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Innsbruck.
I, klinker,, de 9e letter van ons al phabet ;, door de
Grieken iota Senoemd t; in het Grieksch en het Hebreeuwsch het kleinste letterteeken, vandaar het
gezegde:g
er ontbreektgeen iota aan." Bij
J de Grieken en Romeinen was de i aanvankelijk
J alleen als
klinker bekend, later'
gewijzigd
^gzij
J (al of nietg
Jg tot
J' voor aan een lettergreep
^ p of met een klinker achter
zich in een medeklinker over. In de spelling
P g van
klassieke namen wisselen i en Jj elkaar nog
g vaak af.
IamblichuSs neo-Platonisch wijsgeer,
Jg , afkomstig
g uit
Chalcis in Coelesyrië,
als wonderdoener
wonderdoenergest.
r ^ gold
g
330 n. Chr.; eengedeelte
van zij
zijngroot werk
g
het leven en de wijsbegeerte
van Pythagoras is
J g
bewaardebleven.
g
Iacchus(Jacchos), bijnaam
a
van Dionysus
J
^(z. a.).
y
Janus^ oud-Italiaanscheggod der zon,, werd te Rome vereerd als de bestierder van het jaar,
als gebieJ
der over oorlog
god van den tijd en van
g en vrede,
^ alsg
aller dingen
met
g begin
g
gm en einde. HijJ werd voorgesteld
een sceeter in de rechter- en een sleutel in de linkerhand, met een dubbel gelaat (bifrons), één jeugdig en
één bejaard,
hij voor- en achterwaarts, inde
l
, zoodat hij
toekomst en in het verleden ziet. De z.g.
g tempel
p van
1. (een eenvoudige
J het Forum te Rome)
gppoort bij
werd bij
geopend
en werd
J het begin
Sm van een oorlog
^g
p
eerst na het sluiten van den vrede weeresloten.
g
De eerste maand van het jaar
is naar hem Januarius
J
genoemd
enoemd en de eerste dag
g van het Jjaar was hem8 ewijd
J als dag
g van feestvreugde.
g
I apetus I apetoss een van de Titanen(z. a. ,zoon
van Uranus en Gaea, vader o. m. van Atlas en Pro-
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teen
metheus, kwam in opstand
p
g Z eus en werd tot
straf in den Tartarus gekerkerd.
la
a ,bbiji de oude Grieken de Z. 0. kustvlakte
pY^ i
van Italië, bijJ de Romeinen, evenals nog
g in den tegeheeten,
met het voorgebergte
J Apulië
p
ggenw. tijd,
g
(Capo
di Leuca);y de bewoners, lapygen,
l a en
lapygium
^^^
p
oorsprong.
waren van Illyrischen
Yr
lasos oud -Gr. held, zoon van koningg Aeson van
Iolcos in Thessalië, organiseerde
op
p aansporing
p 8 van
g
zijn
J oom Pelias den Tocht der Argonauten (z.
^ a.) om
het Gulden Vlies uit Colchis terug
g te halen. Met behul
zijn doel, keerde door
p van Medea b ereikte hijJ1
haar begeleid
terug,
g
g doch moest naar Corinthe
vluchten. Hier verstiet hijJ
om met Glauce of
Creusa, de dochter van den Corinthischen koning
Creon, te huwen. Medea nam wraak door I.'s kinderen te vermoorden en uit wanhoop
p daarover stortte
hij
J zich in zee.
lazygen.
Yg Zie Jazy9en.
Tolima in
Ibag ué h oofdst. van het departement
p
het Z. van Columbia; 12000 inw.
van de Serv. Morawa,^ 128 K.M. lang.
Ibar,^ zijriv.
J
g
3rus
een landschap aan den Cyrus
Iberië in de Oudheid
P
tegenw.
Georgië
k b(Koer) in Kaukasië,
hetook
etee
g
p
het Pyreneesche
yr
of Iberische
kent het Hispania,
Schiereiland^ het door den I berusl(Ebro) besproeide
P
land der Iberiërs^ w elker nakomelingen
B
g de tegenw.
Baskiërs zijn.
J
^Spanh et N.O. randgebergte in S
Iberisch bergland,
^
je, dat de grens uitmaakt tusschen de hoogvlakten
van Castilië en het Ebro-dal. De hoogste verheffin.
1
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genzijn
zijn de Cerro de San Lorenzo (2305M.),
M. Pico de
g
Urbión (2252 M.),
M. Sierra del Moncayo
Y (2349 M.).
Ibissen Hemig lottides! vogels behoorend tot de
familie der Reigers van de orde der Steltloopers, moeAzië, Afrika en
rasvogels
uit de trop.
gewesten van A
Pg
g
is wit; de
Amerika. De heilige
9
g Ibis (Ibis religiosa)
vleugelpunten, de
naakte ko de hals en de pooten
kop,
Po
zwart ; symbool
van Thoth,^ den Egypt.
J
Y
gYPgod
g der wijsheil welke dikwijls
werd,
J met een I.-kopP voorgesteld
8
werd door de oude
Eg^tenaren
als
YI
goddelijk
J wezen
g
vereerd enebalg
semd ; tegenw.
8
zeldzaam in
te doch veelEgypte,
vuldier
g in Nubië
voorkomend.
Ibiza Iviza! een
van de Pit
en,
Y^
597 K.M 2 ., 24000
inw. hoofdst. I.,
6000 inw. !; haven.

Ibn Chaldoen,
Ar.eschiedkung
765. Heilige Ibis.
die,
g in 1332
g eb.
te Tunis,! gest. in 1406 als opper-kadi
-kadi
van de Malekieten te Cairo ; beroemd door zijn
J wereld-geschiedeg
nis die hijJ door een wijs
eeri ge inleidingg vooraf liet
Jg
gaan.
stiefzoon van MeIbrahim Pasja
l ^ de aangenomen
g
hemed Ali, onderkoning
g van Egypte,
gYP ^ geb.
g in 1789 te
KavalaMacedonië • ^J
hij overwon in den oorlogg van
1816-19 de Wahabieten in Arabië en voerde van

(1886), De vrouw der zee" (1888),
Solness"
!! Hedda Gabler" 1890 , Bouwmeester
!!
(1892),! !!
Gabriel Borkmann" (1896) en!!Als
wij
dooden ontwaken" 1900
. — Zijn zoon Sigurd
I.
J
J
^ I.,
geb. 23 Dec. 1859 te Christiania, was van 1885-89
en is sedert 1899 in staatsdienst,! van 1903-05 minister van staat en voorzitter der Noorw. staatsraadsaf deelin
hij was voorstander
g te Stockholm ;^ hij
van de Unie.
Ib cus Gr. lierdichter uit Rhegium, leefde in de
2e helft der 6e eeuw v. Chr. aan het hof van Polycrates op
de oude g
legende
P Samos,ggest. te Rhegium
^
omtrent zijn
zijn vermoordingg en de ontdekkingger
dermoor
denaars door kraanvogels
g (welke toen hijJ stierf om
hjJ aanriepP zijn
J hoofd vlogen
zJ dood te wreg en die hij
ken; een der moordenaars zagg later in den schouwburgkraanvogels
g voorbi'vlie
J gen en verried zich door
g
onwillekeuri
onwillekeurig
luid te zeggen: !^
zijn de kraanzin
vogels
van I." werd door Schiller in een ballade beg
handeld.
, Putumay o,1. ziJ riv. van de Amazonen-rivier
1580 K.M. lang,
g mondt uit in den Braziliaanschen
staat Amazonas • in haar dal ligt de stad S.,
8000 inw.
Ichneumon Herpestes , roofdieren eslacht,! behoorend tot
de fam. Sluip
p of Civet-

katten ; hiertoe behoort
o.a. de Egypt.
t. of Pharaorat fig. 767) de
767. Ichneumon.
grootste
soort, groen-g
achtiggrijs,
als
^ J !gold
gYP
g bij Jde oude Egyptenaren
vijan van den
heili en werd door hen voor een vijand
heilig
wiens eieren de I. opeet,
wordt
1824-28 het bevel over de Egyptische
hulptroepen
8YP
g
Pe
om
tegen
de Grieken in Morea, versloc
g
g
g de Turken in te genw. in tammen staat als huisdier gehouden
1832 bijJ Konia en dwongg hen Syrië
e de muizen en ratten te verdrijven.
MJ
Yr in 1833 aan
op 24 Juni 1839 de
hemel Ali af te staan, versloeggP
Ichthyornithen
( vischvog els" of Odontornithen
Y
tandvogels" , familie van fossiele groote
vogels
Turken wederom bijJ Nisib, moest echter bijJ de komst
^
g
uit de N.-Am. krijtlagen,
van een Eng.-Oostenr.-T.
vloot in 1840 naar Egypte
f g met tanden en holle werg
gYP
vels als die der visschen.
tern gkeerera; gest
est. 10 Nov. 1848 te Cairo.
Henrik, Noorw. schrijver, geb. 20 Mrt. 1828
IcaruS Ikaros)! zoon van Daedalus, vluchtte met
opP Kreta, vloogg echter
te Skien, werd in 1851 regisseur en tooneelschr. te zijn
J vader uit het Labyrinth
Yr
zóó hoog
smolten door de
Bergen,
van 1859-63 te Christiania, ^woonde langen
J wassen vleugels
8
g dat zijn
g
g
tijd
J in Duitschland en Italië en vanaf 1891 weder te zonnewarmte, stortte in zee en verdronk. Zie ook
Christiania ;! ald. est.
P Ikaria.
g 23 Mei 1906 ;! schreef ggedichten op

en talrijke drama's,
^ eerst historisch-romantische,,
later teen
g de uitwassen van het leven en de
maatscha
i' gerichte
sailPPJ
g
rische en ten slotteY
Ps chologische
problemen behande^ P
zijn
lende stukken;! de meeste zij
! wijJ noemen hierals
de voornaamste, „De Kroonpretendenten" (1864),
! Brand" 1866 , Peer Gynt"
Ynt
(1867), !!Keizer en Galileeër"
(1873), „Steunpilaren der
Maatschappij" (1877), „Nora
of eenpoppenhuis" 1879 ,
766. Ibsen.
(1881), Een
„Spoken"
vijand
zijns volks"(1882),De wilde eend" (1884),
zijn
J

Zie
Icarische communisten, Icarische republiek.
p

oPCabet.

