20 Sept.
verplaatst
naar Kortrijk
rP
J; ; 8 Juli 1886 benoemd tot
lid der Academie, werd later noggtot verschillende
kerkelijke
ambten geroepen
en overleed 27 Nov.
J
g P
1899 te Brugge.
gedichten, aanvankelijk misJ 8
g8 Zijn
kend, dwongen
bewonderingg
g ten slotte de algemeene
g
af. ZijJ verschenen in 1903 in 10 dln. bijJ de fa. L. J.
Veen te Amsterdam. Ook voor de wetenschap
P der
Vl. taal deed G. veel.
eil.-roe in
of Societeits-eil., eil.-groep
Gezelschaps-eilanden
p
Oceanië, aan Frankrijkbehoorend, 1650 K.M2.
20 000 meest Protest. inw., door een zeestraat
Geor iverdeeld in de vijf Eil. boven den Wind((ook GeorgiEil. of Tahiti-eel. in het Z.O. en de Eil. onder
den Wind of G.-E. in en
eren zin, in het N.W.
engere
van coPrah katoen, >P
paarlemoerschelpen
P en
vanille. Zetel van het bestuur Papeëte
opP Tahiti.
P
De G.-E. werden in 1606 door Quiros ontdekt, van
in
1760-1778 door Cook nauwkeurig
8 opgenomen,
P8
1887 door Frankrijk
Frankrijk geannexeerd.
g
Gezondbidden. Zie Christian Science.
aan de Nijl-delta,
Gharbieh,^Egypt.
J
P
gYP kustprov.
6062 K.M2., bebouwd land ; 1 485 000 inw. ; hoofdsi.
Tanta.
Ghasi oer Eng. Ghaze or stad in de div.,
Benares, in het N.O. van Voor-IndiëVer.
prov.
(
P
Agra en Oudh, aan den Ganes;
g 40 000 inw.
Ghasni(Ghasna of Ghisni stad in het 0. van
Afghanistan
aan den Perz.-Indischen karavaanweg;
g
g
10 000 inw., opP 5 K.M. afstand van de puinhopen
P
P
van Oud
-Gh. vroeger
Oud-Gh.,
g een der mooiste steden van
Indië.
Ghat (in het Hindostansch,zooveel als oevertrap),
P
O.-Ghats en W.-Ghats, de beide van het Ind. hoogg
land Dekhan naar den Indischen Oceaan afloopende
P
bergketens.
8
Ghat(Rhat), oase in het midden van de Sahara,
ten Z.W. van Fessán 4000 inw.Ne ers
g
g vermengd
•
met Berbers).
Gheel Geel ggemeente in het arrond. Turnhout
in derov.
^ aan
P Antwerpen,
rP in het N. van België,
de Groote Nethe; 16 167 inw.; leder-, laken- en
kant-fabrikag e; G. is vooral bekend als zetel van
krank ' ' enverPle '
((on g. 1800 Ppatienten wor den verpleegd in een ggesticht en verder in gezinnen:
g
het Gheelsche stelsel8ofezinsve
le ' .
rP ^g
Ghetto!Zie op
P Joden.
Ghibellynen
^er naar de burcht Waiy ( D. W aibli
blip8en der Hohenstaufen) in de Middeleeuwen in
Italië de naam van de aanhangers van den Duit-
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schen keizer, in tegenstelling
8 tot de Wel/en((of Gug
De strijd tusschen beide
elfen),
pauselijkepartij.
JJ
f} de P
heel de Midpartijenduurde inz. in N.-Italië bijna
deleeuwen door.
Gianibelli of Giambelli, Frederi9 o, It. vesting..
g
bouwkundeg e uit Mantua, stond in dienst van kovan
Engeland,
verwierf
zich
roem,
nin$^' Elizabeth
n9
inz. bijJ de verdediging
rP (1585);
^g van Antwerpen
hijJ vernielde door schepen,
waarop
mijnen
e laatst
P
PSP
waren, een op
P last van den hertogg van Parma bene`
waarbij
den de stad over de Scheldeesla
en brag,g waarbij
g g
800 Spanjaarden
omkwamen; hijJ versterkte in 1588
PJ
de kust van Greenwich;est.
g te Londen, in welk
jaar is onbekend.
Giant's Causeway, „reuzendam" dam van
40 000 bazaltzuilen, aan de N.-0. kust van Ierland,
275 M. lang
g en 40-64 M. breed.
Giarre,^ s tad opP Sicilië, aan den voet van den Etna,
niet ver van de Ionische Zee, 22 000 inwoners.
gem. in de Belgische
prov. Henegouwen,
Ghlin,
^ g
^ P
g
ten N.W. van Beren,
g 6148 inw.
Gibbon. Zie opPAap.
p
geschiedschr., geb.
27 Apr.
Gibbon,^ Edward, Eng.
P
gg
g
1737 te PutneY, van 1774-82 lid van het Parlement, werd in 1779 min. van handel,est.
1794 te
g
Londen; zijn
J voornaamste werk is „History
Y of the
decline and fall of the Roman Empire"
(6 dln.
P
1776-88).
Gibbon)
( „heuvelstad " , stad van den stam BenEl Dsjib,
9 K.M. ten N.W. van Je9'amin, tegenw.
9
g
ruzalem • de bewoners werden Gibeonieten genoemd
(Joz. 9 en 10).
al Tarik („berg
Gibraltar,
^ Arab. Dsjebel
^
g van
Tan/c"), in de Oudheid Calpe
((met het op,
P geheeten
g
Able (Abila ,
Abyle
de Mr. kust er tegenover
liggende
gg
g
de z.g. Zuilen van Hercules vormend) , voorgebergte
in derov.
( het Z. van Spanje),425 M.
P Cadiz (in
hoog;
^ ((36° 6'
8 het eindigtin de Punta de Europa
N.Br., 5° 21' W.L. van Gr. aan de Straat van Gibraltar, die 13 à 20 K.M. breed is en de Middell.
Zee met den Ate. Oceaan verbindt, met een der
rotsvestin
sterkste
gen der wereld; aan den W. voet
Eng.
van dit voorgebergte
ligt
li de havenstad G.,
g
kroonkolonie, 5 K.M2., 24 000 inw. ; in 711 door den
Moorschen veldheer Tarik g esticht, in de 15e eeuw
door de Spanjaarden
veroverd, en sedert 1704,
P^
toen het door de Eng.
g en Ned. vloten veroverd
werd, in het bezit van Engeland;
van 1779-82
g
tevergeefs
door de Spanjaarden
en Franschen beP j
8
le erd.
Gideon of Jerubbaál („Baal-vernieler"), een van
de z,.gRichteren van Israël, uit het geslacht
g
Abiëzer te Ofra in Manasse; roeide den Bailsdienst uit en wreekte Israël opPde Midianieten
(Richteren 6-8).
Gieren V ulturidae familie uit de orde der Roofvogels,
09 ^ meest groote,
8 r
8n
^ trage,
g vogels,
g ^ vraatzuchtige
die in de warme landen nuttig8 zijn
zJ door het opruiP
men van rottend aas. G. der Nieuwe Wereld zijn
J o..
m. de koni a-G. roestgeel en zwart; de condor,
zwart met vleeschrooden hals; meer dan 1 M. lang,
g
het mannetie heeft een kam evenals een haan, leeft
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in de Andes; de raaf-G., mat-zwart, met loodgrijzen
zen hals. G. der Oude Wereld zijn
J o.m.: de
monniks-G.
donkerbruin, met
een tot aan
het achterhoofd reikenden:.
^
^.
halskras
in Afrika
enZ.-Euro,I :11;:,‘:\i,
a e vale
of witko pp29 e G. ^
g^J"sbruin,
kopn
P hals
met wit
dons bezet
(in Afrika
en de Middellandsche Zee653. Condor.
landen), de
kraag-G., met veeren kraag
g (in Afrika), de aas-G.
of Egyptische
G.(in
9yp
í N.-Afrika en Z.-Europa), door
de oude
EgYP
tenaren als een
heilig e vogel beschouwd,
endebaardG. (z. a.).
Giers,
Nikoloj
Karlowits''
von Russ.:
'1 1i4,á "^°•t.tn
staatsman,
geb. 9 Mei.
1820 uit een
Zweedsche
654. Aasgier.
familie in
Finland, in 1869ezant
in Zwitserland, in 1872 te
g
Stockholm, in 1875 heler
P van den min. van buitenL
est.
zaken Gores7 'akow en in 1882 diens opvolger, gest.
Jan. 1895 te St. Petersburg.
g
Giessen,,ggem. in N.-Brabant, in het Land van Altena, 487 inw.
Giessen,^ hoofdsi. van de prov.
Oberhessen, in het
P
N.W. van Hessen, aan de Lahn, 31 000 inw.; Ludgarea
^ -universiteit^ ; katoenspinnerij
P Jen ; sigarenfabrieken.
Giessendam,
9ggem. in Z.-Holland in de Alblasserwaard 4164 inw., omvat de dorpen
P G. (on g.
g 4000
inw. aan den lijn Dordrecht—Gorinchem) en'Giessen-Oudekerk.
Giessen-Nieuwkerk,
^ggem in Z.-Holland in de Alblasserwaard, 883 inw.
Gieten,
em, in het 0. van Drente (Hondsrug),
de
)
(
^g
g
954 inw.; aan de Hunze. In de buurt, onder Anloo,
ligt een derootste
hunnebedden der provincie.
^
P
\1

11

^

....,B+rV, t 2 -

...-

Giethoorn,
^8em. in het N.W. van Overi Jsel, 2069
G. telt ong.g 1600 inw.,
inw., velelassen.
Het dorp
rP
P
en is merkwaardig
door het bijna
geheel ontbreken
gg
van wegen
gopP het land, zoodat het verkeergoedg
deels te waterplaats heeft.
Gif of vergif, elke stof, die, in een levend lichaam
ooPg
pgenomen,
een schadelijke uitwerking
^ Pdaarop
schadelijke
g
heeft en onder bepaalde
omstandigheden
ook den
P
g
dood kan veroorzaken. De chemisch werkende,
I inweefsel aan:
vretende vergiften
" en het organisch
CJP
g
vele metaalverbindingen,
sterke zuren en alkaliën,
g
plantensappen
(wolfsmelk, kolokwint, e. a.) en
P
PP
. vlieg,gslangenenkele weinige
dierlijkestoffen S(P
gg
gif.) De narcotische vergiften veroorzaken, na een
voorbijgaande opwekking, een totale verlammingg
van het zenuwstelselzenuw-ver
'ten) en daar(
bilzenkruid
scheerling,
door den dood : opium,
g bilzenkruid,
P
belladonna, zaad van braaknoot, blauwzuur en verdamfen, Andere vergiften weder verstikkende
eensg en de beide werkin en
g : vingerhoedskruid,
vergiften
moederkoren, chloroform enz. De septische
p
s-rocessen:
slangen'stip g
veroorzaken rottingsP
^n
^of^
vergif,giftige stofwisselingsproducten( toxinen der
bacteriën. De tegen-giften of anti-dota zijnvoor elk
G. verschillend, teen
g zuren neemt men' alkaliën
alkaJ
((koolzuur-natrium, magnesia), teen
g bijtende
liën verdunde zurenbi
v. azijnzuur),
tegen
()
gen ratten
kruid (arsenicum) een versch bereid mengsel van
iJ zer-ox
draai en magnesia-hydraat, teen
3' deh
Yg
sublimaat eiwit, teen
g narcotica zwarte koffie of
van vergifcitroenzuur. — De snelste verwijdering
ten uit het lichaameschiedt
door braakmiddelen
g
•^ Jwonden door invretende
of door de maagpomp;
gP Pbij
of door uitzuigen.
stoffen ofloeiend
ijzer
g
g De verkoopan
vergiften in het klein is alleen aan aPoP
thekerseoorloofd.
g
Giftplanten,
p
^Pplanten, die voor den mensch schadeliJ ke bestanddeelen bevatten, worden, al naar de
werking
g van hun ' t, onderscheiden in narcotische,
en purgeerende.
De meeste G. groeien
bijtende
tafP g
^
ddenstoelen )
gezien van de vergiftige zwammen en P
paddenstoelen)
als onkruid lans
g de ween,
g in weiden en in bosschen.
dolik((een
De meest bekende inlandsche G. zijn:
J
)^ aáronskelk, slangenwortel,
n9'
herfsttijloos,
niesgras),
f^
wortel keizerskroon, eenbes, sneeuwklokje,
7 narcis,
sneeuwbal, wolfkers, zwarte nachtschade, bitterzoet,
dolle kervel,
doornappel,
n9^
pp > bilzenkruid, waterscheerling,
hondspeterselie,
kolokwint,
gouden
regen, monnikska
p >
9
e9
p,
ridderspoor, zwarte niesworrel, akelei, papaver, stinenz.
kendeouwe,
9
Giftslangen,
^ ^ slap g en met gifklieren en -tanden.
In de bovenkaak der G. zitten een of tweeaar
P
holle tanden(gifttanden),waarvan de holte aan den
voor- en bovenkant de uitloozingsbuis
van de9gifg
en van voren aan den onderkant
klier (a) opneemt
P
weder een buitenwaartsche opening
P g heeft. (fig. 655).
zijnzijn
alle G. levendbarende slangen.
Waarschijnlijk
^
Men kent meer dan 200, inz. in de tropen
P sterk
vertegenwoordigde G. In ons land komt, hoogst
^
sporadisch,
adder (z.
aer
( a.) voor als G. Zie ook op
P
Brilslang.
nq
Giganten,
holo^
ie een woest geslacht
^
^ in de Gr. m
g
Yt
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655. Kop van een ratelslang.
a. giftklier. b. gifttand.
van reuzen, zoons van Gaea ; zij
bergg oop
^stapelden
P
berg
YmP te bestormen en werden door
g om den Olympus
Zeus en de Olympische goden,
oden, met behulp
P van
Heracles (Hercules), overwonnen en over deeheele
g
aarde verspreid
onder vulkanen begraven.
--De
P
^
Gigantomachie^strijd
strijd der Giganten,
was in de Oudg
heid eeneliefd
onderwerp
voor beeldende kunsteg
rP
naars.
Gihon heette een der 4 rivieren van het Paradijs
J
(Genesis 2 : 13). — G. bron en dal in de nabijheid
van JeruzalemP
( 2 Kronieken 32 : 30), tegenw. „TrapPenbron" geheeten.
g
Gi 6n havenst. in derov.
P Oviedo (in Asturië,
in het N.W. van Spanje), aan den Atl. Oceaan,
55 000 inw. ; zeebaden, zeevaartschool, haven, handel.
Gila,
^ ziJ riv. van de Colorado in Nieuw-Mexico
door de Gilaen Arizona, 955 K.M. lang,
g
woestijn.
,prov. in het N.W. van Perzië,
Gilán ( Ghildn
)P
smalle kuststrook aan den Z.W. oever van de KasPische Zee, 200 000 inw.( Gilanes, Ghileks) ; hoofdstad Resjt.
groep
Gilbert-eilanden n9
Ki smull-eil. ofLinie-eil. ), ^
P
van 17 Eng.. koraal-eil., in den Stillen Oceaan (Miq
} onder den equator;
cronesië)
zonder het eiland
Naoeroe, dat aan Duitschland behoort, 430 K.M2.,
30 000 inw.
Gilboa
^ggeb. in Palestina, waar Saul na den
verloren slag
de PhilistiJ nen, zich in
g tegen
$
zijnzwaard stortte (1
( Samuel1 ; )het lag gtusschen
den Jordaan en den Karmel en heet nu Ds'ebel
7
Fakoea.
Gilden heetten in de Middeleeuwen vereen
' en
gmg
van
vaneli
g kJgerechtigde
g
gmg
g tot behartiging
g burgers
hunemeenscha
eli'kJ belangen.
PP
g Aanv. waren de
^
G.odsd.
voor kerkelijke of liefdadige
rP kerkelijke
^
gcorporaties
doeleinden later werden het vooral ambachts-G.,
Geen buiten het G. staand
rP
ggesloten corporaties.
zijn beroep
Persoon mocht zijn
P uitoefenen. Om lid te
kunnen worden, moest men eerst een bePaald aantal jaren als leerling
^ggewerkt hebben, daarna werd
men ezel moest een aantal jaren bij een en denzelfden meesterediend
hebben en vervolgens
g een
g
Pooslan^in den vreemde werken. Daarna kon men,
na het maken van een
proefstuk, tot meester worden toegelaten,
g
^ soms daarna nog
g wachten, tot er
een meesterplaats
oPenkwam. De G. werden in larP
ter tijdeen belemmering^ voor den bloei van handel
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en nijverheid. In ons land werden bijJ de komst der
Fransche refugiés
na de opheffing
bnP
g van het Edict
van Nantes de belemmerende bepalingen der G.
voor hen oopgeheven;
tijdens de Revolutie (in 1798)
Pgtijden
zeeheel
opgeheven.
g
Pg
Gilead, Israël. stad, land eneber
8 ^e aan de rivier
Jabbok, ten 0. van den Jordaan ; naast Bazan ook
de naam van heteheele
land aan de overzijde
g
van den Jordaan; behoorende aan de stammen
Gad en Manasse, tegenw. Ds'ebel-D8
7jilad.
7
Gilghit of Gilgit,
aan den bovenloop
g^ r. zijriv.
J
P van
den Indus, stroomt door de N.W. div. G. van de
mir;
grensdistr.
van den Eng.-Ind.
vazalstaat Kasjmir;
1
g
hoofdp
I. G.,
G. aan de G., 1490 M. boven de zee, met
fort.
j
zij zich zelven noemen, ManGilaken
of, zooals zi
goeni( „riv.-menschen" visschersvolk, aan de mondin8van de Amoer, alsmede in het N. van het ei l.
Sachalin; zijJ hebben een afzonderlijke
afzonderlijk taal; ruim
000 zielen.
Gillisland,geheimzinnig
ten N.O.
^g
g Noordpoolland,
P
van Spitsbergen, 811 °s N.Br., in 1707 door den Nederlander Gillis gezien en in 1870 door Heuglin
oP
u9
nieuw ontdekt, nogg nimmer betreden.
Gill
tenN.O.
N
Gilly,gem. in de Belg.
^ prov. Henegouwen,
g
van Charleroi, 24 445 inw.
Gilze en Rijen,^ ggem.
in het midden van de prov.
P
N.-Brabant, 4854 inw., omvat de dorpen
P Gilze, Rijen
en Moleschot; G.-R. is een station tusschen Tilburg en Breda.
Ging ko-boom behoort tot de familie
taxus
der
Planten en
komt in ééne soort, de
Gingko biloba L. (zie
fig.. 656), in China en
Japan
P voor, kenmerkt
zich door breede wig-vormige bladeren ; de
vruchten wordeneg
Beten.
Ginneken en Bavel
gemeente in het Z.
656. Gingko-boom.
v. N.-Brabant, grenst
g
a. Spruit
met mannelijke,
aan de Belg. grens,
iJ
P
gr
7618 inw., veel bos- b. met vrouwel. bloemen,
c. vrucht.
schen, o.a. het bekende Mastbosch. — Ginneken> 1500 inw. is door een tramlijn met Breda
verbonden.
Ginsengwortel,
^ ^ wortel van twee Pplanten uit de
fam. der Araliaceeën : de Panax Ginseng in 0.-Azië
en de Araliauin
q ue
q olia in N.-Amerika. De G. is
alle
in China een beroemdeneesmiddel
tegen
g
g
kwalen die uit verzwakkingg voortkomen en daarom
zeer duur. In den vorm van eenpoppetje gesneden,
n,
ggekookt en daarna snel gedroogd,
g
^ is hijJ een wonderdadsg toovermiddel,
blij van
^ dat de Keizer als blijk
g
ge gunst wegschenkt.
Gioconda (La) of la Joconde, naam van FlorentiJ nsche edelvrouw Monna Lisa di Noldo Gherarmet Francesco Zanobi del Giodins in 1491ehuwd
g
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condo en wier portret in 1501 werd g eschilderd door
Leonard da Vinci, naam tevens van dit beroemd
schilderij, dat in het Louvre te Parijs
21 Aug.
Jhangt.
$^
^
1911 werd hetestolen
en langen
tijd gaf men de
g
gg
hooPoP
, het terugg te vinden. De dief, een Peru99ia,
had,
een It. werkman, die in het Louvreewerkt
g
bood het in Dec. 1913 te koop
P aan een It. antiquaar, A. Geri, door wiens toedoen de dief g earres teerd en het schilderijJ in beslaggg
genomen werd. Het
werd 31 Dec. 1913 aan de Fr.regeering
re eerie teru
eg gge
ven.

Gioia del Colle stad in derov.
P Bari delle Puglie,
g,

in het

0.

van Italië, 22 000 inw.

Giolitti,
^ Giovanni,
^ It.

staatsman,g
geb. 27 Oct.
1843 te Mondovi, werd in 1874 inspecteur-generaal
P
g
der belastingen,
in 1877 directeur-generaal
van de
g
g
Rekenkamer, in 1882 liberaal afgevaardigde, in
1889 min. van financiën, van Mei 1892 tot Nov.
1893 min.-president,
van Febr. 1901 tot Juni 1903
P
min. van binnenl. zaken, van Nov. 1903 tot Maart
- resi1905 en weder van Mei 1906-1900 ministerP
van 29 Mrt. 1911 tot 13
dent, daarna opnieuw
P
Mrt. 1914. Zijn
J opvolger was Salandra. G. was een
aanhanger
van het Drievoudig
g
g Verbond.
Giordano Bruno. Zie Bruno.
in
Giovinazzo, stad in derov.
P Bari delle Puglie,
g
het 0. van Ita li ë, aan de Adriatische Zee, 11 000
mw.
Gips,
p . mineraal, monoclien en wel in den reel
g in
den vorm van bladensoms
tot 2 M. lang)
sta
(
g) krilliseerende, waterhoudende, zwavelzure kalk, wit,
, geelachtig
ook 8^J"sachtig
g
g
g of roodachtigg gekleurd,
evlekt en geaderd,
van geringe
gevlekt
g
g g hardheid, in 400
dealen water oplosbaar; het ver li est, wanneer het
verhit wordt, zijn
G..
J kristalwater(gebrande
) De
(g
door het splijten
der kristallen verkregen
PJ
J'
g doorschinendeaarlemoerachti
glanzende bladen heeten
P
gg
vrouwenglas, vrouwenijs
^ of Maria9las. Soms is het
ook vezelachtig
zijde-G. of vederwit),
g ((vezel-G., zijde-G.
) korreli (albast), vlokkig schuim-G. of dicht en aardachtig. Het is zeer verspreid
vers reid in het gebied
ebied van beP aalde sedimentaire formaties. Gebrande G. wordt
in water een steenharde massa en wordt daarom ge bruikt om met mortel(G.-kalk of spaarkalk)
en met
P
cement(
te vermenen
g tot het maken van
teelvloeren en G.-figuren, stucwerk, voor verban
(z. G.-verband), als toevoeging aanporcelein,-den
^g P
enz. Versche G. dient tot bemesting.
g
i
n
1851
door
den
Ned. Mathi^sen
Gipsverband,
^
p
e
verband uit ggPs
uitgevonden
gegipste
banden( ^
eim
^
P re^eerde banden, die in lauw water gedoopt
g P moeten
worden) of van banden, die metP
gi s bestreken zijn
en snel hard worden; zeer nuttig
g tot het verbinden
van lichaamsdeelen, die ten behoeve van degenezin
eli k moeten blijven.
blijven
8 onbewegJ
(
9 f ) herkauwend
pardalis giraffa),
dier met buitengewoon
langen
hals,^ zeer hooge
l^
g
g
voor- en korte achterpooten,
geel
met zwart - bruine
rP
g
stervlekken;
het hoogste
(hoogte
^
g
gte
^ land-zoogdier
van den kop
P tot 6 M.), leeft in kudden in Afrika.
Tot de familie der G. Cameleop ardalidae behoorden
enkele fossielen(tertiaire) dieren: de Sivatherium,

de Helladotherium van Pekermi bij
J Athene en de
Samotherium van
het eiland Samos
en van de levende
dieren de okapi
P
(z. a.).
Girardin, Emile
de, Fr.ublicist,
P
g eb. 22 Juni 1886
te Parijs,
J van 1834
af lid van de Kamer van gevaardiden;
hi'J richtte
g
in 1836 het conservatieve dagblad
,La Presse" opP en
in 1866 de imPérialistische „Liber- 657. Kop
P van een Giraffe.
té"; vanaf 1874
was hij
J hoofdredacteur van het re ublikeinschP
liberale blad „La France", van 1831-55 was hijJ
est.
p hive Gay
y gest
ggehuwd met de dichteres Del
Apr.
P 1881.
a , stad in deprov.
Girgeh( Ds 9'irds ^'eh, Eng.
p
g Guerg)
G. (15 703 K.M2. (1491 K.M2 bebouwd), 460 000
inw.), in Opper-Egypte aan den Nijl
Nil, 2000 inw.
Gir^ , het A9rá9entum der Romeinen, het
Akragas
der Grieken, hoofdst. der It.pprov. G.
^
3035 K.M2., 394 000 inw., op
P Sicilië), aan de
riv. G. 27 000 inw.; versterkt kasteel, bib liotheek
tot haven van G.
P
( Lucchesiana) , Gr. tempelruinen;
Porto
dient het 9 K.M. van de stad verwijderde
Empedocle,
13 000 inw.
P
Gironde de 75 K.M. lange
Gironde,
g van de
g uitmonding
in het Z.W. van
vereende
8n
g Garonne en Dordogne
Frankrijk.
Frankrijk. — Het dep.
G.
^((10726 K.M2. 829 000
p
inw.),
) hoofdst. Bordeaux.
Girondi nee(Fr. Girondins , in de Fransche Revolutie dearti
P
P J der meestggematigde
g republikeinen,
welker leiders en woordvoerders in de Wetgevende
g
Vergadering, alwaar z
zijJin de meerderheid waren, en
in de Conventie ( V e r9niaud, Guadet, Gensonni,
Grangeneuve,
Ducos, enz.)) het dep.
n9
P Gironde vertegeng en
woordigden bijJ hen sloten zich aan Brissot,d,
Roland,
voor
Condorcet, Fauchet, Barbaroux enz. ZijJ
het doodvonnis van Lodewijk X V I, doch trachtten
hem door een beroep
op het volk te redden. 2 Juni
PP
1793 werden zijJ door de JacobiJ nen ten valggebracht;
tegen
31 Oct.
24 Oct. werd hetroces
P
g hen geopend,
gP
werden 21 G.e
g ' otineerd en verschi llende andere later eveneens.
Gitschin. Zie Jicin.
Giuliano in Campania,
, stad in het Z.W. van
p
Naels,
Italië, in derov.
16 000 inw.
P
P
Givet,^ stad in het Fr. dep.
P Ardennes, aan de Maas,
grens, 7800 inw.; 31 Aug.
bi'
J de Belg.
g 1914 door de
g^
Duitschers bezet.
Givors,^ s tad in het dep.
P Rhone in het Z.O. van
Frankrijk, aan de Rhone en het kanaal van G. (naar
(
Rive de Gier), 13 000 inw. ; veel industrie, o.a.las8
blazeri'en
J en hoogovens.
g
Gizeh Giseh Gize hoofdP1. van depprov. G.
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(1030 K.M2. bebouwd land, 460 000 inw.} in N.Egypte,
aan den 1. oever van den Ni'1;
J voorstad
gYP
van Cairo, 16 000 inw., ruinen van Mameluksche
paleizen; in de nabijheid
de P amiden van G. en de
PPyramide
Phint.
Gladbach 1) G. (ook München-G.), stad in het
reg.-distr. Dusseldorf in het Z.W. van Pruisen,
66 000 inw.; hoofdzetel der Ri Jnlandsche textielindustrie ; ijzergieterij
'en machinefabrieken. De
landgem. München-G. heeft 20 000 inw. — 2)) G.((of
Berginch-G.), stad in het reg.-distr.
Keulen, in het
g
Z.W. van Pruisen, 15 000 inw.; metaal-industrie.
Munster in het W.
Gladbeck,^ dorpP in het reg.-distr.
g
van Pruisen, 39 000 inw.; steenkolenmi nen en cementwarenfabricatie.
bi' de oude RomeiGladiatoren of zwaardvechters bij
nen kampvechters,
meestal slaven
krï e
evang ( J$^g
P
nen), die in het Circus tot vermaak van het volk

658. Gladiatoren.
op
P leven en dood met elkaar streden. Men had
verschillende soorten G., b.v. de netwerpers
rp
retiarii
welke trachtten hun tegenstander
te overwinnen,
8
door hem een net (jaculum)
) over de leden te wer 9
J bewegingen te belemmeren.
P en om hem zoo in zijn
De tegenstanders
der netwer Pers waren gewoonlijk
^
g
de vervolgers
) zoo ^genoemd, omdat zij,
(
g (sucetores),
er inesla
zijnde
^ d^
iJ het net af te weren, den netwerper
daar deze laatste, omrP moesten vervolgen,
g
dat hijJg
geen enkel wapen
P had om zich te dekken,
in zoo'seval
de vlucht ging.
^gFig.
g 658
g onmiddellijkJ oP
geeft
eeft een gevecht
tusschen een netwerper
rP en een
g
vervolger (naar een mozaiek, in Pompeii
in een^afP
kamerevonden
. De netwerper
8
P heeft den vervolger
het net omgeworpen, doch deze heeft zijn
^ linkerhand
reeds weer tot zijn
en zal den netwerper,
J dispositie
P
rP
volgens het bijschrift,
dooden. Geheel links staat de
J
lanista) . Verder waren er nog: de
oefenmeesterg
(
laqueatores, die in plaats
van een net een lassogeP
bruikten ; de mirmillones, zwaargewapenden, met
een zwaren helm en die ook veel tegen
rP
g de netwerpers
vochten; de samnites, een klassegladiatoren, gewapend als de Samnieten; de thraeces welke als Thrauites, die te paard vocheiérsewa
hPend waren; deequites,
g
ten; de cautervarii die in groepen vochten ; de dimachaeri, van wie verondersteld wordt, dat zijJ met twee
zwaarden streden • de meridiani, lichtbewapende
G.,
P
welke streden, nadat de wilde-beesten-spelen
P
geëindigd waren (dus 's middags) en de andabatae welke
geblinddoekt
streden.
g
plantengeslacht
uit de familie der IriG
Gladiolus, P
g
daceeën of Lise ewassen, komt voor in ong.
g 150
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soorten, waarvan in Europa
P slechts enkele, w. o. de
G. communis L., veel in tuinen gekweekt. Ze heeft
sterke vliezen om de knollen,
ge blazwaardvormi
den ; de bloemen zijn
purperrood.
J P
P
Gladstone, William Ewart, bijgenaamd : the Great
Old Man" („de Groote Oude ) ,Eng.
En . staatsman,eb.
werd in 1833
g 29 Dec. 1809 te Liverpool,
rP
lid van het Parlement, aanvankelijk
aanvankelij conservatief;
Peel in 1834 onderstaatssecretaris voor koloniën, van 1843-45 min. van handel, van 1852-55
kanselier van de schatkist in het kabinet-Aberdeen,
en in 1859 nogmaals
onder Palmerston ; na diens
g
dood in 1865 was hijJ de leider der liberale partij
p J
in het Lagerhuis
en in het min.-Russell ((tot 1866
1866)
g
was hij
J de leidende kracht; van 1868-74 en van
1880-85, verder van Febr. tot Juli 1886 en van
1892-94, was hij min.-president;
in 1884-85
P
bracht hijfhervorming
een ingrijpende hervormin
van ver
de
kiezingen voor het Lagerhuis
tot stand; de tegenslag
g
(nederlagen
gen in de buitenl. politiek
(
P
g tegen
g de
Boeren en in Egypte)
gYP ) wekten echter misnoegen
g te wijke voor
g en G., zoodat hijJ in 1885 moest wijken
Salisbury.. In 1886 en later in 1893 leed zijn
J homerule-bill voor Ierland (zie Home-rule) schipbreuk,
P
tengevolge van den tegenstand
in 1886 van het Lag
• ^in 1896 trad hijJ
ger-, in 1893 van het Hoo erhuis
8
nogmaals
in het Ppublieke leven op
g
P om teProtesteeren tegen
in Armenië;^g
gest
g de Turksche gruwelen
^
19 Mei 1898 te Hawarden; begraven in de Westminsterabdij.
was hij9 bekend inz. door
J Als schrijver
^J
zijnstudiën over Homerus. De verheffing
g in den
gravenstand, hem door koningin Victoria bij zijn
aftreden aangeboden,
wees hij
8
J van de hand. — Zijn
jongste
zoon Herbert G.
7 Jan. 1854, werd in
^ geb.
^
1
8
1880 lid van het Lagerhuis
en in 1886 lord van de
g
schatkist, van 1892-94 was hij
hparlementssecretaP
ris voor binnenl. zaken, van 1894-95 eerste commissaris voorublieke
werken, van 1905-09 minister
P
van binnenl. zaken; werd in 1910 als viscount lid
van het Hoogerhuis
en werd benoemd tot 8 ouvern .g
generaal van de Unie van Z.-Afrika.
Glamorgan,
graafsch. in het Z. van Wales, 2092
g ^ ln
K.M2., 1 131 000 inw.; veel delfstoffen; hoofdsi.
Cardiff.
Glarus, kanton in het 0. van Zwitserland, in het
N. en 0. door St. Gallen, in het Z. door Graubunden
en in het W. door Uri en Schwyz
begrensd,
69
Y
^
K.M2., 33 000 inw. 1 Kath.), Alpenland, dat door
de Linth wordt doorsneden ; in het voornaamste dal
wordt een belangrijke katoen-, wol- en zijde-industrie
J er leisteenfabrieken en kruidBgedreven, verder zijn
kaasfabrieken; de staatsregeling
^
l^ is er zuiver democratisch. — G. werd in 1395 onafhankelijk
J en trad
tot het Eedgenootschap
G. aan
8
P toe. — De h oofdst. G.,
de Linth, 5 000 inw.
Glas is een mengsel
g van verbindingen
g en van kiezelmetaal-oxyden
zuur met metaal-ox
den (natron, kali, kalk, loodo$Yd, enz.),
door smelting
g wordt verkregen
g en
biJ het dalen der temperatuur
taai-vloeibaar en
P
kneedbaar wordt, terwijl het bijJ verdere afkoelingg
hard en doorzichtig
of ondoor
J nen
g of doorschijnend
zichti^ (matglas)
wordt; het heeft een groote ohe(
g
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misehe duurzaamheid en wordt tot oPtische doeleindeninzonderheid het flint- en crown-G) of tot
einden(inzonderhei
gla in
en tot afsluiting van vlakken(
vlakkenlas
aangewend.
platen)) en ook in de kunstnijverheid
g
Naar de kleur wordt het in wit, ^^
groen en gekleurd
g
G. verdeeld. Het G. wordt vervaardigd
^ in9 lasblazeri'en
^ ^ alwaar het voor het G. bestemde mengsel
g
(„havens")
,havens"
(de
P
) groote kroezen of potten
^
^^satz" in
wordtesmolten
en daarna in de verlap gdeávormen
^,
g
wordteblazen
of gegoten
het gereed-gemaakte
g
g
gg
^
(slijpen
met kleine
glas
wordt door deglasslijperij
g
9
^p.1 (J
P
o een soort draaibank,
sliJPop
steengin en slijpschijfjes
of etsen) verder afgewerkt.
De glazenmaker
snijdt
g
J
g
het spiegel- en vensterglas
door middel van een
g
ruwen diamant (glazenmakersdiamant).
--(Bij
(J
(g
fig.
g 659. Het maken van flesschen). De glasblazer
^
neemt uit den oven met eenpijp
PJP (p de hoeveelheid

^,

--

°^i;; l^ h^ i

:

a

_---

^(!^^
^^ ^ ^^,I^^^I1h■11

d

659. Het maken van flesschen.
gesmolten glas, welke noodig is tot het maken van
grootte en rondt die massa
een flesch van bepaalde
P ^
af in de holten van hetalet
(m), doet ze in water
P
plotseling
over
P
g afkoelen en schuift ze gedeeltelijk
g
het uiteinde van deï a , na nieuwe
verhitting
g
ontstaat, door blazen en zwaaien,depeervorm
deeervorm (b),
en door vormen in een cylinder
de fleschvorm (c); de
Y
oPnieuw verhitte bodem (d) wordt aan een ijzeren
J
staaf vastgemaakt
en ingedrukt,
daaropP wordt door
g
g
bevochtiging
de flesch losgemaakt
van de blaaspijp;
^
ten slotte wordt de hals, door middel van de schaar"
^
ggevormd en de flesch dan in den koeloven gebracht.
Fig.
^fgeeft
g den vorm van een kristallen flesch weer.
In de laatste jaren
geschiedt
het blazen van glaJ
g
zen flesschen enz. ook machinaal.
e grootste en in ^
economisch opzicht
d
Glasgow,
g
^
P
belangrijkste stad van Schotland, in de graafsch.
Lanark en Renfrees aan de ClYde 784 000 inw.,
in 1450estichte
universiteit met sterrenwacht;
i;
teohn. school; kathedraal)
( 13e--15e eeuw); haven.
Glad hoofdsi. van het voomm, graafsch. G. in
Silezië, aan de Neisse in het re .-district
Breslau,
g
17 000 inw.
Glauchau, stad in het distr. Chemnitz (in het Z.

van Saksen),) aan de Zwickauer Mulde, 25 000 inw.;
textiel-industrie.
glas-achtige
op de aarden
Glazuur,
^ g
g bovenlaag
gP
vaatwerken, dient tot verfraaiing
g ervan en tot
bescherming
8 het indringen
g van vloeistoffen;
gtegen
het bestaat meestal uit kiezelzureloodoxyde
loodos de loodG.)^ ook wel uit zink-oxYde met loodoxYde vermengd
g
porcelein bestaat het uit kiezelaarde,
( email-G.) ; bijJP
ottenbakkerswaren
leem en alkaliën ( aard-G..) Op
PP
van keukenwordt het ook door vervluchtiging
8^g
zout aangebracht ( zout-G. ).
bijJ kaapP Palmas (OpperGlebo's, Afr. Negerstam
(PP
g
Guinea), zeelieden en handelaars, met de aan hen
verwante Kroe's en Bassa's 40 000 zielen.
Gleichman,
^ Johan George,
9 Ned. staatsman en
staathuishoudkundige,
^ ggeb. 19 Juli 1834 te Rotterdam, werd in 1871 directeur-secretaris van de Ned.
Bank, van 1877-79 min. van financiën, van 1880
—1901 lid en van 1881-1901 voorz. van de Tweede
Kamer, van 1901-1905 lid van de Eerste Kamer,
werd in 1898 min. van staat;est.
P 1906.
^ 30 Apr.
in het
Gleiwitz,^ stad in het re g.-distr. Oppeln,
PP
Z.O. van
rov. Silezie),
Pruisen67 000 inw.; hoogg
ovens, ijzergieterijen
en glasblazerijen.
J
g
Glen More nan Albin, dal in het Schotsche aafsch. Inverness, 100 KM. lang, met verscheidene
merenLochYNess door het Caledonisch Kanaal
verbonden.
Glens Falls, stad in den staat New-York in het
N.O. der Ver. Staten, 13 000 inw., met South-G. F
15 000 inw.
Gletschers,
welke zich van de firns ijsmassa's,
J
sneeuwvelden der hooggebergten en der poollanden
P
zij ontstaan doorzij
langzaam
naar een dal beween;
g
g
van de firnsneeuw door den druk
dat de ijskristallen
der eigen massa en onder den invloed van de warmte der zon en die der aarde tot een comPacte ijsen zich in beweging
' zet' samenpakken
G.-is
massa (
gmg
^)
P
ten. De opP den G. vallende steenblokken enpuinP
massa's vormen de moraines ; door smelting
van het omringende
ijs
g
J blootgelegde steenblokken
Wanneer de G. een rotswand
vormen de 0.-taels.
f
bereiken, vormen zijJ G.-cascades. Door zonnestralen,
lucht en regen
door wegsijpelend water,
g van boven,^
lucht en druk van binnen, door smeltwater, lucht en
aardwarmte van onderen, heeft afsmeltingg (ablatie)
(0.-poort)
plaats. Uit het uiteinde van den G. (
) breekt
p
dan inz. des zomers het water door en vormt 0.beken welker water G.-melkgenoemd wordt). Het
beken(welke
door de G. en hun movan een zijdal
raines heeft somwijlen
het ontstaan van ijsmeren
J
^
bijden Aletsch-G. .
tengevolge het
bij
(het" r'elen-meer
J
De meer dan 2000 Alen-G.
bedekken 4000 K.M2.,
P
zijn
) tot 300 M. breed, hebben een dagelijksche voortbeweging
gig van 0,15 tot 1,3 M.; de Groenlandsche
G. eene van tot 22 M.er
P dag. ^In Graubunden
worden de G. wader" genoemd, in Tirol f erner"
of firne" in Salzburg en Carinthië kees" in
Noorwegen bra" in IJsland 'iikull". Bijzonder
zijngletschers
de letschers in Groenland, waar de tot
groot
^ zijn
in zee reikendeoote
g afbreken „de G
gr G.-tongen
Wanneer in
wegdrijven.]
kalft" en als ijsbergen
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luca)., en verder de Kleine G.
Lam orhiza s plendidula ). De laatste
(7^
is in Juni zichtbaar, de eerste
meestal vroeger.
8 ZijJ heeten G. omdat
mannetjes als de wijfjes
zoowel de mannetjes
op
achterlij witte vlekken hebP het achterlijf
die lichteven,
zoodat het
g
De G. komen
J
^oene vonkjes lijken.
vooral in het 0. van ons land voor.
fi.662.
g
Globe(Lat. „bol"), in de aardri Jksen sterrenkunde een bol met een
afbeelding
g van de aardoppervlakte
PP
of van den schijnbaren
hemelbol oop
J
zijn oppervlakte.
De aard-G. bevat
PP
in hetadennet
ingeteekend
de
^
g
topografische eenheden in juistere
] stere
wederziJ dsche li gig s- engrootte^
verhoudingen
dan op
P de vlakke
8
660. Een typische
Zwitsersche
gletscher.
^
YP
wereldkaart mogelsJ k is. De reliëf-G.
De ,Mer de Glace" bijJChamonix,
stelt daarbijJ ook noggde verticale
gesteldheid voor; evenwel met sterke
den zomer G.-water in eensleet
stort, vormt zich overdrijving
der hoogteverhoudingen,daar de
P
vaak een cylindervormig
op bodem toe. hoo^te beren
gat,8tot
oPden aardbol
Y
^ den
J
g in werkelijkheid
Vaak helen
steenera zulk een g
geen grooter
oneffenheden zijn
dan bijv.die op de
P mede neer evallen
g
^
JP
schil van een sinaasappel.
De hemel-G. stelt de
8at door rotatie
PP
uitschuren. Zulk
voornaamste sterrenbeelden en sterren voor, beeengat in den G.
nevens de cirkels die men zich opP de aarde en aanheet G.-molen, in
den hemeletrokken
denkt. OpPde wereldtentoon8
den bodem reuzenParij in 1900 was een aard-G. van
stellinge
8 Parijs
ketel. Op
M. doorsnede, die in draaiende beweging gePPplaatsen,
waar vroeger
houden werd, terwijl een er om heen loopende
g G.
P
warent worden
wenteltraP in staat stelde, haar van alle zijdente
zulke ketels in den
bezien.
bodem aangetroff en.
Glimmer of Mica,
groep van mineralen, waarvan alle
leden zich o. m.
661. Gletscher-moraines.
kenmerken door 8. Zij-moraines.
)
m.
m Middenzeeroote
splijt$^
PJ
moraines. e. Eind-moraines.
baarheid volgens
een der zijvlakken,
zoodat het gesteente
in uiterst
J
8
dunne, meestal elastisch buigzame
plaatjes
P ] es ver
g
deeld kan worden, die voor velerlei doeleinden
I
J 1)
ggebruikt kunnen worden. De hoofdsoorten zijn
muskoviet of kali-G., zilverwit of althans altoos licht
gekleurd, 46-48 %
o kiezelzuur, 31-36 %0 aluinaarde,
verder i J
zerog d,
kali, water
en florium
• 2 magY
;
2)
662. Glimwormen.
nesia-G., meestal zeer donkergekleurd, bevat
minder kiezelzuur (38-43 ° o)
, maar meer ijzeren
Glockner,^ Groszglockner,
top
^ hoogste
^
g
P van de Hohe
als nieuw bestanddeel ma esia10--30
°o).
Tauern, op
grens van Tirol en Karinthië, ^3798 M.
M.,
(
Pde ^
Glimmerlei,^ leiachtiggesteente,
met denletscher
der Pasterze.
^ bestaat uitglimg
^g
g
mer en kwarts in zeer verschillende verhoudingen;
Gloeilicht, straalt uit vaste lichamen,welke door
g
als toevallige bestanddeelen kunnen allerlei andere een vlam of door electriciteit totloeien
gebracht
g
g
mineralen oPtreden.
zi n. Gasgloeilicht, Auerlicht, Auersch gloeilicht, door
Glimwormen,^ n aam van eenige
g insecten, die be- den Weener scheikundege Auer von W elsbach in 1885
hooren tot heteslacht
Lam^rus van de fam. der uitgevonden
manier van gasverlichting,
g
g
g
^^ waarbij in
Weeklijfkever
Weekli' kevers (Malacodermata) van de orde der een, door toevoeging
van lucht, lichtloon brandende
gmg
komen het meest en het grootst voor in gasvlam, een den mantel der vlam omsluitend
Amerika; in ons land de Groote G.Lam
rus nocti- ^663)
gloeikousje (zie fig. 663 wordt gehangen.
Dat
(
g
g
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gloeikousje
] is vervaardigd
g van een weefsel, waarin
8
thorium met een geringe
zeldzame (elementene
gtoeg
schijfje SS
van cerium)) verwerkt zijn.
vo
J Het schijfje
ontsteken
verhindert dat de bijJ
plaats hebbende ontploffing
g tot de
P
P
luchtgaatjes
LL omlaag
g ]
g slaat. Bij
G.ft
g88het lichtgas
g ong.gvijfmaal
zoooote
^ lichtontwikkelinggals bij
denleufbrander,
in verband waarg
mee het G. minder verbrandin producten
en hitte ^
geeft dan hetgeP
woneaslicht.
gaslicht. OpPdezelfde wijze
J
heeft men benzine9loeilcht,petroleump
bij 663. Gas9gloeilicht en spiritusgloeilicht, bi
welke verlichtingswijzede vloeistof gloeilicht.
g
vóór de verbranding
totg
gas8eg
maakt wordt. In de laatste jaren is men het
staande G.aan
g door hangend
( z.g.
g vervangen
g
invertlicht
), dat zuinigg brandt en helderder licht
J het electrisch G. dient als lichtbron
Beeft. Bi'
een kool- of een metaaldraad,
welke door de warmteopwekking
g
P
van den electr. stroomloeiend
g
wordt en die ter bescherming
tegen
g verbrandingg in een zooveel
mogelijk
glazen bol
g J luchtledigen,
g ^g
is ingesloten.
De gloeilampen
g
g
P
met een metaaldraad als lichtbron hebben de kooldraadlamen geheel
verdrongen.
Voor de
g
g
P
van de metaalvervaardi^g
'
dradenebruikt
men zeldzame
g
metalen: osmium, tantalium, zirDf
conium enz. In ons land bestaan
groote fabrieken van metaal- 664. Electr.
Phili s te
draadgloeilampen (Philips
ggloeilamp.
P
Eindhoven; Poe
p te Venlo enz.).).
reg.-distr.
re .-di.
s tad in het Pruis.
Glogau.
Gross-G.,
g 1)Gross-G.
Liegnitz, in het N. van Silezië, aan de Oder,
25 000 inw. >• suiker-, siroopJ
P en sti fselfabrieken,
sPoorwèg werk
) Stad in het Pruis.
P laatsen. — 2)
reg.-distr.
0PP
eln in het Z. van Silezië, ook Ober-G.
g
ggeheeten, 7000 inw.
Glommen-Elf of Stor-Elf, de grootste riv. van
Noorwe
Scandinavië,
in g en, ontspringt in een
klein bergmeer
bij
g
J Róraas en mondt bijJ Frederikstad uit in het Ska errak
;^ lengte
g 567 K.M.
g
Derby,
GlossO
p, stad in het graafsch.
gr
Y in het N.
van Engeland,
^ 22 000 inw. • , katoenindustrie.
g
Gloucester Glocestergraafsch. in het W. van
Engeland,
3220 K.M2,.
g
g
^ met den titel van hertogdom,
673 000 inw.; veeteelt, zuivelbereiding
g Gloucesterkaas); de hoofdst. G. aan de Severn, 50 000 inw.;
haven.
G loucester, haverast. in het N.O. van de Ver.
Staten, in den staat Massachusets 26 000 inw.;
visschershaven.
Gloucester,^ Humphrey,
p y^ hertog
g van,ggeb. in 1391,
zoon van Hendrik 1 V van Engeland; na den dood
hij
van zijn
J broeder Hendrik V, in 1422, werd hij
voogd
g over diens zoon Hendrik VI, raakte door
zijn
huwelij (in 1425) met gravin Jacoba van
J huwelijk

wegens
•
( )in oorlog8met Bour ondië;
g
g
hoo ^
hoogverraad
werd hij
doch
J gevangen
g
g g genomen,
dadelijk
be
) dood in zijn
J bed
J daarop
P ((23 Febr. 1447)
gevonden.
Gloversville, stad in het N.O. van de Ver. Staten, in den staat New-York; 18 000 inw.
Gloxinia,^ P anten gesl. uit de fam. der Gesneriaplanten uit tropisch
Amerika,
reeën, overblijvende
P
J
P
metoote,
g bloemen, in ons land
^ klokvormige
kasplant.
P
Ts'e
' ow
Gluchow, stad in hetouvernement
g
]^
in het Z.W. van RuslandDn'e rPg
ebied , 15 000
inw. ;graanhandel.
Gluck Christoph
p Wilibald, ridder von, D. comPoeist ^g
geb. 2 Juli 1714 te Weidenwangg in de Obereerst opera's
in den toen
P
P
Pfalz^ componeerde
heerschenden It. stijl
J en trad in 1762 als hervormer
der opera
op
0 heus," waarop
P Alceste"
»
P met „Orpheus,"
P
hij liet in 1774
en Paris
en Helena" volgden;
hij
»
g
I higenia in Aulis" en in 1777 „Armida" te Parijs
»P
opvoeren
en triumfeerde ald. over de It. partij
P J
P
I higenig auf Tauris" in 1779;
onder Piccini met »P
gast. 15 Nov. 1787 te Weenen.
GIuCOSe. Zie Druivensuiker.
driewaardige
o f oliezoet, eenvoudigste
Glycerine
8s
g
Y
alkohol die in de vetten aan vet- en oliezuren
is g ebonden, ontstaat steeds bij de wijngeest-gistingvan suiker; zij Jwordt fabriekmatig
g uit den
afval van kaarsen- en zeepfabrieken
gewonnen;
P
g
een kleurlooze, zuiver-zoete siroop,
P S.G. 1,265;
wordt hard bijJ —40° en smelt dan weder bijJ
^ 17°,
^ kookt bij
J 290°, trekt uit de lucht vochtdeelen aan. De G. wordtebruikt
bijJ de fabricatie
g
van likeuren en essencen, tot vervalsching
g van
wijn
) en bier,^ ook in de ververijJ en katoendrukkeri'
als smeermateg
), als vullingg van gasmeters,
riaal voor fijnere machinedeelen,
tot het vochtig
8
houden van snuif, mosterd en leem; in deeneesg
kunde tot het conserveeren enrae
P Pcreeren en
voorgeneesmiddelen,
voor zeepen
g
P en haarwaters,
teen
g ruwe huid enz. Ze is volkomen onschadelijk.
Gmhnd of Zwabisch-G. stad in het Jagst-distr.
g
in het N.O. van Wurttemberg, 21 000 inw.
mengsel
van
veldspaat,
een
kristallijn
Gneis,
P
g
kwarts enlimmer,
g
^J
^onderscheidt zich door zijn
lei-constructie van graniet, dat dezelfde samenstellip gheeft; naar de hoeveelheid en de rangschikg
kingder glimmerblaadjes
] wordt het in verschillende
g
soorten verdeeld. Het G. is een zeer oudesteente.
g
Omtrent het ontstaan ervan loopen
g
P de meeningen
uiteen.
het
Bromberg,
Gnesen, stad in het reg.-distr.
g^
g
N.O. van Pruisen, 25 000 inw.; domkapittel
van
P
in 965
gebouwd);
het aartsbisdom G.-Posen;
dom;
g
fabrieken;,P
paardenmarkten. Tot 1320 kroningsstad
g
der Poolsche koningen.
g
Gnoe. Zie op
p
P Antilopen.
Fr.), in de 18 ^eeuw in zwangggekomen,
Gnomen Fr,
Gnomon(
g
naam van de, dikwijls
J als schatbewakers voor gestelde, aard- en berggeesten.
gg
Joden en
Gr. bij
Gnosis(Gr.),
Gnosis
J
J de Alexandrijnsche
de oude Christenen de diepere
kennis van de bijbel
J
P
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en kerkleer, in tegenstelling
g
g
g
g van het godsdienstige
volksgeloof
( Pistic) . De Gnostici trachtten met bes
hulPvan cosmogenische
theorieën en Oostersche
g
mythologie de absolute beteekenis van den Christelijkersodsdienst
vast te stellen, inz. ter onderg
scheidingan
het Jodendom, en het Christendom
g
voor te stellen als het hoogste
^ heilsprincipe, als
wereld-principe. — Gnosticisme^ het geheel
der door
g
de Gnostici opgestelde
systemen.
PgY
Goa ( juister Gowa),
) Port. bezittingg (behoorende
tot heteneraalouvernement
van Indië), aan de
g
g
kust van Malabar in Voor-Indië, 3370 K.M2 ., met
het eiland Angediva 476 000 ,
inw.; hoofdst. Pandsjim,
Pan9am of Villa nova de G. (Nieuw-G.),
(
) aan de
monding
g van de Mandawi, 9000 inw. ; zetel van
denouverneur-eneraal.
— Oud-G.,
Oud-G. ruïnenstad,
g
g
inw., vroegere hoofdst. van het Port. onderkoninkrijkIndië.
schiereil. aan de N.-kust van Z.-Amerika,
Goajira,
j
Goaira
behoort sinds 1891 tot Columbia (dep.
P Magdalena),
tegenw. afz. territorium,
bewoond door de oorlog-g
zuchtige,
g ^ nomadische G.-Indianen^ 40 000 zielen.
Gobelins,
^ kunstvol naar voorbeelden geweven
g
landscha
landschappen
en of andere tafereelen voortapijten,
PJ
stellend en inz. dienende tot bekleedingg van wandvlakten,enoemd
naar de familie Gobelin, welke
g
deze oorspr.
P in Vlaanderen bloeiende industrie in
de 16e eeuw te Parijs
Parijs tot ontwikkelingg bracht.
De G.-fabriek werd door Lodewijk X I V tot een
staats-inrichting
g verheven, welke, vanaf 1826 met
de Savonnerie ( een andere tapijtfabriek,
te Chaillot
in een voorm. zeepziederij
J gevestigd)
P
g ) verbonden,
g
thans nog
g bestaat.
Gobi Ghobi, Mong oolsch , S'a-mo (Chineesch),
d. i. „Zandwoestijn",
het 0. deel van de woestijn
Han-Hai in Centr.-Azië, een steppenen woestijnPP
Jn
hoogvlakte,
waarin het Pe-sjan-geb.
] g
( (d. i. ,N. ^
geb.",
eb.", tot 2300 M. hoog)
ligt; de laagste plaats
(in
(
P
gg
het 0.) ligt
nogg550 M. boven de zee; de G. be^
slaat hetootste
deel van Mongolië,
is bijna
bijna 2
^
g
K.M. 2 groot.
Goch, stad in het reg.-distr. Düsseldorf, in het
Z.W. van Pruisen, aan den spoorweg
P
g Bostel-Wezel,
11"000
inw.^P
• liiche-weverijen
leerlooierijen
J ^ leerlooierijen.
t
En . Godavery). 1) Hoofdriv. van Dekhan in'Voor-Indië, ontspringt
P ^ aan de 0.-zijdevan
de W.-Ghats en mondt met een delta in de Golf
vannBen
g alen uit;^ 1345 K.M. lang.
g — 2)) Distr.
.^
van het En .-Ind.
presidentschap
PMadras, 12 421
P
g
K.M.2, 1 651 000 inw. ; hoofdst. Kakinada.
R narok in de Noorsche
Godenschemering
g (o9
mythologie de onder
P
g ars
g der wereld, die plaats
heeft, nadat deoden
in den strijd tegen de hun
gg
vijandige
machten op het
gevallen
zijn,
P veld Vigrid
gT
g
op
P V idar en V adi na; onder dezen ontstaat dan
een nieuwe,elukza
' e wereld met een verjongd
J g
g
oden
^ narok is
g
g eslacht. De vertalin
g G. v oor R
niet juist;
het zou Godenlot" moeten zijn.
]
J
en badplaats
in het Pruis.
Godesbegemeente
Godesberg,
g
P
re g.-distr. Keulen,^P
op den 1. Ri Jnoever,16 000 inw.;
alcalisch-salinische staalbron; kasteelruïne.
Godfried van Bouillon. Zie Bouillon, Godfried van.
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Godhavn,
^ Pplaats en district op
P de W.-kust van
Groenland, aan de baai van G.,
G. op het eil. Disko;
ongg. 350 inw.; bij G. is in 1907 een biologisch
station opgericht.
Pg
André, Fr. sociaal hervormer,,
Godin, Jean Baptiste
p
geb.
26
Jan.
1817 te Esquehéries,
wist zich van
q
8
werkman totot-industrieel
opP te werken en
^
richtte in 1862 zijn
te Guise (welke
Jijzergieterij
(
o.m. de veelgebruikte
gegoten
fornuizen
8g ijzeren
g
levert) in tot een z.g.8 familistère (een vereeniging
8in8
vooremeenscha
eli'ke
volgens het
g
PP
J productie,
P
est. 15 Jan. 1888 te Guise.
beginsel van Fourier),gest
stad in het Z. van Moravië aan de
g^
March, 12 000 inw.; keizerlijk
) slot; bruinkoolgroeven.
(God behoede den Koning
God save the Kingg!God
!),
n9
naam en refrein van het Eng.g volkslied; gedicht
g
enecom
oneerd
in 1743 door Henry
y Carey.
P
y
g
Godsoordeel, Godsgericht, ordalie, in de Middeleeuwsche rechtsplegingeen beslissing
g over de schuld
of de onschuld van een aangeklaagde, z..
g door het
onmiddellijk ingrijpen van God, die den onschuldige
$re
moest beschermen. De meest bekende G. waren:
het tweegevecht,
de vuurproef,
de waterproef,
^
g
rP
deroef
van degewijdebete, de proef
van het
P
P
he' ' Avondma
a 1en ded kruis roef.
Sedert de 15e
P
eeuw is het G. door de invoering
s van het Romeinsche recht buitengebruik
geraakt.
g
g
Godsvrede(Lat. Treuga Dei), het verbod om de
wapens
te voeren in den tijd
J d tusschen WoensdagP
gavond en Maandagochtend,
voor het eerst in
g
de lle eeuw ingevoerd
als een poging
P ^g door de
g
Kerkedaan
om het oorlogvoeren
te beperken,
g
g
P
later door verschillende concilies uitdrukkelijk
J
bevolen en ook uitgebreid
tot
feestdagen
en
van
g
toepassing
op kerken, hospitalen
en kerkP
e
g verklaard P
hoven, enz.
Godthaab,
^ P1. en distr. aan W.-kust van Groenland, ong.
plaats G. is het
J de P
g 1000 inw.; nabij
zendings-station Neu-Herrnhut, met on gg. 300 inw
Godoenow Boris Fedorowitsj,
7 Russ. czaar, geb.
omstr. 1551, regent
gedurende
de minderjarigheid
] g
g
g
van Fedor I, maakte de Russ. kerk los van het
patriarchaat te Konstantinopel
P
P (1589), liet in 1591
den troonopvolger vermoorden en werd na den
dood van Fedor ((1598)
) zelf czaar;
g gest. Apr.1605
GodO
Godoy, Manuël de, hertog
g van A lcudia,g eb. 12
verwierf als minnaar van
Mei 1767 te Baadoz,
j
koningin
8^ Maria Louisa en als gunsteling
8^ g van Karel
IV de hoogste
P ] overreedde in
^ ambten in Spanje,
1795 zijn
J vorst mede den vrede van Bazel te
sluitenvandaar
zijnJ titel „Prins des Vredes", Prin(
cie
P de la Paz werd in 1808 door een militair
en door de
oproer
te Aranjuez
Aranjuez ten val geb
P
g
Franschenevan
eng
gezet; Napoleon
bevrijdde
p
g
g
hem en bediende zich van hem om Karel IV en
diens zoon te Bayonne
te bewegen
tot troonsgen
Y
afstand; in 1847 werd hijJ in rangg en bezittingen
g
hersteld;est.
J HijJ was een
g 7 Oct. 1851 te Paris.
karakterloos mensch, die zich ten koste des lands
verrijkte.
von, Pruis. ggeneraal,geb. 10 Dee.
Goeben,^August
^

>
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1816, in 1833 officier; 1836-40 diende hij
J in
Spanje,
was in den D.-Deenschen Oorlog
g van
Pa ]
bijbi Dn
1864 bevelhebber van een brigade
PPel en
Alsen, in 1866 van een divisie, in 1870-71 van een
legerkorps (S Picheren, Metz),) won als opperbevelPP
hebber 19 Jan. 1871 den slaggbijJ St.-Quentin^g
gest.
als commandeur van het 8e legerkorps te Koblenz,
13 Nov. 1880. — G. naam van een D.antserP
kruiser van 23 000 ton, die zich in Aug. 1914 met
de Breslau, een kleinen kruiser, in de Middell. Zee
bevond, naar de Dardanellen vluchtte en in T.
denst overging.
Goede H o0
^
p ^ Kaapp de. Zie Kaappde Goede Hoop.
Goedereede. Zie Goeree.
Goede Tempelieren Orde der. Zie Orde der Goede
Tempelieren.
p
Guzerate).
(Eng.
Goedsjrat
7
) 1)) Deel van
l
(
g Gujerat,
de Z. divisie van het En .-Ind.
presidentschap
P
P
g
Bombay,
Y vroeger
g een machtigg koninkrijk, 26 666
inw.; omvat ong.
K.M. 2 701
g het schiereil. G.
( Kathiawar, Ar. Ds'asira). -- 2) Distr.-hoofdst. in
Pendsjaab,
in de div. Rawalpindi;
aan den voet
J
P
van den Himalaja,
J 19 000 inw.
Goe anverwellensluis^ dorp
rP in de Z.-Holl. gem.
g
Heekeren, aan den Holl. IJsel tusschen Haastrecht
en Oudewater, bekend door de aanhouding
(
g (Juni
Wilhelmina van Pruisen,ggemalin
1787) vanrinses
P
gaf
van stadhouder Willem V, wat aanleiding
gg tot
Patriottentijd).
den inval der Pruisenzie
(
9)
13
Goeje,
Goede Michaël Jan de, Ned. oriëntalist, geb.
g
Aug.
g 1836 te Dronrijp
JP in Friesland, werd in 1866
buitengewoon
en in 1869 gewoon
hoogleeraar
te
g
g
g
Leiden en bibliothecaris der Oostersche handschriften en in 1877 hoogleeraar in het Arabisch, bezorgde de uitgave
van tal van Arabische werken;
g
gest. 17 Mei 1909 te Leiden.
Goelet, naam van kleine oorlogsscheepjes, die
vroeger
werden.
g
g in de Middell. Zee gebruikt
Goenoeng,
g, Maleisch = berg.
g Api
p
g Goenoeng
,vuurber
g " , naam van tal van vulkanen in
Ned. 0.-Indië, o.a. van een vulkaan in deoe
gr P
der Banda-eil. in de Molukken, welke een afz. eil.
vormt en 600 M. hoog
is;
van
een
steeds
rookenden
g
krater op
P het eil. Lombok; van een vulkaan, die
een afz. eil. vormt aan de N.-0. kust van Soembawa enz.
van,gouvemeur-generaal
van
Goens Ri'cklo
^
g
Ned.-Indië, ggeb. 24 Juni 1609 te Rees (hertogd.
g
Kleef , van Friesche afkomst, trad in 1631 in dienst
van de 0.-Ind. Compagnie, klom in dienst van dit
lichaam oP^werd in Jan. 1654 aangesteld
tot raad
g
extra-ordinair van Indië, veroverde en vernielde
in datzelfde jaar 40 Port. fregattenop
o de kust
van Indië vroeggin Oct. 1654 ontslag,
g^verliet Jan.
1655 als admiraal van een retourvloot van 14
schepen
Batavia en kwam in Sept.
P
P van dat jaar
in het Vlie aan. In Nov. 1656hij
opnieuw
P
8'mghij
naar Indië, inspecteerde
in Mrt. en Apr.
P
P 1657 het
etablissement der Compagnie
aan de Kaap,
Pa$^
P^ bekleedde in Indië hooge
g waardigheden,
^ behaalde oop
g
de kusten van Coromandel en Malabar tal van
overwinningen
op
werd in 1659
P de Portugeezen,
g
g

Raad van Indië, in 1664ouverneur
van Ceylon,
8
Y ,
in 1672 superintendant,
admiraal en veldoverste
P
van Ceylon,
Malabar en Coromandel,
^ versloeg
Y
g in
dat jaar
een Fr. vloot onder La Ha y,
ye, werd in
J
1675 directeur-eneraal,
in 1678 na den dood van
g
Maet.0y cker,gouverneur-eneraal
tot 1681. In Nov.
g
g
1681 verliet hij
hi' Batavia als admiraal van een retourvloot, kwam in 1682 in Nederland aan en stierf
14 Nov. van datzelfde jaar
te Amsterdam.
J
Goentoer (Mal. „donder"), voornaamste top
van het Goentoer- 9geb. in de Preang er-reg entscha
PPen
op
P Java, vulkaan, 2244 M. hoog.
g
Goeree, W. helft van Goeree en Overflakkee(z. a.).
Goeree,
gem. in de Pprov. Z.-HollandPop hetge^ g
li'knami
J
g e eiland, 1186 inw. bevat uitsluitend
het oude stadje
G. dat vroeger
t G.,
g na Brielle de voornaamste stad was van de heerlijkheid
Brielle en in
J
het eind der 15e eeuw een bloeiendelaats
met
P
veel vischvangst
Engeland,
Oostzee,
g en handel op
P
g
^ de Oostzee
Frankrijk,enz. De verzandingg der haven maakte
aan dien bloei een einde.
Goeree en Overflakkee, een der Z.-H. delta-eil.,
ingesloten
door het Haringvliet en de zeemonden,
g
die de voortzetting
g daarvan zin
J^ het Volkerak,
de Krammer, de Grevelingen
of Bieningen
en de
g
g
Noordzee, 220 K.M2 .olderland
bestaat,
afgezien
P
^
g
van de duinen,eheel
uit zeeklei. In de 18e eeuw
g
kwam door bepoldering
P
g tot stand
g de verbinding
tusschen Goeree en Overflakkee.
Goereesche Gat,^ d e trechtervormige
g mond van
het Haringvliet, tusschen Goeree en Voorre • de
Z. vaargeul
heet Slig
J k at, de N. door de zandg
bank Hinder ervanescheiden
at.
Noordergat
g
^ Noorder
op het Zeeuwsche eil. Z.-Beveland,,
P
7686 inw., omvat hoofdz. het stadje G. aan de
spoorlijn
Rosendaal-Vlissingen,
Rosendaal-Vlissin
P
g^ haven aan de Oosterschelde, zetel van een kantongerecht; Groote
of Maria-Magdalenakerk (Gothisch,
{
, in 1420 vo ltooid . — G. dankt zijn bestaan aan het slot
Ostende, in de 14e eeuw in het bezit van het 8eslacht Bor8elen. In 1577G.
8^g naar de Staatsche
zijdeover.
Goes, Van der, Ned. dichter. Zie Antonide8 v. d. G.
Goethe,
von, Duitschlands
s Johann Wolfgangvon
grootste dichter,geb. 28 Aug.
ug 1749 te Frankfort
gr
a/d Main, zoon van
den keizerliJ ken raad
Johann Caspar
G.gep
doopt
P 31 Juli 1710;
gest. 25 Mrt. 1782) en
van Catharina Elisabeth G.
^ geb. Textor
(eb.
g 19 Febr. 1731,
gehuwd
20 Aug.1748,
g
}
P 1808),
gest. 13 Sept.
kwam in den herfst
van 1765 op
P de universiteit te Leipzig
Pg en
bleef daar tot 1768, in
665. Goethe.
1770 op
P die te Straatsburg (invloed van Herder, liefde voor Frederica
Brion te Sesenheim,P
promotie tot licentiaat in
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de rechten opP
6 Augustus
^ 1771); in 1772 kwam
hi aan het Reichskammer gericht", te Wetzlar
hij
Lotte),
(kennismaking
(
g met Charlotte Buff(Werthers
van den herfst van 1772 af was hijJ weder in Frankfort; in 1775 liefde voor Liii Schonemann, reis naar
Stolber9 , betrekkinZwitserland met deebroeders
g
gen met Lavater, Fritz Jacobi e.a. Met G.'s komst
te Weimar7( Nov. 1775 ,) waartoe hijJ een uitnooont' van den jongen
digrog
g Karel August,
] g hertog,
^
^^
J sentimenteel-nationalistische stormg was zijn
afgesloten. Zijn
af
in werkelijkheid
gpg
en drangperiode
zijn:„GStz" (1773),
hoofdwerken uit dieeriode
zijn:
P
Werthers Leiden" (1774) en het grootste deel van
Faust"die
( eerst in 1790 als „Fragment" verd
schen
e en in 1808 volledig).
g ) Te Weimar (vriendcha eli'ke verhoudingg tot Mevr. vo n Stein)) trad
sschappelijke
G. in den staatsdienst en werd in 1776 geheim
g
legatie-raad,
in 1779 geheime
raad, in 1782 Presi 1e g
g
dent van de Kamer en in den adelstand verheven.
Zijn
den herfst van 1786 tot
(
J verblijf in Italië (van
het voorjaar
van 1788) vormde een keerpunt
in
rP
r]
ï n leven; hij
hi wendde zich tot het klassieke idealiszijn
me: „Egmond",
E mond" I hi genie"^ ,lasso"
kregen
^
g
gedurende dit verblijf hun definitievegedaante.
dg
Teruggekeerd
van zijn
J reis, sloot G. in 1788 een
gg
huwelijk
(g eb. 1 Juni 1765,
p
J met Christiane Vulpius
gast. 6 Juni 1816),)^welk huwelijkeerst 19 Oct.1806
hijnog
g
kerkelijk werd ingezegend; in 1790 was hij
eens in N.-Italië Veneti" , van 1791-1817 was
hij
J de leider van het theater te Weimar, in 1792
vergezelde
hij
g op
P diens veldtocht in
J den hertog
g
Champagne, in 1793 was hijJbijrJ de belegering
g g van
Mainz en in 1794 kwam hijJ in een intieme vriendM
echa
psverhouding tot Schiller, waaruit de ,Xenien"
>
een nieuw tijdpe
tijd
erk van bloei van G.'s
(1796)
Jrk
'ek (balladen
en romancen) voortkwamen. Tot
lyriek
(
deze tweede, klassieke of ideale, scheppingsperiode
behooren Wilhelm Meisters Lehrjahre" (1795-96),
Hermann und Dorothea" (1797),„Wahlverwandtschaften" (1809) enz. Na het overlijden vanoothertogg arel August ((14 Juni 1828)) trok G. zich uit
de staatszaken terug
g en overleed 22 Mrt. 1832 te
Weimar. Zijn
J voornaamste werken uit de derde
waarin hijJ zich opverschillende
en periode,
laatstede
gebieden van g
studie toelegde,
zijn: zijneautobio g
9^a
phie: ^^Aus meinero Leben,^ Dichtungg end Wahrheit"
(1811-14), Westóstl. Divan" (1819), „Wilhelm
(1821),
het tweede deel
j
Meisters Wanderahre"
(
van Faust"uit ewerkt
van 1824-31). G. was
g
hij was
als dichter hetootst
op PYr
lyrisch gebied;
hij
g
^
tevens een der meest universeeleeesten
en van
g
groote beteekenis als aestheticus en oudheidvorscher;, als natuur-onderzoeker was hij
J een baanbrekerMetamo
hose
(„
rP der Pflanzen" 1790, „Beitra Be zur Optik"
1791 en 1792, Farbenlehre" 1810)
P
zoowel door zijn
J ontdekkingen (het tusschenkaaksbeenhet z.g. Goethebeen) bijJ den mensch) als door
been(het
geworden,
algemeene
zijn,eerst later gewaardeerd
g
g
natuurbeschouwing en. Sedert 15 Apr.
P 1885 is G.'s
nalatenschap
woonhuis te Weimar met zijngeheele P
(kunstverzamelingen,
gen mineraliën enz.) eigendom
van Weimareworden
en als Goethe-Nationalg

^
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toegankelijk esteld.
Pgesteld
museum voor hetubliek
Jan Jacob Antonie, Ned. dichter en
Proza-schrijver, geb. te Hoevelaken, 14 Febr. 1809,
was student te Groningen,
later te Leiden, nam in
g
1830 deel aan den Tiendaagschen Veldtocht, schreef
aanvankelijk
pseudoniem Jan de Rimer,
J onder het Ps
^
werd bekend vooral door zijn
J kindergedichtjes,
g
redsgeerde tot 1882 het tijdschrift
„De Huisvriend";
^
g est. 17 Mrt. 1889.
GO
g en Magog, vorst en volk, waaromtrent de
Pprofeet Ezechiël (38 en 39) voorspellingen doet;
G is de verdichte naam van een persoon
of volksGog
P
stam M a9o9'ziJ n de Sk3^hen; in 0Penbaring 20 : 8
de laatste vijanden
van Christu, na het Duizendjarig
] g
J
rijk;spreekwoordelijkvoor woeste volksmensen.
^
— Naam van twee reusachtige
g steenen beelden in
de Guildhall te Londen.
en landschaPGOg h^ V irkcent van, Holl. genreg
schilder,eb.
g 30 Mrt. 1853 te Groot-Zundert, gest.
29 Juli 1890 te Anvers-sur-Oise bijJ Parijs,is een
der merkwaardigste
vertegenwoordigers eweest van
^gewees
neo-impressionisme
in de Ho11. kunst;
wer
zijn
J zijp
ken in het museum te Dordrecht en in het museum
Boymans te Rotterdam.
GO
7 Russ. dichter, geb.
7
g of^ N ikola'7 Was8il'ewits',
g
31 Mrt. 1809 te Sorotsjinzy
Y (Poltawa),) woonde vanaf 1836 meestal in Italië;est.
g 4 Mrt. 1852 te Moskou. Zijn voornaamste werken zin:
de roman
J
^t Tarns Bulba", het kluchtspel
P „De Revisor" en het
satirieke tijdbeeld
„Doode Zielen".
J
gem. in N.-Brabant, ten Z. van Tilburg,
Goirle,
^ g
g
3399 inw.
der
Giiksu^ d e Cal^cadnus der Ouden, de Saleph
p
Middeleeuwen, rev. in het T. wilajet
wilajet Adana (Kl.Azië), 200 K.M. lan g, mondt uit in de Middell.
Zee. In de G. verdronk in 1190 keizer Frederik
Barbaros8a.
Golconda of Golkonda, vesting
8 in den Eng.-Ind.
g
vazalstaat van den nizam van Haiderabad, in het W.
van Voor-Indië, 11 K.M. ten W. van Haiderabad;
staatsgevangenis, 18 mausolea van vroe
koninvroegere
g
en van G. G. was oudtijdsberoemd om zijndiagen
manten.
Goldene Aue, deel van het Helme-dal tusschen
den Harz en Thiiringen in het Z. van Pruisen; ten
de K
ffháuser.
Z. ervan ligt
^
Y
geb.
Goldsmith,^ O liver, Eng.
g schrijver en dichter,^g
10 Nov. 1728 te Pallace in Ierland,est.
4 Apr.1774
g
schrijver
l
van den wereldbete Londen, was de
roemden roman „The Vicar of Wakefield" (1766),
gaf
uit,^^
verder blijspelen
en eg
g ook gedichten
schiedkundige werken.
Goletta, Fr. La Goulette, belangrijkste haven van
Tunis, op
o de landtonggtusschen de baai El-Bahira
en de Golf van Tunis, 6000 inw.; zeebaden.
Golf, naam van een Schotech nationaal balspel,
dat ook elders veel als sPort beoefend wordt, wordt
op een groote
gespeeldP
grasvlakte,
gr
^
^ liefst opP heuvelachtig
g terrein. Op
P afstanden van 200-400 M. zijn
ijzeren
putjes
in een gr
ooien kringg of
P]aangebracht
g
ellips
gerangschikt.
De kunst is nu om met een aan
P g
^
het ondereindeebo
g gen stok een bal met lesren
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omhulsel zóó te slaan dat deeheele
weg,
g via den
8
bodem van aldeputjes,
deutjes^met het minst aantal slagen
8
door den bal wordt afgelegd.
Golfstroom, Zie ZeeStroomen.
Golgotha
^(Arameesch hoofdschedelPlaats") , de
g
gerechtsheuvel der Israëlieten ten N.W. van Jeruzalem •deplaats,
delaats waar ook Jezusggekruisigd
g en begraven werd,^ wordt nu getoond
in de kerk van het
g
$^
H. Graf, die er overheenebouwd
is.
g
Goliath, PhilistïJ nsche reus uit Gath, die onder
en gedood
Sauls regeering
g
g
^ g door David verslagen
het verhaal in 1 Samuel 17); volgens
werd( g
Davids
echter
eerst
onder
2 Samuel 21 : 19 is G.
gedood.
regeering
g door Elhanang
g
Golkonda. Zie Golconda.
geb.
Goltz,^ b aron Kolmar von der, Pruis, generaal,
8
g
12 Aug.
g 1843 te Bielkenfeld in 0.-Pruisen, nam
deel aan de oorlogen
van 1866 en 1870-71, trad in
g
1883 in T. dienst als leider der mil. op
leidia^schoten te Konstantinopel
van het T.
8
P en reorganisator
leger,
in 1896 weer in D. dienst, werd in 1900geg
neraal der infanterie, in 1911eneraal-veldmaarg
schalk werd in 1914onv.eneraal van België,
B g
^
daarna met een zending naar Turkije.
ging daarna
J
Gomarus, Franciscus of Frangoi8 Gomaer, Ned.
geb. te Brugge
godgeleerde,g
gg 30 Jan. 1563, week met
zijn
J tot de Hervormingovergegane
ouders in 1578 naar
de Palts uit, studeerde
Straatsbur
te
g, Oxford
en Cambridge,
g werd
een ijverig aanhan8er van Calvijn,
^ werd
in 1594 benoemd tot
hoogleeraar te Leiden.
Weldra ontstond tusschen hem en ArminivAzie Arminianen)
een diePgaand meenin verschil. De Staten van Holland deden
666. Gomarus.
pogingen
o ' enom het gei 1606
schil bij
doch een conferentie in
J te leggen,
gg
leidde toteen
g resultaat. G. toonde zich steeds ondispuut
(26 Juli
verdraagzamer.
P
gzamer. Een openbaar
P
1609) ggaf aan de twist nieuw voedsel. Na Arminiu8'
dood bleef die voortduren en toen diens opvolger
iJ ambt aanvaardde, verliet
K oenraad Vor8tius zij
G de hoog eschool ((1611) en was tot 1614 als
predikant te Middelburg
aan het
pr
g en hoogleeraar
g
Collegium Theologiae ald. werkzaam. In 1614 werd
Collo
hijJ
benoemd tot hoog leeraar te Saumur, in 1618 te
Hi werd door de Staten van Groningen.
Groningen.Hij
g
naar de Synode
te Dordrecht af geen Ommelanden
0
yn
ge
van
vaardig^P
gd, waar zijno treden hem den bijnaam
J
Hij
J bleef tot
„Hamer der Arminianen" bezorgde.
g
zijn
g werkzaam.
J dood (11 Jan. 1647)) te Groningen
was een zeer ggeleerd man,, die o.m. belast werd
G. wa
met het toezicht over de vertalingg van de boeken
m
van het Oude Testament. HijJ bezat echter een
en hoogmoedigen aard.
drift^en, onverdraagzamen
g

De Calvinistischearti
P Jwerd naar hem de partij
P J
der GomaristenContra-Remonstranten)
(
ggenoemd.
Gomel, arr.-hoofdstad in het gouvernement
Mohilew in het W. van Rusland, aan de Sosj ; 46 500
van spoorwegen, rivierhaven.
inw.; kruispunt
P
Gomera, een der Kanarische Eil., 27 K.M. ten
Z.W. van Teneriffe, 374 K.M 2., 15 000 inw.;
hoofdsi. San Sebastian de G. (van hier voer Columbus 6 Sept. 1492 uit).)
comitaat aan deze zijdevan de
Gang'',Hong.
^
$
Theiss, in het N. des lands, 4275 K.M2., 88 000
e en
vele minerale
inw.; bergland
met ijzermijn
en
g
hoofdpl.
bronnen;ootste
stad Rosenau; hoofd
1. het
^
Rimaszombath.
Gonaives^ Les, stad opP de W.-kust van het W.-Ind.
eiland (republiek)
P
) Haiti, 18 000 inw.; haven.
Goncourt, Edmond de, geb. 26 Mei 1822 te Nancy,
Y
rosa
J broeder
gest. 16 Juli 1896 te ChamP
^, en zijn
J gest
est. 20 Juni
Jules deG.,
G.geb. 17 Dec. 1830 te Parijs,
Fr. schrijvers,
die te samen werken schreven
J
op
der beschavingsgeschiedenis
^geschie
denis (
„PorP het gebied
g
traits intimes duXVIIIe siècle") en naturalistische
romans „Charles DemaillY", 1869, „Madame Gervaisais", 1869.
) Edmond de G. schreef alléén de
romans : „La fille Elisa" (1878), „Chérie" (1885) en
verder het uit 9 dln. bestaande werk: „Journal des
G. Mémoires de la vie littéraire". Edmond de G.
regelde
bij
J uiterste wilsbeschikking
g de oprichting
P
g
g
der Académie des G. die uit 10 leden zou bestaan,
die niet tot de Académie Française
mogen
^
8 behooren
en waarvan ieder lid 6000 francs jaarwedde
zou
]
bekomen, terwiJ 1 ieder ]jaar een prozawerk
met
P
10 000 francs zou worden bekroond. Als eerste leden
werden o.m. aangewezen
Zola, A. Daudet, R.-J.
g
Huysmans, Octave Mirbeau. Daar de verkoop
P van
E. de G.'s kunstschatten niet voldoende opbracht,
P
werd de Académie des G. eerst begin
Pg
^ 1902 opgericht.
Gonds, volksstam, behoorende tot de Dravidische
oerbevolking
g in de Centr.-Prov. van Eng.-Indië,
g
inz. in het landschaPGondwana^ 112 000 zielen
hun taal heet het Gondi.
enaardi gg
gevormde soort boot, die inz.
Gondel,eigenaardig
gebruikt wordt
in de kanalen van Venetië, on g
g.
.
9 M. lang
g en 1 M. breed, bestuurd en voortbewogen
g
(door wrikken)} door gondeliers.

^

667. Gondel.

Gonfaloniere („ banierdrager" } was in de Middeleeuwen de titel van het hoofd van verscheidene It.
republieken:
Lucca, Bologna,
8^ Florence.
P
gevaarlijke
zandbanken aan de
Goodwin Sands,
^ g
J
Z.-O.-kust van Engeland tusschen N.- en Z.-Fore-
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land, te8enover de duinen van Deal; ze zijn 3-5
K.M. breed, 16 K.M. lang;
8 tusschen de G. S. en den
Downs(9-1 K.M. breed).
het kanaal van Downs9--15
ligt
heuvelof Gooiland zandige,
$ boschrijke,
J
achti8e streek in het Z.O. der prov.
N.-Holland,
P
tot 35 M. hoo8; de villastreek der rijke Amsterdammers ; veel vreemdelingenbezoek
aan Laren en
8
f ooiers.
Huizen. Zie ook op
PEr9
in het graafsch. York (W.-Riding),
Goole, havenst. )
g,
in het 0. van Engeland,
aan de (Yorker) Ouse,
8
20 000 inw.; kanaalverbinding
rP
8 met Liverpool;
scheePswerven.
Goode. Zie Goirte.
r ggem. in OveriJsel, in Twente, 3299 inw. ;
Goor,
textielniJverheid.
^ en Oudh.,
Gorah
k poer, stad in de Ver. Prov. Agra
ddiv. G. (24 581 K..M2., 6 525 000 inw.; in Agra,
vroeg ere N.-W.-Prov.)^ in het N. van Eng.-Indië,
8
aan de Ra P^
ti 64 000 inw.
zoogdier,
tot
de
orde
van
Dasy1^ ),
Gordeldier(
Gorde
g
Dieren (Edentata) b ehoorend, plomp
e Tandarme)
P P
insektenetend dier, datekenmerkt
wordt door een
g
hard en leerachtig
8Pantser, hetwelk
het lichaam
aan de ru gzijdebedekt.
Verschuifbare ripg en
midden op
den rugg stellen het in
668. Gordeldier.
staat, zich op
te rollen. Het leeft in zelfe
aven holen in de
g^
aarde; zijnJ vleesch is zeer gezocht.
Al de verschilg
lende soorten hooren in Z.- en Midd.-Amerika
thuis.
Gordiaansche knoop.
p Zie Gordium.
Gordianus naam van drie Rom. keizers. Zie op
Rome, Geschiedenis.
Gordium, stad in Galatië (K1.-Azië), met een
Zeus-tempel,
P Deze
P^ waarin de Gordiaansche knoop.
lGordius,^ eenand
knoo
knoopwas gelegd
g g door koning
g
man, die, op eeng
wagen te G. komend, tot koningg
zinzijn
wagen
verheven werd. Hij^J wijdde
g aan Zeus
k aan den disselboom met een
en bevestigde
g het Jju
zóó kunstigggelegden
knoop,
P dat de wereldheerg g
dengeen
schaPPJ
i voorspeld
een, die hem
P werd aan den
kunnen losmaken. Het is bekend dat Alexander
de Groote hem met zijn
J zwaard doorhakte.
Eng.
Gordon
Gordon, Charles George,
9 ^
g officier, ggeb. 28 Jan.
1833 te Woolwich, streed van 1854-56 in de Krim,
van 1857-58 en in 1860 in China, versloegg in 1863
van een Chin. leger,
en 1864, alsoopperbevelhebber
g
PP
de opstandelingen( Tai-^'n9)á onderwierp
rP in o P dracht van den onderkoning
gYP en van
g van Egypte
de Eng.
gregeerie in
g 1874 den Soedan, was van 1877
tot 1879ouverneur
van dat gewest,
werd in 1880
g
8
militair secretaris van denouverneur-generaal
van
g
8
Indiëin
Febr.
1884 in opdracht der Egypt.
gYP en
P
^g
En . re8eerie naar
Eng.
Chartoem om de woelingen
g van
g
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den Mandi(z. a.) te bedwingen,
werd er door den
6
Mandi ingesloten
en sneuvelde, toen de stad, na een
8
langdurige, heldhaft'^e verdediging, 26 Jan. 1885
in handen der opstandelingen viel. Hij
Hi heeft o.m.
geschreven : „Journals at Kartoum" (1895)) en
„DiarYof the Tai in
(1890).
P evolution"
^
Gorée^ Fr. eil. aan de kust van Sene gambië, met
G.
de versterkte stad G.,
G. 1 600 inw.; vrijhaven.
was van 1638-77 een Nederl. bezittingg en heette
toen Goeree.
Homerus een vrouwelijkmonster,
Gorgo,
g ^ volgens
g
Hesiodus een van de drie dochters van
volens
g
terwijl Steino (Stheno)
Phorcys,
r de Gorgonen:
9(
) en
onsterfelijk waren,
Euryale
onsterfelij
y
G. of Medusa sterfelijk.
J
Haar hoofd droeggslangen
g in
plaats
van haar; toen Perseus
P
haaredood had,
droeg
8
Athene haar hoofd op
P haar
schild of borstplaat
en het
P
was z66 ontzettend, dat wie
het aanschouwden, van schrik
versteend werden. In delasP
669. Gorgo-hoofd.
8
tische kunst wordt G. voorafschuwelijk
esteld
als
een
min
of
meer
J en masg
kervormig
8 hoofd.
soort van de groep
Gorilla, deootste
8T
^ P der
ap (AnMensch-apen
trop
omorp ha, orde
van de fam. der
Smalneuzen of
Catarrhini), tot 2
M. hoog, zeer sterk,
meteweldi
g ggebit, tot beneden
de knie reikende
armen, zonder
staart, zwart behaard, leeft ineg
zinnen in de oerwouden van
Afrika van den
Kongo tot Kame670. Gorilla.
roen ; zeer schuw
en moeilijk
levend te houden ingevangenschap.
J
Gorinchem of Gorkum, gem. in het Z.O. van de
prov. Z.-Holland, 12 183 inw. De stad G. is een
vesting,
g van de
P van den rechtervleugel
g^steunpunt
Holl. Waterlinie, zetel van het 3e artillerie-commandement. G. werd in 1572 door de Watergeuzen
Wirtz dat de
veroverd, in 1672 beletteeneraal
g
vesting
in 1787
g
g door de Franschen werd genomen,
in 1795 door
door de Pruisen(zonder
Pruisenzonder verdediging),
de Franschen veroverd en in 1814 door de troepen
P
der Verbonden Mogendheden.
g
Gorkij, Maxim, ook Gorki, Russ. schrijver,euPs
(gorkij
doniem van Alexy Maximiwits'? P'es'kow
(g
J
? ?
bitter" geb. 26 Mrt. 1868 te NishnijJ Nowgorod,
„bitter")
g ,
geen
schoolonderwijs,
bijna
ont^$
'
g
^ leidde langen
gJ
deel
tiJd een hard arbeidersleven,^ zwierf een groot
^
van Rusland door, schreef vanaf 1892 vertellingen,
g
novellen en ook drama's Nachtas l" o.a.).
37
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GORM DE OUDE—GOTHEN.