IchthYosaurus of visch-ha9edis
^ fossiele reptielenP
soort,gr
groote,! tot meer dan 10 M. lange,
g^ levendbarende zeebewoners met een Pop dat van een visch
gelikend
lichaam,^ met vinnen in Pplaats vanpoote
ooien en
J
langen
g staart. Van de L worden overblijfselen
gevonden
in de liasformatie in Duitschland en Eng
geland.
IchthY s(Gr. visch" in de oud-kerkelijke beeldmbool van Christus(zie ChristusmonoPraak het ssymbool
9 ram).
gem. in het midd. van Friesland
Idaarderadeel,
^ g
5800 inw., omvat de dorpen
rP Grouw hoofd P1.
Warg a, Wartena! Roordahuizen, Friens Idaard,
Egum
en Warstiens.
g
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Ida. 1) Gebergte
g
g in Z.-Troas (Klein-Azië), tegenw. natuuiliJke havens •; het middendeel over het algeM. hoog. — 2) Middelste groep
Kazdagh tot 1770
^ P meen vlak, verder slechts enkele berggroepen, het
8
Psiloriti- ^eb. hoogst
geb. van het eil. Kreta,tegenw.
van het geb.
g aan de Z.-W.-kust (de KerrY-Mounts in den
^g
Carrantuohill 1040 M.). Riv. : Shannon, Lee, Blacktot 2459 M. hoog.
g
talrijk meren
Idaho, een der Ver. St. van N.-Amerika, in het N. water, Barrow, Boyne,
yn > Corrib, enz.; talrijke
W. der republiek,
^ aan de W. helling
ghs" : Neagh
g en Erne in hetN. Corrib in het W.,
g van het Rots geP
K.M 2. 326 000 inw.(talrijkeMor- KillarneYin het Z.W. enz.) en kanalen: Grand Canal
bergte; 217
monen);goud, zilver, lood, steenkolen • hoofdstad en RoYal Canal. De bodem is zeer vruchtbaar, vandaar de naam »Groene Eiland", doch groot
rooie streken
Boise-City.
g
P tot het „OregonY — I. behoorde oorspr.
430 K.M 2. zijn moerassen
(turf); veel weiden,
territory",
en de Ver. Staten
>
g
Y^ dat door Engeland
aan in
de Unie
kwam,
bezet was 4en
1846
, weinig
g Bosch; wild zeldzaam,^ dochgrooie vischriJkwerd in 1862 een territorium, in 1890 een staat der dom ; klimaat vochtig
g en zacht. Voortbrengselen:
g
steenkolen, ijzer,
lood, koer,
en eenigg
goud
Unie; er bestaat vrouwenkiesrecht.
^ p marmer
^
en zilver. Het grootste deel van den grond behoort
Iden. Zie Idus.
in 1861 te Rotterdam, in aan enkele inEn eland wonende grootgrondbezitters,
Idenburg,
g
^^ A. W. F.,geb.
et die talrijke
pachters
(en deze laatsten weder onder1881 benoemd
^ tot 2de luitenant der genie bijJ het
P
g
Ned.-Ind. leer
J zonder eenig
g contract);
g, in 1892 tot ka 1pitein bevorderd; Pachters hebben (dikwijls
was adjudant
van de legercommandanten Vetter, de z.. gIersche boer is in den regel
adjudant
g eenvoudigg een
voor zijn
Swart en De Brun
P
J leem-hut, met
y^ werd in 1901 lid van de Tweede da gloonex, die de pachtsom
grond^g
erbij, in geleverden arbeid voldoet.
Kamer voor Gouda ; in 1902 min. van koloniën, in een stukje
J
Wat nijverheid
betreft,^ is slechts de prov.
Ulster,
1905ouverneur
van Suriname, ^ in 1908 opnieuw
J
g
P
P
met Belfast en Dublin en omstreken, van eenigg bemin. van koloniën en van 1909-1916ouverneurg
lang; in de
eerste plaats staat de linnen-industrie;a
generaal
van Ned. 0.-Indië.
P
g
Idiosyncrasie, de van het normale sterk afwijkende belangrijke
Id^os
$^J havens zijn
J Belfast en Dublin. — Bevol.
Keltische afkomst, in 1841 nog
eigenaardigheden van bepaald
be aalde individuen in hun kin . De Ieren, van
8
bijv.
J afkeer van welriekende zaken 8 196 579 zielen tellend, sedert, inz. door landvergheden ^
8
in 1911 waren er nog
en welgevallen
in slecht riekende;^ uitslaggkrijgen
8
Jg na huizing,terk verminderend;
g
slechts 4 382 000ong. 3,3 millioen R.-Kath.); 4
enz.
hetebruik
van bepaalde
spijzen,
P
g
Idjen,
d 'en volk. ggeb. in bet 0. van Java,, in de resid. Kath. aartsbisschoppen; de in 1869 als staatskerk
kerk af escheiBesoeki waarin de werkende vulkanen Merapi
P (2799 afgeschafte,
g
^ van de Anglikaansche
g
g
M. en Widodaren (2109 M.). De bergruggen sluiten den, Kerk van Ierland staat onder 2 aartsbisschopp
pen.
Omstr.
%
der
bevolking
spreekt
nog
in
(1800
M.).
het halvemaanvormige
U
P
gP
gIersch,
^ p
g Idjenplateau
Idle,^ stad in het graafschap
g een Keltisch dialect (meestal ook Engelsch . —
^
PYork (West-Riding),
(32
graafschappen)
Bestuur. I. wordt in 4rov.
in het N.O. van Engeland,
16000 inw.
( ^
PP 1 ver P
g
EspeIdo^ de nieuwste wereldtaal,^ een hervormd Es
e- deeld : Ulster, Leiester, Connaught
g en Munster;
gezag
•
volgens
haar beoefenaars logischer,eenvoudi- hoofdst. is Dublin; het opperste
g
PP
g g berust bijJ den
onderkoning
(Lord-lieutenant o f
er en rijker
dan Esperanto.
g
g eng ouv.-eneraal
gP
Idomeneus^ koningg van Kreta, zoon van Deucalion, Ireland te Dublin, hoofd van de uitvoerende macht)
I. wordt door 28
helden voor en den geheim-zegelbewaarder.
kleinzoon van Minos, een der dapperste
a
PP
pairs in het Hoogerhuis
en 103 afgevaardigden in het
eofferde na zijn
zijn
zijnterugkeer
J^ Troje,
J zoon aan Posei- P
g
g
vertegenwoordigd. Wa
ouden
don. Toen daarna deest
uitbrak, verdreven de Kre- Lagerhuis
g
P en: een goude
P
met zilveren snaren op
harp
P een blauw veld.
tenzers hem.
tadje in het hertogdom
Krain in het Z. 0. Geschiedenis. De eerste bekende bewoners van L
Idria,^ sstadje
g
van Oostenrijk,
6000 inw.; sinds
1497 beroemde waren Kelten, die het land Erin, d. i. W.-eiland
>
noemden, doch zelf, wegens hunp,
stamverwantschap,
kwikzilvermijnen.
werden; zijJ bestonden uit een groot
Idumaeërs in de laatste eeuwen v. Chr. de naam Scooienoemd
$^
g
erfelijke
J hoofden. Omder Edomieten (zie Edom); het Z. van Judea heette aantal stammen (clans) onder
Idumaea, werd door H ^rcanus in 126 v. CUT. bijJ het str. 430 voerde de Schot Patrick in I. het ChristenJoodsche rijkingelijfd
der dom in; in de 6e eeuw kwamen uit de Iersche kloosg dit de dynastie
Yn
g J en gaf
terscholen de aPo
stelen van het vasteland. In de 9e
Herodianen I dumae sche dynastie).
zich de Noormannen in het oosten
Idus, mrv. Iden, in den oud-Rom. kalender de 15de eeuw vestigden
g
dag der maanden Maart, Mei, Juli en October, de 13e van I., doch werden in het begin van de 12e eeuw
van de overige maanden ;; deze dagen
g waren aan Ju- door de Ieren, onder Brian Boroihme, weder uit het
land verdreven; in 1152 werd de Iersche vereenigde
p itergewijd.
g J
van den pauselijken
stoel gebi' de Ieren Erin, Lat. Hi- Kerk onder heteza
Ierland Eng. Ireland,bij
J
P
g g
plaatst. L was destijds
bernia), het meest W. der beideoote
destijds invijf
vijf koninkrijke
koninkrijken (Leinster,
Britsche eil. , P
gr
een met Groot-Brittannië vereend
g en Meath) verdeeld. In
j Ulster ^Connaught
g koninkrijk,van
regeerden
afhankelijke
afhankelijk hoofden,
het laatsteescheiden
door de Iersche Zee, het Noor- de stamgebieden
g
g
g
heteheel
voerde een opper-koning,
der- en het Zuider- (St. Georg e's kanaal inhetN. >W. •
g
PP
g^als leenen Z. door den Atl. Oceaan begeoeld
, • met de kust- heer, heteza
g .gVeelvuldigeg oorlogen
g verwoestten
eil. 83 809 K.M 2. • behalve aan de 0.-kust die arm het land. In 1171 werd I. door Hendrik II van Engeaan havens is, zeer rijk
J aan zeeboezems met tal van land veroverd en het grondbezit van het land groo-
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tendeels onder hct Anglo-Germaansche
gevolg
8 8 des
8
verdeeld (de oorsprong
konings
^ l^on
P 8 van het grootgrond^
bezit in I.). BijJ een met den opperkoning
Pr
8gesloten
g
verdea werd aan de En^elsehen het 0. deel van
verdrag
Ierland (het z.g.
g
8
^ maar toch drongen
g Pale) afgestaan,
de En 8elschen verder het land in ;^ de gevolgen
daarg
van waren oorlogen
P
g de inwoners,^ tweespalt
g tegen
an ke
en ontaardingnder
de biJna'onafhkelï
J Eng.^ ba8
y
onderwierp
ronnen. Hendrik VII van Engeland
A deze
g
laatsten, enaf
g
8 in 1494 aan het land een grondwet
Iersch Parlement) Jbij de Po
3min^-acte. Hendrik
VIII liet zich in 1542 tot koningg van I. uitroepen.
Ae
De invoering
g onder Elisabeth
g van de Hervorming
veroorzaakte vanaf 1560 voortdurend onlusten; inz.
van T^rone, in
wasevaarli'k
^ graaf
g
J de door O'Neill,
g
1595 ondernomen ofstand die in 1601 met de volleJacobus I trachtvan I. eindigde.
digonderwerping
e
g
te den politieken en socialen toestand te verbeteren,
in 1641
doch confiscaties en kerkelijketwisten gaven
8
aanleidin tot een samenzwering,welke aan bijna
aanleiding
50 000 Protestantsche Engelschen het leven kostte.
Cromwell onderwierp in 1649-50 het eiland met
verdreven Jag
^ oote wreedheid. De uit Engeland
cobus II landde in 1689 met een Fr. legerkorps in
vuri eaanhanIerland en vond in de Kath. Ieren vurig
P delven voor zijn.
B doch hijiJmoest het onderspit
Willem III(1 Juli 1690 bij
tegenstander
JmeJ de Bo
^
rivier). De Katholieken verkregen
8 weliswaar vrije
uitoefening
doch nieuwe cong
8 van hun godsdienst,
fiscaties barbaarsche wetten, die hen f eiteli'J k rechteloos maakten en de door de Protestanten tot onderdrukking der Katholieken opgerichte
Oranjelo
^ ges
Ag
veroorzaakten in 1760 en 1763 nieuwe samenzweringen. De vorminggvan een Iersch vrijwilligerscorps
deed een algemeenen opstand vreezen, waarom het
Engelsche
Parlement in 1782 aan de Ieren wetBeg
toestond en de wettenteen
vende onafhankelijkheid
g
de Katholieken verzachtte. De stichting
8 van het
Verbond der Vereende
Ieren(United Irishmen) te
g
parlement tot
Dublin in 1791 bewoogg het Britsche Pa
heffin gvan de verfoeide wetverder
geven o(opheffing
ten),doch toen in 1796 een Fr. vloot met 25000
man landingstroepen aan de Iersche kust verscheen
werd het eiland onder de krijgswetgesteld.
Dit
J g8
veroorzaakte in 1798 een nieuwen opstand,
P
^ die oop
bloedige
P volgde
g 26
J werd onderdrukt. Daarop
gwijze
zoogen
Mei 1800 de wetgevende
zoo
en. Slot-unie tusschen
8
en Gr.-Brittannië volgens welke L door 32
pairs in het Hoogerhuis
en 100 afgevaardigden in
g
P
het Lagerhuis
zou vertegenwoordigd worden; ook
g
werden aan de Iereneli
ke rechten als aan de Engelijke
gde
elschen
toegestaan. In 1801 kwam het Vereenigde
8
Parlement tot stand. Tochelukte
het eerst door de
g
van George
door O'Connell op
9
g
P touw ggezette agitatie
van de reeds door Pitt beloofde
I V de bevestiging
8^8
politieke
emancipatie
der Katholieken te verkrijgen
JS
A
po
(13
13 Apr.
p 1829). Deze overwinningg der Katholieken
g af aanleidin8tot nieuwe eischen. O'Connell stichtte
in 1830 de z.. 8Repeal-associatie,
^ die naar de o A P
heffinge
g vanUnie streefde. De in 1845-46 heerschende hongersnood
veroorzaaktegewelddad'^heb
den en emigratie in massa. Een nieuwe radicale