Gorm de Oude,
van
^ Zie op
P Denemarken, Geschiedenis. werd door de versterkin8^linie opP de landengte
8^
Gorontalo, assistent-residentie, onderafdeeling8 Suez; vruchtbare streek; woonplaats van de Israë-

van de residentie Menado, omvat het W. gedeelte
van het N. schiereil. van Celebes, aan de Golf van G.
of Tomini; 50 000 K.M. 2, 79.041 inw., w. o. 184
Europ.
hoofdpl I. G. aan de
P en 1718 Chineezen; hoofd
van de Golf van G., 4352 inw., waaronder
145 Europeanen
en 606 Chineezen; veel handel
P
in weerwil van de slechte reede.
in de gem.
in het Z.O.
dorp
Gorredijk,^
g Opsterland
rP
Ps
van Friesland, aan de stoomtramlijn
J Heerenveen—
Drachten, ong.
g 1800 inw.
gem. in de Graafschap
Gorssel
,g
P van de prov.
P
Gelderland bij
6031 inw.; het dorp
^ Zutphen,
rA G.,
P
aan den spoorweg
met ong.
P
gt
g en den
g 1000 inw., ligt
straatweg
P
g Zuthen—Deventer.
Gorter, Herman, Ned. dichter, schrijver en socialist^ geb.
g 20 Nov. 1864 te Wormerveer, promoP
veerde 2 Oct. 1889 te Leiden in de klassieke letteren,
was daarna eenigen
g tijdals leeraar werkzaam aan de
H. B. S. te Amersfoort,zich
weldra geheel aan
8^gg
de letterkunde"den,
gedichten uit
^J gaf
g prachtige
P ^ g
Mei eengedicht",1889; Verzen", 1890),) werd
daarna sociaal-democraat, wat hem zijn
J vroeger
g
letterkundig werk deed verloochenen. Als soc.-dem.
behoort hij
^ tot de z.g.g Marxisten.
Gorts akoWr Alexander Michailowits',9 Russ. staatsman,^g
geb. 16 Juli 1798, werd in 1829 zaakgelastigde
te Florence, in 1832ezantscha
raad te Weenen,
g
Ps
in 1841ezant
te Stuttgart,
g
g
g in 1850 gevolmachtigde
g
bij
te Weenen,
g
^l den Duitschen Bond, in 1854 gezant
in 1856 minister van buitenl. zaken, in 1870 kanselier, ontwikkelde gedurende de crisis in het Oosten
(1875-78) een groot diplomatiek
talent, deed den
P
oorlogmet Turkije ontbranden, vertegenwoordigde
in 1878 Rusland bij hetJ
Berlijnsch Congres,
$Te vroegg
in 1882 ontslag;
ggest. 11 Mrt. 1883 te Baden-Baden.
Górz hoofdst. van het kroonland G. en Gradisca,
aan de Isonzo, in het Z.W. Oosten
van ^J"k, 31 000
inw. ; slot uit de 16e eeuw, dom; landbouwschool,
textiel- ena PP
ierfabrieken; winterbadplaats.
P
vorstelijk 8^
graafschap
Gorz en Gradisca,^ vorstelijk
P en kroonland in Cisleithanië (in het Z.W. van Oostenrijk),
behoort tot de z..
g Kustlanden; 2919 K.M2.,
261 000 inw.; meestal bergachtig;
zijdeteelt
land- en mijnbouw
en zijdeteelt.
^
er was het een deel van
IllVroeger
Y
ricum, sedert 1500 behoort het tot
Oostenrijken wordt verdeeld in de
stad Górz en 4 districten; het heeft
zijn
^eigen
g (22 leden) en
g Landdag
zendt 5 afgevaardigden naar het
Oostenr. Huis van Afgevaardigden;
hoofdst. is Górz; de stadhouder
P
resideert te Triëst. WaP en, zie 671. Wapen
van Górz
fig. 671; de landskleuren zijn wit
en Gradisca.
en rood.
in het Zwits. kanton Uri aan de
Góschenen dorp
rP
Reuss, 1109 M. boven de zee, 900 inw. ; noordelijke
J
uitgang
^g van den St.-Gotthard-tunnel.
Gosen heet in het Oude Test. een landschapP in
Beneden-Egypte,
gevormd
^
gYP , waarvan de 0.-grens
g

lieten(Genesi
lietenGenesis 47 : 11), vanwaar zij uittrokken ;
tegenw.
district Toemeilat.
g
Gosiar stad in het reg.-distr.
Hildesheim, in het
g
midd. van Pruisen tusschen de beide doelen van
BrunswiJ k, in den Oberharz, aan de Gose, 19 000
inw.; Keizershuis, het oudste wereldlijk
) bouwwerk in Duitschland, dat behouden isebleven
;
g
belangrijke
^^J zilvermijnen.
0
iC stad in het comitaat Lika-Krbava in
GosP^
Kroatië-Slavonië, in het Lika-dal • 111 000 inw.
Gosport,
P , versterkte haverast. in het Z.O. van
Engeland,
in het graafsch.
Hampshire,
g
8T
Ps ^tegenover
g
Portsmouth, met inbegrip
van
P Alverstove 33 000
inw.; marine-etablissementen.
gem. in de Belg. prov.
Henegouwen,
GOSSelies
^ g
P
ten N. van Charleroi, 9940 inw.
Gáta-elf riv. in het Z.W. van Zweden, af watering
van het Wenermeer, vormt den beroemden waterval TrollhMtta(stort in 5 cascaden 33 M. naar
beneden; electrische centrale; Trollhátta-kanaat
ten dienste der scheepvaart),
P
)^ is 90 K.M. lang
g en
mondt bij
g uit.
J Gótebor
g in het Kattegat
GStarike Gótaland Got(h)land of het Gothische
Rijk, het Z., voornaamste deel van Zweden, de land
schappen
Ooster- en Wester-Gotland, Sm land,
PP
Blekinge,
g Schonen, Hallund, Bohus, Dalsland, benèvens de Oostzee-eil.: Oland en Gottland.
Göteborg (Nederlandsch Gothenburg), hoofdst.
van het Iin G. en Bohus 5047 K.M2., 386 000 inw.;
prov. Wester-Gotland in het Z.W. van Zweden
aan de monding
g van de Góta-elf; 171 000 inw.; haven, scheepsbouw.
Ps
Gotha, hoofdst. van het hertogdom Gotha, afwisselend met Coburg
g de residentie van den hertogvan Saksen-Coburg-Gotha,
gelegen
aan het
g
g
g
Leina-kanaal; 40 000 inw. ; slotFriedenstein
(
)
met bibliotheek (200 000 dln.) enennin
P
gkabinet,
museum en sterrenwacht;eo
a
hisch
instituut
g 8^ P
, rcelein- en machinefabrieken.
(Justus Perthes
) Po
deel van het hertog-Gotha, D. hertogdom, het N.g
dom Saksen-Coburg-G.,
1415 K.M. 2, 182 000 inw.
g
Gothen(of Goten), Oud-Germ. volk aan den bene
denlooPvan den Weichsel, dat zich in de 2e eeuw
n. Chr. tot aan de Zwarte Zee uitbreidde; zijJ deden
in 238 voor het eerst een inval in het Rom.ebied
en.
g
verwoestten in 251 Thracië en Moesié en spoedig
P g
daarop
P Griekenland en de N.-kust van Klein-Azië;
door Aurelianus werden zij
J evenwel over den Donau
teruggedreven,
waarna hijJ hun de provincie
Thracië
gg
P
zij in 321 weder den Donau overtrokafstond. Toen zij
ken werden zij door Constantijn den Groote terugaslagen. ZijJ namen het Ariaansche Christendom
g
aan; hun bisschop
P Ulfilas vertaalde omstreeks 370
den Bijbel
in de Gothische taal; van dien tijd
J af
J
ontstond er een afscheiding
g tusschen de West-G.
T herwi
ragen of Wisi-G, tusschen den Donau en den
of Ostro-G.
Dn]iester en de Oost-G.((Greutungen
n9'
tusschen den Dn iester en den Don. Over beide was
de O.-Goth. Ermanrik of Hermanarichheerscher,doch
diens rijk
rijk werd in 375 bij
^J een inval der Hunnen ver-
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672. Gothiek.
1. Kloostergang
J de St. Maarten. te Utrecht. — 2. Initiaal uit een missale. — 3. Doorsnede en bouwwijze
g gbij
van een G. kathedraal (Amiens). -- 4. DeNotre-Dame te Parijs. -- 5. Eenhiaat.
-- 6. Stadhuis teMiddelburg.
P
^
nietig d. -- De West-G.
West-G., door de Hunnen en Oost-G.
verdrongen,
werden door keizer Valens aan den Z.
g
oever van den Donau toegelaten,
kwamen echter
g
in opstand
tegen
8 de knevelarijenvan de Rom.
P
ambtenaren, behaalden in 378 een overwinning
op
P Valens en traden, onder Theodosius den Groote,
in Rom. dienst. Hun koning
8 Alarik verbrak, in 395,
de overeenkomst en viel in 402 Italië binnen, veroverde in 410 Rome, doch overleed kort daarna.
Athaul f bracht zijn
J volk in 412 in Z.-Gallië en vanj Wallia stichtte in 418-419 in
daar naar Spanje
S ane.
Aquitanië het W.- Gothische rijk,
^ met de hoofdst.
Tolosa)
tToulouse , hetwelk Theodorik I en zijn o Pvolgers verder uitbreidden in Gallië en Spanje,
totdat Clovis de koning
g der Franken, in 507 in den
slag bij Poitiers aan de West-G. het grootste deel
van hun Gallisch bezit ontrukte. Het rijk
J der WestG. dat nu tot Se timanië
en Spanje
was,
P
P ] beperkt
P
bleef tot 711 bestaan, in welk jaar de Arabieren he.
door den slaggbijJ Xerez de la Frontera vernietigden
^
— De Oost-G. sloten zichootendeels
bijJde Hun$^
nen aan; na den dood van Attila woonden zijJ in
PannoniëHongariJ e later vestigden
zij
J zich in
8
Moesië ren Thracië, bij de achtergebleven West-G.
Theodorik de Groote (in de sage Diederik van Bern),
vanaf 475 hun koning,
in 488,, daartoe door
8^
keizer Zeno aangespoord, maar Italië> maakte aan

de heerschappij
PPJ van Odoacer een einde en stichtte in
493 het Oost-Gothische rik in Italië (hoofdstad
hij over Sicilië, Pannonië, DalRavenna hetwelk hij
matië, het hooge
g Rhaetië en vanaf 510 ook over
Provence uitbreidde. Na zijn
J dood, in 526, onttotdat de BYstonden er binnenl. verwikkelingen,
g
zantinsche veldheer Narses ondersteund door de
Longobarden, van 552-555 het rijk,onder koning
8`
Tea
9^vernietigde.
g — De Tetraxitische of Krim-G.
waren overblijfselen
der
Oost-G.
in
de
Krim
en
aan
J
de Kuban, alwaar zij
z tot in de 16e eeuw stand hielden.
Gothenburg.
Zie Gotebor9.
^
Gothenburgsch stelsel, een stelsel van bestrijding
van het alcoholisme, hierin bestaande dat de drankverkoopn
P een stad of een landstreek toevertrouwd
wordt aan een maatscha
PPï,J waarvan de aandeel
houders slechts 5 %o dividend krijgen, terwijl de rest
voor be
bepaalde
nuttige
P
g doeleinden besteed wordt.
Het G. S. werd in 1865 in Gothenburg,
8^ later in
.
ingevoerd.
geheel
Skandinaviii
Finland in
g
g
Gothiek of Ethische stijl de tegen het einde der
12e eeuw in Z.-Frankrijk
opgekomen en vandaar
J P^
van lieverlede over hetotste
deel van Europa
$^
P
verbreide stijl,die in de 16e eeuw door den 'RenaissancestiJ 1 werd vervangen,
doch in de 19e eeuw, en
^
ook nog
8 heden ten dag,
8^bij
J den bouw van kerken
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wordt toegepast. Een der hoofdkenmerken van
spitsboogsti'l),
dezen stijl
(
.J
P
g (vandaar
J is de spitsboog
waarmede, in tegenstelling
g tot den Romaanschen
g
rondboog,
g^ zelfs de slankste en hoogst-opgetrokken
deelen van eengebouw aan het boveneinde kunnen
afgesloten
worden; karakteristieke versieringen
g
g
van dezen stijl
J de triforia, de traceer- en maas) zijn
werken de luchtbogen
degg
ar ouilles z.a.
of
(
) waterg
(pinakels)
enz. Zie ook op Flamspuwers,
de phialen
P
P
P
boant-stijl.
^
y
Gott erhalte Franz den Kaiser,^ de eerste regel
g
van het Oostenr. volkslied, door Haschka gedicht,
g etoonzet door Haydo en 12 Febr. 1797 voor de
eerste maalezon
g gen.
Gotthard. Zie St. Gotthard.
Gotthardbaan,
( het
g van Immensee (in
^ spoorweg
P
Zwits. kanton Schwyz)
wY) door den Gotthard-tunnel
(14,99 I.M. lang)
gover Bellinzona naar Pino en Chiasso
Guibiasa-Chiasso,
( Ital. grens)) met de zij takken
J
Cadanazzo-Locarno Luzern-Immensee en Zug-ArtGoldau te zamen 274 K.M., in 1882eo
P
g end.
reg-distr
-distr. Hildesen stad in het Pruis. re
Glittin g^
in het N.W. van Duitschland, aan de Leine;
•
in 1734
38 000 inw. • universiteit ( Geor9 ia Augusta,
ug
gesticht en in 1737 geopend)
) met een bibliotheek
g P
^
van 500 000 din. ; industrie.
hun
Gótting er Zeven,
^ de in 1837 wegens
g
^ De,
Hanprotest tegen
der grondwet
(zie
(
P
^
g het opheffen
P
ezette 7 professoren
van de universiteit te
neverafgezette
P
Gótting en: Albrecht Dahlmann, Ewald, Gervinus,
Jac. en Wilhelm Grimm en Wilhelm Weber.
Gottland Got h land Giitaland , Zweedsch eil. in
eil.
,d.e Oostzee,> 2981 K.M2 . met de bï behoorende
J
K.M2., 55 000
het Ian G. of wish Yvormend (3160
(
inw.); hoofdP1. Wisby.
Y
bij SleeswiJ k op
Gottorp
GottO (Gottorf),
P een eil. in de
f ^J
Schlei, van 1544-1717 residentie der hertogen
g van
Holstein-G. en van 1731-1846 der Deensche stadhouders ; sedert 1853 is het een kazerne.
g Zie Berlichinqen.
GStz von Berlichingen.
Goud(Aurum, scheik. teeken Au), het edelste der
metalen, intensiefeel
g bezit een sterken metaalin fijn
J n ver^lans en laat zich uitmuntend polijsten,
PJ
nt het bruin
en in dunne laag-deelden toestand schijnt
g
door;^ atoomgew.
195,74; S.G. 19,3
g
gr
l'es blauwgroen
week, smelt bijJ 1064° en wordt bijJ
tot 20,7; zeer
^
sterker verhitten vluchtig.
g G. is het meest rekbare
koninsmetaal; opgelost
wordt het alleen door koningsPg
door chloor en broom en verder door cyaan.Y
kali onder toelating
g van lucht. Het komt meestal
voor in regelmatige kristallen of in laat gedegenvoor,P
stn -.G verder in le eedraadjes of korreltjes
J'es draadjes
I
vaak in
ringen
P
g met zilver- en platinametalen,
in kristallijnsche
of9
gang-G.
ertsen ; als berg-G.
J
gen9
g
steenten inz. in kwarts; als wasch-G. of alluviaal-G.
in het daaruit door verweering
g ontstane zand. Het
grootste
deel van het G.
wordt, is
G., dat gewonnen
g
^
(wasschen van het
wasch-G., dat door sPoelen wasschep
soortelijk
wordt. Vaste
^ lichtere zand gescheiden
g
en
goudhoudende gesteenten
worden fijngemalen
g
g
daarnaeamal
gameerd ofwel het G. wordt door
g
chloor opgelost
(volgens de methode van Plattner
Pgg

is tegenwoordighet
en Percy); het meestebruikelijk
g
ct'anied1^
océdé (Mc. Arthur Forrest•^
océdé ), waarbiJ het G. door middel van een verdunde cyaankaliY
umoPlossingaan de fijngemalen
ertsen onttrokken
en dan langs^electrolytischen
weggneergeslagen
Yt
wordt. De G.-winning
in den 0eg^J
g is het belangrijkst
ralsinds
1819 ,) in het Altai
eb., in Amerika, Britsch
Altaigeb.
(
(1897), Californië (sinds 1848), Colorado,
Klondike1897
), Mexico, Peru, Brazilië, in Z.(
(
Afrika1867
, in Australië (1851)
} en in Nieuw1867),
Afrika(
Zeeland1856.
1856).De gezamenlijke
Zeeland(
J wereldproductie
P
g
bedroeg
g in 1886: 169 ton ter waarde van 282 millioen, in 1895: 302 ton ter waarde van 470,4 millioen
en in 1900: 386 ton ter waarde van 650,4 millioen;
in 1912 werd voor 1185 mill.ld.
in
g geproduceerd;
gP
1913 voor 1156 mill.ld.,
g in 1914 voor 1138 mill.gld.
g
de helft uit Z.-Afrika. In TransHiervan komt bijna
vaal alleen werken ong.
g 165 000 inboorlingen
g in de
Ook in Ned. 0.-Indië komt goud
G.-mijnen.
g voor oop
Sumatra, Borneo en Menado :roductie
in 1913 ong.
P
g
4600 K.G. Hetouvernement
gaat
g
goud "nen in
g
Benkoelen in eigen
exploitatie
nemen.
1K.G.
kost
^ P
gld.
eeringen, verkregen
ong.
e9
g door G. met
g
g — G. -1
andere metalen samen te smelten, bezitten grooter
hardheid en vastheid dan G.; hun waarde werd vroeg er berekend naar karaten; 18-karaats G. bijv.bevat 18 dln. G. en 6 dln. koer;
wordt die
g
P te enw.
waarde uitgedrukt
in duizendste dl. Voor munten
g
wordt een legeering
gebruikt. Een
Pg
g van G. met koper
g
chloorontwikkelend mengsel van keukenzout, sal(goudkleursel)) lost hijJ verwarmingg
Peter en zoutzuur (g
aan de oppervlakte
van eeng oudlegeeringde andere
PP
metalen op
en geeft
zelfs aan G.-leeringen
g met zeer
P
g
erin
een zuivere G.-kleur. Door de
g
g
g G.- gehalte
nota rekbaarheid van G. is het mogelijk blad-G.
grgJ
te vervaardigen
g (voor vergulden enz.), waarvan het
fijnste
slechts 1 ^000 tot 1 anno m.M. dik is.
Z.-Holland, aan den
Gouda,
^
P
ggem. in de prov.
Holl. IJsel en de Gouwe, 25 922 inw.; omvat alleen de stad G.vroe
er
(
g Ter Gou of Ter ggouwgeheeten);
), stadhuis in laat-Gothischen bouwstijl, Groote
of St. Janskerkmet
(metde beroemde 45geschilderde
g
glasramen van degebr. Crabeth, drukke markten
a^ rlijks 1 mill. K.G.), belangrijke
(inz.
inz. kaas; ja
grJ industrie :i
en- en stearinekaarsen,^ ottenbakkoP
PJP
arens
en
bleekerf en;
aan den IJsel
rijen,
g inneri
J
J^
P
pl. van Van Beveri
steenbakkerijen;
n9k, de
J ^ geboorte
gP
p hen
gebrs. Houtman en den dichter Van Alphen.
Gouden Bul. Zie Bul.
Gouden Hoorn^ d e haven van KonstantinoP el z.a. .
Gouden Kalf heet in de Statenvertalingg van den
Mozes'
Bijbel
het gouden
beeld,^ dat Aaron,^ tijdens
J
J
g
afwezi heid in de
woestijn aan den voet van den
afwezigheidijn
J
Sinai oprichtte
(Exodus
32 : 4 ). Figuurlijk
(
P
P
^ J spreekt
men van het G.K. aanbidden" of dansen voor
het G.K." in de beteekenis van: bovenal aaneld
g
hangen.
g
g — De Leidsche Vert. noemt het afgodsbeeld
gouden
stier."
,^ een gegoten
g
gg
behooGouden regen ( C isus laburnum),
) plant
P
ilionaceeën),
rende tot de Vlinderbloc ewassenPa
( p
waarvan vooral de
zeer bekende heester en boom,
zaden zeer vergiftigzijn.
J

GOUDEN SPORENSLAG—GOUVERNEUR-GENERAAL
de bloedige
Gouden Sporenslag,
G
g in 1032
g veldslag
po ^^
bijJ Kortrijk,
P
6 Philips
g aan koning
^J^ waar de Vlamingen
Frankrijk een beslissende nederlaag
I V van Frankrijk
8 toebrachten aldusenoemd,
omdat de bloem van de
g
Fr. ridderschap
sporen
P
p er sneuvelde, wier gouden
g
7000 in getal))P
op het slagveld
verzameld en in de
(7000
^
kerk te Maastrichtewi
g Jd werden.
Krimpenerenerin Z.-Holland, in de Krim
Gouderak,
, gem.
g
aan den Holllandschen IJsel, 1943 inw.
Goudhanen ( Chrysomelidae ), familie van de ordeder
Kevers, zeer schadelijk
J voor landbouwer en tuinman;
fraaie kleine diertjes,
met brons-g
of goudkleurige
]^
g
dekschilden en borststuk. De meest bekende soort,
aarne
die door de kinderen in het voorjaarevan
g
g
t astuoso L., die op
P de
^ is de Chrysomela
y
ggen wordt,
doovenetel en andere lipbloemigePlanten leeft.
vlakke kuststreek in
Goudkust,^ 600 K.M. lange,
g
GuineaW.-kust
van Afrika) tusschen KaapP Three
(
Points en Kaap St.^
Paul; in ruimeren zin staatkundigg
sinds 1874 een Eng.
g kroonkolonie(Gold Coast, vroe-'
der N. territoP
p Coast met hetprotectoraat
S er Cape
riën der G. 308 890 K.M2., 1 502 000 mw.Ne
( gerstammen der Akkra's en Odsji's, verder het volk
der Asjanti's);
P Akkra, zetel van den 8ou]
)^ hoofdpL
e commissarissen te Ashooge
verneur Victoriaburg^hoa
en 2400 K.M.
jant
P
i'anti en Gambag o ; 302 K.M. soortelegraaflijn.
gem. in Z.-Holland, in de AlblasserGoudriaan,
^ g
waard ten . Z. van Schoonhoven, 603 inw.
Goudswaard,
^ 8gem. in Z.-Holland^ oPBeierland,
aan het Spui,1387 inw.
Goulburn, stad in den staat Nieuw-Z.-Wales,
in het Z.O. van Australië, aan de WollondillY ,11000
inw.;ouden kopermijnen.
P
8
Gould Jay, N.-Am. financier, geb. 27 Mei 1836
te Rocbury
8 op
P 14Y in den staat New-York, kreeg
een betrekking in een fabriek en
jarigen leeftijd
]
g8
begon
later met een kleine som gelds
spoorwegP
8B
g
speculaties,
dat hijJ ten
6
P
^ die hem zóó wel gelukten,
slotte 40 000 K.M. spoorwegen beheerschte; gest.
g
2 Dec. 1892 te New-York.
La.
Zie
Goletta.
Goulette,
Fr. componist,
geb.
17 Juni
Charles,
Gounod,
^
^
P
8
1818 te Paria
J^ werd in 1866 lid van het Instituut,
te Saint-Cloud; componeerde
inz.
gest. Oct.
g
P
opera's: „Faust" Romeo en Julia", enz. ook oratoria.
ambGouverneur-generaal,
^ titel van den hoogsten
8^
g
tenaar in Ned. 0.-Indië dagteekent van 1609; de
z.a.)^tegenw.
titularis
• 8
eerste G.-G. was Pieter Both c
is de heer A. W. F. Idenburg.
9 Sedert 1610 hebben
een 60-tal G.-G. elkaar opgevolgd, behalve in
de korte tusschenpoozen,
waarin een of meer
P
commissarissen-generaal
(z.a.) het bestuur voerg
den en ten tijdevan het Eng.8tusschenbestuur, toen
een luit.-gouverneur
G.-G. wordt o
g De op
g regeerde.
voordracht van den ministerraad door de Koningin
benoemd en ontslagen.
HijJ moet Nederlander en
8
minstens 30 jaar
oud zijn;
geen bloedver]
J ^ er maggg
wantschaP bestaan tot den 4den graad
ingesloten
g
^
tusschen hem en den luit.-G.-G., den vice-president
P
of de overige
g leden van den Raad van Indië, noch
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tnsschen hem en de secretarissen van het Gouvernement. Hij mag geen financiéel belang hebben
bij ondernemingen in Ned.-Indië. Hij is de eenige
O.-I. ambtenaar, die den eed van getrouwheid aan
de grondwet aflegt. Hij regeert overeenkomstig de
bepalingen van het Reg.-Reglement en volgens de
bevelen van of namens de Koningin; het belangrijkste daarvan is de hem gegeven (geheime) instructie. De zetel van den G.-G. is Buitenzorg.
Naamlijst der gouve rn eurs-generaal van Ned. 0.IndiB.
1610-1614
Pieter Both
1614-1615
Gerrit Reijnst
1615-1619
Laurens Reaal
1619-1623
Jan Pietersz. Coen
1623-1627
Pieter Carpentier
1627-1629
Jan Pietersz. Coen
1629-1632
Jacques Specs
1632-1636
Hendrik Brouwer
1636-1645
Antonio van Diemen
1645-1654
Cornelis van der Lijn
1650-1653
Carel Reiniersz
1653-1678,
Mr. Joan Maetsuyker
1678-1681
Rijklof van Goens
1681-1684
Cornelis Janszoon Speelman
1684-1691
Johannes Camphuijs
1691-1704
Willem van Outhoorn
1704-1709
Joan van Hoorn
1709-1713
Abraham van Riebeeck
1713-1718
Christoffel van Swol
1718-1725
Hendrik Zwaardecron
1726-1729
Mattheus de Haan
1729-1732
Mr. Diederik Durven
1732-1735
Dirk van Cloon
1735-1737
Abraham Patras
1737-1741
Adriaan Valckenier
1741-1743
Johannes Theelens
Gustaaf Willem baron van Imhof 1743-1750
1750-1761
Jacob Mossel
1781-1775
Petrus .Albertus van der Parrs
1775-1777
Jeremias van Riemsdijk
1777-1780
Renier de Klerk
1780-1796
Mr. Willem Arnold Altrog
Mr. Pieter Gerardus van Overstraten 1796-1801
1801-1804
Johannes Sieberg
1804-1808
Albertus Henricus Wiese
1805-1811
Mr. Herman Willem Daendels
1811
Jan Willem Janssens
1811
Lord Minco
Engelsch Thomas Stamfort Raffles (luit.-gouverneur) .1811-1816
tusschenJohn Fendall (luitenantbestuur.
1816
gouverneur)
Goden Alexander Gerard Philip baron van
der Capellen, 16 Jan. 1819 tot 1 Jan. 1826.
Hendrik Merkur de Kock (luit.-gouv.-gen. ),1 Jan.
1826 tot 16 Jan. 1830.
Johannes graaf van den Bosch, 16 Jan. 1830
tot 2 Juli 1833.
Jean Chrétien Baud (waarnemend), 2 Juli 1833
tot 29 Febr. 1836.
Dominique Jacques de Eerons, 29 Febr. 1836
•
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tot 1840overleden
1840(overledente Buitenzorg den 30en Mei
1840).
rPwaar Carel Sirardus Willemaaf
v. Hogendorp
8T8
nemend 1 Juli 1840 tot 6 Jan. 1841.
Mr. Pieter Merkur (waarnemend), 6 Jan. 1841
tot 14 Febr. 1843.
Mr. Pieter Merkus, 14 Febr. 1843 tot 1844 (overleden te Soerabaja
j den 2 Aug.1844).
Jhr. Joan Cornelis Reinst
5 Aug.
(
J (waarnemend),
^
1844 tot 30 Set.
P 1845.
Jan Jacob Rochussen, 30 Set.
1845
tot
12
Mei
P
1851.
vóbr zijn
Mr. George
^J
(
g IIsaac Bruce (overleden
vertrek .
Mr. Albertus Jacob Duymaer
van Twist, 12 Mei
Ym
1851 tot 22 Mei 1856.
Charles Ferdinand Pahud, 22 Mei 1856 tot 2 Sept.
1861.
Mr. Arij
2 Sept.
(
J Prins (waarnemend),
P 1861.
Mr. Ludolf Anne Jan Wilt baron Sloet van de
Beele, 19 Oct. 1861 tot 25 Oct. 1866.
Mr. Ari'J Prins (waarnemend),
(
) 25 Oct. 1866.
Mr. Pieter Mier
J^ 28 Dec. 1866 tot 1 Januari 1872.
Mr. James Loudon, 1 Jan. 1872 tot 26 Maart 1875.
Mr. Johan Willem van Lansben
Lansberge
e, 26 Maart 1875
12 Aril
P 1881.
Frederik's Jacob, 12 April
P 1884.
P 1881 tot 11 April
Otto van Rees, 11 April
P 1888.
P 1884 tot 29 Sept.
Mr. Cornelis PiJ nacker HordeJ k, 29 Sept.
P 1888 tot
17 Oct. 1893.
Jhr. Carel Herman Aart van der Wijck
Wick, 17 Oct.
tot 3 Oct. 1899.
Willem Rooseboom, 3 Oct. 1899 tot 1 Oct. 1904.
Johannes Benedictus van Heutsz, 1 Oct. 1904
tot 18 December 1909.
Alexander Willem Frederik Idenburg, vanaf 18
December 1909.
Governor's Island, versterkt eil. in de haven van
New-York, met drie forten.
Gowa,^ tot 1906 een der bondgenootschappelijke
landen in het N.-Ind. 8ouvern. Celebes en Onderhoori8heden thans ingelijfd (na
( het verzet van den
vorst van G. in 1905); in den Z.W. hoek van het
Z. schiereil. van Celebes, 20 000 K.M2.; ong. 60 000
inw. (Makasaren).
GoY ana stad in den staat Pernambuco, in het
D. van Brzalië, aan de Rio Goyana,
r, 15 000 inw.
binnenGoyaz,
P
Y ^ s taat in Brazilië, in de tropische
landen voor hetootste
deel hoogland;
747 311
8
^
K.M2., 280 000 inw. (waaronder 20 000 Indianen). —
aan'de Vermelho,
De hoofdst. G. vroeSer Villa Boa), aan:d
000 inw.
geb. 13
Goyen,
GO en Jan van,^ Holt. landschapschilder,
^g
Ps
Haag,
Jan. 1596 te Leiden,est.
in Apr.
Pin den
g
g
schilderde inz. rivieroevers en kanalen met rijke
stoffage.
g
geheeten)
GozzOEn
( ^. Gozo, door de ouden Gaulosg
Eng.
bij Malta in de Middell. Zee, zeer vruchtg eil. bi
baar, 52 K.M2., 20 000 inw.; hoofdP1. Rabato.
GraadLat.
(
9gram),
) in de wiskunde het 360ste
deel van den cirkel-omtrek. De werkelijke
(
J (lineaire)
lengte van eengraad
hangt
af van de lengte
^ van
gt
^

den cirkelomtrek. Twee elkander rechthoekigg
snijJ
dende middellijnen
verdeelen eiken cirkelomtrek
J
gelijkedeelen, elk van 90 G., zoodat dus elke
in 4eli'ke
rechte hoek 90 G. omvat; menebruikt
volgens
g
dezen stelregel
verdeelden cirkel of
g een in graden
^
halven cirkel(transporteur)om hoeken te meten.
Elke graad wordt verdeeld in 60 minuten (') en
elke minuut in 60 seconden ("). De schaalverdeeling
bij
J natuurkundige
^
8 instrumenten (thermometers,
areometers, electrometers) wordt eveneens in graden uitgedrukt.
g
o
Graadmeting
g is het door het meten van bogen
8 op
de aard-oppervlakte
vaststellen van de grootte
en
PP
8r
deedaante
der aarde; meestal worden meridianen
g
meting
gJ
8gemeten. Een dergelijke
g werd reeds door
Eratosthenes omstr. 200 v. Chr. uitgevoerd;
zijJ>J
zijn
S
ten allen tijde
herhaald; de eerste wetenschappelijke
PP J
G.eschiedde
door onzen landgenoot
Willebrordue
g
^
Snellius(z. a.), die als eerste de driehoeksmeting
daarbij
HijJ mat den afstand tusschen AlkJ toepaste.
P
maar en Bergen-op-Zoom
11' 30" . Zie ook op
((1°
g
)
A
Meter. Door de verbeterde methoden van den nieuweren tijd,
van de electrische
^
J inz. door het gebruik
telegraaf,
is men in de gelegenheid ook nauwkeurig()
tele
Sx
^
lengteparalel-G. uit te voeren en aldus de afine^ of
P
tingen der aarde ook in andere richtingen
g dan die
van de meridianen vast te stellen. De door Bauer in
eroe
1861 ing
het
levende
sme
P G., alsmede
Pen Europ.
internationale aard-meting,
zijn vereen
' en van
8
.8^g
geleerden
uit alle landen, tot het gemeenschappelijke
g
PP J
8
uitvoeren van deze taak.
oorspr.
earl),
Graaf (Lat. comes, Fr. comte, Eng.
P
^
bevelvoerder, als titel van veel verschillende beambtenebruikt.
Er waren tot instandhoudingg van
g
deoede
hout-, zout-, dijk-,
J stal-,
g orde in de gouwen
8
molen,- huis-, enluim-graven
en zelfs speelgraven
P ^
over de sPeellieden; later (ten
tijdevan Karel den
(
Groots door den koningg over een landstreek gestelde
8
beambten, stadhouders des konings,
die groote
8s^
macht hadden in deouwen,
temeer
daar
zij
11^e8
woonlik
genomen werden uit de grootgrondJ $
$`r $^
bezitters van aanzienlijkegeboorte.
De G. was
J
8
leider van hetouw
ericht, uitvoerder der vonnis^ g
sen, bevelhebber derewa
8 inner
^ Pende bevolking,
van belastingen, tollen en boeten. Naast hem bestuurde de domesticus" het domein. — In de
grensgouwen heette de G. marchio" markgraaf.
""
Door rondreizende commissarissen, missi
hield de vorst toezicht opP de G. Deze vermeerderden
echter in den loop
hun oorspr.
P rechten
J
P der tijden
bestuur rechtspleging,gedeeltelijke
J belastinghefl^
8
fingen militair gezag)
g
^ 8en trokken langzamerhand
alle regalia
eg'
( koninkrï
J ke rechten) aan zich: muntrecht marktrecht, jachtrecht, tiendrecht enz., zoodat reeds in de 12e eeuw de G.een
g ambtenaren
onafhankelijke
onafhankelijk leenmannen.
meer waren, doch bijna
Burlt.-G. waren ridders, aan wie de G. de bewaring
talrijk burchten, die vang toevertrouwden der talrijke
de 9e eeuw in onze strekenebouwd
werden als
g
bescherming
vijandelijke invallen.
g vijandelijke
gtegen
Graaff-Reinet hoofdst. van de div. G.-R. (in
het 0. bergland
van de Z.-Afr. Kaapprovinoie,
g
PP
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6972 K.M2 ., 20 000 inw.), aan de Sunda , 8 000 inw.
Graal ( oud-Fr.graal,„schotel"), volgens de
8 G.)
Middeleeuwsche glegende( (van de Heilige
G. de
miraculeuze, uit een stuk jasPis bestaande schotel,
waaruit Christus bij
J het Heiligg Avondmaal gegeten
gg
had, waarin Jozei van Arimathea het bloed van
Christus had opgevangen, welke door engelen
op
g
aarde wasebracht
en op den ongenaakbaren
bergg
g
P
werd
Mont-Salvoge bewaard werd. De Graal-legende
g
het eerst in Frankrijk
Frankrijk poëtisch
P
bewerkt, inz. door
Chrétien de Tr es (omstr. 1190), welke haar met
in verband bracht. De avonturen
de Arthur-lende
e9
der ridders, die zich ten doel stelden de H.G. op
te sporen,
^ werden beschreven in de G.-romans, ^die
P
afdeeling der
dus een bijzondere
g Arthur-romans
vormen.
Gracchus,
9 usSem, T iberius Sem
^ onius en Ca'
pronius, twee broeders uit een oud-Rom. Plebejisch
geslacht,
zoons van Cornelia((z. a. ; de eerste, geb.
g
^eb
163 v. Chr., veroorzaakte in 133, toen hij) volkstribuun was, door zijn
( e9 Sem
T^oJ n wetsvoorstellen(Leges
niae betreffende de verdeeling
ten
^
8 van gronden
gunste
ste der minder gegoede
burgers
de Gracchische
g
gg
onlusten en werd daarna met 300 aanhangers vermoord. — Ga us G. ( g eb. in 153)) handelde als tribuurvan
124-122) geheel
in den geest
van zijn
(
g
)g
broeder, doch werd door zijn
g Livius Drums,
J collega
die door de Optimaten
was omgekocht,
daarin
g
P
tegengewerkt,en vond
in 121 bij een handgemeen
g
J
met ong.
den dood.
zijner aanhangers
g 3000 zijner
g
prov. Luik, ten
Grace-Berleur
,ggem. in de Belg.
gP
W. van de stad Luik, 5832 inw.
Grado stad in derov.
P Oviedo, in het N.W. van
de Rio Cubia 17 000 inw.; wapenfaSpanje,
Pan> e>
P
brieken.
Graf, HHeilige. Zie Heilige Graf.
MasGrafhorst,g
gem. in OverïJsel
^ in den polder
P
tenbroek, aan het Ganzendiep,
P 655 inw.
blaadje kristalblaadjes
Graflet of ^tlood^ in hexagonale
g
zeer spli
PJj tbaar en zeer week mineraal,
af ;
lood-$^J
"s met metaalglans,
bijJ wrijving
g
igeeft
g
bestaat in zuiveren toestand uitsluitend uit koolstof ;
S.G. 1,9-2,3. G. is niet smeltbaar en verbrandt bij0
kool.
J totkoolzuur.
g moeilijk
8loerisgaan de lucht hoogst
Behalve in deotloodindustrie
wordt G. veelgeP
bruikt voor smeltkroezen.
Graft, gem. in Noord-Holland, in de Schermer,
1288 inw.
ongegist brood, van
grof gemalen
Grahambrood,,^
g
tarwe of rogge
gemaakt,^ genoemd
naar den Am.
gg g
g
arts Sylvester Graham.
wi deren zin West-Antarctis
Graham(s)land, inJ
bergachtig
g ^ land in de IJszee, ten Z. van Vuurland,
in 1832 door Biscoe ontdekt, in 1909 door Engeland
g
in bezit genomen.
stad
in
het
Z.O.
van
de
Z.-Afr.
Grahamstownf
KaaPP
rovincie • 14 000 inw ; aan den spoorw.
P
Port-Alfred—Middelburg.
Grajische Alpen,
P^ van de
peg d eel van de W.-Alen
Dora RiParia en den Mont-Genève in het Z. tot
aan de Dora Baltea en den Kl. St.-Bernard in het
N., in den Gran Paradiso 4061 M. hoog.
g
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Gram, nominale eenheid van het metriekee8
wichtstelsel (gewicht van 1 c.M 8 . water bij -}- 4° C.),
uit welke door vermenigvuldiging met 10 de grootere (met Grieksche namen aangeduide) en door deeling
Latijnsche
iJ
namen aang door 10 de kleinere (met
(
worden: deca-, hector,
geduide gewichtengevormd
g
g
kilo-, mYia-G.
(10, 100, 1000, 10 000 G. ; deci-,
r)
centi-, milli-G.1
feitelijke
o , 1ioo, 1 000 G.) ; de feitelijke
gewichtseenheid is het kilogram.
^am
rassenPIantenfaGramineeén ( Gramineae of grassen,
mille, behoorende tot de klasse der Eenzaadlobb' en
Monocoty leeën , over de geheele
aarde verspreid;
g
P
meestal kruid-acht'
met vezelachtige
^e gewassen,
g
8
wortels, de stengels
zijn
van
knoopen
voorzien,
de
J
S
P
bladeren lang en smal, hun onderste deel is als
scheede ontwikkeld, de eigenaardige bloesems staan
in bloempakjes,
aren en
P ^ die zich weder tot pluimen,
P
trossen vereen 8en. Vele soorten zijn
J als waardevolle
granen
enen (rogge,
haver, tarwe, spelt,
( gg gerst,
g
P mais, rijst),
als voeder- of nut lantenas,
gx suikerriet bamboe)
belangrijken worden van oudsher verbouwd.
Grammont. Zie Geeraardsber9en.
Zie P
op
Ph o^
raaf.
Grammophoon.
P
Gramont, Antoine Alfred Agenor, hertogg van, Fr.
diplomaat,
J sloot zich
ggeb. 14 Aug.
g 1819 te Parijs,
P
na de omwenteling
g van 1814 bijJ Lodewijk
.? Napoleon
^
aan; in 1850 werd hij
gezant te Cassel, in 1852 te
J8
Stutt art, in 1853 te Turijn,in 1857 te Rome, in
Stuttgart,
1861 te Weenen; in 1870 was hijJ als min. van bui
tenl. zaken de voornaamste bewerker van den Fr.-D.
oorlog;
gggest. Jan. 1880 te Parijs.
J
Gram
g ebe e((The Grampians )^ geb. in
p ianSchotland tusschen het Caledonische Kanaal en
het Clydedal, in den Ben-Nevis 1343 M. en in den
Ben Muichdhui 1309 M. hoog.
g
Gramsbergen,
g ,8gem. in het N. 0. van Overi Jsel,
3629 inw.; het stadje
stadje G. ligt
aan de lijnJ nZwolle—
^
Coevorden--Stadskanaal en telt ruim 600 inw.
GranHon
(
g . Eszter9om
), comitaat in Hongarije,
1077 K. M2 ., 91000 inw., aan beide oevers van den
Donau. — De hoofdst. G., ligtboven de uitmonding
van de riv. G. in den Donau, 18000 inw.; zetel van
den vorst-bisschop
van Hongarije;
P en primaat
P
groote basiliek; wijnbouw,
zwavel- en koolzuur$r
J
bronnen.
Granaat, zeer veel voorkomend mineraal, dat
zeer hard is, een fraaienlas
g glans bezit en meestal
roodachtig
gggekleurd is; S. G. 3,4 tot 4,3; bestaat
hoofdz. uit 35-40 % 0kiezelzuur, verbonden kalk,
magnesia,
Jï zer-ozYduin, mangaan-oxyduul,
man aan-oz duul chroom^
oaY
duel, enz., kristalliseert in rhombendodecaëders
komt ook, inz. in Bohemen, voor in korrels. Men onderscheidt naar de kleur, tal van soorten: roode
of Boheemsche G.;ele
G. bruine G.
^
g G., groene
enz. In het museum voor natuurlijke
J historie te
Leiden is een G., die ruim 3 1 K.G.
weegt.
8
gt
L.^ knoestige
Granaatboom Punicaranatum
g
9
struik, behoorende tot de fam. der Myrtaceeën tot
6 M. hoog,
P , in
gin^ N.-Afrika inheemsch, in Z.-Europa,
het warmere deel van Azië en in Amerika aangekweekt of verwilderd voorkomende, met scharlaken-roode bloemen en met vruchten ter grootte
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van appelen
(granaatappelen)
(9
pp ) met zuurzoet zaad;
PP
(granaatbast),
dikwijls
J in bakken ^gekweekt. De bast (9
ook die van de wortels
(9ranaatwortelbast) , die
vroeger
voor bijzonder
bijzonde
g
werd,
g
is eengeneesmiddel, bevatunicine
(Pelletierine)
(
)
wordt(al afkooksel,
en wordtals
) teen
g lintwormen
metoed
g gevolg
g g aangege
wend. Van het zaad worden verschillende dranken
bereid.
Granada, landschap
P en
titulair koninkrijk,van
1238-1492 Moorsch koninkr^J jk, in Z.-Spanje,
PJ
28 591 K. M. 2., 1 356 000
673. Granaatboom.
inw., 0 PP
er-Andalusië of a. bloeiende twijg, b.
derov.
( 529 K.M2., bloem in doorsnede, e.
p G. 12
504 000 inw.), Malaga
g en vrucht, d. dwarsdoorAlmeria omvattend. De snede van de vrucht.
hoofdst. G., aan den voet
van de Sierra Nevada, aan de Genil en de Darro,
669 M. boven de zee, 81000vroe
er
^
g 400 000)) inw.;
vesting
univer;
g van den lsten rang;
gkathedraal;
siteit (vanaf 1531); Alhambra (z. a.).
Gran Canaria, het tweede inootte
der Canarigr
sche Eilanden, 1667 K.M2., 127 000 inw. ; hoofdst.
Las Palmas.
Gran-Chaco El Chaco, de uit gestrekte woud- en
weidenri
Z.-Amerika
J ke vlakten in sub-tropisch
P
tusschen de La Plata en de Amazone-rivier tot aan
de Rio Selado in het Zuiden; door (30 à 40 000)
nomadische Indianen bewoond; ten Z.W. van de
Pilcomayo,
van de Parana, ^(Chaco
Ch
central en
Y zijriv.
J
Chaco austral tot Argentinië ten N. 0. daarvan
(Chaco boreal) tot Paraguya
$^Y en Bolivia behoorend.
Grand Canal,
kanaal van Ier, het belangrijkste
grJ
land, 129 K. M. lang, verbindt Dublin met de Shannon bij Banagher.
g
Grand' Combe, La, stad in het dep.
P Gard, in het Z.
van Frankrijk,
12000 inw.
Grandes heeten sinds de 13e eeuw de, vele voorrechten bezittende, voornaamste Castiliaansche edellieden. Karel V veranderde dezen onafhankelijken
leenadel inafhankelijken
een )
hofadel, in drie klassen onderscheiden.
Grand-Junction-Kanaal kanaal in Engeland van
de Theems Brantford naar het Oxford-kanaal
Braunston 145 K.M. lang,
g^ M. breed.
Grand Raids
p^ stad in het N.O. der Ver. Staten
in den staat Michian, aan de Grand-rivernaar
(
het Michigan-meer stroomend),113 000 inw.
Grandson of Granson, stad in het W. van Zwitserland, in het kanton Waadt, aan het Meer van
Neuchatel 1700 inw. — Bij
Bi' G. werd 3 Mrt. 1476
Karel de Stoute door de Zwitsers verslagen.
g
Grand-Trunk-kanaal,
ver, kanaal in Engeland,
g
bindt de Mersey
Y met de Trent en dus de Iersche Zee
met de Noordzee, 150 K.M. lang.
g

GranicuS in de Propontis
(Zee van Marmora))
P
uitmondende riv. in N.W. Klein-Azië, tegenw.
Kods 7'a Soe; hier werden 334 v. Chr. de Perzen door
Alexander den Groote verslagen
en in 73 v. Chr.
g
Mithradates door Lucullus.
Graniet, korrelig kristallijn
J mengsel
8`s van veldspaat
P
en kwarts, waarin verder nogg voorkomt magnesia^
glimmer, kali-gglimmer en hoornblende; in tal van
soorten verdeeld; S. G. 2,63 à 2,65. Het G.eeft
g
door verweering
g vruchtbare aarde, dient als materiaal voor kunst- en bouwwerken en voorplaveisel,
Granmichele Grammichele , stad in het Z.O. van
Siciliërov.
P Catania ,17000 inw.
Gran Sasso d'ltalia bergketen
in de Abbruzzen,
g
hoo^te bodemverheffing
nnï J
nsche
g van het A Ae
Schiereil., in den Monte Corno tot 2914 M. hoog.
Grant, Ul ssus Simpson, Am. veldheer en de 18de
president der Ver.-Staten,ggeb. 27 Apr.
P
P 1822 te
Point Pleasant; hij
J streed in den oorlog
gtegen
g
Mexico tot 1854; in den Burgeroorlog
g
g werd hijJ in
1861 brigade-generaal, nam aan het hoofd van het
West-Tennessee-leger
4 Juli 1863 Vicksburg
g
g in,
werd in 1864 opperbevelhebber
der gezamenlijke
J
PP
8
Unie-legers,
Unie-leers
^beëindi gde den oorlogg door de verove ringan
Richmond en de capitulatie
van Lee(3
P
(
g
en 9 Apr.
P 1865); van 1869-73 en wederom van
1873--77 was hijJP
president van de Unie; hijJ boette
door zijn
toegeefelijkheid
tegenover
de
J overgroote
J
g
gr
g
corruPtie zijn
populariteit
grootendeels
weder in;
JP
P
Sr
gest. 23 Juli 1885 te Mount Mac Gregor.
gor
Grantham,
in het
^ stad in het 0. van Engeland,
g
graafsch. Lincoln aan de Mitham; 20 000 inw.
Grant-Land, Pool-land in het N. van Amerika, ten
N.W. van Groenland, met Grinell-land verbonden.
Granvelile, Antoine Perrenot, heer van, staatsman,
geb. 20
Aug. te BesanS
on, werd in 1540
bisschop
g
P
van Atrecht, in 1550 minister van Karel V, in
1560 aarsbisschop
P van
Mechelen, in 1561 kardinaal; uit de Nederlanden,
alwaar hij
J zich gehaat
8
Oranje, Egmont
maakte
maakte( Oranje,
9
en Hoorne weigerden zittin gte nemen in den Raad
van State, zoolang
g G. er
kwam), trok zich in
1564, toen Mar9aretha
meende dat hijJ de belanggen van haar Huis tegengen
674. Granvelle. .
werkte, terugg in FrancheComté werd in 1570 onderkoning
g van Napels,
Pe tot
1584 aartsbisschop
P
S on
; est. 21 Sept.
P van Besan
1586 te Madrid.
Granville, stad in het Fr. dep. Manche, aan het
Kanaal, 11000 inw. ; scheepsbouw,
oesterteelt,
Ps
handelshaven, zeebad.
Grassen. Zie Gramineeën.
Gras-geweer,
Basil Gras
^ het door den generaal
g
g
(geb.
eb. 1836, gest. 1901) in 1874 geconstrueerde
g
geweer van het Fr. leger,
g ^ in 1888 door het Lebel-gewder
vervangen.

GRASLITZ—GREAT GRIMSBY.
Graslitz stad in het N. van Bohemen; 14 000
inw. ; basiliek; kantindustrie.
Grathem,, ggem. in Limburg,
g^ten W. van Roermond,
aan de Molenbeek, 1293 inw.
Gratianus,
, Rom. keizer, ggeb. 359 n. Chr., zoor
van Valentinianus I, vanaf 375 met zijn
J stiefbroeder Valentinianus II heerseher over het W.G.,tegenkeizer
g
Rom. rijk,
van
J ^ in 383 vermoord. — G.
Honorius 407 n. Chr. door de Britsche legioenen
gl
tot keizer uitgeroepen en vier maanden later weder
afgezet.
g
Gratiën. Zie Chariten.
Graubunderland, kanton in het Z.-O.-Zwitserland,
7185 K.M2. 120 000, deels Duitsche, deels Romaansche enItaliaansche inw.on
Pen
^ . 1a Katholieken ;Alpenland bestaande uit 5 hoofddalen(da
hoofddalendal van den AchtergJ^
nvan den Voor-Rijn,
iJ van Albula, Eng adie en Prátti au )^Al en-landbouw
en veeteelt, ook druiven- en
P
vruchtenteelt, hoofdst. Chur. De grondwet dateert
van 1 Feb r. 1854 en is zuiver democratisch; wetgeopelke 1300
vende macht is de Groote Raadéén
lid
(
inw.), uitvoerende macht de Reg
eerin^raad (vijf
(J
leden} . -- Frankrijk
Frankrijklijfde
lijfdein 1798 G. bijJ de Helvetische RePubliek in; in 1803 trad het als 15e kanton tot het Zwitsersche Eedgenootschap
g
P toe.
Graudenz,
, stad en vesting
g in het N.O. van Pruisen, in het reg.-distr. Marienwerder, aan den r. oever
van den Weichsel; 40 000 inw.
Grauwak,
van middelmatigg groote
, conglomeraat
^
g^
stukken kwarts, kiezellei en leemlei, die door een
veelal donkergekleurd, leem, kiezel of kalk bevattend, bindmiddel samenggebakken zijn
zijn. De G.
speelt
een groote rol in de silurische, de devonische
Pegr
en de onderste steenkool-formatie.
Grauw en Langendam,
Zeeland,
g
^ggem. in de prov.
P
in het 0. van Zeeuwsch-Vlaanderen, 2163 inw.; de
grenst in het N.O. en het W. aan de Oosterggem. gr
Schelde.
Grauwe staar. Zie Staar.
Grave,em.
N.-Brabant,
P
g in het N.O. van de prov.
2417 inw. Het stadje
i G. was vroeger
g^J
g een belangrijke
vesting
g en heeft tal van belegeringen doorstaan :
Willem III veroverde het in 1674 opP de Franschen
en in 1794 verdedigde het zich
10 weken lang
g
tegen
g het Fr. invasie-leger.
^
in Lotharingen
Gravelotte dorp
Gravelotte,
rP
g dicht bijJ de Fr.
grens,
ten W. van Metz, 500 inw.; 18 Aug.
^
g 1870
overwonnen hier de Duitschers onder koning
g Wilhelm I de Franschen onder Bazaine.
's-Gravendeel,
in de prov. Z.-Holland, in de
^ ggem.
P
Hoeksche Waard, aan de Dordtsche Kil, 4468 inw.
's-Gravenhage
^ of den Haag
a9
^((Fr. la Haye,
g ^ D. Haag,
E . the Hague,
Lat. Haga
^J
a9 Comites) , residentie en
hoofdst. van Z.-Holland, 4 K.M. van de Noordzee, (met begrip
van
P het tot 's G. behoorende
Scheveningen)
312 430 inw. ((ong.
g
g 1 ^ Kath.),
bezit van tal van belangrijke
gebouwen en musea • de
$^J g
( Gothische) Groote Kerk (uit de 15e en 16e eeuw)
met deraa
aven van Wassenaar Obdam en
P
Philips van Hessen; de Kloosterkerk met het graf
van Jacob Cats, de Mariakerk met die van deebrs.
g
de Witt en van S pinoza ; een fraaie moderne kerk
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ReRegentesse-kerk
entesse-kerk; het Binis de in 1901 ingewijde
met de z.g.
grafelijke zalen, het koninklijk
•
ggr
paleis in het Noordeinde, waarvoor het standbeeld
' er staat((in 1533 door een Parvan Willem den Zwijger
^9
ticulierebouwd,
in 1584 woninggvanLouise d e Cod'^g
in 1795 staatsdong, later Pruis. gezantschapshotel,
P
g
mein ; de Koninklijke Bibliotheekong. 500000 dln.)
de ministeriën (inz. dat van Justitie), het Stadhuis,
het' Mauritshuis met beroemde schilderijen-verhet Vredespaleis
tame '
((in 1913geopend),
P
enz. Ten N.W. van 's G. li gt de bad 1.
P Scheveningen;
ten 0. van de stad ligt het Haa^the
g
bosch met het Huis ten Bosch; ten N. liggen
gg de
Scheveningsthe boschjes.
De handel van 's G. bel
teekent niet veel; wel is er een vrij Jbelangrijke
gl`1J
inz. metaal-, luxe- en kunstindustrie;
nijverheid,
Schevenin
Scheveninge en z.a. bestaat voor een deel van
t en handel. Sinds de opkomst
van
•
^
P
Scheveningen
als badplaats
is het vreemdelingenP
gen
g
verkeer (uit den aard der zaak toch al belangrijk)
g^
nog
aanzienlijkg
toegenomen. — 's G. wordt het
g aanzienlijk
eerst vermeld in een charter van graaf Willem II
de Middelvan 6Sept.
Set.1242 als,^ die Ha9he"; tijdens
"ke lakeneeuwen ontwikkelde er zich een belan$T1J
industrie; eerst in de 2e helft der 19e eeuw begon
g
's G., waarvan hetetal
on^
g.
g inwoners eeuwen langg
slijk gebleven
was, in bevolking
gelijk
g
g toe te nemen
(in 1850 nog
g slechts 66 329 inw.. 18 Mei-29 Juli
1899 werd te 's G. de Eerste en 15 Juni-18 Oct.
1907 de Tweede Vredesconferentieehouden.
g
's-Gravenland,
,8gem. in N.-Holland, in het Gooi,
1618 inw.
's-Gravenmoer,
,g gem. in N.-Brabant, aan de
Done,
g ten N.O. van Oosterhout, 1301 inw.
Gravenoorlog.
g Zie Denemarken, Geschiedenis.
's-Gravenpolder, ^^
gem. in Zeeland, ^opPhet eil. ZuidBeveland, 1040 inw.
's-Gravenzande,
gem. in de prov. Z.-Holland,
^ gP
in het Westland, aan de Noordzee, 8314 inw.; het
tramlij
dorp
(^g. 3000 inw.) ligt
rP 's G. (on
^ aan de tramlijn
van Holland—'s Gravenha e.
Gravesend,
in
, stad in het Z. 0. van Engeland,
g
het graafsch. Kent, aan de Theems; 28 000 inw.;
eindPunt van de haven van Londen; dokken.
Gravina,, stad in de prov.
Bari delle Puglie,
P
^ in het
Z.O. van ItaliëA
G. metPoggio
Pogl'o
( ulié
), aan de rev.G.,
Orsini 20 000 inw.
Gray,
^
Y,Jane. Zie Grey.
Graz (Gratz), hoofdst. van Stiermarken, in het
0. van Oostenrijk,aan de Mur, zetel van den vorstbisschopan
Seckau, 152 000 inw. • keizerlijkslot,
P
dom, Karl-Franz-universiteit (van 1583), techn.
hoogeschool Johanneum met biblioth. en museum.
Greater Britain Grooter Brittannië"),uitdrukking voor het eerst door Charles Dilkegebruikt,
g
om heteheel
der Eng.gsprekende
landen aan te
g
P
duiden, wordt tegenw.gebruikt
als
verzamelnaam
g
g
voor Groot-Brittanië en Ierland en al de koloniën,
welke daartoe behooren.
Great Grimsby,
Y,ook kortelfJ k Grimsby,
^ havenst.
in het 0. van Engeland,
in het graafsch. Lincoln,
g
aan de Humber-monding,
g 75 000 inw.
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Great Harwood, stad in het N.W. van Engeland,
g
in het graafsch. Lancaster, 14 000 inw.
Great Island, eil. (53 K.M2.) in de baai van Cork,
in het Z.O. van Ierland, met de stad Queenstown.
Great Kanawha,^ L zijr
Jiv. van de Ohio in het 0.
in N.-Carolina
van de Ver. Staten, zijJ ontspringt
P ^
als New River en valt bij
J Point Pleasant in de Ohio,
640 K.M. lang.
8
Great Salt Lake, Zie Groot Zoutmeer.
Great Salt Lake City. Zie Salt Lake City.
y
Great Yarmouth,
, Yarmouth, havensi. in het
Z.O. van En8eland, in het aafsch.
Norfolk; 56 000
^
inw.
Grebbe of Grift,
f voorm. riviertje
] in de Geld.
grens tus•
Vallei, tegenw.
g ggekanaliseerd, vormt de ^
schen Gelderland en Utrecht, loost zijn
J water niet
meer op
P den Rijn,
^ doch opP de Luntersche beek.
Grebbelinie, de eerste inundatie-linie, waardoor
men een vijandelijken
vi'andeli'ken inval zal trachten te stuiten.
De Geld. Vallei wordt dan onder waterezet
door
8
het openen
van de sluis in den Grebbedijk.
P
Gredos, Sierra de, deel van het Castiliaansch
Scheidingsgeb.
in Spanje,
Z. W. voortzetting8
8s8
P ]
van het Guadarrama• eb.
8 • in de Plaza de Almanzor
2661 M. hoog.
8
Grevelingen
( Gravelins) , stad in het N.W. van
g
Frankrijk, in het dep.
P du Nord; 5900 inw.; hier
13 Juli 1558
zegevierde
Lamoraal, graaf
van Egmond
^
9
8
over de Franschen.
Greenaway,
y, Kate, Eng.
g in 1846,
8 teekenares, geb.
te Londen •^ inz. toekende z"9 kinder8est. 9 Nov.
figuren
in de kleederdracht uit den t ^ijd van ko8^
ningin
A nna, daardoor oefende zij invloed uit oop
8mJ
de Engelsche
kindermodes inz. heeft men haar
8
naamgegeven aan de ^,G.-hoeden".
geldswaardig
papier der Ver.; Staten
Greenbacks
,8
8PP
van N.-Amerika, aldusenoemd
naar de groene
8^
8
kleur van de achterzijde.
Greenbay,
y, stad in het N.O. van de Ver. Staten,
in den staat Wisconsin, aan de monding8 van de Fox
in de G. ( een bocht van het Michigan-meer), 25 000
inw. ; haven.
geb.
Greene, Nathaniéi Am.eneraal,
8 27 Mei 1742
8
te PotowhommetRhode
Island),gest
est. 19 Juni
(
; na Washington de meest verdienstelijke veldheer uit den tijd
8
^ der Am. Omwenteling.
Greenock, zeehaven in het Z.W. van Schotland,
in hetaaf
scha Renfrew, aan
den Clyde-mond,
8rP
^
^
75 000 inw.

de Theems, voorstad van Londen; 186 000 inw.;
hospitaal
voor zeelieden, tegenwoordig
P
g
g marineacademie; sterrenwacht (in 1675 opgericht), van
waaruit de Engelschen
en alle zeekaarten de
B
hische engte
39' 51" 0. van
(
^ rekenen (17°
8eo
8ra P
Ferro).
Gregoriaansche Kalender. Zie Kalender.
van wie 2 door
Gregorius,
^ , naam van 18 pausen,
P
de R.-Kath. kerk niet medegeteld
worden. — G. I,
g
de Groote of de Heilige,
^9e, 590 —604, 8geb. omstr. 540,
verhoogde
het aanzien van den pauselijken
stoel,
8
Pa J
maakte de bischoppen
PP en de Westersche metroPolieten meer afhankelijk
J van Rome, verbreidde het
Christendom in Brittanië (594), verbeterde den kerkzang,
verder
8 van het vagevuur
8 werkte de leerstelling
8
uit en is als kerkleeraar een autoriteit;est.12
Mrt.
8
604. — G. II,, de Heilige,
9, 715-731, bestreed het verbod van beelden in de kerken, door Leo den Isauriér uitgevaardigd, — G. VII,
Heili 1073-VII de Heilige,
85, te voren Hildebrand 8eheeten, een der grootste
8ro
eb.1020,
geb.
was reeds onder Leo IX en AlexP
ander II de ziel van alleauseli'ke
maatregelen,
J
P
8
streefde naar de onvoorwaardelijkePPR]
heerschappij
van heteesteli
kJgezag
J voerde
8 8over het wereldlijke,
8
het celibaat in, verbood de investituur door leeken
en den handel ineesteli'ke
J waardigheden en sprak
P
8
den ban uit over keizer Hendrik IV in 1076, dien
hij
J eerst na des keizers verootmoedigingte Canossa (in 1077) ophief
in 1080 werd hijJ door Hendrik
P
afgezet
en in 1083, in den Engelenburg
8 belegerd
8
8
8
wordende, vluchtte hijJ naar Salerno, alwaar hij3 25
Mei 1085 overleed. — G. X, 1271-76, deed ver8eefsche moeite voor een nieuwen Kruistocht en
voor de hereen81in8der Grieksche Kerk met de
Roomsche. — G. XV, 1621-23, voerde het thans
nog
J ceremonieel bijJ de verkiezing
8 van
88ebruikeli'k
eenpaus
in en stichtte in 1621 de C^9^
ratio de
P
propaganda fide. — G. XVI, 1831-46, eb. 18 Sept.
1765 te Belluno, herstelde de rust in den Kerkelijken
Staat met Oostenr. en Fr. hulpP en breidde met
goed8
gevolg
van het pausdom
P
P
8
8 de machtsaanspraken
uit;est.
1 Juni 1846. (Zie voor de overige
pausen
gest.
8P
van dezen naam op
P Pausen).
van Nazianze, Gr. Kerkvader, 8eb.
Gregorius
g
omstr. 330, te Arianzus in CaPP
adocië, bestuurde
vanaf 374 het bisdom Nazianze, vanaf 380 was hijJ
patriarch te Konstantino P
el ^8
• gest. in 390 in de wilP
dernis bijJ' Nazianze; verdediger
8 van de Athanasiaansche orthodoxie.
van Tours,
Frankisch eschiedschr.,
Gregorius
Greenville,
g
^
8
17 Nov. 594 als
Stad in het
8n ^ gest.
8
8eb. omstr. 540 in Auvergne,
bisschoP van Tours; ^zijn
geschiedenis
zijnLatijnsche
Z.O. der
J
g
der Franken in 10 doelen is de hoofdbron voor de
Ver. Staten
indenstaat
8geschiedenis der Merovin9ers tot 591.
pseudoniem voor Hermann Frey
Greif , Martin,
y
Z.-Caroli^Ps
(z. a.).
na, aan de
Greifswald stad in het N.O. van Pruisen, in het
ReedyY
Pommersche re8.-distr. Stralsund, aan de bevaarrivier,
bare RYck welke 5 K.M. beneden G. in de Grei s12 000 inw.
walder Bodden ( Oostzee-arm uitmondt en de voorGreenwich,
675. Sterrenwacht te Greenwich.
haven Wiek vormt, 25 000 inw. ; universiteit1456 ).
stad in het
dat vroeger
algemeen in
Grein, klein gewicht,
8
8
^
Z.O. van Engeland,
8
^ in het graafschap
8r
P Kent, aan

GREIN—GRIEKENLAND.
A wegen
gebruik
was in apotheken
en voor het we
g
van edele metalen en edelgesteenten; had een
versch. waarde in de versch. landen; voor diamanten enaarlen
gold
algemeen:
1 Gr. = 1 4
g
P
g
karaat (z. a.).
Grein hoofd- en residentiestad van het vorstendom Reuss 0. L. aan den Witten Elster, 23 000
inw. ; kamgarenweverij.
g
Grenada, een van de kleine Antillen, tot het
Br.ouvern.
der Windward-Island behoorend,
g
vulcanisch, vruchtbaar, 311 K.M2 ., met het eil.
Grenadines oe 345 K.M. 2, 67 000
Carriacon der Grenadinengroep
inw.; hoofdst. Saint George.
g

Grenadiers,

oor-

sPr. de tothetvoetvolk behoorende
soldaten, die belast
waren met het
en van handwerpen
anaten (vandaar
de naam) ; de keurtroepen
der infanP
terie, te genwoordig
noggslechts
door een verschillend uniform kenkenbaarin
baar(i ons land
helft van het
regg. G. en Jagers).
g
Grenadinen, eil.$r oe
Ain de Kleine
Antillen, behooren
deels tot Grenada 676. Engelsche grenadier uit
(z. a.),deels tot het jaar 1745, met granaat
en brandende lont.
St. Vincent.
Grenoble, hoofdstad van het dep. Isère, in het Z.O. van Frankrijk,
aan de Isère, 77 000 inw.; vestingg van den eersten
rang; universiteit met 3 faculteiten; handschoenenfabricage.
g
in Z.O. van Schotland, in het
Gretna Green, dorp
graafsch.
Dumfries, 1200 inw. Het was vroeger
g een
^
toevluchtsoord voor hen, die volgens
g het Schotsche
kanonieke recht zich zonder de toestemming
g der
ouders en zonder uitstel in den echt wilden verbinden, het geen ten overstaan van den aldaar zetelenden vrederechtere
( naar men wil een smid)g schiedde; sedert 1 Jan. 1857 zijn
J deze huwelijken
in Engeland
onwettigg verklaard.
g
geb.
Grot
P
8
rY^André Ernest Modeste^ Fr. componist,
8 Febr. 1741 te Luik;^gest. 24 Sept.
P 1813 te Monttalrijke, vroeger
moreneY^
; hij
talrijke,
g zeer
P
J componeerde
gezochte, opera's, als Le Huron", Zémire et Azor"
Richard Coeur de Lion" enz.
geb.
Batiste Fr. genreschilder,
Greuze, Jean Baptiste,
^
g
g eb. 21 Au g. 1725 te Tournul Sa8ne-et-Loire ,
g est. 21 Mrt. 1805 te Parijs;
J^schilderde meestal
tafreelen uit het leven van den middenstand.
in Limburg,
Grevenbicht,
^ gem.
g aan de Maas,
g
ten N.W. van Sittard, 1240 inw.
peudoniem. Zie Durand.
Gréville,^ Henry,
y^ P
Fr, staatsman,^ ggeb. 15 Aug.
Jul es
Gré
Grévy,
g 1907

587

te Mont-sous-Vaudrey
( P Jura),) werd advocaat te
Y (dep.
Parijs en was als democraat een
Parijs
g te gd van
Napoleon III, van 1871-73 was hij voorzitter van
de Nationale Vergadering
g
g en in 1876 werd hijJ voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden, in 1879
en 1885 totresident
der republiek
P
g ekozen, le e
P
ten slotte,ecom
romitteerd
door den handel in ridP
g
derorden, iwelke door zijn
J schoonzoon Wilson werd
neder; ggest..
J waardigheid
ggedreven, 2 Dec. 1887 zijn
g
9 Sept.
Y
P 1891 te Mount-sous-Vaudrey.
Gre
Grey o f Gray,
y^ ook wel de G., naam van een oudEng.
adellijkgeslacht van Normandischen oorsprong.
gg
— Henry
de G. de derde markies van Dorset, huwde
rY
met Frances Brandon, dochter van den hertogg van
Suffolk en Maria Tudor en werd in 1551 hertog
geb. in 1535,
van Suffolk. — Zijn
J dochter, Mane G.
^ g
in 1553ehuwd
met lord Guilford Dudley,
^^liet zich
g
and van diens
na den dood van Eduard VI op
P^
ten nadeele van zijn
J zusters Maria en Elizabeth
gewijzigdeP
erfo vol ' acte
gm^op aandringen
P
g van haar
schoonvader den hertog
g van Northumberland in
Juli 1553 tot koningin
^ uitroepen,
P legde
g echter
reeds 10 dagen
g later de kroon weer neer, toen
Maria te Londen tot koningin
^ uitgeroepen was.
Met haargemaal
werd zijJ 12 Febr. 1554 in den
g
Tower onthoofd, vijf dagen
g later ook haar vader.
Grey,
Y^ Sir Edward, Eng.
g
liberaal staatsman,eb.
g
1862 te Fallodon, werd in
1885 lid van het Lagerhuis, was van 1892-95
onderstaatssecretaris en
is sedert 1905 onafgebroken min. van buitenl. zaken, eerst in het ministerie
Campbell-Bannerman (tot
1908} , daarna in het
ministerie Asquith.
q
Grieg,
g^ Eduard, Noorw.
componist,
A
ggeb. 15 Juni
1843 te Bergen,
was van
g
677. Grey.
1867-80 leider van de
te Christiania,
door hemestichte
muziekvereeniging
^g
g
schreef
vele klaviergen
;
P 1907 te Bergen;
gest. 4 Sept.
stukken en liederen, ook enkele grootere werken
(sonaten, suiten, een klavierconcert, enz).
Griekenland. Het oude G. of Hellas omvatte het
Z. deel van het Balkan-schiereiland en was verdeeld
EPirus en Thessalië), Midden-G.
in Noord-G. (
(Hellas in engeren zin:: Acarnanië Aetolië, het Z.
en het N. Locris, Doris, Phocis, Boeotië, Attica en
een eiland vormenden Pe
Meg aril)^den bijna
Laconië(Sparta),Messenië,
nesus ( Corinthe Argolis,
g
Elis, Achaia, Sicyon,
Sic on Phlius en Arcadië)) en de vele
Thesomliggende
eilanden. Met
uitzondering
van
^gl^
salië en kleine laa laktenvoornamelijk
(
J in den
Peloponnesus)
is G. bergachtig. Het voornaamste
P
Ol mis de Pindus, met tal van zijketenen
gtY
ggebergte
us thans Elymbos,
2985 M.; Ossa, thans Kissavos,
Y
A^
1980 M.,
M. Pelion, Othrys,
Y> Oeta,> thans Katavothra,
2152 M. Parnassus, thans Liakoera, 2459 M.); in
de Arcadische hoogvlakte
den Peloponnesus
A
gv
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(650 M.), omsloten door randgebergtenllene,
(
thans Ziria 2374 M. ; naar het Z. zich uitstrekkend
de TaY$
etus ^
thans Pentedaktylon,
$
Y tot 2409 M. hoog.
De rivieren zijn
J er van weinig
^$ beteekenis; de
Peneus, thans Salambria, de Achelous, thans AsProtamos, de Ce hisus, thans Mavronero, de Eurotas.
PoP
thans Iri, de Al Pheus, thans Ruphia.
De bewoners
P
waren de Hellenen, in vier hoofdstammen verdeeld
Ioniërs, Doriërs Achaeëers en Aeoliërs). Zij waren
lichamelijk
Ten gevolge
J en geestelijk
J rijk
J begaafd.
$
$
$
$
van deeo
hische
gesteldheid
van het land was
$
ga$r
P
het versniPP
er'd in vele kleine staten en had de bevolkin$
neiging
tot scheepvaart,
tot overzeeschen
$mg
P
handel en tot kolonisatie; er was een groote verscheidenheid en veelvuldige
$ van staatsre$e$ wisseling
lin$en. Kunst, letterkunde en wetenschapP waren er
tot hoogen
ontwikkeld(voornamelijk in Athene
P
$ trap
en de kuststaten).
Hette$enwoordi $e koninkr. G. bestaat uit deelgin
van den
Epirus
irus en van Macedonië, Thes$eren E
salië, Midden-Griekenland, den Peloponnesus
en de
Po
omliggende
eilanden ((Kreta, Euboea, de Cycladen,
$$
de N. Sporaden,
Chios, Mytilene,
Lemnos, Samotrake
P
Yt
en de Ionische eil. , te samen ong.120 000 K.M 2. met
on$. 4,7 mill. inwoners(
vóór 1913 64 758(
K.M. 2, (in
1907) 2 632 000 inw.), behalve 200 000 Albanezen
en 20 000 Turken van Nieuw-Grieksche nationaliteit,
d. w. z. nakomelingen
$ det oude Hellenen, vermengd
$
met Slavische elementen.
water, weinig
De bodem is rotsacht' en arm aan
$
vruchtbaar, 21 %
0 ervan is bouwland, verder 8 %
weiland, 12 %o boschgrond;
59 % onproductief.
P
gr
gs
De voornaamste voortbrengselen
zijn : krenten,
gr
groote rozijnen,
wijn,olie (over de 5 millioen olijfJ(
en, tabak en marmer. De mijn- en akboomen), vij$J
kerbouw wordt verwaarloosd, daardoor moet er veel
aan ingevoerd worden; de veeteelt is er, met uitgrg
zondering
Pengeitenfokkerij, onbe$ van de schapenduidend. Belangrijk
is des
De
ni'nijver$^J
Po nsvisscheri'.J
heid is er nog$ van weinig$ beteekenis. Handel en
scheepvaart
bloeien; spoorwegen waren er, in 1911:
P
1609 K.M. ; telegraaflijnen
8130 K.M. De staatsJ
gr
regelings
g constitutioneel-monarchistisch en dateert van 1864; volgens de kieswet van 1915 bestaat er het één-kamer-stelsel ( 177 afgevaardigden);
de Kamer wordt voor 4 jaren gekozen; er is algemeen
en direct stemrecht. De tegenwoordigekoning
konin is
Konstanti'n sedert 1913). De heerschendeodsdienst
$
is de Grieksch-Katholieke1( metropolitaan,
16
P
aartsbisschoppen
en 22 bisschoppen).
PP
PPen Te Athene
is een universiteit. Het rijk
J was vóór 1913 verdeeld
in 29 districten ( nomoi enk. nomos met 441 gemeenten (demon, enk. demos . De hoofdstad is
Athene. De begrooting
$r$ van 1912 bedroeg
$ in ontvangst
on$.140 mill. drachmen
rac
(1 drach$
fs en uitgaaf
me = 50 cents) . De staatsschuld (ruim
695 mill.
(
drachmen) staat onder beheer van een in 1898 P$
o erichte intern. commissie; slechts 32 à43%
43° van
de rente wordt uitbetaald. Het leger
g wordt aange$e
vuld door algemeenen
dienstplicht
van het 21e tot
$
P
het 50ste 'aar:
2 jaren
bij het staande leger,
jaren
i
J
$ 10
8 jaren bijJ het territoriale leger
]jaren bij
0 de reserve,^]
$

en 10 ^jaren bij
J de reserve daarvan. Het leger
$ is in vredesti'd
J verdeeld in 3 divisies, elke divisie telt 2
infanterie-brie es,1 regiment kavallerie en artillerie, ]$
jagers en pioniers.
De sterkte
bedroeg
in 1912 0
P
$
op
vredesvoet 7959 officieren en 23 268 onderofficieren
en manschappen,
met 3900 paarden
en muildieren,
PP
P
in oorlogstijdis de sterkte ong.115 200 man van het
veld- en 76 800 man van het territoriale leger. De infanterie is bewapend
met het 6,5 MSnnlicher-SchóP
nauer.
$eweer. De vloot bestond in 1913 uit 4 P^tserkruisers, 3 kustpantserschepen, 6kanonneerbooten,
n,
8 oude en 6 nieuwe torpedo'a
ers
en
kleinere
vaar] $
tuigen; het personeel
uit
P
3873 man. Het wapen is
een zwevend zilveren
kruis, in een blauw veld.
De nationale kleuren zin
J :
blauw en wit; de vlag
bestaat uit vijf
J blauwe
en vier witte horizontale
banen, afwisselende$
Plaatst, met een wit kruis
op
678. Wapen
P van
P een blauw veld in
Griekenland.
den linkerbovenhoek. Geschiedenis. De Grieken
vormen een tak van de Indo-Germaansche volkerenfamilie ; zij
J kwamen tusschen de 20e en de 10e
eeuw v. Chr. uit het N. naar G. en troffen er
reeds_ een oer-bevolking
g aan, De eerste inlichtingen over de toestanden in Oud-G. werden verstrekt door vondsten bij opgravingen, inz. te
Mykenae
(vandaar:
de Mykeensche
periode).
(
P
Y
) Een
Y
verzamelnaam voor de afzonderlijke
J stammen
bestond nog$
niet.$
De staatsregeling
$ was beslist
monarchistisch, de voornaamste bronnen van bestaan
waren veeteelt en landbouw. De geschiedenis der
is in sagen$ gehuld
(Tocht
der Ar $onaueerste tijden
$
(
ten ; Trojaansche oorlog). Omstr. 1100 had er een
groote ommekeer Pplaats, door het Zuidwaarts trek^
ken van nieuwe stammen (de z.g. Dorische Volksverhuizing, ook ,de terugkeer der Heracliden genaamd) ;
tengevolge daarvan werden de eilanden en de kust
van Klein-Azië door Grieken gekoloniseerd; de
noordelijke
^
) de middelste
J vanuit Thessalië (Aeoliers),
vanuit Midd.-G.Ioniërs
(
) en de zuidelijkevanuit
den Peloponnesus
(Doriërs). Met de eerste OlympiaYP
P
dein
(in776) )begint de eigenlijkehistorische tijd,waarin het nationaal gevoel ontwaakt en een tweede kobegint, in welke zich Grieken in
lonisatie-t,
P
gs
po
Z.-Italië Sicilië, langs
de kusten van den Hellespont,
den Bosporus
en van de Zwarte Zee gingen vestigen.
$
Pogig
vorm werd in de meesDe monarchistische re$eerings
te staten van lieverlede door een bestuur van aristocraten verdrongen. In het moederland traden de
twee staten : Sparta
en Athene,^ als de machtigste,
P
$
meer en meer op
De Spartanen,
door
P den voorgrond.
P
fr
eeuw tot
de wetgeving
$ $ van cur9us( einde van de 9e eeuw)
krachtig$ volk gemaakt,
en door tweegemeeng
$
konin
bestuurd, onderschappelijk
koningen
$
PP J'k regeerende
$
wierpen
( Messenische
$ oorlogen
$ (de
rP in twee bloedige
oorlogen in de 8e en de 7e eeuw) Messenië en verkre-

keizers
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gen
in den Peloponnesus.
In Athene door de Thebanenoverwinnin
p
g van Epaminondas
P
g
g de e emonie
stonden vanaf 684 neen
g archonten aan het hoofd; biJ Leuctra in 371 en bijJ Mantinea in 362 ), aan wie
overging. De z. . „heilige
de strenge
Jg
g wetten van Draw (omstr. 621) werden in zij voor een korten tijd
594 door de staatsregeling
g (van 355 tot 346) tegen
g de Phocensen, gaf
g
g g van Solon (een timokra- oorlog"
tische d. i. waarin de rechten en verplichtingen der aan koning
g Philsppus van Macedoniégelegenheid
g g
tot
inmenging;
de
welsprekendheid
van
Demosthenes
staatsburgers
geregeld
zijn
naar
de
schatting
der
P
g
J
g
8 8
tegen
vermogens)
vervangen,
welke, na deregeering
re eerie van bewerkte wel, dat de Grieken de wapenen
P
g hem
g
g
maar door de overwinninggbij
de tirannen Pisistratus(560-527) en diens zoon opnamen,
P
J Chaeronea
(in 338) werd Phils us toch meester van Grieken(in
Hippius
Pa
( 510 met medewerkingg van de Spartanen
pp
Zijn zoon Alexander de Groote vereenigd
vereende voor
verdreven),door Clisthenes in democratischen zin land. Zijn
eerste maal hetansche
Helleensche volk, van
werd.
gewijzigd
g
De ondersteuning
g door Athene verstrekt aan de Griekenland en van de koloniën in het Oosten, in
323
oproerige Grieksche steden in Klein-Azië, was oor- een veldtocht tegen
^ 323)
J dood (in
g Perzië. Na zijn
zaak van de oorlogen
( 490 over- werd Griekenland meegesleept in de verwarringg van
g de Perzen (in
g tegen
De in 280 vernieuwde en
winninger
J
g Atheners onder Miltiades bijJ Marathon; den Diadochen-tijd.
Achaeische Bond kon G.
Leonidas en verder uitgebreiden
in 480 heldendood van den Spartaan
g
P
1 a e,
• overwinning
z ïJ n schare bijJ de Therm 0PY
J
g ter niet van de Macedonische overheersching
g bevrizee van de Grieken, onder Themistocles, bi'J Salamis; den, daar hij
J met de Aetolische Bond en met SparPar
geraakte eerst de overwinning
in 479 overwinningg der Grieken onder Pausanias ta in oorlog
gg
g van de
C osce
en Aristides bij
P koning
J Yn
g Philsppus V bij
PhaJ Plataeae,^ en van de vloot, bijJM^ - Romeinen op
heerschap-kale; in 465 overwinningvan den Athener Cimon ter lae, in 197, vernietigde de Macedonische
P
die van Rome. De overwinningg
zee en te land aan den Eurymedon;
in 449 dubbele pijï en grondvestte
^
Y
in de nabijheid
overwinnin bij
van
overwinning
J Salamis opPCyprus), waardoor van Mummius bij
J Leucopetra
P
Athene de eerste zeemogendheid
van Griekenland Corinthe en de verwoestingg dezer stad (in
( 146)) volg
werd, terwijl het toen ook het hoogtepunt van tooiden den ondergang
g g der Grieksche vrijheid.
Onder de Romeinen daalde G. af tot een land
beschavin (de
geestelijkebeschaving
( eeuw van Pericles, bloeitijdder beeldende kunsten en der welsprekendheid) zonder eenige
gPpolitieke beteekenis, ofschoon het, na
van Sparta
bereikte. De naijver
P op PAthene was de schokken van den Mithridatischen oorlogg en van
oorzaak van den Peloponnesischen
oorlogg (van
431 den Romeinschen burgeroorlog, door de gunst der
(
P
(voornamelijk
van7
Tra'anus en Hadrianus))
tot 404) tusschen het Dorisch-Spartaansche
en het
P
Ionisch-Attische bondgenootschap, welke door den tegen
g het einde van de 2e eeuw n. Chr. nogg eens
50-jarigen vrede van Nicias (in 421) eindigen
g uiterliJken bloei kwam. Vanaf de 6e eeuw
g zoude, tot hoogen
Alcibiades(iin 415 werd dropgen Slavische volkstarnen in G. binnen en
maar door de eerzucht van Alcibiades
wezen; voor het
zijn initiatief
Atheensche e - geven het land eengeheelander
g
P
Jde noodlottige
g xPe
e overige
ditie naar Sicilië ondernomen)) opnieuw
werd aan ggeg deelde het in het lot van het B Yzanti Jnsche
Pm
keizeriJ
blazen en, na verscheidene overwinningen
g ter zee rijk (z. a.). Na de stichtingg van het Latijnsche
door de Atheners in den Hellespont
(van 411 tot rijk(in
( 1204) )ontstonden in G. hier en daar FrankiP
(het
koninkrijk
410)^^
tengevolge van de verschrikkelijke nederlaagg sche rijken
(
J
J k Thessalonica, het hertogg
bij
g
J Aegos
) met de verovering van dom Athene, het vorstendom Achaia, het hertogdom
g Ppotamos ((in 405)
Naxos) welke, na den val van Konstantinopel,
Athene door sander ( in
P van
1453 tot 1460 achtereenvolgens
in de macht der
404)) eindigde.
De muren
g
g
Osmanen kwamen.
van Athene werdeneg
Onder de Turksche overheerschingg verloor G. voor
slecht, haar vloot vernieeeuwen alleeesteli'ke
ti gd, de oligarchie
der 30
g
g alleen de Kerk
J beschaving,
g
en het zelfstandige
hielden
tirannen ingesteld (in
( 403
g bestuur der gemeenten
g
de Grieksche nationaliteit in stand. Eerst in de 18e
door T hrasy bulus weder
eeuw kwam er een veranderingg ten goede,
doordat
omvergeworpen). Gedug
de handel van G. een buitengewone
vlucht nam.
rende de nu volgende algeg
Vanaf het begin
van
meen hegemonie
van
^ der 19e eeuw werd een opstand
P
g
het volk inzonderheid door heteheime
genootschap
Sparta
ontstonden o P P
g
g
P
der Hetaerie(
Hetaeriez.z a.) voorbereid. In Febr. 1821 brak
nieuw oorlogen
met de
g
opstand
in WallachiJ^
e onder vorst Alex Ypsilanti
Perzen (in 394 overwinP
r. in Morea, onder Kolokotronis en Mauroning ter zee der Perzen, 679. Grieksch krijgskrïs- uit, in Apr.
geheel
van Turken geden Athener Conon man uit de Oudheid. michalis; Morea werd bijna
g
zuiverd en een nationale vergadering
er
voorbij Cnidus;
overwinning
g
g onder
g
van den Spartaanschen
koning
P van Maurokordatos bijeengeroepen,
P
gA
9 esilaus bijJ zitterscha
van GrieCoronea
J
}, totdat biJ den vrede, door Antalcidas welke 13 Jan. 1822 de onafhankelijkheid
de Turksche vloot werd in 1822
(in 387)gesloten, de Helleensche steden in Klein- kenland afkondigde;
g
en de en 1823 meermalen verslagen;
Azië en opP
Cyprus werdenprijsgegeven
g Philhelleensche vrijJ en uit het overigeg Europa
autonomie der overige Grieksche staten be- wïlligers-korPs
P kwamen ter
vestsg d werd. De overmoed van Sparta
was hulp;
7 met
P doch in Febr. 1825 landde Ibrahim-Pasja
P
Egyptische hulptroepen
en Morea en veroorzaak van de vernietiging
harer hegemonie een korps
re gYP
P Pin
^gg

^
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Missolonghi, nadat deze vestingg
overde 22 Apr.
8
een heldhaftigen
had geboden.
Nu be^
g tegenstand
g
moeiden Rusland, Engeland
en Frankrijk zich met
8
de zaak en onderteekenden, niettegenstaande de
weigerachtigehouding
houdin van de Porte, opP 6 Juli 1827
gunste van Griekenhet Londensche Verdrag
ten ^
8
land; de Turksch-E
tische vloot werd 20 Oct.
8YP
1827 in den slag8 van Navarino vernietigd,
S een
Franschacif
icatie-corps
dwong
Ibrahim-Pa8
^
^'a
P
Ps
Morea te ontruimen (Oct. 1828), Door het Londenscharotocol
van 3 Febr.1830, waarbijJ de Porte 24
P
Apr.
koninkrij
P toetrad, werd G. tot een soeverein koninkrijk
Nadat de reeds 11 Aril
P 1827 voor zeven
graaf
g
ljaar tot regent
^ van den nieuwen staat gekozen
Kapodi8trias 9 Oct. 1831 vermoord was, werd door
een verdrag8 van 7 Mei 1832 tusschen G., de beschermende mogendheden en Beieren prins Otto van
Beieren als koning van G. aangewezen en tot aan
zijn
(1
J 8
t Juli 1835)) een Beiersch
J meederjarigheid
regentschap
P^opstand
ingesteld. Tengevolge van een o stand
re
g
Athene15
zagg de koning8 zichgenood^ Sept.
P 1843))
g
zaakt een nationale vergadering
bijeen te roepen
gJ
P en
8
de door deze ontworpen,
grondwet te bezweren
^ 8^
30 Mrt. 1844).
Tijdens den Krim-oorlog
) Tijdens
(30
g werd G.
door het bezetten van den Piraeus (1854-57) door
^gedwongen.
edwon en.
een Fr.-Eng.
eskader, tot onzijdigheid
houdin
Tegen
Ynhouding
welke een afwijzende
^ de dynastie,
aannam tegenover
de nationale uitbreidingsplannen
^P
8
en zich daardoor onbemind maakte, kwamen in
een voor1862 verscheidene P laatsen in opstand;
P
looPg6
i e re eerie8zette 23 Oct. koning
konin Otto af, waaroPdeze G. verliet, zonder formeel afstand te doen.
Alfred van Groot-Brittannië
Daar de keuze vanrins
P
goedkeuring
der beschermende mogendheden
niet deoedkeurin
g
kon wegdragen, koos de constitueerende vergadering
g
g
Geor9e van Denemarken
te Athene 30 Mrt. 1863 P
tot koning,
g tusschen
g wien opP 13 Juli door een verdrag
de beschermende mogendheden
en Denemarken, de
g
Grieksche kroon formeel werd opgedragen. Daarna
8af En 8eland de Ionische eilanden, waarover het
tot dusverre hetrotectoraat
had uitgeoefend,
als
g
P
be^J
"s vansympathie
aan Griekenland over. De
YmP
moeieli'kheden
met Turkije we ens het begunstigen.
Jg
van den opstand
op Kreta (1866-69) door GriePsP
kenland werden in 1869 door de conferentie te
Parijs
bijgelegd. In den Russ.-Turkschen oorlog van
Jg
1877-88 hield Griekenland zich neutraal. Omtrent
een vergrooting
die aan Griekenland oop
8
8^
g van gebied,
het Berlijnsch
cones
J
^ beloofd was kon het met de
Porte lanen
tijdeen overeenkomst treffen. Ook
88
de besluiten der Berlijnsche
conferentie (van 16
J
Juni tot 1 Juli 1880) werden door de Porte niet erkend en eerst 2 Juli 1881 werd een Griekschwaarbij GriekenTurksche overeenkomstesloten
^waarbij
^
land Thessalië ten Z. van de riv. Salambria en Epirus
P
ten Z. van de riv. Salambria en Epirus
ten Z. van de
P
riv. Arta verkreeg,
te samen 13 396 K.M
2. met ong.
8
8
300 000 inw. De toename van de macht van Bul arïJ^g
e tengevolge van de vereen ' met Oost-Roemelig, gaf
8 G. aanleiding
8 zich tegen de Porte ten oorlogtoe te rusten; het werd echter door een, in 1886
door deoote
ten uitvoer gelegde,
^ mogendheden
g 8
^

blokkade van de Grieksche kustenedwo
8 ^en zich
wijzer
rustig
geworden, be8
8 te houden. Hierdoor wijzer
trachtte de Grieksche regeering
den
g in 1889, tijdens
8
opstand
op Kreta, de noodige
houdendheid ;
PsP
g te
^8
Kretenzers in 1895
toch kon het, toen de Christelijke
wederom in opstand
kwamen, zich aan de, door de
P
Ethnikè Hetairia opgewekte
panhelleensche
bewePg
P
ging niet meer onttrekken. 21 Febr. 1897 nam een
Grieksch expeditiekorps
xPeditieko rP in naam van Griekenland
Kreta in bezit en een Grieksch leer
8 werd aan de
Turkscheenzen
in Thessalié samengetrokken,
^
8^
waaroPde Porte 17 April
P G. den oorlog8 verklaarde.
Aan de Turksche overmacht kon G. geen weerstand
bieden; het leed nederlaag
P nederlaag,
g moeste.
g op
g
heel Thessalié ontruimen en ten slotte, toen de Tur18 Mei om een wapenken reeds Athene bedreigden,
P. n
^
stilstand verzoeken. BijJ den door bemiddeling
g der
groote
mogendheden 4 Dec. 1897 te Konstantinopel
Pl
e
^
gesloten
vrede, werd Thessalié aan Griekenland te8
ruggegeven, doch het moest een oorlogsschatting
^
g
van 45 millioen gulden betalen en zijn financiën aan
de contr8le van een internationale commissie onderwerpen.
In de volgende Jnjare kwamen er meermalen
rP
ten evol
binnenlandsche onlusten voor,
8 ge van verwelke herhaaldelijk
herhaaldelijk
wi Jzischillende strijdvragen,
nood' maakten, aan welks
^8 van het ministerie noodig
als offer van
hoofd, nadat 14 Juni 1905 Delyannis
y
een moord-aanslag
gggevallen was, 22 Juni 1905,
Rhallis kwam te staan. In de laatste dagen
g van 1905
volde
g Theotoki8 deken oP. De in de Panhelleensche
kringen gewenschte vereeniging van Kreta met
Griekenland veroorzaakte in 1905 nieuwe oPstanden op
P het eiland. In Juli 1909 trad het kabinet
weigerde
de straffen
Theotoki8 af, daar de koningg
g
oed te keuren, o
gopgelegd
8d aan officieren, welke aan
een zeere
8
g Prononceerde oppositie-vergaderingteen
de regeering
Tevens nam
8
8
8 hadden deelgenomen.
kwalijk dat
deublieke
opinie
het Theotokis kwalijk,
P
P
er niet ineslaa
d8 was de annexatie van
g
Kreta van de Mogendheden
te verkrijgen.
Zijn
Jg
g
opvolger Rhallis trad reeds in Aug.
8 1909 af, daar
de door hun straffeloosheid in hun verzet teen
8 de
k in o regeering
officieren nu letterlijk
J
P
S 8 ggesterkte
stand kwamen met een deel van het Atheensche
garnizoen. Zijn opvolger Mavromichalis stond al
^J
hun eischen toe, welke betrekking
P verg hadden op
beteringen
in het legercommandement, het afzetg
ten van onbekwame hoofdofficieren enz. De officieren vormden van nu af een machtig militair verbond, dat zijn
J eischen stelde aan het ministerie
zoowel als aan de Kamer, welker minderheid haar
stem niet durfde verheffen. In Oct. 1909 kwamen
de marine-officieren, die op
P hun beurt een verbond
gevormd
hadden eveneens met hun eischen voor
g
den dag;
^ g hun leider was de luitenant ter zee T
do8 die 29 Oct. openlijk
g de
P J tot muiterijJ oversloeg;
bemannin der hem toegedane
torpedobooten
bebemanning
rP
8
zette het arsenaal te Salamis. Het verbond der
leger-officieren steunde hem echter niet en de muiterïJ werd bedwongen. 27 Jan. 1910 nam het ministerie ontslag
a9oumis oPmet
g en trad het ministerie-Dr
de taak eengrondwetsherziening
g voor te bereiden.
^

MYTHOLOGIE.
Het militaire verbond ontbond zich 29 Mrt. 1910.
Wat de buitenl. betrekkingen
van G. aangaat,
g
g
deze werden sterk beinvloed door deebeurtenisg
sen op
het
Balkanschiereil.
In
1906
was
de
verhouP
dingusschen
G. en Bulgarije zeer gespannen,
15
g
g
Au . had te Anchialos een ware veldslaggP
plaats
Aug.
tusschen Grieken en Bulgaren, de stad werd verbrand en de Grieksche bevolking
g vluchtte naar
Boer as. Ook metg
Roemenië was G.'s verhouding
es annen : dit land beschouwde de G. Koetzo-Walagespannen
chen in Macedonië als Roemeniërs en verkreegg van
de Porte vergunning
g^ g voor dezen volksstam in Macedonië Roemeensche scholen opterichten.
Dit wekte
P
in G.oote verbittering
en had eeng
tariefoorlog
g
tusschen beide landen tengevolge, welke eerst in het
midden van 1907 bijgelegd werd. Het nieuwe regiem
$^
in Turkije(1908)
) belette de invallen van Gr. benden
(
in Macedonië wat mede tot betere verhoudingen
g
met de overige
g Balkanstaten bijdroeg.
J
g In 1910
Wenizelo8
aan
het
roer
kwam het ministerie
welke 23
dat een nationale vergadering
g bijeenriep,
g
Mei 1911 een ingrijpende grondswetsherziening
gr
g tot
stand bracht. In den Balkan-oorlog(z.a.)
veroverden
g
de Gr. troepen
(den
P
P onder bevel van den kroonprins
groote
deelen van
tegenw. koning
^
g Konstanti'n
Macedonië en van Albanië. Noggvóór den vrede (30
(
Mei1913) te Londenesloten
was, werd koningg George
9
g
te Saloniki vermoord. Zijn
^ volgde
g
J zoon Konstantijn
Macedohem op.
(
P Ook in den Balkanoorlog
g (zie
zoodat bijJ
nische Oorlog) zegevierden de Gr. legers,
g
den vrede van Boecharest G. ong.
g 56000 K.M2.,
nieuwebied
nieuwgebied(waarbijJvooral van belanggwas de stad
Saloniki) met 1900 000 inw. verwierf. Kreta had
aangesloten,
wat door de
zich reeds in 1908 bijJ
g
Mogendheden
eerst bijJ den vrede van Londen erkend
g
populaire
werd. In 1914 bleef G. neutraal; de hoogst
^1mP
min.-pres.
neigde
min.P
g wel naar de Entente-mogendheden
g
uover, doch koning
g Konstanti'n,
^ eveneens zeer poputeentege
de Centrale
wilde vaneenpartijkiezen
g
gevolge
Mogendheden
weten ; dit had ten
gevol
g dat V ealg
als min.- Ppres. vervangen
telos van Mrt. tot Aug.
g
g
werd door Goenaris; de verkiezingen
g van Juni 1915
brachten hem weer op
P het kussen. Het in elkaar
storten van het vorstendom Albanië kwam ook G.
tenoede.
De streken in Epirus,
eerst door G. bezet,
g
P
later aan Albanië toegewezen,
proclameerden
zich in
g
P
Mrt. 1914 onafhankelijk onder den Gr.atriot
P
Z09ra t,
os doch werden 29 Oct. 1914 door de Gr.
troepen
bezet. Zie verder Supplement.
pp
P
of zooals zij
Grieksch-Katholieke
Grieksche Kerk (
J
zichzelf noemt: Orthodox-AnatolischeKerk), de Christelijke
Kerk in het Oosten, in het gebied
van het
J
g
vroeg ere BY^
nti nsche
Rijk
(
9 en van Rusland (zie
J
Ruls. Kerk).
) Zij houdt zich aan de eerste zeven
oecumenische concilie's erkent van de verdere
kerkelijke
instellingen
slechts weinige en verwerpt
grP
J
vóór alles heteza
De formeele en
P
g des
^ pausen.
blijvende
scheiding
bli
J
(
) der Grieksche en
g (Schisma)
LatiJ neche Kerk had P
plaats onder paus
Leo IX, die
P
16 Juni 1054 in de Sophiakerk
te Konstantinopel,
P
P
Michael
de excommunicatie over denatriarch
P
z a.)
Caerularius
Caerularius( z.
uits
uitspreken,
reken welke onmiddel-

i
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Na 1453 gelukte
lijk
uit die kerk werd verwijderd.
Jg
van
het toch een deel der Grieken, tegen
g inwilliging
^g
hetriesterhuweli'k
J en van het Avondmaal in
P
rug
beiderlei vorm, onder hetza gdes pausen
terug
P
te brengen
Grieken).
) Sedert de 17e
(
8 Geuniëerde
) bezit de G. K. een nieuwe
ge{ 1643 1672)
eeuw,
te enover
tegenovedie van
meenschaPP
elï Jkegeloofsbelijdenis
en die van het Protestantisme. In de 19e eeuw
ontstonden, bij
^1 g van de Turken, deJ de bevrijding
Helleensche, Roemeensche, Servische en Bulgaarsche nationale kerken. De G. K. in het Turkscheebied
staat onder de vier patriarchen
(te KonP
g
stantinoPel Alexandrië,
Antiochië en Jeruzalem),
)t
zij
J wordt echter door den eerste met een, uit twaalf
metropolitanen
bestaande, permanente synod&
Yn
PoPe
a der G. K. onderscheidt zich
gere
geerd. Het do^
weinig
g van het Roomsch-Katholieke; ook zijJ erkent
als bron van het geloof,
naast den
de overlevering
g
^8
Bibel alsmede zeven sacramenten; de transubBijbel
en het mis-offerniet
echter de aanbidding
(
van de hostie)) wordt door haar geleerd,
ook de aang
roe in der heiligen, inz. van de Moeder Gods, de
roeping
beelvereering
g
g van relekwieën en van (geschilderde)
den, he' ' engraven, enz. heeft in de Gr. K.Plaats;
de vasten worden nogg strenger
g in acht genome en
bestaan talrijke
J kloosters, doch ggeen verschillende
orden van monniken. Daarentegen
zij het
g verwerpt
rP zij
vagevuur,
de leer van de genadeschat
der Kerk en
g
g
den aflaat ; bij
brood
J het Avondmaal wordt gezuurd
g
en met water vermengden wijn aan alle communicanten, ook aan kinderen, uitgereikt
den la
lagere
eren
g
is voor éénmaal het huwelijk met een
geestelijken
maa veroorloofd; de hoogere
geestelijken,
van den
J
g g
bisschopsrang
P g af, worden uit de kloostergeesteliJkheidekozen
en zijn
zijndus ongehuwd
een algemeene
g
g
g
kerktaal is niet voorgeschreven.
g
geheelder uit de Oudie het eheel
Grieksche mythologie,
heid tot onsekomen
verhalen, mythen
Yt en legenden
g
g
betreffende deoden
en de heroën der Grieken,
g
kortom deeschiedenis
van het geloof
der Grieken,
g
g
welke, nevens deeschiedenis
van den eeredienst,
g
een voornaam deel van den Griekschenodsdienst
g
uitmaakt. De eerste beginselen der G. M. moeten worden verklaard uit de verbeeldingskracht en het innerliJ11
ke afhankelijkheidsgevoel
der oude Grieken. Z j
bezielden de wonderen der natuur en belichaamden
enomen uit den kringg hunner menze in gvormen,men
scheli'ke
Voor allerlei gebeurtenissen,.
J ervaringen.
g
8
vooreboorte
en dood, voor zaaien en oogsten,
voor
g
gs
strijd
en
voor
vrede,
schiep
men
een
god.
Bovendien
st
^J
P
g
werden de zielen der afgestorvenen
in den kringg der
g
verwanten vereerd. Tengevolge daarvan heerscheen
er al spoedig
van opzichzelfstaande
faP
P een menigte^
mille- enlaatseli'ke
J eerediensten; algemeen was
P
slechts de scheidingg van de boven- en onderaardsche
des lichts en die der aarde. Op
ggoden, de goden
g
P een
volgenden ontwikkelingstrap, welke ongeveer
sameng
valt met den tijd
Grieksche .VolksverJ der groote
gr
huizin^, wordt de kringg
derg
goden reeds wat kleiner.
Met de overwinningen
afzonderlijk stammen
^ der afzonderlijke
volken behaalden ook hunoden
de overwing
nin g; tegelijk
g J daarmede werden ze vermenschelijkt
J
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GRIEBSCH-ROMEINBCSE KUNST.

680. Grieksch-Romeinsche kunst.
Grieksch: 1. Rustende Athene van de Acropolis
te Athene bas-reliëf .) — 2. Gouden beker. —3. Tooneelmasker.
p
k
— 4. Het Dion Bus-theater te Athene (reconstr.). — 5. Het Parthenon P
op de Acropolis (Dorische stijl).— 6.
Gedenkteeken van Loierates te Athenereconstr.
• Corinth. stijl).— 7. Nike-tempeltje
(oni
(o
I p ] opP de Acropolis
p
sche stijl).— 8. Tanagra-beeldje.
(vaas).) — Rom einsch: 10. Het frigidarium( (koude bad)
] — 9. Hydria
Y
^
) in de
thermen van Caracalla(reconstr.). —11. Lamp(Pompeii).
—12. Gouden vin
vingerring.
13 Gouden bovenarm p.
8
8 — 13.
ring.
8 —14. Gunden oorbel. —15. Marmeren kandelaber. — Triumfboog^ v. C onstantijn
3 den Groots te Rome.

MYTHOLOGIE—G}RIETMAN.
en in menschelijkeestaltegedacht.
Omstreeks dien
g
^
epen
tijd
8'r
P van Homerus en
J ontstonden met de groote
Hesiodus de oudste litteraire mythen en overleveringen,
en uit dien tijddateert ook een bepaalde
8P
keuze van de voornaamsteoden
: de kringg der
g
twaalf Olympische goden (z. a.), waarnaast de oude
g bestaan bleven. Een derde
goden-vereerin8 en nog
van het oud-Gr. geloof
g
Pbase in de geschiedenis
^
wordtekenmerkt
door de reactie van het volksg
de verwereldgeloof en van de volksbehoeften tegen
gen
g
en tot staatsgoden
gemaakte
goden
en openlikte
P en
g
g
g
J
voorname baart zich in het opkomen
der mysteriën,
P
Ys
lijk te Eleusis (z. a. ); de onderaardsche goden
eischen
g
rechten als de Olympische en krijgen
gelijke3^P
Jg steun
in den zeer opP den voorgrond
tredenden dienst van
8
Dionysius, welke door de Orphische bedelmonniken
verbreid werd. De deelname aan de mysteriën
nam
Y
no
eeren en dichters, die eerst,
nogtoe, toen de wi sJg
evenals de vroegste
plaatselijke
J geschiedschrijvers
J
^ P
g
a hen ), de oude mythe
3^ als uit 8an ^Punt
( logol^P
genomen hadden, zelf m hen-vormend of mythenX enophanen, de groote
"ziend
gingen optreden.
wijzigend
$mag
P
beproefsophisten
p
(^odikos
) Plato en Euripides,
P
P
den aan de bestaande mythen een ethische beteebenis teeven,
ze om te vormen en schiepen
P aldus,
8
allegoriseerend, nieuwe; aan de andere zijdevervlakte de rhetorischei
geschiedschr'vin
J g van Ep hotot geschiedenis,
door ze van al
rus e. a. de mythen
^
g
het wonderbaarlijke
te ontdoen. Deze richtingg beJ
reikt haar hoogtepunt in het z. g.g Euhemerisme,
gopvatte
dat deoden
als vergoddelijkte
menschen o vatte.
den Helleenschen tijdtreedt voor de G. M. een
vierde en laatsteriode
in, de tijdvan haar onderPe
voldeden het volk niet meer, en
Y
gang. De mysteriën
de Oostersche vereeringg van den godenmoeder
C ybeg
le en van Isis, met haar wilde en bedwelmende eerediensten, verkreeg
Nieug
g meer en meer aanhangers.
we eerediensten kwamen, nadat Alexander de Groote
het OostenP
geo end had, daarnaast. Bovendien beo te komen
gonnen monotheistische denkbeelden P
bijJ deAttis- en bijJ de Mithras-vereerders. Aan deze
laatsteeriode
der G. M. heeft het Christendom,
P
bewust of onbewust, veel ontleend.
Grieksche Taal. De oud-Gr. taal is een tak van den
Indo-Germ. taalstam en omvat verschillende dialecten : 1. De Ionische dialecten, waartoe behooren
het Homerische Ionisch, het z..gnieuw-Ionische
(Herodotus enz.) en het Attische dialect; 2) de nietIonische dialecten: de Dorische, de N.-Gr. of N.-W.Gr. en de Aeolischeoe
gr , Pverder het : Arcadisch en
Cyprisch, het PamPY
h lisch en Elisch. In het tijdJ
rk van den Peloponnesischen
Oorlogg werd het
perk
P
Attische dialect de a emeenebruikeli'ke
J
g
J Gr. schrijftaal in de 4e eeuw v. Chr. werd dit de omgangstaal
aan het Macedonische hof. Uit dit Attische dialect
kwam de z.g.
g„gemeenschappelijk
taal")
Koine (de
voort, welke de dialecten steeds meer terugdrong
g
g
uit het schriftelijke
g de beJ verkeer en eeuwen lang
schaafde spreektaal
der hoogere
standen, de taal der
P
g
kanselarijen
J en der litteratuur bleef. Reeds de Ouden
hebben veel gedaan voor de grammatische studie
der Gr. T. ; in deeersteplaat
eerstelaats Aristoteles, verder
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de Alexandri'nsche
In de 14e en 15e
J
Pphilologen.
g
eeuw voerden BYzanti Jnsche geleerden
(Chrysoloras
g
Gaza, Laskaris) de studie van het Grieksch naar
Italië over, vanwaar het zich indertijd van het Humanisme over het verdere Europa
ErasP
P verspreidde
gp
mite, Melanchthon, e.a.).
} — Het tegenw.
g
gesproken
uit de Koing,
Nieuw-Grieksch is voortgekomen
g
waarvan het verschilt door veranderde uitspraak
en
P
beteekenis van vele woorden, door het vervallen van
vervoegingen- en verbuigingsvormen en door in
woordenschat en syntaxis
opgenomen vreemde
3mPB
elementen. Haar grondvester was Korais (een
g
ggeleerde uit de 18e eeuw),) die tusschen de geleerde
richtin , welke aan het oud-Grieksch vasthield, en
richting
• volkstaal van zijn tijdopPgelukkige
g
g wijzeeen middelweg wist te vinden.
Grieksch-Romeinsche kunst, de kunst, die van
ong.. de 8e eeuw v. Chr. tot 350 n. Chr. in Griekenland en in K.-Azië oPbloeide en, naar Italië overgebracht, zich daar, onder oPname van enkele
nieuwe Etruscische elementen, verder ontwikkelde.
— 1) In de bouwkunst der Grieken en Romeinen
vinden we de voor de Europ.
P bouwkunst, inz. voor
de Renaissance en het klassicisme,ewichti
g
ge drie
bouwstijlen:
de Dorische, Ionische en Corinthische
J
stijlen,
die inz. in de kapiteelen
der zuilen duidelijk
duidelij
P
(zie fi
g. 224 bijJ Bouwkunst).
} -- 2)) De inz.
van goden
geschapen
ter
• verheerlijking
g gestalten
P
g
g
beeldhouwwerken in marmer, minder vaak in brons
of terracotta,elden,
evenals de bouwwerken, heden
g
nog
schoonheid
g
g als voorbeelden van evenredigheid,
van gedachte.
— 3)) De schilderkunst
en rijkdom
g
werd, hoewel enkele namen van beroemde schilders
tot ons overgebracht
zijn,in verband met de nog
g
$ onvoldoende technische hulPmiddelen, meestal aangewend tot het versieren van muurvlakken met
de coratieveen,bij
J uitzondering,
g met fi
^urmotieven.
— 4)} Het kunstambacht had zich eveneens naar alle
richtingen
g heen ontwikkeld, vooral het vervaardigen
g
van bronzen voorwerpen
voor luxe en voor dageP
ge
li'ksch
gebruik
en
het
bakken
van
vazen,
waarbij
J
g
J de
beschildering
^
g een voornaamste onderdeel was. Rijke
vondsten vangoudvanoud- en zilverwerk, het resultaat van
• wetenschappelijkeopgravingen (bijv.
J die van
Troje, te Delphi,
Schliemann te MYcene en Troje,
P Pompeji,
P^
enz.), en ook wel aan het toeval verschuldigd, wijzen
uit dat hetoudsmidsambacht
in de Oudheid al
g
reeds tijdeen aanzienlijkehoo e^bereikte. (Zie
( ook
oP Etruscische Kunst).
Griep.
p Zie Influenza.
Grietenij Zie Grietman.
Grietman, naam van bepaalde
overheidspersonen
P
P
in Friesland, die voor het eerst in het midden der
13e eeuw optraden,
van graaf
^
J
^ na het overlijden
P
Floris IV ( in 1234), den laatsten Holl. graaf, die
ten W. van de Lauwereeza
g guitoefende, en ter
van
de door hem aangestelde schouten.
vervanging
^g
g
Hun rechtsgebied
was deggrietenij.
9ZijJ werden oorspr.
P
g
gekozen
door de ingezetenen; onder vreemde overgg
heerschip ^werden zijJdoor den landsheer benoemd;
tijdens
de Republiek
den stadhouJ
P werden zij door
der benoemd uit een voordracht van de ingezete38
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altoos adellijkegrondadellijke
nen;t het waren echter bijna
$^
bezitters. Zie verder op
P Friesland, Geschiedenis.
Grijp, De vogel, fabelachtig
dier uit de Oudheid, volgens
de sae
g zoo sterk als een
leeuw, met 4 met klauwen
pooten, 2 vleugels
gewapendePo
g
en den snavel van een roofvogel;
^
g als heraldieke figuur:
griffioen.
9
Grl
ps kerk
,ggem. in het W.
van derov.
8^ 3367
P Groningen,
681. Griffioen.
inw. Totdegem
deem. behooren de
en G. (aan de lijnlijn
Groningen—Leeuwarden,
dorpen
g
1000 inw.}, Visvliet, Pieterzi Jl en Niezi 1.
J
Gri
P het eil. Walche,ggem. in Zeeland, op
ps kerke
ren ten W. van Middelburg,
g 843 inw.
Grill rzer,s Franz ^Oostenr. dramatisch dichter,
b. 15 Jan. 1791 te Weenen, was van 1832-56
directeur-archivaris bij
J de Hofkamer, werd in
1847 lid van de Academie van Wetenschappen,
PP
gest. 21 Jan. 1872 te Weenen; G. was een der beste
D. dramaschrijvers.
Hij
J debuteerde gelukkig
g
g met
J
de Ahnfrau" (1817), een noodlotstragedie in verzen, schreef ook novellen, lyrische
en ePi gamma
r
Y^
tischeedichten.
g
Grimm^ D e Gebrs.^ D. schriJ vers en taalgeleerden
(Jacob G.f gob.
g 4 Jan. 1875 te Hanau, werd in 1830
hoogleeraar te G6ttingen, in 1837 als een der Glittinger Zeven uit zijn
J ambt ontzet en verbannen,
in 1841 hoogleeraar
te Berlijn,
J gest. 20 Sept.
g
P 1863,
deondee
er der D. taal- en oudheidkunde, en
^ gg
Wilhelm G.^ geb.
24 Febr. te Hanau, werd in 1830
g
zij broeder
d in 1837
hoogleeraar
te Góttin g en, met zijn
g
eveneens in 1841 hoogleeraar
te Berlijn,
g
ald.est.
g
g 26 Dec. 1859), schreven tal van geleerde
werken maar zijnbovenal bekend door de door
rookjes"
„Sprookjes"
hen uitgegeven
) „Die Kinder-und Hansg geven ,S
márchen" .
Grimma, stad in het N. van Saksen, in het distr.
Leipzig,aan ^
de Mulde, 11000 inw., ^^Furstenschule"
mnasium Moldanum).}
(Gymnasium
Grimmelshausen Hans Jacob Christop h von, D.
schrijver,
est.
^ggeb. omstr. 1625 te Gelnhausen, gest
Aug.
g 1676 als schout te Reuchen in Baden; zijn
beroemde roman Der abenteuerliche SimPlizisGerman Schlei gr
simus" (1669, onder het anagram
verhalen (SimpliSim liheim von Sufs art} en dergelijke
J
zianische Geschriften) zijn
waarde voor
J van groote
^
^ tijd
de beschavingsgeschiedenis
van zijn
tijd.
gag
Grimsby.. Zie Great Grimsby.
Grimsel,
pas in de Berner-Alen
(2164
M.
(
P
^ De, P
hoog),uit het Oberhasli-dal (Bern) naar Oberwallis
(Furkastraat) met G.-hos 'z { hotel).
Grimsey,
Y^Deensch eil. ten N. van IJsland, onder
den Poolcirkel, omstr. 90 inw.
(1000 M. in
Grindelwald
^ d al in het hooggeb.
gg
het Zwits. kanton Bern, waardoorheen de Zwarte
Liitschine stroomt, tusschen de Berner Alpen en
de Faulhorn-keten, met de veel bezochte Ober- en
Unter-Grindelwald-gletschers. Het dorp
rp G. heeft
ongg. 4000 inw.