Jon Ierland, ^
bereidde^
in 1848 8
een geweldige
Aa rti'J^
8
catastrophe
P voor,^ doch het ggelukte het uitbreken er
van te verhinderen. Toen begon
naar
8 een emigratie
^
Amerika die Nina
op een algemeene
vlucht leek; aan
J A
g
de overzijde
van den Oceaan werd het geheim
verg
bond der Fenians z. a.) gesticht,
welks doel was in
g
I. de republiek
te proolameeren,
welkspogingen om
P
P
^
opstand
te verwekken echter in 1865 en 1867 door
Ps
de regeering
Vanaf
g
g in de kiem werden gesmoord.
g
1868 begon
van de Engelsche
g
g
g de hervormingsarbeid
re eerin in I. Door de Iersche kerkwet van 1869
regeering
werd de Anglikaansche Kerk als staatskerk in I.
opgeheven,
door de agrarische wet van 1870 werden
Ag^
de rechtmatige
grieven,
tegen
^ die de pachters
P
g ^
8 de
grondbezitters
ondbezitters hadden,^ verzacht. Niettegenstaande
g
dit werd in 1872 de Iersche-nationalearti
A J Homerulers gevormd,
wenschte los
g
^ die I. van Engeland
g
gemaakt
te zien en die inz. vanaf 1878 onder de
8
leiding
Met deze
P
g van Parnell met beslistheid optrad.
meerarlementaire
partij
A
A J verbond zich in 1880 de
Landliga;
g^ deze liga eischee de teruggave van het
Iersche land aan de Ieren. (Zie ook Boycotten)
Tegen
y
8
haarewelddaden
werd in 1881 een dwangwet
uit8
8
d
haar
leiders gevangen
de
8genomen,
^evaardi8s
$'
g
^ partij
A ^
zelf ontbonden, doch tegelijkertijd
werden bij Jeen
nieuwe agrarische
wet vele wensohen der pachters
€^
A
ingewilligd. Voortdurende misdrijven,
door de in
J
1882 inplaats
van de ontbonden Landliga,
A
8 ^gevormde Nationale Liag bedreven en welke ondersteund
werden door het Feniansche moordenaarsverbond
o 6 Mei 1882 de
der„Onoverwinnelijken", waaraan op
staatslieden lord Cavendish en Burke ten offer vielen,
gaven g
aanleiding tot het afkondigen
g van een strenge
8e
dwangwet
in 1882. In deze omstandigheden
en beg
g
sloot Gladstone de eischen der Ieren door het toestaan van homerule (z. a.) in te willigen,
8 doch zijn
eerstedaartoe
leed reeds in 1886 schipbreuk
Ao^gA
in het Lagerhuis,
^ terwijl een nieuw wetsvoorstel in
8
1892 wel deoedkeurin
verkreeg,
g
8,
gvan het Lagerhuis
doch in het Hoogerhuis
verworpen werd. Het Tor yrA
Ykabinet Salisbury
y trachtte in 1898 den toestand der
grarische
pachters
te verbeteren door een nieuwe agrarische
wet en de Ieren door het toestaan vanemeenteli
Jk
g
Unizelfbestuur te verzoenen. De in 1900evormde
g
opnieuw
tegen
ted Irish league
a9 agiteerde
P
g Engeland,
g
^
waaroP in 1902 een deel der dwangwet
weder van
g
kracht werd verklaard. De in Juli 1903 aangenomen
8
agrarische
wet poogt
A tot
^
P de Ieren met staatshulp
eigenaars
van den Ierschengrond
te maken doch
g
^
niettegenstaande
deze tegemoetkoming
g bleef toch de
g
g
homerule-beweging
voortbestaanop
(Zie verder o
^g
Groot-Brittannië en Ierland, Geschiedenis, laatste
kolom). In Jan. 1915 werd lord Wimborne onderkoningan
I.
8
lerseke,, ggem. in de prov.
Zeeland,^ op
P
A het eil. Z.Beveland> 4113 inw. • omvat behalve het dorp
P I.
de buurt Iersekendam. L is een centrum van oesterteelt en oesterhandel.
If, eil. in de baai van Marseille, 2 K.M. van de kust,
kasteel,1^ later staatsgemet door Frans Igebouwd
8
(Mirabeau, Philippe
vangenis
pp E^alitE Bazaine);; be8
kend door Dumas' Graaf van Monte-Christo".

IGLAII— IJSLAND.
1glau, stad in Moravië, in het` N. van Oostenrijk,
aan de Iglawa,> 2600 inw. •> spinnerijen, laken- en tabaksindustrie • door het verdrag
van 1. op
^
P 5 Juli
1634 werd Sigismund
koning8 van Bohemen.
^
glesias stad in het Z.W. van het eil. Sardinië
21 000 inw.
p van
^ De H. martelaar, was bisschop
^natiuS
Antiochië, werd op
P bevel van Tra 7janus in 104 te
Rome, volgens Hieronymus in 109, door wilde dieren
verscheurd; gedenkdag in de Gr. Kerk . 20 Dec. in
de Roomsche 1 Febr. De hem toe seschreven 7 brieven aan versch. christengemeenten
zijn
J n uit dogmag
g ma
tisch oogpunt
zeer belangrijk. Zie ook
o
op Loyola.
gP
Ignatjew, Nicolaus Paulowits' eb. 129 Jan.1832
te St.-Petersburg,
loot in 1858 met China het 8ver
dragvan Aigoen (afstand van'^het'Amoer
gebied aan
^
Rusland),was in 1864gezantte Konstantinop,
el lokte
den oorlog
g met Turkijeuit en ook de vrede van San
Stefano wasootendeels
zijn
J werk (3 Mrt. 1878); het
^
protest van Engeland
tegen
8en dien vredeenhet BerP
g
li'nsch
Congres
• van
J
^ drongen
g I. op
P den achtergrond
^
1881-82 was hij
^ggest. 3
J min. van binnenl, zaken;
Juli 1908 te St.-Petersburg.
g
Ignoranti nen Fr. Frères ignorantins,
, ^, onwetende
9
broeders"), naam, uit nederigheid
aangenomen
door
g
g
de broeders van Sint Jan de Deo(ziekenverplegers)
en uit boosaardigheid
gegeven
aan de Broeders van
8
gg
de Chr. scholen, een door den"abbé Baptiste de la
Salle in 1681 in Frankrijkgestichte
ggeestel. org
de welke het volksonderwijs tot doel had.
Iguanodon,
,
g
fossiel, tot 9 M.
lang
P
greptiel
(dinosauriër)
in de onderste
lagen
S der krijtperiode in Engl ë
6 eland België
en Hannover,
met kleinen
ko
P^ langen
6
hals, eweldig
gen, als steun
dienenden
768. Iguanodon.
Su
staart en ooteooteninz.
achte
ooten
.
P
^
I. H. S.:Ps
opschrift
de rofeshuizender:Jezuieten
P opP
monogram
het Gr. schrift^ H. _
voor Jezus volgens
gr
8e
6). Andere uitlagg
in gen : Jesum
habemus socium"
»
wi' hebben Jezus tot bondgenoot") of Jesus hominum# salvator" Jezus de heiland der menschen) hebben weinig
g wetensch. waarde. Waarsch.
werd dit letterteeken het eerst door de Jezuieten
gebruikt.
8
IJ Het, voorm. zeeboezem der Zuiderzee, die
voorbij
J Amsterdam het land indrong
g tot bijJ Beverwik
J en door een smalle landen e'^ Holland op
P zijn
Smalst) van de Noordzeeescheiden
was. In de
8
tweede helft der vorige
deel
g eeuw werd een groot
gr
ervan ingepolderd (zie Noordzeekanaal) en Holland
op
P zijn
J Smalst doorgegraven. Het water voor Amsterdam heet nogg W.
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in Friesland, ten Z.W. van Sneek, 1501
IJISgem.
8
inw. • het stadje
stadje IJ. ontvingg in 1350 stedelijke rechten.
in deggem. Velzen aan den
IJmuiden,^ havenplaats
P
mond van het'w Noordzeekanaal z.a. ontstaan na de
opening
P
8 daarvan in 1872,^ telt ong.
g 9000 inw. heeft
een& moderne8d
haven, door twee hoofden beveiligd
en door eenantserfort
verdedigd.
P
g IJ. heeft een
visschershaven, die zeer modern uitgerust is, benevens uitgestrekte
vischhallen; beide door het
g
Rijkgeëxploiteerd
; als haringmarkt
neemthetsteeds
g P
g
in beteekenis toe, daar ook de visschersvloot uit
anderelaatsen
haar vangst!
ofá. gedeeltelijk
P
g ^ geheel
gg
J
naar IJ. ter veiling
g brengt.
g Voor de sluizen te IJ.,
de scheepvaartbeweging,enz, zieop
o Noordzeekanaal.
IJs is water in den vasten aggregatietoestand en
ontstaat bi'
J afkoeling
g van water tot beneden 0° C.
Het S. G. van IJ. is 0,916,, zoodat het op
p het water
drijft;
kristallen. Bi'J
J^ het bestaat uit hexagonale
g
het bevriezen zet water zich ong.
s 1
a van zijn
J volume uit en deze uitzetting
plaats met zulk
8 heeftP
een kracht, dat zelfs zware ijzeren buizen er door
springen. Bi'J
stilstaande wateren heeft de ijsvorming
het eerstlaats
aan de oppervlakte,
P
^bij
J stroomend
PP
water op
^^
P den bodem (grond-M.).— Zie ook Drijfijs
(dl. I bl. 435) -- Kunstmatig
^9 IJ. wordt vervaardigd
g
in IJ.-machines waarvan de eenvoudigste
bestaan
g
uit een met waterevuld
vriesvat, hetwelk wordt
g
opgehangen in een koudmakend mengsel
g sneeuw.
of ijs
met keukenzout bijv.).
Voor IJ. -fabrikage oop
Jg
grooter schaalggebruikt men z.g.ammoniak-ma^
chines, waarin uit een salmiak-oplossing
P
g vloeibaar.
ammoniak overgehaald
wordt, hetwelk bij
bi de verg
damping
Pg zooveel warmte bindt dat in een in het
ammoniakreservoire
laatst vriesvat het water
geplaatst
in IJ. overgaat.
g
IJsbeer Ursus maritinus). Zie op
P B eer en fig. 163:
4 op
P blz. 159, dl. I.
^
De Geldersche
I
IJsel.1
N. of Oude IJsel ontsPr.
in Monsterland, komt bi'J Dinxperloo
in Gelderland,
p
stroomt langs
^ Doetinchem en vereent
g zich bij^
Doesburg
g met 2) den IJsel,^ een arm van den Rijn,
J,
die van Westervoort langs
^ Doesburg,
g^ P hen Deventer, Zwolle en Kampen
P naar de Zuiderzee loopt.
P
3) De Hollandsche IJ. komt uit de Lek, loopt langs
gs
IJselstein, Montfoort, Oudewater en Gouda en valt
tegenover
IJselmonde in de Maas; de riv. isgeheel
g
g
g ekanaliseerd.
het
Z.-Holl.
gem.
op
IJselmonde,
aan
de
eil.
IJ.
s 8
P
Nieuwe Maas ten Z.O. van Rotterdam, 5024 inw.
het dorPIJ. heeft een station aan de lin
Jj RotterdamDordrecht.
IJselmuiden
^ ggemeente in OveriJ sel 2587 inw.
het dorp
P IJ. ligt op
P den 1. IJseloever tegenover
g
Kamen.
P
IJselsteingem. in Utrecht, ten Z. Z.W. van de
stad Utrecht, 4281 inw.; het stadje IJ. ligt
gopP den
1. oever van denekanaliseerden
Holl. IJsel.
g
IJsland, Deensch eil., 104 785 K.M B. slechts
42 068 K.M'. bewoonbaar, 85 000 Luth. inw.
meest vulkanisch bergland met zand- en lava-velden
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Odáda Hraun 3500 K.M 2.), met sneeuw bedekte
IJzende ke
^ ggem. in Zeeuwsch-Vlaanderen, ten
hooggebergten,oote
groote
] ligtaan de
gletschers Jókulls en tal- Z. van Breskens ; 2705 inw.; het stadje
rijke vulkanen Snafell 1437 M. ; Hekla 1557 of stoomtramlijn
J Schoondi
J ke--Eeclo
^lag
g in vroeger
g
rijke M. talrijke
bronnen, w.o. de tijd
J heete spruitende
J aan zee.
A
Groote Geyser ; zwavelbronnen enz. De kusten
IJzendoorn
^ ggem. in Gelderland, aan den N. Waalzij van oud- oever ten 0. van Tiel, 607 inw.
zijn
De bewoners zijn
J diepp ingesneden.
g
afkomst,^p
spreken de oud-Noorsche taal
IJzer (Ferrum, scheik. teeken F), het belangen leven meest van vischvan ^
, t en schapenteelt.
rijkste
en opP aarde meest verbreide zware metaal,
J
P
IJ. wordt door een eigen minister geregeerd (sedert komtede
g en
g alleen maar voor in meteorieten en in
1904) en is een Luthersch bisdom; hoofdsi. Rey- verscheidene bazaltsoorten overigens altoos gek'avik.
— IJ. werd van 874 af door ontevreden bonden aan zuurstof of zwavel in delfstoffen in
]
Norenekoloniseerd
die er een staat vormden vele bronnen, in zeewater en Inplanten en dieren.
g
met een aristocratisch-republ.
re^eerin ^svorm en die, Atoomgew.
55,47. Chemisch zuiver IJ.^ verkregen
p
g
g
nadat er in het jaar
J 1000 het Christendom was door reductie van ijzeroxyd,
J
Y^ is een kristallijn
J
ingevoerd,
en wetenschappelijk
in
zilverwitte massa, met een smeltpunt
van omstr.
^ in politiek
pp J opzicht
P
p
A
g
in het begin
bereikte. 1600 ° en een S.G. van 7,9; het isJ
tamelijk week,
np
g der 13e eeuw zijn hoogtepunt
Binnenlandsche oneenigheden
maakte het den smeedbaar wordt door magneten
aangetrokken
en
g
8^
g
Noorw. koning
^ Hakon V in 1262 mogelijk
gJ IJ. met vormt in vochtige
g lucht roest. Technisch IJ. is
Noorwe8 en te vereenigen,
wat in 1264 door M a9 nooit zuiver, doch bevat minstens koolstof • daarg ^silicium, chroom, wolfram, nikkel,
nus VI voltooid werd; met Noorwe gen kwam IJ. naast mangaan,
g
in 1380 aan Denemarken ; in 1551 werd er de Her- zwavel enhos
hor. Het IJ. wordt in hoogovens
P p
g
vormingingevoerd,
ewonnen, d.z. schachtovens van 18-20 M. hoogte
g
g g
^ in 1843 had de reorganisatie
plaats
van het sedert 9 eeuwen bestaande Al- uit vuurvaste steenebouwd
en versterkt door
p
g
tingna
over den re eerin
svorm ijzeren
banden, enz. Eerst wordt de oven ggeheelgestrijd
J
^ , g
^ heftiengstrijd
met Denemarken (vanaf 1848),kwam op
vuld met steenkool of cokes, is hiervan eengedeelte
p 5 Jan.
1874 eengrondwet
tot stand volksverte enwoorverbrand, dan wordt bovenin afwisselend een laag
^
g
di^^
'n in het Alting van
36 leden); in haar plaats
IJ.-erts en een laagg brandstof gebracht,
P
^ Door biJ
g
g
wordt bereikt dat de oven
kwam opP 1 Febr. 1904 een nieuwe grondwet,
welke zondere inrichtingen
g
g
te Reykjavik
resideerenden, steeds door kan blijven branden (soms wel 12 jaar),
aan IJ. een eigen
Y j
g
verantwoordelijken
k e minister schonk. terwijl
metaal om de 12 uur
aan het Altingn verantwoordelij
J onder het gloeiende
g
den laatsten tijdis IJ. op Pallerlei gebied
sterk wordt afgetapt in zandvormen. Zoo verkrijgt
J men
g
vooruitgegaan
e
: landbouw, scheepvaart
en nijver- ruw IJ., dat 2,3 à 5% koolstof bevat, hard en bros is,
p
gg
à 1250° smelt en wel zonder eerst week
heid nemen er toe en ook de letterkunde beleeft reeds bijJ
te worden, dus ongeschikt is om te smeden. Smeeder een tijd
Jperk van bloei.
baar IJ. wordt nu verkregen
IJslandsch Mos. Zie op
g door de koolstof aan het
p Korstmossen.
aan de ruw IJ. te onttrekken, waarbijJ dan tevens de andere
IJstijd of diluvialepperiode,
IJstijd
] g
^ de jongste,
schadelijke
bijmengsels
verwijder
verwijderd moeten worden.
tegenw.
voorafgaande
periode
der aardgeschiedenis,
J
J
P
g
g
g
g
door het heele IJ. te behandelen met
waarin hetrootste
deel van Europa
p en N.-Amerika
g
8
bedekt was met landijs
sporen
ervan : lucht ^(frisschen)) of met ijzeroxyd
J Y (temperen). Het
p
J en gletschers
g
in vlamovens (puddels)
of
de erratische of zwerfblokken, de versteeningen frisschen heeftlaats
CP
P
wordt het ruwvanlanten
en dieren, die nu op P
hoogere
g
P
g breedten in converters. In het eersteeval
overvloedige
opnieuw
gesmolten
en door overvloede
en
leven enz. Voor Europa
J
P neemt men zelfs 6 IJ. ijzer
P
g
de koolstof, het mangaan en hetsilicium
interglaciaire
tijden.
tijden
aan, met daartusschen liggende
9
^g
of Poolzee, de aanene
P
g zijdevan de Pool- verbrand • de arbeider moet de massa met eenudcirkelsele
g en
g deelen der wereldzee : de N. IJ. delhaak steeds weer omroeren en deze zware en dure
Arctische zee of Noord poolzee, 14 352 340 K.M2., handenarbeid kan alleen voor de grove soorten
vervangen
diepte
p 4000 M.) door machinalen vervangen worden. BijJ het Bessep 1170 M. ; grootste
ggemidd. diepte
^
mer- rocédé wordt het gesmolten ruw-IJ. in
of Zuidpoolzee;
en de
Z.Zee1J.root
p zee; g
c Antarctische
vuurte 5733 M.); worden in den laatste ntijd convertersebracht
e
ste diepJ
p
gmet
g
^d. z. peervormige
tot de 3 oceanenerekend.
Met uitzonderingg van het vaste steen bekleede toestellen, en door fijne
J oPening
aan Groenland en Lapland
grenzende
deel is de IJ. 8en wordt daar heefe lucht in geblazen.
Staal is W.
g
p
g
koolstofgehalte,
gelegen
in den wintergeheel,
^g
g tusschen
p
g
^ 71 — met een bepaald
g ^ in den zomer tot ong.
in. De bereiding
75° N.Br. en 50-57° Z.Br. met drijfijs
.) J of vast ijs
J dat vaniet- en van smeed-IJ.
g
ervaneschiedt
opPeen der boven omschreven
bedekt.
g
juiste
juiste
oogenoo
enCli- wijzen,
IJsvogel,
J dan hetPprocespop het
J^ waarbij
^ elsucu
g ^ aan de orde der Koekoekvo
wordt afgebroken of door ver ontkoold smeeddae) verwante voelsoort ; de9 ewone I J. Acedo
dus kunstmatig
is ida heeft prachtige
ispida)
g
p
g veeren boven : staalblauw, IJ. met koolstof teloeien en er
koolstof aan toe te voegen.
onder : steenrood),witte keel, helderroodeooien
A
der oergeschiedeen zwarten, vierkanten, rechten snavel; de IJ. leeft
IJzer-ti dp
erk^ de laatste periode
A
^
voor hun gereedschapvischjes schaal- nisz.a. waarin de volken
bij) het water en voedt zich met vischjes,
P
g
van steen en brons steeds meer ijzer
en waterinsecten, komt voor in Europa
P
p en P en in plaats
W. -Azië.
gengen
n gebruiken.
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Iliacos intra mumseccaturetextra
Lat. binnen
IJzeren Kroon, de te Monza in Itali ë bewaarde
p
kroon, waarmede sinds het einde der 6e eeuw de en buiten de muren van Ilium (Troje) wordt ezond "d.w.z. aan beide zijden
en daarna Karel de Groote, d'^,fouten
(overal) worden foute
Lombardische konin
g^
de meeste keizers van Duitschland in 1805 Napo- begaan, citaat uit Horatius'„Epistels" (le Boek,
l eon I en in 1838 keizer Ferdinand I van Oostenrijk 2,16).
aan Homerus(z. a.
Ilias, een van de beide groote ,)
werden als heerschers over Lombardije;
gekroond
J
g
versier- toegeschreven
epen
bestaat uit eenouden
P ; het behandelt in 24 zangen
g een
g
g
g
^ met edelgesteenten
uit den strijdder Grieken voor Troje Ilium :
den ring,
P
g aan den binnenkant een sma lle episode
g^waarlangs
ijzeren strook is bevestigd,
g heet te den toom van Achillus over den smaad, hem door
g ^ die vervaardigd
aangedaan,
zijn wraak op
zijn
9
g
^ en zijn
J uit een nael
P Hector
g van het kluis van Jezus. Zie de Agamemnon
wegens
het sneuvelen van Patroclus.
afb. bi'
g
J Kronen.
Ilias'
IJzeren Kruis, Het, oorspr.
7poer Eng.
!p oer Ellits'a
A een Pruis. oorlogsmeg Ellich-A oor hoofdst.
Centr.-Provinciën,
dalja
]^ 10 Mrt. 1813 door koning
g Friedrich Wilhelm van het distr. I. van de Eng.-Ind.
g
tot belooning
III ingesteld
g voor wie zich onder- 26 000 inw.
g
Ilkeston, fabriekstad in het graafsch. Derby,in het
scheidden in de Bevrijdingsoorlogen, bestaat uit een
werd verleend midd. van Engeland,
32 000 inw.;
in zilver g evat kruis van gietijzer,
^, J
^ ijzerindustrie.
g
III. 1 R. zijriv.
van den Rijn,
op Pde Silin 2 klassen en een gr ootkruis ^; 19 Juli 1870 bij
J het
J
J^ ontspringt
P
vrettao de
van Zwitserland en Oostenrijk),
ingesteld
uitbreken van den Fr.-D. oorlogg opnieuw
g
P grens
g
P
door koning
g van 75 K.M. langg, ondt beneden Feldkirch uit. -- 2 L.
g Wilhelm I en in de eerste dagen
ziJ riv. van den Rijn,
ontspringt o de Jura,
Jura wordt bijJ
Aug.
door keizer Wilhelm II.
J^op
P
ug 1914 opnieuw
IJzeren Masker, De Man met het, een door een Colmar bevaarbaar, stroomt door Straatsburg,s
g
Wangenau,
15 K.M. bezwart masker vermomd Fransch staatsgevangene 205 K.M. lang
g en mondt bijJ Wan
g
tijd in de vestingg neden Straatsburg,
het
(Le Masque
de Fer^ die langen tijd
g it. Boven Straatsburgg gaat
g
q
Pi Brol (in de It. prov. Turijn) en na 1698 in de RiJ n-Rhone- kanaal ^ beneden Straatsburg
g het RijnBastille te Parijs
J gevangen
g werdggehouden, waar Marne- kanaal van de I. uit.
g
Ille^ r iv. in het Fr. dep.pIlle-et-Vilaine, 45 K.M.
hij
J 19 Nov. 1703 stierf. Volgens Funck-Brentano
ondt bijJ Rennes in de Vilaine uit. — Het dep.
was het Mattioli minister van hertog
g
p
g Karel Ferdi- lang,
Ille-et-Vilaine, 6992 K.M2., 608 000 inw.; in het N.
nand van Mantua, die zich in 1678 tegenover
g
Lodewijk X I V had verbonden de vestingg Casale W. van Frankrijk • landbouw en veeteelt;> hoofdst.
Lodewijk
Rennes.
Monferrato (aan de Po) aan Frankrijk te brengen,
g
schond.
Illinois. 1)} Riv. in het N.W. der Ver. Staten van
doch heteheim
g
IJzeren Poort T. Demir-ka oe , naam van ver- N.- Amerika, ontstaat ten Z.W. van Chicago
g uit
en dal-engten
o p en bijJ de Des Plaines en de Kankakee, is door het 150 K.M.
scheidene nauwe bergpassen
g op
gp
lange
met het Michiganhet Balkan-schiereil. 1) Pas in het W. der Transsylv.
Y
g Illinois-Michigan-kanaal
9
gan
tusschen bet dal van de meer verbonden, is 800 K.M. lang,
Alpen
(in Zevenburen
g waarvan 390
P
g
K.M. bevaarbaar, en mondt 1. in den Mississippi
Bistrazi riv.
g
J van de Themes) en het Hatszeger-dal
PP uit.
naar de Maros, 656 M. hoo
g^ bekend door herhaalde — 2) Een der Ver. Stat. van N.- Amerika, in het N.O.
invallen der Turken. — 2) Pas in den Balkan, ten der reeubliek,146 795 K.M 2., 5 639 000 inw.; landZ. 0. van Timovo, 1097 M. — 3). Vernauwing
g van bouw, veeteelt, mijnbouw (inz. steenkolen, lood,
het Donaudal tusschen Orsowa (Hongarije)
en zink); hoofdst. Springfield. De belan
belangrijkste
stad is
g
gr J
M. langg ; 1890-96 Chicago.
In 1809 werd I. een territorium, sedert
Turnu-Severinu ( Roemenië 2340
^
g
be- 1818 is het een staat van de Unie.
Jklippen,
zijn
de talrijkekli en die er de scheepvaart
P
eruimd. — 4) Vernauwing
Illuminaten(Lat. „verlichten"), naam van verlemmerden oPg
g in het
Wardardal, ten N.W. van Doran
Y (Gr.-Serv. schillende g enootscha PP en van de 16e tot de 18e
grens).) Door 1 en 4 loopen spoorwegen. — IJ. P. heet eeuw in SPanej en Frankrijk, inz. van den door Adam
^
erichten bond
W eisshau-p t te In golstadt in 1776 oPg
verder een nauwe doorgang
^
g g tusschen de 0. uitloopers
en , godsdienstige
van den Kaukasus en de kust der Kasp.
p zee bijJ (Illuminaten-Orde) totolitieke
p
g
g
verlichting,
gegrond op
Derbent.
P den natuur-godsdienst
g
g gg
Zee, van het deïsme; de Orde werd in 1748 door den keurIkaria of Nikaria, Gr. eel. in de Aegeïsche
g
eheven.
ten W. van Samos en behoorend tot de Zuidelijke vorst van Beieren oPg
Ill^rik oorspr.
Sporaden,ongev.10000inw.;denaamhoudtverband
P het 0. kustland van de Adriatische
Zee aldus g enoemd naar het Indo -Germaansche
met de leende
van Icarus.
g
volk der Illyriërs, die 229 v. Chr. met de Romeinen
Ile de Bourbon. Zie Réunion.
overwonnen
oorlog
in oorlo g geraakten en 35 v. Chr.geheel
Ile du Diable. Zie Duivelseiland.
g
Ilford, N.O. stadswijk
y
J van Londen, 78 000 inw. werden. Hun land werd onde r den naam Illyricum
; ^J
bij de verdeelingg van het Rom.
IIfoY distr. in Roemenië in Groot-WalachiJe, een Rom.rovincie
p
rijk
Jbij
in 395 bleef het eigenlijkeI. bi' het Westersche
5780 K.M2., 541 000 inw., hoofdst. Boekarest.
keizerrijk
Ili^riv. in Midd.-Azië,^ ontspr.
J en viel in 476 aan Odoacer ten deel, later
J g
P op
P het Tiensjan-geb.
in het Chin. landschap
J mondt uit in het aan Theodorik en na den val van het 0.-Gothische
P Koelds'a
Balkasjmeer,
^ is 1300 K.M. lang,
J aan den BYzanti Jnschen keizer. In de 7e eeuw
1
g? waarvan 680 K.M. rijk
bevaarbaar, — I. stad en gebied in China, zie namen de van het N. binnengedrongen Slaven het
land in bezit, waarna de naam uit deeschiedenis
Koelds'a.
g
1
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I in 1809 de door Oostenverdween totdat Napoleon
p
rijk
landen onder den naam van Illyrische
Y
J afgestane
g
i i tot een eigen,
Provincie
g , doch van Frankrijkaf haninw.)
hankeli'ken
staat (50 000 K.M 2 . ^• 1 1 /4millioen
4
J
vereende.
g Na den vrede van ParijsJ in 1815 kwamen
dezerovinciën,
als Koninkrijk
Koninkrij I. weder aan OostenP
rij
J^ dat daaruit bijJ de nieuwe indeelingg van het rijk
1849 drie re -.districten
vormde,^ de vijf kroong
astrië
landen Karinthië, Kram Wirtz
en Gradisca, Istrië
met bi'behoorend gebied) omvattend:
enTriëst(met
TriëstJ
28 251 K.M 2 .; 1816000 inw.
Um riv.
in Thiirin
en ontspr.
P op
Pde N. hellingg
g
^
Weimar,
van het Thiiringerwoud^
loopt
P dicht langs
^
mondt bijJ Grossheringeen 1. in de Saale uit; 120