Grinnell-land, Poolland in de N. IJszee, vanGroenland door de Y-Sond
gescheiden,
escheiden, met Grantland in het N. en Ellesmere-land in het Z. samenhangend,
in 1850 door de Haven ontdekt, genoemd
g
g
naar den Noord-Amerikaan Henry
y Grinnell, die
zich bekendgemaakt heeft door het steunen van
Noord
editiën.
gP
Pool-e
Griqua's,
volk in Z.-Afrika (ruim 6000 zielen),
q
stamt uit de vermenging
van Hollandsche Boeren
8rng
en Hottentotsche vrouwen. Het land tussohen 27°
40' Z. B. en de Oranje-riv.
werd in 1871 onder den
)
ge
naam van W. -Griqualand bij
J de Kaapkolonie
P
g
voed
ingelijfd;
hoofdst. Kimberg en in 1881 geheel
gJ
g
leY^
; diamantvelden. 0.-Griqualand,
tusschen
Natal,
q
Temboe- en Pando-land, 19 668 K. ME., 249 000 inw.
hoofdst. Kokstad, werd in 1876 door de Kaapkolonie
P
^ pl.
P in W.-Griqualand,
q
ggeannexeerd. — Griq uatown
ten W. van Kimberley.
Y
Grisee, ass.-resid. in de resid. Soerabaja op
P 0.Java 503 428 inw., met de hoofd
( 220
p I. G. (40
} aan de Straat
inw., w.o. 153 EuroP. en 1893 Chin.),
van Madoera en aan denooien
wegg
langs
Java's
^
^
N.-kust.
Griseldis, heldin van een, voor het eerst door
Boccaccio en Petrarca verhaalde, later tot eenpopulair
boek bewerkte Middeleeuwsche sage,
P
g die
ook vaak dramatisch behandeld is. G. was de dochter van een armen kolenbrander en werd deemalin
g
van mark
8Taaf Walther van Saluzzo, die haar onderwo
rPenheid en leidzaamheid op
P de hardste
proeven stelde, welke zijJ echter schitterend doorP
stond.
Gris Nez^ vooreb.
g met vuurtoren in het Fr. dep.
P
Pas de Calais, 51 M. hoog.
g
gem.
in
de
Belg.
voor
Luik,
Z.O.
Prov
Grit
ée
^ , g
stad van Luik, 12 083 inw.
Grizzlibeer ( Grizl ybeer) . Zie op
P Beer.
iellonski, stad in het
Grodek,^ sinds 1905 G. Ja9
0. van Galicië, aan den spoorw.
van Przemysl naar
Po^
Lember , 15 000 inw.
Lemberg,
ouvern. in W.-Rusland, behoorende
,g
tot heteneraalouvern.
Wilna, 38 669 K.M2.,
g
g
1952 000 inw.30
( % oRussen, 27 % Lithauwers en
22 %
G. vesting
g aan den
o Polen).
) — De hoofdst. G.,
Nemen 53 000 inw.
Njemen,
gem. in Zeeland, in het W. van ZeeuwschGroede,
2303 inw. aan de Hont of WesterSchelde. Het dorp
g 900 inw. en ' aan
rP G. telt ong.
de tramlijnBreskens—Maldeghem.
g
NoordpoolG roenland het meest uitgestrekte
P
g
land en het grootste eil. der aarde, in de N. IJszee,
ten N. 0. van Amerika; 2 170 000 K. M s. In het
binnenland is het een met ijs
J bedekt en doorgeberen omringd tafelland; aan de 0.-kust de Peter{ (2800 M. en de Pay
mannspits
erspits (2000
M.)
(
P
Hetletscherlooze
kustgebied,
in het W. 88 100
g
g
K. M2., in het 0.38 500 K. M2., wordt meestal door
hoogvlakten
met daartusschen gelegen
g g dalen in8^
orden
genomen,
is door vele eil. omgeven
en door fjorden
)
g
ingesneden.
Het klimaat is arctisch, aan de 0.-kust
g
veel kouder dan aan de W.-kust. Het binnenland is
zonderlakten
oei de W.-kust bezit dien wel. G.
P ^

GROENLAND—GRONINGEN.
wordt bewoond door Groenlanders, een Eskimostam,
een ten deele nogg heidensch jagersen visschersvolk.
^'g
De 12 Drensche koloniën (88 100 K. M 2., 12 000 inw.),
w. o. ong.
J verdeeld in de ing 250 EuroPeanen)zijn
secties
Z.- (en 0.)-G. en N.-G. met de hoofdplaatsen
P
P
Gobthaab en Godhavn; tot de uitvoer-artikelen
behooren inz. robbentraan, zeehondenvellen, bontwerk, eiderdons en kryoliet. — De eerste Europ.
P
kolonist was de uit zijnland gevluchte
Noorman
8
Erik de Roode ( 983). De oorspr.
P bewoners werden
Christenen en hadden te Gardar van 1124-1378
eigen bisschoppen
de aanvankelijk
aanvankelijk vrije
vrij kolonie
PP
zij
zij ging
Pzich in 1261 aan Noorwegen;
8
echter, door de ondoelmatige
der
P
8 koloniale politiek
Noorsche koningen
en de verwoestingen
van de
8
^
zwarteest
8mvan de 15e eeuw ten gronde.
P in het begin
8T
In 1721 stichtte de Deen Hans E 9ed e^(z. a.)) de nederzettingGodthaab, vanuit welke P
plaats G. ekolo8
niseerd en door Hernhuttersekerstend
werd. De
8
ontdekkingsreizen
werden in de 19e eeuw hervat,
8^
o. a. in 1883 door A. F. von Nordenskiöld, en inz. in
1888 door Nansen, die het eiland van het 0. naar
het W. doorkruiste, en mede door Peary
t
y (vanaf
1891, die bewees dat G. een eiland is.
Groenlocgem. in den Achterhoek van de prov.
Groenloo,
P
Gelderland, 3083 inw. Tot deem.
g G. behooren
eenige
stadje G.,
G. m et ong.
g 2000
g ggehuchten en het stadje
inw. aan den spoorw.
WinterswiJ k-Neede en de
P
tramlijn
J G.-Lichtenvoorde. G. kreeg
gtegen
^ het einde
der 13e eeuw stadsrechten; Karel V maakte er in
1450 een vesting van. In 1595 werd G. door Maurits
belegerd,
in 1597 ingenomen,
in 1606 door Spinola,
8
p
g
in 1627 door Fred. Hendrik veroverd.
Groen van Prinsterer, Guillaume, Ned. staatsman
eneschiedschr.,
Aug. 1801 te
Voorburg,
ggeb. 21
^
g,
promoveerde in 1823 te Leiden in de rechten en in
P
de letteren, wijdde
zich
J
vooral aan de geschiedenis en destaatkunde
gaf in 1826 het le deel
van zijn
J „Verspreide
^
P
Geschriften" uit; in
1829 benoemde Willem. I hem totikabinets-secretaris; G.
toonde zich in het
t^
jdschrift,
Nederl.
^
8edachten" een voorstander van de antirevolutionaire richting (zzie Anti-revol.
Partij). In 1833 nam
hij ontslag
uit zijnbeen wijdde
trekking
J
zich aan geschiedkun- 682. Groen van Prinsterer.
digonderzoek Archives ou correspondance
inédite de la maison
P
d'Oran e-Nassau" serie 110 dln. serie II, dl.
1-5, 1835-1861; ,Handboek der Geschiedenis
van het Vaderland", 1841-1846). In 1840 werd
G. lid der Tweede Kamer,^ in 1847 ontwikkelde hij
hij
zijn
^rift
J staatkundige
g denkbeelden in het vlugschrift
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„Ongeloof
en Revolutie", dat nog
g
8 door eenige
g e andereevol
hij de leider
g d8 werd. In de Kamer werd hij
der kleine anti-rev.artij.
Van 1850-1855 was hijJ
P
redacteur van het dagblad
„De Nederlander" ; in
g
1865 bedankte hijJ
als Kamerlid, maar bleef ijverig
in tal vaneschriften
deelnemen aan het openbare
g
P
leven. G. stierf 19 Mei 1876 te 's-Gravenha e.
Groesbeek, gem. in de Pprov. Gelderland, aan de
ouane
Pruis.ens
nabij Nijmegen.
Het
G.t d$rnabij
station aan desspoorlijn
ong.150G
J g
Po J Nijmegen—Kleef,
inw., ligt
in een mooi dal van het Nederri'ksch
Woud.
^
J
G ro ndwet. De G. is in die landen, waar de vorst
gezag
P
g 8 uitoefent, doch meer personen
8geen onbeperkt
P
aan het staatsgezag
der
erbeg g deelnemen,^ het geheel
g
palingen,g
waarin ieders aandeel in dat gezag
8is om schreven, benevens de rechten van den burger
g tegen8
over het staatsgezag
en den vorm,
g ^ en omgekeerd,
g
waarin dateza
uitgeoefend.
In die landen,
8 wordt
g
g
waar een G. bestaat, is zij
J de hoogste
8^ staatswet, niet
alleen om haar inhoud, waarmede verdere wetten
nooit in strijdmogen
J doch ook omdat zijJ moei8 zijn,
li'ker
te wijzigen
is. In ons land bijv. moeten, indien
Jbijv
beide Kamers en de Koningin
gehecht
^ hun zegel
^8
hebben aan G.-herziening,
g de Kamers ontbonden
worden en nieuweekozen,
waarin het voorstel tot
8
G.-herziening
nogmaals
en met 2s der uitge^
^gedaan
g
8e
brachte stemmen aangenomen
moet worden. Dew,
8
moeilijkheid
om de bepalingen der G. te wijzigen
is
J
een waarborgg voor haar duurzaamheid; deschaduwsc
zijde
is dat 17 leden der Eerste Kamer een wijziging
6ging
der G. kunnen tegenhouden.
De G. daalt gewoonlijk
8
g
niet af in bijzonderheden,
doch ggeeft dengewonen
J
g
wetgever
vrijheid
deze te regelen in organische
wetgg
8
ten. Onze Ned. G. dateert van 1815. De in 1814 afgekondigde werd door een nieuwe vervangen, toen in
1815 Bel 'ë met ons land veree ' d werd. De G. van
1815 is nog de tegenwoordige, hoewel herzien (in
1840) en belangrijk
gewijzigd
( 1848 en 1887).) Sinds
g
8
g (in
1848 heeft de Volksvertegenwoordigingeen over
weenden
invloed opPhet Staatsbestuur gekregen.
g
8 ^
Groningen,
van ons land,, 2352
g ^ e en der N. prov.
P
340 211 inw. Tot derov.
G. behoort Rottum,.
P
het kleinste der Ned. Wadden-eil. G. behoort tot de
laag gelegen
gedeelte,y
g deelen des lands; het hoogste
g ^
Westerwolde, bereikt in éénpunt
(bij
(J ter Apel)
P ) een
P
hoogte
de geheele
Bijna
g
^ van -}- 12 M. boven A. P. Bijna
olderland. De bodem bestaat uit diluvium
P rov. is P
in het Z. W.zand ond
ove •
8r in Westerwolde);
) het
ri8e der prov.
bestaat uit alluvium;^ alleen hetgeP
deelte van den Hondsrug,
door de prov.
loopt,
Pt
^^
P
is weer zandgrond. Het alluvium bestaat grootendeels uit zware zeeklei. In het midd. derrov.
dus
P
in het laagste deel ervan, treft men laagveen aan.
Het Z.O. vormde vroeger een uitgestrekt, onafgebroken, onbegaanbaar
hoo
8
^ een8ebied dat eeuwen lang verlaten lag. Vanaf het begin der 17e eeuw is
men echter begonnen die streek te vervenen. Stroomende wateren bezit G. niet, wel veel kanalen (in
verband met vervening
en waterloozing)
8
^
gen ekanaliseerde wateren (Westerwoldsche Aa ontstaan uit
de vereeniging van Ruiten- en Mussel-Aa; het
Drentsche Diep,
uit het>
Zuidlaardermeer komt,

P
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enz.). De voornaamstee
aven kanalen zijn : het
g^
Eemskanaal het Damsterdiep,
P het BoterdieP, het
HoendieP,de Leeksche Hoofdvaart, enz. Meren zijn
er slechts een paar : het Leekstermeer, het Zuidlaar•dermeer, het Schildmeer en het Foksholstermeer,
De oorspr.
verder
der
P bePlassen van Paterswolde.
volkingbestaat uit een mengsel
^ van Friezen (in het
N. derrov.
( het Z.O.
P overheerschend) en Saksen (in
is door
,overheerschend . De hoofdsi. Groningen
g
Drentsche Saksenebouwd.
Afz. namen dragen
g de
g
volgende landstreken: Westerkwartier ((ten W. van
,de stad G.),
G. Hunsingo
N. van de stad G.),) Five(
g (ten
lis goo (ten
N.O. van de stad G. Duurswold tus(
(
schen Eemskanaal en Winschoter diep),
P Goorecht
{ten Z.O. van de stad G. Oldambt en Westerwolde
deze beide streken vormen samen het Z.O. deel der
Prov.; Westerwolde het meest 0.) In 1913 waren
er in G. 16 342 H. A. woesteond
of bijna7 % der
$^o
oppervlakte.
Het hoofdmiddel van bestaan is de
PP
landbouw, in de handewerkt
door het stelsel van
g
beklemrecht ( zie op
^J P
ng) BelangrijkeproP Beklemming).
-dutten zijn
suikerPP ^ granen,
^
) fabrieksaardappelen,
bieten. Verder: veeteelt, zuivelbereiding,
g
g belang(in de( stad G. en in de Veenkolorijke
J nijverheid
niën)^scheepsbouw,
^veenderijJ en visscherïJ . — Het
Ps
,dagJ
eli'ksch bestuur der Pprov. G. bestaat uit den
Commissaris der Koningin
^ en 6 GedeP uteerdeStaten;
de Prov. Staten tellen 45 leden. Derov.
zendt 3
P
leden naar de Eerste en 6 leden naar de Tweede
Kamer; voor de rechtspraak
ressorteert G. onder het
P
Hof te Leeuwarden ; 2 arrondissements-rechtbanken
(Groningen
(te
g
{
g en Winschoten); 6 kantongerechten
Groningen,
A in g
edam, Onderdendam,
, PP
g ^ Zuidhora
Winschoten en Zuidbroek). -- Geschiedenis. De
prov. G. was oorspr. bewoond door Friezen en deelde
PP
in de lotgevallen
van de Friesche
Zeelanden".
g
,^
Sedert de 12e eeuw kwam de door Drentsche Saksen
gestichte stad G. tot aanzien. De Duitsche keizer
8
Hendrik III slaagde er in 1040 in, het landschap
Goorecht met de stad G.Villa
Cruoninga) tot een
(
leen van het bisdom Utrecht te maken; de Ommelanden bleven echter onafhankelijk,uitgezonderd
Westerwolde, dat vanaf 1316 aan den bisschopP van
Munster kwam. De stad G. maakte zich in den loop
. Over
gezag.
der 12e eeuw los van het bisschoppelijk eza
heteheel
werd in de Middeleeuwen in G. en de
g
Ommelanden
de strijd
en de
^
J tegen
0
g de Holl. graven
Utr. bisschoppen
g
PP met afwisselend succes gevoerd.
In 1428 sloot de stad met de vrij
„ Je Overlauwersche
landschappen"
een eersteverbond,
verbond dat den grondPP
slag
g vormde voor een staatsverbond; in 1473 werd
het belangrijk
In het begin
^J uitgebreid.
g
^ van de 16e
Edzard van Oost-Friesland
graaf
g
^eeuw beoorloogden
gr
en Georg
9 van Saksen,^ de tweede zoon van den
P°testaat Albrecht van Frieslands elkaar om het bezit
van G. dat hertog
g Karel van Gelder tot heer en beschermheer koos (Nov. 1514). George v. Saksen verkocht zijn
aan Karel V,} die ten slotte
J aanspraken
P
8 Juni 1536 als heer van G.ehul
' werd, Jan.
g
1579 sloten zich de Ommelanden aan bij
J de Unie
van Utrecht, en Juli 1579 ook de stad G., die echter
in Mrt. 1580 door het verraad van Rennenber9 (z.a.)

weer aan de Spaansche zijde
J kwam, totdat Maurits
haar in 1594 weer aan de Staatsche zijdebracht.
Door het tractaat van Reductie (23 Juli 1594)
werd G. weer aan de Unieebracht.
Het gewest
G.
g
g
bestond uit 2 leden : de Stad en de Ommelanden
(uit
de kwartieren Hunsingo,
(
g en het
g Fievelingo
Westerkwartier bestaande),
} die volkomen gelijke
gJ
rechten hadden. Daar echter de Stad en de Ommelanden meestal vijandig
elkaar stonden,
J g tegenover
^
was ereen
g enkel middel om tot een beslissingg te
komen, wanneer die beide niet één lijntrokken. De
regeering
g der beide lichamen afz. liet ook veel te
g
wenschen over. In de z..g Staten der Ommelanden,
een overblijfsel
van de oude volksvergaderingen der
J
Gouwen Hunsingo,
hadden
g
g Fivelgoo en Hugmerchi
eigenlijk
De regeering
ei
g
g
gg
g J alleen de edelen wat te zeggen.
4 burgebur der Stad bestond uit den Zittenden (Raade
en 12 raadsleden)) die naast het burgerlijk
g
bestuur ook de rechtspraak
uitoefende, in de stad
P
zelf en in het stedelijk
ebied : Oldambt, Goorecht
Jg
zij de helft der Staten uiten Westerwolde. Daar zij
maakte, was er factischeen
g macht boven haar en
ineen
J bestuur
g andere Ned. stad had het stedelijk
zulk een macht. De samenstelling
g ervan was zeer
aristocratisch. In het college
P
g van Gedeputeerden
zond ieder lid 4 vertegenwoordigers, zoodat ook
daar de stemmen vaak staakten. De verhouding
tusschen Stad en Ommelanden was soms zóó slecht,
dat de Staten-Generaal in 1600 zelfs krijgsvolk
naar
Jg
G. stuurden om de rust te bewaren. Soms kwam ook
de Stadhouder tusschenbeide. Gewoonlijk
J had G.
met Friesland en Drenthe samen denzelfden stadhouder uit de Friesche lijnvan het Oranje-huis.
In 1795 werd hetebied
der prov.
P G. vergroot
^
g
Westerwolde, te voren een bemet de heerlijkheid
zittingvan de stad G.
G., 79 082 inw.,
Groningen,
P
g ^ d e hoofdst. der prov.
in Gothi;
vroeger
gMartinikerk
g een sterke vesting;
schen stijl
) stadhuis
g
J ((van 1886-1893 gerestaureerd),
(eschool
(in 1443 begonnen). De stad bezit een hoogeschool,
g
14 Juli 1614esticht
door de stad en in 1813 door
g
van G. is behet rijk
De nijverheid
J overgenomen.
g
langrijk: fabr. van stoom- en andere werktuigen,
8re
meubel- en spiegelfabrieken, groote
oote rijwielfabriek
F er8 suikerraffinaderij. Ook de handel is van
groote
beteekenis. G. is de marktplaats voor de heele
gr
P
provincie
en voor het N. van Drente. Door het
P
Eemskanaal kunnen zeescheen
P de stad bereiken;
in 1913 werden 161 zeescheen
P^18100 ton metend
ingeklaard
en 78 schepen,
P^ 10800 ton metend, uitg
ggeklaard. Voor de ggeschiedenis,^ zie het vorigg artikel.
in het Z. van Limburgg aan de
Gronsveld,
^ gem.
g
Maas, 2238 inw. — Het dorp
P G. telt ong.
g 800 inw.
aan despoorlijnMaastricht—Luik.
en ligt
gt
en staatsman,
Groot,}Hugo
u9 de,^ Ned. rechtsgeleerde
g
geb. 10 Apr.
g
J 12e ']jaar
P 1583,^ bezocht nogg vóór zijn
verde hoogeschool
te Leiden,^ bleef daar drie jaar,
g
] aar,
gezelde in 1598 Johan van Oldenbarneveldt advocaat
Frankrijk
van Holland, naar Frankrijk,
J werd te Orléans tot
doctor in de rechten bevorderd en wijdde zich bij
zijn
aan de rechtspraktijk.In 1599 werd
J terugkomst
g
hij door de Staten benoemd tot 's Lands historiehij
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schrijver
en tot advocaat-fiscaal van den Hove van van) is de officieele naam van heteheele
Britsche
g
Holland; in 1613 werd hijpensionaris
van Rotterdam rijk, in en8eren zin slechts van de beide Europ.
JP
P
werd hijJ
29 Aug.
hoofdeil. en de kleinere, omliggende
eil. Shetlandg
(
gg
als voorstander van de
en OrkneY-eil., de Hebriden, de eil. in de Britsche
gevoelens der Armiwateren (Man enz.), An8
leseY
, Wight,
g de ScillY- en de
nianen tegelijk met
Normandische- of Kanaal-eil.), tezamen groot
Johan van Oldenbarne314 339 K. M2. met 46 122 000 inw. Het eigenlijke
g J
veldt en Rombout HooGroot-Brittannië bestaat uit devroegerekoninkrijken
J
Engeland
en Schotland en het voorm. vorstendom
9erbeets in hechtenis
g
Wales, met de daarbijJ behoorende,^ omliggende
eilanggenomen en 5 Juni
gg
1619 naar Loevestein
den. Voor bodemgesteldheid
enz. zie men op
g
P de
gebracht;
zijn
zij gemalin
artikelen: Engeland, Ierland, Schotland en Wales.
g
van Beygersberg
zijn een gemengd
Bevolking.
y9
9
g De Britten zijn
g
g volk van
deelde zijn
Kelten(de
Keltenoors
de
r. bewoners)) en Germanen (AngelJ ggevangeng( gel
scha
Saksers en Scandinaviërs);
zij de
P en zijJ vond,
)^ het hoofdvolk zijn
geholpen door haar
En elschen;(
Kelten (Ieren, ^Gaelen,^ Kimren))
g
pen gd Elsje
in Ierland, de Schotsche hooglanden,
op Man,^P
op de
7 van
^P
g
Houwen
Hebriden en in Wales ; ong.
n9en
^ 22 Mrt.
683. Hugo de Groot.
g 2,1 millioen van hen
1621g
ele enheid hem
ebruiken
nog een Keltische taal. De bevolkingg der
g
8
te laten ontsnappen
boekenkist. HijJ vluchtte steden overtreft die van hetlatteland
inz. in EnPP in neen
^
P
vanuit Gorcum als metselaarverkleed(zi
verkleedzie Daat- ggeland en Wales. Er waren in 1910 in Engeland
43
g
) naar Waalwi Jk en vervolgens
g naar Ant- steden met meer dan 100 000 inw. in Schotland 4,
werpen.
Pzijn
we en. Op zijn
verzoek stelden de Staten 7 Apr.
in Ierland 2. Er is een sterke emigratie (in
{ 1911
p
zin
vrouw en kinderen in vrijheid. G. be af zich verlieten 441000 Britten hun land ). In het landbouwJbega
naar Parijs,
, waar hij
in benarde omstandigoverheerschend. De
J
hij
g - bedrijf is het groot-grondbezit
8^ gr
heden leefde, doch door vele beroemde mannen hoofdproducten
zijn in Engeland:
tarwe, in SchotPJ
g
met hun vriendschapP vereerd werd. L odewijk
^ XIII land : haver en in Ierland: aardappelen.
PP
kende hem eenpensioen van 3000 francs toe. van den landbouw en van de veeteelt voorziet echter
Hif„Apologie”,
schreef een
waarvan de ver- op
P verre na niet in de behoeften. De visscherfJ is van
sPreiding door de Staten met de doodstraf be- belang(haring).
g (
g ) Er is weinigg bosch, doch een zeer
dreigd werd. Toen Frederik Hendrik Maurits was rijke
productie
van delfstoffen, inz. steenkolen en
P
opgevolgd, waren de omstandigheden
iets ten zijnen
zijne ijzererts, zout, koper,
lood, tin, enz.Watscheepvaart,
eep
g
P
gunste veranderd. G. was in 1630 als burger
g van handel en nijverheid betreft neemt het Engelsche
g
Delft hersteld in het bezit zijner
goederen.
In 1631 volk de eerstelaats
in, ^ daar alle $^tige voor g
P
bezocht G. ons land, doch de Staten stelden 10 Mrt. waarden daartoe aanweziggzijn
groote ontJ als : een $`r
1632 eenprijs
J aanhouding.
P^Jop
P zijn
g G. verliet voor - wikkeling van de kustlijn,vele bevaarbare rivieren,
de zich (ong.
groote havens, 500 reeden),) een zacht kli..
8oed ons land, ging naar Hamburg,
g^ vestigd
g 100 ^
Dochinshuda aan de Elbe. Twee jaar later werd maat, een vruchtbare bodem, enz.,e
aard aan
gepaard
hijJ op
en practischen zin, vaderlandsP wensch van koningg Gustaat Adolff van Zweden ondernemingsgeest
^gP
door den kanselier Oxenstierna benoemd tot Zweedsch en vrijheidsliefde der inwoners ; van veel belang
g is
gezant aanJ
het Fr. Hof. Hij was als zoodanigg10 jaar
] aar de textiel-inzonderheid katoen-)nijverheid, alsmede
werkzaam, verzocht daarna zijn
hem de ijzeren staalindustrie machineen schee
sscheepsJ ontslag,
(
g^
door koningin
wapens,
kleine ijzeren
en metalen voorwerpen,
^ Christina verleend werd,^ op
P voor P
rP
waarde, dat hij aan haar Hof
een andere betrekking enz, verder fabricatie van aarde- enlaswerk
g
g
zou aanvaarden. HijJ$`mg via Rotterdam en Amster- chemicaliën,P
a ier^ bier, enz. Verkeersmiddelen.
P
dam, waar hijJop
P eervolle wijze
J ontvangen
g werd, In 1903 waren er in G. B. en I. 5288 K.M. kanalen;
naar Zweden, werd op
alle aan artiP een reis van Stockholm naar in 1911: 37 678 K. M. spoorwegen (alle
Liibeck ziek en stierf 28 Aug.
te Rostock. Zijn culiere maatschappijen
toebehoorend)
g
) en 98644
PPJ
lijk werdebalsemd
en te Delft in de Nieuwe Kerk K.M. tele^
aafliJnen. Staatsregeling
g
g g en bestuur. Het
bijgezet. In 1886 is te Delft een bronzen standbeeld koninkrijk G. B. en I.,
I. ontstaan uit de vereeniging
gmg
voor hem opgericht.
G. was een man van zeldzame van Schotland met Engeland,
door de vereeni
'
^gsPg
g ^
n
en veelzijdige
geleerdheid.
Zijn
g
J hoofdwerk is »De acte van 1707, en van Ierland met' de Vereen' dep
jure belli et Ppacis libri tres"(1613 ,bekend ook zijn Koninkrijken
jure
{ mannelijke en
Koninkrijken
{(in 1800), is een (in
verhandeling
erfelijke,
n monarg over de vrije zee: Mare liberum" vrouwelijke
J lijn)
J ke constitutioele
Zeer vaak is ook gedrukt
zijn„Inleiding
chie. Het Parlement bestaat uit het Ho erhuis( 1609.)tot
gg
de Hollandsche rechts eleerdheid"1631.)
House of Lords)) met 615, en het Lagerhuis (House
(
Groot-Ammers,
,ggem. in Z.-Holland, in de Alblas- of Commons) met 670 rechtstreeks en voor '7 jaren
serwaard aan de Lek, 1594 inw.
ggekozen leden; het heeft de hoogste
g
g wetgevende
Groot-Bos'esmannenland
streek in het N.W. van macht, daar elke wet, om van kracht te worden
l
de Kaapprov.
(Unie
van
Z.-Afrika),ten
Z.
van
de
door
beide
Huizeneli
kti
di
goedgekeurd
moet
(
PP
g J J gg g
Oranjerivier.
worden; de Kroon heeft het absolute recht van veto.
Groot-Brittanniê en Ierland Vereen'^9 d Koninkrij
Koninkrijk Het Lagerhuis
heeft de grootste
macht,t als zijnde
^
g
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het vertegenwoordigende lichaam, door hetwelk
vastgesteld
worden. De Geheime
de belastingen
g
^
van het
Council bestaat uit derinsen
Raad (Privy
P
koninklijk
J huis, de ministers en andere door den
koningg benoemde mannen van politieke
beteekenis.
P
In vroeger tijd
tijd waren de leden
Youncil
van het Privy Council
de raadsleden der kroon, doch daar dit lichaam te
zij midden
talrijk
J werd voor dit doel, ontstond uit zijn
• klein adviseerend lichaam, het Cabinet Council,
bestaande uit omstr. 19 leden, de hoofden van de
voornaamste departementen
van de uitvoerende
P
macht, een ministerraad of kabinet. Het middelpunt
P
Supreme Court, bevan het Eng.
g rechtswezen is het Su
staande uit het High
h Court((voor civiele zaken in le
o
instantie en het Court of A
Appeal (voor beroep
P op
uitspraken
van het High
g court); laatste instantie in
P
alle rechtsgedingen is het House of Lords hetwelk
ook het hoogste
is. In de provincies
heeft
P
l^ gerechtshof
g
men assisenhoven, samengesteld
uit rechters van het
g
' h Court, die telkeu 'are eenige
maleng
zitting
g
komen houden. Kleinere vergrijpen komen voor
vrederechters (de Justices ot the Peace ,ootere
8T
voor de Justices inuarter
Sessions (in de steden:
Q
Recorder)) of voor de assisen (te Londen voor het
Central Criminal Court, zonder hocger beroep).
P) De
rechterlijke
organisatie
in Ierland is op
J
P den zelfden
8
voet ingericht,
in Schotland echter anders (z. a.).
g
Administratief wordt het land verdeeld ingraafschappen
J in
( shirts)^ die weder onderverdeeld zijn
PP
rishes ; 200
districten divisions en parochies
en
steden tmunici Pa l boro
u9hs) hebben een eigen
gstadsbestuur. De staatskerk in Engeland
is de Anglikaan8
scha of High
^9 Church,^ in Schotland de PresbYteri75 % oder bevolaansche Kerk, in Ierland is bijna
kingR.-Kath. Financiën. Voor den dienst, eindig
gende 31 Mrt.1912, werd door de schatkist ontvangen
185 090 000ond
P sterlinggen uitgegeven 178 545 000
P. S. De staatsschuld bedroeggopP dien datum ong.
^
jaar
689 millioen P. S. terwijl in het voorafgaande
]
g
62 mill. was afgelost,
niet begrepen
gren
Pin de hierg
boven vermelde uitgaven.
— Onderwijs. In Engeg
g
land is de leerplicht
reeds in 1870 ingevoerd,
in
^
ge
Schotland in 1872 en in Ierland in 1892; in het Ver.
Konink. zijn
( oudste en voor) 14 universiteiten (de
naamste zijn
J die van Oxford en Cambridge)
g } en een
aantal „colleges"
(z. a.); vrouwen worden bijna
g
voor
overal toegelaten;^ er zijn
colleges
J ook speciale
P
vrouwen. Van het ambachts-onderwijs
J wordt er in
den laatsten tijd
J veel werk ggemaakt, evenzoo van het
handelsonderwijs.
Ter bevordering
J
g van kunst en
vereen 'n en; de oudste
wetenschapP^g
bestaan er rijke
en beroemste daarvan is de Royal
y Societyy te Londen
(in 1600 oPg
ericht . Onder de musea en kunstverzamelingen is het Britsch Museum(z.
( a.) het grootste
gr
Het leger
en rijkste
der geheele
aarde. Leger.
g is
g
g
betrekkelijk
weinig
talrijk en wordt geheel
door
g
J
g talrijk
verbindt zich
wervin aan evuld
; ^ieder vrijwilliger
werving
g
voor 12 jaar,
] ^ waarvan hijJbij
J de infanterie 9 en bijJ de
cavalerie 4 jaar
in de reserve kan worden ingedeeld.
g
]
Naast het staande leer
g bestaat een militiereserve,
waarb ij ieder niet actief dienend burger
waarbij
g kan worden
gzijn
zin. Verder
ingelijfd,
als er niet genoeg
vrijwilligers
g

i

(o. a. Yeomanry, bereden
men hulptroepen o.
infanterie: kleineachters
en andere bezitters van
P
paarden).met
In 1912-13 telde het staande leger
inbegrip
van de militie en van de Egypt.
^P
g^ bezetting
biJ na 254 000 man, waarvan bijna
J na 137 000 in Engege
land; het koloniale en Ind. leer
g bi Jna 182 000 man.
— De vloot telde in 1912: 570 schepen,
b 19
p waarbij
dreadnoughts,
43 andere linieschepen, 41 Pantserg
kruisers en 86 beschermde kruisers,zij is de sterkste
der wereld; haar sterkte wordt steeds zóó geregeld,
g geld
krachtiger
dat zij
jitkrachti
clan,
ger is dan de twee kracht' te vloten,
zij zou kunnen moeten strijden,
waartegen
g zij
, tezamen.
J
De bemanning bijna
telt bijna 197 000 koppen.
-- Het
et
ppe
wapen
pe vertoont drie
gouden
ouden
luipaarden oop
P
een rood veldvoor
(
Engeland),een rooden
leeuw op
P een gouden
g
veld (voor Schotland)
en eenouden
Davidsg
harp
P een blauw
rP op
veldvoor Ierland).
veld(voo
vlag (de Union
Jack)} is samengesteld
g
uit het St. George-,
g
het St. Andreas- en 684. WaP en van GrootBrittannië en Ierland.
het St. Patrickskruis.
Voor de ridder-orden
zie men opP dit woord. Het koloniaal bezit in
Europa, Azië, Australië en Oceanië, Afrika, Amerika
en de Poolstreken is samen ong.
g 30 087 829 K.M2.,
met 376 609 000 inw.
De koloniën bezittingen
en protectoraten
zijn:
^
P
8re
Oppertil.

In Europa.
1. Gibraltar
2. Malta, Gozzo en Comino
totaal
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bevolk. in
duizendtallen.

5

24

323

222

328

246

In Azië.
9 282
Cyprus
278
4 869109 318 084
Britsch-Indië
65 999
4 108
CeY lon
300
30
Malediven
4 060
Straits Settlements .
732
Maleische Protectora34 954
1 945
ten
1 049
463
Hongkongg
147
738
Wei-hai-wei
80 561
208
Britsch N.-Borneo
124 221
530
Serawak en Broenei .
Kamaran- en Bahrein730
100
eil.
totaal

5 281 000*) 324 628*)

(
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Chr. voor het eerst met de Romeinen in aanraking;
het werd onder den naam Brittannia ( z,a. een Rom.
Bevolk. in
Opperel. duizend- provincie; omstr. 410 echter werd het door de Romeinen verlaten; doch omstr. 450 door de, teen
g de
tallen.
Picten en Scoten te hulpgeroepen,
P g P Angel-Saksers
g
(z.a.) veroverd. Egbert
van Wessex vereenigd
vereende in 829
9
door henestichte
zeven koninkrijken
tot één
g
J
In Australië en Ocerijk, Anglia gopvoleheeten, hetwelk onder zijn o volanië.
lijde had,
g veel van de invallen der Denen te lijden
14. Austral. Gemeenebest 7704 165
4 733
Alfred
de Groots((871-901)) hen bedwong.
t
14a. Papoea
(N.-Guinea).
234 499
351
(
P
)
Doch onder Ethelred II ( 978-1016 herhaalden
26
14b. Norfolk-eil
1
zich die invallen en na diens dood kon de Deensche
15. Nieuw-Zeeland
271305
1066
koning
g Kanut de Groots(1016-35)) zich als heer16. Fids'i-eil.
139
19 256
]
scher overgeheel
Engeland
handhaven. In 1042
g
^
17. Overige Br. eil. in Ocekwam de Angelsaksische
dynastie
met den zoon van
^
g
anie
31 080
150
Ethelred, Eduard den Belijder,
Belijder, weder op
P den Engelg
18. Tonga-eil
1010
11
schen troon. Toen deze in 1066 overleed, maakte
graaf Harald van Wessex zich van de kroon meestotaal
8 261 341 *) 6 462 #) ter ; hij werd echter door hertog Willem
em van NorJ
g
mandië 14 Oct. 1066 bij) Hastings
g verslagen
gen en sneuIn Amerika.
velde. - Onder de Normandische dynastie.
Willem I,
Yn
19a. Canada
9 897 571
7204
de Veroveraar(1066-87) voerde de Fransche zeden
19b. Newfoundland
met
en taal in Engeland
in en vestigde
g
g er een feodaal
Labrador
128 670
242
leenstelsel. Na zijn
J dood werd het dubbele rijk
^J
20. Bermuda-ail.
50
20
Eneland-Normandië
weder verdeeld. Zin
J tweede
g
21. West.-Ind. eil
31 742
1713
zoon Willem II (van 1087-1100), die hem in Enge22 270
22. Britsch Honduras
40
land opvolgde, beve de de ^
grenzen tegen
gen
Schot23. Britsch GuY ana
234 380
308
land en Wales. Diens jongere
broeder Hendrik I
]
g
24. Falkland-eil. en Z.-Ge(1100--35) bracht Normandië weder aan de Eng.
g
orgl'a
.
20 875
3
kroon terug
Lodewijk II van
^ en wist het tegen
g
Frankrijk
Frankrijk te verdedigen.
^n Toen
oen
met hem de mantotaal
10335568*)
9534 s) neli'ke lijn
J lijn uitstierf, ontstond er een strijdom den
troon tusschen zijn
J dochter Mathilde, die met
25. Unie van Z.-Afrika.
122 267
5973
graaf Godfried van Anjou gehuwd was, en z ijn neef
26. Zwasiland
16 928
101
Stephanus
van Blois ; deze laatste wist zich door
p
27. Basoetoland
26 658
405
estadig oorlogg voeren staande te houden; doch
8
28. Rhodesia .
1138450
1593
na zijn dood (in 1154) besteeg
g Mathilde's zoon,
29. Beetsjoeanenland
712 200
126
Hendrik, den Engelschen troon. - Onder het Huis
30. NYassaland
106 135
1001
Anjou ot Plantag enet. Hendrik II(van 1154-89),
31. Noord-Nigeria
662 000
9269
die nu erfgoederen bezat, Vs van Frankrijks
32. Zuid-Nigeria
206 889
7855
gebied
omvatten, herstelde het verzwakte koninkg
33. Sierra Leone....
83 160
1403
lik
gezag
J
8
gweder; hijJ verbeterde de rechtsplegingen
34. Gambia
9 373
146
onderwierp in 1171
Ierland; hij maakte koning8
J
35 . Goudkust
308 870
1503
Willem van Schotland leenplichtig.Zij
Zin zoon Ri36. St. Helena, Ascension,
•
Leeuwenhart(van 1189-99) lietedurende
g
Tristan da Cunha
326
4
zin
J kruistocht de reg eerin
$ aan z ïJ n broeder Jan
37. Mauritius c.a. .....
2 203
382
over, welke met behulpP van Philips
II van Frankrij
Frankrijk
Ps
38. Seychellen
404
26
troon voor zich zelf zocht te bemachtigen.
Na
g
39. 0.-Afrikaanseh ProRichard's dood aan de regeering
gekomen, verg
gg
tectoraat
523 200
2651
loor Jan zonder Land(1199-1216) Normandië,
433 000
id. Invloedssfeer ...
!
Anjou,
] ^ Maine enz. aan Frankrijk,
J ^ moest hijJ aan den
40. Olganda Protectoraat 578 800
2843
Pauselijken
Stoel leen- en cijnsplicht toeza en en
Jtoezegge
4L Somaliland Protecto•
zijn
J ri
Jks
^ooten 15 Juni 1215 de Ma $^a Charraat ,....
1761000
346
ta" toestaan. Zijnzoon Hendrik III((1216-72) deed
42. Zanzibar c.a.
2 640
198
na vergeefschepogingen
om de Fr.
weg
P rovinciën
der in zijn
bezit te krijgen, afstand van de landen
J
totaal
6 209 602 *) 35 833 *) aan deze zijde
der Garonne; hijJbevestigde
g herhaaldelfJ k de Magna
^ Charta,
^ werd door de in Popstandge*) Schijnbare
onjuistheden
onjuistheden
in de optelling
komen
P
g
komen baronnen onder Simon van Mont ort in 1264
voort uit het verwaarloozen der fracties.
bij) Lewes ggevangen
doch d
door
d den
kroong genomen dh
Geschiedenis. Groot-Brittanië, door de Kelti- P
in 1265 door diens overwinning
bij Evesham
g bij
sche Britten bewoond, kwam onder Caesar 55 v. weder bevrijd.
Zijn
J
J zoon Eduard I((1272-1307)
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vereende
8 in 1283 Wales met En 8eland, besliste
strij om den troon van
door zijningrijpen den strijd
en dwong Schotland hem als suzerein te
erkennen. Onder den zwakken Eduard II ( 1307-27,
de eerste, die als kroonprins
den titel van
1^ins van
P
Wales voerde)) maakte Schotland zich vrijJ ; doch dit
land moest onder Eduard III(1327-77) de Eng.
opperheerschappij weder erkennen. Door de aanspraken
op
P de kroon van Frankrijk, die Eduard,
P
ontets^ers, deed gelden,
na het uitsterven der Cap
g
stond in 1339 de langdurige Successie-oorlog
g met
Frankrijk,
Frankrijk, welke weliswaar door de overwinningen
g
b^j Sluis 1340
,) CrécyY(1346)
(1356)
(
(
)en Maupertuis
P
blijvend voordeelen
noten roem, doch geen blijvende
8Tg
De kleinzoon van Eduard Richard II((
ooms,
99), kwam tengevolge van de eerzucht zijner
J
de hertog en van Lancaster- York en van Gloucester, niet tot een zelfstandige
^ en werd
gregeering
g
ten slotte door Hendrik IV (1399-1413), uit het
huis Lancaster, onttroond. Diens zoon Hendrik V
(van 1413-22) werd na zijn overwinningen in
Frankrijk, inz. bijJ Azincourt (in
Frankrijk,
( 1415)) door de BourFrankrij
partij
J in 1420 als regent
g van Frankrijk
8ondische P
Onder zijn zoon Hendrik VI(1422-61)
8op
in Frankrijk,o
ggen, tot aan 1453, alle bezittingen
Calais na, verloren; tevens begon
g
8
g de burgeroorlog
strijd
tusschen de huizen Lancaster en York ( de strij
de Witte en de Roode Roos), welke ook
na den val van Hendrik en de verheffing
g van Eduard
IV, uit het huis van York (1461-83), nog voortduurde. Na diens dood maakte zijn broeder, hertog
Richard van Gloucester, zich meester van denons
g Eduard V, liet hem vermoorden en zich
8en konin
hij
hij
werd
zelf, als Richard III, tot koningg uitroepen;
P
echter door Hendrik Tudor, graaf van Richmond,
((die van moederszijdeuit het huis Lancaster stamde) 22 Aug.
g 1485 bijJ Bosworth overwonnen en8edood. — Onder het Huis Tudor. Hendrik VII ( 1485
—1509)) verzwakte de macht van den adel en breidde het koninklijk
J zoon Hendrik VIII
J gezag
^ g uit. Zijn
maakte
regeerde
opP despotische
wijze,
( 1509--47 )
P
g
zich los van denaus
PPer
P en liet zich in 1534 het oppertoezicht over de Engelsche
kerk opdragen (1536-38
g
zij onopheffing
P
g van alle kloosters). Eerst onder zijn
8en zoon, Eduard VI( 1547-53 ,) werd in de
24 artikelen" de leer van de Anglikaansche
Kerk
g
vastgesteld
en werden deze in 1552 tot staatswet
g
verheven. De zuster van Eduard, Maria ( 1553-58 ),
leidde een Katholieke reactie in en vervolgde
g de
Protestanten op
wijze:
in den
J
^
P de meest gruwzame
oorlog
B
tegengging
Frankrijk
in 1588 de laatste EnCalais, verP Franschen grond,
^
8elsche bezittinggop
loren. Maria's zuster en
o vol
P gster Elisabeth(1558
(
—1603), herstelde de Engelsche
Episcopale Kerk
g
weder, bracht het land tot hoogen
g den
g bloei en legde
grond
ond tot de Eng.
g zeemacht door een oorlog
g met
van de Spaansche
ArSpanje (in 1588 vernietiging
P
^g
made . Terwijl
Terwijl zij de aanspraken
opP de regeering
P
g
g
van de Katholieke koningin
g van Schotland, Maria
Stuart met beslistheid bestreed en zijJ haar zelfs
in 1587 liet ter dood brengen,
zij toch Maria's
g wees zij
zoon, Jacobus VI van Schotland, achterkleinzoon

van Hendrik VII, tot haar opvolger aan (als
Jaco(
busI). — Onder het Huis Stuart. Jacobus I (1603—
25) vereenigde
vereende de drie kronen als koningg van GrootBrittannië en Ierland en vervolgde, als aanhanger
8
der Kerk, de Puriteinen; hijJbeperkte
depolitieP
P
ke rechten der Katholieken1605,
Katholieken( 1605 Buskruitver). Zijn
J zoon Karel I((1625-49)) moest in
1628 aan het Parlement de Petition of right"
(z.a.)) toestaan en regeerde
daarop
zonder
]
g
P 11 jaar
het Parlement; hij
hijprikkelde door zijn
poging
om
zijn
P^8
de Eng.
Episcopale kerk in het Presbyteriaansche
gYt
Schotland in te voeren, in 1638 het Schotsche Covenant" totewa
tegenstand
en geraakte
P
g enden
g
g
daardoor, nadat de koninklijketroepen
P in 1640 aan
de Tyne
g „Lange
Yn teruggeslagen waren, met het z.g.
Parlement", dat oP 3 Nov. 1640 bijeen
gekomen
bijeen
$
was, in conflict. Het Parlement wierf troepen
P aan,
de z.g.
welke de koninklijke,
koninklijke de
g „Rondkoppen",
PP
van de Palts 2 Juli
^
g „Cavaliers", onder Ruprecht
1644 bij Marstonmoor
versloegen onder aanvoeringg
g
van Olivier Cromwell. Nadat het Parlementsleer
g
gereorganiseerdJ
was, bracht hij Karels troepen
P 14
Jun 1645 biJNaseb een
Y beslissende nederlaagg toe.
Karel vluchtte naar de Schotten, werd in 1647 door
hen uitgeleverd,
het zoo genaamde
„Romp8door g
P
P arlement" (z.a.) ter dood veroordeeld en 30 Jan.
1649 werd dit doodvonnis aan hem voltrokken.
Cromwell versloeg
g de ontevreden Schotten 3 Sept.
P
1650 bij
bint Dunbar en den inmiddels in Engeland
g
neegerukten zoon van Karel I, Karel II, 3 Set.
P
1651 bij
der
J Worcester en liet zich tot protector
P
republiek
re
uitroepen;
hij
door de
P
Jggaf aan Engeland,
^
P
tegen
teen de Nederlanden gerichte
Acte van Navigatie
m9atie
g
(z. a.), een voorsprong
P g in de zeevrachtvaart. Deze
Acte had echter een oorlogg met de Nederlanden
tengevolge (1652-54, zie Eerste En9
elsche Oorlog).)
Na zijn
J zoon, Richard,
J dood, 3 Sept.
P 1658, werd zijn
alsrotector
erkend, maar spoedig
P
P ^ werd deze tot
afstand gedwongen,Pg
waarop generaal Monk door
het Parlement 8 Mei 1660 Karel II(1680-85) tot
koning
liet uitroepen. Onder hem kwam door de
g
„acte vaneli
of uni f ormit y)
(
J
g kvormi
g heid" (Act
in 1662 de Anglikaansche Kerk weder tot groote
macht. Een oorligmet de Nederlanden eindigde
8
met den onvoordee ' en vrede van Breda (in 1667).
Frankrij beinTevergeefs
beproefde
het door Frankrijk
P
8
,Cabal-ministerie"z.
( a.) eene Kath. absolutistische reactie door te zetten; de koning
g moest
in 1673 de zoo genaamde
Testacte (z.a.) toestaan,
g
waardoor alle Katholieken van openbare
ambten
P
uitgesloten
werden; in 1679 kwam de Habeasg
corpus-acte
(z.a.)) tot stand. In dien tijd
zijn deParp
J J
ti'-namen Tory en Whig
9 ((z.a.)) ontstaan. Toen Karel's broeder, de Kath. Jacobus II(1685-88), den
Kath. eeredienst openlijk
herstelde en aan de Kath.
P
wedergelijke
van de
g J rechten als aan de aanhangers
8
Staatskerk toestond, riepen
P J
P de Prot. partijhoofden
den schoonzoon van Jacobus, den Nederlandschen
stadhouder,ins
Willem III van Oranje,
te hulp;
^
^
P
deze landde 5 Nov. 1688 te Torbay,trok >
18 Dec.,
zonder tegenstand te ontmoeten, Londen binnen,
terwijl de koning^ vluchtte, en werd,^ nadat hij
hij de
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Declaration of rights (z.a.)) bevestigd had, 13 Febr.
1689 tot koning
gekroond. Willem III (1689—
gó
1702) steunde op
vaardi de in
P de 'Whig-partij en vaardigd
hetoote
gx Tolerantie-edict uit; hij Jdwonggook
Ierland, waar Jacobus II geland was, door zijn
overwinning
Yn ( (1 Juli 1690)) hem als
g aan de Boyne
koning
g te erkennen. Hij stelde Ppaal en perk aan de
veroverin
olitiek van Lodewijk
^ XIVV van Frankgs P
rijk door een veeljarigen
^ g oorlog,
g die met den vrede
Willem werd opgevolgd
van Rijswijk in 1697 eindigde.
g
door de andere dochter van Jacobus, Anna-( 1702
14); onder haar regeering
re eerie werden de parlementen
P
van Engeland en Schotland
door het unie-verdrag
g
(1 Mei 1707) tot éénparlement
vereend. Een
vereenigd
P
Jacobus III in
g, die door den pretendent
P
1708 werd beproefd,
werd verijdeld.
Schitterende
P
uitkomsten werden door de Britsche wapenen
ver wa f
kregen in den Spaanschen
p
Successieoorlog
(
},
g z.a.
onder Marlborough,
u9 die tevens de bewerker wasgeweest van de unie tusschen Engeland
en Schotland,
g
doch namen een einde na zijn
J val en dien van het
Whig-ministerie
Whi -ministerie (1710).
) Bij
J den vrede van Utrecht
((11 Apr.
P en 13 Juli 1713)) verkreeg
g Groot-Brittannië
de Hudsonbaai, Nieuw-Schotland en Newfoundland,
Gibraltar en Minorca. De Britsche zeemacht was
intusschen de machtigste
^ van Europa
Pgeworden.
g
Onder het Huis van Hannover. Na den dood van
Anna besteeg,
g ingevolge de bepalingen van de
Acte van Successie van 1701, de keurvorst van
Hannover, als Geor9e I, den Britschen troon 1714—
27). De opstand
der Jacobieten in Schotland, onder
P
graaf
aaf Marr en en pretendentP
((in 1715
Jacobus III
1715)
werd onderdrukt. Onder George's
9 kleinzoon,^ George
9
II (1727-60), streden de En
Engelschen
in den Oos
g
tenri'kschen
Succesie-oorlog
en
in
den
Zevenjarigen
J
^ g
g
oorlog
van Frederik den Groote,
g als bondgenooten
g
meestal voorspoedig
P gtegen
g Frankrijk;een nieuwe
opstand
der Jacobieten, in Schotland, alwaar in
Ps
1745 Karel Eduard, de kleinzoon van Jacobus II,
geland
was, werd gedempt
de overwinning,
g
g door
P
g
door den hertogg van Cumberland,^ 27 Apr.
P 1746,^bij
J
Culloden behaald. George
III
(van
1760-1820)
g
(
) verkreegbij
g J den vrede van Parijs
J (10
( Febr. 1763)) Canada, Kaap
P Breton, St. Vincent, Dominica en
Tabago
g van Frankrijk,en Florida van Spanje;
P J ongeveer tegelijkertijd
ving
vin in
0.-Indië,
door lord Clive,
s
het verkrijgen van ^
grondgebied
voor de 0.-Indische
g
Compagnie aan. In N.-Amerika daarentegen
kwa
gen
men de koloniën in opstand
wegens drukkende inP
voerrechten
Congres
Proer te Boston);
) hun C
verklaarde 4 Juli 1776 de 13 Vereende
Staten
ong
afhankelijk
door Frankrijk en^
SSpanje
J en verkreeg,
gP
ondersteund, de erkenningg daarvan (30
( Nov. 1782 ).
BijJ den algemeenen vrede van Versailles (Sept.
( P 1783)
stond Groot-Brittannië aan Frankrijk Tabago,
g^ St.
Pierre en Miquelon,
en aan Spanje
q
P J e Florida en Minorca af. Na dien tijd
hield Pitt,^
die door de o PPo J
sitie der Whigs
onder Fox en Burke bestreden werd,
het roer van den staat. Bij
Bi' het uitbreken der Fr.
Revolutie vereen^ den de Whigs
rY zich
g en Tory's
ter harer bestri'din
bestrijding;
;opP1 Febr. 1793 verklaarde
Frankrijk aan Groot-Brittanië den oorlog,
nu
g^
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eens met bondgenooten,
dan weder door G. Br.
g
gevoerd werd (1
alléénevoerd
( en 2 Aug.
S overwinning van
Nelson bij
J Aboekir),
) terwijl
^J Ierland tengevolge
van het drijven
der op
J
P de hulp
P van Frankrijk rekenende Kath. Unie, in den herfst van 1800 door
eenarlements-acte
volledigg met Groot-Brittannië
P
vereend
g werd. Eerst nadat Pitt in Mrt. 1801 was
afgetreden,
kwam de vrede van Amiens (27
g
( Mrt.
1802)
) tot stand, bijJwelken Groot-Brittannië alle
veroverde landen, met uitzonderingg van Trinidad
en Ceylon
Daar Napoleon
zich eigenY teruggaf.
^g
p
g en
machtign
g de zaken van Italië, Zwitserland en
Nederland mengde, talmde Engeland
eland met de terugg
gave der koloniën en reeds 16 Mei 1803 brak de
oorlog
uit, waarop
g opnieuw
P
P Pitt in 1804 het bestuur
weder in handen nam. 21 Oct. 1805 versloeg
g Nelson
de vereende
; in 1807,
g Fr. en S .Pvloot bij JTrafal ar
g^
in vollen vrede, werd Kopenhagen gebombardeerd
g
en de Deensche vloot weggenomen;
bijnaalle Fr.
gg
koloniën werden veroverd en ten slotte werd, van
1808 af de oorlog
op
^
gtegen
g Napoleon
P het Pyreneesche
Yr
Schiereil. aangevangen, onder Wellington.
In bondn9
enootscha
P met Rusland, Pruisen en Oostenrijk,
J,
ten val te
ggelukte het Groot-Brittanië Napoleon
^
breng en en na zijn terugkeer
van Elba, door de
g
overwinning v an Waterloo (18
overwinnin
Juli 1815) , zijn
(
J
macht voor altijdte breken. Bij0 de beide vredes
van Parijs, 30 Mei 1814
en 20 Nov. 1815, verkreeg
g
Groot-Brittannië eene belangrijke
g^J vergrooting
g
g van
Tabago,
St. Lucia, Isle de
grandgebied (Malta,
(
g
France en de Seychellen
van Frankrijk;Demerara,
Y
Essequibo,
Berbice, KaapP de Goede HoopPeng
geheel
q
Ceylon
van Nederland, en Helgoland
van DengY
g
marken). Terwijl onder het door de zeer hooge oorloslasten,
degevolgen
van het Continentaalstelsel
g
g
en de graanwetten zwaar belaste volk zich een'
ting
openbaarde,
besteegg George
9 I V((1820-30),)^ die
P
reeds sedert 1811 voor zijn
geworden
J krankzinniggg
vader het regentschap
g
P uitoefende, den troon. Met
het aanvaarden van deortefeuille
van buitenP
landsche zaken door Canning
( 1822),
ng (in
) die in de
buitenl.olitiek
het stelsel van non-interventie
P
huldigde,
werd ook in de binnenl. politiek
een meer
g
P
liberale richtinggevolgd.
gg g Het ministerie Wellingtonn9
Peel leidde, door afschaffing
g van den Test"-eed
„
(1829) de emancipatie
der Kath. in; niettegenstaanP
de dat vingg in Ierland, door O'Connell de z.g.
g Repeal-beweging aan, die ten doel had, de acte van.
vereengmg
'
met Engeland
opP te heffen. Onder
g
broeder, Willem I V((1830-37)) zette het
George's
9
Whig-ministerie
Grey
oppositie de Rey na hevige
8
g PP
formbill door, welke het aantal kiezers tot een millioen vermeerderde; eene belangrijke
g^J hervorming
g in
het bestuur deremeenten
kwam tot stand in 1835.
g
Een heftige
g strijdover de Iersche aangelegenheden
((tiendrechtbill, steden-bill)) ontbrandde, toen Wil lem stierf en zijn
op
—
de.
J nicht Victoria hem opvolgde.
Onder Victoria, Eduard VII en George V sinds 1837).
Door de troonsbestijging
van Victoria werd de
band met Hannover oPg
eheven, omdat aldaar de
vrouwelijke
lijn^geen recht op
J lijn
P den troon had. Reeds
onder Willem I V was het Chartismez.a.
met zijne
(
J
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verontrustende agitatie begonnen en door de oprichting van deAnti-corn-law-lea e" (z.a.), welke
de afschaffing
graanrechten ten doel had, ont$ der $r
brandde een nieuwe strijd,
^J welke in 1841 den val
van het Whig-ministerie
1 Sept.
$veroorzaakte.
P
1841 trad Peel aan het hoofd van een conservatieve
re eerie op en stelde in 1842 een vermindering
deraanrechten
voor, welke, na heftigen tegen$r$
$en
stand, werd aangenomen. Het overvallen van een
Britsch leer
(z.a.) werd in 1842
$ in Af hanistan
$
met een expeditie
ter bestraffing
$
P
$ der Afghanen
beantwoord : 26 Aug.
u$ werd de oorlog
$ met China
den handel in P
opium$ e((die sedert 1810, wegens
$
voerd was)) beëindigd door het sluiten van een vrede,
waarbij
$ $ afstond. In 1846 zette
J China Hongkong
Peel, grootendeels tegen de wenschen zijner eigen
partij
aanrechten
$ der$r
$ afschaffing
P J in, de volledige
door; hij
het afstem) trad echter 25 Juni af, wegens
$
der on
men van een wet, die hij,J ter bestrijding
lusten in Ierland had voorgesteld.
In het daaropP
$
volgende Whig-ministerie Russell leidde Palmerston
de buitenl.olitiek
in een richting,$ die overhelde
P
tot het begunstigen der liberale tendenzen op het
continent. De deelname aan den Krim-oorlogz.a.
(
)
tegen
$ Rusland bezorgde
$ Groot-Brittannië bijJ den
vrede van Parijs (30 Maart 1856) geen voordeelen.
en den
In de door de onderwerP in$der Sikhs (z.a.)
(
oorlog
Britsch-Indi$ tegen
$ Birma (z.a.) vergrootte
$r
ache bezittingen
oPstand door
$ ontstond een groote
8^
de woelingen
der SiP^
o 's in 1857, die echter na
$
) onderde bestorming van Lakhnau19
Mrt. 1858)
d(
drukt werd. Het 19 Febr. 1858 aan de regeering
gekomen
ministerie Derby
$
PP J der
y hief de heerschappij
0.-Ind. Compagnie opP (1
( Nov. 1858 werd de koninkli'ke
re eerie ingevoerd); dit ministerie moest
J regeering
echter reeds 11 Juni 1859 voor een kabinet Palmerston-Russell Plaats maken. Na een nieuwen,
met
Frankrijk ondernomen, oorlog$
in vereeniging
Frankrijk
tegen China,
verkreeg Gr.-Brittannië na de bezetting$
$
van Peking$ (13 Oct. 1860), het schiereil. Kaoe-loep ,
18 Oct. 1865 werd Russell eerste minister; hij kon
echter een hervorming
$ van het Parlement niet tot
stand brengen en trad 18 Juni 1866 weder af.
Het conservatieve ministerie Dsrby-Disraeli kon de
Parlements-hervormin waartoe het gedrongen
van de Reformliga,
werd door de massa-meetings
$s
eindelijk
zij
J tot stand brengen
$ en verleende door zijn
van 15 Aug.1867 het stemrecht aan alle
gezinshoofden. Terwijl in Ierland de Fenians geweld begonnen
te ebruiken,
gebruiken brachten de verkie$
• $en van 1868 een aanzienlijke
J liberale meerderheid in het Parlement en Gladstone vormde 9 Dec
een ministerie. Dit schafte door de Iersche kerkenwet (26 Juli 1869) de Anlikaansche
staatskerk in
g
Ierland af, bracht door de Iersche landwet (van 1
Aug.
$ 1870) orde in de verhouding$ tusschen pachters
P
en landheeren aldaar en maakte ook een einde aan
het koopen
van de officiersplaatsen. Oorlogen
PeP
$ met
Abessinië (1868) en de Ashanti's (1874) hadden een
gunstig resultaat en geschillen met de Ver. Staten,
waarin Groot-Brittanniëewikkeld
was wegens
$
$
het ondersteunen der Z. Staten in den Secessie-

oorlog,
$ werden door het verdrag
$t
g van Washington
(op9 Mei 1871) bijgelegd,
(0
$ gd, bij welk verdrag
$ de
Alabama-kwestie (z.a.) aan een scheidsgerecht
werd
$
onderworpen.
Het in bezit nemen der Fids'i-eil.
P
^
(in 1874), het aannemen van den titel van keizerin
van Indië door de koningin in 1876 en de annexatie
der Transvaalsche republiek
^(in 1877)) waren het
P
resultaat van de conservatieveolitiek
van het
P
kabinet Disraeli ( Febr. 1874.) Bi'J een afzonderlijk
verdrag met Turkije (van
4 Juli 1878)) was aan
(
Groot-Brittannië Cyprus afgestaan.
De af wï J
zin$
$
van een Britschezantscha
Pveroorzaakte een
$
oorlog met Afghanistan ( 1878-79 .) Tegelijkertijd
werd een oorlog
daar
$tegen
$ Zoeloeland gevoerd,
$
de Zoeloe's 22 Jan. 1879 eerre Britsche troepenPen
afdeeling geheel vernietigd hadden bij Isandoela;
de Zoeloe's werden 4 Juli bij
bi' Oeloendi totaal verslagen. Deze gebeurtenissen, alsmede de ongunstige
financieele uitkomsten van de imperialistische
P
politiek van Disraeli, die 1877 tot lord Beaconsfield was verheven, veroorzaakten in Apr.
P 1880
zijn val. Het nieuwe ministerie onder Gladstone deed
Afghanistan ontruimen en deed de annexatie van
de Transvaal, waar de Boeren in 1880 tegen de
gehate
Engelsche
overheersching
P$estaan
$
$ waren opgestaan,
$
te niet. Tot onderdrukking
$ van de in Ierland door
het stoken der Landliga heerschende anarchie,
wist het een dwangwet
te doen aannemen (2
( Mrt.
$
1881) en beproefde
daarna, door een nieuwen landbill
P
(22
22 Aug.), de omstandigheden
der Iersche P
pachters
$
te verbeteren. De opstand
der Arabische nationale
P
partij, onder Arabi-Pasja,
$gaf Groot-Brittannië
^
aanleiding
$YP tusschenbeide te komen.
$ om in Egypte
Na het bombardement van Alexandrië11 Juli)
)
werd Arabi Pasja
J Tel-el-Kebir op
7 bij
P
P 10 Sept.
overwonnen en het voortdringen
$ van den Mandi
in Soedan werd als voorwendselebruikt
om Egypte
$
^P
bezet te blijven
houden. Eene nieuwe kieswet,
J
waardoor 2 millioen nieuwe kiezers aangewezen.
werden, kwam tot stand6( Dec. 1884), doch de treuri$
e gang
$ $ van zaken in Soedan, dat na den val van
Chartoem, 26 Jan. 1885,eheel
ontruimd moest
$
worden, had voor het kabinet Pop 8 Juni, een
parlementaire nederlaag
$ tengevolge. Toen Gladstone
op
energieke
wijzeten behoeve van de Iersche homeP
^
rule optrad,
scheidde een deel der liberalen (de z.$.
P
Unionisten zich van hem af en deden zijn
zij wetsontop P
de Iersche bestuursregeling
werp
$ $vallen. Hij trad
afJuni
1885) )en werd vervangen
^
rJ
$ door Salisbury,
dien hijJ eenige
$ Na
$ maanden later zelf weer verving.
lan$
du ' en ^$$^
strijdwerd een dwangwet tot onderdrukkin van de Iersche nationale liga
drukking
$
$ aangenomen
in Juni 1886; doch deze dwangwet
ging gepaard
met
$P
8^ $m$
een nieuwe landwet. Dezeden
gematigden
li$ ^
$m$
beralen te ver; Gladstone trad af (20 Juli 1886) en
Salisbury
Een zeer belangrijke
$^J
y werd weer premier.
P
maatreel was in 1888 de hervorming
maatregel
$ van het Eng.
$
Plaatse "k bestuur, door de instelling$ der graaf$r
councils),
welke
met
eenige
schaPps-raden(County
(
y
^$
in 1899 voor Schotland en in 1898 eindewijzigingen
lijk ook voor Ierland van kracht werd. In Aug. 1892
van Salisbury
kwam Gladstone weder in delaats
y en
P
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P

home-rule-plannen weonmiddellijkP
nam hijJ onmiddellijk
zijne
der ter hand. Zijn
J aan Ierland
J ontwenP^waarbijJhij
een eigen
parlement toestond, werd in 1893 door het
8 P
La8erhuis aangenomen het werd echter in het HooIn Maart 1894 werd hijJ door lord
gerhuis afgestemd.
g
Roseber
y opgevolgd; deze kon zich echter slechts tot
Juni 1895 staande houden. In het nieuwe kabinet
Chamberlain, als minister van koSalisbury
y speelde
P
loniën een voorname rol. Zijn
J streven was eene
nauwere verbinding
g tusschen moederland en koloniën te verkri'
Jg en^ voornamelijk in zake de handelePolitiek. Onder den invloed van den eersten
Cecil Rhodes, werden
minister der Kaap-kolonie,
p
in Afrika onder En^el sch
g
Sroote gebiedsstrooken
Protectoraat ^ebracht ; in 1890 Zanzibar, in 1893
Matabeleland en Britsch-Centraal-Afrika, in 1894
van Groot-Brittannië, om de
Oeganda.
De poging
PBmg
8
eenige
staten in Z.-Afrika van
g onafhankelijke
J
g nog
hunne zelfstandigheid
te berooven, voerde in 1899
8
tot een bloedigen oorlog met de Z.-Afrikaansche
re ubliek en den Oranje-Vri
J staat( zie Z.-A f rik.
J
.Republiek), waardoor Groot-Brittannië ten slotte
ten koste van ontzaggelijke
g^ J offers de annexatie van
de beide staten bereikte31
bereikte(3 Mei 1902, vrede van
•
). Na den dood van koningin Victoria (22
Jan. 1901)) kwam door haar zoon Eduard VII ( van
} het huis Saksen-Coburg -Gotha op
p den
1901-10)
En elschen troon. Onder de regeering van dezen
vorst werd allereerst een reorganisatie
van het
g
leerbestuur
tot stand ebracht
daarna 30 Januari
g
8
1902 een verbond met Japan
gesloten, hetwelk
P g
tegen Ruslands voortdringen in Mandsjoerï
te$
J J e en
Koreaericht
was. Onder het ministerie Bal f our
8
(vanaf 12 Juli 1902) kwam het tot een heftien
8
strijd
J over de hervorming
^ van het onderwijs en
over de, inzonderheid door Chamberlain verdedigde,
invoering
g van beschermende rechten op
P levensmiddelen. In 1904 werd een verbond met Frankrijk
gesloten,
in 1905 een nieuw verbond met Japan.
Pan
g
Verdragen
met andere mogendheden,
inz. met
8
$
Spanje
P
(
P In plaats
)^volgden daarop.
P J en Rusland (1907),
van het ministerie Bal our kwam 10 Dec. 1905 een
liberaal kabinet-Carnpbell-Bannermann aan het roer,
hetwelk in 1908 weder werdevol
^ 8d door het eveneens liberale ministerie Asquith. In 1906 werd met
de legerhervorming
^8gemaakt; in 1907
g een aanvang
g
werd het huwelijk
J tusschen broeders of zusters
van den man met zusters of broeders van de vrouw,
van een weduwnaar met de zuster van de overleden
vrouw of van een weduwe met den broeder van haar
bi' de wet toegestaan.
In 1909
overleden man, bij
^
voerde eengeschil
tusschen het Lagerg
^ en het Hoogerhuis omtrent het recht van het Hoo gerhuis, om
een door het Lagerhuis aangenomen begrooting af
4e stemmen, tot een ontbinding van het Parlement
en de verkiezingen
P uit opPBene belangrijke
g liepen
vergrooting
^
P J in de volksver^ der Unionistische partij
hoofdzakelijk
ten koste der lite ^enwoordigmg^
'
J
6 Mei 1910 stierf koning Eduard VII
berale
partij.g
en werd opgevolgd door George
g V. In Mrt. 1911 werd
door het Lagerhuis
de Parliament-bill aangenomen,
g
g
waardoor het veto-recht van het Huis der Lords
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zeer beperkt
werd. Na vinnigg verzet der Lords werf
der re
den ze in Aug.
8ee^g
g 1911 door de bedreiging
ring nieuwe Lords te benoemen om vóórstemmers in
en, gedwongen
het Hoogerhuis
te krijgen,
J^
gedwon g de wet ong
veranderd aan te nemen. Reeds onder Eduard VII
was de Triple
Frankrijk en Engeland.
^
P Entente met Frankrijk
tot standekomen; deze buitenl. politiek werdvoortgezet : in de Marokko-crisis ((zie op
9 GeP Frankrijk,
schiedenis steunde de Eng. regeering de Fr. In
den loopP van 1913 werd een Home-rule wet voor
Ierland tweemaal verworpen;
re de regeering
g was voorg
nemens het voor de 3e maal in het Lagerhuis te laten aannemen, als wanneer volgens de Parliamentsbi het deoedkeurin
van
8 het Hoogerhuis niet
g
meer zou behoeven. In Ierland, waar men het tot
stand komen van Home-rule zag aankomen, had dit
groote ontevredenheid in het Protestantsche Ulster
tengevolge,dat niet voornemens was zich aan de
regeering
^ g van een Kath. meerderheid in Ierland te
onderwerpen en waar men zich in de le helft van
maakte tot
1914 onder leiding
g
8 van Carstongereed
gewapend
verzet. Het uitbreken van den Grooten
g
P
Oorlog
voor burgeroorlog
S
g
g
g onderdrukte het gevaar
aanstonds, evenals het een eind maakte aan hete8
ettes, kiesrechtvrouwelddadig
e optreden
der sur ag
P
wen.
Groot Doornberg,
^
gberg
gin het W. van de Z.-Afrik.
Kaapprov.,
PP ^ uit het N. uiteinde der Roggeveld^^
beren
g^in de buurt van Calvinia.
M nus
Groote, Geert of GerardGerhardus
a9'
), de
(
stichter van de Broederschape des Gemeenen Levena z.a.), geb. in Oct. 1340 te Deventer, waar zijn
vader burgemeester
was, verwierf in 1358 aan de
8
hoogeschool
te Parijs
graad van meester in de
J den ^
g
vrijekunsten,^gaf
8 aan de Bisschoppelijkeschool te
en degodKeulen les in de scholastieke wijsbegeerte
^
^geleerdheid,^ verwierf een Pprebende te Aken en een te
Keulen; veranderde opeens
zijn
zijn levenswijze,verf
brandde zijn
J kostbare boeken en werd monnik in
hét Karthuizer monnikenklooster bijJ Arnhem, bezocht ook andere kloosters in Gelderland en Brabant, vestigde
^ zich daarna te Deventer en wij Jdde
onderwijs.
J
zicheheel
aan het predikambt
en het onderwijs.
Hij
g
P
trokredikend
het land door en spaarde
ook de
P
P
eeste "kheid niet,^ zoodat deze hem het prediken
geestelijkheid
P
hi zich
aan het
hij geheel
liet verbieden. Hierna wijdde
8
onderwijs en stichtte zijn
J BroederschapP((zie opP Broeders des Gemeenen Levens). 20 Aug.
g 1384 stierf G.
aan deest,
P tengevolge van het verplegen van een
vriend, die deest
had. Zijngebeente is 26 Apr.1677
P^
afgestaan
aan de Broeg
^
^gevonden en ten geschenke
ders van het Gemeene Leven te Emmerik. G. heeft
hijwas geenszins
vele handschriften nagelaten; hi
g
een hervormer van kerkelijkeinstellin en,
g veeleer
kettervervolger.
een ijverig
^
GrooteBeer(
BeerLat. Ursa major), ook wel de Wagen
genoemd, sterrenbeeld aan het N. halfrond, tusschen
120
0 en 205° rechte klimming en tusschen 30-70°
noorder declinatie. Van de 444 vaste sterren, waaruit het bestaat, vallen er 7 vooral in 't oog: 6 van
de 2e grootte en 1 van de legrootte. Vier ervan
vormen de hoekpunten
van een trapezium
en de
P
P
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van een der langste
3 overige een gebogen
^ ^ verlenging
8^8
S
zijden
van het trapezium.
Trekt men door de twee
J
P
achterste sterren een lijn, en verlengt men die tot
5 maal den afstand ertusschen, dan komt men bi`J
de Poolster, een der 7 sterren van den Kleinen Beer.
in de prov.
N.-Holland, in de
Grootebroek,
^ gem.
^
P
Streek, 3359 inw. ; omvat de dorpen
G. (ong.
( g
P
or- en de tramlijnHoorn-1400 inw. aan des Po
Enkhuizen en Lutjebroek.
Groots astgem. in het W. van Groningen,
Grootegast,
g 6014
inw.; aan het Hoendiep.
P
Groote Hersenen. Zie Hersenen.
Groote Keirivier, riv. in het Z.O. van de Kaapprov.
PP
(Z.-Afrika),ontspringt
onts rin oop
de Stormbergen
g en
mondt uit in den Ind. Oceaan, ten N. van East
London.
Groote Keurvorst. Zie Frederik Wilhelm, keurvorst van Brandenburg.
Ocean, de
Groote Oceaan, Stille Zuidzee, Pacific
grootste watervlakte der aarde, strekt zich uit tusschen de W.-kust van Amerika, en 67° W.L. van
Greenwich, en de 0.-kust van Azië en Australië en
147° O.L. zonder de randzeeën 165 715 490 K.M2.,
belangrijkste
randzeeën : Behringzee,
Zee van
^J
g
Ochotsk, Japansche
Zee, Gele Zee, 0.-Chin. Zee,
P
Golf van Californië en Golf van Panama. Gemiddelde diepte
gemeten
diepte
P 9780
^
g
P 4097 M. grootste
M., ten 0. van Mindanao. Twee zeekabels loopen
P
van 0. naar W. door den G.O. Over de eil. van den
G.O. zie Oceanië.
Groote Rivier,^ riv. in het Z. van de Kaapprov.
PP
ontspringt op
(Z.-Afrika),P
P den Gr. Wintershoek,
loot
P naar het 0., daarna naar het Z. en mondt in
den Lid. Oceaan uit even ten Z. van Aliwal South;
L zij-riv. : de Olifantsriv.
aderinGroote Vergadering,
g^ na am van twee ver g
^
^en te 's Hagge van de Staten van alle Nederl.gewesten : 1) in 1651, na den dood van stadhouder
om
Willem II, oPvoorstel van Holland ehouden
g
te beraadslagen
g over deUnie, de Religie en de Militie.
Het verzoek van Drente, dat bijJ vergissing
g
g ook
opgeroepen was, om zitting
nemen, werd
^ te mogen
^
afgewezen.
De gewesten
konden het niet eens worafg
g
den over de vraag
g of krachtens de Unie in ieder
gewest een stadhouder moest zijn.Bepaald werd
gP
dat de officierspatenten
^e
P atenten als te voren zouden uitgereikt worden door de Staten-Generaal en den Raad
van State, dat iederewest
de krijgsambten
zou
Jgs
g
vergeven
aan de troepen,
die het betaalde. De Herv.
P
g
odsdienst zou staatsgodsdienst
blijven;
ieder egodsdienst
gg
west zou voor
odsd. aangelegenheden
zich dee
re gg
len. Eengezantschap
g Parlement kwam
P van het Eng.
g
voorstellen een nauw verbond te sluiten tusschen de
dit voorstel werd niet
Eng.. en de Ned. Republiek;
P
aangenomen.
Het resultaat der G. V. was dat het
g
overwicht van Holland in de Unie vergroot werd. —
2) In 1716, op
P voorstel der Staten van OveriJsel, om
verbetering
g te beramen in den slechten toestand der
Republiek.
De vergadering
P
g
g duurde vele maanden.
ng
secr. van den Raad van
Simon van Slingelandt,
State, stelde centralisatie van heteza
g gvoor, doch
menging
zonder iets van beteekenis te heb-

benedaan.
Van deze vergadering
yolksg
g
^ zei het vo
rijmpje:
P
gsabsent,
„Zonde
Maandags
g in het Logement,
g
Dinsda present,
Dinsdags compleet;
Woensdags
P
Donderdags
Donderde niet gereed,
g
Vrijdags
niets gedaan,
g
Zaterdags
Zaterda s naar huis gegaan.
^g
Zij dronken een glas,
Zi
enz."
S
van de KaapGroote Vischrivier, riv. in het Z.O.
P
prov.
(Z.-Afrika),
Middelburg,
(
) ontspringt
P
P ^ nabijJ Middelbun
g
loot
lans
Cradock
en
mondt
in
den
Ind.
Oceaan
P
g
uit ten N. van Port-Alfred.
Groote Zoutmeerstad. Zie Salt Lake City.
y
Grootmogol,
g ^ in Europa
P de titel van de van Tinvoer
afstammenden Tartaarsche heerschers over Indië
(van 1526-1803), die zelf den Perz. titel van Sjah
7
voerden. Hun onder Barbar, Akbar en Aurangseb
machtig
^ rijk
J kwam van lieverlede ggeheel en al in
verval. Aloem II raakte in 1803 geheel onder het
gezag
hetwelk aan de erfgenamen
g van Engeland,
^
^enamen
van den Grootmogol
jaargeld
geld toestond, verder
g een ^
eenige
landerijen,
gvorstelijke
de vorstelijke eerbewijzen
eerbewijze en
als residentie, totdat zijJ door hun deelname
aan den oPstand in Indië in 1857 ook deze voorrechstierf
ten verloren. De laatste G. Bahadoer Sjah,
9
in 1862.
der voorrechten, door
Groot-Privilegie,
g , h et geheel
8
de te Gent bijeengeroepen
Al . Staten der Nederl.
JAlg
afgedwongen
gewesten aan Maria van Bourgondië
9
gen
g
bij
( Febr. 1477).
J het aanvaarden der reg eerie (11
Er werd krachtens het G. P. een Groote Raad inRaad
Raa
gesteld,
ter vervanging
^
^S van den gehaten
g
van Mechelen; alle vroegere
ordonnantiën, die in
g
strijd
J waren met de oude privilegiën
P
^ ingetrokken;
g
het recht van oorlogsverklaring
gebonden aan de
g
8^
toestemming
g der Alg.
^ Staten, die voortaan, evenals de Staten derewesten,
opP
eigen
^
g gezag
g gzouden
bijeenkomen. Maria's zoon, Philips
mogen
bijeenkomen.
p de
g
in 1494 het G. P.
Schoone, trok bijJ diens huldiging
^g
grootendeels weer in.
Groot-Rusland, Welikrorossi'a, het grootste deel
van
Euro
P. Rusland, de 16 N.- en Midd.-Russische
gouvern. omvattend; 2 112 055 K.M.2, met 32.64
mill. inw. De Groot-Russen,, de hoofdstam der Russen inenoemd
gebied
en in Siberië, tellen 55,7
g
^
mill. zielen.
Grootvizier, in de Mohammed. landen een rechtstreeks onder den sultan staandootwaardi
gheids^
bekleeder, wiens macht vroeger
g bijna
bijna onbeperkt
P
was doch tegenw.
ongeveer
overeenkomt met die
^
g
van een min.-president
in een parlementairen
staat.
P
P
in het Z.W. van de
Groot Wintershoek,
^ geb.
g
N. van Kaapstad.
Kaa
Kaapprov.
rov. (Z.-Afrika),
)^
P
Great Salt Lake), het grootste
Groot Zoutmeer
Zoutmeer( Grea
in den staat Utah, in het W. der Ver. Staten,
1283 M. boven de zee, 5640 K.M.2, tot 12 M. diep,
P
bevat 19,3 %o keukenzout (er wordt jaarlijks 42 000
ton zoutewonnen);
tal van eilanden; het neemt
g
uit het Z. gelegen
de riv. Jordan op,
P^
g g Utah-meer
komt.
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Gros Antoine Jean, baron, Fr. historieschilder
uit de klassieke school;eb.16
Mrt. 1771 te Touloug
se, verdronk zich 25 Juni 1835 in de Seine; zijn schilvan Napoleon I:
derij en waren een verheerlijking
„Bezoek aan destzieken
te Jaffa" (1804, Louvre),
Pe
koepelbeschilderingen in het Pantheon, enz.
ook Grosnaja, stad in het Russ.Grosnyj,
Yl vroeger
g
Kaukasische Terekgebied,
aan de Sunsha, 16 000
g
inw. ; nafta-bronnen jaarl. 30 mill.oed
.
P
PotsGrossbeeren,:dorp
rP in het Pruis. reg.-distr.
g
dam, 1600 inw.; hier versloegen
g 23 Aug.
g 1813 de
Pruisen en Russen onder Bulow en Tauenzin
de Franschen onder Oudinot.
Grossenhain, stad in het 0. van Saksen, in het
distr. Dresden, 13 000 inw.; wolsPinnerïJ .
hoofdst. van
Grosswardein,
^ Hong.
a9y
g Nagyvarad,
het comitaat Bihar in het 0. van Hongarije aan de
Snelle Kórós; zetel van een Roomsch- en van een
Grieksch-Kath. bisschop
P en van een GriekschOrientaal consistorie; (in 1900) 50 177 inw.; academia voor rechtsgeleerdheid.
g
Grotius. Zie De Groot, Hugo.
u9
Grouchy,
Y^ Emanuel, markies van, Fr. maarschalk,
J hijJ vocht vanaf 1795
ggeb. 23 Oct. 1766 te Parijs,
bijna
^ in alle oorlogen,
g die Frankrijkvoerde; in 1815
bijJ Wawerd hij
p
J maarschalk; hij
J kwam Napoleon
te hulp, omdat
hij Jg
generaal Thielterloo niet tijdig
P
mane op
P 18 Juni bijJ Wavre had aangegrepen; in
1832 werd hij
est. 29 Mei 1847 te
J totPpair verheven;gest
Etienne; hijJ schreef „Memoires" (5 dln., 1873
—75).)
Grauw,
P in Friesland, aan de lijn Leeuwar^ dorp
den--Heerenveen, ong.
g 2500 inw.; behoort tot de
g emeente Idaarderadeel.
Grubbenvorst,
, ggem. in Limburg,
g aan de Maas,
ten N. van Venlo, 1967 inw.
Liegnitz,
in de
Griinber
^
g ^ s tad in het reg.-distr.
g
Prov. Silezië, in het 0. van Pruisen, 21630 inw.;
wijnbouw.
bij
Granewald koninkl. houtvesterij (46,8 K.M. 2, )J
Berlijn,
met het villapark
G.,
G. 5 600 inw. en uitspanJ
p
Pan
nin^P
laatsen (Halensee,
Wamsee).)
(
Gretli. Zie Rat11.
Gruson, Herm., D. technicus,eb.
g 13 Mrt. 1821 te
Maagdenburg, uitvinder van het z.g.
g „hart ^z eisen"'eti
( ^ zer
J met nagenoeg
gde eigenschappen
g
van staal)) voor granaten enantsers,
vestigde
P
g
1855 te Buckau eene scheepswerf,
in 1866 een
P
machinefabriek en'eteri
^ J met fabriek van snelvuurkanonnen die in 1886 onder den naam van
i opPaandeelen werd
Grusonwerk een maatscha
PPJ
te Essen werd
en in 1892 door de firma Krupp
overgenomen;
g
gest. 30 Jan. 1895 te Maagdenburg.
La,^ Greyerzerland,
landschap
in het
Gru
^
Yère
^
P
kanton Freiburgn
g, het W. van Zwitserland vormt
het distr. G.(497 K.M.2 25 000 inw., hoofd P1. Bulle),
alpenzuivelbedrijf ( GruYèrekaas ).
1) Hoofdst. derprov.
Guadalajara. 1
G. in het midd.
p
van Spanje,
P ] (12193 K.M. 2, 209 000 inw.), aan de
Henares, 11 000 inw.; technische hoogeschool. —
2)) Hoofdst. van den staat Jalico, in het W. van
Mexico, 119 000 inw.
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Guadalaviar, (Ar.; Sp.
P Rio blanco, T uric
) riv.
in 0.-Spanje,
ontspringt
in de prov.
P
P ^
P Teruel, mondt
beneden Valencia in de Middellandsche Zee uit;
lengte 240 K.M.
Guadalquivir, Ar. Wdd al-Kebir (d. i. de groote
rivier), de Baetis der Ouden, riv. in Z.-Spanje,
P]
ontspringt
in de prov.
P ^
P Jaen, opPde Sierra del Pozo,
stroomt met een 4 K.M. breede mondinggbijJ San
Lucar de Barremeda in de Golf van Cadix; 560
K.M. lang;
g tot Sevilla bevaarbaar; stroomgebied
g
55 620 K.M.$
Guadalupe,
stad
in
de
prov.
Cáceres,
in
het
W.
p
P
van Spanje,
bijJ de Sierra de G.,
G. 3000 inw. ; klooster
P ]
van Hieronymieten.
Y
Guadarrama, Sierra de, bergketen
in Castilië,
g
in den Pico de la Peaalara, 2405 M. hoog.
g
eiland der Kleine
Guadaloupe,
p ^ L a, het grootste
^
Antillen Fr., dubbeleil. 1603 K.M. 2, 185 000 inw.;
dealen: Grande-Terre in het 0.vlak
en open)
(
P ) en
Basse-Terre G. in den en
engere
eren zin) in het W.
vulcanisch en boschriJ)
k . G. vormt
met Désirade, Marie-Galante, Isle-des-Saintes,
Petite-Terre, St.-Barthélem
Y en een deel van
St.-Martin het g ouv. G.((1870 K.M. 2, 212 000 inw.);
)
hoofdProdukten : suiker, koffie,^ katoen, gummi
^
en tabak; hoofdst. Basse-Terre. G. werd in 1493
door Columbus ontdekt, in 1635 door Frankrijk
bezet.
Guadiana, Arab. Wadi Ana, de Anas der Ouden,
riv. in Spanje,
in de prov.
P ] ontspringt
P ^
P Albacete in
het 0. van Spanje;
P ] vereentg zich met de Zancare,
stroomt door Nieuw-Castilië en Estramadura, mondt
bij
uit in de Golf van Cadix, 820 K.M.
J Ayamonte
Y
lang; stroomgebied
66 850 K.M. 2
g
Granada in het Z. van
Guadix
Guadix, s tad in de prov.
P
SP
panje,
westelij de
] 13 000 inw. on g.
g 7 K.M. meer westelijk
van Graena, 800 M. b. d. zee.
Guaira Gusy ra) La, stad in Venezuela, aan de
Caribische Zeemet
Maiquelia)
(
q
) 14 000 inw.; haven
van Caracas.
Perugia,
in het
Gualdo Tadino, stad in derov.
P
^
midd. van Italië, ten W. van Perugia, 10 000 inw.
Guam, het meest Z. en grootste ell. der Mariann
in den Stillen Oceaan, aan de Ver. Staten v. Am.
behoorend, 514 K.M. 2, 12 000 inw.; hoofdst. Agana.
Guanabacoa,^ s tad op
P Cuba, ten 0. van Havana,
14 000 inw.
Guanajuata(Guanaxuato), staat in het midden
van Mexico, 28 363 K.M.2, 1 075 000 inw. De
hoofdst. G. (Santa Fè de G. 2050 M. b. d. zee,
35 000 inw., met universiteit.
Guanchen heeten de oerbevo]kingder Canarische
eilanden, een Berberstam, sinds de 16e eeuw met
Spanjaarden
vermengd.
P]
g
stikstofri ke
Guano ( Huano), voortreffelijke,
J meststof, de ontleede uitwerpselen
van zeevogels,
^
g ^geelbruine, aardachtige
g
g massa, komt in vaste lagen
voor aan de kusten der regenlooze
luchtstreek in
g
Z.-Amer., Peru, vroeger
g vooral op
P de Chinca-eil.
(z. a.) of Guano- eilanden later ook op
P Punta de
Lobos, Pabellon de Pica enz. aan de Peruaansche
kust; in den laatsten tijdin Duitsch-Z.-W.-Afrika
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elo8te G. is door middel van
geëz
Ploiteerd. 0p9
desintegratoren
8gebroken en met geconcentreerd.
g
^
zwavelzuur vermeng d. Visch-G. bestaat uit vischin grotten
afval; vleermuis-G. wordtevonden
8T
8
e enz.
van Hongarije
8
Promontorium
Garda
ui,
Ras
Asir,
het
Guardafui (
f )
Aromata der Ouden, met Ras Hafun de oostelijkste
J
aa van Afrika,^ ten Z. van den ingang
kaap
8 8der Golf
van Aden, door klippen
gevaarlijk;
J 51° 16' O.L.
PP 8
van Greenwich.
Guarico. 1)) L. ziJ riv. van de Orinoco in Venezuela.
G
2) Staat van Venezuela, 69 021 K.M. 2, 184 000
inw. • veeteelt; hoofdstad Calabozo.
Guarneri ( Guarnerius familie van vioolmakers
te Cremona: Pietro Andrea G.(1626-98); diens
geb. 1665, werkte vanaf 1700 te
zoon Pietro G.
^ g
tua; het meest onderscheidde zich Antonio
Man
ï8 enaamd del Gag , neef van Pietro
Guiseppe
G.,bbijgenaamd
p e G.
16 Oct. 1687 te Cremona,gest
est. na
Andrea G.
^ geb.
g

Guastalla, voormaligg vorstendom in P er-Italië,
G
thans district der It,rov.
Reggio
P
8^ Nell' Emilia,
I,
ehoorde 1805-14 aan de zuster van Napoleon
behoorde
^
G., aan de uitmonding
Pauline Borghese. — De stad G.
g
der Erostolo in de Po, 12 000 inw.
Guatemala, republiek van Centraal-Amerika,
Guatp
grootendeels hoogvlakte ((1300 M. b. d. zee, in het
gr8
Z.W. doorsneden door de Cordilleras van G., met
to en en vele vulkanen (Tajamulco
4210 M.,
8e toppen
(
Agua 3752 M. Fuego
g 3835 M. vele meren, 113 030
K.M2 . • 1 991 000 inw. Spoorwegen( in 1911 679
6160 K.M. Budget
K.M. • telegraaflijnen
8 1912/13:
43 mill.eso's
(1( peso
_ fl. 2,50.) Sedert
1888
)
P
P
58 000, re8er
algemeene dienstplicht.
Staand leger
P
serve ong.. 30 000 manschappen.
Het wapen
P verPP
toont opP een blauw veld
eenaPP
ierrol waaropP een
quezal
zit (fig.
g 685. De
q
vla is blauw-wit-blauw
vlag
in loodrechte strepen.
P Het
land is verdeeld yin 23
departementen.^– Sedert
1839, na de opheffing
P
8
der Midden-Am. Confederatiezie Centraal-Ameri685. Wapen
P van
ka
) is G. een onafhanGuatemala.
keli'ke
republiek,
hoofdP
)
zakelijk
P
J door het optreden
van den Indiaan Cabrera die daarna van 1840 tot
1865resident
was. Vanaf 1871, toen
hij Jde tot dusp
^
ver conservatieve regeering
re eerie ten val bracht, heerschte
tiranniek,^ totdat hijJbij
Barrios alsresident
p
^J de
o ' om de unie der Centr. Am. Staten met
P8^8
in 1885 sneubrengen,
wapengeweld tot stand te bren
g
velde in hetevecht
bij Chalchua
a.
P Sedert 1911
J
g
is L. M. Estrada Cabrera President. --De
hoofdstad
G. Ia Nueva), 1480 M. b. d. zee (Stille
OOf
Oceaan 80 000 inw., universiteit; 3,4 K.M. ervan
' de vroegereg hoofdstad G. la Antigua,
verwijderd
in 1778 door een aardbevingg verwoest.
van Z.-Amerika,
Guayana,
g
Y
^ Guiana,^ het gedeelte

tusschen den Atl. Oceaan, de Amazonenrivier, de
Rio Negro
g 2 mill. K.M2 ., deels
^ en de Orinoco, ong.
bergland (in het8
W. de Sierra Parima), deels laag-rijke dieren enplantenland met tropisch
klimaat, rijke
P
P
wereld, groote vruchtbaarheid van den bodem
(koffie, katoen, cacao, suiker en indigo), veel Indianen. Staatkundig
(
8 behoort G. tot Venezuela (staat
Bolivar , Brazilië (staat Amazonas) en als koloniale
bezitting
^J Engeland
8
g in en geren zin aan Frankrijk,
g G. of Demerary , naar een
}Eng.
en Nederland. 1)
deraafscha
en, tusschen Venezuela en de
bnPP
CorentiJ ne, 234 380 K.M. 2 , 309 000 inw.; hoofdstad
Georgetown.
Spoorwegen in 1912 167 K.M., te8
enne, tusCayenne
i'nen 505 K.M. — 2) Fr. G.,
G. o f Ca
legraaflijnen
8r
de rivieren Maroni en 0YP
a oc, 78 900 K.M. 2,
49 000 inw. ( twee derden Creolen),
) deportatieP
oord (sedert 1851)) voor misdadigers
Ca
enne,
((Cayenne
8
du Salut, waartoe behoort het Duivelseiland
(z.a.), de Kourourotsen en het Maroniterritorium),
1674 Fr. bezitting.. —
hoofdstad Ca enne; sedert
g
3) Voor Riedel. G. zie Suriname.
de G. voornaamste haven
Gua
^
Yaquil^ Santiago,
van Ecuador, hoofdst. derrov.
Guayas,
P
Y aan den
mond der riv. G. in de Golf van G. 51 000 inw.
van Ecuador, 29 755 K.M. 2 ,
Guayas,
Y ^ kustprov.
P
98 000 inw.; hoofdst. GuaYq
a uil.
der Ouden, stad in de midd.Gubbio,^ h et Iguvium
9
It.rov.
Perugia
'a,
P Peru 'a,
^ ten N.W. van de stad Peru
000 inw.
grootste Deensche riv., ontspringt
Gudenaa ^ ^
P ^in
het ambt Veile in Z.-Jutland, iondt uit in den
Randersfjord, is 158 K.M. lang.
Gudrun of Goedroep (Midd. hoog d. Kartin),
oud-D. heldendicht, berustend op
e Nederd. en oudNoorsche sagen,
^ der 13e eeuw waarsch.
g in het begin
in Oostenrijkof Beieren vervaardigd,
8 vertelt de
avonturen van G., de dochter van Hetel en Hilda.
Guelfen. Zie Wel/en.
20
Guericke, Otto von, D. natuurkundige,eb.
1^
Nov. 1602 te Maagdenburg, van 1646-81 buremeester aid.,
gest. 11 Mei 1686 te Hamburg;
8
g
;
hijJ vond de luchtpomp,
een werktuig8 om lucht
te ween
g en de G.8che
weermannetjes
uit,
7
kleinelazen
figuur^ 8ur
u
tjes die in een kom
met water rezen en
daalden en aldus een
verandering
8 van de
luchttemperatuur
P
konden aangeven. --

Guerickesche of Maagdenburg
er halve bollep door G. om de

686. Guericke.
sterkte van den luchtdruk te bewijzen,e8
halve
p
maakte holle, luchtdicht oppelkaar passende,
bollen die, wanneer de lucht ertusschen weggebollen,
8ge
niet van elkaar
pompt was,^ zelfs door paarden
P
etrokken konden worden.
getrokken
eil. 65
Guernese
Guernsey,
y, een der Norm. eil.
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K. M2 ., met Herm en Jethou, 45 000 inw.; versterkt ; hoofdst. St. Pierre.
staat in het Z.W. van de republiek
Guerrero,
G
P
Zuidzee(kusteb. Sierra
Mexico aan de Stille Zuidzeekusteb.
.,
605
000
inw.;
hoofdst.
Madre),64 756 K.M2
ChitP ancingo.
.
Guerillas in SPan e de uit landvolk
Guerrillas(Guerillas),
G
en herdersevormde
gewapende
benden, die bijJ
g P
g
invallen of binnenlandsche oorlogen
o
vijandelijke
g op
eigen hand vechten; vandaar Guerilla-oorlog
9 voor
den kleinen oorlog
eorganig, • die niet meer doorg
seerde legers,
leers doch door kleine, opzichzelf
staande
P
afdeeling
en gevoerd
wordt.
g
Guesde> Mathieu Basile
gd Jules, Fr. socialist,
> geze
geb. in 1854 te Parijs,
J^ stelde met Marx en Lafar9ue
een revolutionair-collectivistischro
P ^amma oP,
dat op
P het congres
^ te Havre (1880) door de Fr.
arbeiderspartij
hetgeen
een
arbeiders
g
g
P J werd aangenomen,
scheurin
in de Fr. socialistische partij
scheuring
P ten
ggevolge
g
hadafscheidin der Possibilisten onder Jaurès),
had(afscheiding
van 1890-98 lid der Kamer, in 1902 opnieuw
P
ggekozen,^ verzette zich tegen
g het deelnemen van een
soc.-democraat aan de regeerieg.
Guicciardini, Ludovico,g eb. in Juni 1523 te
G
Florence, bekleedde voorname betrekkhigen, deed
een reis door Europa,
tijd te
p^ hield zich geruimen
g
gunst van hertog
Antwerpen
o waar hijJ
de ^
g Alva
rp p^
werd.
g
g gezet
g
ggenoot,^ doch later door hem gevangen
Hi werd bevrijddoor tusschenkomst van den
Hij
• est. 22 Mrt. 1589 te Anthertog
g van T oscane,g
tot
werpen.
HijJ leverde hoogst
S^J bijdragen
^ belangrijke
rP
deeschiedenis
van ons land van 1529-1550.
g
Guido von Arezzo(Aretinus),
) een hervormer der
G
nabij
toonkunst, ggeb. omstr. 990 te Arezzo (of
( nabij
Parijs),
est. omstr. 1050; uitvinder van het tegengen
J )^ gest
ghij
e notensysteem; hi verbeterde de zanggmethode door de aan hem toegeschreven solmifatie.
in
Guido
o van Lus'
G
g
^ nan uit een vorstengeslacht
van koning
Poitou huwde in 1180 Sib lle, dochter
g
Amalrich van Jeruzalem, werd na den dood van
Boudewijn V ^ 1186) koningg van Jeruzalem, ruilde
zijn
J koninkrijkJeruzalem met Richard Leeuwenhart
voor Cyprus
en grondvestte
hier in 1193 een
YP
^
nieuw Christen-koninkrijk,
dat tot 1473 bestond;
J
g est. 1194.
Guildhall, het stadhuis te Londen.
Guillocheeren, metaalPlasymmetrisch
ten doors
metrisch
^a veerwerkversieren(fig.
versierenfi . 687)
Bgeschiedt meestal met de
op
een draaibankgelijkende
P
guillocheermachine, wordt
toe east op Pg
glas, meook toegepast
taal of steenplaten
tot het
P
drukken van bankpapier,
wisselformulieren, enz.
de Fr. 687. Guillocheerwerk.
Guillotine,s tijdens
revolutie door de Nationale Conventie,^ op
p voorstel van den arts Jos. Ignace
9
onthoofdingsmachine,
maar
Guillotin ingevoerde
^
g
niet door hem uitgevonden
reeds in het begin
g
^ der
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16e eeuw werd in
Duitschland met de
valbijl
J onthoofd.
Guinea, Fr. q uinée,
uin'e,
Roll.9
9Eng .
goudmunt van 1662
tot 1816 aangemunt,
van 21 shilling
g =
fl 12,60.
Guinea, kuststreek
in W.-Afrika van
Kaap Roxo
tot Kaap
P
Negro, door
Kaap
P
Lopez
verdeeld in
P
Opper0 er- of Noord-G.
in den eigenlijken
zin) en in Neder- of
Zuid -G. In de N.-0.
hoek van 0PP
er-G.
dringt
de Golf van G.
8^
688. Guillotine.
met de baaien van
Benin en Biafra diepPin den rompP van Afrika. In
de Golf van G. vindt men de vier G.- eilanden ( Fernando PoS(P)
. , PrincipeP(Port.),
(
(
) en
)S. Thomé (Port.)
Bon(Sp.)).
Anno BonS
.. ))
De kust is meest smal en moeilijk
moeilijk
toegankelijk,gedeeltelijk
zandi
zandig
of moerassi gen rijk
g
J
aan water en weelderige
(tusschen Nier
g vegetatie
g
g en
Gaboen). G. wordt bewoond door heidensche negerstammen.
erstammen. De namen der kustlanden naar hunne
politieke indeeling
zij als volgt:
P
g van N. naar Z. zijn
Portugeesch-G.,
met de Bissagos-eilanden;
Franschg
g os
G.tot
( 1893 Rivières du Sud); Sierra Leone(Eng.);
Pepertot KaapPPalmas (Liberia);
)
(
P of Malaguettakust
gu
Ivoorkust tot de Drie puntenkaap
P
(^
P(grootendeels
Fr.); GoudkustEn g. ; Slavenkust (van de Volta
tot de Niger,
g behoorend tot Togo,
g D. ;) Dahomey
Fr. en
Eng. ;Lagos;
Zuid-Nigeria
(Eng.);
g
g KameroenD.
; Fr. Kongo; Port. exclave Kabinda;
()
Kongostaat
Loanda, Ben
Benquell
wella en Mossamedes
g
(Port.-W.-Afrika of Angola).
g ).
Guipuzcoa,
der Bask. provinciën
J
^ de oostelijkste
p
P
in het N. van S
j 1885 S.M.!, 226 000 inw.;
Spanje
ane,
mnbouw; hoofdstad San-Sebastian.
mijnbouw
Robert, hertog
g van A Pulië en Calabrië,
geb. omstr. 1015 in Normandië, als zoon van Tancred
van Hauteville, volde
g zinJ oudere broeders naar
Italië, werd in 1057aaf
^ van A ulië,
P veroverde
ook Calabrië en Sicilië, ondernam in 1081 een succesvollen krijgstocht
tegen
J$^
g het Gr. keizerrijk,bevrïJ dde in 1084 den in den Engelenburg
g door keizer
g
Hendrik IV belegerden
GGre9orius VII,gest. oop
g
een tweeden tocht naar Konstantinopel,
17 Juli
P
1085 opPCephalonia..
P
Guise,
familie, zij-tak
van het
11
^ Fr. hertogelijke
g^J
huis van Lotharingen,
welks stichter Claude,
> g eb.
^
20 Oct. 1496, zoon van hertog
g René II van Lothaoverleed. HijJ liet vijf
12 Apr.
vij dochters
ringen,
n9
P
werd
waarvan de oudste, Maria, deemalin
g
van Jacob V van Schotland en moeder van Maria
Stuart, en zes zoons, die als hevige tegenstanders
g
van het Protestantisme eenoote
rol speelden
in
P
^
Frankrijk in de 16e eeuw; wijJ
deeschiedenis
van Frankrijk
g
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noemen : Francois, hertog van Lotharingen, b j .
Le Bala
genaamd
f ré(^ ,de Gelitteekende"), 8eb.
S
17 Febr. 1519, maakte zich onder Frans II meester
van de regeeriegsmacht^ deed aan de spits
P der
Kath.art
8 ontg
P j^den eersten Hugenootenoorlog
branden 18 Febr. 1563 voor Orleans door sluipP
moordgevallen;
•^ Charles,, kardinaal van Lotharin8
eb. 17 Febr. 1524 minister onder Frans II
gen^g
en Karel IX, verdrong
S de tot het Protestantisme
overhellende Bourbons,
^ gest. 26 Dec. 1574; Henri I,
zoon van Francois), eveneens
hertog
(
g van G. (een
Le Balafré,
met den bijnaam
f 8eb. 31 Dec. 1550,
J
een der aanstokers van den Bartholomeusnacht en
van den moord op
9y vormde in 1576 de
P Coliny,
Heilige Liga
g tegen
g Hendrik van Navarre en koningg
op bevel van dezen laatsten 23 Dec.
Hendrik III,p
1588 te Blois vermoord; Louis, broeder van den
voorvoorgaande,
^ kardinaal van Lotharingen,
g
n9 ijverig
stander der Lia,
8 eveneens 24 Dec. 1588 vermoord.
Guizot, Franpois Pierre Guillaume, Fr. staatsman
eneschiedschr.
eb. 4 Oct. 1787 te Nimes, werd
,g
8
in 1812 hoc 8leeraar aan de Sorbonne, in 1814 secretaxis-g eneraal van het min. van binnenl. zaken,
daarna aan justitie en staatsraad, grondvestte, met
, de z. .gdoctrinaire school, in 1830
Royer-Collard.
y
korten tijdmin. van binnenl. zaken, van 1832-37
van onderwijs
begin
te Londen, vanaf
g
J^
^ 1840gezant
29 Oct. min. van buitenl. zaken, onder Sault de
ziel van het ministerie en van de kamermeerderheid
tot de Februari-omwenteling
g van 1848, die hem
hi keerde
ghij
noodzaakte naar Engeland
uit te wijken;
in 1849 terug,
der AcadéP
g^ werd in 1854 president
mie des Sciences moralesAoetliti
P
ques,
g gest. Sept.
1874 op
Val-Richer in Normandië.
g
Pzijn
J landgoed
Guldenetal
het
getal,
dat
aanduidt
het
hoeGuldengetal,
8
veelste een jaar
is in de periode
van 19 jaren,
na
]
]
P
juis
verlooPwaarvan de schijngestalten
der maan juist
Jg
op
vallen.
g en uren van het jaar
]
P dezelfde dagen
Om het G. G. van een jaar te vinden verhoogtmen
het jaartal met 1 en deelt het daarna door 19, dan
is de rest het G. G.
Gulden Po
S rensi
^ . Zie Gouden Sporenslag.
Gulden Vlies, Ridderorde van het, De, werd 10 Jan.
1429 te Brugge
door hertog
p van
g Philips
g
^g ingesteld
huwelij met
Bourgondië bijgelegenheid
van zijn
J huwelijk
Jg g
van Porte gal ; de naam der orde hield waarschiJ
nli'k verband met een voorgenomen
kruistocht
g
van dien vorst naar S 'ë die weerg
de herinnering
opwekte
aan den tocht der Argonauten
(z. a.). Het
g
P
aanvankelij 24, later
aantal ridders was beperkt
aanvankelijk
P
tot 52. De Orde wordt
door Karel V opgevoerd
Ag
tegenwoordigverleend door de kroon van Oostenrijk
en door den koningg van Spanje.
P]
in de Pruis. RïJP
n roGulik voorm. hertogdom
g
vincie,^P
op den 1. Rijnoever,
J
^ 4130 K.M 2., on gg. 400 000
inw.; in 1356 van een rechtstreeks tot het D. Rijk
J
behoorendaafsch.
verheven tot een hertogdom.
g
^
De laatste mannelijke
J afstammeling
g van het ald.
V
regeerende
huis der Gerhardi^er8, Wilhelm IV
g
(VIII) liet in 1511 zijn land, waarmee in 1348 het
graafsch. Berg
gr
g veree
J dochter
^' d was^ aan zijn
van Johann van Kleef. De
Maria na, deemalin
g

^

Guliksche Erfo
Pvolgin^kwestie. In 1609 stierf de
laatste hertogg uit het Kleefsche Huis. OpP zijn landen
werd aanspraak
gemaakt
door keurvorst Johan
P
g
S'
Sigismund
van Brandenburg,
Wolf^
9 door paltsgraaf
A
gang
a Wilhelm van Neuburgg en nogSoor
door
enkele an
dere vorsten. Daar keizer Rudolf
t II aanstalten maakte
om hetebied
voorlooiP8
te bezetten, waren de twee
g
bovengenoemde
vorsten hem voor, de eerste bezette
g
het Kleefsche, de tweede de Marksche landen en sazij besloten samen te
men het Gulikscheebied
en zij
8
regeergin (10
greep
( Juni 1609).) Echter ^
P de keizer toch
in en bezette de vesting8 Gulik. De Staten kozen de
zijde
J der Protestantsche keurvorsten, daar het hun
niet aangenaam
kon zijn
grensgebieden
in
J dat deze ^
^
g
handen van den Kath. keizer bleven en daardoor de
verbinding
8 met de Prot. D. vorsten voor hen verbroken zou zijn.
In Juli 1610 rukte Maurits met
J
16 000 man tegen
P
P en nam de vesting81 Sept.
g Gulik op
in. Een Staatsch hoofdoff. werd erouverneur
nag
mens de „ ssedeerende g
vorsten". De verhouding
tusschen die beiden werd echter onaangenaam, te
meer daar Neuburg
9 bij
J de Kath. partij
P J steun zocht,
en zelf Kath. werd. Brandenburg
in 1614 de
9begon
g
vijandelijkheden met een mislukte poging
vijandelijkheden
P ^g om Diisseldorf te bemachtigen. Spanje verleende Neuberg9
hulA
: Spinola
trok met 20 000 man uit Maastricht oP,
p
trok bijJRï
^ over en nam Wezel. MauJ nberk den Rijn
rits bezette Emmerik, Rees, Goch en Gennep.
A Toch
kwam het niet tot een oorlog,
P]
g dien noch Spanje,
noch de Staten begeerden,
12 Nov. 1614 werd
g
heteschil
voorlooi bijgelegd door het verdrag
voorloopigg
van Xanten : Brandenburg
g Kleef met Rave^ kreeg
stein; Neuburg
Spanje
AJ
g het Gelik -Ber8`sche gebied.
g
en de Staten behielden de bezette vestingen.
g
Eerst in 1666 werd heteschil
definitief
geregeld
g
g g bij'J
het Verdrag
van
Kleef,
tengevolge
e
waarvan
Sakg
g g
sen den titel kreeg,
8 Brandenburg
g Kleef met Mark
en Ravensberg
g het hertogdom
g
g en Palts-Neuburg
G. met Berg.
g Dit kwam in 1814 aan Pruisen.
g prov W.-Vlaanderen,
Gulle
hemgem. in de Belg.
Gulleghem,
N. W. van Kortrijk,
J 5039 inw.
Gulliver's Reizen. Zie Swift.
f
Gulpen,
g aan de Gulp,
P
p ^ ggem. in het Z. van Limburg,
ziJ riv. van de Geul, 2557 inw.; het dorp
G. ong.1300
rP
inw. ligtaan den straatweggMaastricht—Aken,^ nabijJ
het station W9Iré-G. van den spoorweg
P
g tusschen
die beide steden.
distr. in de
Gumbinnen,^ hoofdst. van het gelijkn.
gJ
Prov. 0.-Pruisen (10 591 K.M.2, 607 000 inw. ,
aan de Pissa (bronriv. van de Pre
g el 15 000 inw.
Gummi. Zie Caoutchouc en Getah Pert'a.
7
Gustaaf, naam van vijf
J koningen
g van Zweden (zie
oP Zweden, Geschiedenis) van wie wijJ noemen: —
Gustaaf
Gustaaf I, koning van Zweden,^ genaamd
g
Wasa
^ geb. 12 Mei 1496 te Lindenholm in UPland,
was vanaf 1514 aan het hof van den rijksbestuurder
Sten Sture; in 1518 was hijJ als gijz
gJelaar in Deensche
hi in 1519 ontvluchtte; hijJ
gevangenschap, waaruit hij
zette, het land rondzwervend, de Dalekarliërs
tegen
g de Denen opP en voerde ze opPhun tocht naar
Stockholm aan ; 24 ug
Aug. 1521 werdJ hij tot
^sbe
1 "kstuurder en in 1532 tot koninggg
gekozen. In 1527
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met Fust al zijn
voerde hij
P
J de Hervorming
g in Zweden in, maakte de echter in 1455 door eenproces
kroon erfelijk,
J en versterkte het koningschapdoor druktoestellen; met nieuw materiaal drukte hij den
het be^
sti eng van den burgerg en Bibel,
J later het „Catholicon" enz. ; in
8 en boerenstand. 36-rebel,
het Hof van aartsbisschop
Van 1555-57 voerde hij een voors oed'
P
^en oorlogg 1465 trad hij in dienst aan
tegen
Rusland;8est. 29 Sept.
P 1560. — Gustaaf II Adolff an Mainz en stierf in het eind van 1467 of het
g
Adolf koning
g van Zweden, geb. 19 Dec. 1599, zoon begin van 1468. (Zie ook Coster, Laurens Jansz., en
Boekdrukkunst.)
van Karel IX en kleinzoon van Gustaaf I,
Gutty percha, Zie Getah Pert 7'a.
} voorm. P . in Z.-W.-Frankprov.
kwam in 1611 aan de
Yenne (Guienne),
riJ^
k een deel van het oude Aquitanië,
omvatte het
re$ eerie
q
g en had al
eigenlijke
G. met de hoofdst. Bordeaux, verder Péei
dadelijkdrie oorlogen
g
g
rigord, Agenois, Quercy^ en Rouergue,
voort te zetten, één
^ overeenkomend met de departementen
Gironde, Dordogne,
tegen Denemarken,
P
gn
Lot Lot-et-Garonne en Aveyron.
die met den vrede van
Yr
grondlegger
gger van het doofKnared in 1613 einGuyot,
t ^ H enri Daniel, d e ^
stommenonderwiJ s in Nederland, ggeb. 25 Nov. 1753
digde, één tegen
g Ruste Trois-Fontaines in Limburg,
land hetwelk bijJ den
g werd in 1777 Predikant bij
te Dordrecht,
vrede van Stolbowa
^ de Waalsch-Herv. gemeente
g
in 1781 te Groningen,
waar hijJ zich het lot der doofin 1617 Karelië en Ing
stommen begon
g aan te trekken; hijJ bezocht herhaalgermanland afstond
deliJ k de inrichting
en één teen
g van den abt de l'Epie ((z.a.)) te
g Polen, dat
689.
Gustaaf
II
Adolf.
Gronin
Parijs
hem bijJ den wapen) en stichtte in 1790 teGroningen
g het doofstomP
men-instituut. In 1809 nam hijJ ontslaggalsP
predikant
stilstand in 1629 Li'fJ
aan de doofstommen te kunnen wi-J
land en Poolsch Pruisen liet behouden. 4 Juli 1630 om zicheheel
g
landde hij) met 15 000 man in Duitschland, ter onder- den en bleef dit doen tot zijn
J dood (10
^ Jan. 1828 ).
steuningder Protestanten en nam met goed
Guzman Blanco,^ A ntonio,Ppresident van Venezuela
g succes
in 1870 voorloopig,
aan den DertigjarigenOorlog
Oorlo z. a.) deel, totdat hijJ werd in 1865 vice-president,
P
Pg van
bi' Liftzen sneuvelde. Ook de binnen- 1873-77 van 1879-84 en van Set.P 1886—Aug.
16 Nov. 1632 bij
g
1887 werkelijk
landsche ontwikkelingg van Zweden werd onder zijne
JPpresident; ggest. 28 Juli 1899 te Parijs,
iJ
re eerie krachtig^bevorderd. BijJ de Protestanten Onder zijn
regeering
J bestuur beleefde Venezuela den gelukkig8
g
is zijnaandenken in eere ggebleven als dat van eenge- sten tijdna de scheidingg van Spanje.
P^
voor herloofsheld. Hijt heeft mede veelgedaan
Gwaliar of Gwalior, Eng. vazalstaat der Mahratten
ge
vorming der oorlogstaktiek.
HijJ is de dichter van in Centr.-Indië, 64 855 K.M2., 3 091 000 inw. De
g
Laskar, 61 000 inw. ; met ves„Vervolgbundel"
Gezang
bundel" : ,Wees niet hoofdst. G. tegenw. Lasjkar
g 268 uit den Vervol
vervaard"
]
g naar Da'hansi.
g, aan den spoorweg
P
g van Agra
^J kleine stoet...." enz. — Gustaaf V
gunstelingg van den
volgens
de Gr. sage
16 Jan. 1858,
Gyges,
Adolf koning
(Adolf),
g een ^
Yg ^
g
g
g van Zweden, geb.
vanaf 1898eneraal, vang
1884-91 onderkoning Lydischen
koning
g Candaules, dien hijJ vermoordde,
Y
beleed' de kovan Noorwegen
volgde
g
J vader af op
g 8 Dec. 1907 zijn
P aanstoken der door haar ggemaal beleedigd
' , af nadat hij haar gewonnen had door middel
eerie o P
, sinds 20 Sept.
regeering
Oskar II in de re
P 1881
tooverrin
g, die hem onzichtbaar maakte.
gehuwd metPrinses Victoria van Baden; had 3 van een
Gustaaf Adolf,ggeb. Vast staat, dat G. zich in 689 v. Chr. van den Lyzoons, onder wie kroonprins
P
11 Nov. 1882, vanaf 1905ehuwd
met prinses
Maud dischen troon meester maakte en tot 653 regeerde.
g
P
8
biJ verschillende
van Groot-Brittannië.
GYmkhana^ komische wedstrijden
J
port, bijv.paardrijden
bijv.
met een glas
Gilstrow, hoofdst. van het Wendische distr. van soorten vanssPo
g
doel, wedloopen
Mecklenburg-Schwerin,
aan de Negel
Ne eÍ, 18 000 inw.; water in de hand naar een bepaald
P
P
8
naar een tafel, waarop
papiergeschreven
1540-1695 was het de residentie der hertogen
P iets opPPP
g
g
moet worden, het oprapen en aantrekken van een
van Mecklenburg.
g
onder het loopen,
of Hen^een lid der Patrici- kleedingstuk
Gutenberg,
P opP sneeuwschoenen
g^
gs
in volle vaart bergafwaarts
enz.
sche familie Gemsg
fleisch
GYymnasium, bij
G
,ggeldt in
J de oude Grieken de naam voor
gebouwen met zuilengangen en om g
ltomgeven
door schaDuitschland als de uitduwrïJ ke lanen, waar de jongelieden
lichaamsoefevinder van de boek^g
ningen verrichtten. De naam is afgeleid
van het Gr.
drukkunst;eb.omstr.
g
g
omdat zijJ on
1400 te Mainz, hield
d aan
ongekleed
woord 9ymnos, ,naakt",
g
^
zich tot 1444 te
die oefeningen deelnamen, onder toezicht van den
Straatsburg
werden de G. ook
gymnasiarch. Langzamerhand
9y
g
g bezig
g met
het vervaardigen van
brandpunten
van het geestelijke
brand
J leven, daar inz. de
P
g
een drukpers
wiJ sgBeren
er hun voordrachten plachten te houden.
P
Pe en van
metalen om letters te
— In ons land zijn
J de G. voorbereidende scholen
gieten, vond in 1450
voor de hoogescholen.
In iedere gemeente
boven
690. Gutenberg.
g
g
g
te Mainz in Joh. Fust
de 20 000 inw. moet een G. worden opgericht,
Pg^ tenzijJ
een kapitalist,
g steunde, verloor de Koningin
^ die hem met geld
P
^ ontheffingg verleent.
39
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Gymnospermen
en )lanten
planten,wier Pe((Naaktzadigen)
^9
den niet in een vruchtbeginsel zijn
in
J opgesloten,
Pg
te genst. tot de an ^
'os P
ermen. De zaden der G. zitten
ggeheel vrijJ aan den rand of de bovenzijdevan het
vruchtblad.
Zie Siddervis8chen.
Gymnotus.
Y
Gympie, stad Q
in den staat Queensland,, in het 0.
van Australië, nabij Brisbane, aan de Mary,12 000
inw.;oudvelden.
g
Gyoma,
gem.
in het comitaat Békés in het midd.
Y
g
van Hongarije,aan de Kór6s 12 000 inw. veeteelt.
G
Y n os stad in het comitaat Heves, in het
midd. van Hongarije,ten N. W. van Buda-Pest,
aan den voet van den Matra, >18 000 inw. • wijnbouw.
wijnbouw
pseudoniem.
Zie Martel de Janville.
Gyp,
Ps
Gyroscoop,
roscoo do or Foucault uitgevonden
toestel om
g
verschijnselen der aswentelingg aan te tooenkele verschijnselen
nen, inz. het feit, dat een snel omwentelend
lichaam een neiging
heeft om in hetzelfde vlak
lig
te blijven
en weerstand biedt aan een kracht,
J
die het in een ander rotatievlak wil brengen.
g

Practisch is dit besel toegP
e ast bij
J
gen
het G.-wiel achter aan
de torPedo, welke dit
projectiel in het g e P
wenschte vak houdt.
Zie ook op
P Monorail.

Gysbert
Japiks.
Y
p iks

Friesch dichter, die
hoofdzakelijk
in zijn
J
landstaal schreef ;geb.
g
1603 te Bolsward;
Zij
ggest. in 1666. Zijn
aar
twee jaar
^
na zijn
J dood uit gegeven te Bolsward
691. Gyroscoop.
onder den titel „G sbert JaPix Friesche
rijJ mleri'
J en," onderscheiden zich door oorspronkeli'kheid,
welluidendheid en diepgevoel.
J
PS
G
ula Hong.
Gyula,
g stad. Zie Béki,9yula.

Hamburg.
g
stelt eigenlijk
H
^ de 8e letter van ons alphabet,
P
slechts een uitademingoor.
De Grieken hadden
8
ereen
J letter voor, doch duidden
g afzonderlijke
haar aan door een haakje ('), dat zijJspiritus
asper
^
noemden. In sommige talen (zooals
het Fransch)
)
wordt de H weleschreven,
doch laat men haar
8
nooit hoorera. H als Rom. cijfer
= 200, als scheik.
afkorting
), in de muziek
(
^ = hydrogenium waterstof
de 7e toon van den toonladder.
Haatten,em.
Gelderland, 2480 inw.
P
g in de prov.
aan den r.oever van de Waal, ten W. van ZaltBommel. Hiertoe behooren de dorpen Tuil en
Hellouw.
Haag, Den. Zie 's Graven e.
van 1795. Zie onder Bataafsche
Haagsch verdrag
3
^
Republiek op
P bladz. 150.
Haaien, afd. van de 4e Orde der Visschee(de Selachii: Haaien en Roggen, welke zich onderscheiden
door
eeneen
van kraakbeen, ^
kieuwd ekgeraamte
sel, maar wel uitwendige
kieuwg aten; de bek ligt
^
dwars onder den kop)
Pmeestal met twee rugvinnen,
spitsen
kop,
P
P scherp
rPe
gbit, 5 à 7 sPleetvormie
8 kieuwgaten en
een staart, die hen tot
buitengewoon
goede
8
B
zwemmers maakt; het
zijn
J zeer vraatzuchtige
$
roofvisschen. Zij leg8gen deels eieren hoe8
(
kie,platte,
aan de
6
hoeken uitgerekte eieren) en zijn
^J deels le- 692. Kop Pv. e. Hamervisch.

vendbarend. Hun huid wordtedroo
g chagd tot z.g.
S
^fijnleer en door de meubelmakers Sgebruikt om hout
teoli
sten. Van verscheidene soorten wordt het
PJ
H. (fig.
vleesch8
(fi .
ge eten. De Menschen- of
693) is van boven leiblauw, van onderen wit, wordt
aangetroffenvanaf de Middell. Zee tot aan Australië
toe; valt wel eens menschen aan, hoewel zijngevaar8
lijk
J heid zeer overdreven wordt; komt in alle zeeën
der warme enemati
de
g
g luchtstreken voor, echter
niet in de Noord- en de Oostzee; tot 4.5 M. lang.
8 De
Hamervisch heeft een kop,
P die 3 maal zoo breed is
als lang
g ((fig.
g 692) , wordt 4 M. lang
g komt eveneens
in de Middell. Zee voor; de Hondshaai komt voor
in de Noordzee, is schadelijk voor de visscherf';
J niet
de menschen; de Reuzenhaai wordt
J
ggevaarlijkvoor
tot 13 M. lang;
die in de Noord- en
n9
g de Haringhaai,
het W. deel der Oostzee voorkomt, is eveneens voor
menschen zeerevaarli
Jk. Behalve deze tellen de H.
g
nog
g tal van soorten.
Haaksbergen,
OveriJsel,
g ^ ggem. in het N. 0. der prov.
P
5922 inw. ; bestaat uit de dorpen H. en Buuren, benevens eenige
g buurten.
Haamstede Witte van, onechte zoon van graaf Floris V van Holland en van een dochter van Jan VII
van Heusden, ontvingg in 1299 van zijn
J halven broeheerlijkheid H. HijJ onder Jan, Florid opvolger, de heerlijkheid
derscheidde zich door zijn
onderwierp
J dapperheid,
rP
PP
Schouwen, Walcheren en Z.-Beveland aan de heerschaPPJ
i' van graaf
Jan en toen in 1304 't overwin^
nende leger
g der Vlamingen
g reeds tot bijJ Haarlem was
doorgedron8en, landde hiJ met zin
J troePen biJ Zandvoort, versloegg de Vlamingen
g bijJ het Manpad
P en ver dreef hen uit Holland, dat hij aan graaf Jan teruggaf.
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trichomen zijn een- of meer cel' e' aanhangsels
van de o P $^
ZijJ komen
Perhuid der planten.
P
in verschillende vormen voor:
buisvormig(fig.695a
, in elkaar
8
gekronkeld wol-H., b), sterk
verkalkt of verkiezeld (als borstels d), met'tien inhoud,
,
brand-H., of stervormigg uitgege
breid, dikwijls
J scheiden zij^ een
kleverige of sterk-riekende stof
(klierH. c)) uit, soms zijn
^
J zijJ
haakvormiggebogen.
8 ^
Haar, Bernard ter, Ned. dich693. Menschenhaai.
ter enrozaschrijver,
P
^eb. 13
Juni 1608, werd in 1830rediP
gem. in Zeeland,^op
Haamstede,
^ 8
PSchouwen, kant te Eemnes binnen, daarna achtereenvolgens te
1132 inw.
Vlaardingen,
Arnhem,i Leiden en Amsterdam,^8
gest.
8
Haar, hoornacht'
zijn
^e draadvormige
g huidbedekking8 19 Nov.1880; van zijngedichten
8
J vooral bekend:
der zoogdieren,
voorn. bestaande uit hoornstof. Het „De St. Paulusrots" (1847), Huibert en Klaartje",
g
lan^te deel van het H., de haarty lin9
er ^)
(a), steekt „Aan een apostel des on8eloofs"(1841),Abd-elmet den haarwortel(b) in den haarzak (c), op
P welks kader" (1849) en Eliza's vlucht" (1854).
onderste deel de wortel met een kleine uitzetting,
Haardt,^ 8
gebergte.
8
^ Zie Hardt.
den haarbol(d) op
Haaren, 8 em. in N.-Brabant ten N. 0. van OosP de vaat- en zenuwrïJ ke haarkiem
(e)) zit, die voor het groeien van het H. zorgten, terwijk, 1832 inw.
zoolang
Haarlem,
J levenskracht heeft, uitvallend H.
8 zij
^ 8em. in N.-Holland, 71 883 inw. bevat
door nieuw vervangt;
uitsluitend de stad H. die de hoofdst. derrov.
is.
p
(f)
H. de x smeerklieren,
ligt
aan het Spaarne
en aan de spoorlijnen
Am^
P Jj
Pa
rechts en links van den
sterdam—Rotterdam H.—Uitgeest, H.—Zandvoort
H.-wortel monden in
en H.—Aalsmeer, aan den electr, spoorweg
P
8 Amsterden H.-nak uit g;.ishet
dam H. en is tevens uitgangspunt van ee^
'e
haar8 'ert'e. De kleur
tramlijnen.
Nabij
Nabij
de stad ligt
het bosch, de aar
H8^
van het H. wordt te
lemmer Hout, bijnageheel
in de gem.
8
g Heemstede
voorschijneroe
8 Pen
Sele8en, doch aan de stad H. toebehoorend. Er is
door de kleurstof en
een Frans Hals-museum met een aantal groote schilde hoeveelheid lucht
derstukken van dezen schilder. Teyler'8 museum
in de haarcellen; wit
bevat mede tal van kunstschatten, evenzoo het
H. is hetevol
Bisschoppelijkmuseum. Het Paviljoen
Paviljoe in den Hout
g 8van
gebrek aan die kleurherbergt
het Koloniaal Museum. In de beroemde
stof en vermeerdering
Groote of St. Bavokerk hangen de Damiaat'es,
9
8
van de luchtbevatten.
scheepjes
ter herinnering
P]
8 van
8 aan de inneming
de ruimten; het uitDamiate door de Kruisvaarders in 1219. De archivallen van het H. heeft
tect Jozef Cuyper8 heeft vóór eenige
6 jaren een nieuplaats na
sommige
we Kath. St.-Bavokerkin
e
8
^ Romaanschen stijl)e694. Haar.
zware ziekten oftengebouwd, die uitmunt door schoonheid. H. was vroevolge van chronisch
die ook
nu nog
r beroemd om zijn
nijverheid,
Jg
van
en voert langzamerhand
gz
tot kaalheid. Niet beteekenis isdrukkeri
lijden
is(drukkerijen lettergieterijJ der firma
alleen bijJ oude menschen komt deze voor, doch ook Enschede fabriek van spooren tramwagens
van
8
P
bij
tengevolge
de firma Beynes
Be neb, werkplaats der H. S. M., werf ConJ jongeren,
] l^
van uitspattingen, van
enz.); verder is H. een centrum van bloembol•
i ken
lenteelt en -handel. H. is de zetel van een R.-Kath.
^ es
Pannen eeste
8 J
arbeid en tengevolge van
. —geschiedenis
In de eschiedenis is H., dat wellicht
P
•
roos en slechte verzorreeds in 969, doch stellig8 in 1110 vermeld wordt,
vooral bekend door het langdurig
c Dec.
8 (11
Sm8 van de hoofdhuid.
8 8 beleg
Onschadelijkehaarkleur1572-13 Juli 1573) )en het moorden der SpanjaarPa]
middelen zijn
den na de inname. In 1577 werd de stad weer
J een sterk
verdunde oplossing
Staatsch. Zeer nam de welvaart van H. toe na 1685
8 van
P
helschen steen en van
door de vestigingvan Fr. refugiés.
In de 18e eeuw
^
pyrogalluszuur
alluszuur;loodzoutvolde een tijdvan verval, waarop na 1830 weer een
volgdeP
werken uiterst
tijd
J van nieuwen bloei volgde.
ti.
gem. in de
Haarlemmerliede en Spaarnwoude,
P
^ ^
8
ren
prov. ^
N.-Holland, 4122 inw.; omvat de dorpen
De H. derlanten
of
695. Plantenharen.
P
p

HAARLEMMERLIEDE EN 3PAARNWOVDE—HA'DJ.
, SPaa
rnwoude aan de Lie en Hout SPaarnwoude
^J"k en Polanen of Halfweg.
Haarlemmer-meer, voormalig
g meer in N. en Z.
Holland, tusschen Haarlem, Leiden en Amsterdam,
dat, in de 16e eeuw uit een aantal kleine meren be12 770 H.A. land verzwolg;
staande, allengs
^
8 na de
droogmaking
droo
8^ g (van 1840-53) HaarlemmermeerPolder (18 302 H.À.genoemd. De kosten der droogmakingbedroegen
grond bracht 8 mill. oP.
8 9 mill.; de ^
Deolder
is verdeeld in langwerpigvierkante
P
blokken van 300 H. A., elk bestaande uit 15 stukken
van 20 H. A.. Elk stuk grond aan den eenen kant
aan een weg8 en aan den anderen kant aan een vaart.
Deem.
Haarlemmermeer, 21 049 inw., omvat de
g
dorpen
rP Hoofddorp,
P en de gehuchten
rP Nieuw-Vennep
g
Abbenes en Bennebroekerweg.
8
Haarzuilens,^ 8gem. in het 0. van de prov.
Utrecht,
P
537 inw.;rachti
y
P
8kasteel der familie van Zuylen,
eregerestaureerd.
door Cu
yp
g
Haan (Lepus L.)^ zoogdieren geslacht van de familie der Hazen (Leporidae) uit de orde der Knaagdieren, met 4 scherpe
en achter de 2 borP snijtanden
venste nog
oogen,
(
J) groote
^
8
8 2 kleinere (stifttandjes);
langgerekt
lichaam, zeer korte staart, aan de voorg8
4 teenen; de pel is
^
Pnoten 5 en aan de achterpooten
glad en week. In Midd.-Europa
P komen twee soorten
voor: de 9 ewone haas(L.
L. vul9aris of L. timidus) en de
sneeuwhaas L. variabilis , in de hooge
8bergstreken
^
der Alpen,
Pyreneeën
en van den Kaukasus. De haP
3^
zen worden 8 á 10 jaar,
jaar, vermenigvuldigen
8 zich zeer
sterk ; zijJ worden echter, behalve door den mensch,
nog
gejaagd.
8 8]
g
8 door zoowat alle roofdieren en -vogels
Zij
J voeden zich het liefst met kool en knollen, doch
eten ook alle andere veldvruchten en zelfs ingeval
van nood wel boomschors.
Haastrecht,
Z.-Holland, aan
^ ggem. in de prov.
P
Goudaenzend,
aan den 1. oever van den Holl.
Sr
IJsel, 1855 inw.; het dorp
H. heeft een halte aan de
rp
stoomtram Gouda—Oudewater.
Habakak (Hebr. „omarming"), profeet, aan
wien een uit stukken van verschillenden ouderdom bestaand boek wordt toegeschreven, behoort
onder de „Kleine Profeten"; het oudsteedeelte
8
hoofdst. 1, dateert van 600 jaren
v. Chr.
]
Habeas-c0rpus-acte (Lat.
habeas corpus,
8'iJ hebt
(
rP „gij
vrijelijk
het(uw)
over
( ) lichaam", m.a.w. „gij
^J moogt
8^
uw lichaam beschikken"), de in 1679 uitgevaardigde
Eng.
Eng.
8 staatswet, volgens welke geen
8
6 onderdaan
zonder vooraf ^aandti gerechtelijk
J'k onderzoek kan
8
8evangen
gehouden worden; deze wet kan, ingeval
van
g g
g
nood, door het Parlement tijdelijk
buiten werkingg
wordenesteld.
g
Habsburg,
vorstengeslacht,
naar het
^^
^genoemd
g
g
Stamslot H. bijJ Schinznach aan de Aare in het Zwits.
kanton Aargau, in 1027 door bisschop
P Werner van
Straatsburg
be9 8gebouwd. Het huis H. verwierf groote
$^
zittin en in Zwitserland en den Elzas. -- Rudolf I
van H., eb. 1218 est. 1291 was keizer van Duitschland en verwierf in 1278 Oostenrijk.
J Na hem werden
nog
9
8 12 Habsbur9ers keizers van het Duitsche Rijk.
Onder hen kwam in 1477 Bour8 ondië^ in 1176 Spanje
P]
en 1526 Hongarije met Moravië, Silezië en de Lau-
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sitz aan het huis H., dat zich in 1556 verdeelde in
een Sp.
mannelijk
P linie, die in 1700 met Karel II in mannelijke
uitstierf, en een Oostenr. linie, die in 1740 met
Karel VI in mannelijke
J lijnuitstierf. Diens dochter,
Maria Theresia, werd door haar huwelijkmet Frans I
uit het huis Lotharingen
ng
de stammoeder van het
Oostenr. keizershuis H.-Lotharingen.
HAckel, Ernst, D. dierkundige
en wijsgeer,
eb. 16
8g
Febr. 1834 te Potsdam, van 1862 tot 1909 hoogg
leeraar in de zoölogie te Jena, heeft zich inz. vervan de ontwikdienstelijk
J ggemaakt ten opzichte
P
kelin8^8
eschiedenis der lagere
P
g dieren en den opbouw
van de theorie van Darwin; hijJ stelde de biogeneg
tische grondwet (z. a.) vast, schreef tal vaneleerde
g
werken, benevens enkeleo
ulair-wetensch. en
PP
wijs
J8eeri8e boeken, waarvan inz. bekend zijn
J ,,Die
Weltritsel" (8e druk, 1902); ,Der Monismus" (12e
druk, 1905), „Die Lebenswunder" (10e druk, 1906).
H. is een der voormannen van het monisme (z.a.).
Hacklander, Friedrich Wilhelm, ridder von, D. romanschr. en blijspeldichter,
eb. 1. Nov.
1816 te
geb
vanaf 1840 te Stuttgart,
van 1859-64
g
directeur der koninki,ebouwen
en tuinen,^g
gest.
S
6 Juli 1877 te Leoni aan het Stamberger
g Meer,
stichtte in 1857 het tijdschrift
Ueber
» Land und
Meer", schreef reisbeschrijvingen,
romans
EG,uro
peesch
slavenleven" 1854 enz.),blijspelen
en een
Pe)^
JP
autobio8^P
a hie.
Haddington of East Lothian, hoofdst. van het
graafsch. H. in het Z. van Schotland702
Schotland(70 K.M. 2,
inw. ), aan de Tyne,
Yn 4000 inw.
Hades in de Gr. mythologie deod
8 van de onderwereld, zoon van Cronos en Rhea, broeder van Zeus
en PoseidonNep tunus
) ,8gehuwd met Persephone,
p
die bijJ heimelij
heimelijk aan haar moeder Demeter ontroofd
hijJ berechtte met de dooden-rechters, Aeacus,
Minos en Rhadamanthy s, de zielen. Onder den invloed van de Eleusinische mysteriën
veranderde
Ys
in de 5e eeuw v. Chr. het beeld van H. in dat van
Pluto, den uit het binnenste der aarde groeikracht
en vruchtbaarheid schenkendenod.
De onder8
wereld zelf wordt ook wel H. 8 enoemd.
Haelen,em.
8 in Limburgg aan de Neer, ten N.W.
van Roermond, 955 inw.
in de Belg.rov. Limburg,8 ten Z.O.
Haelen, dorp
rPP
van Diest; 13 Aug.
1914 verdedigden hier Bel .
gBelg
troepen
n den overgang
8^8van de Gethe tegen
8 Duitsche,
en brachten hun een nederlaag
8 toe.
Hadj of Hadji,^ de verplichting
8 voor eiken volwasrP
sen belijder
van den Islam om een bedevaart te doen
J
naar de heilige
plaatsen in en nabijJ Mekka op
8P
P de
daarvoorestelde
dagen.
die reis
g
8 HijJ moet tijdens
voldoen aan tal vanodsd.
voorschriften. Behalve
8
Mekka worden ook vaak andere heiligelaatsen
beP
zocht: het graf van Eva te Djeddah, dat van Adam
te Mini, de groote moskee te Medina met .Mohammeds graf, de moskeeën te Jeruzalem, enz. Ook uit
Ned. 0.-Indië trekken jaarlijksduizenden Mohammedanen naar Arabië. De Ned.-Ind. regeering
8 heeft
g
daaromtrent bepaalde
. Nie voorschriften gegeven.
P
^g
mand mag
en deze pas
88gaan zonderpas
P wordt alleen
e even als de bedevaartganger kan aantoonen, dt.t
gegeven
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HADJ—HAGESTEIN.

gverzorg
hij
behoorlijkverzor d achterlaat.
^ zijn
J betrekkingen
aan het Nederl. consulaat
]
P moet te Djeddah
worden afgeteekend
en eveneens bijJ de terugkomst
g
g
Hadj
Hadji en
in Indië. Na zijn
heet de pelgrim
P ^
J terugkeer
g
dragen.
Deze hadji's
maghij
J de Arabische kleedingg
g
]
leven dan vaak verder opP kosten der bevolkingg of
`van de moskeeën, waarin zijJ kleine diensten verzij in Indië tot fanarichten. Niet zelden hebben zij
tiek verzet tegen
het gezag
eloo^
' en aang g der ong
g
gezet .
P aan de Z. Hadramaut ( Hadhramoet
)^ landschap
kust van Arabië, van de zee af terrasvormig
goP
250 000 K.M 2., 500 000 inw.
rijzend,
Hadrianus, Publics Aelius, Rom. keizer, 117-138
n. Chr., ggeb. in 76 n. Chr. te Rome; werd in 117 stadhouder van Syrië,
y^^ was een bekwaam en begaafd,
g
doch' ' heerscher,
ondernam van 121-126 en
g
rijk
van 129-134 inspectiereizen
door het geheele
rijk,
g
P
veelgebouwen opP (te Athene den Zeus-tempel, te Rome de Moles Hadriani zijn mausoleum, de
tegenw.
Engelenburg, enz. , versterkte de enen
g^
Hadrianuswal z.a.); hijJ bracht orde in de rechtsPleperpetuum;
ging door het Edictum p
^
ggest. 10 Juli 138
te Bajae.
Hadrianus, naam van 6ausen
(zie
{ ook opP PauP
sen): H. I.,
I. 7 72-795, riep
P in 773 Karel den Groote
tegen
de Longobarden
te hulp
P en verkreeg
g van hem
g
g
de bekrachtiging
der Pe
ï nsche schenking.
J
g -^ gP
En elschman
onder de
H. IV, 1154-59, de eenige
g
g
pausen,
den land
' en strijd der pausen
gP
g
P
^begon
teen de Hohenstau en. — H. VI, 1522-37. Zie oop
tegen
Adriaan Floriszoon.
Hadrianuswal, Pictenwal, de door keizer Hadrianus in N.-Brittannië tusschen de baai van SolwayY en
de monding
van de Tyne
aangelegde verd ' ' sYng
g
wal.
Haematine,^ ijzerhoudende
organische
kleurstof,
J
g
die bereid kan worden uit hae 9lobine, het voornaamste bestanddeel der roode bloedlichaampjes,
P]
een bruinroodeder,
dat ook in roode kristallen
Po
verkregen
g kan worden; levert waarschijnlijk in het
lichaam de roode kleurstof deral. De g
verbinding
van H. met zoutzuur(haemine) wordt zóóemakg
keli'k
zelfs uit de geringste
sporen
van
P
J verkregen,
g g
g
bloed en ze vertoont zulke eigenaardige eigenschappen, dat z ^j als hulPmiddel dient voor d e gerechteg
het vaststellen van de
(tot
li'ke
(
J geneeskunde
g
wezigheid van bloed).
hay, zee" door smalle, zandige
HaffDeensch
g
(
D.: Nehrungen) of door
landtongen
(schoorwallen,
(
g
afgescheiden
escheiden en in zoeteilanden van de een zee af
waterlagunen of strandmeren veranderde rivierof
mondingen,
vooral aan de Oostzee (Pommersche
(
g
Stettiner-H. Frisches H. enz.). Ook ons land vormde
vroeger zulk een H. waarvan de schoorwal met duinen bezet werd.
Haften of Eénda9svli
e9en, fam. van de orde der
Bastaardnetvle
c9eli
9 en Archi
pterg )^ teere, slanke
{
insecten met meestal 3 zeer lange
g staartharen; zijJ
(ephemeridae)
e hemeridae eworden ook wel eendagsvliegen
noemd om hunerin
en levensduur in volwassen
g g
toestand. ZijJ leven,^ zonder eenig
P te neg voedsel op

men, vaak slechts enkele uren. Nadat zijJ als volwassen insecten uit de larf zijnekomen,
vervellen
g
eens. De lee gge velletje
velletjes vormen het bekende
zijJnog
g
een E
, dienst^ „uitgewekene"),gYPt
HagarHebr.
(
maagd van den aartsvader Abraham, wien zijJ een
zoon, Ismaël, schonk. Moeder en kind werden door
SaraSarai
(
},Abrahams wettige
ge huisvrouw, ver dreven • zij
zich naar het Z. van Palestina,
J begaven
g
waar Ismaël de stamvader werd van vele Arabische
stammen.
{ Sauria) , orde der Kruipende
p en dieren,
Hagedissen
g
met meestal 4oten
en een staart; hun tong is een
Pog
tastwerkt^
' . Zij
Jloopen
P kronkelend en met schokken; hunoten
zijnJ n.l. te zwak om het lichaam te
Poi
drag^
en zoodat de breede schubben onder den buik
daarbijJ mee moeten helpen.
De scherpe
P
rPnagels
g stellen
hen in staat tegen
gladde oppervlakten
te loopen.
P
PP
g g
De H. leven van
insecten,
larven,
spinnen,
P
wormen
en kleine
slakken.
Zij
t houden van
de warm696. Gewone Hagedis.
g
te en komen het meest in de tropen
P voor, in de gematigde
g ^
luchtstreken nogg enkele soorten (die
bijJ koude en in
(
den winter wegkruipen en slapen)
sla en en in de Poolstre
keneen
enkele. In ons land komt degewone
of
9
g
Visbruin tot groen,
met zwarte
vl
c99e H. voor, ^
$^
vlekken. Tot de H. behoort ook de op eeng
slang
Hazelworm, die heelemaal geen
pooten heeft.
lijkende
g Po
J
H^el^ m eest bol- of peervormige
P
g korrels ^ijs, die
uit de lucht neervallen; zijJ bestaan meestal uit een
sneeuwachtige
^ kern en een doorzichtige
g schaal; hun
grootte wisselt af tusschen die van een erwt en die
van een duivenei, soms zijn
J ze nog
g welgrooter; het
vaakst valt H. in deemati
de
g
g luchtstreken. H.
ontstaat in onweerswolken; van de wijze waarop
heeftver
P
frof. Dufour te Lausanne een plausibele
klarin
klaring gegeven, berustend op
P het feit, dat water
tot beneden 0° C. kan afkoelen, zonder dat het bevriest. Niet verklaard is echter nog, hoe in de onweerswolken de groote koude kan ontstaan, voor de
vorming
van H. noodig.
g
g
reg.-distr
en in het W. van Pruisen, in het re
.-distr.
Hagen,
H
gin Westfalen, aan de Volme, 89 000 inw.,
z er- en katoen-industrie.
belangrijke
ijijzer^J
• enau stad in het distr. Beneden-Elzas, 19 000
inw.; s PinneriJen
^ ; hoP cultuur. In de nabiJheid is
Marienthal.
de bedevaartsplaats
P
Hagenbeck,
Ha
enbeck Karl, D. dierenhandelaar, ggeb. 10
Juni 1844 te Hamburg,
ald.
g
g gest. Apr.1913; nam
1887)) over en
in 1866 de zaak van zijn
J vader (gest.
(g
maakte die tot een wereldzaak.
Hagestein,
gem. in Z.-Holland, in de Vi Jfheeren^ ^ g
landen ten 0. van Vianen, 971 inw.

aAGGat—HA'rri.

= „de feestelijke"),
een
Haggai
X99
^g (Hebr. Chaggai
der Kleine Israël. Profeten, leefde na den terugkeer
der Joden uit de Babylonische
Ballingschap, rofeYP
teerde in 520 v. Chr., om de Joden aan te sporen
Po
den Tempel
P te bouwen.
P weer op
22
Haggard,
g romanschr., geb.
g
y Rider, Eng.
^g ^ Henry
Juni 1856 te Beadenham (Norfolk), schreef talrijke
sensatie-romans, waarvan verscheidene in Z.-Afrika
jaar vertoefde; hijJ vestigde
spelen,
^ waar H. zes jaar
p
g zijn
naam met „King Solomon's mines" (1885).
naam van verschillende
ende berg-Ilias is de
Hagios
8
toppen
^ste
J ervan is de
pp in Griekenland; de belangrijkste
(in
H. I. in den Taygetos
( Laconië, 2409 M. ).
Y8
Hagiographa(Gr.
Gr. „heilige
J de
) bij
g schriften"),
Joden en in de oude Kerk het 3e deel van den oudtestamentischen kdnonPsalmen,
Spreuken,
Job,
(
P
het Hooglied,
Ruth, Klaagliederen
van Jeremia,
8
g
Prediker, Esther, Daniël,Esra, Kronieken, Nehemia;
Capp de la, vooreb.
Hague,
g in het Fr. dep.P Manche;
^ ^
het N.W. uiteinde van het schiereil. Cotentin.
Hahnemann, Samuël, deondle er
g^ der homoeoathie^8
geb. 10 Apr.
pathie,
P 1755 te Meissen, arts te Hettstedt en Dessau, later te Dresden en te Leipzig, in
1821 te Ciithen, in 1835 te Parijs,
ald.gest
est. 2 Juli
J
HaidarabadEng. Hyderabad). 1 Vazalstaat in het
midd. van Voor-Indië, het rijkvan den Nizam (z.a.).
^
De versterkte hoofdst. H. aan de Moesi, 501 000
inw. vele Indischealeizen,
moskeeën, HindoeP
tempels
fabr. van katoenen manufacturen- enPaP
Pier. — 2) De hoofdst. van Sindh in het W. van
Voor-Indië, nabij
9 den Indus, 76 000 inw.; beroemde
wapenfabrieken.
P
1. aan de Zee van Marmora,
havenpl
Haidar- Pasja, haven
het wilajet Konstantinopel
(Aziatisch gedeelte),
P88
tusschen Scoetari en Kadikiii, met Moda en Kalaimis',
] 35 000 inw., station voor stoombooten; uitunt van den Anatolischen sPoorweg.
gangspunt
Haidukken. Zie Heidukken.
Haimonskinderen. Zie Heemskinderen.
ts'eoe-foe
Hainan, tegenwoordigofficieel K ioen9
7
geheeten,P
een tot de Chineesche prov.
Kwantoeng
g
behoorend eil., 0. van de Golf van Tonkin; door de
15 K.M. breede Hainan-straat gescheiden van het
schier-eiland Leitsjeoe, 34 100 K.M2., 2millioeninw.;
in het binnenland bergachtig
8
8 ((tot 2510 M.), zeer
vruchtbare bodem; men vindt er verschillende kostbare houtsoorten en ertsen; hoofd P1. Kioengtsjeoe,
^]
Hoihau, die
43 000 Chin. inw. ; met de havenplaats
P
sedert 1876 voor het algemeen ,verkeer iseo
g Pend.
Hainan Ha ynau stad in het Pruis. reg.-distr.
8
(prov. Silezië 10 000 inw.; handschoenenLie^
itzP
fabricatie.
Haifong,
g,havenst. in Tonkin, 27 000 inw.
prov
HeneHaine-Saint-Paul
in de Belg.
^ ggem.
aan de Haine, ten 0. van Bergen, 7212 inw.
. prov. HeneHaine-Saint-Pierre,
^ ggem. in de Belg.
gP
ouwen aan de Haine,
Hain ten 0. van Bergen,
gouwen,
g^7090 inw.
Hisgook
er
i ^Sp. Santo Domingo,
Haiti ( Hayt}
n9,
' vroeger
eil. der GrooPa Hola8geheeten,^ het opP een na grootste
g
te Antillen 75 074 en met debi Jbehoorende6kleinere
eilanden 77 253 K.M. $ ong.
g 3 174 000 inw.; de kust
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heeft veel bochten; het binnenland is bergachtig
g
8
(in den Monte-Tina tot 3140 M), het eiland is zeer
i
zijn
vele
streken
ontvolkt;
vruchtbaar, doch tegenw.
J
g
de voornaamstei
Produkten zijn
J : koffie, cacao, suiker,
katoen, tabak, werkhout, ertsen. Het omvat twee
staten: 1. de Neger-republiek Haiti in het W.;
28 676 K.M.2, 2 500 000 inw. (bijna allen Negers);
g
103 K.M. spoorweg; de president wordt
((in 1911))P
er voor 7 jaren gekozen.
(Zie
( echter hieronder
8
8
op
^ bedraagt
P Geschiedenis). Het budget
^ bijna
J
mill.esos;
voor het wapen
P
P zie onderstaande af b. ;
de vlag8 is blauw en rood in horizontale strepen;
P
de sfreektaal is Fransch met Afrikaansch vermeng d (Kreoolsch);
is de
(
) de staatsgodsdienst
8
R.-Katholieke; de hoofdstad is Port-au-Prince.
2) Republiek
Santo Domingo
(z. a.) in het 0. —
^
p
Geschiedenis. H. werd 6 Dec. 1492 door Columbus
ontdekt; op
P de N.-kust werd de eerste SP. volkplanP
tin gin Amerika gesticht.
Met behulpP der Flibustiers
B
(z. a.) kwamen de Franschen in het bezit van het
W. deel van het eil., dat in 1697 aan hen werd afe8
staan • in 1791 kwamen de kleurlingen
P
8 er in opstand
en richtten er onder de blanken een slachtingg aan;
in 1801 maakte het eil. zich van Frankrijklos en
werd er een zelfstandig$g
Negerrijkgesticht, onder
Toussaint t'Ouverture, wiens opvolger Dessalines,
zich 8 Oct. 1804, tot keizer van Haiti, onder den
hij
hij werd echter
naam van Jacobus I, liet uitroepen;
P
door Henri Christophe en Al. Pétion in 1806 verjaagd;
] g;
gene stichtte toen een
Negerstaat
in het N.( van
8
1811-20 een keizerrijk)
en deze in het Z. een Mulatten-republiek; deze beide staten werden in 1820
weder vereenigd. Het 0.
SPaansche deel van het
eiland, dat in 1795 eveneens aan Frankrijk was
afgestaan,
kwam in 1808
g
weder aan Spanje;
het
PJ
sloot zich in 1822 bijJ het 697. Wapen
P van Haiti.
W. deel aan, zoodat het
werd, totdat in 1843
P
ggeheele eiland toené én republiek
go weder zelfhet 0. deel, als republiek
Santo Domingo,
P
stand' werd. Het W. deel werd in 1849 door Souzie Faustin I
I) wederom een keizerrijk, waarlou4'
ue(zie
na in 1859 Faustin I door den Mulat Ge f f rard van
zijn
P
J troon werd verdreven en er weder een republiek
Haitie8P
roclameerd werd. Gerard werd in 1867
Nu volde
door Salnave verjaagd.
] 8
g een reeks van
presidenten elkaar oP^die meerendeels door revoluties werden verdreven.Om
een idee te geven
van
(
8
we de residentsHaitische toestanden,stippen
PP
P
wisselingen
aan. In 1911 was Simon
]
g der laatste jaren
resident deze moest 4 Aug.
president,
g aan boord van een
Ned. stoomschip
vluchten; 15
P naar Kingstown
g
deze kwam
Lecomte gekozen;
Au8. werd generaal
8
8
om het leven bij9P
een brand in zijnpaleis
8 Aug.
g
veroorzaakt door het in de lucht laten vliegen
g van
een aangrenzend
kruitmagazijn.Zi n opvolger, gen.
grJ8
T ancrede Au9uste, stierf 3 Mei 1913. Diens opvolger
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Orente moest 27 Jan. 1914 vluchten aan boord van
een stoomschip
P (naar Jamaica). Gen. Oreste Zamor
zijn
volgde hem op,
^ concurrent Theodore DavilP^
mar veroverde reeds 3 dagen
^ hoofdstad en
g later zijn
werd 10 Nov. 1914resident;
1914president 20 Jan. 1915 rukte
tegen
alweer een opvolger teen hem opP : Guillaume
•
Vilbrun. Davilmar vluchtte opP een Holl. schipP naar
Curs^ ao en zijn
PreJ concurrent werd 4 Maart tot
sident uitgeroepen; 20 Juni was er alweer een revolutie die echter mislukte; 28 Juli nieuwe revolutie;
evan
gevangenen
pres. Guillaume liet eerst 200 politieke
g
g
P
P
vermoorden en vluchtte toen in het Fr.ezantscha
P;
g
de opstandelingen haalden hem daaruit en vermoordee ' e dagen
den hem op
wijze;
^mg
g later
P beestachtige
landden marine-soldaten van de Ver. Staten, die er
zullen blijven, tot er weer ordelijker toestanden zijn.
Ha dubSszórmen
g Heidukkenr^ stad in het Hong.
comitaat, 28 000 inw.
Hakan. Zie Hakon.
Foekoeoka, op
Hakata, ^ stad in de Jap.
P het
P ^+
eil. Kioesjioe; 23 000 inw.
Hakatisten, naam der uiterste richting
g van de
in Polen (naar
de begin-verduitschin B^-Po litiek$m
(
letters der namen van de drie leiders : Hannemann, Kennemann en Tiedemann).)
Hakodate,^ havenst. aan de Z.-kust van het Jap.
P eil.
Jesso aan de Tsoe ar-str.
; 88 000 inw. ; met fort;
g
26 Aug.
^ rgeheel verwoest.
g 1907 door brand b jna"
Hakon (Zweedsch) of Haakos(Noorw.), naam
koning en, van wie de
van verscheidene Noorsche
meest bekende zijn:
J H. de Goede,rggeb. in 915, kwam
in 935 aan de re geerie g, breidde zijn
J uit, beJ rijk
vorderde den handel, nam het Christendom aan;
t. in 950. — H. VI Magnusson,
gest.
^geb.
g in 1339,
^
huwelij met de
hij bereidde,^ door zijn
g est. in 1380 ;^9
J huwelijk
de Unie der drie
Margaretha,
p
9
Noordsche rijken
— H. VII, geb. g
3 Aug.
Jvoor.rg
1872 als tweede zoon van Frederik VIII van Degeheeten, werd 18 Nov.
Karelg
nemarken alsrins
P
1905 tot koning
gekozen; hij is
g van Noorwegen
g g
sedert 1896ehuwd
met ransesiMaud,
dochter van
P
^
g
Eduard VII van Groot-Brittannië, heeft een zoon:
Olaf eb. 2 Juli 1903).
Olaf(geb.
Hal,
Brabant, aan de
g prov.
P
^ggem. in de Belg.
Senne, 15 069 inw.
stad in het reg.-distr.
Maagdenburg,
eg
Halberstadt,
g
g,
in derov.
P Saksen, in het midd. van Pruisen,
46 000 inw. • Gothische dom.
geb.
Halbertsma, Joost Hidden, Nederl. schrijver,
J
g
23 Oct. 1789 te GrouwFriesland
Mennonieten)
^ gest
of Doopsgezind
est. 27 Febr. 1869 te
Ppredikant,
Psg
schreef zeer belangrijke
mono8ra Phieën
8^J
H.,
over Neder). letterkunde. — Zijn
J broeder Eelt e H.
est. als arts,
ggeb. 8 Oct. 1797,
^ en ald.gest
^ te Grouw,
Mrt. 1858, schreef inz. stukken in de Friesche
taal over het Friesche volksleven„ de Jonkerboer ofti d in
J Sint Steffen yn ald Friesian”
enz. en ookte(te
samen met zijnJ broeder)gedichten
g
en vertellingen.
g
Haleb. Zie Aleppo.
p1^
Ludovic, Fr. schrijver, geb. 1 Juli 1834
Hali
te Parijs,
J> werd in 1884 lid der Fr. Academie,> schreef

met Meilhac de teksten van de operetten
van
P
0 enbach en verder schetsen, zeden-studiën romans
(„L'abbé Constantin",1882 ), enz. ; gest.
8 Mei 1908
g
te Parijs.
J
gelijke
Halfapen,
((Pro8imii),
) op
J orde der
p
Papen
P g
Z^9
dieren, met handen aan de voorste engrijpvoeten aan de achterste ledematen,latte
nagels,
P
g
alleen de tweede teenewoonli
J'k met een klauwg
nael;
is met haar bedekt; het zijn
J meest
g het gezicht
g
insectenetende, opPde boomen levende nachtdieren,
wierootte
wisselt tusschen die van een kat en die
8^
van een rat. Tot de H. behooren o. m. de Kobold of
S1^
kmaki van Pontianak, de Maki of Vosaa
p van
Madagaskar,
de Zwartk
ki enz.
g
Haliffax. 1) Fabriek- en handelsstad in het N.O.
van Engeland,
in het graafsch. York ((West Riding),
g
g)
102 000 inw.; sterrenwacht, wolindustrie. -- 2)
Versterkte hoofdsi. der Canadeescherov.
Nieuwe
Schotland (in het Z.O. van Canada), aan de baai
van Chebucto; 47 000 inw.; universiteit; haven.
Halicarnassus, oud-Gr. stad in Klein-Azië aan
de Aegeische
Zee tegenover
het eil. Cos, residentie
g
g
der koningen van Carib' in 334 v. Chr. door Alexander den Guroote verwoest;eboorte
P1. van Herodotus
g
en Dionysus; overblijfselen van het beroemde Mausoleum (z. a.).
geb.
Hall,^ Floris Adriaan van, Ned. staatsman,^g
15 Mei 1791 te Amsterdam, vestigde zich ald. in
1812 als advokaat, moest alsarde
d'honneur van
g
Napoleon
uittrekken, ontvluchtte uit het leger
^
g
naar Zwitserland, was van 1814 tot 1842 advokaat
te Amsterdam, werd in 1842 tot min. van justitie
benoemd, nadat hij
J reeds van 1832-1839 lid der
Staten van Holland voor den Landelijken
Stand
J
waseweest;
van 1840-49 lid der Staten van N.g
Holland voor den Stedelijken
Stedelijken Stand. Zijn
Zijn pogingen
PoB^g
om de rechtsbedeeling
g te verbeteren werden bijJ
herhaling
Hierom en omdat 's lands
g verijdeld.
financiën zich in zulk een treurigen staat bevonden,
belastte v. H. zich met dertefeuille
van financiën
Po
en stelde een wet voor, waarbij^J een „vrijwillige
^ J
g
leening"
van 140
g
(later 117) millioen
werd uitgeschreven,
met de bedreiging
evenwel, dat, indien
deze leening niet
slaagde,
er eengeg
dwongen belasting
g
op
g en
P de bezittingen
gekapitaliseerde
ing P
komsten ten bedrage
van 35 mill. voor in
delaats zou komen.
deplaat
was hetrotest
P
algemeen,
doch de
g
sas. Van Hall.
wet werd aangenomen en de leening
B,uIIe $e bezunugvagsvolteekend. Ook vele andereti
'''
en andere maatregelen
werden door v. H.ggenomen.
^
Verschil van meenisgmet den Koninggwas de oorzaak^ dat hij
hijin Dec. 1847 ontslag8vroeg.
g In het na-
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jaar van 1848 werd hij door de Staten van N.-Holland afgevaardigd naar de Dubbele Kamer der Staten-Generaal om deel te nemen aan de beraadsla8 In 1849 koos
8^8en over de Grondwetsherziening.
Amsterdam hem tot lid van de Tweede Kamer, in
1853 werd hij benoemd tot min. van buitenl. zaken,
toen Thorbecke tot aftredenenoo t was (zie April^
P
neer. In
beweging). In 1856 legde
P
8 hijJ de portefeuille
poos min. van financiën
1854 was hijJ tevens een Po
8 eweest om een conversie-wet in te dienen, die later
door zijn opvolger werd ingetrokken.
Van 1854-58
g
in 1858 vaardigd
vaardi de Hoorn
was v. H. ambteloos burger;
8
naar de Tweede Kamer af ; hij
sJ werdPoe
dig daarop
P weer min. van financiën en zagg zijn
spoorwegwet aan8enomen (1860). In het volgend
S
jaar nam hij
jaar
rt 1866.
0 ontslag;
^8 est. 29 M.
Halland, landschap
P en lap H. of Halmstad), in het
Z. van Zweden, aan het Kattegat,
g 4921 K.M. 2,
147 000 inw.; landbouw, vischvangst; hoofdst.
Halmstad.
Hall Caine. Zie Caine, Thom. H. Hall.
Halle of H. a.d. Saale, stad in het reg.-distr.
g
Merseburg
Saksen, 181 000
P
g van de Pruis, prov.
inw.; universiteit; zoutmijn
J en bruinkoolgroeve;
industrie.
geb. 29
Halley,
g 8
Y^ Edmund, Eng.
8 sterrenkundige,
Oct. 1656 te Ha88
ereton bijJLonden, werd in 1720
koninkl. sterrenkundige
^ te Greenwich;8est. 14 Jan.
1742; hijJ berekende de baan der naar hem genoemde
8
komeet ven Halley
Y en bestudeerde de Z. sterren en
het aardmagnetisme;
hij
de zonne•ParalJbepaalde
P
^
lazis waarbij
Jhij
J van den doorgang
S 8 van Venus
gebruik
maakte.
8
periode. Zie Chaldeeuwsche periode.
HaileYscha pe
p
Halle
en de onbediJkte marschvlakten aan de
Halligen,
W.-kust van SleeswiJk-Holstein; inz. de 13 eilanden
in de SleeswiJksche Wadden-Zee, bijna 2000 H.A.
Halle
-lieden in 130 huizen;
Hallig-lieden)
met on gg. 500 inw. (de
(
veeteelt; sedert 1896 worden er zeeweringen
8 8gemaakt.
in het
Hallstatt,^ marktvlek in Opper-Oostenrijk,
J
PP
Salzkammergut, aan het Hallstdtter Meer9
( K.M. 2
groot, tot 125 M. diep,
P de Traun stroomt er door),)
1800 inw.; zoutgroeven.
In 1846 werd bij
$^
J H. een
belangrijke
begraafplaats uit den oertijdmet meer
8^J
dan 1000aven ontdekt en daarbij Jwerden belangg
vondsten gedaan,
naar welke een geheel
berijke
8
g
schavinCJP
ti d erk uit de vóórhistorische tijdende
Hallstitterriode
heet. Deze periode
wordtgeP
pe
kenmerkt door het feit, dat de wapens
niet alleen
P
van iJ zer, doch ook van brons emaakt
werden
8
(700
400 v. Chr. de
overgang
{
^
8 8van het ijzertijdperk
tot het bronstijdperk).
Hallue,
^ r. ziJ riv. van de Somme in het N. van
Frankrijk,
J^ mondt boven Amiens uit; 23 Dec. 1870
versloegen
de Duitschers onder von Manteu el er
8
de Franschen onder Faidherbe.
Lys
in het Fr. dep.PNord, ^door de L
Halluin,^
dorp
rP
1500
(
g stad Menie (Meenen),
8gescheiden van de Belg.
inw. • linnenindustrie.
in het N. van Friesland,^ in deem.
Hallum,^
dorp
g
rP
Ferwerderadeel • met de buurt Jouwsmaburen
samen ong. 4 000 inw.
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Halmahera, eil. in Ned. 0.-Indië, in de Moluksche Zee, met de bijbehoorende
kust-eilandjes
J
] bijna
20 000 K.M. 2, volgens de laatste schatting8 ruim
40 000 inw., bestaat uit vier groote schiereil., bescheiden door diepe
P inhammen, behoort als afd.
tot hoofdP)
1. tot de residentie Ternate.
((met D'ilolo
]
Van de 4 schiereil. behooren het N. en Z. tot het
sultanaat van Ternate, het N.O. en Z.O. tot dat
van Tidore.
Halmstad, hoofdst. van het lán H. of Halland
(z. a.) in het Z.W. van Zweden, aan de Nissan,
18 000 inw.; zeebadP1. aan het Katte
Kattegat
at.
naam van de witte ofekleurde
kringen,
g
8
ziet om de zon of de maan: de
die men somwijlen
kleine (ook aureolen g eheeten ontstaan door de
van het licht in de nevels van den damp..
buiging
P
^8
kring,
die ook wel ringen
n9 ggenoemd wor8 de groote,
8`r
den, door breking
8 en weerkaatsing
g van het licht in
welke in de hoogereg lagen
de ijsdeeltjes,
8 van den
dampkring
groote H. hebben een
P g zweven. Deze ^
middellijn
^
^ minder vaak van 46° en zijn
J van 22°,
gewoonlijk8
wit of re enboo 8
kle ^et
((het rood aan
den binnenkant). Worden de H. nog door andere
lichtbogen
doorsneden, dan heeten de helderdere
g
kruispunten
nevenzonnen of nevenmanen.
P
(Gr.
„zoutvormers"
Halogenen
g
(
) noemt men in
de scheikunde de elementen fluor, chloor, broom en
jodium,
die rechtstreeks,
zonder toetreding
g
van
zuurstof, met waterstof zuren hal eenwatersto f zuren en met metalen zouten kunnen vormen: de
haloiden waarvan het meest bekende het keukenzout is.
ter onderHals,
^ Frans, Ned.portretschilder,
P
scheiding
J gehjknamigen zoon ook wel de
8 van zijn
Oude bijgenaamd,8eb. omstr. 1580 te Mechelen,
waar zijn
was. (ZijngeboorteJ vader droogscheerder
^
Jg
]jaar is niet nauwkeurig
8 bekénd^ daar hijJ niet Kath.
is), gest.
in 1666 te Haarlem (begraven
oop
g
( 8r
P is
ggedoopt
7 Sept.),
J schutter- en rePt ) vooral beroemd om zijn
waarvan het oudste van 1617 dag-entenstukken,
8
te Haarlem).) HijJ schilteekentinhetF.-H.
(
ook karakterkoppen
en figuren
uit het volk (o.m.:
(
PP
8^
Halle Babbe, de „heks van Haarlem").
prov.
rov N.gem. in het Z.W. van de P
Halsteren
^ g
Brabant, 4423 inw.; aan de Eendracht, halte van
den stoomtram Bergen-op -Zoom Tholen.
en symbool
van het Turksche
Halve maan,^wapen
3^
P
rijk,
omdat het, met de ster
J dat werd aangenomen,
8
( JuPiter )in den binnenkant, als de horoscoopP van
gold.
Osman, den stichter der Osmanische d
Ynastie,
g
Bij
is het een van kleine
J militaire muziekkorpsen
^
klokjes of belletjes voorzien instrument, waarbij
deze klokjes
klokjes aan een op
P een staf bevestigde
^ H.M.
hanen,
g terwijlJ aan de beide uiteinden dezer halve
maanaardenstaarten
afhangen;
het wordt ook
P
g
schelleboomenoemd.
— In de vestingbouwkunde
8
g
is een H.M. een z..8»
ravelijn"
J (voorschans in den
vorm van een H. M.).
Ham, stad in het dep. Somme in het N.W. van
Frankrijk, aan de Somme, on g. 3200 inw.; met
kasteel, tegenw.
staatsgevangenis, waarin van
8
1840-46 Lodewijk Napoleon (de latereNa Leon III
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zat, doch er als metselaar gekleed
(z.
B
6gevangen
(z
g
Badinguet) uit ontvluchtte.
OveriJsel
Ham,s Den,ggem. in het 0. van de prov.
P
4846 inw.; omvat de dorpen
P H. en Vroomshoop.
P
Ham (Hebr. Cham), volgens de joden (z. Genesis
10), de stamvader der Z. volken, inz. der Aethioen andere Afrik. volken. In
Piërs, Egyptenaren
83'P
ruimeren zin noemt men Hamietische volken en
rasen de Middell. taaltalen de tot het Middell. ras(e
groep)
gerekende niet-Semietische
^er
en niet-Negervolken en talen der Ni'llanden
en van N.-Afrika
J
in 't algemeen;
daartoe behooren de overblijfselen
overblijfsele
g
•
oude Egyptenaren
(Kopten,
Fellacha's),
( P
) de
gYP
Lib^ache of Berberische groep,
^ P de 0.-Afrik. : Galla's,
Somali's, Nubiërs, enz.
Hamadan, het Ecbatana der Ouden, stad in de
prov. Irak-Ads'mi in het W. van Perzië, aan den 0.
voet van den Elwend, 30 000 inw. ; men toont er de
gr
graven van Ester en Mordochai((bedevaartsplaats
P
der Joden).)
HamadrYAden. Zie Dryaden.
y
aan den
Hamah, stad in het T.-Syr.
Hamah
Yr vialet Syrië,
Y
Orontes (Nahr-el-Asi), 60 000 inw.; hetoudeHamath
Emath, later Epp
i haneia.
L., een in N.-Amerika
Hamamelis virginica
g
(VirS^
' 'ë inheemsche struik, waarvan de bast( gedistilleerd) 8gebruikt wordt als geneesmiddel
tegen
8
8
bloedingen.
Haman was volgens het Bijbelboek Ester (z. a.)
detelin
8^ van
8 den Perz. koningg Xerxes en een
grimmigevijand
vijand der Israëlieten; hijJ vond zijn
zijn einde
deal
g^.
Hamborn,emeente
in het reg.-distr.
Düsseldorf
8
8
van de Pruis. RiP
J n rov., 102 000 inw.; loodwalswerken.
Hambroek, Antonius,geb. te Rotterdam tegen
het einde van 1607, werd in 1632redikant
te
P
Schipluiden,
ging later als predikant
naar Batavia,
P
P
g8
waar hij
J 11 Nov. 1647 aankwam, en werd 20 Apr.
P
1648 op
Toen in 1661 de Chin.
P Formosa geplaatst.
8P
zeeroover Coxinga het eil. veroverde, viel H. met
vrouw en zoon in diens handen; zijn
J dochters
redden zich in het fort Zeelandia. H. werd door
Coxinga
n9 daarheen 8gezonden om de bezetting
g tot
overgave
te overreden; hijJ deed juist
juist het tegengen
^
over^gestelde en was, hoewel zijn
J dood zeker scheen,
niet te overreden op
blijven doch
P Zeelandia te blijven,
•
naar vrouw en zoon terug.
8 5 Juli 1661 werd
H. met de andere Nederl.evan
8enen door de
8
Chineezen onthoofd.
vrije en Hanzestad H., is
Hamburg,
g, voluit: de vrij
het omliggende
ggebied een bondsstaat van het
88
Duitsche Rijk;
met 1 015 000 inw.
^J 415 K. M. 2 groot,
^
(( in 1910). Behalve de stad Hamburg
g en de voorsteden,gebied
omvat
vier z. g.
ditP
g landheerschappen
en RitzeP : Geestlande,^ Marschlande,^ Bergedorf
^
bottel (met Cuxhaven, z. a.) de „Vierlanden" ; het
vormt een democratische rePubliek, met den Senaat
18 leden, waarvan 2 burgemeesters)
als uitvoerende
g
en de Bur erschaft"
(160 leden) als wetgevende
g
g
macht. De staatsontvangsten
bedroegen
g in 1912:
^
162 mill. mark, de uitgaven
204 mill. mark; de
g

staatsschuld 769,5 mill. mark. Aanzienlijke
Aanzienlijkescheep-P
vaarton
(ong
( . gelijk
g J aan die van Rotterdam) )en handel
in 1911: 7218 mill. mark, uitvoer 6216 mill.).
Het militaire continent
g vormt, tezamen met dat
van Lubeck en Bremen, het 75e, 76e en 162e infanterie-regiment
van het 9e legerkorps. Het wa en
^wape
voor een zilveren burcht met drie torens op
een rood veld. De landskleuren zijn
J wit en rood.
De stad Hamburg
g, an den r. oever van de Elbe,
op
P 110 K. M. afstand van de Noordzee; met de 16
voorsteden 1 016 000 inw., was vóór den oorlog8 de
eerste zeehaven van Duitschland en van het Europ.
P
vasteland (zie voor de scheepvaartcijfers
J
P
Po: Rotterdam). Hamburg
heeft
met
vele
havenplaatsen
g
P
der wereld stoomvaart-verbindingen,
is na Bremen
8
derootste
landverhuizershaven van Duitschland.
g
Het is een der hoofdmarkten voor koffie, terwijl
J
ook de handel in Am. tabak en in katoen en suiker
belan ir k is. Er zijn
zijnzeer uitgebreide
havener zeer belangrijk
8
inrichting en, waaronder een vrijhaven;
de Elbe
J
werd er in 1872 overbrugd.
De nijverheid,
^waarbij
waarbij
de scheepsbouw
een voorname plaats
inneemt, is
P
P
er mede zeer belangrijk,
$^J ook is het bank- en wisselverkeer er vanooten
omvang.8 Hamburg8 bezit
^
veel openbare
P enbare instellingen, waaronder het „Oberlandes ericht" voor de Hansesteden. In 1842 ontstond er een groote brand, die van 5-8 Mei duurde
en door welkeeheele
stadswijken
werden verwoest;
8
deze zijn echter weder in veel schooneren vorm herbouwd. -- Geschiedenis. H. werd, volgens de overlevering,
^ door Karel den Groote als burcht tegen
8 de
heidenen in 810esticht,
werd in 1215 een vrije
J
8
rijksstad
en stichtte met Liibeck de Hansa; 18 Febr.
J
1529 werd er de Hervorming
In de 18e
8
gingevoerd.
eeuw ging H. sterk vooruit; van 1810-14 was het
bijJ Frankrijk in
ingelijfd
J
((dept.
P van de Monden van
geli
de Elbe);
) in 1815 trad H., als vrije stad, tot den
Duitschen Bond toe, in 1866 tot den Noord-Duitschen Bond en in 1870 tot het Duitsche Ri'k.
J De
herziene staatsregeling
8 g dateert van 13 Oct. 1879.
Het vroegere
vrijhavengebied
(88
( K.M. 2 )) werd op
J
8
8
15 Oct. 1888, met uitzondering
g van een kleinen,
vrijen kring,
getrokken.
J het D. tolgebied
gbij
8
8
Hameln stad in W. Pruisen, in het re 8.-distr.
Hannover, aan Weser; 22 000 inw.; suiker-,aP
^ verbonden
Pier- en leder-fabrieken. Aan H. is de sage
van den Rattenvanger
g van Hamfin( 1284) , welke
door Goethe, Simrock e. a. in eengedicht werd bewerkt, en als opera
door Nessler.
P
Hamerhaai. Zie op
P Haaien.
24 Mrt.
Hamerli p Robert,^ Oostenr. dichter, geb.
Hamerling,
8
1830 te Kirchbergg in Oostenrijk,werd in 1855 leeraar aan hetmnasium
te Triëst, bleef dat tot
g9
1866 woonde daarna te Graz, ald.est.
13 Juli
g
1889, blonk vooral uit als ePisch dichter „Ahas(
ver in Rom", 1866; ,Der Kónigvon Sion", 1868;
Amor und Psyche", 1882 , schreef verder lyrische
gedichten,
de tragedie
Danton
en Robespierre"
^^
P
g
g
1871, den roman „Asaria"
(1876), enz.
(1871),
P
stad
in
het
N.O.
van
Korea
(Jap.
p
Ham-ho g ^
P
P rov. Tsjo Sen.), 78 000 inw.
Hamieten. Zie Ham.

FIAbIILCAR—HANDELSMAATSCHAPPIJ, DE NEDERLANDSCHE.
Hamilcar,^ n aam van verscheidene Carthaa gsche
krijgsaanvoerders.
— H., zoon van Hanno, sneuvelde
g
bij
J Himera, 480 V. Chr. -- H. Barr as („Bliksem")
(
de vader van Hannibal, was opperbevelhebber
der
PPe
Carthagers
in
den
Eersten
Punischen
Oorlog,
g
g onderwierPdaarna het Z. en W. deel van Spanje,
P ^ ald.
gesneuveld in 228 v. Chr. ; zijn zonen waren Hannibal, Hasdrubal en Mao.
g
Hamilton. 1) Stad in het graafsch. Lanark, in het
Schotland(nabijGlasgow), aan de Avon,
Z. van Schotlandnabi
39 000 inw. Ten N. ervan het kasteel H., zetel
van den hertog
g van H., waar tot 1882 rijke kunstverzamelingen
8 aanwezig
g waren. — 2)) Fabrieksstad
in den staat Ohio, in het N. der Ver. Staten, aan de
Miami, 35 000 inw. -- 3) Havenstad in derov.
P
Ontario, in het Z.O. van Canada, aan het Ontariomeer, 77 000 inw. -- 4)) Hoofdst. der Eng.
g Bermudaeil.
11
Hamilton,
^ Am. staatsman, geb.
^ Alexander,
g
Jan. 1757 op
P het W.-Ind. eil. Newis, werd advocaat
te New-York, werd in 1777 W ashi
n9 ons adjudant
en een der medegrondvesters der Ver. Staten, leider der federalistischearti
P J, van 1789-95 secretaris van de schatkist; in een dueledood
12 Juli
g
1804 te New-York.
Hamilton,
^ Emma, Lady,
Y Eng.
8 avonturierster,
minnares, later echtgenoote
(in 1791) van den Eng.
8
8
gezant
te Napels,
sir W illiam Hamilton(geb.
in
(8
P
8
1730 in Schotland,est.
6 Apr.
P 1803 te Londen;
8
bekend archeoloog),
als verP
8) oefende te Naels,
trouwde van koningin Maria Carolina en als minnares van Nelson, Politieken invloed uit;gest
est. 16
1815 bi'J Calais; beroemd door haar schoonheid.
Deensche Pprins, die volHamlet, legendarische
g
gens Saxo Grammaticus, omstr. 500 v. Chr. geleefd
g
zou hebben; held van het bekende treurspel
P van
Shakespeare.
p
Arnsberg der Pruis.
Hamm, stad in het reg.-distr.
g
prov. Westfalen,
P
^ aan de Lippe,
PP > 44 000 inw.,> zeer
belangrijke
industrie.
gr
in de Belg.prov.
0.-Vlaanderen
Hamme,
^ gem.
g
gP
ten N. van Dendermonde, 14 011 inw.
Hammertest
: stad in het Noorw. ambt Finmarken, op
deP het eil. KvalS (Walvischeil. ), de noordeli'kste stad der:aarde 70° 40' 11" N.Br. 2 700 inw.
drukke scheepvaart
in den zomer; in 1890 bijna
P
geheel door brand vernield, doch weder opgebouwd.
Pgebouwd
g
Hammersmith,, een der W. voorsteden van Londen, in het graafsch. Middlesex, 122 000 inw.
Hammurabi, de eerste koning van geheel
BabyY
g lonië, leefde omstr. 2200 v. Chr. was beroemd als
wetgever.
Zijn
in spijkerschrift
Jop
o een diorietblok
g
e ift en ingemetseld
wetboek werd in 1901 te
g^
g
Susaevonden
door den Fr. archeoloog
g
g
g Morgan.
Haemorrhoïden. Zie Aambeien.
patriot,
neef
van
Cromwell,
Hampden,^ John, Eng.
gP
geb. in 1594, werd in 1625 lid van het Parlement,
verwierf in 1628 door de verdediging
gl g van de »Petition of Right"
den eerenaam van Patriot, werd
g
in 1640 leider der oppositie,
behoorde
tot deJ
vijf
PP
^
Parlementsleden, die Karel I in 1642 in staat van
beschuldiging
lieten stellen, werd in den Burgergmg
g er
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oorlog8
bijJ Chal ^
ovefield en
g Juni 1643 gewond
g
stierf 24 Juni d. a. v.
of Hants, eigenlijk Southampton,
Hampshire
ps
^aafsch. in Z.-En8eland, waartoe ook het eil.
Wright behoort, 4200 K.M. 2, 916 000 inw. • beroemde schapenfokkerij.
•
Hampstead,
N.W. voorstad van Londen, in het
p
graafsch. Middlesex, 85 000 inw.
Hamster(Cricetus), tot de familie der Muizen behoorende knaag diersoort^ met korte Ppooten,
lom
plomp
^P
lichaam, groote wangzakken
g
en korten, dun
behaarden
staart; 20 bijJ
30 c.M. lang.
g
Zijf maken diepe holen in korenvelden en
699. Hamster.
een volwassen
H. is in staat, daar tot 50 K.G. graan heen te
iJ deze dieren zeer vruchtbaar
sleeen,
daarbijJzij
P
en dus zeer schadelijk.
J
Haemus, in de Oudheid de naam voor het Balkan-geb. z. a.).
Han, dorp
prov. Namen, arrond. DiP in de Belg.
gP
nant, aan de Lesse, on g.
g 500 inw., bekend door de
Grot van H., een veelbezochte, aan stalaktieken
grot
van 1500 M. lengte.
rijke 8r
^
Hanau, stad in het reg.-distr.
Kassel in het Z.W.
8
van Pruisenrov. Hessen),
aan de uitmonding
8
van de Kinzig
8 in de Main, 37 000 inw.; industrie
(o. m. diamant-slijperij); in de nabijheid
degrootJ
ste buskruitfabriek van Duitschland. 30 Oct. 1813
versloeg
Napoleon
er de Oostenrijkers
en Beieren
^
g
J
onder Wrede.
Handel,
geb.
g Friedrich, D. componist,
^ Georg
P
g
23 Febr. 1685 te Halle a.d. Saale,in
gmg 1706 naar
Italië, werd in 1710 kapelmeester
te Hannover, in
P
1712 te Londen, componeerde
als operadirigent ald.
P
(tot 1741)) 30 It. opera's,
legde zich daarna uitP
sluitend op
eigenen
P het oratorium toe, waarvan hijJde ^
like
J schepper
PP is, werd in 1751 blind; ^est. 14 Apr.
P
1759 (begraven in de Westminster-abdij). Zijn
hoofdwerk is het oratorium „Messias" (1741).
De,
stoloHandelingen
der Apostelen,
, ((Acta a^
g
po
rum),
) het 5e geschiedkundige
g
g boek van het N. T.
voortzetting
van Lucas en stelg van het Evangelie
g
ligvan denzelfden schrijver,
verhaalt inz. van het
werk der apostelen
Paulus en Petrus,^ gedeeltelijk
P
naar een dagboek
van een begeleider
van Paulus.
g
g
Handelsmaatscha
, door
pp ^I De Nederlandsche,
koning
Mrt. 1824 oPg
erichte naamL
g Willem I
vennootschap,
van 12 mill. gulden
P met een kapitaal
P
(waarvan de vorst zelf 4 mill. toezegde);
de goede
g
g
uitslag
J g was oorzaak dat het
g der eerste inschrijving
beginkapitaal laterop
o 37 mill
mill. gesteld
werd,ter g
wil
op
Vele
g
J het tegenw.
P 1.50 000 000 is gebracht.
g
jaren lang
g was de H. belast met het verschepen
P der
producten
van het Cultuurstelsel (z.
( a. en C ons'^ P
natiestelsel) . Te genw.. ligt
het zwaartepunt
der
er
werk^
Punt
heden van de H. in haar bankzaken, voorn. in Indië
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en het Verre Oostencultuur-,
wissel-, deposito,(
Po
beleen- en discontobank). Behalve in 21 steden in
N.-O.-Indië, heeft zijJ
te Sin
ore, PeSingapore,
$P
nan , Rangoon, Hongkong en Shangai. Het oorspr.
doel der H.,eli'k
$J in de statuten omschreven, was
,de bev4^derin van
$ den nationalen handel, schee P vaart, scheepsbouw,
visscherij en landbouw, fabriePs^J
ken en trafieken; en zulks door, met inachtneming
van hare eigen belangen, de bestaande en voor Nederland voordeelige,
uit te
$
$ handelsbetrekkingen
breiden; door nieuwe wegen voor den Nederl. handel te openen
en door alle zulke ondernemingen,
P
$
welke het vertier der voortbrengselen
van de Nel
derl. n0jverheid kunnen vermeerderen en bevorderen."
Hand- en spandiensten
noemde men in den
A
ouden tijdden arbeid, zoo met de hand als met
paard
en wagen,
welken de z..$„dijkplichtigen"
P^
$
$ehouden waren te verrichten ten behoeve van het
onderhoud van de dijken;
in de 16e eeuw meestal
J
afgeschaft;
bestaan nog
$
$ in sommige
$ gemeenten
$
ten behoeve vanemeentewerken.
$
meerder'ari heidsverHandlichting,
gde geheele
$
$
klaring,
$ vemia aetati8) of gedeeltelijke
$J ontheffing$
ouderlijk macht of van
van minderjarigen van de ouderlijke
voogdij
$J en van den staat van minderjarigheid.
Geheele H. kan aan minderjarigen, die 20 jaar
oud
J
en in staat geacht worden zelf hun zaken waar te
nemen, verleend worden door den Hoogen Raad,
na de ouders of voogden
gehoord te hebben en on$ $
deroedkeurin
des
e
] $ontRsDe minderjarige
$
g Konings.
van8^dan een brief van meerderjarigverklaring
7 rz9'verklari
n9 en
staat geheel gelijk met een meerderjarige, alleen
heeft hij voor een huwelijk nog de goedkeuring
zijner ouders en grootouders noodig. De venia aetatis moete
ubliceer d en kan niet ingetrokken
wor $P
$
den. Voor hen, die geen geheele gelijkstellingmet
meerderjarigen
behoeven(bijv.om zelfstandig
$$
zaken te drijven)is reeds
op 18-jarigen
] $ leeftijd
^
P
H. mogelijk
gemakkelijke
een beperkte
$ J en opP$
J wijze
p
bereikbaar, die door den kantonrechter verleend
kan worden, echter niet tegen
$ den uitdrukkelijken
J
wil der ouders of voogden. De minderjarige staat
dan voortaan met een meerderjarige gelijk ten
opzichte
van de handelingen
in de acte van H.
$
P
omschreven. — Door het sluiten van een huwelijk
wordt men meerderjarig.
] $
Handsworth. 1) Stad in het ' aafsch. Stafford in
het midd. van Engeland, N. voorstad van Birmingham, 69 000 inw. -- 2) Stad in de W.-Riding$ van het
graafschap
P York (in het N. 0. van Engeland),14 000
inw.
Hangli ber
berg in
$ de Zandriv.- bergen
$ in het W.
p g^
der Z.-Afrik. Transvaalprov.,
ten W. van Pietersbur$.
P
Hangende
tuinen,^ in het oude Babylonië
de terrasY
g
vormi$ aangelegde tuinen, die door Nebukadnezar
zij en tot
en door Semiramis heeten aangelegd te zijn
7 Wonderen der Wereld behoorden.
Hangtsjeoe,
Tsjekiang,
]
^ hoofdsi. van de prov.
P
$ in
het 0. van China, aan de 0.-Chin. Zee, dichtbijJ het
meer Sihoe en bij
sterk bevestigd,
JSjanghai,
] g
$ 350 000
inw. • sinds 1896 voor den vreemden handeleo
$ Pend.

Hanhai (Chin. „droge zee"), woestijn ten 0. van
den Pamir, tusschen Tiens'an- en Kwenlun eb., in
doorsnee on$ . 700 K.M. breed, in een 4000 B.M.
langen, vlakken, naar het N. geopenden boog tot
aan het Chin an eb.$
reikend, met een $
uitbreiding
naar het N.Ds'oen
( J
J)en een naar het Z. (het
(
$arre
Boven-Hoan ho-bekken . De J. is de bodem van
een uitgedroogde binnenzee en heeft een steppenen
PP
woestï
woestijnkarakter;
de verschillende deel gin zijn
J
J door
la$
e bergruggen
$rn$$ $gescheiden: in het W. het kleine
Tarimbekken, in het 0. de grootere woestijn Sjamo of Gobi.
naam van twee riv. in China. 1)) L. ziji'Hankiang,
g^
riv. van den Jan ekian , welke bij Han-Keoe
daarmede samenvloeit. -- 2) Rivier in Z.-O.-China
die bijJ
in de Z.-Chineesche Zee uitmondt.
Hankeoe,
Hoe-Pe, aan den
^ stad in de provincie
P
Jangtsekiangen de Hankiang$ in het Z.O. van China, tegenover de steden Hanyang en Woe-tsjang,
826 000 inw.; het is de belangrijkste
handelsplaats
$r J
P
voor Midden-China; sedert 1861 voor den buitenlandschen handeleo
nd.
Men vindt er een Eng.
g Pe
$
en een D. nederzetting.
$
Hanley,
Stafford in het 0.
Y^stad in het aafsch.
$r
van Engeland,
in het Potteries-distr.. 66 000 inw.
$
Hannibal, stad in den staat Missouri in het midd.
der Ver. Staten, aan den Mississippi,
PP 13 000 inw.
Hannibal Carthaagsch veldheer, geb. in 246 v.
Chr., als zoon van Hamilcar Barcas. HijJbegeleidde
$
Hamilcar naar Spanje
P ] en nam, na den dood van
zijn zwager Hasdrubal,
het opperbevel ((in 220)) op
PP
P
zich, onderwierp
daaropPhet 0. deel van Spanje
rP
P ] tot
aan den Ebro en veroverde in 219 Saguntum. Dit
waPenfeit was oorzaak dat de Romeinen de uitleveringvroegen
van H. en toen deze geweigerd
$
$
$ $
werd, verklaarden zijJ Carthago
$ den oorlog$ (Tweede
Punische Oorlog). H. ondernam toen zijnberoemden
tocht over de Alpen,
p behaaldeoverwinningen
eo gn aan,
den Ticinus en aan de Trebia, in 217 bijJ het Trasimeensche meer en in 216 bij^ Cannae; bijJ veroverde
bijna
J
$geheel Z.-Italië en verscheen in 211 voor
Rome H, ad portas ! ; doch
ten slotte zag$
hij zich,hij
door
,.
gebrek aan steun uit zijn
vaderland,edwon
$
$en zich
in Bruttium te handhaven;
hij naar het, door
in 293 werd hij
Scipio bedreigde, Carthago
teruggeroepen, en 19 Oct. 202
werd hij door dezen bijJ Zama
verslagen,
waarop
$
P hij, ten
einde zijn
J uitlevering$ aan de
Romeinen te voorkomen,
700. Hannibal.
eerst naar koning Antiochus
rië vluchtte(193)en
van Sy
daarna naar koning Prusias II van Bithsnië (190);
zijn
$
toen ook daar Rom. afgezanten
zijn uitlevering
kwamen eischee,P
pleegde
hij in 183 zelfmoord door
$ hij
vergif in te nemen.
Hanno de Zeevaarder, Carthaagsch admiraal, die
de W.-kust van
omstr. 480 v. Chr. een reis langs
Afrika deed en een bericht daarover als wi'J$eschenk
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in den tempel
plaatste. Dit is, in de Gr.
P van MelkartP
vertalhig, onder den naam „PersPlus" voor ons behoudenebleven.
— H. de Groots
Groote,de voornaamste
g
tegenstander
van Hannibal ; door zijntusscheng
komst werd in 202 vrede met de Romeinenesloten.
g
Hannover, voorm. koninkrijk,
in het
J thans prov.
P
N.W. van Duitschland, 38 511 K.M. 2 ; 2 942 000,
meerend. Protest. inw., behoort voor het grootste
deel tot de Noord-Duitsche laagvlakte en wordt besProeid door de Elbe, de Weser en de Eems met talzijrivieren.
rijke
De voornaamste bronnen van bestaan zijn
aardenfokke^ landbouw en veeteelt, inz. P
^J"; de tabaks-, textiel- en metaal-industrie zijn
J er
belangrijk; in het bergachtige Z. Ham vindt men
houtteelt, mijnbouw
in 0.Jen ijzersmelterijen;
Friesland, scheepsbouw
en zeevisscheriJ en bloeiende
P
handel; men vindt er een universiteitGóttingen ,
een technische hoogeschool
(Hannover),
(
) een mijng
bouw-academieClausthal
(
) en een boschbouw-academie (Monden). H.;is verdeeld in 6 re g.-districten:
Hannover,
r, Held
Hildesheim,
e Luneburg , Stade, Osnabroek en Aurich; de „Oberpresident" houdt te Hannover verblijf.
voor
J Het wapen
P stelt een wit paard
P
oPeen rood veld; de kleuren der provincie
zijn:
geel
J g
P
en wit. — Geschiedenis. H. maakte vroeger
g deel uit
van de BrunswiJ ksche erflanden. Eerst onder Ernst
August, die in 1692 tot keurvorst werd verheven en
die door zijn
J huwelijk met de kleindochter van Jacobus I van Engeland
aanspraak
op
ng
P den troon van
P
Engeland
kreeg,
J zoon
g
g nam H. in beteekenis toe. Zijn
George Lodewijk
Lodewijk volgde hem in 1698 opP en besteeg,
g
als Georg e I, in 1714 den troon van Groot-Brittannië; diens zoon, George
9 II((van 1727-60) )wikkelde,
door zijn
J bondgenootschap
P met Frederik den Groots
g
zijn
J land in den Zevenjarigen
^ 8 Oorlog.
g Onder diens
zoon, deeheel
verengelschte
George
1760
9 III (van
(
g
g
--1820 was de regeeringgfeitelijk
in handen
feitelijk geheel
8
van den adel. In 1803 werd H. door de Franschen
bezet en in 1806 aan Pruisen af1^estaan, in 1807
werd eerst een deel en in 1810 het overige
g van H.
bij het koninkrijk
J Westfalen 8gevoegd.
g 4 Nov. 1813
werd de Britsche regeering
g
g weder hersteld. H. werd
op
P het Weener Congres
^ van 1814 tot een koninkrijk
verheven en door bijvoeging
van
0.-Friesland, Me P J ^g
^
Na
P en, Lingen en het N. Eichsfeld vergroot.
gr
George III (1760-1820) regeerden
George IV(1820
g
--1830 en Willem V 1 1830-1837. Toen opP 20
Juni 1837 de Britsche kroon aan de vrouwelijke
linie kwam, werd H. weder van Engeland
gescheig
den; Ernst August, g
hertog van Cumberland,^ besteegg
den Hannoverschen troon enaf
Jopheffing
P
g door zijn
g
van deondwet
van 1813 aanleidingg tot eenpoli8r
P
tieken strijd1837 protest
der Góttin er
P
g Zeven");
eerst in Aug.
kwam een nieuwe grondwet
tot
g
8^
stand welke in 1848 in liberalen zinewi
g Jzigd werd.
In 1851 trad H. tot het tolverbond toe. Ernst August
werd 18 Nov. 1851 opgevolgd door zij
zin blinden zoon
George
e V,
^ welke 1 Aug.
g 1855, met medewerkingg van
zijn minister Barries de grondwet van 1840 weder
herstelde, waarop
reactie volgde.
In
P de hevigste
g
g
het conflict tusschen Pruisen en Oostenrik stemde
Hannover, in de zittingg van den Bondsdag,
g^14 Juni
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1866, vóór het verzoek van Oostenrijk,om het leger
g
te mobiliseeren en toen H. het ultimatum van Pruisen, van 15 Juni, met een weigeringbeantwoordde,
overschreden de Pruisen de Hannoveraansche grens
en trokken 17 Juni de hoofdstad binnen. Niettegenstaande
de overwinning
g
8 bij
J Langensalza
g
27 Juni) moesten de Hannoveraansche troepen
Pe
de wapens gg
nederleggen. Bij
J den vrede van Praagg
(23 Aug.)
George
g V
g werd H. aan Pruisen toegewezen:
g
rotesteerde tevergeefs 23
PSept.)
daartegen.
( Set. daarte
g .
Na den dood van George
g V(12
( Juni 1878)) bleef diens
zoon Ernst August,
hertog
u9
g van Cumberland, zijn
aanspraak
op
P
P den troon handhaven. Diens zoon
Ernst August huwde met een dochter van keizer
Wilhelm II, deed afstand van zijn
en
J aanspraken
P
werd hertog
1^ van BrunswiJk ((z. a. en op
P Cumberland).)
Hannover, hoofdst. van de Pruis.rov.
en van
P
het reg.-distr.
H. (5717
K.M 2., 748 000 inw.),
(
g
302 000 inw.; technische hoogeschool,
hoogeschool
8
g
voor veeartsen, koninklijke
bibliotheek; belangrijke
^J
nijverheid
(spinnerijen,
s
s
weverijen,
en,
i
J
J
J
(P
ken, ijzergieterijen);
handel in landbouwproducten;
wA
ledermarkten.
Hanoi, hoofdst. van Tonkin aan den r. oever van
de Songkhoi
(over
welke een brug ligt) 137 000
(
g
de zetel van denouverneureneraal
van
g
g
Fr. Indo-China en sedert 1874 een vrijhaven.
Hanotaux, Gabriel, Fr. staatsman,eb.
g 19 Nov.
1853 te Beaurevoir (Aisne), in 1885 werd hijJ raad
van legatie
te Konstantinopel,
in 1892 directeur
bij
g
P
]
het ministerie van buitenl. zaken; van Mei 1894 tot
Oct. 1895 en wederom van Aril
P 1896 tot Juni 1898
was hijJ min. van buitenl. zaken; hijJ werd in 1897 lid
van de Académie, schreef : „Histoire du Cardinal
Richelieu" (2 din., 1893-96), Histoire de la France
contemporaine"
(1903)
(
) enz.
P
Hanover,^P1. in het 0. van de Z.-Afr. KaapPP
prov.,
ten Z.W. van De Aar.
Hansa hansa, hanze, heetten in de Middeleeuwen
de verbonden van enkele kooPlieden en later van
koopsteden.
Zoo vormdenbij
bivv. in de eerste helft
P
13e eeuw een aantal steden in de Nederlanden en N.-FrankrijkB
e met
Oudenburg,
( ^g
1^
Oostburg,
Oostbun , Damme, Thorout, Aardenburg,
g Yperen
P
met Dixmuiden, Belle, Veurne en Po erin
P ghe,
Wijnonbergen,
RiJ ssel en Doornik en Orchies)) een
J
g
„Londensche H." onder leidingg van Brugge
gg en wier
handels
handelsgebied
zich uitstrekte van Troyes tot Londen.
g
Alleengroothandelaren
konden er lid van zijn
zij en
^
voorrechtenenieten.
„De kooplieden
van
P
g
Groningen, Stavoren, Kam
e Zwollef Deventer,
P^
Zutphen,
Utrecht,^ Dordrecht en Middelburgg stonden
P
.;somzelfin
in het laatst der 13e eeuw in goede
e betrekking
g tot de Gotlandsche H., die onder
Hamburgs
Hambun en Lubeck's leidingg weldra Oost- en
Noordzee beheerschte — de kern, waaruit zich in het
midden der 14e eeuw het groote steden-verbond
der H. ontwikkelde" (Prof. Blok). Dit verbond, de
Hansa Alemanniae of Teutonica nam in de 2e helft
der 14e eeuw eenoote
P
^ vlucht. Het verkreeggre
vile 'ën van vreemde vorsten en beheerschte de
noordelijke
zeeën. Bru
Brugge
e en Dordrecht waren
J
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in dien tijd in de Nederlanden afwisselend deoote
gr
den handel derH.OokAmsterdam,
middelpuntenvan
P
Den Briel, Zierikzee, Deventer, Harderwijk,
J Elburg,
g
Groningen,
Nijmegen,
Arnhem, Roermond behoorJ g
g
den tot de H. ; Zwolle trad toe in 1407, Stavoren in
1412, Kamen
P in 1441. Steden van minder beteekenis
werden niet als leden maar als vrienden der H.
PgenomenDoor
oor voor
^^vrunden von der Hanse" opgenomen.
spoedige oorlogen tegen
g
g Denemarken en Noorwegen
verkree zij in 1370 en 1376 uitbreiding
verkreeg
g harer
en de heerschappij over de Oostzee.
privilegiënPPJ
De H. die eerst in drie, later in vier districten (het
Wendische, het Westfaalsche, het Saks. en het
Pruis.) was verdeeld, hadeen
g eigenlijke
g J bondswet.
Te Liibeck werden de R.-da en(vergaderingen)
g
gehouden.
Op den duur bleef de verhoudingg tusschen
P
de H. en de Nederl. koopsteden
niet goed. De Ned.
Psg
kooFlui bepaalden
er zich niet toe hun goederen
g
P
naar de 11.-kantoren of H.-steden te brengen,
doch
g
voeren zelf naar de Oostzee en werden scherPe concurrenten van de D. 11.-steden aan de Oostzee. Van
1438-1441 voerden de Hollanders onder aanvoeverring
met de H. Deze
g
g van Amsterdam oorlog
omstandigheden.
De ver keerde toen in moeilijke
J
^
rijke in 1397 korteeni$^g
' der 3 Scandinavische rijken
haar suprematie
in het Noorden; zij
zij had een
P
zwaren strijdte voeren met de zeeroovers op
P de
Noordzee-kusten. In 1407 besloot de H.-dagg
geen
tenzij in een
$goederen in de Oostzee toe te laten, tenzij
Hansestadekocht.
Dit was tegen
g de Roll. vrachtg
vaartericht eng
gaf den Hollanders
aanleiding
g
zich met de Denen tegen de Oostzeesteden te verbinden. Hoewel de Hollanders 45oote
oorlogsche^
gg konden
P en in zee hadden, moesten zij het afleggen,
het althans niet van de H. winnen, die den korenuitvoer naar Holland stop
P zette. Na den Vrede van
Kopenhagen (6
Sept. 1441) behoefden de Hollanders
^
zich niet meer aan het handelsstelsel der H. te onderwerpen.
Nog
herhaaldelijkkwamen botsingen met
rP
gg
de H. voor, wier aanzien inmiddels zeer taande.
Het steeds krachtiger
g g der vorsten
g wordende gezag
dwong
g in de 16e eeuw de binnenlandsche steden tot
uittredingg en onderlinge
geschillen tusschen de zeegg
steden, samengaand
met het ontstaan der directe
g
verbindingen, verzwakten de H. zij Jwist zich in de
15e en 16e eeuw nog
g met succes staande te houden
tegenover
de Scandinavische Unie-koningen
(in
^
g
g
1523 onttroning
) doch daalde
g van Christiaan II),
van steden, uitsluitend
daarna tot een vereeniging
gmg
ter bevordering
De
g
g van commercieele belangen.
Dertigjarige Oorlog
Oorlo voltooide haar totalen ondergang
g •^ in 1630 sloten Liibeck, Bremen en Hamburgg
een onderling
g verbond, hetwelk in 1641 werd vernieuwd. De laatste Hansadag,
g in 1669, verliepP zon der eenig resultaat. P
De naam en de nalatenschap
vielen aan deze drie steden ten deel.
Hansweert,^ betrekkelijk nieuw dorpP in de Zeeuwschaem.
aan het Z.-einde van het
g Kruiningen,
g
Z.-Bevelandsche kanaal, begon
g opP te komen in 1852,
werd,
wer
toen met hetaven
van het kanaal begonnen
gr
g
in 1900 ong.
g 1100 inw. ; stoombootveer over de
Westerschelde naar Walsoorden.

HanYyang. 1)) Eigenlijke
naam van de hoofdsi.
J
8
van het voorm. keizerrijkKorea, zie op
P Seoel. —
2) Stad in derov.
Hoepei
P
Pe in het 0. van China, oop
den r. oever van den Jan8^ekian ,g
tegenover
Hangenover
keoe, 100 000 inw.
Ha
gem. in het 0. van N.-Brabant, aan de
p si g
spoorlijn
s oorlijn Bostel--Wezel, 1159 inw.
of Alfoerenzee,
eelte van de
het
t
Austraal-Aziatische Middelzee tusschen Australië
de Torresstraat, N.-Guinea en Timor.
vroeger
bij personen van hoogen
Harakiri, deg
JP
g rangg
in Japan
wijze van zelfmoord door
J wijz
P gebruikelijke
g
opensnijding
P
g van den buik; thans steeds meer in onbruik rakend; heteschiedde
vrijwillig
of o bevel,
op
g
ten einde zich opP eervolle wijzeaan de doodstraf te
onttrekken.
Harald, naam van eenige
g Deensche koningen,
g
waarvan H. Blauwtand de eerste was, die over het
geheele
land regeerde
(zie op
).
g
g
P Denemarken).
vang Eng,
Harald, naam van twee koningen
g
waarvan de tweede 11 Oct. 1066 in den slaggbij^
Hastings
g Willem den Veroveraar sneuvelde.
g teen
Harald,^ naam van eenige
g
g koningen
g van Noorwegen
uit de vroegste
van dat land H.I. Harg
gs geschiedenis
fagr (d. i. „Schoonhaar"),} veree ' de de Noorweethe
PPgest
tot één rijk;est. in 933.—
^ landschappen
Hardvochtige"),1046—
HI Hardraade ^ d. i. ,de
^
66, overwon als aanvoerder der keizerlijkelijfwacht
te Konstantinopel
e ^(tot 1042)) de Saracenen, sneuvelde 25 Sept,
bij1 Stamfordg
P 1066 in een gevecht
bride
g in Engeland.
g
Harar. Zie Harrar.
Harborne,^ s tad in het ^
graafschap
P Warwick, Z.W.
van Birmingham
Birmin g
geland,14000inw.
Liineburg,
Harburg,
g
g, stad in het Pruis. reg.-distr.
, opPden 1. oever der Z.-Elbe;
dicht biJj
g
met Lauenburch tezamen 67 000 inw. ; belangrijke
g^J
nijverheid
en handel.
Harcourt,^ Sir William Vernon, Eng.
g staatsman,
geb. 14 Oct. 1827, vanaf 1868 liberaal lid van het
Lagerhuis ;^ werd in 1869 hoogleeraar
in het volkeng
recht te Cambridge,
g ^ van 1850-85 was hijJ min. van
binnenl. zaken, van Jan. tot Juli 1886 en van
1892-95 kanselier der schatkist; ookolitiek
P
est.1Oct.1904 te Nuneham Park.
schrijver;
Jg
re BerHardanger,
Harden
er landschap
P in het ambft Siind
on .
g 6026 K.M $., ong
genhus in het Z. van Noorwegen,
000 inw. • met den berggroep
ggr P H.-f eld (tot 2054 M.
hoog)
gen den veelvertakten H.-fjord, meer dan 100
fjordenvan Noorwegen.
K.M. lang,
g
g^een der schoonste fjorden
Harden Maximiliaan, D. journalist en schrijver
geb.
20 Oct. 1861 te Berlijn,
J^ sedert 1892 redacteur
g
politieke en
van het weekblad^^Zukunft"^ schreef Po
onder
den titel A ostata" (2 dln.,
sociale essays
Ys
P
1892);
door zijn
J onthul,
g ]jaren geleden
)^ was eenige
g
linen
van personen
in de
P
J
g over schandelijkheden
onmiddellijke
omgeving
J
g
g van den D. keizer oorzaak
hovevan den val o. a. van den zeer invloedrijken
graaf von Eulenbur9.
ling,
g$^
in het N. 0. van de
Hardenberg
^ (Ambt),gem.
g
P HeemProv. OveriJ sel 10 074 inw. omvat de dorpen
se Lutten en Slagharen.
g

HARDENBERG (STAD)—HARINGVISSCHEN.