uitgebrachte
stem en voor de uitoefening
g
g van hun
ambtewaarbor
d
siolo^
'sch beteekent
g
g is. —• Ph Y
het onvatbaarheid van een organisme voor besmettelike
vergiften
giften.
J ziekten en voor ver
Imola, stad in de prov.
Bologna
P
gn in het N. 0. van
Italië,
Italië op een eil. in de Santerno 35000 inw.
Imperator
Lat, bij
P
,Jde Romeinen de bezitter van
het imperium
(z. a, ^de opperbevelhebber; de veld1
heer na een beslissende overwinning;
vanaf den tijd
tij
g^
A29ustus beteekent het zooveel als keizer.
imperialisme,
P
^ d e op
P de militaire macht steunende
absolute regBerings
wi'Jze; in den lateren tijd inz. het
streven van een staat om zijn
J machtsfeer tot buiten
zijn
uit te breiden, inz. door koJ natuurlijke
J grenzen
gr
loniën te verwerven.
Imperium
(Lat.),^
hoogste
staatsgezag,
Ilmenau, stad in Saksen-Weimar, aan de Ilm,
p
g
g n! door het
ambtenarenPge
o12 000 inw. ^P
• proefstations voor thermometers en Romeinsche volk aan de hoogste
^
inz. het militaire gezag,
glazen
instrumenten •; vakschool voor glazen
instru- dragen,
ook : opperg
g g^
g
PPer
g
• porcelein-fabrieken.
bevelhebberschap
menten ^P
keizerrijk
P^ later: het Romeinsche keizerrijk.
il endamgem. in de prov. N.-Holland, nabij
pluvium het bekken, dat zich in den vloer van
Purmerend, 2164 inw. • in Jan. 1916 door overstroo- het atrium z.a. bevond om het regenwater
op
g
P te
vangen.
ming
gggeteisterd.
Imponderabilia
Lat. „onweegbare
I mam (Ar.) beteekent hoofd" „opperhoofd"
stoffen") noem,^
po
g are
de stoffen zonder gewicht,
waarvan
bijJ de Sjiitten
het godsdienstige
van den de men vroeger
J
g
g opperhoofd
PP
g
g
Islam; vorst van kleinere landenbi
( v.
J van Mascate, men het bestaan aannam om licht, warmte, electriSanit); voorbidder in de moskeeën;oot
citeit en magnetisme te kunnen verklaren • tegenw.
gTgeleerde.
g
Archangel,
in overdrachteli Jken zin: feiten en omstandigheden,
Imandra m eer in het Russ. goev.
Imandra,
g
g
g
stroomingen en gevoelens,
waarvan de invloed niet
oPhet schiereil. Kola, 852 K.M 2 .
g
P
nauwkeuri bepaald
kan worden.
Imbabura. 1) Vulkaan in Ecuador, op de hoogg nauwkeurig
vlakte vanuito
van EcuaImpressionisme,
Im
Q 4582 M. — 2) )N.O.prov.
^ naam van een nieuwere richtingg
P
in de Fr. schilderkunst ;• de schilders^ welke haar
dor; hoofdst. I. of Ibarra.
Zee, huldigen,
streven er naar om, zonder détails uit te
I mbroS ( T . Imros), el.. in de Ae aeische
g
g
links van den ingang
der Dardanellen ; 256 K.M2. voeren, den eersten, onmiddelli'ken
indruk im P res J
g g
9000 inw.r hoofdst. Kastron. — L werd in 1913 door sion van de natuur weer teeven
met al de ineeng
vloeiende kleurentonen.
de Grieken bezet.
Inagua, twee der Bahama-eil. Groot-I.(Great I.),
Imhoff, Gustaal Willem, baron van,geb. 8 Aug.
1723
leeftij als 2e com2 ., met de hoofd 1. Mathew Town; Klein-I.
op 20-jarigen leeftijd
1705 te Leer,^^K.M
P
g P ] g
K.M2.
der 0.-I. Coma
ie naar Batavia klom snel (Little I),
P^
werd in 1732 buitengewoon
Raad van Indië en
Ince-in-Makerfield,^ stad in het N.W. van Engeop,
P^
ge
g
Lancaster, 22 000 inw.
in 1736ouvereur
van Ceylon.
In 1738 ging
hij naar land, in hetraafsch.
ggJ
g
Y
g
Nederland enweldra
als Raad van Indië weer
Inclinatie ( Lat. in de wiskunde de helling
g van 2
^g
van elkander of wel van een
naar Java terug.
Bijgelegenheid van den moord oop vlakken ten opzichte
P
g J g g
lijn
van een vlak; in de sterrenkunde de
de Chineezen beschuldigde
J ten opzichte
P
g
8 de gouverneur-generaal
g
hoek, dien de banen dei kometen oflaneten
met de
Valkenier hem van machtsmisbruik en liet hemeg
P
onschuld. aardbaan vormen • magnetische I. zie op Magneetzij onschu
vankeliJ k naar Nederland voeren,^ waar zijn
neetnaald.
Valkenier werd ontslagen
en I. tot ouverg
g
hij naar Indië,
Inclusi of Reclusi(Lat. in geslotenen" in de
p eur-generaal benoemd. In 1742 ging hij
regeerde voorspoedig,stichtte Buitenzorg; gest. 1 Middeleeuwen boetedoeners, die in cellen bijJ dorpen
P
of kloosters opgesloten
leefden, en alleen maar door
Nov. 1750 te Batavia.
Pg
van de een kleine opening
onsterfelijke^
onsterfelijke"),
" bijnaam
Immortelle(„
Immortelle
J
P
g van hun verblijfJ voedsel ontorf'- vingen.
ZandstroobloemHelichr
^ kkorfjesy sum arenarium
omgrooteg gele
es
In coena Domini(Lat. ,bia het Avondmaal des
plant met kleine bloemhoofdjes,
]^
^
P
windselblaad'es voorzien),omdat de droge,
(en tevens naam) van de
g
g stroo- Heeren" beginwoorden
z. .
achtige kelk niet verandert, wanneer de Pplant ge- oorsPr. (1634) van Ppaus Urbanus V afkomstige
^ g
Avondmaalsbul die een opsomming
droogd wordt.
P
g bevat van de
Immuniteit Lat.), de bevrijding
^ g van wereldlijke rechten der R.-Kath. hiërarchie, van haar verhoude concilies, de wereldlijke
van het ambtsgezag
wereldlijk vorsten en de
en kerkelijkebezittingen
g g der dingot
g
g
en een excommunicatie van alle ketters.
openbare
ambtenaren, verder het vrijJJ
zijnn van openP en
P
Incro able(Fr. on8eloofeli
bare belastingener
belastin en vroe
J k"
) naam van de
bger inz. het voorrecht van de
In strafrechteli'ken zin beteekent het groote tweepuntige
geestelijken.J
P
g hoeden met van voren en van
randen die in Frankrijk
FrankrijktiJ
vriJ warmg voor straf ^zooals bi Jv. aan de leden der achteren opgeslagen randen,
van de
vertegenwoordigende lichamen voor de door hen dens het Directoireedra
g
8en werden ; verder
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modegekken
uit dien tijd,die in de merveilleuses"
g
»
hunendants
vonden.
P
Incubatie (Lat.), in de
Oudheid het slapen
Pe in den
temP^
el teneinde daar in
derg goden
de nabijheid
J
genezing
of goddelijke
J droog
men te verkri'Jgen ; in de
dierkunde de bebroeding
van eieren of de tijd,
J noodi voor deg
ontwikkeling
van de kiem in de eieren
incubatie-tijdperk, de tijd,
tusschen het besmet worden met een ziekte en het
uitbreken daarvan.
Incunabelen (van het
Lat. incunabula,
^ „wieg",
windsels" g.
fi het begin"),wiegedrukken, de
oudste vóór 1500) gedrukte boeken.
Indee endenten nieuwLat. „onafhankelijken"),
J
769. Incroyable.
de leden van een in 1610
't eerst te Leiden uit aanpartij,,
ontstane kerkelijkearts
Robert Brown
Br
hangersvan R
i zic
in Engeland
vanaf 1616. Van
zich
die
nE ge uitbreidde
u
Cromwell zeer invloed1644-58
58was
w zijJ aldaar onderC
rijk,
^^ in 1689 werd zijJ door de Acte van tolerantie, na
de vervolgingen in den tijd
tij der Restauratie, weder
den staat erkend; na 1620 bestond zijJ ook in
Noord-Amerika; zij
aandeel in de
^
J had een groot
stichtingvan Nieuw-Engeland.
Hetgrondbeginsel
g
der I. die slechts de Heilige
g
g Schrift als geloofsbron
erkennen eneen
geloofsvorm
hebben,
g
^
g s mbolischen
is de zelfstandigheid
van elke gemeente
opP zich
g
g
van
zelf (vandaar ook Con9rationalisten
^afgeleid
g
e9
Andere
Graanvoedin rod.
en
P
midd. thee,
vleesch.
suik. enz.
Gem. 190105. ..
le kwart. 1914 ..
... •
2e kwart.
November '14 ... •
December
Januari 1915
Februari
Maart
Aril
P
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
P
October
November