(Stad),
Hardenberg
Hard
), ggem. in het N. 0. van de prov.
P
g (ta
P den 1. oever van de Vecht,
0ver"
^J seI
^ 2029 inw.^op
halte van den stoomtram Heemse-H.-Dedemsvaart.
aron von, als D. schrij, baron
Hardenberg,
arden b rg, Friedrich
ver bekend onder den naam Novalis, geb. 2 Mei
1772
te Wiederstadt in het Mansfeldsche gebied.,
7
g
werd in 1799 assessor bij
J het bestuur der zout ^oe ven te Wiessenfels, aid.est.
g 25 Mrt. 1801; hijJ was
eeen der uitnemendste vertegenwoordigers van de
rromantische school, schreef den (onvoltooiden)
(
an Heinrich van Ofterdingen"
en geestelijke
roman
g
J
g
en mystieke
liederen en gedichten.
g
Y
ug , vorst von, D. staatsman,
ener
Hard
b g,Karl August,
geb. 31 Maart 1750 te Essenrode in Hannover,
werd in 1791 Pruis. staatsminister, sloot in 1795
te Bazel den vrede met Frankrijk,
J werd in 1798
kabinetsmin. te Berlijn,
k
J, was van 1804-5 en in
min. van buitenl. zaken en werd
1807 opnieuw
P
I.
beslist tegenstander
van Napoleon
g
eerst toen een be
p
voerde oote
hergroot
werd
hij rijkskanselier,
wr hij
In 81Oe
(belastinghervorming, vrijheid
vormengen
J
macht bevrijding
van het ambacht,
J g der boeren)) werd in
1814 ene
in den vorstenstand verheven; na 1815 ijverde
hij
voor het invoeren van een volksverhij tevergeefs
g
'
tegenwoo rdigmg,
ggest. 26 Nov. 1822 te Genua.
Hardervisschen (M
)^ familie van stekelu9 ilidae
vinnige
g visschee hoofdzakelijkzeevisschen, waarvanéén soort bij Jons inheemsch is: de gewone
harderit
( u9chelo)) die
ong. 30 c.M.
J
ggewoonlijk
langg is en tot 4 K.G. zwaar
wordt. In Zeeland (inz.
Tholen)) wordt van Mei
701. Hardervisch.
tot omstr. half Sept.
P spePe
(o P
eiaal naar
H.gevischt
brengst in 1913: 25 327 K. G., ter waarde van f 2983).
Gelderland aan de
Harderwi
!^ kggem. in de prov.
P
Zuiderzee 7589 inw.; deem.
g omvat behalve de
stad H. het dorp PHierden en de buurt Tonsel; in
vroeger
tijd een belangrijkehandelsstad, zelfs
g
eenmaal lid der Hanse; van 1648-1811 was er een
en tiJ d zetel van het Koloniaal
hoogeschool^
• langen
Werfdepot,
P^ waarvan de dienst sinds 1 Mei 1907 oP de
Koloniale reserve is overgegaan,waarvan een afdeelingte H. is gevestigd.
g
g
15
Hardie,^ James Keir,^ Eng.
g volksleider, geb.
g
sinds
Aug.
g 1856 in Scholtand,^ eerst mijnwerker,
1882 journalist, werd voorzitter van den
mijnwerkerver.
in Ayrshire
en in 1903
J
Yr
van de „Inde Pendent Labour Party",
Y een
soc.-democratische ver.; sinds 1892 met
korte onderbrekingen
g van het Lagerhuis;
g
g sst. 26 Sept.
P 1915.
in het Z.O. der prov.
Hardinxveld,
P
^ gem.
g
Z.-Holland, aan de Merwede(
Merwedeveer
vee naar
), 5888 inw., strekt zich l'/2
uuraans
ver langs^de Merwede uit;
g
station Giesendam—H. van de lijn Gorinchem-Dordt.
Hardt Haardlggebergte in het Beiersche reg.g .dist. Palts, N. voortzettingg der Vogezen, in den
Kalmit 683 M. hoog.
g
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(d. i.
ng
Hardwar (Hurdwar), ook wel Gangadwara
,Gang
es Poort" ,) stad in de Ver.-Prov. (N.-W.-Prov.,
(
te genw. Agra),
^ in het N. van Voor-Indië, aan den
Gan es, 26 000 inw. ; bedevaarts- en marktplaats.
Ganges,
P
Groningen,
Haren, g em. in het Z. van de prov.
P
g
ten Z.W. van Groningen,
6416 inw., omvat de
g
dorpen
H.
en
Zuidlaren
aan
de
Drentsche
grens
rP
In
op
P den Hondsrug.
g 1000 inw.;
g Het dorpP H. telt ong.
tuchtschool.
Haren, Onno Zwier van, Ned. staatsman en dichter,wer
AP . 1711, werd de verg eb. te Leeuwarden 2 Apr.
trouwde van stadhouder Willem I V en benoemd tot
geschiedschrijvervan
Friesland 1734 , grietman
g
van West-Stellingwerf
(1792), commissaris-generaal
g
g
der Zwitsersche troepen,
P
lid der Staten van Friesland, van den Raad van
State, van de Admiraliteit
van Amsterdam, van de
Staten-Generaal,
GedePuteerde te Velde,ezant
g
bi' de Protest. Zwitserbij
sche kantons, enz. Hij was
eenetrouw
vriend van
g
het Huis van Oranje, doch
had een afkeer van den
hertogg van Brunswi'k.
,7 Na 702. O.Z. van Haren.
den dood van Willem IV
noopte
P een zedenschandaal, waarin hij betrokken
was, hem den Haagg te verlaten en zijn
J betrekkingen
g
op
te geven.
Sommigen
P
g beweren dat H. onschuldigg
g
was en het slachtoffer van intriges
vijanden.
g zijner
Hij
Hij stierf 2 Sept.
g H. was niet
P 1719 te Wolvega.
alleen staatsman, doch ook rechtsgeleerde,
wijsgeer,
g
natuurkundige,
godgeleerde
en ook als dichter
g g
g
verwierfhij
hij ooien roem, o.a. door zijn
J gedicht
g
„De Geuzen" (le druk onder den titel ,Aan het
Vaderland" in 1769).)
car8p
el,ggem. in het N.
Harenkarspel
p of Harin9
van derov.
P N.-Holland, 2752 inw., bevat de dorpen
rP
H., Dirkshorn en Tuitjehorn
en eenige
]
g buurten.
Harin
^isschen(Clu
peidas) , tal van soorten tellende familie van niet zeer groote zeevisschen, in
alle zeeën verbreid; zijJ leven in ontzaggelijke
gg J scholen
aan de oppervlakte
der zee. Naast de schelvisschee
PP
zij het hoofddoel der zeevisscherJ . Tot de H.
zijn
J zij
behooren, behalve deewone
H. de ansjovis,
ansjovis, de
g
r^jaan^^

703. Haring.
g

i

sprot,
de sardJ^
n de elft de fint (deze beide komen
P
ook in de rivieren voor) en de menhaden. Deewone
g
H. Clup ea hars
ngus
} heeft een blauwgroenen
rug;
^
g
de zijden en de buiklinsteren
in alle kleuren van
g
den regen
hij komt in gr
g; hij
groote massa's in de
g
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HARINGVISSCHEN—HARPOEN.

Noord- en Oostzee voor. De H. is buitengewoon
legt 40-60 000 eieren).
vruchtbaarhet
wijfje
(
De harin isscheri in vroeger eeuwen de ,Groots
Visscherï
" of 's
lande principale
goudmijn"
J
P
Pa 8
J ^enoemd is, hoewel niet meer in dezelfde mate als
vroeger,
g ^ toch voor ons land nogS van beteekenis.
In 1912 werd zijJuitgeoefend
door 52 stoomschepen,
P
8
547 sloepen,
loggers
en kotters en 122 bommen.
gg
P
In 1912 was de haringaanvoer in ons land ruim
71 mill. K.G., die ruim 11 mill. gulden opbrachten.
P
De H.-visscherf
J wordt behalve op
P de Noordzee
en, o kleinere
ook opPop
de Zuiderzee uitgeoefend
schaal, ook opP de Oosterschelde.
8 prov W.-Vlaanderen,
in de Belg.
Harlebeke,
r gem.
g
N.O. van Kortrijk,8446 inw.
d
gem. in het N.W. der prov.
Friesland,
Harlingen,
P
g ^g
10 3$4 inw. aan de Zuiderzee en aan de lijnen
H.-Nieuwe Schans en H.-Stiens; de belangrijkste
havenP1. van Friesland, geregeld
stoombootverkeer
8 8
met Amsterdam, H Londen, Goole en Leith,
Vlieland en Terschelling. In 1913 kwamen er binnen
339 stoomschepen
en 3 zeilschepen
en voeren uit
P
P
384 stoomschepen
en 2 zeilschepen.
Ten Z. der
P
P
stad op
p den zeedijk
^J de ^,Steenen Man", een in 1774
vernieuwd monument voor Caspar
1^ Robles, een SP.
stadhouder, die veel deed voor het dijkwezen
(in
( de
J
2e helft der 16e eeuw).
Utrecht, aan
Harmelen,
P
^ Sgem. in het W. der prov.
den Ouden Rijn,1920 inw.; station van den lijn
Amsterdam—Rotterdam en Utrecht—Rotterdam.
Harmodius en Aristo
g iton(Gr. Harmodios en
Aris eiton twee Atheners, die in 514 v. Chr.
een aanslag ondernamen tegen Hipparchus en
hadden,
Hip1^
'as. Toen ze Hipparchusgedood
g
A. vluchtte doch
e e en en afgemaakt,
werd H. 88^P
8
werdevat
en stierf den marteldood. ZijJ werden
8
later te Athene vereerd als vrijheidshelden.
geb.
7
Harnack,^ Adolf,
f D. Protest. godgeleerde,
l^
g 8
Mei 1851 te DorPat werd in 1876 hoogleeraar
g
te
Leipzig, in 1879
te Giessen, in 1886
Marbur
te
g , in
1888 te Berlijn; in
directeur1905
generaal der Koninkl. bibl. ald.;
in 1911res.
van
P
de Kaiser-Wilhelm-Gesellschaf t"
(tot bevordering
der wetenschapP
pen); schreef tal
van historisch-theologische werken
eneeft
de ^^Texte
g
und Untersuchun8en zur Geschichte
704. Milaneesch harnas uit
der altchristl. Li16e eeuw.
teratur" uit (1882
e. v. j.).
der Middeleeuwsche wapenHarnas, datedeelte
P
8
rusting,
J te bevei8^hetwelk diende om het bovenlijf

li^en, oorspr.
Pr. bestaande uit dierenhuiden, bedekt
met schubben van hard hout,aardenhoeven
of
P
schobbejak
metaalvandaar
of
? ) , later pantser(
P
maliehemden van Jijzeren ringen,
en nog
$ later
8
ijzeren
laten
pantsers, geheel
van ijzeren
platen.
P
S
P
Haroen met den bijnaam Al-Basjid, d.i. de
rechtggeleide", Abbassidisch kalief, regeerde
vanaf
e8
786 bevorderde de ontwikkeling
g der wetenschaPen gest. 24 Mrt. 809 J
te Toes;^
zijn deugden
zijn
pen,
^J
het onderwerp
volksvertellingen
rP van legendarische
g
g
Duizend en eene nacht"). Zie ook op
P Barmakiden.
Haromszek, comitaat in het Z.O. van Zevenburmet
gen, 3893 K.M2., 148 000 inw.; hoogvlakte
g^
^
dichte bosschee, landbouw, veeteelt; minerale
bronnen ; hoofdst. SeP si-Szent-G
^iir
^.
Harpago
p^ (Lat. ,enterhaak" , door Plautus in
overdrachteli
voor roofzuchtigS
^
J ken zin gebruikt
de naam van den vrek in
mensch, vandaar Harpagon,
P^
l'Avare" • sindsdien veelgebruikMolière's blijspel:
g
te betitelingg van een vrek.
Har us
^ minister van den Medischen koning8
hij den te vondeling8e
Ast es die hem, toen hij
Astyages,
8
redde, tot straf het vleesch van zijn
zij
legden Cyrus
y
gen zoon als spijs liet voorzetten. Uit wraak stiet
den koning8 van den troonenonderH. met Cyrus
y
de verwoesting
rijk
wierp,
$^ van het Lydische
Y
Pi
(in 548),
), Gr. steden van Klein-Azië aan de Perzische heerschappij.
PP
schatmeester van Alexander den Groots,
Harpalus,
p
vluchtte bij) diens terugkeer
van den Indischen veld8
tocht in 325 v. Chr. met 5000 talenten naar Athene
en later naar Kreta, waar hijJ werd vermoord. Van
zijn
waren 700 talenten inde staatskas
0 bezittingen
^
te Athene achtergebleven; toen men die aan de Macedoniërs wilde teruggeven,
Sg ^ontbrak de helft. Demosthenes e.a. werden toen van verduisterings bepro-deswegeveroordeeld (Harpalisch
schul ' d en deswe
( rP
Harper's Ferry, stadje in het3O. der V.S. van N.Amerika in den staat W.-Vir . 'ë aan de Shenandoah en de Potomac, on g. 900 inw.; bekend door
tal vanevechten
in den Secessieoorlog.
^
8
van weerhaken voorzien
H
n pijlvormig,
een 1,2-1,5 M. langen
ijzer,
8re
8>
J ^ 60-90 c.M. lang,

a. als handwo
705. Harpoen:
rP
rPtui
l^,
b. als schiettuig.
lijnbevindt,^J
bij
steel en een ring,
^^waaraan zich een lijn
walvisch- en dolfijnenvangst
of
^
1 ^ door den harpoenier
met de handewo
8 ^n^ of uit een klein kanon
8eschoten.

HARPIJEN—HARTJESDAG.
Harpijen,b
^j Homerus 8godinnen der alles meesleeP ende stormen bij
J Hesiodus schoonlokkige
g
gevleugelde
meisjes; bij
bi lateren afzichtelijke mongi
8
sters half vrouw en half roofvogel.
g (Zie de fig. bij
Sirenen.)
Harraden,^ Beatrice, Eng.
8 schrijfster, ggeb. 24 Jan.
1864 te Hampstead, schreef
o.m. den roman „Ships
Ps
thatass
welke zeer veel
(
$ (1893),
P in the night"
succes had.
Harrar Harar, Hurrur), oostelijkste
J
Pprov. van
Abess3m
ié ^hoogland,
de waterscheiding8vormend
$
tusschen Hawasj en Joeb(i
Joebin den Abdoel tot 3500 M.
; hoofdst. H.
H.,40 000 inw.
g)
hoofdst. van den staat Penns ^lvanië
Harrisburg,
g^
in het N.O. der Ver. Staten, aan de Susquehannah,
q
64 000 inw.; staalfabrieken, kolenhandel.
Harrismith,
P
^ stad in het N.O. van de prov.
van de Unie van Z.-Afrika, aan
Oranjevrijstaat
den sspoorw.
oorw. Port-Natal—Betlehem, 6800 inw.
Harrison,William Henry,
y de 9e Ppresident der V.
Staten van N.-Am., geb. 9 Febr. 1773 te Berkeley
gouverneur van
Vir ' 'ë was van 1747-1814 viceIndiana, versloeg
g
g van 1811-13 de En elschen
1841—
meermalen in Canada, werd voor het tijdvak
-- Zijn
45 totresident
gekozen;
est.
4
Apr.
P
$
$
P
kleinzoon Benjamin H.,
H. de 23ste president
der Ver.
P
Staten geb.
(
)
$ 1833 te North Bend (Ohio),
$ 20 Aug.
werd in 1853 advocaat te Cincinnati, in den Burgervan 1880-86 republikeinsch
oorlog
generaal,
$$
P
lid van den Senaat, van1889-93president
1889-93resident, daarna
$leeraar aan de Leland-Standford-universiteit
(Californië);
est. 13 Mrt. 1901 te Indianapolis.
Polis
(
) gest
Harrogate
ate
} , badP1. in het N.O. van
( Harrow9ate
graafsch. York (West Riding),
Engeland
in het ^
$
g
34 000 inw.; sterk zwavel- en staalhoudende
bronnen.
Harrow, H. on the Hill, stad in het Z.O. van
in het aafsch.
Middlesex; 17 000 inw.;
Engeland,
8
^
beroemde school voor de hoogere
8 standen.
plantensappen,
die voorkomen
Harsen ( Resinae
} ,P
PP
in de hars
a en((holten in de organen)) van vele
9 n9
plantenen die bestaan uit koolstof, waterstof en
P
een weinig$ zuurstof. Vooral in tropische
gewassen
P
$
komt veel hars voor; ten onzent ook in coniferen en
wel in alle deelen derlanten,
doch het meest in de
P
bast der boomen. Soms vloeit de H. vanzelf uit de
plant,
soms wordt dit uitgelokt
of bevorderd door
P
$
insni'din
insnijdingen.
en. Meestal zijn
J de IJ. vermengd
$ met
aetherische oliën, welke er door distillatie met waterdamP$rJ
uit verwijderd
worden. De belangrijkste
H. zin:
J dennen-H., copal,
P damar-H. benzoë•H. >
ashalt
mastiek, barnsteen enz.
P
Hart(Cor), het middelPunt van het bloedvatenstelsel, ligt
als een holle spier,
van een
P ter grootte
8^
vuist, omgeven
door den hartzak (pericardium),
in
p
$
de linkerhelft van de borstholte, wordt door een
peesachtig
$ tusschenschot,
^ dat bij
P
J het embryo
rY een
opening
verdeeld in twee gedeelten,
P $ heeft, overlangs
$
8s
die ieder weer verdeeld zijn
J in een boezem en een
kamer. Tusschen Tederen boezem en kamer en eveneens aan de uitmonding der groote aderen bevindt
zich een klapvlies^
(valvula), dat den bloedsomloop
P
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in het hart slechts in één bepaalde
richtinggmogelijk
P
maakt. De inwendige
$ ruimten van het H. zijn
J bekleed met een teer weivlies(endocardium). De hartspier
wordt ggevoed door de uit de aorta onts PrinP
De rhythmische
samen ^
g
8ende kroonslagaderen.
trekkm^ en verslapping
PP 8 van het H. veroorzaakt
den bloedsomloop.
f Door de sluitingg van de kamerboezemkleppen
bij
J de samentrekking
PP
$ der hart-

R

706. Hart. R. A. rechterboezem; R. V.
rechterkamer; L. A. linkerboezem; L.V.
linkerkamer; A. 0. aorta; V.C. bovenste
holle ader; P. A. longslagader;
lon$ader.
P. V.
kamers (systole)
y
) en e sluiting
$ van de slagader$ der
kleppen
bij
worden der
J
J het verslappen
PP en wijder
PP
kamers diastole ontstaan de, voor de dia ose der
kamers(diastole)
het embryo
H.-ziekten zooewichti
e H.- tonen.
8 8
J Bij
rY
trekt het H. zich 150 maal in de minuut samen, bij
volwassenen 70-80 maal. De ziekten van het H.
betreffen ofwel den H.-zak, ofwel het vleesch van
het H., ofwel het binnenste weivlies met of zonder
het klapvliezenstelsel,
of wel de zenuwen van het
P
H,hartklo
in en)8
gaan,
(
PP
$ door haar invloed opP de
werkzaamheid van het H.^gP
gepaard met kleine of
ernstige
$ storingen
$ in den bloedsomloop.
P
Harte Francis Bret, N.-Am. novellenschr.,eb.
$
25 Aug.
$ 1839 te AlbanyY (New York), woonde van
1854-71 in Californië, daarna te New-York, werd
in 1877 consul te Krefeld, in 1881Glas
te $ow en in
1885 te Londen; $est. 6 Mei 1902 te CamberleyYbij
^J
Aldershot; schreef avontuurlijke
verhalen:»The
J
luck of Roaring Camp" (1868), Outcasts of
Poker Flat" (1869) enz.
Hartebeest. Zie op
p
P Antilopen.
Hartford hoofdsi. van den staat Connecticut, in
het N.O. der Ver. Staten, aan de Connecticut en de
Park River, 99 000 inw.
wordt den 3den Maandag van Augus.
Hartjesdag
tus in sommige achterbuurten van Amsterdam door
allerlei
uitspattingen
gevierd;
de kinderen trekken
verkleed door de straten; H. is volgens sommigen
ontstaan uit het feit, dat vroeger
^
$ op
P dien dag$vrij
gejaagd
$^ mocht worden in de duinen bij JHaarlem.
40
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hartjasje
] ] gers".)
((De feestvierenden heeten nogg»
Hartlepool,
g
per , zeehaven in het N.O. van Engeland,
in het graafsch. Durham, ten N. van de Tee-moninw. ^ • 4 K.M. ver ervan verwijderd
ding;
g, 21
J
West-H. met 64 000 inw.
eb. 23 Febr.
Eduard, von, D. wijsgeer,
Hartmann,
^ ,g
1842 te Berlijn,
J nam in 1865 als Pruis. officier, wegens een ziekte aan de knie ^ontslagguit den dienst,
• hijvereenigd
vereende
gast. 5 Juni 1906 te Grosslichterf elde^J
Schopenhauersche
Pphilosofie van den wil met het
P
Hegelsche ontwikkelings-s
Ysteem tot de „ Philosofie
van het onbewuste" ; zijn
J meest bekende werk is:
Philoso hie des Unbewusten" ((1869, lie druk
„P
1904).
J de Etruscan
Harespices(Lat.; enk. hares pex), bij
en Romeinenriesters
der
g
P
^die uit de ingewanden
offerdieren en ook uit bliksem en donder voorsPellinen
g deden.
universiteit
te Cambridge
Harvard University,
g
,
in Massachusettsz.
Massachusetts( z a.).
eb. 1 Apr.P 1578
ggeb.
Eng.
wijsgeer,
Harvey, William,^
te Folkestone, werd in 1615 hoogleeraar in de ont1658 te Hampleedkunde te Londen • est. 3 Juni P
stead; was de ontdekker van den bloedsomloop
(1619) en deondle
er der nieuwere P
h siolo
'e.
Y ^
grgg
Harwich,
, versterkte zeehaven in het Z.O. van
graafschap
Engeland,
^ in het ^
P Essex, aan de mondingg
8
van de Stour, 14 000 inw.; zeebad; scheepswerven;
P
dagehjksche
verbinding
J
8 met Hoek van Holland
(Harwich-bootee).
Harz,,P
op zichzelf staand geb.
in N.-Duitschland,
g
tusschen de Saale en de Leine, 98 K.M. langg en 33
K.M. breed, 2312 K.M. groot,
tot Pruisen, Bruns8T
wik
J en Anhalt behoorende, naar het N. steil, naar
het Z.O.looiend
afloopend,
wordt verdeeld in
P
g
N.W.,
Ober- en Unter-H. De Ober-H. is het hoogere,
g
aan delfstoffen rijke
deel, in den Brocken z. a.) 1142
J
M. hoog;
g> de Unter-H.> van het N.W. naar het Z.O.
in hoogte afnemende,
is in den Grossen Ehrenberg
g
635 M. hoog.
g De H. is zeer rijk
J aan delfstoffen, inz.
zilver, lood
ijzer,
, koer Pzwavel, arsenicum; de
sinds de 10e eeuw uitgeoefende
mijnbouw
houdt
J
g
20 000ersonen
bezig.
g
P
Hasdrubal, naam van verscheidene Carthaagsche
veldheeren. -- H.,
H. schoonzoon van Hamilcar Barcas,
breidde de macht van Carthage
Pa] waar
g uit in Spanje,
hij
stichtte, werd in 220 v. Chr. ver^J Carthagena
g
moord. — H.,
H. broeder van Hannibal, voerde, na
diens vertrek naar Italië, krijg
teen de Romeinen
Jg g
in Spanje,
J broeder
P zijn
P ]^ kwam in 207 over de Alpen
te hulpP en sneuvelde bijJ de riv. Metaurus.
Hasebroek, Johannes Petrus, Ned. schrijveren
dichter,,ggeb. 6 Nov. 1812,^ werd in 1836 predikant
P
te Heiloo in 1843 te Breda, in 1849 te Middelburg,
g
in 1851 te Amsterdam; ald,est.
g 29 Mrt. 1869;
van Waarheid
en
vooral bekend als de schrijver
„
Droomen", die hijJ in 1840 in het licht gaf
g onder
heteudoniem
Jonathan.
Ps
Has is Arab.
een uit den bloesem van de In(
dische hennep
P bereide narcotische stof, dient in het
Oosten, als confiturenenten
of
evenals
g
^ gerookt
g
opium,
P ^ als bedwelmin^middel.

Haskerland,, ggem. in het Z. van de prov.
Friesland,
P
7759 inw. bestaat uit de dorpen
rP Haskerdi Jken ,
Haskerhorne Joursemeentehuis
, Nyehaske,
e,
(g
Y
Oudehaske, Snikzwaagg en Westermeer.
Haskowo,, Bulg.
g stad. Zie Chaskói.
Hasli, H. im Weisaland, Hasletal, h et hoogste
^ e
gdeelte van het dal der Aare, in het Zwits. kanton
Bern, van den Grimsel tot aan het Briënzer Meer.
Haslingden,
Lancaster in
8T
g , stad in het graafsch.
het N.W. van Engeland,
19 000 inw.; industrie.
8
van Haarlem, ald.
Hasselaar,, K enau, burgeres
g
geb.
in 1526, werd beroemd om den moed, dien zij
zij
g
betoonde bi'
g 8 van Haarlem in 1572
J de belegering
en 1573, streed aan het hoofd van 300 vrouwen
• est. in 1588 of 89 te Haarlem.--Haar neef
mede;^g
het belegg vaandrigg
Pieter Dirksz. H. wasedurende
g
zochten de Spanjaarder burgerij. Na de overgave
g
P]
den hem ten huize van zijn
J moeder, doch grepen
^P
zijn
P P. aanstonds zeide:
J broeder Nicolaas, waarop
— Zooi'gijden vaandriggzoekt, die ben ik! Hij0 werd
manAmsteruitgewisseld,
^ vestigde
Pte
g zich als koopman
g
dam en was een derondle
ers der Ned. 0.-Ind.
^ gg
Comp.
J stierf 1615 of 1616 te Amsterdam.
P Hij
prov. Limburg,
Hasselt,
: hoofdst. der Belg.
8P
g aan
de Demer; 17 274 inw.; hier versloegen
g 6 Aug.
8 1831
de Nederlanders onder den prins
van Oranje
P
^ e de BelDaine.
g
8en ondergeneraal
Hasselt,, ggem. in het N.W. van de prov.
Overijsel,
P
J
aan het Zwarte Water, 2337 inw. H. ontving8 in 1252
stadsrechten en behoorde in 1376 tot de Hansesteden.
Hastings,
in het
g , stad in het Z.O. van Engeland,
g
graafsch.
Sussex, aan het Kanaal, een der Cinque8rq
Ports (z. a.), 61 000 inw. ; hier werd 14 Oct. 1066
koning,
Harald, de laatste Angel-Saksische
g
8 door
Willem den Veroveraar verslagen.
8
Hastings,
g , S ir Warren, Eng.
g staatsman; ggeb. 6
Dec. 1732 te Churchill, verkreegg in 1750 een betrekin En .-Indië, ip. 1771 werd hij
kingEng.-Indië
als schrijver
en van 1773-85 gouvergouverneur van Bengalen
8
neur-generaal
van Eng.-Indië;
door voorspoedige
g
8
Ti poe Sahib en tegen
oorlogen
g de Mahratten
^
g tegen
breidde hij
J de macht der Eng.
P^ uit;
g 0.-I. Compagnie
knevelarijJ aanin 1786 werd hijJ door Burke wegens
g
gest.
roken; g .
en in 1795 daarvan vrijgesproken;
geklaagdJg
P
22 Aug.
8 1818.
door de Grieken
Hathor Athor Egypt.godin,
8YP
van Horus;
met Aphrodite
g
p gelijkgesteld,ezellin
met een koeienkop,
P of met koehoorns, waartusschen
dikwijls met Isis8 ede zonneschijf,
J, voorgesteld,
^ dikwijls
8
identificeerd.
Hathras,, stad in de div. Mirat van de Ver. Prov.
.Agra) in het N. van Eng.N.-W.-Prov.
tegenw.
g
g
Indië 43 000 inw.; katoenmarkt.
Naitem, gem.
in het N.O. der prov.
Gelderland,
g
P
3 922 inw. ; aan de monding
g van het Griftkanaal
in den IJsel en aan de spoorlijnen
Utrecht—Zwolle
J
P
en Dieren—Hattem.
Hattie g,
en stad in het W. van Pruisen,^ in het re g.distr. Arnsber aan de Roer; 13 000 inw.; kolen- en
ijzermijnen;
industrie.
1
J
Hatto I,, aartsbisschop
P van Mainz, 891-913,> was
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Lodewijk het Kind en door zijn.
als voogd
g van koningg Lodewijk
beteeinvloed op
P
P Koenraad I iemand van politieke
kenis. Op
P van
P hem, niet op
P H. 11, aartsbisschop
Mainz, 968-970, heeft de legende
van den z. g.
g
g
Muizentoren bijJ Bingen
^
g betrekking.
gem.
in
het
comitaat
Torontal,
in
het
Hatzfeld
^ g
11.000 inw.
Z. van Hongarije;
g
eb. 29 Nov. 1802 te
Wilh., D. schrijver,
H auff,^geb
est.
gest.18 Nov. 1827, schreef den roart,
Stuttgart
Lichtenstein" (1826), „Phantasien im Bremer Ratskeller"1827
,)sprookjes,
(
^ novellen eng eP
dichten.
Haulerwijk,
g
J+ dorp
P in de gem.
g Oost-Stellingwerf,
in het 0. derrov.
P Friesland, ong.1500 inw., aan de
Drachtster Coma
P^onsvaart nabiJ de Drentsche
grens.
Gerhard,^ D. tooneelschr., geb. 15 Nov
Hauptmann,
p
1862 te Salzbrunn (Silezië), woont meestentijds te
Schreiberhau in het Reuzeneb.,
is een der beste
g
moderne dramaschri'vers; schreef o.m. Die Weber"
(1892),»Der BiberPelz" 1893
,) „Die versunkene
(
Glocke"1897),
1897), Fuhrmann Hentschel" 1898 ),
Glocke"(
Und Pippa
PP tanzt" (1906) enz., ontving in Nov.
1912 den Nobelprijs voor litteratuur.
opP den
Haura ( En g. Howrah),
) stad in Bengalen,
g
Calcutta, 179 000
r. oever van de Hugh,
g
g tegenover
inw.
aan de 0.-kust van het
, Golf van
Hauraki,
^ golf
g
N. eel. van Nieuw-Zeeland, met de havens Waitemata en Auckland.
Hauran, het Auranitis der Ouden, hoogvlakte in
Syrië,
Yr ten 0. van het Meer van Tiberias, ten W. en
vrucht}
N.W. van het geb. H. ((tot 1839 M. hoog);
g;
baar;> tarwebouw; brongebied
van den Jarmoek;
g
hoofd 1. Bostra.
hoofdpl.
in de Haussastaten in
Haussa's, emend
g
g Negerras
N.-W.-Afrikatusschen
de Sahara, de Z. waterschei(
dingvan de Binoë ,den N er
' ^ en Bornoe: Gando,
Noepe,
p> Sokoto,> Adamanoea, enz.), 400 000 K.M. 2,
4 mill. inw. ; worden sinds 1802 door de Foelbes beemen
heerscht. Hun taal,g
een8de taal, wordt vanaf
het Tsaadmeer tot aan de kust van Guinea als handels- en verkeerstaal gebruikt.
Hausse, het tegenovergestelde van baisse(z. a.).
27 Mrt,
Haussmann, Georges
9 Eugène, baron, geb.
g
1809 te Parijs,
van het dep.
P
J ^ werd in 1853 prefect
P
der Seinetot
( 1870 ,) zette de herschepping
PP g van
en het aanvan heele wijken
Parijs (het
( wegbreken
g
leggen
door volgens
de
g
g
gg van nieuwe verkeerswegen)
hi' EuroIII, waardoor hij
inzichten van Napoleon
^
Peesche vermaardheid verwierf, doch de stad een
ontzaSJg
li ken schuldenlast oplegde (de uitgaven
belie
en 884 mill, francs).
beliepen
Zie Garonne, Haute-.
Haute-Loire. Zie Loire, Haute-.
Haute-Marne. Zie Marne, Haute-.
Ales, Hautes-.
Hautes-AI
pe s. Zie Alpes
Zie Sane, Haute-.
Haute-Savoie. Zie Savoie, Haute-.
Hautes- rénécs Hautes-.
Haute-Vienne. Zie Vienne, Haute-.
Hautmont, stad in het Fr. dep. Nord, aan de
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gekanaliseerde Sambre, 15 000 inw.; industrie.
Frankrij vóór 1870; zie
Haut-Rhin,
^dep.
P van Frankrijk
P Belfort.
Havanna ( Habana ), La, eigenlijk San Cristobal de
la H., hoofdst. van Cuba, aan de N.-kust; 297 000
inw. ; haven, forten, universiteit ; uitvoer van suiker,
melasse, tabak en sigaren.
g
van de Elbe, vormt
Havel,^ b evaarbare r. zijrivier
vele meren van Spandau
af (Havelmeren), mondt
P
tegenover
Werben in de Elbe; 370 K.M. lang.
te
g
g
Drente,
Havelte,
Haveltegem. in het Z.W. der prov.
P
3 604 inw. omvat de dorpen
P
P H. en Wapserveen
en de buurten Uffelte, Veendijk
J en Hasselte.
Grassen
plant
van
de
fam.
der
Avena
L.
,
Haver (
)P
de
(Gramineeën) in deemati
g luchtstreken der Oude
g
soort is de Gewone H.
Wereld. De belangrijkste
Avena sativa L.), die overal als graan verbouwd
wordt ; de korrel dient hoofdz. totaardevoer,
P
doch wegens
het hooge
g
g eiwitgehalte wordt er ook
voedsel voor menschen uit bereidH.(
g ort,H.-mout ).
In ons land waren in 1913: 140 728 H.A. land met
H. bezaaid; de oost
g bedroeg6 663 000 H.L. H.
alle grondsoorten geteeld
worden,
kan oP^
bijna
g
behalve op
P het schraalste zand.
Haver Schmidt,
^ Francois, Ned. letterkundige,
g
eb. 14 Febr. 1835 te Leeuwarden, werd in 1859Pregeb.
dikant te Foudgum en Raard, in 1862 te Helder en
Nieuwediep
P g 16
P en in 1864 te Schiedam, pleegde
Jan. 1894 aldaar zelfmoord. Als schrijver is hij vooral
bekend door zijn:
poëzie
^
] P
J Snikken en grimlachjes,
uit den studententijd van Piet Paaltjes"(1867) en
zijn
en Kennissen" (1876).
J ,Familie
^
(
Havik, onderfamilie van de V alken, met sterk
sna gekromden,
samengedrukten
g
g
vel, nauwelijkstot het midden
van den staart reikende vleugels
g
pooten uitstekende vlieen hoo8e ooien,
Overal in Europa
g
P treft men
o. a. den hoender-H. (Astur palumbarius, fig.. 707)} aan, 55-68 c.M.
lang,
van
g van bovenaschgrauw,
^
onderen wit met zwartachtige
g
dwarsgolven.
Tot de H. behoort
g
(z. aa.).
ook nogg iets kleinere Sperwer
p
Havre (de Grdce), stad in het N.W.
van Frankrijk,in het dep.P Seine- 707. Havik.
Inf érieure,t en N. van de monding
der Seine, 136 000 inw.; kerk Notre-Dame16e
(
eeuw); tweede handelshaven van Frankrijk.
der Sandwich-eil., 10 398
Hawaii, hetootste
8`r
K.M2., 47 000 inw.; bergachtig, vulkanisch (Mauna
Kea, 4208 M., Mauna Loa, 4168 M.), vruchtbaar;
hoofdP 1. Hilo (5000 inw.. Naar H. worden de
Sandwich-eil. ook wel Hawaii-eil. of Territorium
H. genoemd.
Hawarden, stad in N.-Wales, 20 000 inw.
Hawick, stad in het graafsch. Roseburgh, in het
Z.W. van Schotland, aan de Teviot; 17 000 inw.
industrie, hoofdzetel der Schotsche kousenfabricatie.
Jozef,
geb.
31 Mrt.
Haydn,
t Oostenr. componist,
Y
P
g
1752 te Rohrauaan
Rohrau(aande Oostenr.-Hon . grens),
^
leidde van 1760-90 de huiskaPel van vorst Ester-
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in 1791 en 1793 naar Londen, est. 31
hazy,
y 8^ggest
1809 te Weenen; hijJ was een baanbreker der
instrumentale muziek, inz. door zijn
J stri kkwarJ
tetten ens YmPhonieën; hij
J muntte uit in de behandelingan
gedachten
en in den volkshumor;
g
g
hijJ componeerde
bij
83 q
guar-J de 150 symphonieën,
3^P
P
tetter 24 trios, 19 opera's,
5 oratoria waaronder
(
P
De Schepping", 1798 en De Jaargetijden",
»^^
1800), 24 concerten, 15 missen, 44 klaviersonates;
liederen en gezangen.
talrijke
g
g
' Hayes,
Y ^ Isaac Israel, Noordpoolvaarder,
Po
geb. 5 Mrt.
1842 te ChesterPennsYlvanië , van 1853-55
scheepsdoctor
bij
P
J de tweede Noordpool-expeditie
van Grinnell onder Kane, bereikte op
P een 2e reis
1860-61 81°35' N.Br. est. 17 Dec. 1881 te NewYork ; schreef „The open
P Polar Sea" (1867), enz.
Rutherford Birchard, 1 9de president
der
Hayes,
Y
P
Ver. Staten van N.-Am.,eb.
g 4 Oct. 1822 te Delaware (Ohio), advocaat te Cincinnati, werd in den
Burgeroorlog
was van
J
g
g in 1865 generaal-majoor,
g
1867-71 en in 1875ouverneur
van Cincinnati;
g
na een onbesliste verkiezing
g tusschen hem en Tilden
werd hij
uit het
J in 1877 door een scheidsgerecht
g
Congres
als president bevestigd, regeerde
van 1877
8TP
g
—81 in een verzoenenderemati
d
g
grepublikeinschen
P
g eest; gest. 18 Jan. 1893 te Fremont.
Julius
Jakob,
von, Oostenr.
vrijheer
Haynau,
Y
generaal,
eb.14 Oct. 1786 te Kassel, zoon van keurgeb.
vorst Wilhelm I van Hessen, uit een morganatisch
g
huwelijk, maakte in Oostenr. dienst de bevri din oorlogen
mede; in 1848 was hij9 kommandant van
g
Verona, onderdrukte met afschuwelijke
J wreedheid
den opstand
te Brescia, bestreed in 1849 alsoopper-P
bevelhebber van Hongarije
gevolg
g J met goed
g
g g de
omwenteling
er als dictator; op
Ju
P 6Juli
g en regeerde
g
1850 werd hij
gezag
est. 14
J van zijn
g ontheven;gest
J g
1853 te Weenen.
Hazebrouck,^ stad in het N.W. van Frankrijk,aan
het Kanaal van H. (naar de Lys);
Ys) 13 000 inw.
Hazelaar)
^ Cor
y lus ,Planter gesl. uit de familie der
Na^'esdra9ers Cu
li erae
^ ?^
f
), komt inz. in Europa
P
en Azië voor,
draagt
oedsma^ g
kende noten. De
gewone H. (C. avellana, fig. 708: a
spruit met mannelike
J (m) en
J katjes
vrouwelijke
bloeJ
sems (w), b, vrouweli'ke
bloem)
b
a
J
komt doorgeheel
708. Hazelaar.
Europa, inN.-Azië
en in N.-Amerika
voor, levert de hazelnoten (c), die, aan den boom,
groen
zijn en eerst door het liggen
gg bruin worden.
8T
J
Hazelhoen ( Tetrao bonasio),het kleinste der Europ.
P
Boschhoender8 roestkleuriget
kleine zwarte en
g,
witte vlekken, ronden, aschgrauwen
staart, leeft
gr
in de middelgeb. van N.- en Midd.-Europa;
a • het
P^
vleesch dezer dieren is zeerezocht.
g
Hazelworm A n9uis ra9ilia slangvormig
8w diertje
^ diertje,

tot de orde der Hagedissen
aq
behoorend, 30 á50 o.M.
lang,
J voor een slangg aangezien,
8 wordt gewoonlijk
g
het lichaam is overal even dik, heeft een bekleedsel
van dakpansgewijzee laatste
geplaatsteschubben, van
boven roodachtig
blauwachtig
g bruin,^ van onderen blauwacht'
De H.
ggekleurd, met zilverachtigen
g
8'e metaalglans.
is een onschadelijk,zelfs nuttiggdiertje,
^ dat zich
met wonnen en insecten voedt en in vochtige bosschen leeft.
prov.
rov Z.-HolHazerswoude,
^ gem. in het 0. van de P
land, 4 149 inw., omvat
rp
3 kerkdorpen:
H.,
H. Groenendijk en Oostbuurt. Met Koudekerk heeft H. een
station aan de lijn
J Leiden—Woerden.
Heard- en Macdonald-eilanden twee ei l. in den
Ind. Oceaan ten Z.O. van Kerguelenland, 440 K.M2.;
in 1854 ontdekt; sinds 1910 Eng.
g
g bezitting.
Hebbel, Friedrich, D. dichter, geb. 18 Mrt. 1813
te Wesselburen in Dithmarschen, vanaf 1846 te
Weenen,est.
J
g 13 Dec. 1863, ^muntte uit door zijn
rijke
phantasie
en zijnJ uitbeeldingskracht,
doch
P
$^
had sterke neiging
totg
het buitengewone en bizarre;
^g
schreefedichten
drama's : Marie Magdalena"
g
g
(1844), enz.
Hebe,^bij
J de Romeinen Juventas,^ de Gr. godin
g
der J
eu
jd
dochter van Zeus en
g^
Hera, de schenksterder Olympische
van Heracles
goden, degemalin
g
(Hercules). H. wordtewoonli
Jk
g
voorgesteld
met een schenkkan.
g
Hébert Jacques René, genaamd
Père Duchesne, fanatiek demagoog
g g
uit de Fr. Revolutie,eb.
g in 1755
te Alen on, redacteur van het
JacobiJ nscheblad „PèreDuchesne" ,
hijl zette
de invoering
den
g van
en eere
dienst van de rede door, werd met
709. Hebe.
zijn aanhangers, de Hébertisten 24
Mrt. 1794 ter doodebracht.
g
Hebraeërs(Hebreeën of Ebraeërs in den Bijbel
J
de naam, dien de Israëlieten tegenover
teg
vreemdelin gen aannamen en waarmede zijJ ook door vreemdelin8en werden ggenoemd; het beteekent z.v.a. ^^van
gene zijde"
(uit tijd,tijd,g
uit den
toed de Israëlieten nog ten
0. van den Jordaan woonden).
Hebraeërs Brief aan de,
geschrift uit het Nieuwe
^ g
Testament,^ggericht tot de Joodsche Christenen het
is onzeker of het aan de Joodsche Christenen te
Palestina, te Alexandrië of te Romeericht
was)
g
om hen te overtuigen
van
g van de noodzakelijkheid
J
de afschaffing
g van de oud-testamentische wetten en
de vervanging
van den ouden offerdienst door het
^g
offer en het hoog ePriesterscha
P van Christus; de
schrijver
ervan is onbekend, hoewel
het aanvankelijk
^
J
op
P naam van Paulus stond.
Hebriden of Western Islands, uitgebreide
oe
groep
g
van over de 400 rotsachtige
g eil. en klippen (slechts
zijn bewoond)) aan de W.-kust van
ong.
g 90 ervan zijn
Schotland 7285 K.M.$ over de 100 000 inw. Zij
worden verdeeld in de Binnen-H. met een Z.
(Jona, Islay,
enz.) en een N. groep
(Skye,
Y
( ^
8^ P
Rum, Cana, enz.) en de Buiten-H. of Long
ng
Island
(Lewis, N.-Dist, Z.-Dist enz.), de Binnen- en de
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er; de eigenlijke prov.
door de zeestraten Little Kon8sving
H., aan den oever
Buiten-H. zijngescheiden
rov. H.
g
Minch en North Minch; sinds 1540 behoorde de H. van het Mjósenmeer is zeer vruchtbaar.
prov.
rov N.tot Schotland.
Hedikhuizen
, ggem. in het N. van de P
''
laats", ook wel Brabant, 1247 inw.,; in 1904 werd bij
Hebron ( Hebr. „Veree^$`sP
J H. een dam
olie) omdat 4 stam - gelegd8
tot afsluiting der Maas.
Kir ?'ath-arba, „vierstad"^ tetrap
men er hunemeensch.
heiligdom
hadden),) oudere
Hedin, Sven von, Zweedsch ontdekkingsreiziger,
8
8
naam Mamre, zeer oude stad in Palestina, 34 K.M. 8geb. 19 Febr. 1865 te Stockholm, bereisde van 1885
ten Z. van Jeruzalem, 927 M. boven den zeespiegel; —86 Perzië, MesoPotamië en Kaukasië, besteeg
8 in
7 jaren
lang
El 1890 den Demawend, bezocht van 1890-91 Choras]
g de residentie van David, tegenw.
8
san, Turkestan, Boekhara, Samarkand, Kasjga
Kas' ar en
Khoelil of El Chdlil(18-19 000 inw.); als delaats,
P
waar hetaf
8 Transkaspië, van 1894-97 Turkestam, Pamir, 0.^ van Abraham is, een voornaam heilidom der Mohammedanen.
Turkestan, Tibet, Mong olië en China tot Peking;
8
van Priamus van 1899-1902 Centr.-AziëTarim,
Lop-nor,
Hecabe of Hecuba,
^ de gemalin
(
P
g
Hector,
Paris,
den koning
Troje, moeder van
Kwenlun, Tibet); van 1905-1909 Perzië, Indië en
g van Troje
Poleyna, Cassandra, en Polydorus, werd Tibet; hijJ schreef tal van reisbeschrijvingen.
0. a. is
nam zijn
na den val van Troje de slavin van Odysseus,
Troje
ontdekkin
y
J werk: „Transhimalaja,
] ontdekkingen
8 en avontubloedig
PPol
ymentor, den moordenaar van ren in Tibet" ook in het Nederl. verschenen. Tijg wraak op
Polydorua en werd daarop
P in een hond veranderd. dens den Grooten Oorlog
P
g werkte H. alspublicist
Hecate,s dochter van Perses en van Astertia, was ten gunste van Duitschland.
maanbij
de
Grieken
de
godin
van
het
nachtelijke
T.
wilajet
wilajet
en
landschap
in
het
N. deel
Hedsjas,
J
0
P
g
licht de beschermster der wegen,
de ggodin der ge- van de W.-kust van Arabië aan de Roode Zee,
g
boorte en der vruchtbaarheid, van alle nachtelijke
250 000 K.M.2, 300 000 inw.; in H. liggen
J
g8 Mekka
spoken
en alle betooveringen; door sommigen in en Medina. De H.-spoorweg
^
P
g((Pelgrims- of Hamidi'ehP
een enkeleestalte
met opgeschort
gewaad
en twee spoorweg, 1800 K.)d. lootP van Damascus over
8
Pg
8
fakkels, door anderen in drievoudigeestalte
als Main en Medina naar Mekka.
g
drie vrouwen met de ruggen
Heeckeren, Geldersch adellijk
J ggeslacht, in de8egg naar elkaar toegekeerd
g
met fakkels, kannen, schalen, slangen,
J tegen
g dolken enz. schiedenis bekend door een langdurf gen strijd
g
voorgesteld.
heteslacht
Bronkhorat((z. a.).
) Het kasteel der H.
g
g
Hecker, Friedr., aanvoerder der Badensche revo- lag
J dat der Bronkhorsten.
gbijJ Steenderen, dicht bij
lutie,eb.
H. is reeds in het begin
8
8 28 Set.P1811 te Eichtersheim, in 1838 Heteslacht
^ der 13e eeuw
Hooggerechtshof
te Mannheim, in verschillende takkene
advocaat bijJ
86
8sPlitst.
leden der o Pbehoorde vanaf 1842 tot de heftigste
gem.
in Limburg,
Heel en Panheel,
g
8
g ten Z.W.
^
positie in de Badensche Tweede Kamer; in het van Roermond, 1615 inw.
i Parlement was
hi' de leider der sociaalVoorloopig
hij
der geneesHeelkunde of chirurgie,
g , dat gedeelte
8
g
democr. republikeinen;
hij
voornamelijkSgebruik wordtSeJ trachtte 12 April
el voornamelijk
P
P 1848 kunde, waarbij
ublikeinschen maakt van mechanisch werkende middelen: maulmet Struve van Constanz uit een re P
opstand
te verwekken, doch hun poging
werd in het Pulaties, toestellen,
In
^ verbanden en operaties.
PsP8^8
P
gevecht
bij
H. vluchtte naar vroegertijd,
tijd, toen men zich geen
kunst^J
J Kandern verijdeld.
8`^JP
6
g ingrijpende
Zwitserland en werd later landbouwer in Amerika, bewerkin8 en op
P het menschelïJk lichaam durfde
waar hij zich
op een hoeve
bij Belleville
P
J
((Illinois)
) veroorlooven, bePaalde de H. zich tot het behandevestigde;
in den Burgeroorlog
8
^
8 van 1861-64 was len van uitwendige
8 letselen. De bakermat der H. is
hij
est. 24 Mrt. Frankrijk;
Frankrijk; reeds in 1271 ontstond te Parijs
gest
J het Cumberlandleger;
^J overste bij
J een
g
te St. Louis.
colle8e van Chirurgen,
die echter niet veel meer
g
Troj en dan handlangers
Hector, zoon van koning
der geneesheeren
waren en zich
g Priamus van Troje
g
8
Hecabe,emaal
van Andromache,^ de dapperste
oPhielden met aderlaten en koppenzetten.
In 1731
g
PP
PP
kri' held der Trojanen;
krijgshel
werd te Parijs
'e opgericht
J de Academie der Chirur$^
P8
e
Achilles
hij
en Desault(1744-55) legde
J werd door
88 kort daaropPde
Srond dood, nadat hij9 diens
slagen
der ontleedkundige
8
S der
g H. De oorlogen
vriend Patroclus verslaRevolutie en van Napoleon
vormden in Frankrijk
Frankrij
1^
Dupy
u trem ).
• reeks van uitnemende chirurgen
gan had.
g
Hedel,ggem. in de BomGroote beteekenis had voor de H. de ontdekking
melerwaard in het Z.W.
der"nstillende
en gevoelloosmakende
middelen
PIJ
g
derrov.
en die der anti-septische
wondbehandeling.
P Gelderland, 1719
P
g In
H. ligt
aan
rp
inw. • het dorp
onze dagen
hooge
g heeft de H. een ongedacht
g
g vlucht
de spoorlijn
Utrecht—
genomen.
P
's Bosch ; spoorbrug
Heemraad, duidde oorspr.
aan
Po
g en
P zoowel één persoon
P
schipbrug
de Maas.
als een college.
P over
^
P functie was die van
8 Hun oorspr.
raadsman of raad van het heem erf" de grond,
Hedemarken, ambt in
het Z.O. van Noorwegen,
de bodem van de woonPlaats ). Daartoe behoorde
710. Hector.
waardoorheen de Glomook de zorg
g voor de waterkeering,
g^ afwateringg en
men stroomt; 24 752
de wegen
door het geheele
land
g en dit werd allengs
^
g
B.M. $ 135 000 inw. ; met de beide steden Hamar en da functie van den H. die vóór 1841 ook rechts•
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macht bezat, nadien louter administratief werkzaam
was. Toen in de Tweede helft der 13e eeuw algemeene
g
besturen werden belast met de zorgg voor heele landstreken, kregen
deze H. den titel van Hooge
9 H. of
g
zijnpubliekH heemraden. Heemraadschappen
Hoogheemraden.
pp zijn
P
rechterlijk lichamen,
J met de zorgg
^ die belast zijn
voor waterkeering
g ook naam voor
g of waterloozing;
hetebied
waarover
zich het gezag
^
g g der H. uitg
strekt.
Heemskerk,
N.-Holland aan de
, ggem. in de prov.
P
Noordzee nabij
rP H.
J Uitgeest,
^ 3254 inw. Het dorp
g
wordt reeds in 1063 in een oorkonde vermeld.
1
Heemskerk Jacob van, Ned. vlootvoogd, geb.
g
Mrt. 1567 te Amsterdam, nam in 1595 deel aan de
reis om de N.W.
doorvaart naar Indië
te vinden en later
nogmaals
(zie op
P Bag
rendsz). In 1603 werd
H. als admiraal naar
0.-Indiëezonden;
in
g
1607 voerde hijJ bevel
over een vloot van 17
schepen,
waarmee hijJ
P
naar de kust van SpanP^'e voer, de Spaansche
P
vloot van 21 scheen
P
in de baai van Gibraltar, die onder de be- 711. Jac. van Heemskerk.
scherming
g van hetgeschut van het kasteel lag,
g
g aanviel bn vernietigde.
H. zelf sneuvelde in dien zeeslagg en werd begraven
^
in de Oude Kerk te Amsterdam. P. C. Hooft vervaardig
de opP hem dit grafschrift:
g
Heemskerk die dwars door 't ijs
en 't ijzer
dorst te
J
(streven,
Liet de eer aan 't land, hier 't lijf,
J^ voor Gibraltar het
(leven.
30
Heemskerk Az., Jan, Ned. staatsman,eb.
g
Juli 1818 te Amsterdam, P
promoveerde 14 Mrt. 1839
te Utrecht in de beide rechten, vestigde
g zich als
advocaat te Amsterdam, was daar
van 1852-1864
rechter in de rechtbank, van 186466 raadsheer in het
Hof van N.-Holland, werd in 1859
lid der Tweede Kamer, was van 1866
—1868 min. van
binnenl. zaken in
het kabinet van
graaf van Zuylen.
ylen
^
HijJ nam met goed
g
evolg strenge
g
712. J. Heemskerk.
maatregelen
ter
g
bestrijdingvan de
waarbij tot
veePest en liet o.m. de wet aannemen, waarbij
Moerdij besloten
het bouwen van de brugg over de Moerdijk
Van 1868-1873 was H. weer lid van de

Tweede Kamer voor Gorinchem, werd daarop
P benoemd tot lid van den Hoogen Raad en in 1874 beI ast met de vormingvan een ministerie, dat in 1877
weer aftrad, waarna H. weer lid van den bogen
g
Raad werd en in 1879 lid van den Raad van State.
In 1883 werd hijJnogmaals
eerste minister en bracht
g
in 1887 deondwetsherzienin
^
gtot stand. Toen in
1888 de kerkelijke
partijen
een meerderheid in de
J P
J
(21 April). Hi'
Tweede Kamer kregen,
trad H. af (J
g
overleed 9 Oct. 1897.
Heemskerk, Mr. Theodorus, Ned. staatsman, zoon
geb. in 1852 te Amsterdam, Pro van den vorige,
g g
moveerde in 1876 te Leiden in de rechten, vestigde
g
zich in 1876 als advocaat te Amsterdam. HijJ behoort
tot de anti-revolutionnairearti
P J, werd in 1883 lid
der Prov. Staten van N.-Holland, was na 1888 met
korte tusschenpoozen
steeds lid van de Tweede
P
Kamer werd in 1900 lid van denemeenteraad
en
g
in 1901 wethouder van Amsterdam, werd in 1908
belast met de vormingg van een nieuw ministerie en
trad daarin op
P als min. van binnenl. zaken. In het
najaar
van 1913 trad het min.-H. af; H. werd kort
J
daarop
P tot lid van den Raad van State benoemd.
Heemskinderen, De vier, titel van de Nederl.
bewerking
g ((uit de 13e eeuw)) van een Fr. ridderroman, waarvan nog
8 een 2000-tal verzen bewaard
De V.H. waren Adelaars, Ritsaart,
J
gebleven zijn.
Writsaart en Reinout van Moutelbaen, zoons van
Ha mijn,8^
graaf van Dordogne,
die, door
Amon
of Haymijn,
9
y
het Hof en door hun vader verstooten, moedig
^kk
paard
tegen
hun verdrukkers
hun
ar Beiaard,,
P
g
dat hen tlle vier kon dragen,
g redde hen telkens uit
dreigend gevaar.
g
N.Heemstede,
Heemstedegem. in het Z.W. van de prov.
P
Holland, 8 637 inw.; omvat de dorpen H. en BerH. ligt
rp
keurode en verschillende buurten. Het dorp
aan de stoomtramlijn
J Haarlem—Leiden. Een inlijder aan valrichtingoor
Chr. verplegingvan lijders
g
ziekte is erevesti
g
gd.
gem. in de prov.
Z.-Holland op
Heenvliet,
^ g
P het eil.
P
inw. • bestaat uit het vroegere
stadje
Voorne,r 1
i
g
} de buurt
H.dat
stedelijkerechten kreeg)
( in 1496 stedelijke
gen
Nieuwe-Sluis.
Heer,
g ten 0.
, ggem. in het Zuiden van Limburg,
van Maastricht, 4 432 inw.
's-Heer-Abtskerke
P het eil.
, ggem. in Zeeland op
Z.-Beveland, ten Z. van Goes, 342 inw.
in Zeeland op
's Heer-Arendskerke,
P het eil.
^ gem.
g
Z.-Beveland 3 408 inw. • aan de Hont en het Sloe;
het dorp
p 's H.-A. heeft een station a an de lijnGoes
—Middelburg.
l^
in Gelderland, in het N.O. van de
Heerde,
^ gem.
g
Veluwe grenst aan Overi'sel
7005 inw.,
inw. omvat de
Veluwe,
J
enveld Veesen en Vorchten; stadorpen H.
H.,Wa
Wapenveld,
tion van den spoorweg
P
gApeldoorn-Hattem.
P
Achen
tadje in de gem.
Bergg in den
H renher
'see
g
g, sstadje
terhoek van derov.
op 400 M. van de
P Gelderland,^P
ong.
inw.
i.
D,ens
g 1600
^
Heerendiensten onbetaalde diensten, die het volk
moet verrichten ten dienste van den vorst, van de
overheid of van deemeenscha
; bestaan in Europa
P
P^
g
echter
no
nogslechts bij Jhooge
g^
g uitzondering,
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nog
g in Azië voor en zijn vooral in Ned.g veelvuldig
Indië nog
g in zwang,
g hoewel de bedoelingS is ze daar,
inz. op
geheel
af
g
P Java en Madoera, langzamerhand
g
te schaffen, tegen
van
g verhooging
^8
8 overeenkomstige
de directe belasting,
H. bestaan
g
g hoofdgeld.
g het z.g.
niet in de res. 0.-kust van Sumatra, W.-afd. van
Borneo (Montrado uitgezonderd),
Riouw, Timor,
8
Banda en Ternate. OpP de z.g.
particuliere landerijen
gP
z.a.
)drukken de H. meestal zwaar opP de bevolking.
g.
Alleen in Batavia, Bantam en Cheribon zijn
o
J op
Java heerendienstPlichti gen, van wie 52 dagen
g werk
als maximumevorderd
gevorder kan worden, voor de overdit aantal 12 dagen
meerderheid
bedraagt
gen
^
of hoogstens
21 dagen
per jaar. In 1911 werden oop
^
g P
Javadoor3 787 276dienstplichtigentotaal l2 435 039
dagdiensten 8P
e resteerd tegenin
^ g 1902 door 3 259 418
dienstplichtigen totaal 18 007 661 dagdiensten.
g
In de Buitenbezittingen
waren in 1911 totaal
g
1088 668 dienst Plichtin en
g van wie totaal 20 457 000
dagdiensten
gevorderd
zijn.
J
8
g
in Zeeland, op
's-Heerenhoek
P het eil. Z., gem.
g
Beveland, ten Z.W. van Goes, 1127 inw.
Friesland, deels in
Heerenveen,^ vlek in de prov.
P
gem
deem.
Engwirden
en Haskerland, deels in deem.
gem.
g
ong.
Poor
g aan de spoorg 5500 inw.; H. ligt
stoomtramlijne
el en is door stoomtramlijnen
lijnLeeuwarden--Me PP
met Sneek en Drachten. De opkomst
van
P
nabij de
tijd van Karel V ; nabij
H. da^
Bekent uit den tijd
zomerverblijf
plaats
ligt
Oranjewoud,
het landgoed
9
P
^
g
der Friesche stadhouders.
te zegHeergin Zeventien, De, geli k men placht
P
g
8en -- de „Kamer van XVII", zooals men schreef —
vormden het hoofdbestuur van de 0.-Ind. ComP 8n ie((z. a..
l De Amsterd. Kamer koos daarin
8 leden, de Zeeuwsche 4, Enkhuizen, Hoorn,
bi' beurten
Delft en Rotterdam ieder 1; het 17e werd bij
gekozen door elke kamer, behalve die van Amsterdam.
Heerewaarden,
,ggem. in Gelderland, even ten 0.
van Fort St.-Andries, aan de Maas, 1056 inw.
Heerjansdam,
P IJselmonde,
, g em. in Z.-Holland, op
1278 inw.
Heer Hugowaard,
g
, ggem. in het N. van de prov.
P rov N.rp
Holland, 3736 inw.; omvat de dorpen
H.H. en
Veenhuizen en eenaar
Het dorp
P H. H.
P gehuchten.
g
is van zeer l
jongen
datum het ligt
aan de lijnen
lijnen Den
$^
g
en Alkmaar—Hoorn.
Heerlen,
gem. in het Z.O. van de prov.
Limburg,
,g
P
g
aan de Pruis.ens,
van
P
^ 16 318 inw. ; middelpunt
mijn-industriesteenkool
en bruinkool).
(
) De gem.
H. omvat het
H.-de lijn
H.(aa vlek
lijn SittardHerzo),de dorpen
Heerlerheide en Weiten en
g
P
eenige buurten en gehuchten.
g
N.-Brabant,
Heesch
:ggem. in het 0. van de prov.
P
2534 inw., bestaat uit twee afz. deelen; het dorpP H.
ligt
aan denooien
^ weg van
g 's Bosch naar Grave en
aan de stoomtramlijnOs—Vechel.
Heeswijk,gem. in het 0. van N.-Brabant, ten
N.W. van Veghel,
aan de Aa,, 1199 inw.
g
Heeze,
,ggem. in N.-Brabant, ten Z.O. van Eindhoven, 2385 inw.
eb.
Hegel,
Wilhelm Friedrich D. wijsgeer,
g , Georg
9g
27 Aug.
8 1770 te Stuttgart,
8 , werd in 1801 docent te
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Jena, in 1808 rector van hetmnasium
gymnasiumte Neurenberg,
te Heidelberg,
g in 1816 hoogleeraar
g
g in 1818 te
Berlijn;est.
wi Jsbeg 14 Nov. 1831. De Hegelsche
g
door . het voorn Pstellen
geerse wordt gekenmerkt
g
eener absolute indentiteit tusschen weten en zijn,
waardoor H., tern
terugkeerend
keerende tot de methode van de
logica
van Kant, kwam tot een
g
ositieve ens
methode der dialectiek, daar deze volgens
g
hem een met hetrotes
van het ding
P
g zelf^„das
Dingg an sich") identiek proces
van het denken is.
P
Hegemonie = bevel" noemde men in het Oude
Griekenland het staatkunde
g e en militaire overwicht, dat aan een staat, wegens
de kracht, die er
g
van uitging, door een aantal andere staten toegege
kend werd, zoodat deze zich naar den eersten richtten in oorlog
g en vrede.
Heide,
,Pplant. Zie Erica.
Heide Ter,, dorp
Heide,
P in de Z.-Roll. gem.
g Monster, aan
de Noordzee; 10 Aug.
g 1653 had in hetgezichtvan
g
dit dorp
plaats, waarin Tromp
P de zeeslag
p sneuvelde
gP
en die in weerwil van de dapperheid
van
Evertsen
PP
De With en De Ruyter
een zware nederlaagwerd
^
waarbij
f wij
J 26 schepen en meer dan 6000 man verloren. De Eng.
g vloot onder Monk was echter ook
zóóehavend,
dat zij Jde blokkade der Ned. kust
g
moest opgeven.
in het N.W. van Baden, aan den
Heidelberg,
g,
Neckar, 56 000 inw.; universiteit, de oudste in
Duitschland, in 1386 door Ruprecht I van de Palts
ggesticht; beroemde universiteitsbibliotheek ( Palatins); instituut voor kankeronderzoek. Tegenover
de stad opP den voorheuvel (Geisberg)
(
g } van den
Kónigstuhl ligthet Heidelberger
g Slot,, van de 13e
eeuw af residentie der Palts even J,
aan den Rijn,
omstr. 1400 door _Ruprecht III, keurvorst van de
Palts, begonnen
en in 1605 voltooid; in 1689 door
g
de Franschen onder Mélac verwoest, daarnaedeelg
telijk
J weder hersteld, in 1764 door brand tot op de
kerk na vernield en in de laatste ^jaren ggeheel gemsge
taureerd ; in den kelder van dit slot bevindt zich
het Heidelberger
422 liter inhoud).)
vat(212
g
(
HeidelberPplaats in het Z. van de Z.-Afr. KaapHeidelberg,
P
Prov., in het distr. Swellendam ten 0. van de St.
Swellendam, ong g. 1000 inw., waarvan de helft
Europeanen.
P
algemeen verspreide
Heidelberger
Catechismus,
g
, g
P
catechismus der Gereformeerde Kerk, door de Heidelberger theologen
Pg
g Ursinus en Olevianus opgesteld,
voor het eerst in 1563 in druk verschenen.
0P Ne
derlandsche
in
1888
Heidemaatschappij,
pp ,
^
ggerichte maatschappij, die ten doel heeft het bevorderen van de ontginningvan woeste gronden
en
^
duinen, door heteven
van inlichtingen,
g adviezen ,
g
enz. ZijJ
beoogt
tevens het verbeteren van den visch^
stand. In de bijnadertiggl
ja
ren van haar bestaan
heeft ziJ reeds buitengewoon veel oeds
verricht.
g
Heidens. Zie Zigeuners.
9
Heidenheim,, stad in het N. van Wiirttemberg in
het Jagstdistrict,
aan de Brenz; 18 000 inw.
8s>
Heidukken(Haiduken, Hong.
g driJvers" oorspr.
Pr.
veedrijvers
in Hongarije,later voetvolk zij Jverkrein den
en
Re8 en voor door hen betoonde dapperheid
PP

^
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volutie-oorlog
y in 1605 de
g van Stephanus Bosska
voorrechten van den adel en een eigen
g district( H .district) in het comitaat Szabolcs voor zich aangewezen, hetwelk in 1876 metedeelten
van de comig
Laten Szabolcs en Bihar tot het comitaat Heidu
of Heidukken-Comitaat2386
K.M2. 149 000 inw.;
(
hoofdst. Debreczin)) vergroot werd. De naam H.
ging in de 18de eeuw over opPde bedienden van
de Hong.
overheidspersonen
en aanzienlijken.Bi
PJ
g
de Slavische volken van het Balkanschiereiland is
H. = roovers.
Hei- en Boeicap,gem.
g in Z.-Holland,^ in de Vijf11
heerenlanden, 652 inw.
prov.
rov Oran eHeilbron,
^ P 1. in het N. van de P
Vrijstaat
van densPo
orr1J
(Z.-Afr, ), aan een r. zijtak
wegBloemfontein-Pretoria.
Heilbronn,
, stad in het N.W. van Wurttemberg,
in het Neckardistr., 43 000 inw. ; industrie; steenzoutsloot 23 Apr.r
groeven. - — In het Duitsche Ordeshuis
8^
P
1633 Oxenst'erna met de standen van N.-Duitschland het Heilbronner Verdrag
^ tot voortzetting
8 van
den Dertigjarigen Oorlag.
Heilige
9
g Alliantie. Zie Alliantie, De Heilige.
graf van Jezus
Heilige
3 Graf,, Het,^dePplaats van het 8r
Constantijn liet de eerste kerk oop
nabij
J Golgotha. Constantijn
delaats
van de te enwoordi
egH.-Grafkerk bouwen,
P
g
waarbinnen het H. G. van zijn
J omgeving
ge
g
g vrij gemaakt en van buiten en van binnen versierd werd;
thans 8 M. langg 5,5 M. breed. De juistheid van de
plaats is bestreden geworden;
het H.G. is ggemeen-P
g
schappelijkbezit van de Grieksche, de Armenisohe
en de Roomscha Kerk.
Land. Zie Palestina.
Heilige
Heilige
g, drie in het oude Griekenland ter
g oorlogen,
bescherming
heiligdom, vol ens
Pg
g van het Delphische
oor besluit van de AmP
hict
Yonen (z.
( a.)gevoerde
g
logen.
De eerste H.O. (vanaf
590 v. Chr.)) werd tegen
(
g
g
Orissa, de tweede H.O. (van 355-346) teen
g Phocis
en de derde H.O.van
339-338) )
tegen
(
P
g Amphissa
gevoerd. Deze laatste H.O. had de Macedonische
hegemonie
ten gevolge.
g
g g
Heiligerlee,
Scheemda, in het
, buurt in de gem.
g
g
rov.
Groningen,
0. derg
P
^ bezit een beroemde klokkengieterij
aan den noodlot^ J en een gedenkteeken
$
tigen veldslag
van 23 Mei
P]
gtegen
S de Spanjaarden
sneuvelde.
Adolfvan Nassau(z.a.)
1568, waarinaaf
(
8r
Heili e Roomsche Rijk van de Duitsche Natie was
Heilige
de officieele benaming
Duitsche
g
g van het vroegere
Rijk962--1806).
(
Heiloc,ge
gem. in N.-Holland,, ten Z. van Alkmaar,
2681 inw.
Heilserum, bloed-serum van dieren, welke door
inspuiting
P
g van steeds verhoogde
g hoeveelheden toxine
of bacteriën teen
g ziekten van het menschdom of
van huisdieren onvatbaaremaakt
zijn;het wordt
$
als onderhuidsche inspuiting
toegepast tot genezingg
P
gg
van reeds uitgebroken
ziekten ((diphtheritis
o. a. ).
P
^
Heilsla er((Eng.
Heilsleger
y), een opmilitaire
g Salvation-Arm
leesteschoeide
' in Engeland
tot
g
8godsd. vereen8^g
g
bekeering
g menschdom, in 1878 door
g van het zondige
William Booth te Londenesticht;
9
^ het leidt zijn
8
bekeeringsbïJ eenkomsten teneinde de aandacht te

trekken, vaak opP^
tamelijkluidruchtige
wijze, telde
^
(in 1905) 18 500 officieren en helers
en over de 2
P
millioen mannelijke en vrouweli
vrouwelijke
ke soldaten, die in
30 verschillende talen op
7219posten, in alle wereld
P
deelen werkzaam zijn
tegen
de
J en inz. optreden
P
g
ellende en de ruwheid onder het meer behoeftige
g
deel der bevolking.
is het weekblad
J orgaan
g
gZijn
„The WarCry" (Strijdkreet,
ook in het Neder.
J
landsch). Ook opP economisch en philantropisch
P
P
gebied is het H. met zeer veel vrucht werkzaam.
Sinds den dood van W. Booth
Booth(20
20 Aug. 1912) is
diens zoon Bramwell Bootti g eneraal van het H.
W.,
Heimburg,
pseudoniem
van de D. schrijfster
g,W.
P
J
Bertha Behrends,
, ggeb. 7 Set.
P 1850 te Thale in den
Harz, schreef meest voor de Gartenlaube" o. a.:
„LumPenmullers Lieschen"( „Liesevan den Lompenmolen,
1879 gest. 9 Sept.
P
P 1912 te KStz•
schenbroda.
Heimdall„de over de wereld blinkende”godHeimdall(„de
heid uit de Noordschaodenleer,
een der Asen, beg
waakt, toegerust
met zijn
J tooverhoorn, den G'allarg
9
hoorn, de brug
g Biroet (den regenboog), houdt daar
de wacht tegen
de vijandige reuzen en roept eenmaal
8P
deoden
opPtot den grooten
strijd.
^
g
8^
Hein, Pieter Pieterezoon
^ ggewoonlijk
J Piet Hein
genoemd,
Ned. vlootvoogd,
8
g ggeb. in 1578 te Delfshaven als zoon van arme lieden, werd als zeeman
door de SPan aarden
gevangen genomen en
was een tijdlang
roeier
op
P een der ggaleien van
Spinoza.
Later uitgep
wisseld, voer hijJ 1608
—1617 ter koopvaarvaardij en werd daardoor
rijk.
^ BijJ de oprichting
der W.-Ind. Com Pag
nie werd hij tweede
bewindhebber voor
Rotterdam en in 1623
vice-admiraal. 8 Mei
713. Piet Hein.
1624 veroverde hij San
Salvador en maakte in de Allerhe ' enbaai een
buit. In 1628
SP .-Portog . vloot van 23 schepen
P
veroverde hij
J in de baai van MatPnzas (even ten
0. van de stad Havana op Pde N.-W.-kust
van Cuba) de z..g
S . PZilvervloot welk betrekkaliJ
k gemakkelijk krijgsbedrijf
hem buitengewoon
gg
veel roem deed verwervende
( waarde van de buit
werd op
begroot;
de aandeelP ruim 111 millioen
a
^
houders der Compagnie
een uitdeeling van
P^ kregen
g
slechts
e ts 7000 en Witte C
50 %, P. H. zelfs
orneli8x,
de With, die het leeuwenaandeel in de veroverde g
g niets). In 1629 werd P. H. tot
gehad had^ kreeg
luitenant-admiraal van Holland aangesteld,
stak
g
in Mei van dat jaar in zee teen
g de Duinkerker
de overwinning (20
kapers
en sneuvelde tijdens
(
P8
Juni 1629. HijJ werd in de Oude Kerk te Delft beP ^ Te
g van de Staten een praalgraf.
^even en kreeg
Delfshaven werd later een standbeeld voor hem
oPg
ericht.
geb. 13
Heine Heinrich, D. dichter en schrijver,
J ^8

i
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Dec.1797 te Diisseldorf uit Joodsche ouders, in 1825
hij tot het Christendom over, woonde daarna
gingJ
te Berlijn,
11 Hamburg,
g München en vanaf 1830 te
Paris ald. gest.
Parijs,
]
g na een jarenlang
g ziekbed 17 Febr.
1856; hij was een uitmuntend lyrisch dichter („Buch
derLieder”, 1827 „Neusedichten",1844,
„Deutschg
land" Atta Troll" 1847, ,Romancero", 1851), als
prozaschrijver
Reisebilder" 1826-27, +^Der Salon"
J
P
1835-50 enz.) blonk hijJ uit door geestige
g
g satire en
ironie.
Heinenoord,
^ggem. in Z.-Holland, in de Hoeksche
Waard, 1802 inw.
Heinkenszand,
gem. in Zeeland,^P
op Z.-Beveland,
,g
1735 inw.
Heino,^ ggem.
in Overijsel,
in Salland, aan de lijn
^
"
Zwolle—Raalte, 2235 inw.
22 Nov.
Heinsius, Anthoni',
^ Ned. staatsman, geb.
g
1641 te Delft, werd in 1670ensionaris
van zijn
JgeP
boortePlaats, behoorde aanvankelijk
aanvankelij tot de staatsgezinde partij, helde later meer en meer over tot
Prins Willem III
en ondersteunde
11ijverig diens staatkunde. Na het
overlijden van Fagel((1688)} werd hij0
tot diens opvolger
als raadPensionaris benoemd en
bleef dit tot zijn
dood. Na den dood
van Willem III
bleef hij
J in diens
geest werkzaam en
vormde met Marl714. Heinsius.
bor
^9 h en prins
P
E^9
enius een driemanscha dat den
loop van den S P. Successie-oorlogg
P
Prof. Blok zegt
bestuurde. H. stierf 3 Aug.
g
8tdat
H. was „minder zelfstandig8 en krachtig,
8 veel minder
en
geest-driftig
^ dan F
a9 el, maar nauwgezet,
g
een
ijverig, eerlijk,
J bekwaam, helder en volgzaam,
g
onwaardeerbare steun voor den veeltijdsafwezigen
8
Prins • hij
g onder de beste staatslieden van de
6 mag
laatsteeriode
der regeering
P
8 ^ van Willem III
8Brekend worden."
Heithuizen,^ ggem. in het midd. van de P
rov Limprov.
burg, ten 0. van Weert, 2467 inw.
Hekelingen,
g ^ggem. in Z.-Holland, in den N.-O.hoek van Putten, 939 inw.
Hekende gem.
Hekendorp,
g in Z,-Holland aan den Ho1L
IJsel bijJ Oudewater, 660 inw.
Hekla of Heklu ^'all^ de meest bekende vulkaan oop
IJsland, in het Z.W. deel van het ei1.,1557 M. hoog,
g
heeft 5 kraters; laatste uitbarsting
g in 1878.
Heks,
volens
hetgeloof
der
Middeleeuwen
een
^
g
g
vrouw, die met den duivel een verbondesloten,
had,
krachtens hetwelk deze haar de macht hade
ggeven
meesthen en dieren door toovermiddelen kwaad te
doen. Diteloof
aan H. nam vooral toe, toen in de
g
13e eeuw de Inquisitie
begon
de H. te vervolgen.
q
g
g
De eerste H.-verbranding,
is
de geschiedenis
g

saa

gewag
In
P
g
g maakt, had in 1275 te Toulouse plaats.
Duitschland begonnen
de H.-rocessen,
sinds het
g
P
Innocenbestaan der H. door een bul van denaus
P
tics VIII (in 1484) bevestigd
g was en Institoris en
Sprenger(de inquisiteurs van Z.- en N.-Duitschland
in hun H.-hamer" Malleus maleficarum", 1489)
de rechters van het doen en laten der H. op
P de hoogte
^
haddenesteld.
Na door foltering
g tot bekentenisg eg
dwongen J
te zijn, werden de H. verbrand. Vaak hielp
P
ook het volk zelf mee de H. opP
te P
sporen door de
verdachte vrouwen in het water te werpen
aan elkaar gebonden
handen en voeten.
kruiselings
^
g
Zonken zij,
en gingen vrijJ
J dan werden zijJ opgehaald
PgS`mg
dan was het bewijs van haar
uit. Bleven zijJ drijven,
tijd der
schuldeleverd.
Vooral de 17e eeuw was de tij
g
en. De eerste,^ die zijn
H.-verbrandingen.
J stem verhief
barbaarschheden, was de Jezuiët Spee
teg
entdeze
p
^,
in zijn Cautio criminalis"(1631),daarna de Herv.
predikant
Balthasar Bekker te Amsterdam in zin.
J
P
Betoverde Weereld" (1691-93). In de Bath. landen, zoowel als in Protestantsche hadden H.-Processenlaats.
(In
gzeld( ons land waren zij Jgelukkig
P
g
zaam. Balthasar Bekker vermeldt dat 18 Dec. 1591
te Schoonhoven een vrouw wegens
g tooveri'J ter dood
veroordeeld en eerstewur
d daarna verbrand
g
g^
werd; 1 Aug.
g 1595 werden te Utrecht opP dezelfde

715. Heksen, die hagel
g en donder maken.
Naar een Middeleeuwsche voorstelling.
g
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2 mannen en 2 vrouwwen (een ervan
beschuldiging
lig
was een meisje
meisje van 17 ]
jaar)
) verbrand; gelukkig
8
8 kan
reeds uit 1593 vermeld worden dat Hoo eRaad inHolland een vonnis door het Hof van Holland teen
8
een H.ewezen,
te niet deed. Andere gevallen
g
g
haalt Bekker, wiens boek in 1691 verscheen, niet
aan.) In 1750 werden zijJ in Duitschland door de
wet verboden; in 1793 werd in Posen nog
8 een H.
verbrand; in 1836 onderwierpen
rP visschers van het
nog
schiereil. Helabi
) geen vrouw aan de
(J Dantzig)
g
waterproef
en verdronken haar met geweld,
toen
g
P
zij
nog
g in
J niet wilde zinken. In Mexico eindigden
8
1860 en 1873 twee H.-processen
met het verbranden
P
der slachtoffers.
Helden,^ 8gem. in de prov.
Limburg,
g ten Z.W. van
P
Venlo 4907 inw., omvat de dorpen
g
rP H. en Panningen,
benevens tal van buurten enehuchten.
g
ontstaan uit de saHeldendicht e s gedicht,
g
mensmeltin
g
8 van heldenliederen en mondelinge
overleverin
overlevering,behandelt onderwerpen uit de mYthogroot
van
logie
of
uit
de
volkslegenden
en
is
tamelijk
^
g
^
omvang. Voorbeelden van H. zijn
het
Y
J de Odyssee,
Nibelungenlied,
de Chanson de Roland, de Geschieg
deus der 4 Heemskinderen, enz. Soms behandelt
het H. ookodsd.
onderwerpen
P ( Milton's Verloren
8
Paradijs
J bijv.).
Heldensage, Duitsche de oudste verzameling van
D. alle Germ. stammen omvattende volksoverleveringen
uit den tijdder Gr. Volksverhuizing,
gg
verheerli
J kt inz. drie heldengeslachten : de Anteen omvat
lun9en
e9
mJ en de Hegelingen,
^ de Nibelungen
aldus de drie sagen-cyclussen: den Goth., den
RiJnsch-Bourgond. en den Neder-Saksischen, welker
de
middelP unten Diederik van Bern Theodorik
(
ried en Goedroen vormden.
Groote)ried
),Siegfried
Helder of den H., g em. in het N. uiteinde van
zijde door de
N.-Holland 27 981 inw.^ aan drie zijden
N.-Holland,
omgeven
(Noordzee,
Marsdiep
(
P of Texelsche Gat
8
en Zuiderzee), voornaamste oorlogshaven van ons
te Willemsoord
land met aanzienlijkgarnizoen;
J g
wijk aan den H.
(met
de haven Nieuwediep),
(
P) een wijk,
ebouwd bevinden zich het Koninkl. Instituut
vastgebouwd
tal van magazijnen,
de Marine, de Rijkswerf,
g
de torpedo-haven
enz. Langs
p
g de zeezijdevindt men
Kijkduin,het fort Erfprins,
van W. naar 0. het fort Kijkduin
P
landzijd
hetantserfort
de Harsens en ook aan de landzijde
P
een linie van forten. Als vestinggwerd den H.
ligt
sedert 1811 aanzienlijk
als stad ging
g g het
J uitgebreid;
g
echter eerst vooruit na den aanleg
g van het N.-Holl.
Kanaal1819--1825 waardoor
een poosg
lang
)^ hetP
de voorhaven werd van Amsterdam. Na den aanleg
van het Noordzee-kanaal is het weer alleen oorlo haveneworden.
In 1813 werd den H. door een
g
Russ.-Ned. leer
g aan agevallen, doch eerst in 1814
gaf de bevelvoerende Fr. admiraal Verheul, een
zich over, toen
hij absolute zekerheid
Nederlander,
hij
abdicatie. — In 1673 had bij
had van Napoleons
p
den H. deoote
zeesla
zeeslaglaats dien
y leverde
^ deRu ter
^
tegen deg
vereende Fr. en D. vloten en die ^^de slag8
bijJ Kijkduin"
(z.
wordt.
( a.)) genoemd
J
8
enPhilanHeldrin Onno Gerhard, Ned. schrijver
Heldring,
J
troo P, geb. 17 Mei 1804 te Zevenaar, werd in 1827

predikant te Hemmen, stichtte verschillende inrich(de Zettensche
onderwijs
tingen
f en lie dadigheid
8
8 van onderwijs
gestichten)
estichten te Zetten, waarvoor hij het benoodigde
de
g
geld steeds bijeen
wist te brengen;
J
g gest. 11 Juli 1876
g
te Mariënbad in Bohemen; schreef : „Wandelingen
g
oPs orin
ter
P gvan Bataafsche en Romeinsche oudlectuur
enz.
heden, legenden
enz.",
stichtelijke
g
Helena, hoofdsi. van den staat Montana, in het
M.
N.W. der Ver. Staten in het Rots8eber e (1220
(
oud- eninw.;J
zilvermijnen.
boven de zee), 11 g000
(gemalin van den SparHelena,^ d ochter van Leda (g
Par
taanschen koing
g Tyndareus) en van Zeus (Jupiter),
zi geldt als het
zuster van Castor en Polydeuces; zij
e van vrouwelijke
oertype
J schoonheid; werd degemalin van Menelaus en door Paris, den zoon van
koning
den Tro'aanschen
3
g Priamos, ontvoerd (oorzaak van den Trojaanschen
oorlog,
^ daar Menelaus
J
8 Troje)
de Gr. vorsten opriep
Troje).
P P wraak te nemen tegen
De Heilige, de moeder van Constantijn
dsbe den Groote, ijverig
J
l^ Christin, deed, toen zijJj reeds
'aard was, een bedevaart naar Palestina, stichtte
de kerk van het Heilige Graf te Jeruzalem, est.
omstr. 326, 80 jaar
oud; gedenkdag
1
g
g 16 Aug.
g Tegen
e8
het einde van de 4e eeuw ontstond de leende
van
g
het vinden van het kruis van Christus door H.
Helgoland
((Eng.
g
8 Heligoland), eil. van strategisch
belang
l^ in de Noordzee, 63 K.M. ten N.W. van
Cuxhaven, behoorende tot het Pruis. reg.-distr.
g
Sleeswijk;
59 H.A. ruim 3400 inw. (Friezen),
J
(
) voor
de mondingen
van de Elbe, de Wezer en de Eider
g
ele
^
8 bestaat uit een rotsachtig
gen, tot 53 M. hoog,
doch vruchtbaar bovenland (3978 M. omvang)
gmet
500 huizen en het benedenland 960 M. een vlak,
steeds kleiner wordend voorland met omstr. 70
huizen, door een trapP met elkander verbonden;
biologisch station met Noordzee-museum; sterke
pantsertorens en houwitserbatteri'en,
artillerieJ
P
oostelijker^
deP8t, vuurtoren; 1,9 K.M. oostelijker
ligthet eil.
de Diihne met beroemd zeebad. H. werd in 1807
door de Engelschen bezet en in 1890 aan Duitschland afgestaan
in ruil voor de D. protectoraten
in
P
g
Zanzibar.
in het Z.W.
Zagora,
Helicon,^tegenw.
g
^ ^bergketen
g
van het Gr. landschap
^
P Boeotië, tot 1749 M. hoog;
in de Oudheid stond op
P een topP een altaar van Zeus;
in de nabijheid
nabijheid was volgens
de
de bron Hippocrene
^
P1^
Twee
sae ontstaan door een hoefslag
sage
e9
8 van Pegasus.
gewijd
uur lager
J bosch.
g een aan de Muzeng
g lag
Heliogabalus,
^ k eizer van Rome, eigenlijk Varius
g
Avitus Bassianus werd 16 Mei 218 n. Chr. keizer
onder den naam van M. Aurelius Antonius en
tot H. verbasterd) bijgenaamd,
Elig abalus (later
(
wijl
was geweest
van den daar
J hij
J te Emesa priester
P
g
Eli 9abalus ^• hij
vereerden zonnegod
J bracht den
g
eeredienst van diengod
g zich
g naar Rome over en gaf
over aan woeste uitspattingen; 11 Mrt. 222 vermoord bijJ een opstand
der. Pretorianen.
P
Heliograaf, instrument om beelden der zon te
verkrijgen,
projectie
van de zon opP een scherm
J
J g ^ door P
hoto aof tegenwoordig
bijnaalleeen nog door P^
gg
g
bijJ de
g
Phische opnamen; ook een toestel in gebruik
leers
g landen om door middel van
8 van sommige
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zonlichtweerkaatsing,
die door een draaibaren
g
spiegel naar believen onderbroken kan worden, oop
verren afstandtot
( 190 Eng.g mijlen)
J ) teekens te
geven,
door den Eng
elschman Mance uitg
gevonden. De H. werden vooral door de
Eng elschen in hun
oorlogen in Afrika
veelgebruikt.
BijJ den
^_.
g
Egyp
tisch neveldtocht
oc t
^--,
•van 1882 werd door
`^`',
r
middel van de H,eeind
e
vanaf de Groote
..f
Pyramide
naar Cairo.
Yr
A
Hel iOpolis((Gr. Zonnestall )1 H., Egypt.
gYP
Ann, in den Bibel
On,
^.
J
oude stad in Benedende
_
1
Egypte,
ten N.O. van
gYP
Cairo, tempel
P van den
zong
zonnegod Re; hier versloegen
de Franschen
g
onder Kléber de Egypsoldaat,
gYP 716. En elsch
g
tisch-Turksche troe- een heliograaf bedienend.
pen, 20 Mrt. 1800.
— 2) H., stad in Coelesyrië,
Yr zie Baalbek.
HelioS(bij de Romeinen Sol de Gr. zonnegod,
g
zoon van Hyperion
en van Thia,^ voorgesteld
als een
yp
g
jon
jongeling
wagen,
en
en
vier P
paarden
beg gop
P een gouden
g
g^
spannen, het haar door een stralenkrans omgeven;
hoofdzetel vandeneeredienst wasRhodus.Be
( Colossus was een beeld van H.
H.) Later werd H. vereenzelvig d met Phoebus Apollo.
^
Heliosco0
Helioscoop of zonnekijker,
een bijzonder
bijzonde soort
in gebruik
bijJ het waarnemen van de zon,
J
g
waarin het felle zonlicht, door een samenstel van
prisma's en spiegels, die in den stralengang
P
g g worden
ingeschakeld,
tengevolge vanpolarisatie verzwakt
gP
wordt.
Heliotroopp ( eliotropiumperuvianumL.
,anten
l)P
geslacht
uit de fam. der Boragineeën
uit Peru, struikg
a9
achtig
e plant
met heerlijken
vanille eur
P
J
g ,• kleine
blauwe bloemen. De Europ.
L.
L.),
( europaeum
p H. H.
p
met witte bloemen, in de D. Ri Jnstreken en een
enkele maal lans
g onze Holl. rivieren.
Heliostaat, een
door een uurwerk
zoodanig gerichte
g
spiegel,
dat d
e
stralen der zon
c...
steeds in dezelfde
richting
g er door
weerkaatst worden, wordt in een
^'y
donkere kamereg
bruikt bij natuurkundige onderzoe- 4
"jam
kingen, waarvoor
rvoor
•^.. -- ^ +^ ^
een bundel hori717 Heliostaat.
zontale zonnestralen noodig
g is.
^,

`^!

f

^
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Helium ( scheik. teeken He)g
,gasvormigg element,
door Lochyer
en in dat
y in 1688 in het zonnespectrum
P
van witte vaste sterren ontdekt, in 1895 door Ramsay in hetas
(
g van zeldzame mineralen (samarskiet
turaniet, cleveiet} , ook in minerale bronnen en in
^gewich
sporen
in de lucht aang
et ffen;
soortelijk ewicht
P
atoomgew.
3,99^g
• gaat bij
J —264° nog
g
g niet in
vloeibaren toestand over, kleur- en reukeloos, in
water zeer weinig
het wordt gebruikt
goplosbaar;
P
g
voorasthermometers
en werd tot voor kort als
g
het
laatstegas
P ermanente
g beschouwd. De hoogg
leeraar Kamerlingh
er in
ng Onnes te Leiden slaagde
g
1908 in, het vloeibaar te maken.
de naam vanP
een landschap
Hellas, bij Homerus
J
in het Z. O. van Thessalië, welks bewoners, de Hellenen (z.a.), uit de omstreken van Dodona in Epirus
P
daarheenetrokken
waren, later de naam van alle
g
door Gr. stammen bewoonde landen en een deel van
hun koloniën; in engeren zin zooveel als MiddenGriekenland,
Helle. Zie op
P Phrixus.
Hellebard, middeleeuwsch houw- en stootwapen,
p,
een kling
g met haak en
bijl
J aan een lange
g houten
schacht; nog
g wel als
Parade-wapen
bijJ
P in gebruik,
g
deauseli
ke
P
J hellebardiers
bijv.
Hellegat,
g: inham der
Wester-Schelde in het 0.
deel van Zeeuwsch-Vlaanderen.
gem.
in
Hellendoorn,
^
g
het midd. van derov.
P
Overi'sel,
9661 inw. ; omJ
vat de doren
P H., Haarle
en NiJeerdal; in de nabi'heid
de Hellendoornsche
J
Berg (48 M.); sanatorium
lijders.
voor longJ
Hellenen, Gr. stam in
Z.-0.•Thessalië,enoemd
g
naar Hellen, den zoon van
Deucalian en van Pyrrha,
koning
g van Phthia. Naar
Hellen zonen en kleinzo718. Hellebardier.
nen : Aeolus, Dorus, Ion en a. Punt v. een hellebard.
Achaeus, zouden volgens
de overleveringg de Grieken zich verdeeld hebben in de
stammen der Aeoliers, Doriërs, loniërs en Achaeërs;
lateremeenscha
eli ke
g
PP
J naam voor alle Grieken.
Hellenisme, de nationale eigenaardigheid der oude
Grieken inz. met betrekking
g tot de taal, de zeden en
de beschaving;
der Gr,
g in engeren zin de periode
P
letterkunde en beschaving
g van den dood van Alexander den Groote tot aan Augustus.
Hellas
p ont(Gr. Zee van de hel"),) in de Oudheid
de naam voor de tegenwoordige Dardanellen; zie
ook op
P Phrixus.
Hellevoetsluis,
^ ggem. op
P het Z.-Holl. ell. Voorne
en Putten, 3798 inw. ; vesting;
met
g oorlogshaven
^
tal van marine-etablissementen.

P
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Hellen^ stad in de prov.
Albacete,^ in het Z.O. van geb.
Amsterdam;
P
8 in 1612 te Haarlem, gest.
^$ in 1670 te Amsterdam
Spanje,
aan de Mundo, 000 inw.
hijJ schilderde 8T
groepen,
inz. z.g.
^en
P
P
8 schutters- en regenplant tot de familie ten-stukken en is vooral bekend als de schilder van
Helm: helmriet of duinhelm
,p
der Grassen (afd. AarP
luim assen
behoordnd,
wordt den ,Schuttersmaalti d"
)
J 1639
( , in
) het Rijksmuseum.
^
in ons land opP de duinen geplant,
Helvetia,^ Lat. naam voor Zwitserland.
^ houdt door de
8P
verspreiding
Helvetiërs^ Keltisch volk in het te 8enw . ZwitserP
8 van haar w elstokken de verstuivin 8
land; hun land(Helvetia) strekte zich in Caesars
tegen.
8
Helmera Jan Frederik, Ned. dichter, geb. 7 Mrt. tijd uit van het Meer van Genève tot aan het Meer
, koopman,
, ; van Constanz en h het 0. tot aan de grens
gr
1767 te Amsterdam,
p
, g gest. 26 Febr. 1813
van
vooral beroemd door zijn
groot
J 8'r
8gedicht „De Hol- Rhaetië. Hun voornemen, het Z. deel van Gallië te
landsche Natie," dat, in een tijdvan verdrukkingg veroveren,, werd door Ceasar8 overwinning
g bij
J Bibracte (58
v. Chr.) verijdeld;
verschenen (1812), veelgeestdrift
verwekte.
ten tijdevan Augustus
(^^9'
g
Helmholtz
en h io- behoorden de H. tot de Gallische provincie;
Helmholtz, Hermann, D. natuurkunde
, hun
8 e P^
P
kog,
door de Ale8 31 Aug.
g 1821 te Potsdam; werd in 1871 land werd in de 5e eeuw grootendeels
g geb.
^
hoogleeraar te Berlijn,
J was vanaf 1888 eerste voor- mannen bezet.
zitter der Ph sicalisch-technische
Rijks-inrichting
Helvetius,
Y
^
J
^ Claude Adrien,^ Fr. encYclo
P aedist^$eb.
te Charlottenburg;
8 Sept. 1894; inz. verdien- in 1715 te Parijs,
later
J in 1738 pachter-generaal,
^ ggest.
P
P
8
stelijk
26 Dec. 1771 te PaJ arbeid betreffende zenuw•
J door zijn
P h^siolo- hofbeambte der koningin;
^^ gest.
8
rijs.Zijn
0 voornaamste werk: De 'lesPrit"(1758)
h iolo '^
che optiek
acoustiek;uitvinder rijs.
P en acoustiek;
^'e,PYs
van den oogspiegel.
werd we
wegens
de aanvallen op
godsdienst
en de
g
P den ^sdienst
Helmond,
prov. N.-Brabant, toenmalige staatkunde in 1759 in het openbaar ^ver
8em. in het Z.O. der PP
16 414 inw., aan de A en de Zuid-Willemsvaart; het brand en H. zelf werdenoodzaakt
zijn
zijnstellingen
g
8
aan de spoorlijnEindhoven—Venlo en te herroepen.
stadje H. ligt
8tP
aan de stoomtramlijn
Helvoet (Nieuw-), 8gem. in Z.-Holland, op
J Helmond—'s Hertogenbosch;
8
P het
belangrijke
textielnijverheid,
vooral in katoen.
eiland Voorre en Putten, 2677 inw.
^
8^J
theoHelvoirt,
in N.-Brabant,, ten
Helmont,^ Jan Ba^tiste van,, arts en mystiek
, gem.
Ys
^ o f Helvoort,
8
loof,eb.
1581 inw.
g
g in 1577 te Brussel; gest.
g 30 Dec. 1644 te Z.W.van 's-Herco enbosch,
Vilvoorde bij^ Brussel; hij^ was de opsteller
van een uit
Hembyze,
^ in 1513
Y, Jan van, Z.-Ned. edelman, geb.
P
natu^P
hiloso hische
en medische elementen samen- te Gent, eerzuchtigpartijganger,
zocht zinJ bedoeP
^
gestelde mystieke
theorie en uitvinder van een me- lin
Y
$ de
g
g en te dienen door een wilden haat tegen
disch systeem,
gelijkende
op
dat van Paracel..; Spanjaarden te toonen en door tot de Hervorming
gJ
3^
P8
hij schreef „Ortusmedicinae"(
medicinae"1652.
1652).
over te gaan,
beschikte over een aanzienlijke kri'
J 8a•
^
Helmstedt^ stad in Brunsw"^ k, 16 000 inw.; van macht, behoorde met zijn
11 broeders tot de magistraat
1576-1809 universiteit.
van Gent en erkende zelfs denrins van Oranje
7 niet
Heloten, de lijfeigenen
in het oude Sparta;
zzijij als zijnJ meester. In 1578 verzette hij0zich tegen
J g
P
8 den
behoorden aan den staat, bebouwden het land enodsdienstvrede,
door den landvoogd
8
8 Matthias en
dienden in den oorlog
of lioht
Staten afgekondigd en werd gesteund door
g ewa- de Al g.
8 als schilddragers
8
86
penden. Daar zijJ tot oproer
geneigd
ad
een beeldenstorm ten
) Dit had
P g
P
8 waren (inzonder- Petrus Dathenus (z.a.).
heid is de opstand
van 464 v. Chr. bekend
waren gevolge en Willem van Oranje
Oranje moest in persoon
de
PsB
P
8
de Spartanen steeds voor de H. opPhun hoede en rust komen herstellen. In Mrt. 1579 werden opPzijn
onderdrukten hen op
Telkens bij
mishandeld en
P wreede wijze.
^]
J het aansporing
P
gde Katholieken opnieuw
P
aanvaarden van hun ambtaven
de ephoren
de beroofd en hij^zoowel als Dathenus beantwoordden
P
g
Spartanen
onder zekere voorwaarden verlof H. te 's Prinsen vertogen
P
8 met scheldwoorden. 25 Juni
1579 maakte H. zich door een staatsgreep
dooden ^H.• acht, kr
geheel en
ypleis ).
8r P8
Helsin or
g, havenstad in het Z.W. van Zweden,
^ al meester van het gezag
g g van Gent, maar toen de
in het lan Malmóhus ,• 33 000 inw. --11 Mrt. 1710 Prins in persoon
naar Gent kwam,, vluchtte H.,
H. werd
P
versloegen
envoorden
g hier de Zweden onder Stenbock de Denen echter gevangen
g genomen
g
8gebracht,
8
die hem berispte,
onder Rantzau.
P ^ waarop
P hij
J naar Duitschland uitgelegenheid
van een nieuw oproer
Helsin rs Finsch Helsinki, hoofdst. van het week. In 1583, bij ^g
P
8
grootvorstendom Finland en van het lan Nyland
te Gent,^ ginghij
J daarheen en bewerkte een verbond
^
Y
aan de Finsche Golf ; 147 000 inw. • haven, beschermd tusschen de stdd en Parma. Hij trachtte echter
door de vesting
, universiteit; Parma de stad in handen te spelen,
, werd gevangen
g
S Sweabor8,• zeebaden;
g
P
belangrijke
"ke handel.
genomen
en nogg in hetzelfde jaar
onthoofd.
g
8^J
]
Helsingland, Zweedsche prov.,
noordelijkste
Hemel Hempstead,^ stad in het graafsch.
Hertford
P
^ het noordelijkste
^
deel van het lan Gefleborg in het midden van Zweden (ten N. van Londen),13 000 inw.
em.
4 768 K.M'., 130 000 inw. • zeer waterrijk,
hoofdst. ! Hemelumer-0IdePh eert en Noo
Noordwolde,
dwo de
^
,g in het
Soderhamn aan de Botnische Golf.
Z.W. van derov.
P Friesland, ,nabij^ Stavoren, 4980
HelsingSr^ zeehaven en handelstad in het Deen- inw.
grenst aan de Zuiderzee,
omvat de dorpen
, ^
,
sche ambt Frederiksbor op het eiland Seeland aan Elahuizen Hemelurn Kolderwolde Koudum (hoofdde Sond, tegenover
Helsin8bor8,• 14 000 inw.; in de 1.pMolkwerum,
Ni
e agOude
ga,
,
, J
,
g,Scharl en Warns.
g
nabijheid
vestin
liggen
^J
Ys t. In deze gem.
g Kronbor
g en het lustslot Marienl
B
^8 de meren Fluessen en Morra
en de hoogte het Roode Klif.
Helst Bartholomeue van der, Ned.ortretschilder,
P
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Hemelvaart het in Marcus 16:19 (in de Leidsche
Vert. is Marcus 19: 8-20 uitgelicht),
Lucas 24: 51
8
(hier
zijn
de woorden
(
J in de Leidsche Vert. uitgelaten
S
en voer ten heel" en in de Handelingen der
lijk
Apostelen
1: 9 verhaalde lichamelijk
J ten hemel o P P
stijgen van Jezus. Het ten aandenken hiervan
sinds de 14e eeuw g evierde Hemelvaarts feest ( Hemel na Paschen. Sinds de 8e
valt 40 dagen
vaarts
g
eeuw viert de Kath. Kerk ook de H. van Maria
(Maria Hemelvaart, 15 Aug.).
Hemixem,^ 8gem. in de Belg.
prov. Antwerpen,
aan
rP
gP
de Schelde, ten Z. van de stad Antwerpen,
7230 inw.
rP
Hemmen gem. in Gelderland, in de Over-Betuwe,
aan de Line,
8 201 inw.
Franz en Pieter,8geb. te Zutfen
Hemoni, Deebrs.
g
of in Lotharingen,
waren in het midden der 17e eeuw
8
toonkunstenaars en klokkengieters
van Europeesche
P
^
vermaardheid. Zij
J hebben de beroemdste carillons
in ons land vervaardigd.
8 De kunst om klokken met
elkaar in accoord te brengen
werd door hen uitge8
vonden.
Henares,^ rivier in Midd.-SP
an'e,
J
i mondt bij^ Me'orada del CamPof in de Jarama uit; 150 K.M. lang.
8
Henderson stad in den staat Kentucky,in het
Staten;, 10 000' inw.
0. der Ver. Sta
Hendrik IV, keizer van Duitschland (1056-1106),
zoon van Hendrik III, g eb. 11 Nov. 1050, reeds in
1054 tot D. koningg gekozen,
vanaf 1056 onder voo g8
aan deze in 1062 door den
dijJ van zijn
9
J moeder Agnes,
stren en heerschzuchtigen
g^
P Anno van
g aartsbisschop
Keulen ontvoerd; later werd zijn o voedin
P
g aan
re
den zachtzinnigen
P Adelbert vanBs aartsbisschop
men toevertrouwd; in 1065 meerderjarig
^ g verklaard,
onderwierp
rP den door zijn
J ruwe behandeling
g in oPstandekomen
Saksischen adel, werd door paus
P
8
simonie en uitoefening
Gregorius
Gr
VII wegens
e9
g der
8
investituureda
vaard, liet dezen daarom op
P de
^ S
synode
te Worms 24 Jan. 1076 afzetten en werd
3m
toen in den kerkelijken
ban 8
gedaan, waarvan hijJ zich
9
eerst door een driedas^the boetedoening
g in den
slottuin te Canossa (z. a.) (Jan. 1077) kon doen ontheffen. Toen hij
g den intusschen tot tegenJ zich tegen
8en
Rudolff van Zwaben (gesneuveld
in
koning
(8
8
g gekozen
over hem uit1080)) wendde, werd de ban opnieuw
P
ea roken;
hij trok in 1080 tegen
Rome P, nam
gesproken
g
J
het in 1084 in en liet zich door den door hen beClemens III tot keizer kronen. Om na
noemdenaus
P
(1085)
den dood van Gregorius
e9'
(
) Clemens III te beschermen, trok H. in 1090 voor de derde maal de Alvan zijn
P
P en over,^ werd echter door den opstand
zoon Koenraad genooPt terug8 te keeren; na diens
Paschalis II weder in den
dood (in 1101) doorans
P
banedaan
en door zijn
J tweeden zoon Hendrikge8
vangen
8 e8 ggenomen en tot afstand van den troon
dwongen,
ng ^ vluchtte hijJ naar Luik en overleed 7 Aug.
g
1106.
Hendrik VIII,
^ggeb. 28 Juni
^ honing
g
g van Engeland,
1491 te Greenwich, verbond zich in 1512 met keizer
Maximiliaan I tegen
Lodewijk
Lodewijk
XII van Frankrijk
J
g
en stond in de twisten tusschen Karel V en Frans I
nu eens aan de zijde
des keizers, dan weder aan die
der Franschen ; aanvankelijkeen tegenstander
van
g
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met den titel van
Luther en daarom door denaus
P
De ensor fidei" („Verdediger des Geloofs") vereerd, maakte hij
J zich van dezen laatste los, toen
deaus
Cag zijn^ eerste gemalin,
8
P de scheiding van
tharina van Aron
a9 niet wilde toestaan en liet, nadat
hij
y 8gehuwd had, de
J reeds te voren Anna Boleyn
scheidin in 1533 door eengeestelijkerechtbank
scheiding
uitspreken
en zich door het parlement
tot opper-P
P
hoofd der Engelsche
Kerk benoemen hijJ onteigende
8
8
alle kloostergoederen
en liet in 1539 de door hem
g
pgestelde 6 geloofsartikelen
tot leerstellingen
o P8
B der
g
En8elsche Kerk proclameeren,
zond allen, welke
P
weigerden
de geloofsartikelen
te bezweren, naar
wei
g
g
het schavot en regeerde
geheel
en al als despoot;
P
g
8
gest. 27 Jan. 1547. HijJ was zesmaal 8gehuwd: le met
Catharina van Aragon
9
( 1509-33) , 2e met Anna
Boleyn
((1536
y ( 1533--36) , 3e met Johanna Seymour
y
—36),) 4e met Anna van Klee(1540), 5e met Catharina Howard(1540-42), 6e met Catharina Parr
y en Catharina Howard liet
( 1543-47) . Anna Boleyn
hij
^ onthoofden; van Catharina van Aragon
a9 en Anna
van Kleeff liet hijJ zich scheiden; Johanna Seymour
^
stierf in 1536.
Hendrik IV,^ koning
J^ de eerste nit
g van Frankrijk,
het huis van Bourbon, 8eb. 13 Dec. 1553 te Pau in
Barn, zoon van Anton van Bourbon en van Jeankoninkrij Navan het koninkrijk
ne d'Albret, de erfgename
g
na den moord op
^ Condé, hoofd van
P Lodewijk
de Protestanten, huwde hij Jin 1572 met de zuster
van Valois, bleef in den
van Karel IX, Margaretha
9
Bartholomeusnachtesaard
(24 Au g. 1572), doch
g P
alsevan
ene
g aan het Hof en moest naar de Mis
g
in 1576 en keerde tot het
^ ontvluchtte
,
gaan. Hij
Protestantisme tere8 , hielpP den godsdienstvrede
8
van Beaulieu tot stand brengen
op 6 Mei van dat
8 P
jaar; stelde zich, door de Guises in zijn
'
J erfoPvol
gmgsrecht op
P den Fr. troon bedreigd,
g in 1585 weder aan
het hoofd der Hugenooten,
behaalde in 1587 een
8
overwinnin
overwinningbij
J Contras, sloot een verbond met
Parijs o . Na den moord
Hendrik III en trok teen
8P
op
P H. III (in 1594) viel hem de Fr. kroon ten deel;
doch eerst na jarenlangen
strijdtegen de LiSue, en
l
8g
nadat hij
J 25 Juli 1593 tot het Katholicisme was
overgegaan(H.
H. moetg
gezegd
J is
g hebben. „Paris
wel een mis waard"),
zich de poorten
van
) openden
P
P
Paris voor hem, 24 Mrt. 1594. H. maakte een einde
Parij
den oorlogg met Spanje
P J door den Vrede van
Vervins in 1598, en schonk aan de Hugenooten,
8
door het edict van Nantes13
( Apr.
P 1598)) de vrije
uitoefening
van
hun
godsdienst,
verhoogde,
g
g
g^ daarbijJ
door zijn
J minister Sully
y ggesteund, den welstand
en de veiligheid
van het rijk
J door binnenlandsche
g
hervormi„
g en, aanleg
g van wegen
g en kanalen,
ondersteunin van handel en nijverheid enz.
ondersteuning
J; J
hij
werd 14 Mei 1610 door Ravaillac vermoord.
prins der NederHendrik W ladimir Albrecht Ernst,
^p
landen, hertogg tot Mecklenburg-Schwerin,
9
^ g eb.19 Apr.
P
1876 te Schwerin, jongste
zoon van
groothertog
^
^
8
Friedrich Franz II uit diens derde huwelijk met
Marie van Schwarzbur9 -Rudolstadt, bezocht
prinses
P
het Vitzthumschemnasium
gymnasiumte Dresden, daarna
de krijgsschool
te Metz, deed in 1894 een reis naar
ilg
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Azië en Amerika, werd daarna officier in het Pruis.
; sedert 7 Februari 1901 gemaal
van onze koleger;
g^
g
ningm.
rik van Nassau Vianden, Dietz en CatzenelHendrik
ebogen Breda, Grimbergen, enz. zoon van Jan van
elbrecht
Nassau erfde 31 Mei 1504 van zijn
J oom En9
ondervan Nassau al diens Nederl. heerlijkheden,
)
scheidde zich onder Phili ps den Schoone, Maximiliaan en Karel V als staatsman en als krijgsman,
g
werd stadhouder van Holland en Gelderland, werd
w
keizerlijk
opperbevelhebber
van het keizerlijk
leger
g
g tegen
PP
veroverde
Picardië; est. 7 Oct. 1538 te
Frankrijk,
^g
Claude, dochter
reda.
Zijn tweede echtgenoote,
Breda.
g
J
Jan van Chalons schonk hem een zoon, Rene
van,
Wilvan Chdlons,
Chalonsprins van Oran ie,
^e^wiens goederen
g
lem de Zwijger
^9 later erfde.
Hendrik Casimir, graaf van Nassau, zoon van
graaf Ernst Casimir, stadhouder van Friesland,
Groningen
en Drenthe,
G
,ggeb. in 1611, werd na den
g
dood van Ernst Casimir (in 1632) stadhouder van
Friesland, Groningen
en Drente,^ stierf ten gevolge
g
g
g
bi' de bestorming
van een 6 Juli 1640 bij
g van Hulst ontvanen
g wonde.
prins van Nassau, zoon van
Hendrik Casimir II,P
Willem Frederik (broeder
eno vol
P er
g van den voorgaande en van Albertina
prinses van OranjeAgnes,
9 P
Nassau (dochter van Frederik Hendrik ,eb.
g 18
Jan. 1657 te'sGravenhage,
volgde
g in 1663 zijn
J vader
voogdijschap
op
discha
Pvan
P ondervod
zijn
P 15J moeder, legde op
jarigen
]
g leeftijdden eed af.
Het stadhoudersschap
werd in 1675 erfelijk verklaard in zijn geslacht.
g
Eerst op
P 22-jarigen leef- 719. Hendrik Casimir II.
tijd raakte H.C.geheel
g
van zin moeder.
Als
ontslagen
g van de voogdijschap
J
stadhouder en kapitein-generaal van zijn gewesten
g
in militaire aangelegenheden vaak oneeni had hijJg
heid met stadhouder Willem III; in 1685 kwam een
verzoening
g tot stand en werd hij Jderde veldmaarschalk in het leer;
hij streed bijJSeneffe en Fleurus.
g^J
In 1689 werd hijJ tweede maarschalk. HijJ overleèá
25 Mrt. 1696.
Hendrik
de Zeevaarder, infant van Portugal,
e
g
vierde zoon van koning
g Johan I,ggeb. 4 Mrt. 1394 te
Oporto, onderscheidde zich in 1419 ls opperbevelhebber der vloot bijJ de veroveringg van Ceuta, legde
g
door het organiseeren
van talrijkeontdekkingsreizen
g$^
^aar Afrika (vanaf 1420) den grondslag
g tot den
^
wereldhandel en de koloniale macht van Portugal,
g
te Sa.
gest. 13 Nov. 1460 Sagres.
Hendrik-Wo-Ambacht,
en
,ggem. inde ZwiJ ndrechtsche
dorp
Waard in derov.
Z.-Holland,^ 4423 inw. Het dor
P
ontleent zijn
J naam aan Hendrik Ido, een der heeren,
die in 1531 de ZwiJndrechtsche Waard lieten bedijken.
Hendrik van Zutfen. Zie Moller.

le Hainaut),P
prov. in het Z. van
Henegouwen
(Fr.
(
g
Bel8^'ë, 3722 K.M2.; 1232 867 inw., meerendeels
Walen, waarvan 45%
leeft (en
o van de nijverheid
daarvan weer 2/3van
de steenkolenontginning).
3
Steenkolenmijnen
Steenkolenmijnen worden vooral ggevonden in de
Borinage, in het Centre (ten W. van Charleroi)} en
in de omstreken van Charleroi.
Henegoowsche Huis. De graven uit het H.H. reg eerden over Holland van 1299 tot 1354. Jan, de
minderjarige zoon van den in 1296 vermoorden
Floris V (z. a.), was de laatste graaf uit het Holl.
Huis. Hij) overleed kinderloos en nu kwam hetgraaf$^
schaPaan een zoon van A delheid, zuster van graaf
^
Willem III. Deze zoon was Jan II van Avesnes, graaf
van Henegouwen.
HijJ moest over het bezit van Holg
en tijd strijd
land langen
J voeren, doch wist zich te handhaven evenals zijn
J zoon Willem (1304-1337).) Diens
zoon Willem II sneuvelde in 1345 in den oorloggtegen
g
de Friezen en werd opgevolgd door zijn
J oudere zuster
Margaretha,
die door haar huwelijk
g'
J met keizer Lodewi'k IV in 1354 Holland en Zeeland aan het
Beiersche Huis bracht.
Hengelo,
g , ggem. in den Achterhoek van de prov.
P
Gelderland, 3969 inw. ; het dorP H. is door een stoomverbonden.
p
tram mett Zutphen
Hengelo,
Overijsel,
P
J
g ^ ggem. in het Z.O. van de prov.
22 686 inw., omvat het vlek H. met nogg eenige
g
dorPen. H., aan een kruispunt
van
spoorwegen,
P
is het middelpunt
van de Twentsche industrie
P
(5 ^
groote katoenfabrieken, de groote
machinefa(
^
en
brieken van de firma Stork en Co., spinnerijen
J
P
weverijen,
enz.).
J
broederpaar,
raar,
aan Hen ^gist en Horsa,^legendarisch
g
P
voerders der Angelsaksen
(z. a.).
g
Hen
kgem. in Zeeland, in het 0. van
g stdi:g
Zeeuwsch-Vlaanderen, 647 inw.
Henley,
p( ) Thames, stad in het Z.O. van
Y^ H. up(on)
graafschap
Engeland,
^ in het ^
P Oxford, aan de Theems,
g
6500 inw.; bekend door deoote
^ jaarli ksche
J
roeiwedstrijden
-re gatta's ,) die aldaar plaats
P
J
( HenleY
hebben.
gem.
in Friesland, tusschen
Hennaarderadeel,
^
g
Bolsward en Franeker, 5030 inw., omvat de doren
P
Wommelshoofd
l .^Oosterend, Welsr"CJP, Lutke(
P)
wierum,
Ba m,
> Cubaard, Spannum,
P
^ Ytens, Bayum
daard^ Hennaard, Waaxens en Edens.
y
n Otto, Zwits. schrijver
Henne am RhY,
J ver over beschavin
26 Aug.
seschiedenis^ geb.
g
^ 1828 te St.gg
Gallen van 1872-77 redacteur van de „Freimaurerzeitung" te Leipzig,vanaf 1885 gelijk
g J reeds vroeger
g
(in 1859 )weder staats-archivaris te St. Gallen;
schreef tal van kultuur-historische werken.
Hennep
p (Cannabis). De9gewone H. (C. sativa), in
Z.-Azië inheemsch, in Europa
P ggeteeld om de vezel
en de olie, welke zijJ oplevert; 1-4 M. hoog.
g De
mannelijke
vezels dan de
J
Pplanten ggeven fijnere
]
vrouwelijke.
De H. wordt voor de bewerking
g8e
J
sorteerd, in watereroot
(2 á4 weken), daarna eg
droogd,
en gezwingeld,
g
g
g ^ daarna gehekeld,
g
g i gebroken
zoodat ten slotte 3 %0 van de hoeveelheid groene
8T
hennep
P als vezels overblijft.
J Van de H.-vezel worden
grove,
touw, bindgaren
en ^
g weefsels
^ doch zeer stevige
g
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vervaardigd.
S
g Het zaad levert olie en wordt als vogelvoederebruikt.
Alle deelen der plant
bezitten narP
8
cotische eigenschappen; inz.
is dit heteval
g
bij
J de Indische
H., uit het sap
waarvan de haschies, een bedwelmendeg
notmiddel, bereid wordt. Tot
de H.- gewassen
(Cannabinaceeën) behoort
ën)
ook de Hop
( Z.a.).