300
500
358
594
3455
580
4075
683
414'
714
413
786
411
845
427
840
4396
847
437
893
428
818
83864406
4386
841
80964706
4435
834
444
871"

het Engelsche congregation,
^r^ ^ ggemeente) en haar onafhankeli'kheid
van den staat,^ alsmede van elke groo J
tere kerkelijke
gemeenschap;
g
P^ alle leden hebbengeliJ ke rechten en zijn
J verkiesbaar als predikanten,
P
oudsten diakenen, enz.
o ave; inz. (vol.
Index (Lat.),aanwijzer,
J ^ register,opgave
ledig I ndex librorumprohibitorum de volgens
o Pg
dracht van denaus
Plijs
uitgegeven list van die boeken,
in de Kath. Kerk in het algemeen,
maar inz.
g
voor leeken verboden zijn;
sedert 1559 te Rome
J
uitgegeven, nadat dergelijke
lijstenuit hoofde der
lijsten
' ten
gunste der Hervorming,
vroeger
^g
^
g^
g
door keizer Karel V, door Hendrik VIII van Engeland en door de universiteiten te Leuven en te Parijs
uitgegeven waren ; in 1571 richtte Pius V een P ermanente Congregatie voor den Index op,
P^ een commissie voor de bestendige
g aanvulling
g van den Index.
Indices expg
ur atorii of Indices librorumXp^
e ur ndo.
der geschriften,
rum,^ lijsten
mo J
g
^ die alleen gebruikt
g
zij van met de kerkleer in
gen worden,^ wanneer zij
zijnde
strijdzijnde
plaatsen gezuiverd
zijn.
J
P
g
Index numbers,^ getallen,
g
^ die de verhoudingg aan op
geven tusschen den prijs
PJ van een koopwaar
P
P een
bepaald
oogenblik
tot den prijs
PJ van diezelfde waar
P
g
oPeen tijdstip
of g
gedurende een tijdperk,dat als
J P
standaardekozen
is. Door de I. krijgt
g
J men een$ emakkelijken betrouwbaar overzicht van deprijsschommelingen
g der waren. Gebruikt worden inz. de
I. van het Eng.g»
tijdschrift
Economist" en van
Sauerbeck. De Economist"
„Economist" gaat uit van de gemiddelderijzen
over het tijdvak
1901-1905 en stelt
!^J
daarvoor alsondoi
fers:
voor graanproducten
en
J
gr
8T P
vleesch 500 ; voor andere voedingsmiddelen 300;
voor weefstoffen 500 ; voor delfstoffen 400; voor diversen (rubber hout, enz.) 500; totaal 2200. Hoezeer
sinds het begin
de r
prijzengeste^ van den oorlogg
P9 g
zijn, moge
blijken uit het hierbï
gen zijn,
J nde
gblijken
staatje:

Weefstoffen.