Henoch

720. HennepP1. mannelijke
mannelijk
(Hebr. „de invrouwelijk bloem.
2. vrouwelijke
, volgewijde"
)
8 ens Genesis
5:18 e.v. de zoon
4 :17 de zoon van Kan, volgens
8
zijn
van Jered, werd
J vroomheid door God
gens zn
van de aarde weggenomen.
Het aan hem toege8e
g8
schrevene in de oude Kerk als echt beschouwde en
hooggeschatte
apocalyptische boek van H.,
H. omstr.
88
130 v. Chr. in het Arameescheschreven,
is thans
g
nog,behalve enkele Grieksche brokstukken, alleen
in het Aethiopisch
bewaard gebleven.
In den laatsten
g
P
tiJ^
d in Opper-Egypte ontdekte grootere Grieksche
brokstukken werden uitgegeven door Bouriant
(1892)
en Lode((1892).
) Een ggeschrift „Boek der8e(
heimen van H." werd in Slavische vertaling
g ontdekt.
gem. in N.-Holland, in W.-Friesland,
Hensbroek,
,8
891 inw.
voornaam Macedoniër uit Pella,
Hephaestion,
p
g van Alexander den Groote, uitmuntend
gunstelin
veldheer;est.
8 324 v. Chr. te Ecbatana.
Hephaestus,
^ zoon van Zeus en van Hera,gemaal
g
A
Gr. 8god van het vuur en van de
van Aphrodite,
p
smeedkunst, later onder den Etnae
gPlaatst, waar
hij
J met de Cyclopen arbeidt. De Romeinen identificeerden hem later met Vulcanus.
Heptameron (Gr.), titel van den novellenbundel
van Margaretha van Valois (z. a.).
rijken
Heptarchie
p
g
( Gr.) , de zeven Angelsaksische
in Engeland.
8
Heptateuch (Gr., uit 7 boeken bestaande"), de
5 boeken van Mozes, benevens de boeken Jozua en
Richteren.
Juno overeenkomende
Hera,^ d e met de It. godin
8
g huwelijk
Gr,odin
van het huwelijk vrouwelijke
en van het vrouwelijke
geslachtsleven, dochter van Cronus en van Rhea,
gemalin
van haar broeder Zeus(Jupiter), met
8
wien zij
J zich in den heiligen echt( hierós9 ámos verzij Semele,
eeni e • >uit jaloezie
jaloezievervolgde
^ Dionysus,
y
gzij
Leto Io, Hercules enz.; uit wrok over het oordeel
Troje eeuwigen
van Paris had ze Troje
8
g haat gezworen.
Ares, Hebe en
Haar kinderen waren Hephaestus,
p
Itlithya ^• aan haar was eerst de koe,, later ook de
pauw gewijd.
8 J
P
Heraclea(d. i. stad van Heracles of Hercules),

naam van verschillende steden in de Oudheid.
H. in B hinill aan de Zwarte Zee (vandaar HeraEreli;
clea Pontica) tegenw.
8
g H. in Lucanië^ in Z.Italië, aan de Siris, kolonie van de Tarentijnen.
Heracles(Lat. Hercules), zoon van Zeus en Alcmene, heros uit de Gr. mythologie, het ideaal
reeds ! in
van mannelijkekracht en deugden;
g
zijnvijandin
vijandin
de wiegg wurgde
hijeen slang,gdoor zijn
ghij
opP hem afgezonden,
en verrichtte later in
g
de be-roemde „twaalf werken
dienst van Eurystheus
y
van H.":
le. HijJ doodde den Nemeischen leeuw,^ die in de
bosschen van Ar g
olie groote
verwoestingen
g en aan ^
richtte, doch dien hijJ in zijn
o
J armen wurgde
g en .P
zijn
droeg.
Y
J schouders naar Mycene
8
2e. Geholpen
8
P door Iolaus doodde hijJ de negendie in de moerassen
koppige Lernaeische hydra,
Y
,
van Argolis
verblijf had gekozen en wier koppen,
PP
gg
als ze afgeslagen werden, aanstonds weer aangroei^
den. Iolaus schroeide met een brandend hout de
wonden toe, om dit te beletten.
ewi'd,
3e. De Arcadische hinde was aan Artemis g
J
had koperen
horens en kon buitenP Pooien en gouden
g
van
ewoon
snel lou en. Na een vervolging
g een jaar
^ aar
P
H. erin het dier te wonden en te grijpen.
slaagde
^P
g
4e. Evenzoo achterhaalde hij
J het Erymantische
rl^
wilde zwijn, dat in de vlakten van Thessalië huisEurysn
schouders
naar
hield. HijJ droeg
het
op
zijn
PJ
8
theus, die op
ervan van angst
8 in een vat
P het gezicht
g
kroop.
5e. Drie duizend runderen
hadden 30 jaar
jaar achtereen gestaan
8
in de stallen van koning
Augias.
g
g
H. kreegast
die stallen in ééndagg
g
schoon te maken en volvoerde dien
last door eengedeelte van den
rp
muur omver te werpen
en de
rivieren Al
Alpheu
heus en Peneus door
stallen te leiden.
6e. In de moerassige bosschen
van St tmPhalus in Arcadië nestelden de Styp
m halische vogels,
g
monsterachti
met
g e roofvogels
8
koeren
vleugels. H. doodde hen
P
met zijn
pijlen.
'721. Hercules.
JP
7e. OpP Creta maakte een dolle
ekre
stier, dien Minos van Poseidon 8
8en had om te
offeren, doch dien hij
zijn kudde gevoegd
J bij
J J
g
g had
en dien Poseidon daarom dol had laten worden, de
velden
onveili
g. H. overmeesterde den Cretenzischen
die hem weer in
stier en bracht hem naar Eurystheus,
y
vrijheid
vri
stelde,^ waarna hijJ de Attische velden verJ
woestte.
8e. Het achtste werk van H. was de roof van de
hengsten van Diomedes. Deze koning8 der Bistoniërs
in Thracië liet de vreemdelingen,
welke zijngebied
8^6
betraden, voor dieaarden
ween als voedsel. H.
Pwerpen
versloeg8 de verzorgers
onder wie de ko8 der paarden,
P
ningzelf was.
9e. H. moest uit het land der ScYthen Z.-Rusland)) ten N. van de Zwarte Zee) den gordel
van Hi p'
^
d e koningin der Amazonen, halen voor de
po
^

P

^
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heus. Hij
dochters van Eu^
J doodde hiertoe de
gevecht met haar en haar
dappere
koningin
Sm in een ^
PP
gezellinnen.
10e. OpP
het eil. Erythia
werden
de prachtige
Yt
P
g
ossen van Geryones bewaakt door den reus Eurytion
niettemin
en den tweeko i g
en hond Orthrus,
g
- slaagde H. er in ze te rooven en naar Griekenland te brengen, na te voren de halve wereld doorkruist te hebben^P
op welken tocht hij
^ de beren
g AbYla en CalPe
vaneen kloofde(d
kloofdede zuilen van H.) en zoodoende
return Gaditanum ( straat van Gibraltar)) vorm de.
lle. Gaea had Hera bij
J met Zeus
J het huwelijk
eschonken,welke later bewaakt wergouden appelen
a lep geschonken,welke
den door de Hesperiden,
^ die ze in hun tuin gepoot
g Po
p
hadden en nu boomen bezaten, welkeouden
appelen
PP
g
droegen.
De tuin laggtegenover
de P
plaats, waar Atlas
g
g
hetewelf
des hemels torschte. H. wist Atlas te be.
g
wegen
de appelen
te gaan
halen en droeg
g in zijn
PP
g
g
Op
P dezen tocht
J het hemelgewelf.
g
Plaats onderwil
doodde H. den reus Antaeus ( z. a.)) en verloste hijJ
Prometheus
den aan den Kaukasus vastgesmeedden
g
z. a.) van zijn
it kwellingen.
$
werk van H. was
12e. Het laatst en moeilijkste
Cerberus uit de Onderwereld te halen. Met toestemhij dit werk. In de ondermingvan Pluto volbracht hij
wereld verlostte hijJ Theseus, die daar aan de rotsen
was vastgegroeid als straf voor zijn
poging
JP
8^g om
Persephone te ontvoeren.
Behalve deze 12 verrichtte H. nog
^
g tal van groote
daden. Op
grond van een orakelspreuk
verkocht H.
P
P^
zich, teneinde van een zware ziekte teenezen,
g
welke hijJ zich door een in waanzin begapen moord oop
aan Ompkale,
I phitus op
g
P den hals had gehaald,
koningin
als slaaf,
]
gm der LYdiërs^ voor drie jaren
huwde ten slotte de dochter van Oineus, Deianira,
die hem, om zich van zijn
J liefde te verzekeren, oop
den trouweloozen raad van den door H. doodelijk
J
gewonden centaur Nessus, een met diens bloed beverstreken kleed zond, wat H. onduldbareijnen
f
oorzaakte, zoodat hi)j zichzelf op
P den bergg Oeta verbrandde;^J
hij voer ten hemel, verzoende zich met Heals man
ra en huwde met Hebe. H. wordt voorgesteld
g
vanoote
g
^ lichaamskracht, inz. in den zoo enaamden Torso van het Belvedère en den H. van Farnese
te Napels
( fig.
P (zie
g 721).
Heracliden de zonen en nakomelingen
g van Herade legende
80 jaren
na
-desHercules
die volgens
]
(
g
g
oorlogg aan het hoofd der Doriërs
j
den Troaanschen
hetootste
deel van den Peleponnesus veroverden
grP
en in Ar os
Laconië en Messenië als koningen
g^
g
heerschten.
Herai versterkteP
hoofdst. van het landschap
aan de HerijH. in het 0. van Afghanistan,
(prov.)
g
(p
rood vroeger
ong.
g
g 100 000,^tegenw.
g 45 000 inw.;
als sleutel van den eenijgen wegg van Perzië door
Afhanistan naar Indië uit een handels- en strategroot
belang.
belg
van ^
6^ ch oogpunt
gP
Héraug ières. Zie op
PB eren
9 Adriaan Jansz. van.
Hérault^dep.
genoemd naar de
^^g
P in Z.-Frankrijk,
'kustriv. H. (197 K.M. lang),
gaan de Middell. Zee,
6224 K.M.3,> 480 000 inw. ; hoofdst. Montpellier.
P

Hérault de 8échelles Marie Jean, lid van de Fr.
Nationale Conventie,eb.
g in 1760 te Parijs,
J advo.
caat bijJ het Parlement, fanatiek aanhanger
^ van de
Revolutie, werd in 1793 voorzitter van de Conventie,
ter dood
is na den val van Danton 5 Apr.
P
$re.
bracht.
' ^ De H. vormden ten
Heraut, uitroep,
P^afkond er.
stand aan de
der ridderscha Peen bijzonderen
tijde
hoven der vorsten; zij werden onderwezen in alles wat
den adel betrof ;^J
zij leidden de openbare
feestelijkP
heden, waren oorlogsgs en vredesboden, rechters in
de aangelegenheden
alleeschillen
g genheden van den adel beg
treffend; zijJ onderzochten de geslachtslijsten,
ontJ
g
wieren
P ens, waren de zedenP en verbeterden de wapens,
rechters van den adel; bijJ de toernooien was aan hen
Palsmede
de inspectie
der wapenen
opgedragen,
de
P
al of niet het recht hadden
beslissing
g of de strijders
aan het toernooi deel te nemen. ZijJ werden in drie
klassen verdeeld: wapenkoningen, herauten enper, welke laatste leerlingen
sev. antenursuivants
1^
g
waren. — H. komen tegenwoordig
8eg nog
g voor bij^
huwel
ijken,
feestelijke
kroningen,
vorstelijke
Jjke o P g^
tochten, enz.
eb.g4 Mei
Herbart, Johann Friedrich, D. wijsgeer,
1776 te Oldenburg,
te
g
g werd in 1809 hoogleeraar
Koningsbergen, in 1833 te " tting
en, gest. ald. 14
Aug.
de
( ^
g exacte (wegens
g 1841, stichter van de z.g.
wiskundig e basis zi Jner Ps)
Y cholo81'e of realistische
schoolin
( tegenstelling
gmet het idealisme van Kant);
)
g
ook verdienstelijkals opvoedkundige.
Herculaneum, in de Oudheid een belangrijke stad
aan de kust van de Middell. ZeeCam
in Panië, tusschen Napels en Pompeii;
e 24 Aug.
P]
g 79 n. Chr. te sadoor een uitbarsting
men met Pompeii en Stabiae8
van den Vesuvius verwoest en onder de asch bedolven. Zie ook op
p9
P Pompeii.
Hercules. Zie Heracces.
schrijver, geb.
von, D. schrijver,
Herder, Johann Gottfried
f
g
werd in
25 Aug.. 1744 te Mohrungen
(
g (0.-Pruisen),
1762redikant
te Koningsbergen, in 1764 te ' a,
P
in 1770 te Straatsburgg
(omgang
g g met Goethe), in 1771
consistoriaalraad te Biickeburg , werd in 1776 door
generaal-su
Goethe's invloed hofprediker,
PerintenP
g
dant en Ober-konsistorialrat" te Weimar, in 1801
voorzitter van het Oberkonsistorium" ald., door
den keurvorst van Beieren in den adelstand vergroote verdienste
heven^g
gest. 18 Dec. 1803. H. '8 ^
aanmoediging, welke het geestewas de veelzijdige
lïJ ke leven der natie van hem ontving;
g^op
P de letter.
wijzen op
kunde had hijJ inz. invloed door zijn
Jwijzen
P het
geschriften worden
belang
Zijne
Pg
g van de volkspoëzie.
verdeeld in 3 soorten : die overgodsdienst
engodg
g
geleerdheid die over letterkunde en kunst, en die
en geschiedenis.
over wijsbegeerte
g
g prov Brabant, ten N.W.
Herent,,ggem. in de Belg.
Leuven, 6642 inw.
Herenthais gem. in de Belg. prov.
Antwerpen,
Herenthals,
P
^
aan de Kl. Netha ten Z.W. van Turnhout, 9115
inw.
graafschap
Hereford,
^^
P in het W. van Engeland,
2175 K.M2., 113 000 inw. ; hoofdst. H. aan de Wye,
Y
23 000 inw.; oude kathedraal.
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van
Hereró's^ O vaherero's of Damara's, Negervolk
g
den stam der Bantoes in Duitsch-Z.-W.-Afrika; vóór
hun opstand
tegen de Duitschers ((1904-5)
0
) op
Psg
97 000 zieleneschat.
g
Herford,^ stad in het N.W. van Pruisen, in het reg.8.
distr. Mindenrov.
(P Westfalen),) aan de Werre en
de Aa; 133 000 inw.; textiel-industrie.
Herisau,
enzell^ marktvlek in het kanton APP
Ausserrhoden, in het N.O. van Zwitserland, 1777 M.
boven de zee, 16 000 meerendeels Prot. inw.; belangrJ
ï ke katoenindustrie.
Herjeadalen,
,Pprov. in het midden van Zweden,
ber land waardoorheen de Ljusne-elf
stroomt,
bergland,
]
13 651 K.M.2, 11000 inw.
Herkauwende dieren Ruminantia , 2e onderorde
van de Artiodactyla((dieren met even aantal hoeven),
waartoe o.m. de nuttigste
gs huisdieren behooren.
Z^j gebruiken
g voedsel en dit komt,
gPplantaardig
is, uit de maagg
ee ' en tijdnadat het opgenomen
Ag
weer in de mondholte terug,
g
^ waar het nogmaals
k gemaakt door de
ekauwd wordt. Dit wordt mogelijk
gekauwd
gJg
biJ zondere inrichtin
g der maag^welke uit 4 afdeelingen bestaat (fig.
g door den
( g 722). Het voedsel gaat
g
slokdarm s eerst naar de eerste, zeer groote afd.,
de p ens (p) daarna naar de tweede kleinere, de
het, geweekt,
met kleine
netmaag
maag'
(n);
(), vandaar gaat
g
g
hoeveelheden tegelijk
gJ weer naar den mond, wordt
dan zeer zorgvuldig
^ en komt langs
^de
g herkauwd,
van
(gl)
l in de boekmaag
slokdarm
g (b) ,gaat
g
g leuf(9'
(1) en komt tenslotte in den
daar naar de lebmaag
a9()
d . In de bovenkaak ontbreken in den regel
darm ()
g

722. Maagg van een koe. Streepjes
wegg van
A]
wegvan
het niet herkauwde; stippeltjes: we
het herkauwde voedsel
de snij- en de hoektanden, in de benedenkaak zijn
6 snij9 en 2 hoektanden,^ daarboven aan iedere zijde
5 6 of 7 kiezen met breede kronen. Tot de H.D. behooren de Hofhoorn'
^ en(runderen,^ schapen
P en ggeiten
giraffen,^ muskusdieren,^ dwergherten,gu
antilopen),h
gherten en kameelen.
Herkin en gem. in Z.-Holland^op
Herkingen,
P Goeree en
Overflakkee, 845 inw.
Hermanarich ( Hermanrich koninggder OostGothen, heerschte over hetebied
tusschen de
g
Zee; hij werd verslagen
Zwarte en de Baltische Zee;
g door
de Hunnen, die zijn
J land binnendrongen
g en stierf,
naar men zegt
ze opP101-jarigen leeftijd,omstr. 375
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n. Chr. HijJ is de Ermanrich uit de D. heldensage.
g
(P„verbroedering"),
oors r. het
oorspr
HermandadS
.
der Castiliaansche en Aragonsche
steden tot
g
instandhouding van den landsvrede tegen
instandhoudin
g de verdrukking
g door den adel; in de 15e eeuwg geheel
georganiseerd(Heilige H.), vanaf de 16e eeuw tot een
soortendarmerie
afgedaald; thans naam voor de
g
Politie.
Hermann, vorst der Cheruskers. Zie Arminiu8.
Hermannsh$hle^3
druipsteengrotbï Riibeland in den
Hartz, 410 M. diep,
P 8-38 M. hoog;
g fossiele vondsten.
szeben, hoofdsi. van
Hermannstadt Hong.
Hermannstadt,
gNa9y
het comitaat H. of Szeben3600
Szeben(360 K.M. 2, 176 000
Gr.-Orthod., Roemeensche inw.), in het Z.O.
van Hongarije,
g J aan de Cibin; 33 000 inw. ; zetel
van een Gr. aartsbisschop.
P
Hermaphroditus,
, zoon van H ermes en van Aphrodite, door deoden
opPverzoek van de bronnimf
g
Salmacis uit Carië diegeen
g wederliefde bijJ hem
vond met haar tot één dubbelwezenhalf
dubbelwezen(hal man en
vrouw)) vereend.
g
Hermelijn. Zie op
P Marters.
Hermes,
^ bij
J de Romeinen Mercuriusggenaamd,
zoon van Zeus (
Jup iter) en
Maia, oorar.
P een natuur- en
herdersgod,
verder de bode
g
deroden,
de god
g van den
g
handel, van de ween,
g van de
reizigers, van de dieven en
van de welsPrekendheid (H.
Logios),
g ), de leider der schimmen aar den HadesH.y
Psych0
m^ us de slaappo
P en
droomgod,
uitvinder van de
g
lyra,
1 a, voorgesteld
als ` een
g
schoon jongeling, met breedrandi en gevleugelden reishoed,evleu
elde
schoenen
g
g
en herautenstaf, voorgesteld
g
o.m. met den]`eu
g ' enD yoni723. Hermes.
sus door een beroemd beeld
van Praxiteles. H.Trismegistus
de driemaal groote H."), Gr. naam van den
Egyptischen
P g van
gYA
ggod Teuth, die als oorsprong
alle beschaving
zeden, van alle kung en goede
g
sten en wetenschappen gold,
vandaar de aanduidingg
g
der Egyptische
heilige boeken als Hermetische
gYA
boeken. Z.g.
Z.. vertalingen
voor de neog
g ervan golden
Platonici en de neo-P^
hag
oraeërs als de bron van
mystieke
geheime
leeringen,
die door een reeks
3^
g
g
van wijzen
(Hermetische
keten) overgebracht
waren.
(
g
No
Nogin de Middeleeuwen werd uit zulke boeken de
Hermetischehiloso
Phie (de alchemie de door Parap
e ondveste Hermetische geneeskunde,
celsas ggr
g
, de
Hermetische vrijmetselarij enz.) gP
geput. De uitdrukkin hermetisch (d.i. luchtdicht) gesloten
drukking
komt
g
om
van de kunst, die aan H. werd toegeschreven,
g
door tooverzegels
schatten,^ enz.,^ontoegankelijk
g
te maken.
es'-S
Hermop Groote H. Ds `ebel
9
7 7`ech^top
P van den
H.,ten
Antilibanon in Syrié ^2759 M. — De Kleine H.
Z. van Tabor in Galilea, 515 M.
41
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Sonora in het
Hermosillo,^ hoofdst. van de prov.
P
N.W. van Mexico, 15 000 inw.; staPP
el 1. voor de
haven Guaymas
aan de Golf van Californië.
Y
S ra,
ra hoofdst. van het Gr. nomos
Hermo
Polis of Sy
op
Yr 18 000 inw.
P het eil. Syra,
Hermo
po IiS(Gr. stad van Hermes"), twee steden
H. Parva, in Ben.-Egypte,
in het oude Egypte:
gYP
8'YP
-Egypte,
in Midd.-E
te,
tegenw. Damanhur, en H. Magna,
a9
tegenw.
Asjmoeneïn.
]
g
Herne, stad in het W. van Pruisen, in het re gg.distr. ArnsbergP
,rov. Westfalen, 57 000 inw.; ijzeren steenkoolindustrie.
te Sestos aan den
van Aphrodite
Hero,
p
^ priesteres
P
dos eiken
Abydo
Hellespont,
wier minnaar Leander uit Ab
HellerP
over den Hellespont
zwom om tot haar te
•
P
komen. Zij
J stortte zich hi zee, toen Leander bijJ een
storm verdronk.
Herodes de Groote,^ koning
g der Joden, zoon van
den Idumeeër Antipater,
^ ggeb. 73 v. Chr., werd hi
74 stadhouder van Galilea, later ook van Samaria
en CoelesY^'ë, in 41 viervorst, in 37 koningg van
Judea onder Rom. opperheerschappijhij
; hi wist zich,
hoewel hij
werd, door sluw) door de Joden gehaat
g
heid en wreedheid(talrijke
wreedheidtalrijke moorden opP familieleden)
ook onder Augustus te handhaven en heerschte ten
slotte over deeheele
streek van Egypte
gYP tot Damasg
cus; hijJ bouwde den tempel
P van Jeruzalem weder in
volleracht
o P, stichtte steden; gest.
est. 4 v. Chr.
P
Niettegenstaande
dezen datum
(volgens de
J tijd(g
g
uur
nipgvan Diony sius Exi9
) , moet toch aangenoeerie werd
regeering
men worden dat Jezus onder zijnre
geboren. -- Hij
werd alsPge
ethnarch van Judea o g
J
volggd door zijn
J zoon Archelaus, als viervorst van
Galilea door zijn
) tweeden zoon H. Antipas,
p^ den landsvorst van Jezus en moordenaar van Johannes den
Lucas 23 6 e.v.))P
op raad van
Doop er, die(volgens
( g
Pilatus trachtte ook Jezus in verhoor te nemen.
naar Lyon
40 ]jaar n. Chr. werd hij
Y
9
J door Caligula
verbannen. -- H. AgrippaI,I kleinzoon van H. den
en Claudius
Groote, verkreeg
9
g van de keizers Caligula
na 37 van lieverlede
rijkhetn
van zijn
geheele rijk
Jgrootvader terug;
ggest. 44 n. Chr. De zoon van dezen
laatsten Herodeischen koningver
, H. Agrippa H,
kreegn
g 53 de tetrarchie van H. Philippus, deel en
van Galilea en Perae, werd door zijn
J volk verdreven
en hielp
est.
P de Romeinen Jeruzalem te veroveren;gest
n. Chr. te Rome.
Herodotus, de vader
dere
geschiedenis" bijJggenaamd,eb.
g omstr. 484
v. Chr. te Halicarnasus in
Carië, ondernam verre
reizen naar Azië en Afrika
enin
444 naar Thurii
gmg
in Ben.-Italië, aid.est.
g
424 v. Chr. Zijn
J werk (9
boeken) omvat deeschieg
dens van het Oosten en
724. Herodotus.
van Griekenland, inz. de
Perzische oorlogen tot 479.
Herodias, kleindochter van Herodes den Groote,
bewoog
1^
ggemalin van Herodes Antipas,
g dezen

Johannes den Dooper
te doen onthoofden.
p
Herofontein een door Ctesibius uitgevonden
en
g
naar zijn
J leerling
g Hero van Alexandriëggenoemde
fontein, waarbij
J het water, uit den
bovensten bak h door de buis a naar
den ondersten bak m stroomend, daar
de lucht dwingt
langs de buis b te
ontwijken,
zoodat in h. de luchtdruk op
P het water verhoogd
g wordt
en dit omhooggP
spuit.
Gr.) held; in de Ilias slechts
Heros Gr,
Heros(
;
een bijnaam
voor dappere
strijders
J
PP
in de Odyssee
ook aan waardige
Ysg
ïJ
grijsaards,
inz. aan vorsten,^ toegegT
g e 725. Herokend; bijJ
fontein.
worden de
op
P de Eilanden der Zaligen
g voortlevenden helden, die in den strijd om Thebe
en Troje
Troje waren gevallen,
genoemd; later
^ Heroën g
g
beteekende H. zooveel als helden uit den voortijd,
^J
echter werd er van lieverlede de beteekenis van
halfgoden
aan
verbonden,
welke,
van
goden
afstamg
g
mend, dezen in hun daden evenaarden.
Her
Herpen
pe ngem, in het 0. van N.-Brabant ten 0.
Oss, 1737 inw.
•
in N.-Brabant, bijJ Heusden,
Hert
^ gem.
g
p en Bern,
503 inw.
Herrnhut, vlek in het distr. Bautzen in het koninkrijk
J Saksen, 1400 inw.; te H. ontstond in 1722 de
Broedergemeente
( z.a.) , wier leden naar de plaats
P
g
H. Herrnhutters g enoemd werden.
geb.
Herschel, Sir William, Eng.
g g
g sterrenkundige,
15 Nov. 1738 te Hannover, werd in 1766 directeur
van een muziekkorps
rP te Bath, legde
g zich opP de studie
der wiskunde en der sterrenkunde toe en ontdekte
met door hem zelf vervaardigde
kijkers,
grooter
^
gkijkers,
dan de toen bestaande, Uranus, twee wachters van
Jupiter,
dubbelsterren, nevelvlekken, enz.; gest.
g
P
25 Aug.
g bij
J Windsor. --Zijn zuster,
g 1822 te Slough
CarolineH.,
H.geb. 16 Mrt. - 1750;ggest. 9 Jan. 1848 te
Hannover, hielp
f haar broeder en ontdekte zelf verscheidene kometen. — Zijn
J zoon, Sir John Frederick
WilliamH.,
H. eveneens sterrenkundige,
g ggeb. 7 Mrt.
1792 te Slough,
12 Mei 1871 te Londen, nam
g
g gest.
tal van dubbelsterren, nevelvlekken, sterrenhoopen,
P
enz. waar, waarvan hijJ verscheidene catalogi
gi in
het lichtaf,
g ^deed van 1834-38 aan de Kaap
P de
Goede Hoop
betreffende den Z.
P waarnemingen
g
sterrenhemel ; schreef Outlines of astronomy".
Y
Hersenen,^ het in de schedelholte gelegen
g g centraalorgaan
van het zenuwstelsel, de zetel van het ing
tellect en van dechische
verrichtingen,
PsY
g tevens
het centrum van de zinnelijkegewaarwordingen
g
g en
van de willekeurige
gbijn
bewegingen, een bijna breiachg witte of
ge massa,^ bestaande uit de inwendige
of bastsubuitwendigrijze
energsubstantie en deuitwendige
g
stantie en omvat 4 met een waterige
g vloeistofgevulde holten, de z..
g hersenventrikels. De H. worden
omgeven
en bevestigd
g door drie vliezen : het welke
g
spinnewebvlies
arachnoihersenvliesia
pinnewe
(p mater),^
mater),dat dicht
dea en het harde hersenvliesdura
(
tegen
g De H. worden
g de schedelbeenderen aan ligt.
verdeeld in de 9rooie H. (cerebrum), in het voorste
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en bovenste deel van de schedel, dievan
de ges
heele hersenmassa omvatten en tal ,van windingen
g
ervlakte vertoonen, de kleine H cereaan de oPp
bellum), in het achterroole
hoofd, wier doorsnede
N1rsen^n
een op een boom gelijkende figuur vertoont (levensboom, arbor vitae) en de
deze beideedeelten
verg
bindende midden- of tusschen-H. (mesencephalum, )
die door het verlengdemerg
n9
g
(medulla
oblongata)
) over(
kl^^^t
' r^
rv99
.tn r Mc
on et^
gaan in het ruggemerg.
9
Vanuit de basis der H.
zenuwen
726. Hersenen,
P
ggaan twaalf paar
uit (de hersenzenuwen): de
reukzenuw, deezichtszenuw
enz.
g
Hersenontstekingg ( ncephalitus) , ontsteking
g der
hersensubstantie, ontstaat meestal door verwondingen,
met verettering,
ggaat vaak gepaard
g
gP
g als
wanneer operatief
moet worden ingegrepen
treaP(
P
natie).
Hersenschudding
g ((Commotio cerebri)) ontstaat door
uitwendig geweld
zonder zichtbare beschadiging
ging
g
van den schedel, veroorzaakt bewusteloosheid, duizeligheid en braking.
g Behandeling:
g de zieke moet
in een luchtigg vertrek gebracht
worden, zijn
J huid
g
e
laten ruig ewreven; men moet hem scherpe
Pstoffen
ken en opwekkende
middelen toedienen.
P
Hersenverweeking( ncephalornalacia ) , het ver weeken van deelen der hersenen tot een lichtgrijze
$^J
of roodachtige massa, tengevolge van onderbrekingg
van den bloedtoevoer; dezelfde naam wordt verkeerdelijk
aan de toenemende hersent ook gegeven
g g
verlamming
bijJ de krankzinnigen.
g
Hersenvliesontsteking((Meningitis)
n9 ) treedt op
P in
verschillendeedaanten
: 1)) als etterige
g H., wanneer
g
de etteringg van een schedelbeen zich aan de hersenvliezen mededeelt; 2)
) als hersenvlies-ruggemerg9 emerg
ontsteking,
cerebro-s
g zie meningitis
n9
p inalis; 3)) als
tuberculeuze H., veroorzaakt door tuberkelbacillen;
komt meestal bijJ kinderen voor; 4)) als chronische H.
tomeni itis
bijzuigelingen
en chronisch kranki epn9
J b zui
zinnigen;
5)) als ontsteking
van het harde hersenvlies
ng
g
itis)ten g
evol
(1^ chy menin9
ge van verwondingen,
g ook
oP zichzelf staand bijJ dronkaards en krankzinnigen.
in de Belg.gP
prov. Luik,
Herstal Herfstall ,laats
P
aan de Maas, voorstad van Luik, 22 941 inw. ; steenkolenmijnen,
ijzerindustrie;
geboorteplaats
van Pip ^g
J
P
^ of Pepijn
p^ van Herstal.
p fijn

Hersteld Evangelisch-Luthersch
Kerkgenootschap.
g

Dit kerk
kerkgenootschap
g
P is uit de scheuring
g ontstaan,
welke in 1791 in de Evang elische-Luthersch gemeente
g
te Amsterdam heeftlaatsgegrepen.
P
De organisatie
van het kerkgenootschap
P da ee^
g
kent van 1835, onder den naam van het Hersteld
Evangelisch-Luthersch
Kerkgenootschap. De al geg
meene belangen
g worden beheerd door de algemeene
g
kerkelijke
kerkelï
vergadering, welke uit afgevaardigden,
J
zooredikanten
als gemeenteleden,
van de onderP
g
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scheideneemeenten
bestaat. Die vergadering
g
g
gkomt,
eenmaal 's 'aars, in de maand Juni, te Amsterdam,
bijeen. Zij benoemt een algemeene
kerkelijkecomg
missie van zeven leden, welke onder andere te
zorgen
g heeft voor den vacatuurdienst, de beroeping,
P g,
de bevestiging
eng
het ontslag
der predikanten. Daar^g
P
enboven heeft zij het toezicht opP de kweekschool en
de bijJ haar studeerende jongelingschap, en is zij
zi belast met het afnemen der examens van studenten
candidaten enro
waarbij Jzij
zijzorgvuldig
P onenten,
P
g
g
heeft toe te zien, dat aan de eischen der landswetten
op
J worde voldaan.
P het hooger
g onderwijs
De afzonderlijke
gemeenten
worden bestuurd door
g
delaatseli
ke
J kerkeraden, bestaande uit PredikanP
ten, ouderlingen
g en diakenen.
Het kerkgenootschap
met 9
g
P telt 8 gemeenten
g
dd.redikanten.
P
Herten,
gem. in Limburg,
^ g
g ten Z. van Roermond,
1137 inw.
Herten of Herkauwers met massiefgewei
^9
( Cervina
dierenfamilie, waarvan de mannetjes
J
J gewoonlijk
g
een massief, vertaktewei
(z.a.)
bezitten en die Eu(
g
ro a, Azië
ropa,
bewoont.
De familieder H. bevat 22 soorten : ree,
eland, rendier, damhert, edelhert, enz.
Hetewog
ne H. of
edelhert
( Cervuselahus ) heeft
727. Eland.
p
een in dunne scherpe
gewei,
dat
( 32)) uitloopend
P takken (tot
P
g
jaarlijks (in Februari en later) afgeworpen wordt;
het wijfje
wi f e^ hinde, hertekoe)) is kleiner, heeft ggeen horens,bronstijdinSet.
P
en Oct.,
brengt na
verloop
van 40 weken een
(zelden
twee)) jong
g
ter wereld;
het H. levert smakelijk
J wildbraad huid
en horens
worden in
de indu728. WaPiti.
strie benut.
Behalve het edelhert leven in Europa
P nog
g het
damhert ( gewei: zie fig
^ 652e ^de sierlijkste EuroPe

644

HERTEN—HERVORMDE KERK.

H.-soort en de ree (gewei: zie fig.
g 652b) ; de eland,
komt voor in het N. van
Europa,
A Azië en Amerika
en heeft deootte
van
8^
eenaard;
in het hooge
P
g
N. leeft ook het rendier
(z.a.). In Amerika leeft
en het V ir9 ide wapiti,
^+
nische H. In Azië, opP de
hoogvlakten
van Tibet,
g
de miloe, inNed.-Indië het
muntjak-H.
7
^ Mal. kid's
7 nq)
ent ' het dwerg-H.
Mal.
g
kant
kantja)
Miloe.
^
Hertford of Herb,,graaf- '729. KoP,'vaneen
schaP in Midden-Engee
g
land 1643 K.M2., 287 000] iw. — De hoofdst.
H. aan de Lea, 10 000 inw.
Hertkever Lucanus cervu8) of Vliegend Hert,
tot de fam. der Bladsprieten
(Lamellicornia) behoorende
groote keverhet
mannetj
( mannetje
•
tot 60, het wijfje
J tot
45 m.M. lang),
zwart, matglanzend; de bovenkaak van
het mannetje
mannetjeop
lijkto het
ggewei van een hert ; de H.
vliegt
8^^T 's avonds uit,^ likt oop
gekneusde
plekken het sap
P
P
der eiken op,
waarin ook de
P^
larve van den H. leeft.
Hertog
g ((dux),
J de oude
) bij
Germanen de voor den duur
730. Hertkever.
van één oorlogg gekozen
lagerger
g
aanvoederher
= heir =
(
leger);; in het Frank. rijkJ kon. beambte, die
meerdereouwen bestuurde
en wiens waardigg
heid later somwijlen
erfelijk
erfelijk was ; door de KarolinJ
en hun aantal
9 em werd de macht der H. beperkt
P
verminderd ; sinds de 9e eeuw werden zij) weer macht' er (hertogdommen Saksen, Franken, Beieren,
enz.). Aanvankelijk
meer inz.
J was de waardigheid
g
bepaalden
ggebonden aan de heerschappij
PPJ voor een be
P
stam, later meer aan die over een bepaald
gebied. De
P g
souvereine H. in Duitschland voeren sinds 1844
het P
Hoo
heid" de niet-souvereine het
,^„Hoogheid",
PEngelan
praedicaat „Doorluchtigheid".
In En eland en in
Romaansche landen is H. tegenw.
een titel, die
g
o P lidmaatschap
J In ons
P van den hoogen
g adel wijst.
landzijg
zineen H.
's-Hertogenbosch,
N.-Brabant,
g
^ ggem. in de prov.
P
35 470 inw. — De stad 'S H. is de hoofdst. van de
prov., ligt
aan de samenvloeiingg van de Dommel
P
gt
en de A tot de Dieze en aan een kruis
spoorsP unt van
wegen.
^JansHet merkwaardigste
ebouw is de St. Jgebou
Reeds in de 12e eeuw stond daar terlaatse
P
de eerste St. Janskerk, die van 1280-1419 door een
vervangen werd. Deze brandde
tweede St. Janskerk
in 1419 voor eengoed deel af en werd van 1419—
1529 door de tegenwoordige vervangen
vervan en. Vanaf 1860
deze kerkerestaureerd.
Het eveneens merkg
waarde^ stadhuis is gebouwd
door Jacob van
g

Campen. 's H. is een drukke markt- en industrieplaats. — Hertilg Godfried
ried III liet in een bosch nabij6
A
het dorp
Orthen een jac
hthuis
bouwen, dat er reeds
]
rP
in 1170 stond en de oorsprong
P g werd der stad. Bekend
is in deeschiedenis
de belegering
g
g gen innemingg der
stad door Frederik Hendrik in 1629.
Heil (Vliegend) . Zie Hertkever.
Hertzka,^ Theodor, Oostenr. staathuishoudkundige
g
enoliticus,
geb.
P
Pe was van
g Juli 1845 te Boedapest,
1879-86 hoofdredacteur van de door hemestichte
g
„Wiener Allgemeine Zeitung",
g is vooral bekend
geworden
eworden door zijn
J boek »Freiland", een sociaal
toekomstbeeld (10e dr. 1896), dat in verschillende
landen een
„Vrijland-beweging" tengevolge
g 8re had
om H. 's denkbeelden te verwezenlijken.
Deze „Vrijland-beweging"
behoort echter reeds weer een 20-tal
jaren tot het verleden.
Herulers,^ Germ. volk, dat oorsp.
P aan de Oostzee
ten W. van de Oder woonde; zij
^J namen in de 3e en de
4e eeuw deel aan de tochten der Gothen en Hunnen,
vestigden
zich in de 5e eeuw aan den bovenloop
P van
g
de Theiss en verdwenen later uit deeschiedenis.
g
Herview Paul Erneste, Fr. schrijver,
eb.geb.
2 Sept.
P
1857 te Neuill Y-sur-Seine, lid der Fr. Academie,
schreef essay's,
romans Flirt", „Points par
Y
P eux m6mes" en drama's , L'éni e" .
Hervormde Kerk, Nederduitach of Nederlandsch
hetootste
kerkgenootschapPin ons land. (Zie ook
8Tg
het volgende
art.) Grondslag
g
g der thans bestaandeorganisatie
is het Algemeen
Reglement
van 1852, hetg
g
g
welk de Koninkl.oedkeurin
De
gheeft verkregen.
g
g
J Kon. besluit van 22 Juli
J bi'
gsmaakte reserves zijn
1870 ingetrokken.
Tot de Nederlandsche Hervormde
g
ten
Kerk behooren ook deg emeenten,
Waalschee
gtale van 16, welke haar eigen
g bestuur hebben in de
Waalsche commissie; en voorts nogg drie En8elsche
Presbyteriaansche
Ytggemeenten te Amsterdam, Middelburgen Vlissingen
te
g
g en een Schotsche gemeente
Rotterdam welke ressorteeren onder de respectieve
P
classicale besturen enrovinciale
kerkbesturen.
P
Het bestuur der Hervormde Kerk is synodaal,
resb
provinciaal en classicaal. Dessynode
P
Yteriaal, P
vergadert
jaarlijkste 's Gravenha ge
g en heeft in het
g
eheel23leden. Er behooren tot haar als gewone
geheel
g
leden dertienpredikanten
en zes ouderlingen,
P
g^ voor
den tijd
jaren benoemd door de provinciale
J van drie jaren
P
kerkbesturen en de Waalsche commissie; voorts als
van
adviseerende leden twee kerkelijkehoogleeraren
g
die naar een vastgestelden
de drie rijksuniversiteiten,
g
rooster zitting
en
ara
g nemen, de secretaris der synode
haarquaestor-generaal.
De jaarlijksche
vergadering
haaruaestorg
]
J
g
q
g
der synode
neemt een aanvang
op den derden Woens•
Yng
P
dag
g van Juli.
Volgens het Algemeen Reglement van 1852 bestaat er eensynodale
commissie, waartoe behooren
Yn
deresident,
de vice-president
en de secretaris der
P
P
synode en zes gewone leden, met driejarige zitting,
voor de helftredikanten
en voor de wederhelft
P
synod
ouderlingen
of oud-ouderlingen,
door des
ode
8^
g
ZijJ vergadert
tweemaal 's jaars,
'aars eens in
g
het voorjaar en andermaal in het najaar, mede te
's Gravenhag e. ZijJ bereidt de werkzaamheden der
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synode voor en is aan haar verantwoordelijk, evenzoo
synode
voert zij
ode is in last
ge^ uit wat haar door des
van beroepP in cassatie
geven; • doch voor gevallen
g
beslist zijJ zelfstandig en zonder dat verder beroepP is
toegelaten.
g
Derovinciale
kerkbesturen vergaderen
in de
g
P
Provinciale hoofdPlaatsen driemaal 's jaars in Mei,
September
en November. Zij
J bestaan uit PredikanP
ten en ouderlingen,
g^ door de classicale vergaderingen
benoemd in zoodanige
g dat aan ieder
g verhouding,
tweetalredikanten
een ouderlingg is toegevoegd.
P
Aan deze besturen behoort het examineeren van de
candidaten tot den heiligen
g dienst.
De classicale besturen bestaan mede, en ineli
gJke
verhouding,
en ouderlingen.
g ZijJ
P
g^ uit predikanten
worden benoemd door de classicale vergaderingen en
vergaderen
viermaal 's ^jaars, op
P den laatsten Woensg
dagvan Maart, ^Mei, September
en November.
P
De classicale vergaderingen bestaan uit al de
Predikanten, die tot het classicale ressort behooren en
ouderlingen,
welke deplaatselijke
uit eengelijkgetal
g
g^
kerkeraden daartoe afvaardigen.
Deze ver 8adering
eenmaal 's jaars,
oop den
^
g
g en worden gehouden
laatsten Woensdagg van Juni, ieder in de hoofdplaats
P
van het classicale ressort.
De ringvergaderingen der predikanten
redikanten
zijn broeJ
derliJ ke samenkomsten, zonder eenig
g karakter of
attributie van kerkelijkbestuur.
gemeenten
is bij Jde
Het bestuur der afzonderlijke
g
plaatselijke
P
J kerkeraden. ZijJ bestaan uit predikanten,
P
gemeenten,
ouderlingen
8^
8
g en diakenen. Voor grootere
waar drie of meerpredikanten
zijn,
J is er onderscheid
P
kerketusschen den algemeenen
en den bijzonderen
g
raad. Tot den laatsten behoorenredikanten
en ouP
derlingen. De diakenen, met predikanten
en ouderP
kerkeraad.
lip gen vereenigd,
g
g vormen den algemeenen
Het recht tot benoeming
g endiakeg van ouderlingen
nen en tot beroeping
van predikanten berust bijJ de
P gP
stemgerechtigde leden der ggemeenten, die dit recht
hetzij
) zelven kunnen uitoefenen, hetzijJ den kerkeraad machtigen
g om daarin te voorzien.
Het beheer der kerkelijke
goederen, fondsen en
J g
inkomsten van deemeenten
wordt in elke gemeente
g
g
door de stemgerechtigde leden doorg goedvinden
g egroot aantal gemeenten
heeft van deze
Een gr
regeld.
g
g
gebruik
gemaak
om toe te treden tot de
vrijheid
g
g
regeling, ontworpen
ontwo en door een door die gemeenten
g
verkozen Algemeen
College
g van toezicht, en vervat
g
in een Algemeen reglement
op
het
beheer
der
kerkeg
P
lijke
J ggoederen en fondsen der Hervormde gemeenten
g
in Nederland en het toezicht daarop,
P hetwelk met
1 October 1870 in werking
getreden. Volgens
^ dit
gisg
reglement
bestaat het algemeen
college
g uit 13 leden,
g
^
waarvan 11ekozen
door de provinciale
colleges
g
P
g
van toezicht, een door het college
g van toezicht voor
de Waalscheemeenten
en een door de algemeene
g
synode.
De provinciale colleges,
YnP
g ieder uit zeven leden
bestaande, wordenekozen
door afgevaardigden
g
van de colleges
en notabelen; deze
g
g van kerkvoogden
laatste door stemgerechtigde leden van elkegemeente.
De Nederlandsche Hervormde Kerk telt tienpro-
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vinciale ressorten benevens het ressort der Waalsche
commissie. Zij
^ heeft 44 classes, 138 ringen,
g 1362
gemeenten
en 1640 predikanten.
Predikanten
g
Hervormingg of Kerkhervorming,
n9 de tegen
g het paus-dom en tegen
beg
g de Middeleeuwsche Kerk gerichte
weging
in de 16e eeuw, tengevolge waarvan de
^g
Luthersche en de Herv. Kerk zich van de Roomsch
Kath. Kerk afscheidden. De voornaamste bewerker
der H., Luther ^ z.a. ), stelde zich aanvankelijk
J alleen
maar ten doel misbruiken uit de kerk te verwijderen;
het Leizier
P van 1519 leerde hem dat ook
P8 dis uut
de kerkleer naar de Schriftgericht
moest worden en,
g
dus brak hijJ in 1520, door het verbranden der pauseP
like
De voornaamste data
J banbul, met het pausdom,
P
met
uit de H. in Duitschiand zijn:
P
J Luthers optreden
zijn
over de aflaat op
J 95 stellingen
g
P 31 Oct. 1517;
zijn
riften „Aan
J in 1520 verschenen drie H.-geschriften:
g
den Christ. adel van Duitsche nationaliteit", ,De
Babylonische
Y
P der Kerk" en ,Van
ggevangenschap
g
de vrijheid
eens Christenmenschen"; Luthers verte Worms 1521; het uito den
op Rijksdag
schijnen
spreken
van den rijksban
over hem op 26 Mei van
PP
dat jaar;
de vertalingg van het N.T. opPden WartJ
bur (in 1522 verschenen; de heele Bijbel
burg
in 1534) ;
J
h dempt
Luther
1522;
P den Wittenberger
g beeldenstorm 1522,
o den Rijksdag
op
te S iersSpier
in 1526 wordt de H. vereen binnenl. aangelegenheid te zin
J van iede; protestatie
te Spiers
ren staat afzonderlijk
P
P
P 19 Apr.
1529zie
Protestantisme);
te A bur 1530
) rijksdag
g
C
(aanbieding
bur
^the Confessie); Smalg der Au^
kalkinch verbond (z.a.) 1531; Neurenberger Godsdienstvrede 1532; verdrag
g van Passau (15 Juli
1522); Au^
bur8
schegodsdienstvrede
26 Set.
P 1555
g
waarbi de Lutherschen wettiggerkend werden, wat
(waarbij
in 1648 ook tot de Hervormden werd uitgebreid) .
Zwitserland was de bakermat van het door Zwingli
gegrondveste, van de Luthersche kerk
en Calvijn
^ ggr
e
afwijkende,
Protestantsche (Hervormde)
Kerk
^
)
ggeZu
nootschap . Van 1518-25 voerde Zwingli
n9 te Zürich
de H. in, die in 1528 te Bern en te St.-Gallen zegevierde en in 1529 te Bazel en te Schaffhausen. De
kantons Schwyz,
Y Zug,
g Uri, Unterwalden, Freiburgg
en Luzern boden haar weerstand, een burgeroorlog
g
g
brak uit en de overwinningg der Katholieken bi$
Kappel
en perk;
P
P
PP 11 Oct. 1531 stelde aan de H. paal
echter'gingen
en in Fr. Zwitserland Neuchatel en Genève nogg tot haar over. Daar ontstond na 1536 door
Calvijns
^ werken de eigenaardigste en strengste vorm
der Herv. Kerk, die later in een deel van Duitschland, in Frankrijk,
) Engeland, Schotland, de NederJingang
vond. De hoofde
landen Polen en Hongari
verschilpunten
tusschen de Duitsche en de Zwits.
P
pres-H. zijn:
J de inrichtingg der Kerk (bijJ de eerste P
b3^
eriaa bij de
J tweede consistoriaal);) de leer van
het Avondmaalvol gens Luther is daarbij
^J hetlichaam
en bloed van Christus werkelijkaanwezig,
g volgens
g
Calvijn
Zwingli
volgens
^ geestelijk)en
n9 symbolisch,
^
g
preadestinatie-leer. — In de Nederlanden
Calvijns
Calvijns P
werden reeds vóór het einde der 15e eeuwrotesten
P
gehoord
tegen
g
Jjke toestanden Gans oort,
g de kerkelijke
Agricola,
Erasmus). Vanaf 1520 stond Luther in
9
correspondentie
met Ned, geleerden
en theologen,
P
g
g
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aldra ook Zwingli.
^
n9 Reeds in 1519 begon
g
^ de regeering
in deze 1 eden de ketters te vervolgen; 20 Mrt.
1521 werden de eerstelakkaten
van Karel V tegen
g
P
de Luther e" afgekondigd, later nog door veleevol g
gd; •aanvankelijk
aanvankelijk werden ze slap
noch
Pnageleefd,
g
de bisschop
g zich
P van Luik,^ noch die van Utrecht gaf
in moeite voor en de regeering
g te Brussel evenmin.
g
Later trad keizer Karel, onder den invloed van den
o . 22 Apr.
Franciscaan Glap io^ krachtiger
P 1522
^ P
werd Mr. Francois v. d. Hulst aan het hoofd der
wereldsche Inquisitie
e laatst ^; in 1543 werd hij^
q
gP
auselï k
dooraus
Adriaan VI tot alg.
Jinquisiteur
q
gP
P
aangesteld.
Hij,J^ zoowel als de drie geestelijken,
welke
aan ^
J
g
verzet
hem in 1524 vervingen,
g stieten opPlijdelijk
van de zijde
J der Ned. eesteli'kheid
ggeestelijkheid en der landsregeering.1 Juli 1523 werden de eerste Lutherschen
verbrand te Brussel op
P de Groote Markt. Het waren
2 Antwerpsche
Augustijnen:
n Hendrik Voes en Joh.
rP
van Essen. In Utrecht was de kuier
P Willem Dirks
het eerste slachtoffer1525
(
)^in Holland Jan de Bakker (z.a. —15 Sept. 1526). Na 1525 werd deeloofskrachtig
in 1530 waren de
vervolging
8^g
gdoorgezet;
g
meeste leiders en leeraars der H.-gezinden
uit het
g
zelf was echter niet
land verdwenen. De beweging
^g
meer teen
g te houden. Volens
g de martelaarsboeken
met het
hebben onder Karel V ong.
P
g 2000 personen
eboet voor hun beginselen. Over het algelevene
gg
meen werkten de besturen derewesten
met een
g
beroep
de Inquisitie
zooveel
q
P op
P hun privilegieën
P ^
mogelijkg
tegen en vele Herv. konden jarenlang
mo
]
g
prediken
vóór men er in slaagde
g hen voor den rechP
ter te brengen; zoo bijv. Engel
n9 van Merlen (Angelus
(n9'
Merula , deastoor
van Heenvliet, Jan Verstege
9
P
op de Veluwe, enz. Zeer vele
( Anastatius Veluanus}p
Protest. weken uit naar Engeland
en 0.-Friesland.
g
In de Nederlanden werd de leer van Luther het eerst
gepredikt, doch die van Calvijn kreeg^ later meer aangeP
in
hangers
) De Nederl.geloofsbelijdenis
((vanaf 1540).
g
dagteekent
Belgica)
-den geest van Calvijn
ij Con essio
f
l9
van 1561. De Arminianen of Remonstranten verhieven in het begin der 16e eeuw
hun stem tegen de leer
g
ij^ doch hun leer
ader voorbeschikking
g volgens Calvijn,
werd op
(1619) )verworpen.,
P de Dordtsche synode
Yn
^
Remonwat het ontstaan van een afzonderlijk
‘strantsch kerkgenootschap
gevolge
g
P ten g
g had, dat in
ontvin
van Ep isontving
1621 een eigengeloofsbelijdenis
g
.cop ius. De Herv. Kerk bleef echter tot 1795 de heerschende kerk. In de tweede helft der vorige eeuw is
zich in ons land opnieuw
een sterke geest
van verzet
g
P
aan openbaren
tegen
gaan
P
g het strenge
g Calvinisme, wat
de uittredingg der Gereformeerde Kerken uit de S Y node der Herv. Kerk tengevolge had. (Zie
verder
(
Kerk,
'o
f
^ Luthersche Kerk, An9liP Gereformeerde
kaansche Kerk, Hu9enooten Doleantie, Cryp
to-calvinisme, Beeldenstorm enz.).
politiek dichter, geb.
Herwegh,
g^P
g ^ Georg,
g 31 Mei
1817 te Stuttgart,
verwekte opzien
door zijn,
J een
P
g
vri'heidslievendeneest ademende, „Gedichte eines
vrijheidslievenden
Lebendig en" (1814 ), werd in 1842 uit Pruisen verbannen nam in 1848 deel aan den opstand
in Baden,
P
woonde daarna te Zurich;est.
7 Apr.
g
P 1875 te Baden-Baden.

Herwen-en-Aerdt,
Gelderland,
^ggem. in de prov.
P
aan de Pruis.ens,
^ dáár, waar de Rijn
J in ons land
komt; 4647 inw. Deem.
rP Lobith,
g omvat de dorpen
Herwen-en-Aerdt en eenige
g buurten en gehuchten.
g
Herwijnen
Herwijnen
gem. in Gelderland, in de Tielerwaard,
J
de Waal, 1767 inw.
Herzag owina Turksch Herstek (Hersek, d. i. hertogsland ), bergland
ten Z. van Bosnië, 9119 K.M. 2,
g
267 000 inw.waarbi
(
Jong.g 60 000 Mohammedanen),)
beslaat ong.
g het Bosnische district Mostar; hoofdsi.
Mostar. — H., vroeger
van Kroatië, kwam
P
g een prov.
in 1326 aan Bosnië, werd door keizer Frederik III
tot een zelfsi. hertogdom
gemaakt,
in 1483 door
g
g
Turkije veroverd, kwam tengevolge van den
Turkije
vrede van Berlijn
J na 1878 onder Oostenri'ksch
J
bestuur en werd in 1908 bijJ de Oostenr.-Hoe^.
monarchie ingelijfd.
Hesbaye, landstreek in de Belg. prov. Luik, links
van de Maas, bekend door haaroote
vruchtbaargT
heid.
Hesiodus, Gr. dichter uit de 8e eeuw v. Chr., uit
Ascra in Boeotië, hoofd der z.g. Boeotische of didactische dichterschool; van hem zijn
J enkele werken
bewaardebleven,
w. o. de „Theogonie",
een verg
g
zamelingvan de oudste mythen
omtrent de afstamY
mingen en de daden der goden
en de schepping
g
PP g der
wereld.
en van Erebus of
Hesperiden,
^ dochters van Nyx
y
p
van Zeus en Themis, bewaakten in haar tuin in het
uiterste Westen deouden
appelen,
die Gaea aan
g
PP
Hera tot bruidschat hadg
g e even. Hercules((z. a.)
roofde die weg.
g
Hesp erin „Avondland" noemden de Grieken
Italië en de Romeinen Spanje.
P
Hessels, Jacob, raadsheer te Gent en lid van den
Bloedraad in 1566. Van hem wordt verteld dat hijJ
i n den Raad van Beroertenewoonli'k
g
J sliepP en, als
men hem wakker maakte om te stemmen, nogg half
slapend
uitriep
ad patibulum!"
P
P
P Ad patibulum!
P
, naar de galg!"). Hij werd in 1577 te
galg
( Naar deal
door de Gentenaars zelf ook opgehangen.
Hessentot
1866 H.-Darmstade), ^ oothertog(
dom tot het D. Rik
J behoorend in het W. van
Duitschland 7681 K.M2.;128 200 voor 2a Prot. inw.,
bestaat uit een deel ten Z. en een deel ten N. van de
Main ; het Z.edeelte
bevat de rov±
g
P Starkenbur g
ten 0. en Ri'n-H.
ten W. van den Ri'n.
J Het N. deel,
J
derov.
0 er-H.
is ^ aan alle zi den
J door Pruis. ^eP
PP
bied omg even. 0PP
er-H. wordt ^
ootendeels in genomen door den Vo
g ; in het W. ervan li het
g elsber
dal van de Lahn en de zeer vruchtbare Wetterau.
Het Z. hoofdgebied bevat het Odenwald-geb., verder
vruchtbare dalen en heuvels met veel wi nbouw.
J
Belangri'ke
J industrie en handel bevorderd door bevaarbare rivieren, straatweg en en spoorwe gen.
— H. is een constitutioneele monarchie erfelijk
J
in de mannelijke
en vrouwelijke
linie van het
J
J
regeerendgeslacht. Te^
enw.
^ootherto gsinds 1892)
ezagberust biJ
is Ernst Ludwi9 . Het wetg evendg
den herto gen de landsstanden, die uit 2 Kamers bestaan. Aan het hoofd van het bestuur staat het
staatsministerie binnenl. zaken justitie en financiën .
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In den Bondsraad brengt H. 3 stemmen uit, naar den
Rijksdag
J
g zendt het 9 afgevaardigden. Hoof dst. is
Darmstadt, waar een technische hoogeschool
g
g evesti is; te Giessen in het N. deel is een rijksuniversiteit. Deootherto
isg het hoofd der Evan g.
^
g
landskerk; hijJ8
wordt ter zijdegestaan door een o PPer consistorie en een landelijkes synode;
ode; aan het hoofd
der Kath. Kerk, waarvan H. het bisdom Mainz
vormt, staat de bisschopP van Mainz. Het leger
g vormt
de 25e divisie van het D. rijksleger,
tot het 18e
J
g
legerkorps behoorend. Het wapen
P is een gekroonde,
g
door zilver en rood tienvoudig gdwarsverdeelde
leeuw op
een
blauw
veld,
in
den
rechtervoorklauw
P
een zwaard. De nationale kleuren zijn
J rood en wit.
Hessen-Nassau
Hessen-Nassauprov. in het Z.W. van Pruisen,
• den oorlog
uit het keurvorg van 1866 gevormd
g
stendom Hessen, het hertogdom Nassau, het landaaf sch. Hessen-Homburg,
vrije stad Frankfort
$^g
g de vrije
enedeelten
van Beieren en Hessen-Darmstadt,
g
15 701 K.M2., 2 222 000 inw.; meerendeels woudrijk
J
bergland;
hoofdsi. Kassel.
g
van het haard- en offervuur,
Hestia Gr. godin
Hestia,
g
overeenkomend met de Rom. Vesta, werd vereerd
in de woningen
en had in het Prytaneum
g
Yt
g der burgers
of raadhuis te Athene, Delphi
P en elders een eigen
g
heiligdom
met een altoos brandenden haard, waarg
uit bijJ het stichten van een kolonie de kolonisten
vuur medenamen.
Hetaeren(Gr. „vriendinnen",„gezellinnen" ,
naam van een bepaalde
categorie
van prostituees
in
P
P
g
het oude Griekenland,ewoonli
k
Zij
J vrijgelatenen.
g
J gJ
waren vaak danseressen of fluitspeelsters
sommigen
P
g
harer onderscheidden zich dooroote
^ geestesgaven
g
lt
en oefenden invloed uit op
de
staatszaken
As
ia,
P
( ^
minnares en lateremalin
van Pericles, Thais, ming
nares van Alexander den Groote, Lais, e. a.).
Hetaerie(Gr. „verbond"),in de geschiedenis van
het nieuwe Grekenland eengeheim
genootschap,
g
g
P
gesticht in de 2e helft der 18e eeuw door den Thessaliër Rigas, met het doel Griekenland te verlossen
van de Turksche overheersching ; in 1814 werd de
H. vernieuwd en in 1821 veroorzaakte zijJ onder
leiding
oproerige
p
g van A lexander Ypsilantis
P
ge bewegingen.
Heteren,
^ ggem. in Gelderland, in de Over-Betuwe,
aan den Rijn, 3231 inw.
in Z.-Holland, aan de Linge
Line,
Heukelum,
^ gem.
g
inw.
W.-Vlaanderen,
Heule,
^ ltgem. in de Belg.
lt prov.
P
ten N.W. van Kortrijk,
J 5878 inw.
Heumen,
^ ggem. in Gelderland, aan de Maas, in het
Rijk van Nijmegen, 1644 inw.
rov Noordprov.
Heusden,
e ggem. in het N. van de P
Brabant 1881 inw., aan den Verlengden
Maasmond;
lt
naar men wil werd H. reeds in 839 door de Noormannen verwoest.
in 1851 te
Heutsz,^ Johannes Benedictus van, geb.
lt
Coevorden, nam in 1867 als vrijwilliger
dienst werd
in 1872 tot 2den luitenant benoemd en in 1873 overgeplaatst
bijJ het 0.-I, leger.
Atje de
lt HijJ verwierf opP Atjeh
ltP
Willemsorde, werd in 1891 tot majoor
beJ
vorderd en verwierf een eeresabel, in 1914 werd hijJ
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luit.-kolonel, van 1894-96 was hij
hij militaircommandant van de 0.-kust van Sumatra, in 1897 werd hijJ
kolonel, in 1898eneraal-majoor
en in 1900 luit-.
^
g
van Atjeh
Atje
ggeneraal, civiel en militair gouverneur
g
• Onderhoorigheden;
Oct.1904 werd hijJ tot gouv .g
generaal van Ned.-Indië benoemd en in 1909 trad
hij als zoodanigg af.
Héverlé
prov. Brabant,^ nabijJ
, ggem. in de Belg.
gP
Leuven, 8027 inw.
Hevel, toestel vanglas of metaal, om door middel
van luchtdruk vloeistoffen tot boven haar niveau op
te heffen. De steek H, (g
fi .
731a.)} is een nauwe, lange,
g
P en buis, van boven peer-of kogelvormig
g
g verwijd.
Steekt men dezen H. in
een vloeistof en sluit men
daarna de bovenste o ning met den duim af,
dan kan men aldus een
ggedeelte der vloeistof zonder een druppel
PP te morsen
731. Hevel.
naar een ander vat overbrengen,
daar de luchtdruk naar boven de vloeistofg
kolom op
plaats houdt. De tweebeeni9e of zuig-H.
P haar P
9
(fig. 731b.)) wordt met het korte been in een of andere vloeistofe
laatst,
die
men
in
een
ander
vat
wil
gP
overbrengen.
Verdunt men nu,^ door aan het langste
g
g
been te zuigen, de lucht in den hevel,^ dan stijgt
Jgtde
vloeistof in het korte been omhoog
g en loopt
Plangs
g het
lap
lange
e been wegg en aldus blijft
blijf de vloeistof overhevezoolang
lt het korte been noglt in de vloeistof reikt.
Heves, comitaat in het N. van Hongarije,
g J 3761
i
K.M.
M.2,, 279
79 000 inw.,
besproeid
o.m. door de The iss,
P
meerendeels vlak en vruchtbaar; hoofdst. Erlau
(ten N.O. van Boedapest).
Hexameter,^ naam van een door de Grieken uitgevonden, ook in het Latijn gebruikt
vers, bestaande
lt
uit zes voeten, waarvan de laatste door gaans een
p
} of ook wel een trochaeus
spondaeus
(— —)
( (—) is
en de voorlaatste een dactylus
( — ), terwijl de
Y (—
vier overige
Y kunnen
g ofwel spondaei,
P
^ ofwel dactyli
zin
zijn.
J Ook in de moderne talen wordt wel in H.
lt edicht.
Heden
Heyden, Karel van der,^ Ned. g
generaal,^g
geb. 12 Jan.
1826 te Batavia, werd in
Nederlando Pg evoed, nam in
1841 dienst bijJ
het Oost-Ind.
leer,
lt^ verwierf
in 1849 bijJ
expeditie
naar
P
Bali de Milit.
Willemsorde,
werd in 1850
tot Zen luite- "'''`
naut benoemd,
in 1854 tot len
732. Karel van der Heden.
y
luitenant, in
1859 tot kapitein,
werd in 1872 luit.-kolonel,
P

P
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verwierf bijJ de 2e expeditie
tegen
Atjeh
P
((1873-74)
g Atjeh
de Ned. Leeuw; in 1876 werd hij
J tot kolonel
benoemd, in 1877 tijdelijk
9 J belast met het mi litair
en civiel geza
SAtjeh. In het ggevechtJ bijama
. 8 in Atjeh.
lan an (26 Aug.
langan
8 1877) verloor hijJ zijn
J linkeroog.
g In
en Onderhoo1878 werd hiJ ouvern
eur van Atjeh
g]
bevorderd.
]
^'heden, in 1880 tot generaal-majoor
8
alsgouverneur
In 1881 legde
^
J waardigheid
g hijJ zijn
8
neer, keerde naar Nederland terug
8 en werd in 1882
gepensionneerd. 5 Nov. 1887 werd hijJ
op
P verzoekgP
benoemd tot commandant van het Kon. Mil. Invaliedenhuis opP Bronbeek.
beek. H. ontvingSnog
8 tal van onderscheidin8en. Hij overleed 27 Jan. 1900. De Atjehers hadden gedurende zijn
op
zijn aanwezigheid
P Sug
matra's N. -kust het diepst
P ontzag
g voor hem.
Heyden, Jan van der, Ho ll. schilder,geb.
Heyde
g
Y of Heden
in 1637 te Gorinchem,est.
legde zich,
8 28 Sept.
P 1712,^g
na 12 jaar geschilderd te hebben, toe op technische
uitvindingen, waarvan de voorn aamste is die der
slangbrandspuiten. Hij
Hi' werd in 1762 hoofdbrandmeester te Amsterdam en richtte een brandspuitenschilderije behooren tot de beste
fabriek op.
P Zijn
J schilderijen
der Holl. school uit de 2e helft der 17e eeuw
de laatste ^
groote meester uit de 17e eeuw.
en hijJ
Heyermans
Jr.,, Herman, Ned. roman- en tooneelHe
t
schrijver,
geb.
J
g 3 Dec. 1864 te Rotterdam, schreef aanvankeli'k
Gerrit in de TeleJ onder het pseudoniem
P
graaf,daarna onder dat van Samuel Ealkland schetsen
uit het leven in hetzelfde blad en later in het Handelsblad (later tot bundels vereend
g onder den titel
Koos Habvan Falkland'es") .Onder hetseudoniem
P
bema schreef hij
J den roman Kamert'eszonde";
]
zijn
groot als tooneelschrijver
J
^J succes was vooral$^
Dora Kremer" 1893, „Ghetto" 1899, ,Het zevende
1901 enz.).). H.
Gebod" 1900, „0PHoopP van Zeen"
g
was eenige
g]jaren te Berlijn
J woonachtig8 en was daar
medewerker van het Berliner Tag eblatt; tegenw.
directeur van de g8
is hij
N. V. Tooneelvereeni in .
^
geb.^
gravin von
He kin El isabeth barones von,
Heyking,
^8
.Flemming,
Flemmi g eb. 10 Dec. 1861 te Karlsruhe, hertrouwde in 1884 met baron Edmund von He
n9 , den
y ki
Pruis. gezant te Hamburg;
g schreef de romans :
Brieven, die hem niet bereikten"(1903), „De dag
van anderen"(1905), enz.
Hese Paul,^ D. schrijver,
Heyse,
J ^ggeb. 15 Mrt. 1830 te
Berlijn,
J> vanaf 1854 te Munchen >; inz. bekend als
epische
novellist, schreef ook romans enedichten,
P
S
zoowel als lyrische, zoomede drama's en vertalingen
8
uit het Italiaansch; ontving8in 1910 den Nobelprijs
voor literatuur; l^ est. 2 Apr.
P 1914 te Munchen.
W.-Vlaanderen,
Heyst,
Hest zeebad in de Belg. prov.
P
aan de Noordzee, 4911 inw. ; zeevaartkanaal naar

Brug8e.
in het Z. van de Belg.
Hest-o
g^ gem.
g
Y p -den-Ber
g
Prov. AntwerPen, aan de Nethe 7453 inw.
mythisch
krijgsman
van
de
N.-Am.
InHiawatha,^ YtJg
dianenstammen, die hen in de jacht, de vischvangst
en de kunsten des vredes onderwees; held van een
os van Longfellow, vertaald door Guido Gezelle.
epos
Hibernia, I vernis(ook Iverna of Hierne, I erne ),
Ierlandbij
bJ de Romeinen; Ivernaam van het tegenw.
g
nen een volk in het Z.W. van het eil.; deze namen

zijn
Nieuw-Kelt.
van het Gallische Bergion,
9
J afgeleid
g
Erin d.i. „het W. eli"
midd. van Mexico, op het
Hidalgo, staat in hetP
en aan de oostelijke
oostelijke helling
hoogland
g daarvange8
leen, 22 215 K.M. $ 642 000 inw. ; hoofdst. Pachuca.
verscheidene oud-Gr. steden,
Hilira IiS naam van ,
waarvan inz. bekend is het Phrygische H., een badplaats, tegenw. Pamboek-Kalessi, „Kasteel der bakken of troggen",
de vele daar liggende sarco8
gg ^wegens
Pha
g en.
eigenlijk„heerschappij
Hiërarchie Gr. )^^,
PP J der heirangord
orde van den
ligen", laterpriesterheerschappij, ran
De H. kwam in de Chr. Kerk pas
P
P
ontplooiing, toen zich,
sinds de 2e eeuw toteheele
g
als voortzetting
8 van den oud-testamentischen, een
te Chr,en
P riesterstand ontwikkelde: de clerus, in ^genstellingot
8 het Chr. volk: de leeken. Vanaf het mid
den der 2e eeuw verhief zich boven de andere leden
van den clerus de bisschop
P als monarchistisch hoofd
evenwel, door dezelfde
deremeente
^ alspriester
P
g
en diakenen.
wijding, de gelijke
P
3^
^eli'ke van depresbyters
Vanaf de 4e eeuw scheidde
zich van de lagere
g
8 Beste,
in bisaf,^ die zich weder splitste
lit kheid een hoogere
P
g
en Deze laatpatriarchen.
scho
en metropolieten
enP
schoppen,
P
sten bleven in de Oostersche landen, wat hun macht
in het Westen ontwikkelde
aan8
aat, elk aarsgelijken;
8J
de H. zich tot monarchie, met den éénenatriarch
P
primate Rome aan het hoofd. Paus,atriarchen en P
en bisschopten, aartsbisschoppen of metropolieten
P
P
de oudere theorie alleen, doch
Pen hadden volgens
g
otes
over
de
Kerk
(„potesgezag
'kel'k,
hetg
ook alleneli
i
( P
8 J
J
g
dit stelsel van de
tas ]jurisdictionis").
) Tegenover
8eg
geestelijkheid kwam het z.g.
lijkstelling
J
g der hoogere
g
bisals algemeen
curiaalsysteem
P
t
Po , dat denpaus,
g
schoP, alléén de potestas
jurisdictionis
toekende. Dit
]
P
VII en zijn opvolgers
stelsel werd door Gregorius
e9
en op
uitgebreid
P het Vaticaansch Conci lie (1870)
g
verheven. Het Protestantisme hief den
tot dogma
8
ondsla der H. o .PIn de Anglicaansche
Kerk
grondslag
8
heeft de opvatting
dat de bisschopP
g stand gehouden,
g
de door Godestelde
opvolger der Apostelen is.
gP
hen.
Hiëratisch schrift. Zie Hiër
^ lyp
HiërO (Gr.) Hieron naam van 2 tirannen van S zij n
racuse.— H. I.,
I. 4 78 tot 467 v. Chr., opvolger van zi
Gelo, vriend der dichtkunst, verbond de
Simonedes,^ Aeschylus, Bacch ^ dichters Epicharmus,
p
lides, Pindarus, enz. aan zijn hof. — H. II, 275-215
v. Chr. zoon van den Syracuser Hiërokles, eerst tiran,
zijn beslissende overwinning
later wegens
g over de
8
z.g. Mamertijnen(269) tot koning verheven, beroemd om zijn
J sloot in 264 met de
J wijs
J bestuur,^hij
Rome, werd eerst
Carthagers
een verbond tegen
g
^
door A
ppius Claudius, in 263 door Valerius
Maximus overwonnen en was van toen af een
in 215.
der Romeinen;gest.
trouw bondgenoot
8
g
in ruimeren zin in de
Hilrodulen of tempelslaven,
p
Oudheid alleersonen,
die aan den tempeldienst
verP
f
bonden waren, in meer bePerkten zin de slaven. Onder hen bevonden zich vele vrouwen.
Hiëro
I hen heeten de teekens van het beeldeng YP
Men onderscheidt:
schrift der oude Egyptenaren.
gYP
monumenten gegrifte, vaak kleurige, ook
1 het op
P
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brokstuk der D3
heldensage ^; het
behandelt den
I X il.--0 ill 0=i) N.A.miA 4:1 1 I I ',won g
strijd
J van Diederik
van Bern's waPenmeester, Hildebrand, met zijn
zoon Hadubrand;
tegen het einde
733. HiërogYP
1 herschrift.
brood aan den hongerige, water aan van de 8ste eeuw
1) De vertaling
g8
8 luidt : „Ik heb gegeven
geschreven
in alliden dorstige, kleederen aan den naakte en een boot aan hem,
g
teratie-vorm.
die schipbreukeling
P
g was."
Hildesheim, stad
voor godsd.
op
papyrus
PP
P3^
g doeleinden benutte, zuiver in het N.W. van Pruisen,rov.
P Hannover, hoofdst.
hiër09l yp
hische schrift, bestaande uit afbeeldingen
van het reg.-distr.
H. (5352
K.M2., 568 000 inw. 1
g
(
g
van allerlei voorwerpen
((fig.
rP
8 733); het hiëratische aan de Innerste, 50 000 inw.; zeer oude stad; dom
priesterschrift, een soort cursief en verkort H.-schrift, met in 1015 vervaardigde
deuren en een duig ijzeren
J
dat in de meeste Egypt.
e] ge rozenstruik ; kunstwerken uit de 8ste tot
gYP handschriften, oorkonden, zendjarig
brieven enz. gebruikt is; 3)) het demotische volks- de 12de eeuw; industrie. — Bij JH. werd een rijke
J
schrift, een nog
g der H., dat vanaf vondst van oud-Romeinsch zilveren vaatwerk
g sterkere afkorting
de 7e eeuw v. Chr.ebruikt
werd voor het verkeer ggedaan in 1868 Hildesheimer Zilvervondst).
g
in het volksdialect. Alle 3 soorten werden in de 2e
Hill,^ Sir Rowland, de hervormer van het Eng.postng P
en 3e eeuw n. Chr. verdrongen
wezen,eb.
g door het Koptische
P
g 3 Dec. 1795 te Kidderminster, stelde in
schrift)
( d. i. het Gr. alfabet -E- 7 hiëratische teekens). 1837 voor, een eenheidstarief voor brieven aan te neHet 11.-schrift, dat oorsPr. alleen maar een ideo- men van 1 stuiver, wat in 1840 wet werd, was van
grafisch woordenschrift was, bestaat uit 500 tee- 1854-64 besturend secretaris van hetost-de
P
Partekens, die in 4 categorieën
te rangschikken
zijn:
J 11) ment,est.
P
g 27 Aug.g1897 te Hampstead.
g
gs
alfabetische teekens (letters, tenetale
van 24 , 22)
Hillah(Hilleh of El Hellah stad in het Turkschg
lettergreep-teekens, die zich uit de woordteekens Mesopotamisch
wilajet
aan den Euphraat,
^ Bagdad,
g
P
P raat
ontwikkeld hebben, 3)) woordteekens, die vors P ron - oPde rulnen van Babylon,
Y on g.
g 30 000 inw.
kelijk
voorwerpen
en
in het N.W. van de prov.
Hillegom,
Hills omgem.
g
J de erdoor voorgestelde
PaanduiProv Z.-Holg
den ; 4) determinatieven, die achter het woordeland, 8798 inw.; het dorp
aan de stoomtramp H. ligt
g
zet werden om het lezen te vergemakkelijken.
— lijn
J Haarlem--Leiden; bloembollenteelt; veel buig
J'ken.
De eerste, die er in slaagde
was tenverbli'ven.
g H. te ontcijferen,
J
J
Cham llion, die in 1822 bevond, dat de in 1799
Hilligersberg,
g
g^ ggem. in het midden van de prov.
P
gevonden steen van Rosette (z.a.) denzelfden tekst Z.-Holland, 3552 inw., ten N. van Rotterdam. H.
bevat in H.-, in demotisch en in Gr. schrift. Nadien bevat het dorp
een tram met Rotterdam
(
p H. (door
hebben zich voor de studie der H. verdienstelijk everbonden) en de buurten Heul, Zwaanshals en
g
maakt: in Frankrijk de Rough(vader en zoon), Cha- Ter-Bra
gge.
bas, Maepero, Pierret; in Engeland
Birch, Goodwin;
Hilvarenbeek,
prov.
rov N.g
^ ggem, in het Z. van de P
in Duitschland Lepeios, Bru9
sch, Ebers; in Nederland Brabant, 3039 inw.
Leemans.
in het Z.O. der P
prov.. .-HolHilversum, g
N
HiëronY mieten of Hiëronimianen, naam van een land, 33 311 inw.; H.gis
els
en in eeng gschoone
in 1370estichte
monniksorde, die den regel
g
g van den zonde streek, trekt veel vreemdelingen
g en wordt
H. Augustinus
volgt
en nu alleen noggmaar bestaat steeds meer een voorstad van Amsterdam; veel
u9
^
belangrijkeindustrie (inz. ta i't-wevein Amerika en in Spanje in
( het Escuriaal). Hun villa's; vrijJ(
PJ
schutspatroon
is de H. Hiëronymus.
rijen).
P
So
hronius
Eusebius
de
Heili
e,
LaHimalaja (Sanskrietsch „Sneeuwwoning"), hoogHiëronY mus^ p
g^
9
tijnsch
kerkvader, ggeb. omstr. 340 te Stridon in staeber
J
g e^der aarde, strekt zich als Z. rand van
Dalmatië uit een Chr.ezin
in 379 te Antiochië tot het hoogland
van Azië en als scheidsmuur tusschen
g
g
presbyter gewijd,
g J> werd in 382 leeraar te Rome , ging Indië en Tibet in een kromme lijn
J van het N.W.
P
in 385 naar Palestina,est.
30 Set.
P 420 als monnik naar het Z.O. van den Indus tot aan de Brahmag
te Bethlehem; strijder
voor de orthodoxie en het Poetra uit, 2400 K.M. lang,
breed, bestaat
J
g 220 K.M. breed
monnikswezen; vervaardiger
der Vulgata
(z.
a
uit een centraal-keten en een N. en Z. keten,• kam( a.).
g
g
Hiëronymus van Praag, geestverwant van Johan- hoogte tusschen de 5000 en 5500 M. In de hoofdnes Hus, g eb. te Praag,
zijn g
on toppen,
g. 180 to en, die meer dan 6100 M.
^ bracht uit Oxford,^ alwaar hijJ keten
g zijn;
studeerde, de eerste theologische
geschriften van hoog
zijn; de hoogste
g zijn
J de Mount Everest, 8840
^ g
W iele naar Praag;
g 30 Mei 1516 te Constanz verbrand. M. en ten W. daarvan de Gaurisankar, 7140 M.,
likaansche Kerk.
High
de Kantsjindsjanga, 8580 M. en de Dhawalagiri,
g Church. Zie An9
ligt
Higg
h ate
in het N. opP5300 M.
^ N. villa-voorstad van Londen,, in het 8180 M. De sneeuwgrens
^ ^
graafschap
en in het Z. opP 4940 M. de gletschers
komen tot
gr
P Middelsex.
g
Hildebrandslied
3100 M. omlaag;
hoogte
^ het oudste bewaard gebleven
g
g
^ gemiddelde
^ der bergpassen
gp

n<=>"'w^^,,e11184/J,'"
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(er zijn
pas is
J er 21 bekend)) 5500 M. de hoogste
^ P
6240, de laagste
7
g 4890 M. Zie ook Transhimala'a.
Himalaja-volken, algemeene naam voor de den
Himalaja bewonende volksstammen ; deouderestammen zijn
eren zin
engere
J de Ariërs en de Tibetanen;, in en
• Tibetaansche stammen (Rongs, Limboe's enz.)
van Baltistan tot Sikkim, ten deele zeer vermengd
g
(met Ariërs); 426 000 zielen.
Grieken,
Himation, bij de oude ,
het door nogg niet huwbare jonge]ong
ling en en vrouwen over den
chito gedragen
PP
g gopperkleed.
Himera,
^ oud-Gr. stad opP de
N.-kust van Sicilië, 648 v. Chr.
gesticht, in 409 door Hannibal
verwoest; hier overwon in 480
v. Chr. Gelo de Carthagers.
Hindeloopen,
pe, ggem. in het Z.W.
van derov.
P Friesland, aan de 734. Himation.
Zuiderzee, 1063 inw. H. is een
zeer oud stadje,
stadje,welker inwoners zich door hun
tongval
d(
gv onderscheiden (vroeger
g ook door kl eeer
dracht) van de overige
van de
g Friezen;, station va
lijn
J Leeuwarden—Stavoren.
Hindenburg,
Ludwig
g^
^9 Hans Anton B eneckendorf von, D.eneraal-veldmaarschalk
geb.
4 Oct,
g
g
1847 te Posen, werd in 1895 kadet te Wahlsta tt
werd in 1866 luit e '
nant, streed bij Kënigwegens
^ tz (waar hijJwe
g
betoonden moed den
Rooden Adelaar
kreeg,verwierf in den
Fr.-D. oorlogJ
bi SaintPrivat het IJzeren
Kruis, werd in 1905
commandeerendeneg
raal te Maagdenburg,
nam in 1911 ontslag,
g
735. Hindenburg.
omdat hij het g
noodig
g
oordeeldelaats
te
P
maken voor ]
jeug
di eren, woondeg
als rustend burger
g
te Hannover, werd na de eerste tegenslagen der
Duitschers in 0.-Pruisen 22 Aug. 1914 benoemd tot
opperbevelhebber
van de lagers
in het 0. des lande
lands,
^
PP
behaalde reeds 29 Aug.
groote overwing d. a. v. de ^
nin bij de Masoerische
meren (slag bij
Tannenberg),
gJ
g,
tengevolge waarvan de Russen 0.-Pruisen moesten
ontruimen. Zie verder Supplement.
FP
Hindoe(van het Perz. Hind, d. w. z. Indië),de
inboorlingen,
de niet-Europeesche,
Brahmaansche
g
P
bevolking
bevolkin vanVoor-Indië. H. heet in engere
en eren zin dat
•
van de bevolking,dat,
van Arischen
g ^
P oorsprong,
g,
in den voor-historischen tijdvan het N.W. naar het
stroomgebied
van den Ganges
g
g ggetrokken is, vanwaar
zijJJ
later verder naar het Z. doorgedrongen zijn.
Hindoeisme of Neo-Brahmanisme
, de Indische
godsdienst, die uit het Brahmanisme in engere
en eren zin
^
voortgekomen.
Het H. wordt gekarakteriseerd
g
g
door het op
treden dergodheden
iva
F den voorgrond
^
g
en Wishnoe, welke met Brahma tot een drieëenigbeidSanskriet
Trimoerti) worden vereen' d. iwa
(

en Wishnoe worden ook alleen als eengod vereerd
onder den naam Harihara, wiens eeredienst van de
14e eeuw af, inz. in Dekhan,, verbreid is. Gewoonlijk
maar hoogst
g
gs zelden
J echter wordt één god,
Brahma, als de hoogste
vereerd engeheel
Indië wordt
g
g
tegenw. verdeeld in de secten der aiva's aankan.
gem van iwa met vele ondersecten, en de Waish.
nave's ( aanhang ers van W ishnoe
) , evenzoo met
talrijkeondersecten, al naarmate Wishnoe in zijn
^
belichaming
g als Rama of als Krishna vereerd wordt.
HindoekoeS Hindoekoh, in de Oudheid de Indische Kaukasus of Parop amisus(]
(juister Paropannisusggeheeten, bergketen
in het N.O. van Af ghanig
stan, een Z. tak van deeber
en van den Pamir,
g ^
gemiddelde
hoogte
M. in den Tiratsjmir
7750
g
]
^ 4500 M.,
M.; eenige
J Ppassen voeren van Kaboel
g zeer moeilijke
naar de Boven-Amoe, opP3000 M. hoogte; sneeuwgrens op 4200 M.
Hindoestan(Hindostan), Perz. naam voor het land
der Hindoes, d. w. z. in en
engere
eren zin het Indus- en
Ganges-gebied,
in ruimeren zin geheel
Indië.
g g
g
Hinkende standaard,^ muntstelsel,^ waarbijJ((gelijk
g J
ook in ons land) behalve deouden
munt ook de zilg
veren een wettig
g betaalmiddel vormt, maar niet
vrij aangemunt
magg worden.
g
Hinterland, D. achterland" het land, dat in een
overzeesche kolonie, inz. in Afrika, achter de kuststrook ligt.
Hipparchus van Nicaea(in Bith 'ë deondle sterrenkunde, woonde
ger van de wetenschappelijke
ong.
g van 160-125 v. Chr. te Alexandrië, was de
eerste, die nauwkeurig
jaar bepaalP
g de lengte
g van het jaar
de, die de zonne- en maantafels berekende; hijJ bepaalde de grootte
van zon en maan
nauwkeuriger,
P
^
er,
^
ontdekte het vooruitschuiven van het nachtevenin punt.
Hippies, tiran van Athene, heerschte na den dood
van zijn
v. Chr.)) met zijn
J vader Pisistratus(527
(
broeder Hipparchus (samen werden ze de Pisistrati•
dae g
Na diens dood
eheetengemeenschappelijk.
)
Hipp
archus werd in 514 vermoord, zie op
P Harmo(
dius) werd hijJ een wreed en achterdochtigg heerschar
en werd in 510 met behulp
verdreven
P
P der Spartanen
zocht zijn
J macht terug
g te veroveren met behulpF
van den Perz. koningg Darius Hy
stal
pes en stierf na
de nederlaag
g der Perzen bijJ Marathon (in 490) te
Lemnos.
R iusgeheeten
(teronderderHippo,
pp ook Hippo
pp ^
g
scheidin van Hippo
scheiding
ten W. van Utica,
pp Zarytus,
y
het tegenw.
Biserta, z. a.), in de Oudheid een stad
g
in Numidië, aan de Middell. Zee,, later de zetel van
een bisschop
P (ook van den H. Augustinus), werd
in 697 door de Mohammedanen
verwoest ; iets meer N. ligthet
tegenw. Bona.
Hpp0
i crates
, de beroemdste
eb
ggeneesheer uit de Oudheid, ggeb.
omstr. 460 v. Chr. te Cos,est.
g
377 (of 372) te Larissa;, hijJ werd
door zijn
J scherpe
rP oPmerkin gszijn eenvoudige,
op diëet
gave en zijn
g P
steunende behandeling
g de vader 736. HiPFocrates.
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geneeskunde.
Van de 72
der wetenschappelijke
g
aan hem toegeschreven
werken zijn
g
J slechts weinige
g
echt.
, aardenloo P)
" , biJde oude GeirHippodroom( Gr. ,P
ken de renbaan voorpaardenen wagen-wedrennen
g
P
one . Het beroemdste H.
wedstrijdenofagone).
(hippische
hi p p
^
ia; in den keizerstijd het te Bywas dat te Olympia;
zantium door Septimius Severus aangevangen en door
met vier
Constantijn
,? voltooide. Elke ren geschiedde
g
( vanaf den tijd
J van Domitianus met zes) spannen,
welke door afzonderlijke
) kleuren werden onderscheiden. Naar die kleuren noemden zich dearti
J (f
( acP en
tiones )opPde renbaan, die
bijJde veelY
^ te Byzantium
bevuldige
g onlusten tot in de 7e eeuw van politieke
P
teekenis waren.
Gr.
„ aar Hippogrief (Gr.
P
den iffioen" , een door
den It. dichter Bo7'ardo
uitgedachte
naam voor
g
een fabelachtig,
g aan de
Ouden onbekend dier(e
g
vleug
eld Ppaard met8^iffioen-kop).
P).
Hippolytus, kerkvader,
leerlingg van I renaeus, leef737. Hippogrief.
de vanaf 190 te Rome,
hoofd van de rechtzinnige
g
partij,g
verdediger van de godheid
van Christus, in
g
217ekozen
tot teen-bisschop
Calixtus I,
Ptegenover
g
g
g
gest.
est. na 235 in ballingschap
P op
P Sardinië; berekende
g
den tijd van Christus'geboorte
en dood en gaat
g
g
door voor den schrijver
eener wereldkroniek (tot
J
(
234), van de in 1842 teruggevonden
„Wederlegging
gig
aller ketterijen",
alsmede van een in 1890 weder
J
ontdekt commentaar op
P het boek Daniël.
Hippolytus, zoon van Theseus en van de Amazone
Antiope
werd door zijn
zij stiefmoeder
p of Hyppolite,
ypp
die hem had willen verleiden tot overspel,
pbij
aangeklaagd bi Theseus als ware hijJ de schuldie,
g waaropP deze, toen H. langs
g het strand reed,
een monster uit deolven
deed oprijzen,
waardoor
g
deaarden
opPhol sloegen
en H. vermorzelden.
P
g
Hirado of Firando, hoofdst. van heteli'knami
ge
gJ
Jap.
P eil., ten N.W. van Kioesjioe,
] on g.
g 10 000 inw.;
van 1610-1641 was er een Ned. factory.
Y
stichter van
Hiram of Huram, koning
g van Tyrus,
Yr
rootsche
bouwwerken,
was
de
bondgenoot
van
g
g
David en Salomo.
Hirosaki, stad in den Jap. ken Aomori in het N.
van het eil. Hondo of Honsioe
j 36 000 inw.
Hiroshima,
^ ken-hoofdst. in het Z. van het Jap.
P
eil. Hondo of Honsioe,
j
aan de riv. Ota, 143 000
inw.; havenplaats
Oedsjina.
]
P
Hiskias of Hizkia, koning
g van Juda (727-699
v. Chr.), zoon van Ahaz, werd van de Assyriërs
onder
Yr
Sanherib g ered doordat in hun leger
g de Ppest uitbrak.
Van een doodelïJ ke ziekte werd hijJ door den profeet
P
Jezaja genezen.
Jeza
landscha
in
het
khanaat
Boekhara;
• de
issar,
P
hoofdst. H.,
H. aan de Kafirnagan
g (zi Jriv. van de Amoe),)
11 000 inw.
Hitoe, n aam van het N. schiereil. van Ambon.
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meer in het Z. van Zweden, tusschen
Helmar,
J
derov.
P Sódermanland en Nerike, 480 K.M 2., is
door eenvan
kanaalver ^ g)anaa
( 1629-39 aangelegd)
bonden met het Malarmeer.
H'orrin
J
g^ hoofdst. van het Deensche ambt H.
(2813 K.M2., 119 000 inw., in het N. van Jutland),
7901 inw.
-ho, Hwang-ho, d. i. Gele Rivier),
Hoang-ho
((Huang
n9
g
)
ook Ho, Tibetaansch Ma-Tsjoe,
9 de op
gr
P één nagrootste riv. van China, ontspringt op
o de N. hellingg van
de Bajankhara-keten
van het Kwenlungeb.
]
g en mondt
sedert 1853 uit in deolf
g.
] vroeger
gop
Pong
g van Tsjili,
34° N. Br. in de Gele Zee; is 4100 K.M. lapg^
; haar
stroomgebied
omvat on gg. 1 millioen K.M2.. Voor
g
het verkeer is de H. van weinigg waarde.
Hobart, hoofdst. van den staat Tasmanië eil. ten
Z.O. van Australië), aan den mond van de Derwent,
42 000 inw.
eb.
Hobbema, Meindert, Hon. landschapschilder,
P
g
in 1638 te Amsterdam, ald.est.
g 14 Dec. 1709; H.
was een leerling
g van Jacob van Ruisdael en behoort
tot deootste
landschapschilders
van alle tijden;
P
^
toch brachten zijn
schilderijenhem zooP
weinig o ,
J^
dat zoowel hij
zijn vrouw „van de armen" be
$a
^J alszijn
zijn schilderijenwerden
ven werden. De figuren
g^ in zijn
meestal door andereneschilderd
(o.m.
door Adri(
g
aen van de Velde).
Hobbes, Thomas, Eng.
g wijs
J g eer, geb. 5 A Pr. 1588
te Malmesbu
Malmesbury est. 4 Dec. 1679 te Hardwicke,
grondlegger van het nieuwere natuurrecht. Zijn
hoofdwerken zijn:
„De cive" 1642
J
(
), „Behemoth or
a history
of the civil wars of Engeland
from 1640 —
rY
g
60"
in het N.W. van België,
Hoboken,^dorp
rP
P
g in de prov.
Antwerpen,
Antwe en, 17 576 inw.; scheepswerven.
P
er Staten
Ver.
S t van
t N.0
Hoboken, stad in hetN.O.der
N.-Amerika, in den staat New-JerseY, aan de Hudson,eheel
met Jersey Y
CityYaaneen gebouwd,
tegeng
g
g en
over New-York; 70 000 inw.
geb.
Hoche, Lazare, Fr,eneraal,
g 25 Juni 1768 te
g
Montreuil bijJ
bij
J het uitbreken der Fr.
Revolutie sergeant,
in 1793 ten gevolge
beg
g g zijner
kwame verdedi^' n g van Duinkerken tot divisiegeneraal benoemd; verdreef na de overwinninggbij
g
J
Weissenburg
Oostenrijker uit
P 22 Dec. 1793 de Oostenrijkers
gop
Elzas, versloeg
op 16 Juli 1795
g de Emigrés
^ P
bij St.-Barbe en maakte een einde aan den burgerg
oorlogn
PP
g de Vendée, ging
g galsopperbevelhebber
van het Maas- en Sambre-leger
g opP 18 Apr.
P 1797
over den RijnbijJ Neuwied en drongg door tot Giessen,
leerkam van Wetzlar.
P 1797 in hetlegerkamp
gest. 19 Sept.
Bautzen in het
Hochkirch, dorp
P in het reg.-distr.
g
N.O. van Saksen, 500 inw. ; 14 Oct. 1758 brachten
de Oostenrijkers
onder Daun er Frederik II een
J
nederlaag
g toe.
HSchst^ stad in het Z.W. van Pruisen,^ in het reg.g.
distr. Wiesbaden, aan de Main; 17 000 inw.; industrie. BijJ H. overwon 20 Juni 1622 Tilly
y Christiaan
van Brunswijk en 11 Oct. 1795 behaalden de
Oostenrijkers
Oostenrijkers er een overwinning
op de Franschen.
gP
Zwaben in het
Hochstdd#^ stad in het reg.-distr.
8
W. van Beieren, aan den Donau; 2300 inw.; 15 Aug.
8
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1704 versloegen
enP
prins Eugenius
er
u9
u9
g Marlborough
de verbonden Franschen en Beieren; de Engelschen
noemen dezen slag
J Blindheim of Blen8 de slaggbij
heim.
waarbijJ een
Hockey
Y en band Yy, naam van 2 spelen,
P
bal met een stok wordt voortbewogen,
bijJ H. over
8
den grond, bij B. over het ijs. De bal moet over een
bepaald
grensP
op het veld tusschen
P ggedeelte van de ^
de beide elftallen spelers
gedreven
worden.
P
g
Hodeida Arabische stad in Jemen aan de Roode
Zee, in het Turksche wils et H. 10 K.M. ten N.N.W.
van Mekka, 45000 inw.; stapelplaats van koffie.
HÓdmezo-Vásárhel
Y stad in het comitaat Osongrid, in het midden van Hongarije, aan het Hodof Maanmeer, 62 000 inw. ; bierbrouwerijJ; olieslagerij.
8J
Hoedekenskerke,
: ggem. in Zeeland, opP Z.-Beveland, aan de Hont of Westerschelde, 1278 inw.
partij
arti
Hoeden, naam van de aan Rusland vijandige
P
van den Zweedschen adel, welke na den dood van
Karel II, vanaf 1719 met dearti
P J der Mutsen om
de heerschappij
PPJ in den staat streed, tot Gu.taa III
door den staatsgreep
^P van 1772 een einde maakte aan
de heerschappij
PPJ van den adel.
in de prov.
Zeeland, in ZeeuwschHoek,
P
^ gem,
^
Vlaanderen, grenzend aan Terneuzen, 2694 inw.
Hoekschen(van hoek, „vischhoek", Lat. Hamati),
aanhangers
van ^
gravin Margaretha
van Henegouwen
9
e9
g
in haar strijd
J met haar zoon Willem V in 1350 om de
heerschappij
APJ over Holland. De aanhangers
gers van Willem V noemden zich Kabeljauwschen
J
^(Lat. Asellati).)
De Hoeksche en Kabel'auwsche
twisten teisterden
]
Hollandedurende
de tweede helft der 14e en de
g
geheele
15e eeuw en waren hoofdzakelijk
hoofdzakelijk oorlogen
g
g
tusschen adellijke
heeren onderling.
J
gT
g Toen graaf
Willem IV in 1345 tegen
was,
^
g de Friezen gesneuveld
werd zijn
door haar gemaal,
J zuster Margaretha
9
g
keizer Lodewijk van Beieren met Holland beleend;
zij kon hier echterniet blij ven en keerdenaar Duitschland terug,
g na haar tweeden zoon, Willem, als haar
stadhouder te hebben aangesteld
met den titel van
8
„verbeider". (De oudste zoon Lodewijk, die in Brandenbur^en Polen een positie
had verworven, deed
P
oPaandrang8van zijn
J recht
J vader afstand van zijn
o degraafschappen). Onder diens zwak bestuur
op
ontstondoote
^ verwarring;
g de keizer stierf en
Margaretha
stond in 1349 Holland en Zeeland aan
9
Willem betaalde
Willem af en behield Henegouwen.
g
haar de overeengekomen
schadeloosstelling
g niet.
g
Op
9
P raad van misnoegde
g edelen herriepP nu Margaretha
haar afstand, waarbijJ de strijdtusschen moeder en
stierf in Juli 1556,
zoon ontbrandde. Margaretha
9
na zich in Dec. 1554 met haar zoon verzoend te
hebben. Willem werd in 1357 krankzinnig
g en stierf
eerst 31 jaar
later. De striJ d der arti'en
]
P J vlamde
onder den ruwaard Albrecht en ook later telkens
weer P
. Het goede
ervan was dat de adel erdoor
verzwakte; de buren
g der Hoeksche Wassenaars,
Mont oorts, As
ero
, Bredp eren Heemsteden, Polanens,
des enz. werden door het Hoeksche landvolk onder
ggoedkeuring
g van Albrecht vernield; later keerde Willem IV zich tegen
adel, inz. te]
8 den Kabeljauwschen
gen
en de Arkels, wier sterkten Asperen,
P
^ Hagestein,
8 estei