Delfstoffen.

Diversen,
rubber,
hout, enz.

Totaal.

Inere
centen.

500
641
6235
512
509
635
5526
597
6946
583
601
603
628
667
681
691

400
529
5225
473
476
521 •
5815
644
630
600
624
625
6105
6195
6316
8676

500
595
5975
6845
6886
748
761
797
816
814
779
774
778
7695
781
826

2200
2717
2669
2780.
2800
3003
3131
3305
3327
3327
3250
3281
3296
3336
3371
3500

100
123.4
121.3
125.5
127.3
1364
142.3
150.2
161.2
151.2
147.7
149.1
149.8
151.6
153.2
159.1
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Het leven was dus in Nov. 1915 reeds ong.
ong. 34%o
duurder dan vóór den oorlog.
g
Indiana, een der Vereenigde Staten van NoordAmerika in het N. 0. der Republiek,
ten Z. van het
p
94
K.M2.> 2 701
inw.;; landMichigan-meer,
s
bouw, steenkolen, aardgas, petroleum en zout
hoofdsi. Indianapolis.
L werd in 1811 territorium,
A
in 1816 staat der Unie.
Indianen,^ de oorspr.
1'
bewoners van Amerika
(met uitzonderingg van
de Eskimo's), waareen op ^
zichschijnlijk
zelfstaand menschenras, het Roode of Amerikaansche ras Roodhuiden)ggeheeten, dat
van de Poolzee tot aan
Vuurland hetzelfde
ttype
evertoont eelach^g
ti gbruine huidskleur,
dun, zwart haar, dunne
baard en breedelaat;
g
talrijke
J stammen met
vele talen. Men onderscheidt ze in de Noordwest-Amerikanen, van
den Eliasberg tot aan
den Pugetsond
aan de
g
N. W. Amer. kust; II.
Noord-Amerikanen, de
770.
eigenlijkehoofd oeN.-Am. Indiaan.
pen, waartoe o. a. behoorden de Chi
PPeweëers tusschen Athabasca en de Hudsonbaai, de
Apachen
aan den bovenloop
P der Rio Grande. In
P
het N.-0. van Noord-Amerika woonden de Algonkin-volken, waaronder de Delawaren, Massachusetts, Mohicanen, de Odsjibwe's(N
Odsjibwe'sN. W. van het
Algonkins de Iro}. In het gebied van de Algonkins
keezen met wie in het N. de Huronen en in het Z. de
Tsjiroki's
of Cheroken verwant zijn.
J In het Z. 0. o. m.
J
de Seminolen in Florida en de Appalachen
in het
PP
APP
alachen eber
te. Ten W. van den Mississippi
p^ de
g ^
Dakota's of Sioux. In Nieuw-Mexico en Arizona de
Pueblo-I. ; III. Middel-Amerikanen. Onder dezen
was de overheerschende stam die der Azteken, waartoe o. m. behoorden de Slarag en-I. in Z.-Idaho; de
Utah's in Utah, de Comanchen in Nieuw-Mexico;
IV. De Antillen-Indianen werden reeds vroeg
guitgeroeid voornamelijk
J door de Caraiben • V. De ZuidverAmerikanen zijn
g
t eindeloos verdeeld; algemeen
preid is het Quechua,
de taal der Inca-Peruanen.
sP
Q
In Chili wonen de Araukanen. Ten 0. van de Cordilg uaJy
lera's vindt men o. m. de Caraiben z. a.)r In Uru ^
woonden de thans uitgestorven
Charrua's,
in
de
g
Arg
entiJnsche Pampa's,
de Puelchen of Pampa-L,
P
A
-ten Z. daarvan de Tehuelchen of Patagoniërs.
g
Totaal aantal omstr. 10 millioen;; deels tot het Christendom bekeerd, hebben de L een deel van hun
,eigenaardigheden opgegeven en leven zij
J onder de
heerschaPpi'J der blanken in vaste woonplaatsen
p aatsen

fdoch vooral in Z.-Amerika zijn
zij meestal nogg onafJzij
hankeliJ k en leven nogg in oer-toestand. In N.-Amerika nam hun aantal sinds de komst der blanken snel
af ; dezen roeiden hen in meer dan 40 oorlogengoedg g
deels uit. Vele stammen stierveneheel
uit, andere
g
vermengden
zich en smolten samen. Zij
J werdengeg
ggebiede
dwongen
zich te vestigen
in afgepaalde ebieden
g
waar ook drankmisbruik en venerische ziekten hen decimeerden.
Indianen-territorium (Indian Territory),
y tot 1906
een territorium der Ver. Staten, sedert met Oklahama tot een nieuwen staat Oklahama vereeng,
d
een door de Arkansas en door de Red River doorsnedenrairie-land
;^ hierheen zijn
zij de uit de 0. staten
P
Indianen-stammen over geUnie verdrongen
ge
g
bracht.
van den Am. staat Indiana,
Indianapolis, hoofdst.
i
aan de White; 234 000 inw.
India rubber,^ Eng.
g naam voor Caoutchouc(z. a.).
Indië
Indië, het tot in de Middeleeuwen slechts bijJ overleveringekende
land aan gene
zijdevan den Indus,
g
g
dat Columbus naar het W. koersend in den Centr.Amerikaanschen Archipel meende gevonden
te hebg
asco da Gama den directen zteben;• eerst, nadatVasco
had, werd het als
weg naar h et oude I. gevonden
g
van de nieuw-ontdekte landenescheiden
erkend,
g
noemen we de Eng.
en Oost-Indië g enoemd (tegenw.
g
g
bezittingen opp het vasteland bijJ voorkeur Voor- en
Achter-Indië of te samen En g.-Indië • de Ned. bezittingen
p Oost-Indië), het eerst ontg in den Archipel
West-Indië (z. a. en Antillen).
dekte daarentegen
g
bewoners van Eng.Indiërs deniet-Euro eesche
g
P .Indië, die volens
g hun ras-afkomst verdeeld worden
in vier volkeren :1 de Arische Hindoes of I. in engeren zin, met hoofd- enelaatsvormin
gelijk
gg
1 aan die
g
van het Middellandsche of Kaukasische ras,geel^g
achtigwitte tot donkere huidskleur (zwart bijJ de
de stammen)) en zwart haar. • 2) de Tibetaangemengde
sehe Mon oolsche stammen, die in het N. te midden
der Arische stammen leven ; 3) de Drawidische volken
in Dekara door over heteheel
donkerder huidsg
kleur en door hun taal van de eersten onderscheiden;
4)) de als overblijfselen der oorspr.
P bevolkingg vanN.Indiëuit
de Himalaja-landen) geldende
g
( ezonderd
g
Kolariërs(oof Mundavolken) in de N. streken van het
Kolariërs
PBombay.
..
delf
ke blauwe verfstof
Indeg 0^ zeer fraaie en deug
J
die g ewonnen wordt uit soorten van de Inde9 o era
behoorend),
(tot de Leguminosen,
^
^ het sapAwaarvan
een kleurlooze zelfstandigheid,
het indicaan,^opgelost
Pg
g
is dat door bewerkingg
met zuren of doorgisting I.
levert. Britsch-Indië en Ned. 0.-Indië zijn de voornaamste I.-producenten,
doch in beide landen neemt
p
deroductie
af, ^Yn
daar tengevolge van dessynthetisch()
P
(kunstmatige)
g bereidingg van I.-blauw (uit koolteerproducten)
de verbouw van de I.-plant
niet meer zoo
P
P
loonend is. Op
in
p
P Java bï Jv. bedroeg^ de productie
bijn
1,1 ^ mill. K.G. en in 1906 nogg maar bijna
1898 bijna
K.G.
Onder de I. G. verstaat men
Indischeodsdiensten.
g
zin gewoonlijk
in engeren
J de ggodsdiensten van de in
g
o
Indië wonende volken van Arischen oorsprong. Van