Everstein, Gorinchem beleerd
werden enz. Willem*
i
8
aanhangers noemden zich Kabeljauwen naar de
lichtblauw en zilveren ruiten (als schubben) van
het Beiersche wapen
die van Margaretha
Hoekschen
P
9
kabeljauw vangt).
t(daar men met „hoeken" kabeljauw
Hoeksche Waard, Z.-Hollandsch delta-eiland ingesloten door het Holl. Diep,
Vuile Gat, het HaP^
ringvliet,
het Spui,
A de Oude Maas en de Dordtsche
8
Kil; 290 K.M2., vruchtbare kleibodem.
Hoek van Holland,^ dorp
A aan den N. oever van
den Nieuwen Waterweg,
nabij de Noordzee, 3174
g nabij
inw., steigers
van verschillende
gstoomvaartlijnen,
laad- en losinrichtingen,
loods- en reddingsdienst,
g
^
opo de N. pier
reddingssteiger
ier station van draadtelegrafie,
station van de H. IJ. S. M. (spoor8^
P oor weglijn naar Rotterdam); exportslagerijen;
' H. v. H.
behoort sinds 1913 tot Rotterdam en wordt bestuurd door een commissaris, als vertegenwoordiger
van den Burgemeester.
8
Hoen
Hoen, Pieter 't, Nederl. dichter en prozaschrijver,
J
P
geb. in 1745 te Utrecht, een der hoofden van de Patriottischearti
Jjver van het toenmaals alge^e
A ,J schrijver
meenelezen
tijdschrift
De Post van den Nederg+s
rhiJ n" ; ^gest. in 1828.
Hoenan
Hoenan rov, in het 0. van China, ten Z. van den
A van de Jan-te-kian8, 200 500 K.M 2.,
20 583 000 inw., vruchtbaar, waterrijk (het
meer
^
Toeng -tin
atoen; steen
g is 5500 K.M'.) ;thee, katoen;
kool; hoofdst. Tsjangsja
300 000 inw.).
Hoendie
p^ kanaal in het Westerkwartier van de
prov. Groningen,
van de stad Groningen
p
^
^en naar Stroobos aan de Friescheens,
26,5 K.M. lang,
geringste
8rgg
8s
breedte 13 M.
graaf von, D. schrijver,
eb.
Hoensbroek,^ Paul,8^geb
Juni 1852 op
P het slot Haag
g{Geldera), trad in 1878
tot de orde der Jezuïten toe en schreef werken in den
geest dier Orde, totdat hijJ in 1893 uit de Orde trad
8
en in 1895 tot de Evangelische
Kerk overging
^
gg en in
veleeschriften
dezen stapPverdedigde.
8
g
Hoenkoop ,gem. in het Z.W. van Utrecht, ten N.
Hoenko0
Schoonhoven, 516 inw.
Hoensbroek, g em. in het Z. van Limburg,
8 ten
N.W. van Heerlen.
Hoepel,Aprov. in het midd. van China, 2633 inw.
aan den middelloop
A van den Jan
g -tse-kian8 ,181400
K.M2., 21 256 000 inw.; met Hoenan, de korenschuur
van China; hoofdst. Woets'an
] g ; voor het verkeer
opengestelde riv.-havens : Itsjang,
en Loe]
] 8 Sjasi
kikeoe.
Hoevelaken,
^ 8 em. in Gelderland, opA de Veluwe, ten
N.O. van Amersfoort, 1090 inw.
Hoëvellr W olter Robert, Ned. staatsman en schrïJ
ver,^g
geb. 15 Juli 1812, nam als Groningsch
^ student
deel aan den Tiendaagschen
Veldtocht, ging in 1836
g
werkzaam oop
alsredikant
naar Batavia, was ijverig
P
wetenschappelijk, kerkelijk
en maatschappelijkg Je
bied, bond den strijd
^
J aan tegen
g vele misstanden (de
der pers,
slaverni , de onvrijheid
P de verwaarloozingg
van het onderwijs
zijn verzoek
J enz.), werd in 1848 opPJ
eervol uit zijn
richtte in
J betrekkingen
g ontslagen,
8
Nederland het »J
Ti dschrift voor Ned.-Indië" oA, dat
hij
jaar lang
was van 1849—
J veertien jaar
S redigeerde,
8eer
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P

8

1862 lid der Tweede Kamer (voor Zalt-Bommel, later voor Almelo), werd in 1862 lid van den Raad van
State en stierf 10 Febr. 1879. H. heeft zéér veel verricht ten bate van de ontwikkeling8 van Indië.
Hoeven,
gem. in het W. der prov.
N.-Brabant
P
^ g
tusschen Breda en Roosendaal, 3258 inw.
Hof, stad in het N.O. van Beieren, in het reg.-distr.
g
Ober-Franken, aan de Saaie, 41 000 inw.; wol- en
katoen-inddnstrie, brouwerijen.
Hofdijk, Willem Jacob, Ned. letterkundige
g en8eschiedsch^J
"ver, geb.
8 27 Juni 1816 te Alkmaar, werd
in 1842eglaatst
aan de secretarie dier gemeente,
6
P
was van 1851 tot 1888 leeraar in deeschiedenis
g
gymnasium te Amen de letteren aan het stedelijk gY
sterdam;est.
g 29 Aug.g 1888 te Arnhem. De lijst
zijner
werken is zéér lang;
zi
J
g een der voornaamste
ervan is : Ons
Voorgeslacht
in zijn
elïJksch
»
^J da g
g
leveneschilderd"
(6 din., 2e dr. 1872-75).
g
van Tirol,
voor de vrijheid
Hofer,^ Andreas,^ strijder
J
geb. 22 Nov. 1767 in de herberg
g am Sand bijJ St.
8
Leonard in het Passeierdai; hij
het
J leidde volgens
g
in Tyrol
y den opstand
Yr van 11-13
P
Plan van Hormayr
APr.1809
1809,dwong gde Beieren door de overwinnigen
g
biJ den bergg Isel 25 en 29 Mei het land te ontruimen;
Le èbre, die na
Le/Ohre
verdreef den Franscheneneraal
g
wapenstilstand
van Znaim (12 Juli) het land
•
P
was binnengerukt,
g
^ door een nieuwen slaggbij
J den
Isel13
^ Aug.)
g)en leidde het bestuur over het land
Weenen( 14Oct.); ondertot aan den vrede van Weenen14
zich daarna, doch begon,
wierp
g naar aanleidingg van
rP
o nieuw;
opnieuw
een valsch bericht, de vijandelijkheden
echter voor de overmacht bukken, werd
28 -'Jan. 1810 door verraad gevangen
en
g
8
g genomen
te Mantua op 20 Febr. gefusilleerd.
De familie H.
g
werd in 1818 in den adelstand verheven.
Hoff, Jacobus Hendricus van't, Ned. scheikundege,
geb.
30 Aug.
g in 1871 te
g
g 1852 te Rotterdam, legde
Delft examen af als technoloog,gP
promoveerde in
1874 te Utrecht, werd in 1878 hoogleeraar te Amsterdam in 1896 honorair-hoo gleeraar te Berlijn,
J aid.
grondlegger
der stereogger
g est.1 Mrt. 1911. H. was de ^
chemie van de theorie der oplossingen en bevorderaar van dehP^
sische scheikunde; hij Jschreef „La
,)„Ansichten ueber orChimie dans l'esPace" 1875
^
8anische Chemie" (1878-81) enz.
Heinrich,ggewoonlijk
Hoffman,
J H. von
u9
^August
Fallersleben geheeten, D. dichter en taalvorscher,
te Fallersleben in het Liinebur 8^che ,
P
ggeb. 2 Apr.
werd in 1830 hoogleeraar
te Breslau, doch in 1842
S
Lieder" (1840) ontslagen,
wegens zijnUn olitische
P
g
werd in 1860 bibliothecaris van den hertog
g van
Ratibor op
P het kasteel Corvei aan den Wezer, aid.
gest. 20 Jan. 1874; H. maakte zich o.m. ook verdienstels
) k voor de studie der oud-Nederl. letterkunde Horae Belgicae", 1831-62); vele zijner
liederen,s waarbijJhij
J vaak ook zelf de muziek schreef,
zijn
J in den volksmond bewaard gebleven.
g
Hoffmann Friedrich D geneesheer, naast Boernaave de beroemdste van zijn tijd,eb.
g 19 Febr.
1660 te Halle werd in 1693 hoogleeraar
aan de
g
universiteit ald., ald,est.
12 Nov. 1742. HijJ was
g
de uitvinder van de algemren bekende Hotf-

653

mann's druppels
ppe (1 dl. aether met 3 dln. alkohol).1
in Z.-Rolland, nabijJ Delft,
Hof-van-Delft
^ gem.
g

5097 inw.
William, Eng.
Hogarth,
^
g teekenaar, schilder en
g
koperetser,
26
ka
8
8geb. 10 Dec. 1697 te Londen, gest.
P
Oct.1764 te Leicesterfields; muntte vooral uit in het
humoristische en satyrieke genre. Zijn hoofdwerken
: Uit het leven van een lichtezijnrentenreeksen
P
kooi16
Uit het leven van een losbol (8
^ prenten),
P
renten Het huwelijknaar de mode (6 prenten,
prenten),P
1745), enz.
aanzienlij NeHo
Hogendorp,
endar Van, naam van een aanzienlijk
dat reeds in de 14e eeuw in N.-Holland
8
bloeide en waarvan verscheidene leden, vooral in
tijd"een been onmiddellijkna den ,Franschen
^
langri'ke
WijJ noemen: Dirk,^graaf
$^
A
J rol speelden.
van H.
^ ggeb. 13 Oct. 1761 te Rotterdam, trad in
Pruis. dienst. streed in den Beierschen Successie-oorla
g de En 8el schen
g^ later in Amerika tegen
in 1783 als kapitein der infanterie naar Batavia
gingP
werd in 1791 resident van Ja Para, in 1794 o PAerin Java's Oosthoek. In
koopman
en gezag
P
g g
1798 werd hijJ wegens
zijn
denkbeelden
J vrijzinnige
g
geschorst
en was een half jaar
gevangene
ene Batag
gte
J
g
P hij
via. In 1799 ontsnapte
hij naar Nederland en wist
zich daar bij
J het ,Comité tot den 0.-Ind. handel
en bezittingen"
te rechtvaardigen.
g In 1802 werd hij^
g
gezant te
Petersburg, in 1807 min. van oorlog6
g
en bevelhebber van het leger,
in 1809 gezant
te
8
g
Berlin,
benoemde
Berlijn, later te Madrid. Na de inlijving
en tot
Napoleon
hem in 1811 tot div.-generaal
g
p
aide-de-cam
van 0.-Pomg
P^ later tot gouverneur
meren, in 1812 van Breslau, vervolgensgsvan Koningsberen,
hij zich
g van Wilna en van Hamburg,
g waar hij
door zijn
en zijn
zijngehaa
afpersingen ehaat
J ruw optreden
P
hij zich weder in dienst van
In 1815 begaf
ghij
J ging
en na diens val bleef hij
hij te Parijs,
Napoleon
p
later naar Brazilië, vestigde zich opP een eenzaam
buitengoed
bijJ Rio de Janeiro en stierf daar 29 Oct.
g
van 100 000
1822. Napoleon
liet hem een legaat
1^
g
H.,
graaf van H.
francs na. — Carel Gerardus Willem,,gr
zoon van den voorgaande,
8 1788 in
ggeb. 15 Aug.
8
Bengalen,
trad in 1806 als kadet-militair in zee8
dienst werd ordonnans-officier van koning
g Lodebij de kurassiers, verwierf in de
wijk,
nam dienst bi
^
gLegioe
oorlogen
van het Keizerrijkhet Le 'oen van Eer.
1811 werd hijJ ritmeester bijJ de kurassiers en
nam deel aan den veldtocht naar Rusland, woonde
eersten
veldslagen
^
J in Duitschland. Na Napoleons
g bij
afstand bood hijJzijn
vergeefs zin diensten aan zijn
0 vaderland aan en nam toen weer dienst bijJhet Fr, leger.
g
ging hij
^ tot hem over,
Bi
Bij Napoleons
terugkeer
^
8
streed dapper
PP bij
J Waterloo en trok met het verslag In 1816 nam hijJ ontslagg en vertrok
g en leger
g terug.
in 1817 als ambtenaar 2e klasse naar Indië, waar hijJ
in 1823 resident van Batavia werd. Wegens
meelt
nin^verschil met den commissaris-generaal
Du
g
Bus de Ghisignies
nam hij
J in 1830 ontslag.
^9
g In 1831
veste de hij
J zich te Utrecht als commissionair in
effecten om in zijn
J onderhoud te voorzien, daar de
Bel . revolutie hem veel nadeel berokkend had.
Belg
1838 werd hij
0 benoemd tot raad van Indië, was

P
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daarvan tijdelijkvice-president
en waarnemend
P
eneraal. 1 J
Jan. 1853 nam
hij
; hij
i ontsla
$ouv.-$
g
J
stierf te Utrecht 29 Oct. 1856. — Gi sbert Karel,
graaf
van H.(broeder van Dirk v. H, geb. 27 Oct.
$r
)$
1762 te Rotterdam, werd op
P de kadettenschool te
Berlijn
laatst, kwam, na aan den Beierschen SucJ $egeplaatst,
cessie-oorlog te hebben deelgenomen, in 1782 naar
ons land terug en werd officier bij de garde, deed een
reis naar Amerika en naar Engeland
en promoveerde
$
P
oP
zijn
J 23e jaar te Leiden in de rechten; hijJ koos de
van het Huis van Oranje,
zijde
9, werd in 1787
P ensionaris van Rotterdam, in 1795 stichtte hij
hij te Amsterdam een handelshuis»Gi'sbert
Karel van Hogendorp
^
09
p
en Co". en gaf in de
volgende
jaren
$
]
$e schriften uit, o. m. om
het vri'handelss
J
Ysteem te bepleiten.
P
Reeds in 1801 verdedi$de hijJ openlijk het
idee om een constitutioneelen staat te
stichten onder het
Huis van Oranje.
7
Tijdens
de vreemde
J
overheersching
$ aanvaardde hij geenerlei
openbare
Pbetrekking.
$
rP.
In 1813laatste
1813plaatst hij 738. G. K. v. Ho$ endo
aan het hoofd
der beweging ten gunste der Oranjes met Van
der Duin van Maas- dam en Van Limburg9 Stirum).)
Later bekleedde hijJ achtereenvolgens
hooge
e
$amb$
ten: min. van buitenl. zaken, onder-voorz. van den
Raad van State, enz. In 1806 vroegg
hijJ om$ezondheidsredenen ontslag
$ en ontving
$ den titel
van min. van Staat en een jaargeld
van 10 000
$
gulden. Den titel werd hem in 1819 door den
hij in onmin leefde,, weer ontnokoning,
$ met wien hij
z j mandaat als lid der
men. In 1826 le $
dehij
hiji zijn
Kamer neer; hij Joverleed 5 Aug.$ 1834.
Te Rotterdam is een standbeeld voor hemP$e
oricht.
Hogerbeets,
, Rombout, Ned. staatsman,
^
^ geb.
ge 24
Juni 1561 te Hoorn,0
op ] $ leeftijd met
$m$7-jarigen
zijn
JHervormin
$s$ezinde ouders in balcha
naar Wezel;
lip $s
P
keerde in 1577 naar
zijn
geboortestad
J$
tere$P
,romoveerde in
1584 te Leiden als
doctor in de rechten,
werd in 1590enP
sionaris van Leiden,
in 1596 lid van den
Hoogen Raad van
Holland en Zeeland.
In 1617 werd hij
hij inde
binnenl, twisten be739. Hogerbeets.
$
trokken ; zijn van die
der meerderheid zijner
ambtgenooten
afwijkende
$

meening noodzaakte
hem ontslag te nemen,,
$
waarna hij opnieuwensionaris
van Leiden werd.
P
Met Hugo
^J de Groot was hij
J een ijverig
J $ voor stander van de door Oldebarneveld noodig
$e
$achte ) maatregelen
van de e$ter handhaving
$
$
westelijke souvereiniteit en van Hollands overwicht. 29 Aug.
J op
P last van de Alge$e
$ 1618 werd hij
meene Statenevan
en
en, daar hijJ hard$
$ genomen
$
nekki$ weigerde
om zelf of door middel zijner
$
vrienden vergiffenis
te verzoeken, J
ontkwam hi'
^
maar ter nauwernood aan het lot van Oldebarneveldt. Hij
) werd veroordeeld tot levenslange
$ $evangoederen.
zijner
$
$ enschaPmet verbeurdverklaring$ zijner
Van 1619-1625 zat hijJ
op Loevestein
P $gevangen;
$ }
daarna bezorgde Frederik Hendrik hem een minder
zwareevan
gevangenis
op
P het huis Te Weer bijJ Wasse$
$
naar, waar hij
J reeds 5 weken later, 7 Sept.
P 1625
overleed. Zijn
Zijn echtgenoote
Hillegonda
Wentzen was
e9'
$
reeds op
P Loevestein gestorven.
$
Hohenfriedber stadje in het Z.O. van Pruisen in
het re$-.distr. Liegnitz,
prov. Silezië, 700 inw.; 4
$m P
Juni 1745 versloeg
Oostenrijkers
$ Frederik II er de Oostenrijkers
Saksers onderprins Karel van Lotharingen.
n9
Hohenlinden dorp
Hohenlinden,
rP in het Z.O. van Beieren, in
het reg.-distr.
Opper-Beieren,
1000 inw.; 3 Dec.
PP
$
1800 versloegen de Franschen onder Moreau
er de Oostenrijkers
onder aarthertog$ Johann.
Hohenlohe,^ voorm. D. graafschap,
$r
P later vorstendom (on g. 1800 K.M 2 .) in Frankenland, in 1806
gemediatiseerd en gedeeltelijk aan Wiirttemberg,
J aan Beieren gekomen.
$
$gedeeltelijk
Philipp,
graaf
van, (of Hohenlo))
Hohenlohe pp
$
r^
heer van La^Jenbur9 , veldheer in Nederl. dienst,
gehuwdmet een zuster van Wilgeb. 17 Febr.1550, ehuwd
lem I van Oran 9'e, kwam in 1575 naar de Nederlanden
en streed dapper
leed op
P de
P]
PP tegen
$ de Spanjaarden,
Bourtanger
Heide in 1580 een nederlaag$tegen
$
$
Meen
verRennenberg, ontzette in 1582 Lochem, na $
Willem
overd te hebben, werd na den dood vanrins
P
tot algemeen
veldoverste benoemd. Onder Leicester,
$
met wien H. het nietoed
$ vinden kon, streed hijJ met
o.m. den
succes in het Z. des lands. HijJ
Schans bij
el (Crèvecoeur);
o
J EmP
) een aanslag
$ op
(
's Hertogenbosch
mislukte. In 1593 nam hij
J met
$
Maurits deel aan het beleg$van Geertruidenberg.
g
Zin laatste krijgsbedrijf
Zijn
J$
J was de verovering$ van GennePin 1599. Hij Jstierf kinderloos te IJselstein,
5 Mrt. 1606.
Hohenlohe Schillin arst Chlodw' vorst von,
geb. 31 Mrt. 1819, van 1876-70 min. van buitenl.
ice- resident van
zaken in Beieren, van 1871-76 vice-president
den D. Rijksdag,van 1874-85 D. gezant te Parijs,
van 1885-94 stadhouder van Elzas-Lotharingen,
en Pruis. min.- resivan 1894-1900 rijkskanselier
P
dent est. 6 Juli 1901 te Ragaz. In 1906 verschenen
zijn
s^ Denkwurdi
) , die
J gedenkschriften
$
$ keiten"
zeer veel opzien
verwekten, zoowel in Duitschland
P
als daar buiten.
Hohensalzay stad in het 0. van Pruisen, in het
reg.-distr.
Bromberg,
g^ Pprov. Posen, 28 000 inw.;
$
minerale bronnen.
dorp
Zwaben
Hohenschwangau,
P in het reg.-distr.
$
g
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in het Z.W. van Beieren, 107 inw.; bekend door het
kasteel van den koning van Beieren,
gelijknamigeg
dat daar tusschen meren en berggevaarten
op
A de
gg
ens van Opper-Beieren, Zwaben en Tirol zich
grPP
verheft ; het werd in 1832 door Max II gerestaureerd ; er tegenover
ligt
g het kasteel Neuschwanstein.
g
Hohenstaufen dorp in het Wiirttembergsche
Donaudistr., 1200 inw., aan den voet van den 684
hoogen
H. waarop
g H.,
g M. rotskegel
P de in 1525 in den
Boerenkrijg
Jg vernielde stamburcht der Hohenstaufen
stond, waarvan nogg enkele puinen
overgebleven
A
g
zijn.
zin.
D. vorstengeslacht,
welker
leden
g
van 1138-1254 de keizerlijke
bekleedg
) waardigheid
den. Stamvader van het geslacht is Friedr. von
Bilren die zijn naam ontleende aan een dorp(tegenw.
A( g
Wischenbeuren nabij
J den Hohenstaufen; diens
zoon bouwde het slot opP den Hohenstaufen en werd
in 1079 door zijn
J schoonvader, keizer Hendrik IV,
Zwaben beleend. Diens zoon
met het hertogdom
g
zijngeslacht
g
KoenradIII
III)was de eerste keizer van zijn
Koenrad(
en zijn broeder Friedrich hadden
((1138-1152). HijJ
vele jaren
oorlog
hun vijand
vijand Lothag
gggevoerd tegen
]
gekozen was.
den Sakser, die in 1125 tot koninggg
Doordat Lotharius zich verbonden had met den Welfischen hertogg Hendrik den Trotsche en ten slotte de
beide broeders tot onderwerping
rP g dwong
g (in 1135),
werd deondsla
gelegd
gg gtot den oorloggtusschen de
^
Welf en en de Ghibelli) nen, die eeuwenlangg voortduurde. Na Lotharius' dood werd Koenraad tot
Duitsch koning
gggekozen. Uit het huis der H. rezi n.neef Frederik I Barbarossa
g eerden na hem nogJ
(1152-1190), en diens zoon Hendrik VI (1190-97).
Na diens dood werd er 10 ]jaar om de kroon gestreden tusschen den GhibellïJ n Philips
p van Zwaben
en den Welf Otto I V, de eerste werd vermoord, Otto
regeerde tot in 1212 de zoon van Hendrik VI Frederik II tot koninggg
gekozen werd. Deze handhaafde
zich tegenover
de pausen,
doch zijn zoon en (in1250)
P
g
poogde
Sicilië voor
opvolger Koenraad IV P
g
g tevergeefs
zin
zijn Huis te behouden. Na zijn dood (in
( 1254)) wilde
zijn
J Italiaansche erflanden
J zoon Koenradijn zijn
tern gaan veroveren, doch hijJ werd in den slaggbij
terug
J
Tagliacozzo (in
door Karel van
( 1268)) verslagen
g
genomen en 29 Oct. 1268 te Napels
An9
jou,ggevangen
P
g g
onthoofd. Met hem stierf heteslacht
der H. in rechg
te lijn uit.
Hohenstein-Ernstthal, stad in het Z. van Saksen,
in den kreits Chemnitz in het Ertsgebergte, 16 000
inw.
Hohentwiel,phonoliethkegel
in het Wiirttem^P
g
ber sche Zwarte Woud-district, 692 M., enclave in
bergsch
au, met ruïnes van het BeneHegau
Badensche He
J ner klooster en van de oude bergvesting, welke
Vandamme in 1800 in de lucht liet
de Fr,eneraal
g
springen. Omstr. 980 was de H. residentie van
hertogin Hedwig van Alemannië, de heldin van
Sche els roman „Ekkehard".
in het voorm.
Hohenzollern of Zollern, bergslot
gs
vorstendom H.-Hechingen,
op
g
g
P den 855 M. hoogen
Zollerberg^stamslot van het Huis H., door Frederik
Wilhelm IV van 1850-55 weer herbouwd.
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Hohenzollern of Hohenzollernsche landen, de door
het verdrag
g van 7 Dec. 1849 bij het Pruis. staatsverband ingelijfde
vorstendommen H.-Heckingen en
gJ
H.-S' waringen, strekken zich van den Donau
over den Zwabischen Alp
P als een smalle strook tot
aan de Neckar uit, vormen samen het reg.-distr.
g
Sigmaringen, 1142 K.M2., 71 000 inw.; ressorteeren
onder de RiJP
n rovincie.
waartoe ook
Hohenzollern,
^ D. vorstengeslacht,
g
het Pruis. koningshuis
behoort, stamt waarschiJn^
der BurchordinïJ af van het
lijk
h t Rhaetisché geslacht
g
gers,
ers die in de 10e eeuw de hertogelijke
g J waardigheid
g
in Alemannië bezaten. De eersten, die met hun
Burchhard
familienaam vermeld worden, zijn
en
J
Wezel von Zolre g est. 1061). Als oudst bekende
stamvader wordt verkeerdelijk beschouwd een
graaf Thassilo omstr. 800), die de stamburcht zou
hebbenesticht.
Het tegenw.
Pruis. koningshuis
g
g
g
De
behoort tot de Frankische lijn van heteslacht.
g
tot deze lijnbehoorende H. waren oorspr.
P bur g^a ven van Neurenberg;
g één hunner, Frederik VI,
ontving in 1415 van keizer Sigismund
^9ismund de waardig.
gheid van keurvorst van Brandenburg
g en noemde
zich als zoodanig
g Frederik I. Diens lle opvolger,
keurvorst Frederik III verhief zich in 1701 tot koningvan Pruisen en noemde zich Frederik I. Aan
diens nakomeling
g Wilhelm I werd 18 Jan. 1871 te
Versailles door de D. bondvorsten de erfelijke
met den titel
keizerlijke
J waardigheid
g
van , Duitsch keizer." Diens kleinzoon Willem II
regeert
thans. — De vorsten van H.-Heckingen en
g
ngen behoorden tot de Zwabische li n
H.-Sig marl
der H. Tengevolge van de politieke
woelingen
P
g in
1848 deden de vorsten Friedrich Wilhelm van H.wiens dood in 1869 zijn Huis in man Heckingen
(
n9 (met
nelï ke lijnuitstierf)) en Karel Anton van H.-Sig^9marl
n9en 7 Dec. 1849 afstand van de re geering,
'
verwaarna hun landen krachtens erfof vol
8^8^
dragen
g aan de kroon van Pruisen kwamen. — Tot
H.-Sig mari
heteslacht
ng en behooren o.m. de
g
koningen van Roemenië en Leopold
^9ma
^ von H.-Sigmaringen,
n9 ^ wiens candidatuur naar de SA. troon in 1870
de aanleiding
g Deze was
g was tot den Fr.-D. oorlog.
de vader van Karel (Carol I) van Roemenië.
Hohes Venn. Zie Venn.
Hokkovogels Cracidae familie der Hoendervogels,
groote vogels van bijna 1 M.
^g
grofggevederd,
lee^e; zij
J $'r
Jzijn
hebben een sterkewelfden
g
g poote
snavel en hooge
ooien zonsporen.
a
leven monogaP Zij
J
g
misch in de wouden van Z.Amerika, voeden zich met
vruchten en zaden; hun
vleesch is zeerezocht.
g
, JaP. schilder,
Hokoesai
in 1849,
ggeb. in 1760, gest.
g
oefendegrooten invloed uit als
hoofd van een schilderschool,
hij) beoefende zoowel de hout- 740. Hokkovogel.
snijkunst
als de schilderkunst
J
en was vooral beroemd als illustrator.
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li
componist,
Hol, Richard, Nederl.
P 8geb. 23 Juli
1825 studeerde aanvankelijk in de theologie, doch
legde
op de muziek toe; 8est. 13 Mei
^ zich al spoedig
P ^ P
met
1904 te Utrecht. Hij9 schreef vele zangstukken
^tukken
Nederl. tekst en ook zangboekjes voor de lagere
8
school. Hij verrijkte
het Ned. volkslied met menig$
^l
aardig wijsje.
Holbach, Paul Heinrich Dietrich, baron von, Fr.
wij
s eer
geb. in 1723 te Edesheim in de Beiersche
J8
^8
Palts, kwam reeds opP^
jeugdigen leeft jd naar Parijs,
^
waar zijn
werd van de
^ huis het verzamelpunt
P
schrandersteeleerden
en de beroemdste schrijvers
9
g
van het
van zijn
J eeuw; hij^was een , bestrijder
Christendom en van elk dogmatisch
geloof en een
^ 8
verdedi8 er van den z.g.8 natuurlijken godsdienst;
g
8est. 21 Juni 1789.
Holbein, Hans de Oude, D. schilder, geb. omstr.
1460 te Augsburg, ald.8 est.1524; behalveP
ort^etten
schilderde hij
J zoon
J inz. altaarstukken. — Zijn
Hans H. de Jonge, D. schilder, geb. in 1497 te Au gsburg,
8 werkte na 1515 te Bazel, van 1526-28 te
Londen en was vanaf 1532 opnieuw
in Engeland;
P
8
P in 1543 te Londen, als hofschilder
8est. aan depest
van Hendrik V III ; H. was een der grootste meesters
van de D. kunst en van de Renaissance. Hij) schilderde beroemde Madonna's, verder zijn
J vóór alles
ijnP
portretten bekend, o. m. van Erasmus(Bazel,
z^
(
Parijs,
J Parma).
Holborn deel van Londen, 49 000 inw.; het
Holbornviaduct over de Fleet is 430 M. lang.
8
Holland,, Het graafschap.
p De naam H. is waarschijnlijk
schi
l^ van „Holtland", d. 1.
J J een verbastering
Houtland" • het graafschap
„Houtland"
Pr
P van dien naam, oorspr.
^
tot Friesland behoorend, besloegg
ong.
van
8 het gebied
8
de tegenw.
prov.
Z.- en N.-Holland. In den Rom.
P
g
tijdbewoonden de Batavieren en de Kaninefaten
het Z. en de W.-Friezen het N. deel. In de Groote
Volksverhuizing
8 verdwenen de Batavieren enz. als
envervanafz. volksstammen en werdenP8
opgelost in
(8'r
8en door de Franken in het Z., terwijl in het N. de
W.-Friezen zich handhaafden. De Frankische vori'n van Herstal, Karel Marteel, Karel de
sten Pi pp1
tot onderGroote e.a. konden hen slechts tijdelijk
werping
brengen. Onder Karel den Groote werd het
P g8
Christendom bij
In de 9e en 10e
J hen ingevoerd.
g
eeuw vond men in Kennemerland met de kustvergraven. De naam H. werd het eerst
belaste
dediging
^8
^
genoemd in een brief van 2 Mei 1064, waarin keizer
Dirk en zijn zonen geroofde
Hendrik III doorgraaf
8
8TJ
landen w.o. hetaafscha
H.H.,
aan Utrecht, terug$rP
^
geeft.
Als le graaf
van H. (van het Hollandsche
»
^
8
Dirk I,^ die zich waarschiJnHuis") wordtenoemd
8
lijk
graaf
van Friesland noemde. Hij kreeg
g in 922
J 8T
J
eenige
g streken in Kennemerland rondom Haarlem
in vol bezit van Karel den Eenvoudige. Na hem reJ zoon Dirk II, na dezen van
8eerde van 963-988 zin
988-1004 Aernout. Beiden beoorloogden de Friezen.
uit met
Dirk III ( 1004-39 )breidde zijn
J gebied
8
wat toen Holland" heette, een streek aan de Merwede;^
hij
0 bouwde daar in 1015 een sterkte, het latere
schepe
scheen
Dordrecht, hief tol van voorbijkomende
bevocht in 1018 opP den hertog8 van Neder-Lotha-

ringen
onafhankelijkheid Dirk IV(1039-49)
9 onafhankelijkheid.
g zijn
oorlog
8 met Vlaanderen, Utrecht en met den
keizer en sneuvelde te Dordrecht; zijn
J broeder
Floris I, 1049-61) voerde eveneens oorlog
8 en
sneuvelde na een overwinning.
g Diens zoon Dirk V
volgde hem opP onder voogdijschap
van zinzij
moeder
die hertrouwde met Robert den Fries.
Deze verdedigde het land van zijn
J stiefzoon tegen
S
zijn naburen, werd later verjaagd
zin
] g door den keizerlijken
aanvoerder Godfried met den Bult,
graaf van
J
8^
Lotharin8en, die het graafschap
^
P H. verkreeg,
g^
in 1076 vermoord werd. Dirk V kwam nu in het bezit van zijn
graafschap,
dat
onder
hem
voor
het
J ^
P
eerst H.enoemd
genoemdwerd. Zijnopvolger was Floris II
die in 1122 opgevolgd
d werd door Dirk V
I die in 1125
P8
door zijn
J oom, keizer Lotharius van Saksen met
Westergoo
oo beleend werd en vruchte8oo en Wester
boozeo
en deed om Vlaanderen te veroveren.
P' ^g
HijJ streed ook tegen
8 de Friezen en tegen
g Utrecht en
stierf na een tocht naar het Heilige
g Land in 1157.
Zijn
J zoon Floris III raakte in 1168 in gevangenschap
8
P
g
bij
deel van Zee^ de Vlamingen
8 en moest een groot
^
land afstaan en een ander deel in leen van Vlaanderen ontvangen.
HijJ streed onfortuinlijk
J tegen
8
8 de
W.-Friezen en stierf op
P een tocht naar Palestina in
1910 te Antiochië. Zijn
van
^ zoon Dirk VII regeerde
8
1190-1203. Hoewel ^J
j zjn
graafschap
zijn
J 8^
P had nageSe
laten aan zijn
met den graaf
0 dochter Ada,gehuwd
8
^
van Loon, volgde
J broe8 der edelen zijn
8 opP verlangen
tot 1206 met van Loon
oorder Willem hem op,
P na
loggevoerd
te hebben. Willem streed later met Engege
88
land tegen
Frankrijk,werd in 1214 bij Bouvines
^J
enomen, koos later de zijde
zijd van Frankgevangengenomen,
paus in den ban gedaan,
deed
J k, werd door den P
g
een kruistocht naar Palestina, stierf daarna in 1222.
Zijn
0 zoon Floris I V kwam in 1234 bijJ een tourhooi
om het leven. Diens zoon Willem II volgde hem op
zijn
tot
6-jarigen
leeftijdo en werd op P
j
] gop
J 20e jaar
Roomsch koning
g $gekozen. Hij
J voerde voorspoedig
P 8
van
oorlog
9
g met Zwarte Griet (gravin Margaretha
Vlaanderen en werd in 1256 door oproerige Friezen
gzijn
bij
doodgeslagen, toenP
zijn paard door
J Hoogwoude
het ijs zonk. OpP hem volgde
(
) Diens
l^ Floris V (z.a.).
minder
minderjarig
j ari e zoon Jan stierf kinderloos in 1299 en
hem stierf het Hollandsche Huis uit. Daarna
kwam H. aan het Henegouwsche en later aan het
Huis. Zie
en Oostenri'ksche
Beiersche Bourgondische
9
^
op
P Hoekschee Holland en W.P deze artikelen en op
Holland.
Friesland en derov.
p
Holland, Het departement,
, van de Bataafsche
p
Republiek,
l^ deP
^ bestond van 1801-1807 met ong.
zelfde grenzen als Holland-en-West-Friesland (z.a.).
Holland, Het koninkrijk. In 1806 wist Napoleon I
der Bat. Republiek
te bewerken dat een deputatie
P
P
te Parijs
J broeder
J kwam om hem te vragen
8 om zijn
als koning
Lodewijk
^ Napoleon
^
g aan het hoofd te
plaatsen van het land,^ dat onder Schimmel p enninck
P
( 1805-1806 feitelijkJ reeds een monarchaal bestuur
had. Het koninkrijkH. bestond van 1806-1810.
Het was verdeeld in 10 dePartementen (in
( 1807 werd
0.-Friesland er als bie dee. Jg
bï evoe
8d onder landdrosten. Het Wetgevend
Lichaam bestond uit 39
8
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leden, door den koning gekozen uit een voordracht,
opgemaakt
door het Wet g. Lichaam
en het dep.,
B
P
Pg
waarvoor de verkiezing
8Pplaats had. Het bezat niet
rp
het recht van initiatief en moest de wetsontwerpen.
van den koning8 onveranderd aannemen of verwerdoor een staatsraad
Pen. De koning8werd bijJg
van 13 leden. Lodewijk was een goed vorst, die meer
op
p de belangen
$ van ons land, dan op
P die van zijn
broeder lette, o. a. de tierceering
( a.)) en de con8 (z.
belan
stellin8toonde voor
belangstelling
scriptie
(z.
( a.)
P
wat welvaart verhoogen kon. HijJ verloor veel van
ulariteit door zijnspilzucht
JpopulariteitP
zijn
aanvankelijke
Onder zijn regeering
werd
zeer tegen
en ijdelheid.
J
$
^
l^
zin
en had
l^
J zin het Continentaal Stelsel ingevoerd
een inval der Engelschen
plaats
in Zeeland, welke
P
g
vergeefs
beproefden
tot Antwerpen
ver
rP door te dringen.
l^
P
8
zij
zijn broeder
Bi' deze gelegenheid
ontnam Napoleon
Bij
^
^ g
opperbevel
over het leger,
droeg
•
^ dit aan
8
PP
Bernadotte op
P
P en liet de Holl. kusten door Fr. troepen
bezetten. 10 Mrt. 1810 werd Lodewijk gedwon 8en
Brabant, Zeeland, het land tusschen Maas en Waal
en Nijmegen aan Frankrijkaf te staan. Toen Oudinot
kustbewakin
de bevelhebber
der 8, die reeds Rotterdam, Utrecht, Leiden en den Haag8 bezet had, ook
Amsterdam wilde bezetten, dacht Lodewijk er over
zijn hoofdstad te verdedigen, doch de ministerraad
Lodewijk
was er teen.
^ deed daaroPafstand ten beg
hoeve van zijn zoon Napoleon Lodewijk (den lateren
Napoleon
III). Hij
J verliet in den nacht van 2 op
P3
p
Juli 1810 heimelijk
g zich naar
J Haarlem en begaf
TePlitz in Boheme. 9 Juli 1810 volgde
8 daarop
P de
inlijving
het koninkrijkH. bi Frankrijk.
Jvan gbij
Holland, De p rovincie
^ van het koninkrijk der
Nederlanden, bestond van 1814-1840. Het was de
eenige
die twee gouverneurs
had : een voor het
S
P
g prov.,
14afgev. voor
N. en een voor het Z. deel. Destaten(
staten14
de ridderscha
P, 49 voor de steden en 27 voor den
landelï
beurtelings
} vergaderden
8 te
J ken stand)
8
's Gravenha8ge en te Haarlem. Krachtens degrond8r
wet van 1840 werd H. verdeeld in tweerov.:
Noorde
en Z.uid-H.
Holland-en-West-Friesland,^g
het belangrijksteeRe ubliek der Ver. Nederwest van de g ere
Republiek
Holland
landen, omvatte hetaafscha
iP
voorm.d
en de heerlijkheid
Voorne. Dit 8gewest bestond uit
J
De Ridderschap
de Ridderscha en de Steden.
P
bracht in de Statenvergadering
S
^ slechts één stem uit,
hoewel zij
) niet alleen den adel, maar het heelePlatteland, d. i. het heeleondbezit
in het gewest
ver^
S
te Senwoordi8de. ZijJ vormde een college,
g dat zichzelve aanvulde en dat het eerst zijn
J stem uitbracht.
Eén lid ervan had levenslang
8 zitting^ in het college
S
van Gecommitteerde Raden en was daar de eerste.
Het college
der
Ridderschap
bestondgewoonlijk
uit
P
8
volde
volgdde zoon den vader
6 b 8ersonen;gewoonlijk
P
geen invloed
P. De Stadhouder had dus weinig8of6
oP de samenstelling
g ervan en zoodoende was het
zeer onafhankelijk.
-- Na de Ridderschap
J
P volgden
de zes 9rooie steden: Dordrecht, Haarlem, Delft,
Leiden, Amsterdam en Gouda. Rotterdam had aangroote steden, doch i
vankeliJ k de eerste plaats
nh de ^
P
werd er al spoedig
Deze groote
P g ook toe gerekend.
^
^

657

steden stelden ieder één lid in het college van Gecommitteerde Raden. Tot de kleine Steden behoorden Gorinchem, Schiedam, Den Briel, Schoonhoven,
Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen, Edam, Monnikendam
en Purmerend. Slechts in enkeleevallen
werd aan
8
andere en dan nogg alleen aan ommuurde steden verzocht haar zegels
g aan de oorkonde, die van
8 te hanen
de Staten uitgingen. Dit waren: Leerdam, Asperen,
P
Heukelom IJselstein en Woudrichem. Tot de vazallanden behoorden: de heerlijkheid
IJselstein de
J
aanzienlijke
Vianen, de aanzienlijke
heerlijkheid
heerlijkheid
J
Putten en Strï en.
Voorre, de heerlijkheden
J Er waren
twee colleges
8 van Gecommitteerde Raden: een
dat in den Haag zetelde en uit 10 leden bestond:
steden
P 8 door de groote
((1 door de Ridderschap,
^
en door Rotterdam en Gorinchem en 1 om de twee
jaar bij
b Jbeurten door Schiedam, den Briel en Schoonhoven gesteld)) en een te Hoorn, bestaande uit 7
leden; één uit elk der zeven N.-Holl. steden. Dit
laatste had uitsluitendlaatstl
jke
0 bevoegdheid.
P
8
De Gecomm. Raden hadden de zorg^ voor de dagege
liJ ksche zaken en voor de financien. ZijJ benoemden
in de lagere
ambten en officieren tot den rang
8
g van
kapitein,
bezaten rechtsmacht in belastingszaken
^
P
en de z..ghoogegP
politie. H.-en W.-Fn betaalde tot
van de lasten der republiek,
ten gevolge
64o
64%
P wat
g
8
had dat de Staten van Holland en ook hun raadhadden op het algemeen
pensionaris
^ grooten
Pinvloed
emeen
8
bestuur van het land. Konden zij niet alles doorzetten,^J
zij konden in ieder geval
alles beletten. Zie
8
verder op:
(
^ , raad pensionaP Nederland Geschiedenis
naris stadhouder (en de namen der afz. stadhouders),
enz.
Holland-0P-ti n-smalst^ de voormalige
8^
g landlengte
in derov.
e N.-Holland tusschen het IJ en de Noordzee, die verdwenen is door het inpolderen
van het IJ
P
en den aanleg
g van het Noordzeekanaal (1865-76).
etiJ dewater tusschen N.-BraHollandsch Diep,
ep ^ 8
bant en de Hoeksche Waard, breedte 1500 à 4000 M.
een breede Rijn-tak,
Hollandsche IJsel^ oorspr.
P
in 1825 door een dam van de Lekescheiden,
waarg
mee hijJ nog8 slechts door een duikersluis in verbindirSstaat. Van 1854-62 werd het gedeelte
tot
8
Goudaekanaliseerd
en dient nu als boezem, die bij11
8
Gouda op
P het andere deel van den H.IJ. loost.
Hoo
in
HoogedeeHollandsche-Veld, veenkolonie^em.
in het Z. derrov.
Drente.
P
Hollandsche Waterlinie, Nieuwe. Zie onder Nederland.
titel van een tijdschrift,
Hollandsche Spectator,J
,
dat in ons land verscheen van 20 Aug.
g 1731 tot 8
zijn verreAPril 1735,^ anoniem geredigeerd,
echter zij
g
8
weg de meeste vertoogen van Just148 van Ellen(z. a.).
enoede
Het doel van Van Effen was deugd
8 zeden
aan te kweekeis dus schreef hijJ over opvoeding
P
g en
handelshuwelijk,
over rang-g en titelzucht,^tegen
gen
knoeierij
vroomheid,
J en geverniste
^ weelde,speel^ sP
g
zucht enz. Verder kwamen erolitieke
beschouwin.
P
gen in voor, karakterschetsen enz. Na den H. S.
in denzelfverschenen nog^ meerdere tijdschriften
1749-1760
den trant1742--46
de Alg.
(
P
g Spectator,
de Nederl. Spectator
enz.).
P
42
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óllentalr dal in het Zwarte Woud,: in het arrondissement Freiburg
J woest is de
g in Z.-Baden; bijz.
loodrechte rotsen. In
Hóllen Ier 1 K. M. lang,
g^
1796 volbracht de Fr.eneraal
Moreau langs
8
8s het
H. zijn
J beroemden terugtocht.
^
het apocriefe
boek»,Judith"
Holofernes volgens
8
P
veldheer van den Ass
' then koning8 Nebukadnezar,
^
werd tijdens
het beleg
J
8 der stad Bethulia door Judith ( z. a.) verraderlijkvermoord.
in de Belg.
Hollogne-aux-Pierres,
^ gem.
^
8 prov.
P
g
Luik, ten W. van de stad Luik, 5401 inw.
voorin.
hertogdom
in
N.-Duitschland,
Holstein,
g
tusschen de Eider, de Beneden-Elbe, de Oost- en de
Noordzee, door de Eider en het Keizer-Wilhelmskanaal van Sleeswï J
k gescheiden,
vormt sinds
g
1866 het Z. deel van de Pruis.rov.
P Sleesw"6kHolstein.
Overijsel,
Holton, gem. in het Z. van de prov.
Holten
^
P
3363 inw. ; het dorp
aan den voet van den
rP H. ligt
^
aan den spoorweg
s oorwe8Deventer—
Holterberg((68 M.
Almelo.
Heinrich, D. lyrisch dichter, eb.
HMV,
EI Ludwig
^8
21 Dec.1748 te Mariensee bij Hannover, lid van den
Gott'^
r Dichterbund, est.
P 1776 te Han8 1 Sept.
nover.
WestdonSeredeel in
Hoiwerd
rdorp
rP in de gem.
g
het N. van Friesland. Van hier uit is indertijd
J de
sinds lang8 weer stuk geslagen
8 g dijknaar het ell. Arneland gelegd, die niet beantwoordde aan het doel: de
aanslibbing
8 der Wadden te bevorderen.
W.
Holyhead,
r havenst. van het Eng.
(
Y
8 eil. H. (ten
van het eil. Anglesey), 11 000 inw.
Eng.
vrijdenker enPolitig vrijdenker
Hol
Holyoake,
oaks George
9 Jacob,^
aanv.. onder cue,eb.13
Apr.
P 1817 te Birmingham,
8
8
ijzer ald., werd in 1842 wegens
een atheïstisch gewijzer
8
schrift totevan
enisstraf veroordeeld, werd in 1849
8 g
boekhandelaar te Londen,est.
22 Jan. 1906 te
g
Brighton;
hijJ bewerkte de gelijkstelling
gJ
$
g van de 8elofte met den eed; een tegen
proces
gaf
P
g
g hem gevoerd
8
aanleidin8tot het afschaffen van het dagbladzegel.
In zijn
talrijke
talrijke
geschriften
verdedigde
hij
het
z.
g
J
J
g
g.
levengegrondsecularisme, het stelsel, waarbijt
J
88T
vest is opPPP
zedelijke
en wetenschappelijke
g
J beschaving,
zonder invloed der Kerk.
Holyoke,
Y
, stad in het N.O. der Ver. Staten van
Amerika, in den staat Massachusetts, aan de Connecticut, 58 000 inw.
oude paleis
der
NolYrom!(d. i. heiligkruis"),
P
Schotsche koningin
^ te Edinburgh,
g aldus genoemd
g
naar het ertegenover
liggende,
8
g
^ in 1128 gestichte,
8g
klooster H.-Abbey.
Homberg
lt aan den Rijn,,dorp
P in het W. van Pruisen in het reg.-distr.
Düsseldorf, 25 000 inw. Rijng
ontonveer steenkolenmibrag(1907); sspoorweg-pontonveer,
Poorwe8P
nen; stoommolens.
Homburg
g vor der Hóhe, stad in het Z.W van
Pruisen, in het reg-distr. Wiesbaden, bekende badplaats aan den Taunus 14 000 inw. • tot 1866 hoofdst.
van het vroegere
landgraafschap
P Hessen-H. In de
^
8
li de Saalburg (z.a.).
nabijheid
^a
Homerule, zelf reg eerie^de door de Iersche partij
Homeruis
P J
der nationalisten voor Ierlandeëischte
nationale
6

zelfstandigheid
met een eigen
parlement. (Zie
op
8
(
8 P
Engeland, Geschiedenis).

Homerus(Gr. Homeros), de oudste en meesteg
vierde Gr. dichter; zijn
behoort
J levensgeschiedenis
8
over het algemeen tot het
rijk
hijJ zou
J der mythen;
Yt
in de 9e eeuw v. Chr.eg
leefd hebben, uit Ionië
geboortig,
88 de zoon van
Maeon (vandaar Maeonide) zijn,als blinde zanger
g
rond hebbenezworven
g
en opP Ios gestorven
zijn.
J
8
Reeds in de Oudheid
streden zeven steden
Sm a, Rhodus, Colo(Smyrna
...------,phon, Salamis, Chios,
Argos en Athene)) om de
741. Homerus.
eer zijn
te
J geboorteplaats
P
g
zijn.
8
J De Ouden hielden H. voor den vervaardiger.
enkele ammavan de Ilias en de Odyssee; slechts
8r
tics> de Chorizonten, schreven de Odysee
aan een
Y
anderen dichter toe) alsmede van de Homerische
Thuc^ dides
hymnen(bijv.
Y
)^ van enkele gedichten
8
van den epischen
cyclus,
Y ^ van hetg gedicht^, Mar^'tes"
P
en van de "Batrachom Yomachia" en de kunstenaars
stelden hem als blind voorgelijkde dichter van de
hymne
op
van Delos zichzelven noemt.
^
P
P den Apollo
Doch deersoon
van H. en alles wat omtrent hem
P
bericht wordt, isehuld
in mysterieuze
duisternis;
3^
8
ijn niet afkomstig8 van
de kleinere epen
Y^ zzijn
P en hymnen
den dichter van de Ilias en Odyssee en die beide
zin
J weder niet in dien zin de woorden
P
8roote open
van één dichter. Langg voor H.'s tijd
J werden epische
P
liederen, die de oorlogen
tot onderS en krijgstochten
6^
werp
we hadden, gezongen
g
8 en bijJ de verhuizing8 der
Aeólische en Ionische stammen mede naar KleinAzië overgebracht,
J door de oorlogen
S
^ waar zij
8 ten
behoeve der kolonisatie een nieuw karakter kregen
g
en meer en meer onder de Ioniërs versPreid en beoerha
fend werden door rondtrekkende zangers,
P8
loden. Toen ondernam een rhapsode
het, een groot
Ps^
aantal van deze liederen, welke tot eengeliefden
sag
ent ^
clus behoorden en die reeds van de vroegste
^
tiJden met elkander in verband hadden gestaan
wat
8
de door de sage behandelde
stof betrof, met behulp
P
van de schrijfkunst
tot één geheel
saam te vatten.
J
g
Of degeen,
J Ilias
P deze wijze de oorspronkelijke
P
8^ die op
e
samengesteld
heeft, ook de Odyssee
Ys heeft samen gge8
steld is onzeker, evenmin kan men heden met eenige
g
zekerheid zeggen,
wat aan die oorspronkelijke
ePiJ
P
gg
schaedichten
later nogg^
is toegevoegd. In elk geval
8
hadden Ilias en Odyssee
reeds ten tijdevan AristoteYs
les (4e eeuw vóór Chr.) in hoofdzaak den vorm,
waarin zijJ8
tot ons zijngekomen.
Homestead stad in het 0. van de Ver. Staten van
N.-Amerika, in den staat
PennsYlvanië, aan de Monon8ahela,13 000 inw.
„gelijk"
(Gr. van homoion
Homoeopathie
^ „g
J'k" enp ap
thos het lijden"), de door Samuel Hahnemann in8evoerdeeneeswi
ze
J^volgens welke de zieken slechts
8
kunnenenezen
worden door middelen, die in een
8
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gezond lichaam verschijnselen
te voorschijn roepen,
P
g
J
zijn aan de te genezen
ziekte („Similia
gelijk^]
welke
g
tegenstelling
in te
similibus”,,^el
g tot
8
^J doorgelijk"),
g jk
Hahnemann dient men eerst
de allopathie.
Volens
g
P
eeni geneesmiddel
te leerera welke veranderingen
eenij
g
teweegbrengt
g ^ en dan dit middel bij
J gezonden
g
ziekten aanwenden, die ong.elijke
symptomen verg
toonera, als het geneesmiddel
bijJg
gezonden te voorg
schijnriep.P Daar de werkinggvan het middel een
specifieke
is en de werking
veel sterg
p
g opzieke organen
ker is dan opPg
gezonde, moeten ook de middelen in
zeer kleine giften worden toegediend; hieruit is de
eigenaardige homoeóPatische dosimetrie ontstaan,
volens
g welke de middelen door schudden en wrijven
met alcohol of melksuiker sterk verdunde
gPotentiëerd worden, zoo, dat men meestal geen werking
van het middel meer zou verwachten. Een groote
plaats
in de homoeó Patische geneesmethode
wordt
g
P
buitendien ingenomen
door een zeer streng
g diëet.
g
Echter heeft de homoeopathie
hierdoor veel goeds
P
g
verricht, dat zijJ aanleiding
geweest om verschilgisg
lendeeneesmiddelen
wetenschappelijk te be roegP
van vele niet-werkven waardoor het voorschrijven
p } heeft opzameeneesmiddelen
(de
^ lange
g recepten)
g
gehouden .
Homorime
enius(Lat. de eerste mensch" ook
P
H. Neandertalensis),
yPo
g voor een hypo)^ aanduiding
menschenthetische afzonderlijke(antidiluviale)
^
soort in Europa,
overblijfselen
J
g
g gevonden
P^ volgens
in de vindin de lagen
tijdperk
g van het interglaciale
g
p laatsen van Taubach,^ Neandertal, Spy,
Py La Naulette het Schipkahol
en Krapina
en in 1912
P
P
na
nogin Sussex(Engeland). De kenteekenen zijn:
J
voorhoofd, sterk uitkomende
achteruitwijkend
wenkbrauwenbo
en vernauwin
g^
g van den schedel
achter de oo g
en ,tere wi
kende onderkaak, zeer
gJ
groote tanden enz.
i
d. i. de wijze
Homo sapiens
J mensch"),) wetenP
(
schappelijke
naam voor den mensch.
PP
Hompesch,
^ F erdinand vrijheer von, was de laatste
p
grootmeesterder Johannieter Orde (z. a. .
8r
Homs. Zie Emesa.
Honan,^ Pprov. in het 0. van China, ten Z. van Peking 173 500 K.M2., 22 376 000 inw.; voornaamste rivieren : de Hoangho
met de Loho, de Hwaiho;
g
Lojang,
H. vroeger
hoofdst. Kaifen
7
g
g . De stad H.,
aan de Loho, was herhaaldelijkde residentie
van vroegere
g keizers.
Hondecoeter,^ Ae9idius of Gillis, Nederl , landschaP schilder,^geb. in 1583 te Antwerpen,
gest. in 1627 te
P g
gest. in 1653 te
Amsterdam ; zijn
^ g
J zoon Gl sbert H.
Utrecht was eveneens een landschapschilder; de
zoon van dezen laatste, Melchior H.
^ geb. in 1636 te
Utrecht, est.
g 1695 te Amsterdam, was dierenschilder, inz. van hoenders, kalkoenen, pauwen, eenden
enanen
(meestal geheele
hoenderhoven).
g
g
Honderd dagen. Zie Cent 9jours.
Hondo. Zie Nippon.
Hondsbossche zeewering,
g, naam van een der zwaarKamperdui
in ons land, tusschen
het Kamerduin
ste zeedijken
^
Petten in het
rp
hoogte van Schoorl)} en het dorp
N.W. van N.-Holland voor een opening
P g in de duinen.
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H.Z. is 4556 M. langgen bestaat uit
De eigenlijke
een Wakerdijk, waarachter een korte, ong.
g 500 M.
lap ge Droomerdijk, terwijl daar achter weer een bijna
2000 M. lap ge Slaperdijk
p ^ ligt.
^ Ten N. van deze
Zeewering
eigenlijke
H.Z. strekt zich de Pettemer Zeewerf
g J
uit. De beide zeeweringen
samen tellen aan het
8
strand 35 hoofden; de eerste 29, de tweede 6.
d eP
periode van 23 Juli tot 23 Au
Aug.,
Hondsdagen,
^ ^
de heetste tijdvan 't jaa
]r, inz. voor de Grieken,
dien
naam
welke in de Oudheid
aan
dezea
P eriode
gwerd door den kosmiora)^ omdat ze bepaald
ven ^0p
P
schen opP en ondergang
g g van de Hondsster (Sirius).)
Hondsdolheid c Rabies canna, ook watervrees of
lyssa
humanaggeheeten), oorspr.
J de honden oPtreP bij
y
dende en door hen op
andere
dierenmen
en ook op
P
P
schen overgedragen infectie-ziekte, die, naar men
vermoedt, veroorzaakt wordt door eigenaardige,
door Negri
e9 in het centraal zenuwstelsel van zieke
dierenevonden
lichaampjes,
P]', de Negrische lichaamg
rotozoën
. De
) zieke dieren verP
P9'es (waarschijnlijk
toonen bijJ den z. g.
onrust,
$ razenden vorm groote
^
hout, stroo, enz., stooten heesche
verslinden spijkers,
geluiden uit en worden biJ terig
. BijJ den stillen vorm
g
zijn
J deze symPtonen minder heftig,
g doch er ontstaat
verlamming
g van het achterdeel van het lichaam en
van de onderkaak; de dood volgt
g binnen 6 á 12 da,
P eeksel werkt
gen. Het ziektegif bevindt zich in het speeksel,
het sterkst opP het zenuwstelsel en kan op verschilovergebracht
worden; het vaakstgelende wijzen
g
schiedt dit door een beet. Bij
B de menschen treedt de
ziekte meestal 20 ii 60 dagen
g na de infectie in. ZijJ uit
zich in ontstemming,
g angstgevoel, krampachtige
ademhalmg, vreeseliJke samensnoering
g der keel als
deatiënt
wil drinken, en algemeene
krampaanvalg
P
P
len en razernij, totdat de dood intreedt tengevolge
van verlamming
en uitputting. De geinfecteerde
gg
wonde moet afgesnoerd
en aanstonds met een gloeig
diep uitgebrand
worden of met sterk carbolend ijzer
P g
zuur, zwavelzuur e. d. flink uit gewasschen. Ook
kan men, indien men zelfeen
g wondje] aan den mond
heeft, de versche wonde zonderevaar
uitzuigen.
g
g In
Pasteur te Parijs
1885aste
J voor de eerste maal de
P
inspuiting
P
g toe met verzwakt hondsdolheid gif,
g dat
uit het ruggemerg
pro-^g
g van dolle honden bereid is, als
hylactisch
en zekerwerkend geneesmiddel tegen
g
g
nog
H. en tegenwoordig
g
g niet uitgebroken
g
g bestaan
er in bijna ieder land
instituten voor behandeling
g
der H. volens
het systeemvan
Pasteur.
y
g
Hondsg rotf Ital. Grotta del cane),
) grot, tusschen
Naels
berucht
Napelsen Pozzuoli, aan het Agnanomeer,
^
door haar koolzuur en voor kleinere dieren doodel jkeassen
gassen
(mofetten).) .
^
Hondsrug,
g, heuvelrug
g in het N.O. van de prov.
P
Drente, bestaat uit zand en grint en bevat kolossale
steenen, die door de oudste bewoners der streekeg
bruikt worden tot het bouwen der Hunebedden .a.
De H. neemt van het Z. (Gieten 17 M. naar het N.
6,52 M.)
M. geleidelijk
((Groningen
J aan hoogte
g
g
^ af.
in Centr.-Amerika, de derde
Honduras,^republiek
P
in grootte, aan de CarabischeZee(
ZeeGolf
Gol van Honduen den Grooten Oceaan, 144 670 K.M 2., 553 000
•
inw., meest Indianen en (voor
4/5 ) Ladinos (een
l
l

)
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vermenging
^g van Indianen en Spanjaarden); het
binnenland is een hoogvlakte,g;
tot 3000 M. hoog;
het'klimaat is er, behalve aan de lage
g kusten, ook
voor Europeanen
gezond.
De bodem is zeer vruchtg
P
baar en rijk
J aan delfstoffen. Hoofdbronnen van bestaan : zilvermijnen, veeteelt, alsmede de teelt van
bananen en kokospalmen.
Hoofdst. Tegucigalpa;
P
havens : Puerto-Cortez, Omoa en Truaillo aan de
N.- en Amalpala
P aan de Z.-kust. Lengte
^ der spoorP
wegen
5182 K.M.
K.M., van de telegraaflijnen
g 100 K.M.
H. is verdeeld in 16 dePartementen en 1 territorium. Deresident
wordt voor 4 jaren gekozen.
De
g
P
Nationale Vergadering
door
g
g van 42leden, gekozen
g
algemeen
kiesrecht, bezit het wetgevend
gezag.
g
g
g g De
toestand der financiën is er slecht; het budget (1910
(
—11) bedroeg
g
gongg. 4,7 mill. Ppesos zilver. Het leger,
inclusief der reserve, is ongeveer
50 000 man sterk.
8
Voor het wapen,
P
zie de afbeelding;
g
de vlagg is blauw,
wit, blauw in horizontale banen. —
H. werd in 1502
door Colombus ontdekt en in 1523
door de SpanjaarP^
den in bezitenog
men. Na de kolonisatie werd het
P van Honduras.
een deel van het 742. Wapen
kapitein-generaalP
g
schaPGuatamala. Sedert 1823 is het een onafhankelijke
republiek;
in 1895 overeenkomst met
J
P
Nicaragua
J stichting$
$^ en Salvador tot gezamenlijke
g
van een centr. Amerikaanschen f ederatieven staat,
welke overeenkomst reeds in 1898 werd ontbonden; in 1906 kortstondige
g oorlogg met Guataen Salvador. Tegenw.
mala en in 1907 met Nicaragua
g
^
resident Bonilla,^ die reeds herhaaldelijk
president
J dit ambt
bekleedde.
Honduras, Eng.
g kolonie. Zie Britsch-Honduras.
' ,Land
der
Hon
»
a9yar-ors^
^ri e( Ma
gYaarsch M
MagYaren" koninkrijk, in ruimeren zin: (als
( landen der Hong. kroon) het 0. deel (Transleithanië)
(
der Oostenr.-Hong.
^9 monarchie ; behalve het eigenlijke
g J
H. ook nogg Fiume,^ Kroatië-Slavonië en de vroegere
g
Militaire Grenzen omvattend, te samen
324 851 K.M2.,
20 184 000 inw.; het
eigenlijke H. met het
daarbij
Jggeheel en al
ingeli'fde
grootvorsJ
tendom Zevenburen,
g
omvat hetootste
8T
deel van het bekken
van den middenloop
van den Donau, in het
P v. Hongarije.
N.O. en Z.O. door de 743. Wapen
Kar]?
athen begrensd,
gr
,
meerendeels zeer vrachtbaar, rijk aan granen,
wijn, bosch, mineralen en minerale bronnen. De

hoofdbronnen van bestaan zijn: veeteelt, landen, mijnbouw,
visscherfJ en wijnbouw.
De nijverJ
heid is weinigg ontwikkeld, de handel levendig.
De staatsinrichtingerust
opPde grondwet
van
g
gr
1867.Zie
Oostenr.-H
(
^9 . Monarchie en „Au g gleich".) De hoofdstad is Boeda-Pest. — De geschiedenis van H. begint omstr. 895 met de vestiging
der
Ma aren onder Arad
Arpa in Pannonié; van
gY
8^g
ondernamen zij rooftochten naar de naburi e landen, inz. naar Duitschland, totdat zij zich na
deoote
^
)en opPhet Lech^ nederlagen
g bij JRiade (933)
veld (955) binnen bepaalde
grenzen
hielden. Onder
P
gr
Geisa 972-995)
Geisa(
972-995 en diens zoon Stephanus den
Heiligee (995-1038) werd het Christendom in H. inde
P
ggevoerd de laatste verkreeg
g van denpaus
koningskroon
StePhanus-kroon . Onder Ladis^
laus 1 (1077-95)
1077-95 en Kolomars((1095-1114) werden
Kroatië, Slavonié en Dalmatië veroverd. Geisa II
(1141-61) haalde Duitsche kolonisten naar het
met
land, die in nogg grootere
menigte,
8T
$`t^ tegelijkertijd
Italiaansche, onder Bela IV(1235-70), na den
inval der Mong oleo (1241) het ontvolkte land introkken. Met Andreas III(
III 1290-1301
1290-1301) stierf de
mannelijke
uit en nu
nakomelingschap
^ P van Ar
werden in het vervolg
g de koningen
g
g van H. gekozen.
Anjou((1307-42)) volgde
Op
P Karel Robert vanAnjou
g
Lodewijk 1 1342-82 , die in 1370 ook koning van
Polen werd en H. tot een machtigg9
rijk maakte. Door
zijn
J dochter Maria kwam Hongarije in 1387 aan
; onder
den lateren Duitschen keizer Sigismund
9
hem begonnen,
in 1391, de invallen der Turken, die
g
krachtigg werden afgeweerd
onder den zoon van herg
togg Albrecht V van Oostenrijk(1437-39, als Duitsehkoningg lbrecht II): Ladislaus Posthumus( 1440—
en
57),
des rijks Johann Hunyadi
y
^ den gouverneur
g
diens, tot koningg verkozen, zoon Matthias Corvinus
(ee
1458-90)g
. Doch tengevolge der zwakke re dis
ringan
den Boheemschen koning
g Wlalaw
g
II (1490-1516) en diens zoon, Lodewijk II 1516—
26), kwam, na den slagg bijJ Mollies (in
( 1526)} een
deel van H. onder Turksche heerschappij
PPJ ; om het
overblijvende
deel werd door de tegenkoningen
J
Ferdinand van Oostenrijk (Ferdinand I, 1526-64)
totdat de laatste zich,
en Joh. Za Z agestreden, >
in 1538, met Zevenburgen
en ee^
' e Hong.
g comig
taters vergenoegen moest. Sindsdien werd het land
beroerd door onafgebroken
g
ggevechten met de door
de Turken ondersteunde vorsten van Zevenburen
g
Bethlen Gábor, Frans Rákécz
^J en door de onlusten,
die veroorzaakt werden door de Protestantenvervolgingen.
Ten slotte verkreegg
het huis Habsburg,
g
9
na de Turken overwonnen te hebben, in 1688 op
in
de Hon . kroon
den Pressburgschen
rijksdag
g roon
g
erfelijkbezit en bij Jden vrede van Carlowitz in
1699 werd het tot dusver door de Turken bezette
Hong.
g en Zevenburgsch
^ ggebied door de Porte
teruggegeven.
In 1739 kwam de, thans nog8 beggeg
staande grens van H. in het zuiden tot stand,t door
staande,
den vrede van Belgrado. Maria Theresia regelde
g
in 1765 de verhoudingg harer onderdanen tegenover
g
de adellijke
door het zoo genaamde
J grondbezitters
^
$
Urbarium. Jozef II voerde hervormingen in,die
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groote ontevredenheid verwekten en die in 1790
weder in8etrokken moesten worden. Het onverstandsg en onstaatkundig optreden
der Oostenr.
A
8
regeering
g in H. deed vanaf 1825 een nationaleg
en liberale oppositie-partij^ Széchén
yi,
y i, Batthydn
Kossuth ontstaan, welke naar een nieuwe grondwet en een zelfstandig
Hong.
^
8 ministerie streefde.
Haar eischee werden na den opstand
in Weenen
P
van Maart 1848 door de regeering
g
g ingewilligd, doch
wekten tegenstand
op
aarsche
P bij
J de niet-MagY
g
bevolking,ier
belangen
g
8 8niet waren
g bij Jdie regeling
verklaarden, dat zij zich
behartigd; de Kroaten
TJ
van H. afscheidden, eneen
P onder
^A 11 Sept.
Jellachich naar de waPens. Onder het voorzitterscha
P van Kossuth kwam er een comité voor de
verdediging
^S des lands tot stand; het vermoorden
Lamberg,
van den koninkl. commissaris,aaf
o
9 op
Sr
de brug
P 28 Sept.
P was het
g tusschen Pest en Ofen op
signaal
voor het openlijk
P J uitbreken der revolutie.
gn
keizerlijk
Het keizerlijk leer,
g onder vorst Windisch-Gratz,
bezette 5 Jan. 1849 Boedapest
P en behaalde 27 Febr.
na; de
een overwinning
g over Dembinski bijJ KáAol
versloeg
Gár9 ^J
e , verslos
nieuwe Hong.
gopperbevelhebber,
PP
de Oostenrijkers
daarna meermalen en veroverde,
J
het
21 Mei, Ofen. Toen Kossuth aan den Rijksdag
besluit wist te ontlokken, om het huis Habsbur9Lotharingen
^ van den Hong.
g troon vervallen te verklaren en zelf alsresident
de regeering
g aanvaardde,
P
g
riep
P Oostenrijkde tusschenkomst van Rusland in.
van PasHet Russische leger,
PP
^ onderopperbevel
kewits'9 verdreef de Hongaren, die onder Bern streden uit Zevenburgen;
dekeizerlïJkegeneraalHaynau
g
bracht hen 9 Aug.
g een beslissende nederlaagg toe bijJ
Temesvar, waarop
P zich de tot dictator benoemde
H.
Gór
e bij
9 y^
J Vilagos,
g ^ aan de Russen overgaf.
g
werd in 1850, nadat Kroatië, Slavonië en Zevenburgen
ervan afgescheiden
waren, tot een kroong
g
land der OostenriJ ksche monarchiegemaakt.
De
g
moeilijke toestand na den oorlog
moeilijke
g met Italië van
1859 dwongg de regeering
g te Weenen tot toegevendg
^
heid en 20 Oct. 1860 werd de vroegere
Hong.
g
g staatsregeling
in
hoofdzaak
weder
ingevoerd.
De
Hongaren
re
g
g
^ g
naar volledig
streefden, onder de leiding van Denk,
g
herstel der wetten van 1848. Nadat reeds 20 Set.
P
1865 de Februari-grondwet
^(van 1860)) des rijks
J
gr
waseschorst,
kregen,
g door den oorlogg van 1866,
g
de Hongaren
hun wenschen ten volle ingewilligd.
8
Onder het ministerie Beust kwam de „Aus gleich"
met H. tot stand (17 Febr. 1867), waarbij de nevenzijn
landen weder bij
eigen
J H. werden gevoegd,
g
8^ het zijn
g
eerste Hong. ministerministerie kreeg
y^g
^ Andras
President een eigen
^ Honved-landweer -leer
g en
bovendieneli'kstellin
g J
g met Oostenrijk in alle
eli'ke
els g
enheden. In 1868 kwam
J aan g
8emeenschaPP
een ^^Aus gleich" met Kroatië tot stand en in 1878
werd een nieuwe economische overeenkomst met
Cisleithaniëesloten
en de ,Aus
leich"
voor 10
^
g
g
vernieuwd.
1
1jaren (en in 1888 weder voor 10 jaren)
Sedert H. een zelfstandige
g staat was geworden,
g
streefden de Magyaren
Ma aren als het overheerschende
er naar, het landgeheel
Magyaarsch
te
maken.
gY
g
Van 1875-90 was Koloman-T isza minister•Presi-
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dent en onder zijn bestuur had
in 1878 de bezetting
8
van Bosniëlaats.
Hij
oP
J werd van 1890-92P8e
vol gd door Szapary
p y en van 1892-94 door Wekerle,
die het verplichte
burgerlijkehuwelijken een wet
rA
betreffende
dene
uitg g odsdienst van kinderen
mengde
invoerde. 14 Jan. 1895 vormde
8 huwelijken
Ban ff yl een nieuw ministerie, hetwelk de kerkelijkJ
politieke wetsvoorstellen geheel
deed aannemen.
P
g
Toen in 1898 de „Ausgop
leich" met Oostenrijkniet o
grondwettigeJ
wi ze tot stand kwam, verlengd()
g
Ban ffyl den bestaanden toestand door een verordening , hetgeen
tot een krachtige
der
g oppositie
PP
g
leidde. Daar deze
minderheid in den Rijksdag
oppositie
niet genegeerd
kon worden, nam KoloPP
g g
man von Szell het bestuur over. Een overeenkomst betreffende den Aus8 leich", die in 1902 tusschen de beide re8eeringen tot stand kwam, kon
echter deoedkeurin
goedkeuringder parlementen
niet ver P
krijgen, inte
integendeel,
de wensch der Hongaren
tot
g
g
verdere Magyariseering
gY
g gaf
g aanleidingg
g van het leger
tot nieuwe moeilijkheden
en tot obstructie, zoodat
J
14 Juni 1903 het ministerie Szell aftrad en door een
Ehnen Hédervár
ander, ondergraaf
y , vervangen
^
g
werd, en reeds opP31 Oct. weder een nieuw ministerie moest wordenevormd,
gevormd, onder Stephan
T isza,
p
die op
P 10 Maart 1904 de obstructie wist te breken.
leiddenP s Doch
diensoe
gewelddadi
g
g e maatregelen
digtot een nieuw, welg eslaag
d optreden
derPPo
oP
sitie en, opP 1 Februari 1905, tot het aftreden van zijn
kabinet, hetwelk eerst 13 Juni kon worden opgevolgd
door een ministerie Fejervary,
7
y dat de afstemmingg
van de belastingbeantwoordde
g en militiewetten
,
met de ontbindingg van den Rijksdag
19 Febr.
1906 ).
^
Daar de nieuwe verkiezingen
een
PP
g aan de oppositie
groote
meerderheid verschaften,
riep de koning,
g
8^
P
,
uit haar leiders, een nieuw ministerie tezamen onder
Wekerle, wien hij
toestond hetgemeenschappelijk
0
toltarief als een autonoom Hong.
g tarief af te kondigen. Er kwam, in Oct.1907, een nieuwe „Aus gleich"
met Oostenrijktot stand. Het ministerie Wekerle
diende een voorstel in tot wijziging
der kieswet,
dat echtereen
alg.
g kiesrecht bevatte en tot
g
strekking
strekkin had de suprematie
van het Magyaarsche
gY
P
element te handhaven en dat daarom op hevig
g
verzet stiet bij
b de niet-Hong.g nationaliteiten, inz.
van de Kroaten1908.
Kroaten( 1908).De eisch van de oppositie
PP
om een zelfst. bank voor Hongarije,
g J welke door de
regeering
leidde in Apr.
g
g werd afgewezen,
g
P 1908 tot
het aftreden van het min1sterie Wekerle, in Jan.
1910, dat werd opgevolgd ddoor een kabinet-Khuen
Hédervár
y^ en in Nov. 1909 tot een splitsing
P
g der
onafhankelijkheidspartij.
Het verzetverzet,
waaropPdit
ministerie stiet in den Rijksdag,
g had zijn
J
J aftreden
tengevolge oop21 Mrt. 1910. De nieuwe ver kiezinreg eerin
gen brachten aan de nieuwgevormde
g
g spartij
arts (de nationale arbeiderspartij)
P J een grooie overwinning.
gBijJ de beraadslagingen over een militair
aanzienlijke verhooging
wetsontwerp, waarbij
$ing
J een aanzienlijke
van het aantal recrutenevraa
g
gd werd, ontstond
door de obstructie der oppositie
een hevige
PP
g Parlementaire strijd,gedurende
welken graaf
Khuen^
g
Hédervd yr 1 8 Apr.
ontslag^ nam. HijJ werd opgeP
Pge

662

HONGARIJE—HONOLOELOE.

volgd door von Lukacs, welke het wetsvoorstel aang krijgen,
wist te krig en, alsmede een kiesrechthervorming,
werd.
g welke 7 Mrt. 1913 aangenomen
g
Hongerhaven(Fr. Port Famine), haven aan straat
Magelhaens.
In 1684 werd er door een SP
. kapitein
P
g
Felipe). Van de 300 koeen kolonie g esticht (San
(
.
Een
der
overhongerdood
er
lonisten stierven 298 den hors dood
J vendenwerd doorCavendish, eenEn g. zeevaarder,
den naam H.
Cavendish gaf
in 1587ered.
P
g
g de plaats
Eenooslan
was
P
g er in de vorigegeeuw een Chileensche strafkolonie.
Horsg Í, in de Molukken een vloot van inlandsche
oorlogsvaartuigen, metgewapende
ewa ende bemanning.
g Ten
tiJg
de der Compagnie werden door haar verte enH.-tochten ondernomen om s Pecerijboowoordigers
g
men teaan
g
g uitroeien, daar, ^waar ze niet gekweekt
mochten worden.
dal der welrieHors
g kon(Chin. Hia -kia
kende wateren"), Eng.
g eil. en kroonkolonie aan de
Z.-kust van China, recht voor den ingang
g g van den
Bocca
deel van het tegenoverg
( z. a.} ,Ti
met eenisenover
liggende
schiereil. Kau-loep g79 K.M2., 162 000
gg
inw. ; sinds 1842 een Eng.
g bezitting.
g In 1898 kwam
daarbi door een pachtverdrag,
daarbij,
g
P
P
g het pachtgebied
H., op
g en de naburige
P het schiereil. Kau-loeng
eilanden, nog
g 922 K.M2., met 94 000 inwoners.
Zetel van het bestuur is TaiPo. — 2) )Stad (eigengen
H.,vrijhaven.
lijk
J Victoriaggeheeten)) op
P het eiland H.
Honig,
^^ geelachtige
g zoete stof,
g
g of bruinachtige
welke de bijenuit de bloemen en rijpe vruchten
maken en in haar uit was vervaardigde
g cellen ( ra ten bewaren. Voortreffelijkis inz. de H. uit anijs-,
acacia- en lendenbloesems. De beste soort is de lek-H.,
die zonderersin
P In de heideP
guit de raten loopt.
streken is H. een handelsartikel van eenigg belang.
g
soort
Honi
i (Apis
$^(
p mellifica L. , de belangrijkste
g
der in staten levende bijen. Het bijenvolk (de zwerm)
bestaat uit de koningin
gm en 12 a 24 000 werkbijenen
ook nog uit
tijdelijk
g 600 à 1000 hommels. De koning voorzien achterlijf
g van een angel
gm heeft een lang,
eieren (1200
à 2000 per
en legt
g) de hommels, die
(
P dag);
^
een kort, ineengedrongen lichaam hebben en geen
g
ars el bezitten, worden kort voor het uitzwermen
angel
uitgebroed
en spoedig
uit
het bijenvolk
g
P g daaropPe
g
dood (in Augustus); zij bevruchten de jonge koninginnen. De kleine, van een angel
g voorziene werkbijen,wijfjes
b jengeslachtelijkonontwikkelde wijfjes, verrichden eigenlijken arbeid. (Fig.
( g
744 koppen,
b van een hommel,
PP
6
c van een werkbij,
J d van een konin in. ZijJ hebben tweeërlei
ningin.)
soort oogen; twee f acetongenop
o
zijde en drie enkelvoudige
googen.
g
Aan het driehoekig
g samengedrukte scheenbeen der achterP noten bevinden zich de tot o P zamelen g van het stuifmeel dienendeoefjes
gr ] ^ die samen het 744. Honigbij.
korfje
korfje vormen (fig.
angels)
en ars
e
( g 745).) De van (koppen
PPeg
weerhaken voorziene angel
( g
g (fig.
744 a. angel
'fta ^ PPa
^ waarin het
g met scheede,
raat),staat door een kanaal met de giftklieren in ver-

a

binding.
Korten tijdnadat de koningin zich uit de
g^
larve ontpopt heeft,^ maakt zijJ met de hommels de
huwelijksreis, keert onmiddellijkna de bevruchtingS
terugg en begint
dan met eierleggen
le
en 3
( it 4
jaren lang),
g
terwijl
J zij
J af
onbevruchte
(mannelijke),
afinhaarzaadj
zake bevruchte (vrouwelïJ ke) eieren
legt, waaron745. H onigbij.
gJ
der ook enkele
Achterpoot van
een werkbij,
in grootere of
J,
1. buitenzijde, 2. binnenzijde met
konin 'nnecellen, uit wel- het groefje voor het stuif meel.
ke zich dan de
jonge
ge koninginnen ontwikkelen. Alvorens deze zich
inPoPP
en, verlaat de oude koningin
8^ met een deel
van de bevolking
g den staat en gaat
g een nieuwen
stichten : het zwermen. Deze eerste zwerm wordt
danevo
g d door meerdere na-zwermen, met
de jonge
g koninginnen. Ziekten onder de bijen
zijn
vuilbroed(bijenpest), het door een bacil verJ
oorzaakte bederf(rotting)er larven, ,
de roerziekte,
wanneer de bijen,
tengevolge van het lange
e
stil'Jg
zitten of door slechte honigg te veel mest in den
darm hebben en de woningen
g en elkaar bevuilen
vóór het eerste uitvliegen,
g onmacht om te vliegert
g
(Meiziekte)
enz.Vijanden
Vijanden der bijen zijn veel zoogdieren(ratten
dierenratten, muizen, enz.), vogels (inz. meezen),
wasmotten, bijenkevers
en bijenlui(
J
zen). Behalve deewone
honigbij zijn
g
9 er noggeen
aantal rassen, als Italiaansche bijen,
Krainerbi
Jen
enz.
Honigdas Mellivora Ratelus
roofdier van
de familie der Marters,
kleine nachtdieren, die op
P
^..° _
dasseneli
geen
uitJ
g ken,
g
wende
8 e ooren hebben;
totaven
kla^geschikte
g u
wen; voeden zich behalve
met kleine dierenaarne
g
met honig;
g komen voor
746. Honigdas.
in Kaapland g
en in Eng.-. g
Indië.
Honigdauw,
g
^ z oet en kleverig
g vocht, dat soms als
van verschiltaaie druppels
op bladen en stengels
PP P
g
lendelanten
ligt,
P
^bestaat uit een ziekelijkeuitscheidingan
zoete sappen
PP in warme, droge
g
g zomers,
maar wordt ook wel voortgebracht
door bladluizen,
g
die zóózi plantensappen
gP
PP opnemen,
P
^dat zijJ een
deel ervan aanstonds weer moeten afscheiden.
Keulen in het W.
Honnef,^ stad in het reg.-distr.
g
van PruisenRi
(Jn Prov. ) > aan den voet van het Zeveng
eber^e, 6800 inw. ; ^druk bezochte badplaats
P
voor longl iders; wijnbouw
en ooftteelt
9
Honoloeloe hoofdstad van de Sandwich-eil. in de
Stille Zuidzee, oP de Z.-kust van het eil. Oahoe,
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52 000 inw.; zetel van een An$likaanschen en
van een R.-Kath. bisschoP; de stad heeft een EuroPeesch voorkomen.
Honorius,, Flavius, Rom. keizer, zoon van Theodosius I, $eb. 9 Sept.
P 384 n. Chr.; hijJ kreeg$ in
395 bij de verdeeling van het Rijk het W. deel W.Romeinsche rijk), terwijl zijn
J broeder Arcadius
het 0. kreeg;
$ had eerst zijn
J residentie te Milaan
en vanaf 403 te Ravenna; aanvankelijk
(tot 408
408)
J (
stond hijJ onder voogdijschap
van Stilicho; na diens
verwijdering $^
ging,, door zijn
J n zwak bestuur, de heer.schaPP^J
" over Gallië, Spanje
P ] en Brittannië voor de
Romeinen verloren en werd Rome door Alarik
e lunderd (410), est.
8P
$ in 27 Aug.$ 423.
Hont of Hon naam van een Hong. comitaat, ten N. van den Donau, 2546 K.M. 2, 132 000
inw. ; rijk
zilver, lood en ijzer.
J aan ertsen: goud,
$
^
HoofdP1. P
I olusá$.
Hont of Westerschelde, inham van de zee in Zeeland, waarin bij^ de Ned.-Belg.
grens de Schelde uit$$r
mondt; tot 5 K.M. breed. De bebakening
$ en betonning
$ van dit vaarwater naar Antwerpen
rP wordt ten
deele door Bel 'ë betaald.
Hontenisse,gem. in het N.O. van ZeeuwschVlaanderen, 5110 inw. Het dorp
rp H. zelf is in 1511
door een overstrooming
$ vernietigd.
$ De gem.
$em om vat de dorpen
Groenendijk (gemeentehuis),
re(
) Lamswaarde en Kloosterzand met nog$ eenige
gehuchten.
$$
Honthorst Gerard van, Nederl. historie- en por-Honthorst,
trefschilder,eb.
est.
$ 4 Nov. 1590 te Utrecht; ald.gest
Apr.
zijn
P 1656; wegens
$
J schelle, inz. nachtelijke
J
licht-effecten door de Italianen Gherardo dalle notti
genoemd. — Zijn broeder, Willem van H.geb. in
1604 te Utrecht;est.
in 1666;portretschilder,
$
werkte inz. voor het Brandenburgsche Hof.
Honvéd(Hong. „verdedigers van het vaderland")
heetten in 1848 in Hongarije voor het eerst de voor
korten tijdaangeworven
vrijwilligers;
later naam
$
voor heteheele
nationale leger;
$
$ sinds 1866 naam
voor de Hong.
$ landweer.
Hooch, Hoogh of Hooghe, Pieter de, Noderl. schilder van genrestukken en binnenhuizen, geb. in 1630
te Rotterdam,est.
$ te Amsterdam, vermoedelijk
J
kort na 1677; hij woonde van
1653-1668 te Delft,
,
na 1668 te Amsterdam. Eeni$J
e zijner meesterstukken bevinden zich in het Rijksmuseum.
Hoofdplaat,
gem. in Zeeland, in het W. van
^ $
p
Zeeuwsch-Vlaanderen, aan de Hont- of Westerschelde, 1360 inw.
Hooft Pieter Cornelisz, Ned. dichter eneschiedschrijver,
zoon van den Amsterdamschen bur gemees J
ter Cornelis Pietersz. Hooft,( eb. 1547 te Amsterdam, est. 1 Jan. 1626 eb.
$ 16 Mrt. 1581 te Amsterdam onderscheidde zich reeds in zijn jeugd door
zijn aanleg.
$ Na te Leiden in de letteren en in de rechtenestudeerd
te hebben, deed hijJ een reis naar
$
Frankrijken Italië en keerde over Duitschland terug$
en legde
de $
geschiedenis. OpP
18-jarigen
$ zich toe opP
l $
leeftijdwerd hij9
lid van de Amsterdamsche
rederijJ
kerskamer In liefde bloeiende". In 1609 benoemde
prins
Maurits hem tot drost van Muiden en hoofde
officier van WeesP en WeesPer Kerspel,
P^ zoodat hijJ
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's zomers opP het Slot te Muiden woonde en 's winters
te Amsterdam. Van de kerkelijke geschillen
hield hij
^
zich verre en evenmin
als zijn vader sloot hijJ
zich aan bij eenig
$
kerkgenootschap. Te
Muiden werd hij
J het
middelpunt
van den
P
beroemd gebleven
„Muiderkrin
$ "( Voseios, Barlaeus, Vondel,
Hu^g
hens, Beael,
Breroo, Anna enMaria
Tesselschade Visscher
enz.). Na zijn vroegere
werken(„Ariadn
werken„Ariadne
en, _
Granida”
schreef hij
hij daar o.m.
747. P. C. Hooft.
„Gheraert van Velzen", „Warenar met
van de Aulularia" van
de pot" (een navolging
Plautus) en tal van gedichten. Een in 1618 begonnen Leven van Hendrik den Vierde", waarin
de beroemde beschrijving
J $ van den St.-Bartholomeusnacht, deed hem in Frankrijkbrieven van
adeldom en de orde van St. Michiel verwerven. In
groot werk ,Nederlandsche His1628 begon
$ H. zijn
J $r
toriën", waaraan hijJbijna
gewerkt
heeft. In
i
$
^ 20 jaar
1641 verschenen de eerste 20 boeken; het tweede
Le testers beedeeltedat
bijna
^ tot het einde van Leycester
(
ha
loopt)
P) verscheen Ppas na H. 's dood. HijJ had,
stijl
om zich Tacitus bondigen
$
J aan te wennen, 50
maal diens werken, die hij) later ook vertaalde, doorgelezen.
Blezen.
Hij stierf 21 Mei 1647 te 's Hage
J
$ aan een
ziekte, die hij
zich op
den hals
had gehaald
bij eleJ
P
$
J$
van Frederik Hendrik.
$ enheid van de begrafenis
gem. in Z.-Holland, in de AlblasHoogblokland,
g
^ $
eerwaard, 746 inw.
gem. in het Q.
Hoogeen Lage
g
g Mierde en Hulsel,
^ $
van N.-Brabant, nabij de Belg. ens, 1400 inw.
Hooge- en Lage-Zwaluwe. Zie Zwaluwe.
em in N.-BraHoogeloon,
Hapert
en Casteren,^$gem.
g
p
bant, ten Z.W. van Eindhoven, 1698 inw.
h adol
Hoog ep riester ((Hebr. Kohen^9
)^bij
J de
Joden het hoofd derriesters,
wiens waardigheid
P
$
erfelijkwas in het geslacht
van Aaron, tot Herodes
$
de Groote, later de Rom. overheerschers of zelfs het
gepeupel,$
haar naar willekeur en soms zelfs voor geld
verleende. Het hoo$ePriesterscha Pverviel na de verwoestin$van den Tempel
P te Jeruzalem in 70 n. Chr.
De H. was de eenige,
Verzoendag
$ die opP den Grooten Verzoende
het Heilige
P betrad om de
$ der Heiligen
$ in den tempel
verzoening
volk.
$ te bewerken voor het geheele
$
rechtscollege
Hooge
Hoo e Raad,
, het hoogste
o$
$ in ons
land, waaraan, behalve de rechtspraak
in cassatie
P
z.a. , is opgedragen de beslissing over ambtsmis()
drijven,gepleegd
door de leden der Staten-Generaal,
^1
de ministers, deouverneurs$eneraal en andere
$
hooge ambtenaren met gelijk gezagbekleed in de
kolonien en
de $en, de leden van den Raad
bezittin
van State en de commissarissen der Koningin in de
provinciën.
P
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oHooge
g Raad van Adel, door koningg Willem IPge
richt college,
g waarvan de werkkringg sedert 1853 bestaat in heteven
van adviezen in zaken, den adel
g
betreffende.
Hooge
g in 1582
g Raad van Holland,^ rechtscollege,
van de Staten
Willem I metgoedvinden
doorrins
g
P
van Holland opgericht
als hoogste
gerechtshof voor
Pgg
g
hetewest
Holland. In 1587 onderwierpP zich ook
g
derov.
van dit college.
P Zeeland aan de rechtspraak
g
P
Hoo
Hoog e Tatra. Zie Tatra.
Hooge Tauern. Zie Tauern.
Hoogeveen,
g
^ggem. in het Z.W. van Drente, 12 848
inw.; deem.
g bevat, behalve het vlek H., de kolonie
Hollandsche-Veld en eenige
g buurten.
Hoogeveensche Vaart,
^ veenkanaal in de prov.
P
Drenthe, loopt
el over Hoogeveen
naar
g
P van MePP
het Bar ger Oosterveen, 56 8 K.M. lang.
g
Groningen
Hoogezand,
Hoo ezandgem. in het Z. van de prov.
g
P
en H., Windeweer, Wes10 838 inw., omvat de dorpen
terbroek en Kro
Psvolde
^benevens eenige
g gehuchten en buurten, verder een deel van het Zuidlaardermeer en het Foaholstermeer. — Het vlek H. is ontstaan in 1657, toen men het veen begon
g te ontgin.pen. Het heeft met Sa
PPePP eeneer een
g emeenscha
lijnGroningen—Winschoten.
lijk
J station aan de lijn
g
Hoo heemraad. Zie Heemraad.
Hoo
g kar8
pe ^Iggem. in N.-Holland in De Streek,
1549 inw.
ten W. van de stad
Hoogkerk,
, ggem. in Groningen,
g
g
Gronin en, 2135 inw.
Groningen
Hoogland
andgem. in Utrecht ten N. van Amersfoort,
inw.
in het W. van Bel 'ë,
Hoo ede^dorp
P
rP
^ in de prov.
W.-Vlaanderen, aan de spoorlijn Armentières—
Thourout en aan den straatweg
IJ
eren-Bru
g P
gge,
4865 inw. — 15 Juni 1794 verslosg en de Franonder Clerschen onder Moreau er de Ooste "kers
J
fait.
Hooglied
(in het Hebr. : Lied der Liederen), oud
g
Hebr. lyrisch edicht,
verzamelingg van bruiloftg
liederen, dagteeken
da Bekent van vóór het einde der 4e eeuw
Chr. ; men heeft het echter tot Po Salomo terugg
ree
reeds door de
gevoerd
en in den khnon opgenomen
Pg
B
Joden werd het opgevat
als een allegorie opP Jehova's
Pgg
liefde voor Israël, later beschouwd als een zinnebeeld op
P Christus' liefde voor de Kerk.
Hoogstraeten, Dirk van, Nederl. historieschilder,
geb.
gest. in 1640 te Dordrecht. — Zijn
^J zoon
ge in 1596,^g
H.geb. 2 Aug.1627 te Dordrecht, ald.
Samu el vanH.,
en portretschil-g
gsst. 19 Oct. 1678,^ historie-,erveiJ vader, daarna van Remvan zijn
der, leerling,
S^
brandt.
Hoogte. De H. van een hemellichaam is een gedeelte van denooten
cirkel, welke door dat hemelliSr
chasm en het zenithaat,
tusg
g n.l. het gedeelte
schen dat hemellichaam en den horizon.
Hoogtecirkel, cirkel, dien men zich denkt evenwijdig aan den schijnbaren
horizon.
Hoogvliet,
P IJselmonde,,
^ggem. in Z.-Holland^op
1108 inw.
rov N.-Holprov.
Hoogwoud,
^ ^ ggem. in het N. van de P
land, aan de Zuiderzee, 2036 inw., omvat de dorpen
rpe

H. en Aartswoud en deelen van de dorpenLambertrp Lam
schagen en de Weere. BijJ het dorpP H. sneuvelde 25
of 26 Jan. 1256 de Roomschkoning
g Willem II,
graaf
van Holland, tegen
g de W.-Friezen.
^
Hooker, Mount, berg
g in het Rotsgebergte in
Canada, tusschen Br.-Columbia en het distr. Alberta, 2750 M. hoog;g brongebied
van de Athabasca
g
en de Columbia.
Hoop,
p
P^ Kaap
p de Goede, Zie Kaapp de Goede Hoop.
H00 taelplaats in Z.-Afrika in het W. der prov.
Hoopstad,
P
ten N.W. van Bloemfontein.
Oranje-Vrijstaat,
]
Hoorigen en Hoorig heil. Zie Lijfeigenschap.
Hoorn, em. in het 0. van N.-Holland, aan de
Hoorn
Hop),11200 inw. — De stad
(
H. was in de 16e eeuw een der voornaamste koopP
steden van Holland, doch is nu een der „doods
steden aan de Zuiderzee". Toch vindt men er nog
drukke marktenkaas
en vee),) vrijJ wat scheepvaart
P
i
H. is de geboorteplaats
van Jan Pieen nijverheid.
g
P
tersz. Coen{
Coen1587.
1587). In 1572 ging de stad naar de
Staatschezijd
zijde over, van 1573-76 vas B08824 er
die in den zeeslagbij^ H. 11 Oct.
1573evan
en
was. 17 Sept.
P 1799 werd
g genomen
g
g
H. door den Eng.eneraal
Abercromby overrompeld.
P
g
aan de Z.-punt
van Z.Hoorn, Kaap,
Hoorn
p vooreb.
g
P
Amerika, op
P het e ll. H. (565 M. ), 55° 59' Z.Br., in
1578 ontdekt door Fr. Drake.
Hoorn,^ Jan van,gouv.•generaal van Ned.-Indië,
geb. 16 Nov. 1653 te Amsterdam, kwam reeds
op
J vader in Indië, was
J met zijn
P 10-jarigen
l 8 leeftijd
achtereenvolgens
onder-assistent, onder-koopman,
achtereenvol
P
g
opper-koopman, eerste klerk, eerste secretaris, raad
van Indië, directeur-generaal
en werd in 1704 gouv .g
generaal,
wat hij
hij bleef tot 1734. Hij^ overleed te
g
Amsterdam 21 Febr. 1721 en liet, naar men wil,
10 millioen galden na. Onder zijn
J bestuur kwam W.Java aan de Coma
ie en werd de koffiecultuur
P8^
uitgebreid.
g
Hoornaar,
.ggem. in Z.-Holland ten N.W. van Ga
rinchem, 575 inw.
Hoornblende of amP hibool monoklier mineraal
voorkomend in den
J
( meestentijds
kristalvorm in fig.
^S 748 afgebeeld),
bestaat hoofdz. uit kiezelzuur, leem,
kalk, magnesia
en ijzeroxyduul,
is
Y
8n9
wit tot he oen, ook wel zwartoen zwartbruin enz. De eigenlijke
groen,
g J
7 48 .
H. is. algemeen
verspreid
en bevindt H
P
8
Hoornblendeornb
zich m vele
gesteenten;
zij
vormt
ook
kristal.
.
J
. g
zelfstandig
eente
en de
8 het H.- 9gest
H.-lei.
Philips II
van Montmorenc
Hoorns
s
p
y-Nivelle
,
graaf van, een der martelaars voor onze volksvrijheid, was de zoon van Joseph van
ncy
Montmorency
Behalve zijn
graafen van Anna van Egmont.
9
J gr
schap
hijJnog
g de
P Hoorre (Horn, in Limburg),
g
heerlijkheden
Altena en Weert en hetP
graafschap
S^
Nuenar, Meurs en Saverdam. Hij was om zijn afkomst en rijkdom
aan het Hof zeer gezien.
HijJwas
g
des konings, daarna
eerst hopman
van de lijfwacht
Pgs
stadhouder van Gelder en ten slotte admiraal der
Nederlanden, in welke hoedanigheid
hijJ het opperPP
li
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bevel voerde over de vloot, die Philips II naar
Philips
Spanje
p II schonk hem de orde
8
P ] terugbracht.
van het Gulden Vlies. Van
1559-1563 vertoefde H.
in Spanje,
kwam8
terug
]
als lid van den Raad van
State, verbond zich met
Willem van Oranje en Lamoraal van Egmont
tegen
9
$
kardinaal Granvelle en
weigerde,
evenals zij, met
8
hem te vergaderen.
HijJ
g
behoorde niet tot de onderteekenaars van het
Verbond der Edelen. Na
Granvelle's vertrek nam
hij
749. Hoorns.
J weer zitting
8 in den
Raad van State, spoorde
P
de Landvoogdes
aan tot gematigdheid,
betoonde
^8
g
8
zich een voorstander vanewetensvri
Jheid en
g
weigerde
zijn
8 tot het invoeren der
J toestemming
8
Inquisitie.
Toen deze toch ingevoerd
werd, trok
g
q
terug8en bemoeide zich
H. zich op
Pzijn
9 goederen
8
niet meer met re eerin
zaken. Toen er sprake
^ ^
P
van was de Inquisitie
opPte schorten, keerde
q
hij met andere edelen weer naar Brussel terug.
g HijJ
bedwong
der Hervormingsgezinden
^8
Ps
8 een opstand
en een beeldenstorm te Doornik en stond hun toe
gs
buiten de stad bijeen te komen.
Dit wekte 's Konings
terug
misnoegen
o . H. trok zich opnieuw
g op
P zijn
P
8 P
kasteel te Weert, deed een reis naar het buitenland,
toen Alva daar in Aug.
was echter te Brussel terug,
^^
g
1567 binnentrok. 9 Set.
P noodi Sde deze hem te eten
en liet hem na den maaltijd gevangen
8
8 nemen. HijJ
werden eerst te Brussel afzonderlijk o P en Egmont
9
ggesloten, daarna naar Gent vervoerd en op
P 3 Juni
1568 naar Brussel teruggebracht,
63 P un ^ waar H. opP
^8
ten van beschuldiging
gevonnisd en ter dood ver8g
oordeeld werd. 5 Juni werd hiJ, na E 9mont, onthoofd.
Hij was toen 50 jaar
oud. Zijn
J werd in de hoofd]
J lijk
kerk te Weert bijgezet; hetgraf
af is in 1839 ta ^e
8 vonden. Zijn
J broeder Floris van H. werd in 1570
enis
met
in deevan
8
8 te Simancas ter dood gebracht;
8
hem stierf heteslacht
uit.
8
plant, die tot de
L. naam van eenP
Hopp ( umulusL.),
familie der Hennepgewassen Cánnabinaceën behoort, kruidachtige,
plant
^ 2-huizige
J
8P
8^ overblijvende,
met 4 h 12 M. langen
stengel,
8^ in twee soorten: dege8
wone H.H.
lu us L.) en de Japansche H. H. japo(
nicus . De eerste wordt verbouwd om de bloemen,
die in trosjes
] samengevoegd zijn (hopbellen). De
schutbladen daarvan zijn
g
J bezet met harsachtige
nutti g
ele klieren,^ die de voor de bierbrouwersJ nuttige
gele
leveren. ((Zie over het8ebittere stof, de lupuline,
p
bruik daarvan op
g
P Bier). De beste H. wordt geteeld
in Boheme; die uit Beieren is sterker, maar niet
zoo fijn.
Hopetown,
p
, pplaats in het N. van de Kaap-prov.
PP
Z.-Afrika aan de Oranjerivier, ten W. van den
spoorweg
Y
8 de Aar—Kimberley.
P
Hor in het 0. Test. de naam van een bergtop
84 P op
deens
Br van Edom, waar Aaron stierf Numeri XX:
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23.29 waarschijnlijk de Dsjebel Nebi Haroen
(Aronsberg)bij Petra.
Horae. Zie Horen.
Horae canonicae of H. re9ulares, de 7 of 8 voor de
voor eKath. klooster- en wereldlijkegeestelijkheid
J
g
schreven uren vanebed
opPverschillende uren van
g
den dag
en
den
nacht.
8
Horatiaens
^ , naam van een Patricisch geslacht
g
b" de oude Romeinen, waartoe de drie Horatii behoorden, drielip 8broeders, welke, volgens
de sage,
8
g
onder T ullus Hostilius in den strijdtegen de Albaneesche Curatii eveneens drie broeders, overwonnen
en zoodoende Rome de heerschappij
PP^J verschaften
over Alba Longs.
g broeder, welke
g Van den eenigen
ditevecht
overleefde, stamde Publics Horatius
g
Codes af, die, toen de Etruscische vorst Porsenna
de brugg over de
g
((in 507 v. Chr.)) Rome bedreigde,
Tiber zoo lang
totdat zijJafgebroken
was
8
8
8 verdedigde,
en daaropP zwemmende naar de zijnen terugkeerde.
^
uintius H. Flaccus Rom. dichter, geb.
Horatius
Horatius,
g
8 Dec. 65 v. Chr. als zoon van een vriJgelatene te VeMaecenas
en
van
gunsteling
van
nusia in AP
ulië,8^
^
leefde later meestal opP zijn
SabiAugustus,
zJ landgoed
u9
g
numest.
^8 27 Nov. 8 v. Chr.; schreef oden en heldendichten, satires en „brieven".
Horde^ stad in het W. van Pruisen, in het reg.8.
ber , prov.
Westfalen, 3300 inw.; steendistr. Arnsg
P
kolenmijnen,
kolenmi
J ijzerindustrie.
Nederl. staatsHordijk,, Mr. Cornelis Pi'nacker,
^
man,8
geb. 13 Apr.
P 1847, studeerde te Utrecht in de
rechten werd hoogleeraar
aan het Athenaeum te
8
Amsterdam, in 1881 hoogleeraa
hoo leeraar te Utrecht, van
min. van binnenl. zaken in het ministerie
van Lijnden, in 1885 commissaris der Koningsin
Drente, van 1888-1893ouverneur8
8eneraal van
Ned.-Indië van 1894-1902 lid der Eerste Kamer;
P 1908.
8est. 4 Sept.
Horen ( Horae), de Gr. Sgodinnen van de jaargetij8 J
den, bijJ Homerus de dienaressen van Zeus en Hera,
van den Olympus bewaken ; bij Huidie deoorten
P^J
van de orde en regelmaat
in de
odes de driegodinnen
g
8
Dike, ,recht" en
natuur Eunomia „regelmaat",
8
Eirene, „vrede").)
Horizon of 9ezichteinder, de omtrek van het cirkelvlak, dat men opP aarde waarneemt bij^ onbelemmerd
uitzicht en waar hemel en aarde elkaar schijnente
raken. De H. vormt den omtrek van het horizontale
vlak of vlak van den horizon. Van dezen z.g.
^
g schijnbaren H. moet worden onderscheiden de ware of 9 eocentrische H.: de cirkelomtrek, ontstaan door de
H.
van eenJ
evenwijdig
met den schijnbaren
snijding
8
door het middelpunt
der aarde gelegd
P
8 g vlak met het
Natuurlijke H. of kim heet de cirkel,
hemelgewelf.
Natuurlijk
8
onsezichtsveld
begrenst,
wanneer wijJop
P een
8
^
hoogte
der aarde staan. Deze
^ boven de oppervlakte
PP
r
lager
schijnba
en dit verschil, de
H. ligt
^
8 dan de schijnbare
schijnbare H., heet
Pte van de kim onder den schijnbaren
.
Horn,ggem. in Limburg,
8^ten W. van Roermond,
1283 inw.
Hornelisville stad in de Ver. Staten, in den staat
New-York; 12000 inw.
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Hornsey,
Y N. voorst. van Londen; 85 000 inw.
prov.. Hene H ornu, dorp
in het Z. van België,
rP
^ ë, in de P
industrie.
$ouwen; 11287 inw.; kolenmijnen,
Horodenka,
^ vlek in het 0. van Galicië, nabijJ den
Dn }iester; 11
inw.; linnenweverij,
^ zeepfabriek.
P
Horoek. Zie op
P Barbarossa.
Horosco0p. Zie Sterrenwichelar ".
^
ng
Horsa. Zie Hengist.
Horsens, havenst. in het Z.O. van Jutland, in het
Deensche ambt Aarhuis, aan de Horsensf ord • 24000
inw.
Horsham, stad in het Z.O. van Engeland, in het
graalsch. Sussex; 11000 inw.
Horssen, gem. in Gelderland, in de Over-Betuwe,
ten Z. van Druten, 823 inw.
Horst,^ ^gem. in het N. van de prov.
Limburg,
P
S waartoe eengedeelte van de Peel behoort; 5709 inw.
in het W. van Pruisen,
rp
Horst in Westf alen, dorp
Westfalen), 21 000
in het reg.-distr.
Munster (prov.
$
P
machinefabrieken.
inw.; steenkolenmijnen;
Horten versterkte havenst. in het Z. van Noorwegen, aan de Christianiafjord, 10 000 inw. ; hoofdstation van de Noorw. marine.
Hortense, koningin
van Holland, eb. 10 Apr.
P
$m8
1783 te Parijs,
J^ als dochter van den Fr. generaal
g
Beaumarchais ( z.a. ) en van Joséppine, de latere
gemalie van Napoleon I, in 1802 gehuwd met Lodewijk
en in 1810 van hem gescheiden;
moeder
Bonaparte
p
^
van Morny;
van Napoleon
III en van den hertog
^9
1^
woonde later te Arenberg8 in Zwitserland, alwaar
zij
J 5 Oct. 1837 overleed.
Horus(Egypt.
HorusE
t. Hor, Har of Her)^ de Egypt.
$YP god
$
der opkomende
zon, reeds door Herodotus met
P
geidentificeerd en deswege
Apollo
8
p
$
in het Gr. ook Horapollogeheeten.
De latere Egypt.
gYP mythologieonderscheidt verschillende H.-oden:
den
g
den ouderen
jongen
H. Harpocrates,
p
8
Haroeris, enz. Het uitgangspunt van
den H.-dienst was Edfoe, waar men
hem voorstelde als eenevleu
^elde
g
zonneschijf.
Overigens stelde men
J
hem, naar den aan hemewi'den
g J
voor met den
sperwer,gewoonlijk
P
kop
P van dien voel.
g
Horwich
^ stad in het N.W. van 750. Ho rus.
Engeland, in het graafsch. Lamaster, 16 000 inw.
Horzels, tweevleugelige insecten, behoorend tot
Men onderscheidtPaarden-,
de familie der Vliegen.
e9
runden- en schapen-H.,
P of
P
^ naar de dieren, waarop
waarin zijJ hun eieren leggen.
gg
Hosea. Zie Hozea.
Hospadar ((Slavisch heer" voorheen de titel der
vorsten in Moldavië en WalachiJe.
Hostie (Lat. hostio„slachtoffer"), de in de R.-K.
bi' het Avondmaal in plaats
van brood dienenKerk bij
P
de ouwel van ongezuurd
tarwedeeg,
8 meestal met het
^
beeld van het Lam en van de Kruisvaan voorzien,
sedert de l le eeuw inebruik
; in de Kath. Kerk
8
wordt deeconsacreerde
H. in den monstrans beg
waard en door knielen vereerd; de Gr. Kath. Kerk

de Herv. Kerk breekt $
gewoon
8
$ebruikt gezuurd,
brood.
der artilHotchkiss, Benjamin Berkely,
yingenieur
$
Conlarie in de
Ver.-Staten, eb. in 1828 te Sharon (
necticut),
) 8gest. 15 Febr. 1885 te Saint-Denis, coninz. geschut:
strueerde verschillende wapens,
P
!^ hut: H.snelvuurkanonnen, een snelvurend kartetsenkanon
(revolverkanon).).
Hottentotten K h oi-k h oin, „menschen"} , een
met de Boschjesmannen
verwant (met
Europeesch
}
(
P
bloed vermengd) ras, dat verdeeld wordt in drie
hoofdstammen: de Namo's of Namaquo's in W.Korana's(gemeng
emen d ras van H.,
Zuid-Afrika • de Korana's
Europeanen en Kaffers)) aan de Oranjerivier,
en
J
ten slotte de Griqua's, Koloniale H. en Bastaarden
$ rassen uit H.enverscheidenevol((latere 8gemengde
stieke eigenkent inz. Boeren ontstaan).} Karakteristieke
schappen
der H. olijfkleurige huid, las voorhoofd,
PPlaag
met borstelig kroesbaar, breede kaken, dikke lippen,
PP
platte neus,^ vooruitstekende mond, kleine gestalte;
g
P
hun aantal wordt 300 000 geschat. De taal der H.
wordt door het daarin voorkomen van eigenaardige
klaPP
ende klanken (z.( g.^clicks) gekarakteriseerd,
) 8
waaraan zij ook hun naam te danken hebben,
die afgeleid is van „stotteraars".
Houbraken, Arnould, Ned. teekenaar enortretP
schilder, eb. in 1660 te Dordrecht, gest. 14 Oct.
1719 te Amsterdam, schreef een werk over kunst8eschiedenis„Groote
schouburgh”,
3 dln., 1718). -(
8
Z"n zoon, Jakobus H. schilder en graveur, eb.
25 Dec. 1698 te Dordrecht;est.
14 Nov. 1780 te
g
Amsterdam.
in het Z. van België,
Houdeng
-Go^
nies^
dorp
$^ in
rP
rov.g
Henegouwen, 8436 inw., met Houden g
gdeAimeries samen 16 033 inw.; ijzerindustrie.
J
Hounslow, stad in het Z.O. van Engeland, in het
graafsch. Middlesex; 15 000 inw.
geschiedschr. en criticus,
e H enri, Fr. eschiedschr.
Y^
zoon van Arsène H.(Fr
H.Fr. romanschr. en criticus,
g 26 Febr. 1896, vanaf 1856
8 28 Mrt. 1815, est.
inspecteur-generaal der schoone kunsten), geb.
24
8
Febr. 1848 te Parijs, redacteur van het „Journal des
Débats" en van de Revue des Deux Mondes",
schreef :„Histoire d'Alcibiade et de la réP
ubli
que
}, ,,1814. Histoire de la
athénienne" 5e dr. 1882),
campagne de France"^ enz. H. stierf 21 Sept.
P 1911
te Parijs.
J
Houston, stad in het Z. der Ver. Staten, in den
staat Texas, niet ver van Galveston, 97 000 inw.
Houten,^$gem. in de provincie
Utrecht aan de lijn
P
Utrecht—Geldermalsen; 2114 inw.
van de
Houten, Coenraad Johannes van,^ oprichter
P
beroemde cacaofirma C. J. van Houten en Zn. te
in
Weesp,
Wees g eb. in Mrt. 1801 te Amsterdam, gest.
^
Mei 1887 te Wees Pp. Als zoon van een Amsterdamsch
winkelier hoorde hij vaak klachten over de kwaliteit
Hi' trachtte
der in den winkel verkochte chocolade. Hij
deze te verbeteren en vond het cacaopoeder
uit. 3
P
hij voor tien
octrooi op zijn
Apr.
P verwierf
hij
}jaarP^
uitvinding,die sindsdien niet noemenswaardig verbeterd behoefde te worden. De zaak van v. H. werd
een der grootste der wereld.
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Houten Samuel van, Ned. liberaal staatsman en
eb. geb.
17 Febr. 1837 te Groningen,promoschrijver,
g P
veerde ald. in de rechten in 1859, wijdde zich aan de
studie der staathuishoudkunde, werd in 1869 tot lid
van de Tweede Kamerekozen.
HijJwerd herkozen
g
in 1875, 1879, 1883 en 1884, was van 1894-1897
min. van binnenl. zaken (het ministerie Roell-Van
H. trad 27 Juli 1897 af na de invoeringgder nieuwe
kieswet, welke aan de rechtschen een meerderheid
gaf bijJ de daaropP gehouden
verkiezingen)
g
g
g ) en van
1904-1907 lid der Eerste Kamer. Nogg steeds
zijn oop
neemt hijJ deel aan het P
publieke leven door zijn
ongeregelde tiJden verschijnende
„Brieven". In het
begin
8mloopbaa
van zijnloo baan was v. H. zeer vooruitstredoch nu behoort hijJ tot de meest conservatieve fractie der liberalearti'.
P J HijJ heeft zich zeer
verdienstelijk
J ggemaakt door het initiatief te nemen
tot de eerste wet opP kinderarbeid in ons land: de
„wet, houdende maatregelen
tot het tegengaan vaíi
g
overmategen arbeid en verwaarloozingg van kinderen" (1874).)
Houthem,
,ggem. in het Z. van Limburg,1619 inw.
rp H. en St.-Gorlach, de buurten
omvat de dorpen
Strabeek en Broekum en deehuchten
HoutemerB
berg
"k. Het dorp
aan de Geul,
g en Hols^J
rP H. ligt
^
aan de spoorweg
P
g Maastricht—Aken; veel vreemde-.
lingenverkeer.
Houtman,
^ Cornelis, Ned. zeevaarder, ggeb. te
Gouda omstr. het midden der 16e eeuw, won, in
1593, toen hij
hij met zijn
J broeder Frederik voor handelszaken te Lissabon was, inlichtin gen in over den handel der Portugeezen
in 0.-Indië •^J
zij werden daarvoor
^
gevangen
verg ggenomen en tot een zware
1^
g geldboete
oordeeld. In 1594 in het vaderland teruggekeerd,
gg
stichtten zij
ie van Verre", verlieten
J de „Coma
P^
1 Apr.
P 1595 met 4 scheen
P Tessel en deden rond
Kaap
P de Goede Hoop
P en door straat Soenda de
eerste reis naar Indië. Cornelis H. voerde het bevel
over de expeditie,
die 24 Juni 1596 te Bantam oop
P
Java landde. Aanvankelijkgoed
^ ontvangen,
g warden de Nederlanders bijJ de inlanders door de Portugeezen
verdacht gemaakt.
Cornelis H. werd zelfs
g
g
een poosevan
en
en moest zich loskoog
g
ggehouden
P en. De scheen
P deden nogg Bawean en Bali aan en
keerden in 1597 terug.
reizen brachten
g Volgende
g
veel voordeel aan en legden
den grondslag
g
^
g voor de
stichting
der 0.-I. Compagnie
z. a.. In 1598
g(z.
a.).
ondernamen de beide broeders voor rekening
8 van
Balthazar Moucheron, een Zeeuwsch koopman,
met 2
P
scheen een nieuwe
reis • 1 Sept.
;
P 1599 werd het schipP
van Cornelis H. door den sultan van Atjeh overromschepelingen
eling
vermoord. -P eld en hijJ met andere scha
P
Frederik H. werd bij
11 dezen overval gevangen
g
g g eno men, ontsnapte
door de
P in 1600, werd later opnieuw
P
j
Atjehers
ggevangen
g ggenomen en eerst in Dec. 1601,
toen een Hon. vloot te Atjeh verscheen, vrijgelaten.
HijJ keerde in 1602 naar Nederland terug,
in
g^
1603 opnieuw
naar Indië werd in 1605 de eerste
P
landvoo d van^
Amboina, keerde 6 jaar
later terug,
]
g,
werd in 1618ouverneur
der Molukken en raad van
g
Indië, wat hijJ bleef tot 1625. HijJ keerde nu voorgoed
g
naar Nederland terug
g en stierf in 1627 te Alkmaar.
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-- In 1880 werd te Gouda een monument opgericht
Pg
H.
voor deebroeders
g
Houtskool is een door droge
g destillatie, d. i. door
verhittin zonder toetredinggvan de lucht, verkregen
verhitting
g
in z.g.
Product van hout, wordt gebrand
g weilers in
g
de bosschen, doch meestal inasretorten.
De
hoeg
veelheid verkregen
g
g 20 % van hetgebruik^ H. is ong.
te hout. H. wordt behalve als brandstof vooral ook
gebruikt als reductiemiddel bijJ scheikundige
g P ro cessen, als desinfectiemiddel, bijJ de buskruitfabricage, enz.
Houtsnijkunst of xylografie, de kunst om opP een,
gewoonlijkP
palmhouten, plaat
een beeld, dat daarop
A
P
photografischen
wegg
aangebracht
g steekend of langs
gP
^
g
is, zoo in te snijden,
dat het door afdrukken op
J
P de
boekdrukpers
vermenigvuldigd kan worden. Meestal
P
wordt niet de houtenlaat
doch een
P zelf gebruikt,
g
cliché daarvan, waarmee méér afdrukkenemaakt
g
kunnen worden en zonder de oorspr.
P Pplaat te beschadig en. De Chineezenggebruiken sinds onhe
^eliit ke tijden
tijde houtsneden voor het drukken van boein Europa
P werden die in de 14e eeuw het eerst
gebruikt in Duitschland en Nederland voor het
drukken van vromerentjes,
P
P
] kalenders enspeelkaarten. De vroegst
gedateerde houtsnede is een H.
^g
Christoffel van het jaar 1423. Later drukte men heele
boeken door middel vanesneden
houten platen
(z.
g.
P
(g
g
blokboeken), waarbij
platen
^ eenzelfde Pplaat tekst en P
bevatte ( Biblia au
erom, 1429, enz.).) Tegen
pauperum,
g het
einde der 14e eeuw kreeg
g de houtsnede, inz. door
zij navolgers
Darer, beteekenis als kunstproduct;
zijn
P
Bur,
kmair, Holbein, Scheu f9 elein, Lukas Cranach e.a. in Duitschland ; in Nederland werd als
houtgraveur
beroemd Lucas van Leiden. In de 16e
g
eeuw was de H. zeer verbreid, in de 17e werd zijJ
verdrongen
g door de kopergravure, doch leefde in de
19e opnieuw
oP. In de laatste tientallen van jaren
]
P
is de H. weer sterk teruggedrongen door dePhotochemische reproductiemethoden.
A
Houweningen,
^ ^ E lsie
7 van, heette de dienstmaagd
g
van Hugo
u9 de Groot, wier naam bekend is gebleven
g
door het aandeel, dat zijJ had in de ontvluchting8 van
haar meester uit Loevestein ; zzijij volde
g het ezin
g
zij te
van haar meester naar Parijs.
J Later trouwde zij
's Gravenhagge met Willem van de Velde.
Hova's of Howa's Maleische volksstam in het binnenland van Madagaskar,
die zijn
J heerschappij
PP over
g
bil na het geheele
eiland uitbreidde, 850 000 zieg
Frankrijk
len. Hun krachtige
g staat werd in 1895 door Frankrijk
vernietigd (Zie Madagaskar).
in het
Hove, s eehaven in het Z.O. van Engeland,
g
graafsch.
aafsch. Sussex, voorstad van Bri ghton; 42 000
inw.; zeebadplaats.
P
gemalin
van Hendrik
Howard,^ Catharina,^ vijfde
g
gehuwd
Aug.
V II van Engeland,
omstr.
g
^ ^ geb.
g 8g
1540; werd 13 Febr. 1542 onthoofd op verdenking
g
van ontrouw.
Howe, Elias de uitvinder der naaimachine, geb.
9 Juli 1819Spencer
te P (Manachusetts), was van
1835-1838 werkzaam in een katoenfabriek te Lowell, daarna te Cambridg e in een machinefabriek.
In 1845 vond hijJ de naaimachine uit; daar het Am e
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rikaanscheubliek
geen
vertrouwen stelde in die
P
8
uitvinding,
zijn patent in 1847 in Eng verkocht hij
JJP
eland. In 1854
ontving h' voor
zijnuitvinding
8
8i
Jg
octrooi in Amerika en toen dit octrooi in 1867 eindigde, bezat hijJ 2 mill. dollars. HijJ stierf 3 Oct. 1867
te BrookliJ n.
Howrah. Zie Haura.
HoseaHebr.
„redding",
„hulp"), een van de z. .
(
g8
Kleine Profeten van het 0. T., in de 8e eeuw v. Chr.
in het rijk
onder Jerobeam II eenprediker
J Israël.
P
— H. de laatste koning
g van Israël (732-724 v.
Chr.), werd met het beste deel zijner
J onderdanen
door Salmanassar IV, koning
Yr iërs, ingeg der Ass
vangenschaP
weggevoerd.
g8
HrabanusMaurus(oo
Maurusook Rhabanu8 of Rabanu8), D.
eb.
8,
8 in 776 te Mainz, werd in 803 directeur
der kloosterschool te Fulta, was van 822-842 abt
te Fulda, werd in 847 aartsbisschopP van Mainz;
$est. 4 Febr 856 te Winkel in Rheingau;
g hijJ maakte
zich zeer verdienstelijkdoor het klooster- en het
schoolwezen te verbeteren en voor de beoefening
van de D. taalvandaar
zijn eerenaam Primus
(
p for Germaniae); zijn ene cloP aedie De
^ ae-ce
universo libri XXII" omvat het weten van zijn
tij d.
Hrads in hooggelegen deel van de stad Praag8 met
de koninkl. burcht en den dom.
r. zi riv.
Huallaga,
^^
J van de Amazone in Peru, ontden Cerro de Pasco, lengte
springt
^ 1200 M.
P ^opP
Hubertus,^ De Heilige,
9 was on^g. van 709-728 bisschoPte Luik, naar men wil daarvóór hofmeester
van den Frankischen koning8 Theodora II,gest
est. 728;
• J is de patroon
der J8
jagers; de legende
verhaalt, dat
8
P
eens, toen hijJ op
P een feestdagg op
PJjacht was, hem een
hert verscheen met eenouden
kruis tusschen de
8
horens en dat dit wonder hem een leven van boete en
bespiegelingdeed kiezen.
vorstelijk jachtslot, tegenw.
Hubertusburg,
$'^
g
asthuis en krankzinnigengesticht bi Oschate in
8bij
het Saksische distr. Leipzig. -- De Vrede van H.,
H. 15
Febr. 1763,> maakte een einde aan den Zevenjarigen
>8
Oorlog
g((tusschen Pruisen, Oostenrijk en Saksen).
Hubli, stad in het Z.W. van Eng.-Indië,
in het
8
presidentschap
residentscha
Bombay;
• zijde^ de
Y 60 000 inw. ;
en katoen-industrie.
Huch, Ricarda D. schrijfster,
J
geb. 18 Juli 1864
Brunswi'k
met den arts E. Cete Brunswijk,
J ' 1898 gehuwd
8
dratoni woont te Munchen; schreefedichten,
g
ma's romans :^^Aus der TriumPhgarse" 1901, enz.
-romantische werken Die Geschiehgeschiedkundig-romantische
ten van Garibaldi") enz.
Huchnall Torkard, stad in het midd. van En8eland, in hetaafsch.
16 000 inw.;
graafsch.Nottin ham;
g
textiel-industrie; Byron
(z.a.)
^
( ) ligt
^ er begraven.
8r
Huddersfield
in
^ stad in het N.O. van Engeland,
8
hetaafsch.
York (West-Riding),
^
g aan de Colne en
het Manchester-Hudder8 ieldkanaal ; 108 000 inw.;
wol-industrie.
Hudibras. Zie Butler.
Hudson, hoofdriv. van den N.-Am. staat NewopP
den Adirondacks op
York, ontspringt
P ^
P 1200 M.
hoogte en mondt uit in de baai van New-York, 520

K.M. lang,
an
voor stoom8 240 K.M. ver ( tot Albany)
bootgin bevaarbaar.
Eng. zeevaarder, geb.
Hudson, Henry,
y g
8 omstr. 1550;
hij
J ondernam van 1607-10 vier reizen naar de
Noordpoolstreken.
De 3e reis deed hijJP
op kosten van
P
de Ned. 0.-Indische Compagnie
P8^ en vond toen oP;744 °
N.Br. den mond van de naar hemenoemde
Hudg
son-riv.zie
( ook op
P Vlieboot..) H. voer op
J laatP zijn
ste reis (1610) door de naar hemenoemde
HudS
son-straat en Hudsonbaai; hij^Jwerd opP de terugreis
8T
door muitende matrozen met zijn
J zoon en enkele
getrouwen
in
een
boot
aan
de
golvenprijs
e
even
8
g
8g
en nooit meer teruggevonden.
$g
Hudsonbaai, N.-Am. binnenzee, tusschen Labrador, Keewatin en de Pool-ei1.,1222 260 K.M. 2, 1600
K.M. lang,
g tot 960 K.M. breed, in doorsnede 128 M.
diep,
P door de 800 K.M. lange
8 Hudsonstraat met den
Atl. Oceaan verbonden en door de Fox-straat met de
N.-IJszee; wegens
het ijs
J is de H. slechts van Juni
B
tot Octoberv oor de scheepvaart
open.
De HudsonP
P
straat werd in 1517 door Cabot ontdekt; in 1610
evenals de Hudsonbaai dogr Hudson bevaren en
naar hemenoemd.
8
Hudsonbaai-landen vroeger
^ de bij
0 den vrede van
Utrecht in 1713 aan de Engelschen
toegewezen
6^wezen
lan8
den rondom de Hudsonbaai, Canada, Nieuw-Schotland eneheel
Eng.-Amerika
omvattend; na de afg
g
scheidingvan Britsch-Columbia sedert 1869 tot Canada behoorende; vroeger
van de Hudsong eigendom
8
baai-coma
p^ ie welke door een charter van 2 Mei
1670 souvereiniteitsrechten verkreeg,
g maar sedert
1869, toen de Eng.
over ^regeering
g
8 haar grondgebied
8^ g
nam, enkel nog als een handelsgenootschap voor den
handel in bont bestaat.
Hué, hoofdst. van Anam in Fr. Indo-China,
15 K.M. van de monding
^ opEuro8 van de Hué-rivier,
wijze
ijze versterkt, 50 000, bijnauitsluitend
Peesche w
Anamietische inw.; de belangrijkste
arnizoens8
P laats van Achter-Indië; zetel van den Fr. residentgeneraal; geschutgieterij
8
^ J ; scheePswerven.
1. van
hoofdpl
Huenetenango,
^^ stad in Guatemala, hoofd
aan de Rio Sale8a; 10 000 inw.
• departement,
P
Huelva,^ stad in het Z.W. van Spanje,
P 1 hoofdst. der
prov. H. (10 080 K.M 2. ; 310 000 inw.),29 000 inw.;
haven.
Huércal-Overa,
^ stad in het Z.O. van Spanje, in
derov.
P Almeria; 16 000 inw.
der
Huesca, stad in het N.O. van SPanej hoofdst.
^
prov. H. 15149 K.M2.; 248 000 inw.; Aragon),
12 000 inw.
ijver en criticus,
Huet, Coenraad Buskeu Ned. schr 9
ge, studeerde
de te
8 eb. 28 Dec. 1826 te 's-Gravenha g^
Leiden, Lausanne en Genève, werd in 1851red.
bij^J
P
de Waalscheem.
later ontJ aar
g te Haarlem, ^nam 11 jaar
sla8^
wijl
wijlhij
hijvoor het meerendeel der gemeentenaren
8
te modern was. Tot 1864 bleef hijJnog
8voorganger
van het moderne deel zijner
vroe ere
ggemeente,
8
werd daarna redacteur van de Haarl. Courant. HijJ
schreef ook een reeks letterkundige
g beschouwingen
g
in de Gids, waaruit z 0
ijn groot
werk Litterarische
^
Fantasiën en Kritieken" (2e dr. 1881-89, 25 dln.)
ontstond. In 1868 verscheen zijn
J roman Lidewi Jde".
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In datzelfde jaar ging
hij als redacteur van de Java8^8^
bode naar Batavia, richtte daar eenige
jaren later
81
een eigen
van
^
8 courant oP, het „Algemeen Dagblad
Ned.-Indië", verliet wederom enkele jaren
later Java
l
en vestigde
J waar hijJ zich uit8 zich in 1876 te Parijs,
sluitend aan de letterkunde wijdde.
HijJ overleed er
J
1 Mei 1866. Behalve de hier bovengenoemde
werken
8
godgeleerd
liet H. nogg tal van andere boeken na opP8
8
en letterkundiggg
gebied; ook veel correspondentie
P
van hem verscheen na zijn
J dood.
Hufeland Christoph Wilhelm, beroemd D.geneesg
heer,eb.12
Aug.
te Lan ^ensalza, hoogleeraar
l;
^
g
te Berlijn,
est.
25
Aug.
1836.
Van
zijn
werken
is
J ^
J
g
vooral bekend„Makrobiotik" („of de kunst het men schelfJ
ke leven te verlengen",796 ), dat in bijnaalle
Eurofeesche talen en zelfs in het Chineesch vertaald is.
van Johannes AdriaHut van Buren,
^ pseudoniem
Ps
nus Heug Azn., 8eb. 5 Mrt. 1843 te Avezaath,^g
gest.
Juli 1910, Ned. letterkundige,
8 schreef romans :^^De
Mannen van St. Maarten" (1882), ,De laatste der
Arkels"1881
enz. Na zijn
(
J dood is ook bekend8e^ de
schrijver
worden dat hij
schrijver was van de roman Ki p peveer" door Cosinus, een tegen
P
8 de orthodoxe poli-ticiericht
boek, dat in 1888 verscheen en veel
g
opzien
baarde.
P
Hugenoten Fr. Hugenots, uit Ignots
eedgenoten", zooals de Protestanten te Genèveenoemd
g
warden), oorspr.
en later de algemeene
P een spotnaam
P
aanduidin
aanduiding
voor de Fr. Protestanten. Na het begin
^
der Hervormingn
8 Duitschland bleken ook in Frankrijkaanhangers
$ daarvan te zijn
J en, hoewel zij^ door
Frans I onderdrukt werden, nam hun aantal toe,
inz. na het optreden
van Calvijn,
zij werden
P
^^ en zij
reeds spoedig
P ^ in de arti'
P J-verdeelin8 , die aan het
Hof bestond, betrokken. Toen het huis Guise te8enover de Protestantsche Bourbons(Anton van Navarre,
Lodewijk I Vondé onder Frans II aan het Hof de
overhand kreeg,
^ hadden de H. zware vervolgingen te
doorstaan; huno
' , in 1560, om den koningg en
P ^^
de Guises bij
^ Amboise ggevangen
8 te nemen, mislukte
en 1200 H. stierven door beulshanden. Onder den
minderjarigen
Karel IX zag
g
g de koning-moeder
g
Catharina de Medici zich aanvankelijk
genoodzaakt,
J^
oPde H. te steunen en verleende zij
J hun, na het
godsdienstig
twistgesprek tePoissy
Poiss (3 Sept 1561).)
8P
door het edict van St.-Germain
J
Sgewetensvrijheid
17 Jan. 1562); aan de Protest. edelen werd opP hun
()
vrije uitoefening
goederen
de vrije
g
B van hun godsdienst
g
toe
toegestaan;
doch het bloedbad van VassyY (1 Mrt.
g
15b2),
het gevolg
),
ae bbijJ
^
$ g van hertogg Fran s de Guise
gelegenheidg
van een godsdienstoefening
8 der H.
aanrichtte, veroorzaakte den 1 en H ugenoten-oorl0 g
waarin de Protestanten bijJ Dreux verslagen
g werden
19 Dec.); doch, nadat de hertogg de Guise vermoord
waseworden
werd hun, bijiden vrede van Amboise,
B
(19 Mrt. 1563) binnen bepaalde
kringen
vrij
P
8 de vrije
uitoefeningvan hun godsdienst
verzekerd. Toen
S
later door het edict van RoussillonAug. 1564)
deze vrijheid
weder beperkt
in September
^
P werd, brak
P
1567 de 2e Hugenoten-oorlog
g
g uit; 2700 Protestanten streden bij
b St.-Denis (10 Nov.) met heldenmoed
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tegen
en toen Condé
^ een zevenmaal sterkeren vijand
zich met de hulptroepen van keurvorst Johan
Casimir van de Palts vereenigde
en Parijs
J be8
dreigde, werd bijJ den vrede van Longjumeau
(27
(
g^
Mrt. 1568) het verdrag
g van Amboise weder hersteld.
De vervolging
derProtestantenduurde
evenwel
voort
8^^
en was oorzaak dat het tot een 3den Hugenoteng
oorlogg wam, waarin Condé bij
J Jarnac (13 Mrt.
1569) sneuvelde en Coligny, die het bevel
overnam,
,
3 Oct. bij
Niette genJ Moncontour werd verslagen.
g
8en
staande dezen tegenspoed verkrege
verkre en de H. toch
e (8
J den vrede van St.-Germain-en-LaY
( Aug.
1570)godsdienstvrijheid
)(behalve
behalve te Paris
Parijs)
J en
verscheidene vestingen,
de z.g.
g veiligheidssteden.
8
g
Het huwelijkvan Hendrik van Navarre, het jeugdige
hoofd der H., met Margaretha, de zuster des konings,
werd door het Hof benut om deerust
estelde
8
^
Protestanten, onder welke Col^9' ny , te Parijs
J te
doen vermoordende Bartholomaeusnacht, 23-24
Aug.
slach8 1572 , opP welken moord een algemeene
g
tin 8der Protestanten in de Provinciën volgde
( 000
g (30
in 2 maanden). De H. stonden toen opnieuw
oop
P
( 4e Hu ggenoten-oorlog) en bij den vrede van 24
Juni 1573 verkregen
vrije uitoefening van hun
g zijJg
godsdienst
in hun veiligheidssteden Montauban,
g
Nimes en La Rochelle en bovendien volkomon
gewetensvrijheid.
Koning
Hendrik III maakte
g
l^ Hen
aanstonds na zijn
(in 1574)
weder
J troonbestijging
J 8^8
(
)
een aanvang
met den strijdtegen de Protestanten,
g8
doch moest hun, daar zij
( 5e Hu genoten-oorlog),
g
ondersteund werden door hulptroepen uit de Palts
en door den ontevreden hertog8 v an Ale
^on
^bij
9 den
Beaulieu(Me 1576) ten slotte volle
vrede van BeaulieuMei
godsdienstvrijheid8
en tal van nieuwe veeliheidssteden toestaan. De stichting
van de Heilige Li a
gLig
Liga),, door de Guises, veroorzaakte in 1576 den
ben Hugenoten-oorlog
g
g en, daar het Hof de verdragen
weder schond, brak, in 1579,^ de 7 e Hugeg
ge
noten-oorlog
g uit, welke met den vrede van Flex
(12 Sept.
waarbij de oude voorwaarden weder
P 1580),, waarbi
werden toegestaan, eindigde. De dood van den
troonopvolger Alencon en het vooruitzicht, dat
Hendrik van Navarre op den troont
zou komen,
brachten een vernieuwing
g van de Liga
g te weeg,
6
welke weder tot een 8en Hugenoten-oorlog
voerde, doch de toenemende aanmatiging
^8 der
Guisesaf
in 1588 te
g Hendrik III aanleiding,
g^
Blois te laten vermoorden en zich in de armen der
Protestanten te werpen.
Toen hij
J echter met HenrP
drik van Navarre naar Parijs optrok,
hij o
op
^ werd hij
P
1 Aug.
1589 vermoord.ging
Hendrik van Navarre
uó
weliswaar, als Hendrik I V, tot de Kath. Kerk over,
maar verzekerde toch, door het edict van Nantes,
13 April
P 1598, de rechten der Protestanten. Na zijn
dood begonnen
de8ewelddadi 8heden o Pnieuw. Onder
8
Lodewijk XIII werd in Béarn in 1620 het Katholicisme weder meteweld
hersteld en de Protestanten
8
kwamen onder aanvoering
S der beide broeders, den
hertogg van Rohan en den prins
van Soubise^ opnieuw
P
P
in verzet en verkregen
van MontP
8 bijJ de capitulatie
llier, 21 Oct. 1622, de bevestiging
van het edict
Pe^
8^g
van Nantes. Daar echter het Hof de voorwaarden
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niet nakwam, begon in 1625 de
van het verdrag
BijJ dien oorlog8 werden de Protestanstrijdopnieuw.
P
ten te La Rochelle door de Engelschen
geholpen.
8 P
8
Nadat La Rochelle zich een jaar dapper
PP had weten
te verdedigen,
8^ werd het 28 Oct. 1628 door Richelieu
tot overgave
8 en bijJ het verdragg van Alais,
8
g gedwongen
27 Juni 1629, werd deolitieke
zelfstandigheid
der
8
P
g van LoH. vernietigd.
g
b In de 2e helft der regeering
dewi'k
^ XIV werd ook de vrijeuitoefening8 van den
godsdienst der Protestanten weder aangetast.;
oop
g
8
zie
streng
militaire wijzedoorgezette vervolgingen (zi
gg
en 23 Oct.
Dragonnades)
a9
) werden te baat genomen
8
1685 werd het edict van Nanteseheel
oPgeheg
)
Re
Protestanten( zie Refugiés)
ven. Honderdduizenden Protestanten
vluchtten daaropP naar Zwitserland, de Nederlanden,
En8eland en Duitschland ; anderen trokken zich terugn
P^uweg de Cevennes, alwaar van 1702-05 op
jke wijze
oorlog
teen hen werd evoerd
zie
(
8
J
g 8
zij aan houCamisards) . Ook in de 18e eeuw werden zij
dend verdrukt. Eerst de meer verlichte denkbeelden,
welke zich teen
8 het einde van die eeuw baanbraken,
brachten meer toegevendheid
tegenover
hen mede.
8
g
Lodewijk
XVI8gaf in 1787 bij
J een edict aan de
^
; Code Naterug;
Protestanten het burgerrecht
8de
g
8 J rechten als de
8 J burgerlijke
Poléon schonk hun gelijke
Katholieken hadden. Het aantal Protestanten is
echter in Frankrijkzeer gering
8 in 1900
6 g en bedroeg
16°
(Na de scheidinggvan Kerk en
^ oder bevolking.8 (
de Fr. officieele statistieStaat in Frankrijkgeven
g
meer, den godsdienst betreffend.)
keneen
cijfers
Sg
Hu hes David Edwin
Hughes,
^ ggeb. 16 Mei 1831 te Londen,
word in 1850 hoo8leeraar te Bardstown (Kentucky)
Y
(
en in 1853 te Bowlinggreen; hijJ is de uitvinder van
de naar hemenoemde
letterdruk-telegraaf; in
8
1878 vond hij
J het microP hoon (z.a. uit; gest.
8 22 Jan.
1900 te Londen.
prov.
Bengalen,
Hui, stad in de Eng.-Indische
P
S
8
in de div. Bardwan, aan de Hug li, de W. hoofd-uitmonding
8 29 000 inw.
g van den Ganges,
Hugo,
Hu 0 Victor Marie,Fr. dichter en schrijver, geb.
8
ver26 Febr. 1802 te BesanS on; op
leeftijd
P 15Jjarigen
g leeftij
hiJ reeds een onderscheidingvan de Académie,
(in
hij
( 1841 werd hijJ er lid van) voor zijn gedichten;
g
politicus,
aanvankelijkroyalistischwas een ijverig
PY
en Katholiek-gezind;
^Jpair
P van
^ in 1845 werd hij
g
Frankrijk
hij in het Wetgevend
g
J^ ; in 1848 kwam hij
Lichaam waar hijJ een beslist woordvoerder der democratischearts
^ P van
P J was; na den staatsgreep
1851 werd hij,
van Napog
J^ als een heftig
gtegenstander
leon III,> verbannen, en woonde hij
J eerst op
P het
daarna op PGuernsey;
eiland Jersey,
P
Y na 4 September
Y^
1870 keerde hijJ naar Parijs
J terug,
g^vanaf 1876 was hijJ
senator;^ggest. 22 Mei 1885. H. was het hoofd der romantische school en als lyrisch dichter van groote
8T
beteekenis Odes et ballades", 1821-26; „Les Orientales", 1829; Chants du crépuscule", 1835; „Les
rayons
et les ombres", 1840 >• ^^ Les contemplations",
y
P
1856 enz.). HijJ schreef verder dramatische werken
• Cromwell" 1827 Hernam" 1830, Le roi s'amuse",
Lucrèce
1832,
»Bor
^'a" 1833 enz.) en romantische
werken: Notre-Dame de Paris", 1831; „Les misérabies" 1862; L'homme qui rit", 1869 •uatre-

vin -treize",)
1872; enz.. H. schreef verder nog8
het meesterlijke
pleidooi
voor afschaffing
>J
P
g van de
doodstraf ,Le dernier jour d'un condamné" (1829),
deeschiedenis
van den staatsgreep
8
^ Pvan 1851:
„Histoire d'un crime" dat in één jaar 65 maal
herdrukt werd, hetolitieke
pamflet Na Poléon le
P
P
Petit" (1852).
graaf van Parijs en hertog van
Hugo de Groote,
Francië, zoon vangraaf
Robert uit het geslacht
der
8r
g
Ca ets
n9ers; hijJ nam de regeering
g
g waar voor koningg
Lodewijk
^ I V, die Bourgondié aan hem afstond;8est.
16 Juni 956; zijn
J zoon en opvolger was Hugo Ca pet
P
(zie
zie Capets ers).
de
uitwendige
bekleeding
der
organische
liHuid,
8
8
g
chamen, verder elk vlak en dun weefsel, waarmede
bepaalde
orgaP
^a
nen overtrokken zijn
J ((slijmJ
huiden, beenderhuiden,
enz.). De uitwendige H. des
menschen bestaat uit de
opperhuid
((epiP
pp
dermis) , de lederhuidco(
rium
) en het
onderhuidsch
celweefseltelg
(
cellulosa subcutanea). De belanS'rJ
ï kste van
deze drie is de 751. Loodrechte doorsnede van
lederhuid, die de menschelijke
f huid ((sterk verbestaat uit
^oot), a. hoornlaag,
8 b. slijmlaag,
door elkaare(vormen samen de opperhuid),
8
PP
vlochten bun- c. lederhuid, d. zweetbuisje,
J e.
dels bindweef- zweetklier, 1-evoelste
els,g.
9 vetP
g
sel, waartus- cellen in het onderhuidsch *celschen netten
weefsel, h. bloedvat.
van elastische
vezels. De opperhuid bestaat
uit een zelfstandigg
heid zonder bloedvaten en zenuwen, dus zondereg
voel en dient ter bescherming^ van de gevoeliger
8
8 lederhuid. Zij
) bestaat nogg weer uit twee verschillende lagen,
waarvan de bovenste hoornlaag
^ heet
8
en de onderste slijmlaag. Het onderhuidsch
celweefsel is een los vlechtwerk van bundels
zij met
bindweefsel, waarvan de ruimten aangevuld
zijn
g
n vetweefsel. In de lederhuid en ten deelti in
^ P^
het onderhuidsch celweefsel liggen
en de huidsmeerklieren de zweetklieren en de wortels der haren.
(Zie
ook bij
(
J Haar). De bovenste laag
g der
lederhuid draagt
In elkteP
^ de 8gevoelstepels.
e altj
^ e bevindt zich een haarvat of een tastlichaampje,
PJ waarin een of meer zenuwvezels eindigen
g
De H. beschermt de lager
g liggende weefsels
en organen
tegen
de te hevige
8
S
g inwerking
g van
uiterlijkeinvloeden, regelt
8 de warmte van het
lichaam door rechtstreeksche afgifte van warmte
en door verdamPin Svan het zweet en ten slotte ver-
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laat door de H. water het lichaam (hetzij in den
vorm van druppels,
zweet, hetzijJ in dien van damp,
PP
H.-uitwaseming).
g) Ook koolzuur wordt door de H.
ut^
scheiden. Vandaar dat een goede
verpleging
rP ging
g
eerwisseder H.door
( wasschen, baden, wrijven,
en doelmatige
lip gvan ondergoed
g van
g kleeding)
g
zeeroot
belang is voor de gezondheid.
Zie ook oop
g
8Tg
Brandwonden.
nabij
Hul be^en^gem.
g in het W. van N.-Brabant, nabij
de Belgische grens, 865 inw.
Prairiewolf of Coyote
Huilwolf, Prairiewol
^ (Canis latran8 ,
roofdier, behoort tot de fam. der Honden (Canidae)
jakhals
heeft eigenschappen van den wolf en den jakhals,
vuilgeelbruin,
van boven donkerder,
g
Poaten en
hals helgeel;
leeft in N.-Amerika.
g
Huissen
in Gelderland,nabij
nabij Arnhem,geHuissen, gem.
g
in de Veluwe en
deeltelijk
J in de Betuwe,gedeeltelijk
^
gedeelteliJ k in de LiJ mere 4518 inw. — H. behoorde
afwisselend aan Pruisen en
in den looper
tijden
P
aan Nederland, kwam 12 Juni 1816 voorgoed
aan
g
ons land.
Huisgoden.
Zie Laren en Penaten.
g
plantengeslacht
Huislook ( Semp ervivum tectorum
)^ P
g
uit de familie der Ve lanten ( Craso
sulaceën), ^
oeit bij
Jvoorkeur
op
rieten daken, onderscheidt zich door
zijn
J vleezige
g bladrozetten, waaruit
bloemsteng els opschieten.
De SemPs
P ervivums worden ook in tuinen wel
g ebruikt^bijiJ voor het afzetten van
randen. ZijJ hebben roodachtige
g of
geelachtige bloemen.
in
Huisselin
g en Neerloop • gem.
g
het 0. van N.-Brabant, nabijJ•
Rave752. Huislook
stein, 625 inw.
a. Bloem.
H uisorde v.Oran e. Zie llidderorden.
Huisvrede. Onder H. verstaat men de onschendbaarheid vanwonin
de g , die door art. 158 van de
Grondwet aan de burgers wordt verzekerd. Het binnentreden van een woningg tegen den wil van den bewoner is alleeneoorloofd
in de gevallen
bijJ de wet
g
g
of al emeenen
^algemeene
bepaald,
krachtens een bijzonderen
P
van een macht, door de wet aangewezen. Omart. 138 van het Wetboek van
treat H.-breuk zegt
Strafrecht:„Hij,
Hij die in de woningg of het besloten
lokaal of erf,^J
bij een ander in gebruik,
wederrechteg
lijk
wederrechtelij aldaar vertoe^ of, wederrechtelijk
f binnendringt,
zich niet opP de vordering
g den
g van of van wee
rechthebbende aanstonds verwijdert,
wordt gestraft
J
g
metevan
enisstraf van ten hoogste
^ 6 maanden of
g g
eldboete van ten hoogste
300".
geldboete
g
Huiszoekin
Huiszoeking, het doorzoeken van een woningg of
anderebouw
te vinden
gebouwom na te gaan
Po
g of daar sporen
misdrijf.Art. 110 van ons Wetzingepleegd
van een
J
boek van strafvordering
dat buiten hetgeP
g bepaalt,
val van betrapping
heeterdaad,
geen H.g
mag
g op
P
^
plaats hebben zonder verlof van de ArrondissementsP
Rechtbank. Ingeval
van dringende
noodzakelijkg
J
1?
heid kan de Rechter-Commissaris H. verrichten op
eisch van den Officier van Justitie: 1. in de woning
van den b Alaa e tegen
ga gis verg wien rechtsingang
waarin het misdrijfgepleegd
leend ; 2. in de woning,
^g^
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is; 3. in herbergen,
P
g koffiehuizen en andere openbare
P geschiedt
De H. eschiedt door den Rechter-Commissaris in tegenwoordigheid van den Officier van
Justitie. De eerste kan zich door den Kantonrechter,
de tweede door den Burgemeester
laten vervangen.
g
g
Geschriften, boeken en anderea
PPieren mogen
g niet
in beslaggg
genomen worden dan met uitdrukkelijke
van de Rechtbank.
machtiging
gmg
Huitzilopochtli,
welk woord verbasterd werd tot
P
V itzli
groote krïJgs- en nationale god
^tzli, de ^
g van de
oude Mexicanen en Azteken, voor wien de meeste
feesten werdenevierd
en aan wien talrijkemeng
schepoffers wordenebracht.
g
Huizen, gem. inA
het Z.O. van de prov. N.-Holland,r
aan de Zuiderzee, 5714 inw. Deem.
bevat, behalve
g
het dorp
de stoomtramlijn
J Amsterdam—
rP H. (aan
(
Hilversum), de landgoederen Oud-Bussum, N.Crailo en Z.-Crailo. Voor de visscherfJ is in 1854 een
havenebouwd.
g
,upon H., havenstad
Hull. 1) H. voluit Kingston
n9
York
aan de 0.-kust van Engeland,
in het graafsch.
gr
g
aan de uitmonding van de riv. Hull in
(East-Riding),g
de Humber; 278 000 inw.; de voornaamste haven
voor het verkeer tusschen Engeland
en N.- Europa;
g
P;
scheePswerven, machine-fabrieken, katoen en olie
fabrieken; zeevaartschool. — 2) H. stad in Z.-O.Canadarov.
P Quebec), aan de Ottowa; 18 000 inw.
Hulsberg,
g ten N. van,
g^ ggem. in het Z. van Limburg,
Valkenburg,1885 inw.
Hulst,^ ggem. in het Z.W. van de prov.
Zeeland, in
P
Zeeuwsch-Vlaanderen, 3473 inw.; omvat alleen het
stade H., dat van 1618-1795 een sterke vestin
was. Na 1795 werden de vestingwerken niet meer
onderhouden. H. ligt
aan den spoorweg
P
^
gTerneuzenGent. In de oorlogen
Frankrijk werd
g met Spanje
A ] en Frankrijk
herhaaldelijk
J belegerd.
g
ui f oliu8) , sierstruik, tot de fam. der
H ulst ( Ilex a4'
W n9
i er ewassen V
) behoorend, met im^ itaceeën
mergroene, leerachtige
g bladeren, die scha ^tekelie
ook in 't wild in
^
g tanden hebben. De H. groeit
dro e bosschen. Ze heeft roode bes-vruchten.
droge
Humanisme, d e wetenschappelijke
PP J richtingg der
Renaissance, welke in het leven en de letterkunde
der klassieke volken het voorbeeld van de menscheli'ke
volmaaktheid zag
J
g en, door een geestdriftige
g
g
oogde zich daarvan te doordringen.
-studie,en
A
g
Humanist e en aanhanger
Humanist,
g van deze richting.
g
Humansdor A
plaats in het Z. van de KaaPProv.
Humansdorp,
Unie van Z.-Afrika), dichtbij de kust opP
ong
g. 25°
O.L. v. Gr.
Humber,^ aestuarium aan de 0.-kust van Engeland
g
tusschen deaafsch.
Lincoln en York, gevormd
door
g
^
de monding
g van de Trent en de Ouse, 60 K.M.
lang.
g
14
Humbert (It. Umberto), koning
g van Italié geb.
g
Mrt.1844; hij volde
zij
^ vader Victor Emanuel II,
g
9 Jan.1878 op; 22 Apr.
trouwde hij
J met MarP
9 herha(geb.
geb. 20 Nov. 1851), dochter van zinJ oom
Ferdinand, hertog
Elisa^ van Genua en van prinses
P
bette van Saksen; 29 Juli 1900 werd hij0 te Monza door
den anarchist Bresci doodgéschoten.
vrijheer vongeb. 14 Sept.,
Humboldt,^ Alexander,^von,
P

i
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1769 te Berlijn, van 1792-97 was hij eerste mijndirecteur in de Frankische vorstendommen, in 1797
met L. von Buch naar Oostenrijken later
ging
naar Parijs
Parijs en Spanje;
P ] in 1799 ondernam hijJ met den
botanist Bonpland een reis naar Amerika en onderzocht Venezuela en hetebied
van den Orinoco, later
8
Cuba, Bogota
en Quito
hijJbesteeg8den Chimborazzo
Q
8
tot 5810 M., de grootste hoogte, tot toen toe door
P ging hij naar
menschen bereikt (in 1802); daarop
Mexico, en, na een oponthoud
te Havanna, naar
F
Philadelphia;
hijJ landde 3 Aug.1804 te Bordeaux, en
P
woonde daarna te Parijs,
J zijn
J verblijf
J aldaar nu en
dan afbrekende door eenige
politieke zendingen
^P
B hijJ
zijn
groot werk: „VoY8
a e aux régions
^
JJ
8^
ggaf te Parijs
é uinoxales"( 6 afd., 30 dln., 1811-26) over zijn
J
reizen in Amerika uit, waarbij hij veel medewerking
8
ondervond van beroemdeeleerden
en keerde in
8
1827 naar Berlijn
J terug,
8
8 alwaar hijJ voorlezingen
hield over natuurkundige
Hij
^ on^J
g aardrijkskunde.
1829
Rose
in
en
G.
dermam daarna, met Ehrenberg
9
ootsch uitgeruste expeditie
de door keizer Nicolaa8 Br^
F
naar het Altai- en Oeral• 8
eber
e en Chineesch
^
Dsoen8arï
Zee; vanaf 1830
P
J e en naar de Kaspische
woonde hij weder te Berlijn, nu en dan ten behoeve
zendingen
en stad verlatenvan eenige
gdie
8 diplomatieke
F
de; hij
J stierf aldaar 6 Mei 1859. H. heeft niet
alleen een onschatbaaroot
materiaal op verschil8rP
lendebied
der natuurwetenschappen
en zelfs oop
PP
8
b een
dat van het historisch onderzoek
i gebracht,
maar ook steeds den innerlijken
samenhang
^
g en het
zijn der dingen
aan wetten onderworpen
rPzijn
8 weten aan
tot een
te toonen en de afzonderlijke
J verschijnselen
empirisch
F
6geheel weten samen te vatten; daardoor
werd hij
^ en morPhoJ de stichter van de klimatologie
lo8^
'e^van de hPsic&
F
8eoY der zee en van de plantengraphie. Zijn voornaamste werk is ,Kosmos"5
( dln.,
1845 —62).
en
Humboldt,
,^J"heer von, D. geleerde
8
, Wilhelm,
staatsman, broeder van Alexander von H., S eb. 22
Juni 1767 te Potsdam; hij
J woonde van 1789-90 te
Erfurt en Weimaren vanaf 1794 te Jena. Met Schiller
stond hijJ in nauwe vriendschapsbetrekking
Ps
8 en ook
met Goethe,
^ te
e, Dalberg
9 e. a. ,; van 1797-99 was hij
in
e 1801 Pruisisch minisParijs
P ]^
J en daarna in Spanje,
ter-president,
^ van 1806-1808 gevolmachtigd
g
g
P
minister te Rome; in 1809 was hijJ belast met het
beheer dergodsdiensten onderwijs-aangelegenheden
8
bi'
bij het ministerie van binnenl. zaken te Berlijn;
J de
van Pruisen en de stichgeestelijke
eesteli ke wedergeboorte
8
tin gder Berli nsche
universiteit waren in hoofdzaak
J
zijn
gevolmachtigd
g minister
^ werk. In 1810 werd hijJ8
te Weenen, vanaf 1816 te Frankfort aan de Main; hijJ
nam deel aan de stichting8 van den Bondsdag,
8 later
werd hijJ lid van den staatsraad en in 1819 van het
staatsministerie; hijJ nam,^ daar hijJ een tegenstander
$
van Hardenberg
P zijn JontslagSen
9 was,^ reeds spoedig
woonde daarna meestentijds te Tegel, waar hij 8
overleed. Hij
verdienstelijk eApr.
P
J heeft zich verdienstelijk
Jtaalstudie,
maakt door zijn
vergelijkende taalstudie inz. door
zijn
P het eil. Java"
J werk ^^Over de Kawi•taal op
(1836-40). Ook als dichter was hij een man van
beteekenis.

Humboldt-baai. 1) Een baai van den Gr. Oceaan,
in California; 3-4 K.M. breed, 25 K,M. lang.
g -2) Eengolf aan de N.-kust van Nieuw- Guinea
aan deens
tusschen het D. en Ned. gebied.
Srg
Humboldt Rivier, riv. in den N.-Am. staat Nevada,
komt van de Humboldtber
g en (tot 3677 M. hoog)
en stroomt uit in het Humboldtmeer(
35 K.M2). De
Humboldtmeer 350
volgt
den loopPvan de H.R.
Foorwe8
^
wijsgeer
en geschiedschrijver,
Hume, David, Eng.
88
J
P 1711 te Edinburgh,
8eb. 26 Apr.
8^ van 1767-69 was
hij
^J onderstaatssecretaris,8 gest. 25 Aug.
8 1776 te
Edinburg;
J was een invloedrijk
^J en scherpzinnig
ghij
rP
8
scepticus
en de grootste
speculatieve
geest
uit het
F
^
P
g
Engelsche
„verlichtin
d erk; als een klassiek
8
^"-ti
^P
werk wordteroemd
zzijn
i jn „HistorYof Engeland"
8
g
(1763).
Hummeloo-en-Ke
elgem. in den Achterhoek
pp ,g
van Gelderland, tusschen Doesburg
g en Doetinchem,
3031 inw. Deem.
-Ke
g omvat de dorpen
rP
PPe
Hummeloo, Drempt
P en Hoo
8 -Ke
PPel en de buurt
Elderik.
Humpata,
P , Boerenkolonie (onder eigen
8 bestuur)
in het distr. Mossamedes in het Z.W. der Port. W.Afrik. kolonie An8ola
door 270
^; in 1880 gesticht
8
Transvaalsche Boeren; thans een aanz,emeente.
8
Humphrey,
g Y,hertog
8 van Glocester, zoon van Hendrik IV en broeder van Hendrik V van Engeland.
Zie op
P Jacoba van Beieren.
Humes,^ de bovenste, plantendragende
laagg aarde,
P
S
in en8eren zin de zich in die laagg bevindende, door
het vergaan
van plantaardige
P
8 en dierlijkstoffen ontg
stans bruine of zwarte massa. Zij bestaat uit de elementen : koolstof, waterstof, zuurstof en ten deele
ook uit stikstof. Naarmate de ontbinding8 verder
vordert, wordt de H. rijker aan koolstof en stikstof.
De H. draagt
sterk bij 11tot de vruchtbaarheid van
dengrond.
Hundredweight
of Centwei
g
9 ht
! Eng.
g handelsge8e
wicht =112 Eng.6P
ponden = 50,802 K.G.
Hunebedden of Hunnebedden noemt het volk de
uitote
begraafplaatsen
^ rotsblokken opgetrokken
P8
uit voorhistorische tijden.
Zij
J
^zijn
0 in verschillende

,‘..
ti.

«

I,.••• •áiá
•,

753. Hunebed aan de Lage Vuursche.
gangsoorten verdeeld,
, de cromlechs z.a,, de9
n9 en
heuvelgraven en ten slotte de ei6 "ke H. die be-

HUB.
gerangschikte,
ruwe steenklom^
staan uit rregelmatig8
insluiten. Zijn ze van
n welke een
Pe,begraafplaats
een deksteen voorzien,, dan heeten zijJ dolmen(de Pr.
naam voor H.).
g
) Die, welke in ons land gevonden
wordenin
(inDrente,, verder één bijJ Noordwolde in
Groningen
en één in de Lage
g Vuursche in Utrecht),
g
g
grootste steenen
door deksteenen afgesloten. De gr
z rJijn
ervan wegen
g soms tot 50 000 K.G. BijJ het onderzoek
endom zn verklaard, heeft
der H. die tot rijkseigendom
J zijn
g
die zekerheid
men urnen,
p
,wapens
P ,enz. aangetroffen,
dat het begraafplaatsen z jn uit het steentijdpeven ,^J
perk. De meeste H. vindt men in Scandinavië,
verder in Pommeren, op
Rugen, in de Pruis. prov.
P
P
Saksen en Hannover, in Engeland
en Frankrijk,
g
in het Z. van Rusland en in de Krim.
Huning
en ^stad in Opper-Elzas
aan den Rijn,
J aan
PP
het Hiinin ger Zijkanaal
(van
het Ri n-Rhone-ka(
J
0
naai 3600 inw.; analine- en sigarenfabrieken ;
voormalige vesting;
14 Apr.
1814 werd deg
vesting
g
P
aan de Oostenrijkers
Oostenrijkers en Beieren overgegeven en in
1815eslecht.
p
Hunnen, Aziat. nomadisch ruitervolk, dat, na de
Alanen in 375 n. Chr., overwonnen te hebben, den
Don overtrok en het Gothische rijk
J van Ermanrik
verniet' e ;• het nam, in vele stammen verdeeld, bezit van de vlakte tusschen de Wolga
g en den Donau.
Onder Attila z. a.) bereikte hun macht, waarvan
het middenpunt
destijds
destijd de Theiss-vlakte vormde,
P
hoogtepunt; onder diens zonen (na 454) wisten
voorn. de
de onderworpen
rP volken zich te bevrijden,
Geiden
en 0.-Gothen, waaropP de Hunnen zich over
P
de Pruth en den Djnper
JP terugtrokken; vanaf het
einde der 5e eeuw verdwijnen
zijJ uit de geschiedenis.
p
J
Hunsel gem. in Limburg,
Hunsel,
p aan de Molenbeek,
1120 inw.
Hunsruck,( Hundsrucken, d. w. z. „de hooge
g rug"),
kalk-leisteen-plateau
in de Pruis. RiJP
nrov., tusP
schen den Rijnen ae Moezel, de Saar en de Nahe;
met de van het Z.W. naar het N.O. looPende beboschte heuvelruggen
( denWa^Sg van het Hochwald (in
derbeskopf
P 816 M. hoog),
g ) van het Idarwald (Idaroon
kof,
P 745 M. ,) van het Lutzel- en het grooteSwaldSimmerko
g)
(
Pf, 656 M. hoog).
Huttin don graafsch. in het Z.W. van Engeland,
Huttingdon,
g
946 K.M2., 48 000 inw. ; de hoofdst. H. aan de Great
Ouse, 4 000 inw.
Hunsin n stad in het N.O. der Ver. Staten
in den staat W.-Vir ' ië, aan de Ohio; 31 000 inw.
Hun ad^ comitaat in Hongarije (Zevenburgen)
g )
genaamd
naar het berg7783 K.M2., 340 000 inw.;
g
p
slot H. de oude burcht der CorvinersHun
yady's )
(
bij
Eisenmarkt, bergachtig, woudri k, besproeid
P
0J
door de Maros; veeteelt, mijnbouw;
hoofdst. Deva.
^J
Janko in de Servische
Hunyady,
Hun ad Joh. Sibin'amin
?
(
volksliederen),Hong.
g held,^pgeb. in 1387 te HunYad
in Zevenburgen; in 1438 werd hij banus van Servié
en; hij dreef in 1443
in 1442 woiwode van Zevenburgen;
de Turken over den Balkan terug
g en nam, na den
ongelukkigenslag
sla b 0j Varna ((10 Nov.444 , als rijksJ
stadhouder de regeering
g van Hongarijewaar voor
8
Ladislaus V; hijJ verdedigde Belgrado in 1454 tegen
ep
Mohammed II, 8 est. 11 Aug.
Zij
g 1456 te Semlin. Zijn
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zoon, Matthias H. kwam in 1458, als Matthias I
op
g troon.
P den Hong.
Hun:e, Oostermoersche Vaart of Drentsche Diep,
riviertje
Drente, stroomt langs
den N.O.
J in de prov.
gs
P
voet van den Hondsruggnaar het Zuidlaardermeer,
verlaat het aan de N.-zijde, waarna
de benedenloop,
p,
gekanaliseerd,
deel uitmaakt van het Schuitendiep,
P,
dat naar Groningen
p uitloopt.
P
Hurdwar. Zie Hardwar.
in de Ver. Staten
Huron of Huronischeormatie,
f
(ten Z. van het Bovenmeer)) zooveel als kristallijn.
scha leiformatie.
Huronen,^ Wyandots,
vroeger
e
y
p een machtige
gIndianenstam in N.-Amerika, die tot de groote Irokeesche
taalgroep
$^ P behoorde en ten 0. van het Huronmeer,
inz. in het tegenw.
Z.-O.-Canada ggevestigd
p
p was;, deze
stam werd in de 17e eeuw door de Irokeezenedeelg
telijkuitgeroeid
pengedeeltelijk verstrooid. Den
naamHurons
—
wilde
zwijnskoppen)
kre
en
"
van
g
zij
(
de Franschen om hun eigenaardige haardracht.
Huronmeer (Eng. Huronlake), meer in het N.O.
van N.-Amerika,edeeltel
9jk tot Canada en pedeelg
telijk
staatMichi
Michigan
J tot
g
, 62000K.M'. •,
176 M. boven den zeespiegel, tot 525 M. diep,
0.P,
kust ervan is dicht bevolkt; het is zeervischri'k
J terwilJJ
de oevers zeer houtrijk zi n; met het Michigangan
meer is het door de Straat van Mackinac, met het
Bovenmeer door de Straat van Sainte-Marie,, door
de Saint-Clair-riv. met het Saint-Clair-meer en door
de Detroit-riv. met het Erie-meer verbonden.
van een Indiaansch
Hurricanep
( En ., gevormd
p
woord), orkaan, inz. de wervelwinden, die van Juli
tot October over W.-Indië strijken
strijken uit het Z.O.
komend en naar de Ver. Staten of naar den Golfstroom verder trekkend.
Hurwenen,em.
g in Gelderland,, in de Bommelerwaard, aan de Waal, 565 inw.
Hus (Czechisch =gans) of Huss Johannes, een
Boheemsch Hervormer,eb.
g omstr. 1369 te Husinetz, werd in 1398 hoogleeraar
en in 1402 tegelijkerb
tijdpastoor
aan de Bethlehemskapel
P
P te Praag;
p^hij
9
ijverde,
door de eschrifg
daartoe
ten van Wide/
aangespoord, zeer tegen
p
het bederf in de Kerk,
zonder echter haar leer
aan te tasten, zoodat hijJ
in det^
bleef J
bij konin
g Wenzel, alsmede bij
den aartsbisschop
PSbynko
y
en bij
9 de z.g.
8.„Boheemsche natie" d. w. z. de
Boh. studenten aan de
universiteit; hijJ lokte, als
ontwerper
rp van het decreet
van 18 Jan. 1409, uit dat
754. Hus.
aan de Boh. studenten een
zoo sterk overwicht werd
e even dat omstreeks 5000 Duitsche studenten
gegeven,
emigreerden.
Hierdoor verwierf
^
P
zij
de koning
g steun van de Boh. partij
P J voor zijn
in zake het pauselijk
J schisma en Hus
P
P
43
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in zijn
^ verzet tegen het besluit der Universivan W iele f voor ketteit waarbij
^ 45 stellingen
8
tersch verklaard werden. Tengevolge van een bezwaarschrift dereesteli'ken
werd H. naar Rome
J
8
opontboden
en,^ daar hijJ niet verscheen, werd hij^ in
p
1410 in den banedaan.
In zijn
„De
J geschrift:
S
8
ecclesia"1413
en oop
J
J zich opP den Bijbel
^)beriepPhij
een algemeen concilie, begaf
8 zich in 1414 met een
naar Constanz,
vrijgeleide van keizer Sigismund
9
doch werd daar 28 Nov.evan
en
en,
8 genomen
g
8
hij zich niet aan het Concilie wilde onderwerdaar hij
werd 0
hij 6 Juli 1415 als een aartsketter verpen,
brand. H. was 'ook een bevorderaar van de Czedaarchische taal en een der voornaamste schrijvers
J
inredicatiën
tractaten,
brieven,geestelijkelie^P
^
deren).
Hussieten waren de aanhangers
van Joh. Hus in
g
Bohemen,
> die, na den dood van koning
8 Wenzel in
1419, keizer S'^9ismund niet erkennen wilden endaardoor aanleiding
tot de Hussieten-oorlogen.
8 gaven
gg
Z6j werden verdeeld in de minder heftige
8 partij
P J der
Calixti'nen
die vóór alles den kelk (calix) ook voor
J
leeken bijJ het H. Avondmaal eiachten (daarom ook
s ecie d. i. „onder
wel Utr^uisten^ van sub utraque
q p
beiderleiedaante"enoemd
en de strengere
genoemd)
8 TaboS
rieten aldusenoemd
genoemdnaar hun steunPunt, de vestin8Tabor )^welke alles verwierpen,
wat niet uit
rP
was. Ziskia, de aanvoerder
den Bijbel
te bewijzen
J
leger bij
bi
der laatsten, versloegS in 1422 een keizerlijk leer
Deutschbrod; na zijn
J dood, in 1424, kwamen de
'ossen aan het hoofd der Taborieten,
beide Pr
behaalden een overwinning8bij
J Aussig8 in 1426 en een
bi'J Miess in 1427, verwoestten Bohemen en vielen
ook in Duitschland binnen. Na nog een overwinning
8
bij
6 Tauss,^ in 1431^ bevestigde het C oncilie te Bazel
in 1433 de z..8vier Prager-artikelen
van de Calixtï8
J
nende
P
8 in de volks^ kelk ook voor leeken, prediking
goederen, strenge
taal uitlevering88
der kerkelijke
8 kerzelf in de
keliJ
ke tucht,^zelf)
ook voor degeestelijkheid
actaten". De weerstrevende TaborieCompactaten".
»8er Com
ten werden 30 Mei 1434 bijJ Bóhmischbrod verslagen.
8
0 Pden landdag^te Iglau,
5 Juli 1436, werden de
8
doch
zoowel
koning
Si
Com actaten bevestigd,^
8 9 isPius II bemund als Albrecht II en in 1462aus
P
proefden ze opgeheven
te krijgen. Eerst in 1485
P
P8
kwam te Kuttenberg6
een8
godsdienstvrede tot stand.
Na de Duitsche Hervorming
8 H. zich
^ sloten eenige
oPden grondslag
^
8 van de Con essio Bohemica, in
1575, bijJ de Protestanten aan,^ terwijl anderen tot de
Kath. Kerk te keerden • resten der Taborieten
werden in later tijdals Boheemsche Broeders (z.a.)
bekend.
Hutten Ulrich von, een D. strijder voorgewetensvrijheid
in den tijdder Hervorming,uit een oud
J8^
Frankischeslacht
eb. 21 Apr.
P 1488 opP het slot
^8
g
Steckelberg bij Fulda; hij studeerde aan D. universiteiten en ook te Pavia en Bologna en nam in 1513
r; hij
leger;
J
voor korten tijddienst in het keizerlijk le
maakte zich bekend door aanvallen (in geschriften)
op
J verdeP hertog
8 Ulrich van Wurttember9 en door zijn
den Dominicaanschen indiging
8en
van Reuchlin tegen
8^8
quisiteur Hoogstraten, werd in 1517 door keizer

Maximiliaan als dichter bekroond; trad daarna in
dienst van aartsbisschop
P Albrecht van Mainz en
sloot zich in 1519 aan bijJ den Zwabischen Bond,^ die
8gericht was tegen
S hertog
8 U lrich van W urttember9 .
Met Franz von Sickingen en Luther trad hijJ in ver; Roomsche clerus werd door
binding;
hem in tal8de
rijke
eschriften
zonder eenige^ verschooning8aan geg
8e
vallen. Bij
vond hij
J Sickingen
n9
J een toevlucht,, na
diens sneuvelen nam hijJ de vlucht en stierf 23 Aug.
g
1523 op
P het eiland Ufnau in het Zuricher meer. Hij^
was een der vrijmoedigste
en stoutste mannen van
J
g
zijn
tijd.Bekend
gebleven
zijn uitroep:
De J8
J
P is »
we
tenschaPPen bloeien, de geesten
ontwaken; het is
8
een lust te leven 1"
Huxley,
Y,Thomas Henry,
y Eng.
8 natuuronderzoeker,,
8geb. 4 Mei 1825 te Ealing
8 bij
J Londen, van 1846-50
was hijJ scheepsdokter
bij
^ditie
P
J een expeditie
]? naar den
Grooten Oceaan; in 1854 hoogleeraar
aan de mijng
bouwkundige school te 8
Londen, van 1863-69 hoog-leeraar in de ver8J
eli kende anatomie aan het ,Collee
en vanaf 1870 lid der commissie
g of Sur eons"
8
tot bevordering
8 van wetenschappelijkonderricht;
in 1892 werd hijJ lid van den Geheimen Raad; gest.
g
29 Juni 1895 te Londen; hij was een geestverwant
van Darwin en schreef een aantal natuurkundige
werken.
prov. Luik, aan de
Huy
Y of Hoei, stad in de Belg.
8P
Maas 14 474 inw. — In 1595 werd H. oPlast der Staten-Generaal bij
^ verrassing
g8genomen door Héraugières (z.a.); 22 Aug.
1^ 1703 door Marlborough
^ en Coehoorn veroverd.
Christiaan, Ned. staatsman, geb. om Huygens
Yg^
str. 1555 te Ter Heden
zijn 27e
Y bijJBreda, ^werd opPJ
jaar secretaris vanrins
Willem I en vervolgens
van
P
B
den Raad van State. Hij^is o.m. bekend wegens
g zijn
hulp
P bij
J de ontvoering
8 van het kind van Willem
Jan8z. van Hoorn, dat zich bij
. gezant te
J den SP8
Londen in"zelin
bevond.
Hij0stierf 7 Febr. 1624.
$^J
g
Zijn
tweede zoon,
J
Constantijn Huygens,
Yg
heer van Zuilichem,
Zeelhem en Monnikenland was een dichter
en staatsman,eb.
4
8
Sept. 1596 te 's Gravenha1^^
e • reeds voor
zijn
18e J
jaar had
hij
J
J
zijnuniversiteitsstudie beëindigd
S en
vestigde
zich in den "
8
Haag
g als advocaat.
HijJ deed daarna reizen
naar Engeland
en Ve8
755. Gonst. Huygens.
netië ging vervolgens
Y8
g
nog
g
8 2 maal alsgezantschaps
secretaris naar Engeland,
^ waar hijJ tot ridder
8
werdesla
gen. Na Maurits' dood werd hij
11 eerst
8
raad en rekenmeester en daarna geheimschrijver
van Frederik Hendrik, hij bleef dit, ook onder de
jaar lang;
beide volgende stadhouders 62 jaar
8^ zijn
11 n ar
beid als zoodanig8 soms onderbrekend voor diplomaP
Frankrijk en Engeland.
tieke zendingen
Hij0
g
8 naar Frankrijk

HUYGENS—HYDRAULISCHE PERS.

675

10 Mrt. 1827 te
behoorde tot de intiemen van den „Muiderkrin " Loyson, Fr. kanselredenaar,eb.
$
te
en ontving
zijn buitenverblijf Hofwijck bij Voor- Orleans, werd in 1854 leeraar der dogmatiek
g
$ op
burgok
gaarne
geletterde
gasten.
Hij schreef P un - Nantes, in 1862 trad hijJ in de Orde der Carmelieten;
$
$
$
$
vrijmoehij met groote
tige
^
g
g $gedichten en verder tal van geschrif- als kanselredenaareeselde
8 en $geestige
ten, ook in het Fransch en Latijn.De Zeestraat van di heid de misbruiken in de Kerk; hij beantwoordde,
om te zwijgen met zijn uittreden
's Gravenha8 ge naar Scheveningen
is volgens
zijn in 1869, hetebod
g
S
g
ontwerP aangelegd. H. stierf 28 Mrt. 1687 te 's Gra- uit het klooster; tengevolge daarvan werd hij$eëxcommuniceerd; hij
eenha$e. --Christiaan
J huwde in 1872 te Genève, was
tot 1874 oud-Katholiekastoor
aldaar en ging laHuygens,
zoon van
P
Yg
ter weder naar Parijs,
den voorgaande,
geb.
J in Febr. 1879 de
J^ alwaar hij
$
$
Gallikaansche Kerk stichtte. Vanaf 1901 redigeerde
14 Apr.1629 te 's Gra$
hiJ de „Catholi que fran ^ais" •^hiJ stierf 9 Febr. 1912
veeha$e, was een bete Parijs.
roemd wis-, natuurHyacinthus,
en sterrenkunde$ e en
^ de schoone zoon van den SpartaanY
P
schen koning Amyclas, de lieveling van Apollo,
een uitnemend werkbi' het discuskwam door een toeval om het leven bij
tui$kunde$
e;,hï
Jreisde
werpen
rp en werd in een bloem veranderd. Deze bloem
en studeerde in verwas echter niet die, welke wij H. noemen, maar de
schillende landen,
,.
blauwe zwaardlelie. Ter eere van H. werden in
werd o. a. te Angers
$
Sparta
driedaagsche
feesten,^ de Hyacinthia,gevierd.
tot doctor in de rechts
$
P
$
geleerdheid bevorderd
H ader in de Gr. mythologie nimfen, dochters
Hyaden,
van Atlas en zusters der Pleiaden, weenden zich
In Frankrijkhield hijJ
756. Christ. Huygens.
die oop
dood uit verdriet over hun broeder Hyas,
zich bezig
y
$ met het
jacht verongelukt was, en werden door de goden
slijpen en verbeteren
e$Parij
Te Paris werd veranderd in eengroep
van brilleglazen
en verrekijkers.
( den kop
P van den
^ P sterren (in
) wier opgang het begin van den regentijd aan^Jj lid van de Académie des Sciences, betrok Stier),
er op
' van Co lbert een wonen
P uitnoodi
$ in de kondigt.
8^$
dasp
es ^oud-Gr. naam van de riv. Dsjilam,
de
Koninkl. Bibliotheek en ontving$ een belangrijke
HY
^
jaarwedde.
jaarwedde. Als sterrenkundige
$ verwierf hijJ grooten meest W. van de vijf rivieren van Pendsjaab ; Alexroem door de ontdekking
$ in 327 v. Chr. bijJ deze ri$ van een der wachters ander de Groote versloeg
g van Saturnus. Op werktuigkundig vier den Ind. koning
en van den rin
rin.g
$ Porus.
groote verdienste de ontdekking
Hyde, stad in het midd. van Eng., in het graafsch.
$gebied is zijn
J ^
g van
de slingeruurwerken.
Hij
bleef bijna
onafgebroken Chester, aan de Tame, 33 000 inw.; steenkolenmij$
9$
in Frankrijk
J wonen van 1666 tot 1681. Daar deed nen.
hijJ9
zijn meeste ontdekkingen
parkin het W. deel van Londen (158
(
Yde Park, ark
$ en schreef hij3 het eerste
wetenschappelijk
werk over de kansrekening.
PP J
$ In H.A.).
1681 keerde hij
Hyde
J voor $goed naar ons land terug,
$ deed
Y Park,, fabriekst. in het N.O. van de Ver. St.,
in 1689 nog$ een reis naar Engeland
en overleed 8 in den staat Massachusetts, 13 000 inw.
$
Juni 1695. In 1888 begon de Hollandsche
Maatschap-Hydra.
Zie op
Y
P Heracces.
P
piji' van Wetenschappen
een nieuwe uitgave
van
Hydra H dreg Gr. eil., ten Z.O. van Argolis, bePP
$
zijn
hoort tot den nomos Ar8 olis, 56 K.MB., 7 000
^ „Oeuvres complètes".
P
die, Ned. schrijfster, geb. inw. De bewonersH drioten
nakomelingen van
Hu na Cornélie
Y
13 Juni 1848 te Haarlemmerliede,est.
in Nov. Albaneezen, worden voor de stoutmoedigste en
$
1903 te Amsterdam, is vooral bekend als schrijfster
handigste
J
8^ matrozen der Middell. Zee-landen$ehouvan den roman „Barthold Meryan" (1897).
den en hebben uitgeblonken
in den Onafhankelijksg
romanschrijver,
geb. oorlo
Hu
Huysmans,
mans Joris Karel, Fr. romanschrijver,
$tegen
$ de Turken (1821-29), De eenige
$
haven; sponte Parijs
H.,7000 inw.^ heeft een goede
Pon
9 5 Febr. 1848 en ald. $est. 12 Mei 1907 ; aan- Plaats H.
$
vankeli'k
er materialistische rich- senvisscheriJ.
t een aanhanger
$der
hij zich tot het m Ysticisme. HijJ
ting, later wendde hij
pers,
Hydraulische
Y
peg naam van een 1796 door den
schreef de romans Là-bas"1891
En route" Eng. ingenieur Bramah uitgevonden pers (zie fig.
(
(1895), waarin hij
hij zijn
$ $ tot het Katholicis- 757), waarvan de werking
J overgang
P de wet dat,
8 berust op
me beschrijft, La CathédraIe" (1898), enz.
e plaats een drukwanneer op
8P
P een vloeistof op
P eenige
Hven, Zweedsch eil. in de Oresund behoort tot king wordt uitgeoefend, deze drukking zich naar alle
het lan Malmiihus 7,5 K.M 2., 1100 inw. met Ura- zijden
met dezelfde kracht voortplant.
De dingen,
9
8
P
niënbor$ , de voormalige
erst moeten worden(bijv.hooi, katoen enz.),
y ch Brahe. diee$P
$ woonP1. van Tycho
Hyacinth
laatst tusschen twee platen waarvan de
, be- wordene
Y
((Hyacinthus arientalis bolgewas,
$P
hoorend tot de onderfam. der LeliesLilieën
} van de
door sterke kolommen vastgehouden
wordt,
(
$
Léli ewassen (Liliaceeën), uit Z.-Europa
J de andereg,zich tusschen die kolommen kan
P en Azië terwijl
is op een
dikken
afkomstig,
groeit tot in Dalmatië in het wild; heeft op
$^$r
P en neer bewegen
$ en bevestigd
P
kleinere bloemen dan de lelie, die in groote trossen zuiger f^ die zich beweegt
in een met water gevulden
bijeenstaan en zeer geurigzijn.
cYlinder e. Dit water staat door een buis in verbinHYacinthe Pater, wiens familienaam was Charles ding
dec^ lina, waarvan
P P
P
$ met een kleine perspomp
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der en de zich daarop
end, waardoor dezelfde reeks bewegingen o P
P bevindende buis b met water geoPzijnevuld.
Wordt nu door middel van den hef- nieuw begint.
g
boom-a een drukking
Hydria,
J 25 K.G. uitgeoefend
g van bijv.
g
Y , o ud-Gr. waterkruik,gewoonlijk met een
handvat achteraan en twee kleine
aan de zijden,
zeer vaak beschilderd
J
(fig.
g 759 , zie ook fig.
^ 572, n° 9.
H
HYydrostatische balans,
, toestel om
het S.G. van een vast lichaam te bealen. Het
bestaat uit een g
P
gewone
balans, aan een der schalen waarhaakjeis aangebracht,
van een haakje
g
,
waaraan met een fijndraadje
draadjeeem$
voorwerp
^ kan worden opgehangen.
Wil men daarvan het S.G. kennen, 759. Hydria.
dan hangt
men het voorwerp
rp
onder
het schaaltje
Nuplaatstme n
] en maakt evenwicht. N
een balk met water zoodamig onder de schaal
haakje, dat het daaraan han
met het haakje,
end e voor ^ g
werpgeheel
ondergedompeld is. Nu is het evenwicht
en
t
Pg
verbroken; want
het voorwerp
rp
verliert zooveel aan
ggewicht als hetgewicht van een even
757. Hydraulische pers.
groot volume waop
van de kleineperspomp,dan wordt ter bedraagt. Dit
P den zuiger
g
deze drukkingovergebracht
opP het water in e en dit verlies kan men
g
water drukt dan den zuiger 1 omhoogg met een kracht meten, door na te
gaan hoeveelgevan zooveel maal 25 K.G. als deoote zeig
er f groo - g
ter is dan die in de buis b. Is deze 1 c.M2. in doorsnee wichtjes men opde
P
en / 1 d.M2. dan zal de kracht, waarmee/ boven schaal boven het
:
voorwerp moet
gedrukt
wordt 100 x 25 K.G. zijn,daar tegen
iede8gen
plaatsen
om
weer
ren c.M2. oppervlakte
het
water
met
een
kracht
van
PP
25 K.G. drukt. Door middel van een H.P. kan dus evenwicht te mameterin
inspanning
groote kracht wor - ken. Daarna weegt 760. Hydrostatische balans.
P
g eg
geen zeer ^
den uitgeoefend.
De H.P. wordt ook gebruikt
voor men het voorwerp
g
g
door
het
deelt
dite
het uitpersen
van olieën en sappen
en buiten het water en
g ewicht
gP
PP uit planten
P
wichtsverlies. Het coëfficiënt is dan het S. G. De H.
zaden, in de metaal-industrie, enz.
is ingericht
om het bewijs
Hydraulische
ram, een door Mo^9olfier uitevon
- B. hieronder afgebeeld
g
Y
g
g
rp in een vloeistof zooden zelfwerkend toestel om water uit een reservoir te leveren dat een voorwerp
verliest als een gelijk
volume van
naar een hooger
oop veel aanewicht
g
g
g dan dit reservoir gelegen
g g plaats
P
die vloeistof weegt.
te voeren. Wan] onder de schaal
gt In het busje
pastP
precies een rolvormig
neer het ventiel
P
g stuk metaal. Maakt men
evenwicht, wanneer dit voorwerp
rP in het kokertje
]
cP
geo end wordt,
is en hangt
men het dan onder aan het busje in de
stroomt het water
vloeistof dan wordt het evenwicht verbroken.
uit het reservoir a
Giet men nu het busje
door de buis b
J vol met dezelfde vloeistof,
dat wordt het evenwicht weer hersteld.
naar omlaag. Heeft
HYena naam van een diersoort, welke den overhet een zekere snelgang
heid verkregen,
g vormt tusschen katten en honden; met kor758. Hydraulische
ram.
de achterpooten
zijn
ten dikken kop;
dan sluit dit water
y
J korter dan
P^
rP
de voorpooten;
aan de voorpootengewoonlijk
vier,
het ventiel c, stoot
rP
rP
altoos vier teenen; manen oop
d omhoog
P
g en stroomt in den windketel1, waar het de aan de achterpooten
zijn laffe,^ vraatzuchtige
lucht samenperste
^ De H. zijn
g nachtdier
g eg waarvan een deel van hals en rug.
P ten
, evol
dan het ren die inz. aas en lijken
vreten. De9gestreepte
het water in de opvoerbuis
hooger
Jgt
p H. H.
g stijgt
P
met donkere strepen,
niveau van a, zoo hoogg tot de kolom water in even- striata ,ï sbruin
J
P komt in N.Afrika en W.-Azië voor; de 9evlekte H. ^H. crocuta)
wicht is met de spankracht
der samengeperste
gP
P
bruine vlekken, komt
in Z.- en 0.-Afrika
lucht. Het ventiel d wordt dan door de drukking isi's
gr met
J
^
H. brunnea),
van het water weeresloten.
Vóór het ventiel ech- voor ; de bruine H. of strandwol(H.
) kleig
wa ner bruin, leeft in Z.-Afrika • als fossiliën bevinden
door den hoogeren
tereheei
gesloten
is, ^
krijgt
Jgt
geren
g
g
van den
terstand in de opvoerbuis
het water een kleine zich in diludiviale holen overblijfselen
P
terugwaartsche beweging, hierdoor wordt c weer holen-H. H. s pelaea .
1110,11,!,101,0
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Hymen
of H^menaeu8 bij
Y
J de oude Grieken het
bruiloftslied, dat gezongen werd bij het wegleiden
van de bruid uit het huis harer ouders; later de
naam voor denod
huwelijk,voorgesteld
^
6 van het huwelijk,
als een teedere jongeling
1 ^ S met een bruidsfakkel en
een krans in de handen. — In de anatomie het maagdenvlies.
HY meno
eli9en.
a. Zie Vliesvleu9
^tegenw.
enw
T reloHymettus,
berggroep
Y
g8^ P in Attica,
^
voeni geheeten (1027 M.) ten Z.O. van Athene, ook
nu nogg beroemd om haar (groenblauw)
marmer en
{
haar honig.
HY patia van Alexandrië, dochter van den wiskunstervaar Theon, gade van den wijsgeer Isidorus, blonk
uit door schoonheid en reinheid van zeden, onderwees wijsbegeerte,
werd vermoord bijJ een volksoP roer bij
gelegenheid
van het verdrijven
der Joden uit
J^
g
of ste^enhond{ Canispictus,hyenaHyenahond
zij is de heldin van een
Y
Yena Alexandrië in 415 na Chr.;^J
achti e hondensoort, driekleurig (wit, zwart eneel
g ) cultuurhistorischen roman van Kingsley.
gevlekt, leeft in Z.HYyperbool
H
noemt men in de geometrie
een kegelp
B
g
Afrika in kodden van
snede, die ontstaat, wanneer het snijvlak
door beide
J
30 à 40 stuks.
deelgin van een dubbelen kegel
^ ggaat, bestaat uit twee
HYtres stad in het
van elkaar gescheiden, tot in 't oneindige verlengbaZ.O. van Frankrijk,
re helften, die zich symmetrisch
verhouden tot de
Y
in het dep.
lijn,welke de lijna b loodrecht snijdt.fi (fig.
. g764.)
P Var, 4
K.M. van de Middell.
Zee, 21 000 inw.; zomerverblijf voor lon lijders
uit het N.
J
HYirische Eil.^ de
762. Hyenahond.
Stoechades Insulae der
Ouden, Fr. eil.-l^
oeP^
tot het dep. PVar behoorend,
bestaand uit Ile du Levantof
Levant(odu ,Titan), Porten Porquerolles.
q
Hygieia of H iea de Gr. godin der gezondheid,
dochter ofemalin
van Ascle
p us wordt
^
1n 'os^ Escula
voorgesteld
voor
als een 1Jonkvrouw, met een schaal in de
8
hand, waaruit een slangB drinkt.
Hygrometer
of vochtigheidsmeter, toestel, waarY^
mede men de vochtigheid
in de lucht kan bepalen.
g
P
Het meest bekend is de H. van Saussure, waarin een van vet ontdaan
menschenhaar (A) is bevestigd, dat,
door de verlengingen en verkortingen, welke het ondergaat
S
$^ door de
vochtigheidsveranderingen in de
lucht, een wijzer beweegt
langs een
764. Hyperbool.
YPe
schaal(B),
{ die zoodanig verdeeld is in
graden
eden van 0 tot 100, ^dat de wijzer
OP dessymmetrische
metrische as a b liggen
de toppen
J
g^
PP
op;
wijst,
A en B en de brandpunten
g en h. Deze laatJ ^ indien de lucht geheel
P,
g
P
van vocht is verzadigd
0
ste hebben de eigenschap
^ en opP,
P dat het verschil tus^
wanneer de luchtgeheel
droog
schen hun afstanden van eenig
^ is.
g
^Ppunt k van den hYEen zelfre$^
'Creerende H. heet h yel k is aan den afstand tusschen de beide
Perbool gJ
763.
dr^9raa .
In het middelpunt
C. kruisen elkaar de
PP
P
Hygrometer. toppen.
HY ksos^ d. i. „Herderskoningen"),
lijnen
is en tv,^ raaklijnen
aan de beide takken, die
,
J
g
.J
de Aziat. veroveraars, waarsch. van Hamietischen deze in het oneindige
^ raken(asymptoten).
oorsprong, die omstr. 1700 v. Chr. over Egypte
in de Oudheid een mythisch
HYerboree^rs
volk
p
I;YP
3^
heerachten. Hun koningen
vereerde en in
l^ vormden na Manetho in het hooge
^ dat Apollo
g Noorden,
^
de 15e en 16e d astie.
vermoedelijk eeuwige jeugd
g
jeu d en gezondheid
in een paradijsachtig
^ Zij regeerden
J g
^
J
P
slechts neuwen lang8en hun heerschappij
PP J schijnt land woonde; later naam voor alle in het hooge
l^ N.
zich uitsluitend over Opper-Egypte te hebben uit- wonende volken(daar
volkendaar men den naam verkeerdelijk
gestrekt.
afleidde van Boreas=
{ N.-wind).
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Hypnos,
Y pn ^ d e Gr, god
P zoon van de
g van den slaap,
NachtN
van den Dood
( y x
) en tweelingbroeder
g
als een jongeling,
^ Thanatos
J ^ 8,
) ; wordt afgebeeld
^
slapend,
of met een omgekeerden
fakkel in de hand.
^
P
HYypnotisme,
H
y^ d. i. een oop
p
^ d e leer van de hypnose,
den slaap
toestand, waarin een persoon
P
P gelijkende
^ ^J
(de de hypnotiseur)
gehypnotiseerde)
)
9 yp
J1^
(
) een ander (den
door blikken, aanrakingen,
toespreken
(suggestie)
( ^8
P
g
ve laatsen kan, of waarin die persoon
verplaatsen
zichzelven
P
bre door ingespannen o éénpun
brengtop
unt te staren
( auvoorstellingen
yppose) . Wil en
8 van den ^ehYPno tiseerde zijn
J daarbij
Jggeheel en al in de macht van
den hypnositeur,
die alle vermogens
van het sujet,
J
YP
8
PhYsieke zoowel als PsYchische, bewuste zoowel als
onbewuste, in werkhl
P
8 kan stellen of opheffen.
H^j kan bevelen dat de gehypnotiseerde
iemand, die
g YP
niet aanwezig
^ is, als wèl aanwezigziet en omgekeerd,
g
dat stijfheid van het lichaam(catalepsie)intreedt,
Ps
dat bepaalde
voorstellingen
of onthouden
P
8 vergeten
g
worden, enz. De hypnotiseur
kan zelfs bevelen, dat
YP
de in hypnose
bevolen dingen
^P
^ eerst na het ontwaken uit den hypnotischen
slaap
YP
(^st-h
ypP intreden
nose).
Hypochondrie,
een aan de zielsziekten verwante
Yp^
zenuwziekte, waarbij
voortdurend beJ de patiënt
Pa
zorgd is voor mogelijk
gJ ziek worden van zijn
J lichaam
ijn geest,
of z ^
gaat
met een droefgeestige
8P
g ^ wat gepaard
g
gemoedsstemming.
H
heek is een zakelijk recht, door den schuldenaar of door een derde op
z ijn onroerend goed
(of
P^
(
g
zijn vaartuig)
8 verleend tot zekerheid van de vervullip8van een verbintenis (meestal
het teregbeta(
len vaneleend
geld
8
g en het voldoen van de daarvoor
interest).. De H.-akten moeten worden in8en interest
8 registers,
in re ' ters, die beheerd en bewaard worden door de bewaarders der H. tevens belast met de
bewaring
8 en aanhouding
g van het kadaster. De H.
geeft
geen
recht van bezit,^ noch van genot,
maar
6
8
8
geeft
Beft aan haar bezitter een recht van voorkeur oop
het verhypothekeerde
opéén bepaald
YP
ggoed. Men kan
P

goed
oed meer dan één H. vestigen;
de later 8geslotene
^
geven
eerst recht van voorkeur, wanneer de eerder
8
zijn
$
8geslotene ten volle afgelost
Hyrcanil (d.i.„Wolfsland"),in de Oudheid de
naam van de te genw. Perz. prov.
Masenderan en
P
Astrabad, tusschen het Elboersgeb.
P
g en de Kaspische
Zee, waarvan het Z.O. deel toen de Hyrcanische
Zee
Y
heette.
e riesHyrcanus,
^ naam van twee Joodsche hoo
Y
SP
ters uit heteslacht
der Hasmoneeën — Johannes
g
e riester van 135-105 v. Chr.,
H. I, vorst en hoogP
veroverde met Gr. huursoldaten deelen van Syrië,
Y^
Samaria en Idumea; was de vader der koningen
g
Aristobulus I en Alexander Jannaeus. — De zoon
van dezen laatste, H. II werd in 78 v. Chr. hoo8epriester, na den dood van zijn
zijn moeder (69)
() ook koP
nip 8, werd verdrongen
J broeder Aristobulus
8 door zijn
II, was van 63-41 v. Chr. weer hoo^P
e riester en
werd 30 v. Chr. door Herodotus den Groote ter dood
verwezen.
Hystaspes,
Y p^, de vader van den Perz. koning8 Darius I,
drong
door
g volgens de sage
PP
g diepPin Opper-Indië
en deelde bij zijn terugkeer aan de Magiërs de wetenschappen
hij was in^ePP der Brahmanen mede,^ waarin hij
wijd.
Hysterie, eigenaardige, meestal bij vrouwen, minder vaak bij
zenuwziekte, komt
^J mannen, optredende
P
meestal voort uit ziekten van deeslachtsor
ganen,
8
wordt vooralekenmerkt
door ontstemdheid,Plot^
selinge
overgangen van schreien tot lachen, het e88
voel alsof een kogel
^ uit de maag^ naar de keel o P stijgt
(globus hystericus), winden, zenuwpijnen,
(9
wP
^J
hoofdpijn
hoofd
op een bepaalde
plek
van den schedel,
PJ P
P
P
kramPaanvallen (lach-,
geeuwkrampen,
(
^ huil- ^^
P doch
ijook krampen over het heele lichaam), hevige pijnen in deewrichten
gevoelloosheid,
enz. BijJ H.
g
^g
en van langen
de ziekte
in hoogen
g graad
^
g duur gaat
8
ook over in zware vormen van eestesstoornish
(Ystrische melancholie, manie, hysterische dolheid,
enz.).

LIJST VAN EENIGE AFKORTINGEN.
a. — aan.
afd. — afdeeling.
g
Afr. — Afrikaansch.
ald. — aldaar.
g. — algemeen.
al
Am. — Amerikaansch.
Apr.
P
P
Ar. — Arabisch.
Argent.
—
enti
Jnsch.
g Ar g
Atl. — Atlantisch.
Aug.
— Augustus.
^
g
Austr. — Australisch.
Aziat. — Aziatisch.
Belg. — Belgisch.
bijv.— bijvoorbeeld.
^J
Boh. — Boheemsch.
Braz. — Braziliaansch.
B^zant. — B zanti
1nsch.
Y
C. — Celsius.
Canad. — Canadeesch.
ChiL — Chiliaansch.
Chin. — Chineesch.
Corinth. — Corinthisch.
D. — Duitsch.
d. — de.
d. a. v. — daaraan volgend.
Dec. — December.
departement.
artement.
P. — de
d. i. — dat is.
distr. — district.
div. — divisie.
gge
d. w. z. — dat wil zeggen.
d. z. — dat zijn.
Egypt.
gYP — Egyptisch.
gJ'P
eil. -- eiland.
Eng.
—
En
el.
g sch
g
enk. — enkelvoud.
enz. -- enzoovoorts.
Europ.
P^ch.
P — Euro
e. v. — en volgende.
F. — Fahrenheit.
fam. — familie.
Febr. — Februari.
fig.
fi urli'k.
^ -S^
J
Fr. -- Fransch.
geb. — gebergte.
g
g g
geb.
— ggeboren.
eboren
g
Geld. — Geldersch.
gem. —gemeente.

Germ. — Germaansch.
gest. — gestorven.
Goth. — Gothisch.
gouv. — gouverneur.
gOuvern. — gouvernement.
g
gouvern.-gen. — gouverneurGr. — Grieksch.eneraal.
g
Gr. — Groot.
graafsch. — graafschap.
.
P
g
Gr.-Kath. — Grieksch-Katholiek.
Hebr. — Hebreeuwsch.
hertogd. -- herto om.
Roll. — Hollandsch.
Hong.
g — H'on gaarsch.
hoofdP1. — hoofdplaats.
P
hoofdst. — hoofdstad.
Ind. — Indisch.
inw. — inwoners.
inz. — inzonderheid.
Israël. — Israëlitisch.
It. — Italiaansch.
Jan. -- Januari.
Jap.
P
P — Japansch.
Jay. — Javaansch.
kan. — kanaal.
Kelt. — Keltisch.
Kopt.
P — Koptisch.
P
1. — linker.
Lat. — Latijn
J (sch ).
Limb. — Limbur ch.
Luth. — Luthersch.
Mal. — Maleisch.
Mexic. — Mexicaansch.
Midd. — Midden, Middel.
min. -- minister(ie).
Moham. — Mohammedaansoh.
Mrt. — Maart.
mrv. — meervoud.
myth.
Yt — mythologie.
N. — Noord(elijk).
N. Br. — Noorder Breedte.
n. Chr. — na Christus.
Ned., — Nederlandsch.
Noorw. — Noorweegsch.
Nov. — November.
Nw. — Nieuw.
0. — Oost(elijk).
Oct. — October.
oorspr.
P — oorspronkelijk.

Oostenr. — OostenriJksch.
oudt. — oudtijds.
Perz. — Perzisch.
P1. — plaat.
P
Port. — Portugeesch.
g
Pr. — Pruisisch.
Pred. — predikant.
P
Pres. — resident.
P
rof.
—
rofessor.
P
P
Prot. — Protestantsch.
prov. — provincie.
r. — rechter.
reconstr. — reconstructie.
reg.-distr.
— reg
eerie
g
^-district.
res. — resident.
resid. — residentie.
riv. — rivier.
R.-Kath. — Roomsch-Katholiek.
Rom. — Romeinsch.
Rom. — Romaansch.
Russ. — Russisch.
Saks. — Saksisch.
Sem. — Semietisch.
Sept.
P — September.
P
S. G. — soortelijkgewicht.
g
Skand. — Skandinavisch.
Slay. — Slavisch.
soc.-dem. —sociaal-democratisch.
Sp.
P — Spaansch.
P
sPr. — spreek
uit.
P
S . — S 'ch.
T. — Turksch.
tegenst.
— tegenstelling.
^
te genw. — tegenwoordig.
troP. — tropisch.
P
v. — van.
v. Chr. — vóór Christus.
verb. — verbonden.
Ver. St. — Vereenigde Staten.
VI. — Vlaamsch.
W. — West(elijk).
Wiirtt. — Wiirttembergsch.
Ss
Z. — Zuid(elijk).
z. a. — zie aldaar.
Z. Br. — Zuider Breedte.
zelfst. — zelfstandig.
g
z. v. a. — zooveel als.
Zwits. — Zwitsersch.