INDISCHE GODSDIENSTEN—INDUCTIE.
af vereerde het volk tallooze godhede oudste tijden
den vanlaatseli'ken
r
P
P g; ookdieren,planten,
J oorsprong
handwerks-gereedschappen,
begaafde
PP ^ buitengewoon
g
g
menschen menschen die een onnatuurlijken
dood
J
gestorven waren, e. d., zoodat de grondtrek dei L G.
tot o Pheden het animisme is. Steeds diende echter
een officiëeleodsdienst
tot dekmantel, en wel achs
tereenvolgens : 1) de Vedische godsdienst
(z. a.), 2)
^
het Brahmanisme (z. a.),3) het Neo-Brahmanisme
of Hindoeisme (z. a.). Tegenover
deze Ind. hoofdg
zijn tal van secten opgestaan
en wel
godsdiensten zijn
P^
voornamelijk:4) het Boeddhisme (z. a, dat sinds de
10e eeuw uit het eigenlijke
Indië verdwijnt,
5) de
J
g J
(z. a.). Vanaf de 12e eeuw
J
godsdienst der Ds'aina
vooral
openbaarde
zich een deistische strooming,
g^
P
haar uiting
g vond in de leer der Sikh's (z. a.) en in
z a.).
a —
den laatsten tijd
J in de Brahmosomadsj^ (z.
In ruimeren zin verstaat men onder I. G. ook de
niet-Arische.
Indische hennep(Cannabis indica),i variëteit vande
gewone hennep,wordt gebruikt
in de geneeskunde,
g
g
^
komt in den handel voor als bha de hars ervan als
churrus. De I. H. bevat sterk narcotisch werkende
stoffen en wordt daarom in het Oostenerookt
en
g
tot bereiding van bedwelmende dranken en van
hasjisj
J Jg
Indische kunst. De eerste sPoren van de I. K. reiken tot het midden der 10e eeuw v. Chr. ZijJ
evenals de overige
g groepen
g P van de oud-Oostersche
kunst het karakter vanuantitatieve
verhevenheid
q
en fantastischen, dikwijls in het groteske
vervalleng
Haar belangrijkste
voortbrengden vormenrijkdom.
J
^J
selen leverde zij
op het gebied
der bouwkunst. De
JP
^
van ^gebouwenzijn
zij
voornaamste overblijfselen
J
J de
op^ Eleg
^ottentemPels en vrijJstaande gebouwen
Yop
PSalsette, te Karli enz., inz.
Pkantine bijJ Bombay,
echter te Ellora; de bijJ de Boeddhistische gebouwen
^
buitenzijd
eigenaardige dagobs (heuvels, die aan de buitenzijde
behouwen steen bekleed zijn
J worden inzonderheid aangetroffen
te Santsji
Ceylon.
De mo s
J en opP
y
derne bouwkunst van de Brahmaansche Hindoes
wordt door de^
Pa odes (te Tiravaloer, Chillambrum,
Madoera met een reusachtige zaal of tsjoeltri)
) verte )
^enwoordigd. De beeldhouwkunst is bijJ de Indische
kunst slechts een aanvulling van de bouwkunst ; de
beeldhouwwerken vertoonen overeenkomstig het
fantastisch karakter van denodsdienst
der Indiërs,
g
een o eenhooPg
in van ledematen enz., een vermenvan dieren- en menschengestalten
(te Mahama^g P
^
laipoer Orissa, Ellora, Salsette, enz.). De schilderkunst is het minst ontwikkeld ; de muurschilderingen
in de Boeddhistischerottentem
els zijn
P
J slechts
g
phantasieën.
oteske
hantasieën. Het kunstgen van groteske
ambacht (email, lakverken, vlechtwerk, borduursels enz.) staat reeds sedert eeuwen opP een hoogen
g
traP.
Indische Oceaan, Indische Zee, een der drie voornaamste zeeën der aarde;^ tusschen Azië,i Afrika,^ den
Atlant. Oceaan, het vasteland van de Zuidpool
en
p
den Gr. Oceaan, zonder de 'rand-zeeën 73 441 960
K.M2., groot; drie groote golven : de Roode Zee, de
Perzische Golf en de Golf van Ben^alen•^a
grootste
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g ePeilde diepte
P 7000 M. (250 K.M. ten Zuiden van
ava ;emiddelde
diepte
3929M.
^
P zonder de bij-zeeën
J
Indogermanen,
^ gemeenschappelijkenaam voor een
g
aantal volkeren in W.- en Z.-Azië in bijnageheel
g
Europa
Europeanen
bewoonde
anP en in de door Euro
P
dere deelgin der wereld. De talen dezer volkeren
zijn
De
In do-GerJ uit één oertaal voortgekomen.
l;
maansche talen (ook Indo-Europeesche
of Arische
p
talen g enoemd vormen aldus een afzonderlijken
J
taalstam. Voor hun oorspronkelijk
J vaderland wordt
P
tegenwoordig
gehouden, van waaruit
g
g Midden-Europa
P^
de verschillende volken naar de thans door hen bewoonde
landenstam
zouden zijn.
zijn De taaLstam
g
a hisch verdeeld in een Aziatischen en
g ^P
een
Peeschen tak; de eerste wordt weder onderEuro
verdeeld in de 0.-Arische of Indische talen en de W.Arische of Iranische talen • tot den Europeeschen
tak
p
behooren de volgende
volgende
of familiën: 1) de
g groepen
P
Grieksche; 2) de Italiaansche (waaronder de LatijnJ
sche taalbelan
de gJ
rijkste is, de moeder van de nieuwere Romaansche talen); 3) de Keltische; 4) de Germaansche; 5) de Lithauwsch-Slavische (Lithauwsch,
Oud-Pruisisch, Russisch, Bulgaarsch Servisch, Sloweensch, Poolsch Tsjechisch, Wendisch); 6) de Albaneesche ; 7) de Armenische.
Indor (Indaur of Indore vazalstaat in Eng.-Indië
(in Centr.-Indië residentschap
I. 24 604 K. M2.,
p
978 000 inw. voornamelijk
J Mahratten. De hoofdst.
I. door een spoorweg
I.,
J
P
a verbonden met de lijnen
BombaY -Allahabad en Baroda-Khanpoer,
telt
P
44 000 inw.
de hoogste
god der InIndra, in de oudste tijden
J
g g
diërs later opP den achtergrond
door iwa
g
ggedrongen
g
en W ishnoe.
Indragiri, rijkje
JJ op
P de 0.-kust van Sumatra tot
de residentie Riouw behoorend, doorsneden door de
Kwantang
K.M2., met
g 34 244 K.M2.
g of R iv. van Indragiri,
30 à 40 000 inw. Hoofdmiddel van bestaan is landbouw, inz. rijstbouw
de kust
is zeer Op
moerassig. 0
J ;
g
enkele Europ. ondernemingen wordt Liberia-koffie
eng
Te Rengat zetelt een controleur.
g
gambir geteeld.
regentschap
Indramajoe,
Indramaoe
j
g
P en afd. van de res. Cheribon in het N.W. van Java, 313 000 inw.; levert een
der beste rijstsoorten
van Java. De hoofd
J
p I. I. ,
15 672 inw., w. o. 54 Europeanen,
p
J
^ aan de Tji-Manoek ; bij
en Nederlanders
J de komst der Portugeezen
g
een belangrijke
nu van weinigg belang.
^J handelsplaats,
g
P
Indra oera Piek van. Zie Korintji.
Indrapoera,
7
van de Loire, ontspringt in het de .
Jdep
Indre 1. zijriv.
en mondt beneden Tours uit, lente
g 245 K. M.
Frankrijk, 6906 K.'.
Indre,^ dep.
M
P in het midd. vanFrankrijk
000 inw.; meest vlak land, meerendeels zeer
vruchtbaar; hoofdst. Cháteauroux.
het midd. van Frankrijk,
Indre-et-Loire^ dep.
P in
bestaande uit de voorm. Touraio met kleine gedeelten van Orléanais, Poitou en Anjou
J^ 6154 K.M'.,
geheel vlak
341 000 inw. ;> zeer vruchtbaar, nagenoeg
g
gg
land; hoofdst. Tours.
Inductie, Electrischer de opwekking
J
P
g van een tijdelijken
galvanischen
stroom in een gesloten
geleider,
J
g
g
g
biJ v. een rin^
ormi en
de inwerkingg van
g draad, door
^
een in een naburigen geleider circuleerenden ande-
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ren electrischen stroom z..
g Volta-inductie) of door
(magnetische
inductie);
magneten
a9
^ de opwekkende
P
8^
stroom wordt hoofd- ofrimaire
stroom genoemd,
g
P
de opgewekte
neven-, secundaire of inductie-stroom,
Pg
en is,^J
bij de opwekking
g van den eerP
g of versterking
bij
sten aan dezen tegenovergesteld, doch
bi de eveneens intredende L tengevolge van verzwakkingg of
van heteheel
ophouden
van een reeds bestaanden
P
g
gelijk
hoofdstroom aan dezeneli
k gericht. Zelf-I. noemt
men de opwekking
g
P
g van een I.-stroom in den geleider
van den hoofdstroom zelf ; doorlotselin
gsluiten en
P
openen
ontstaat dan de z.g.
g extrastroom.
P
inductie-machine toestel om snel inductie-stroomen op
P te wekken (zie Inductie, electrische). Men
onderscheidt magnetisch-electrische
en electro-ma g ^
netische inductie-toestellen • het meest bekend zijn
de Buhmkorffsche inductie-toestellen vonken-inductors . Dit toestel vindt veelvuldige
P
g toepassing,
g,
inz. tot het opwekken
van electrische lichtverschi JnP
selen. In de techniek wordt het o, m.ebruikt
voor
g

771. Ruhmkorffsche inductieklos
(beneden schematische voorstelling).
g
de draadlooze telegraPhie en voor het opwekken
P
van Röntgenstralen.
g
In bovenstaande schematische voorstelling
g stelt
de dikke lijn
primaire winding^ voor, waardoor een
J de P
stroomaat,
door de elementen e. Hierg
g uitgezonden
door wordt de kern k,s die van weekJijzer ,is, ma
$e
^tisch en wordt het staafjeeJ
i' zerysdat aan den hefboom
m
h bevestigd is , aan g
eirokken. Deze hefboom heeft d
g

als draaipunt,
P
^ zoodat nu de stroom bijJ het stutcontact 8 verbroken wordt; onmiddellijk
J daarop
P verliest de week-ijJ
khaarma
gn etischenstroom
zoodat de hefboom h door de veer v teruggetrokken
eirokken
^g
wordt. Het stutcontact s herstelt den stroom, de
kern k wordt opnieuw
magnetisch,
enz. — De dunne
gn
P
liJ n stelt de windingen
g voor van de secundaire leiwerkelijkheid bedraagt hun aantal ong.
ding(in werkelijkheid
g
70 000). Door het magnetisch worden van k ontstaat
in deze windingen,
vor g ^ indien zijJ een ggesloten geheel
g
men> een stroom • doenzij
zij dit niet,
hier het
, ggelijk
J
g eval is, dan ontstaat er tusschen de uiteinden een
sPannin gsverschil,
grooteris, naarmate het aanooter
tal windingen
is. Dit spanningsverschil heeft
g grooter
^
een sterke vonkontladingg tusschen de koperen
kno P P
evo
P en k ten ggevolge.
Indus of Sind, Sindhoe, de hoofdriv. in het W. van
Voor-Indië, ontsP
ringt ten N. van het Manassarowarmeer in Tibet, 6500 M. boven de zee en stroomt
langs
g de N. helling
g van den Himalaya
Y van het Z. 0.
naar het N. W. breekt door diteber
g
gte heen, ,naar
het Z.W. ombuigend,
g
^ daar,^ waar zijJ door den Hindoe-Koh in haar loopgestuit
wordt, treedt bijJ KalP g^
bah
binnen,,stroomt door
g
g de Indische laagvlakte
j
Pendsaab
en Sind langs Haidarabad naar de Ar.
Zee, een delta van 13 uitmondings-ramen en 250
K.M. kustlengte vormend; lengte 3180 K.M.
stroomgebied 960 000 K.M2.
Industrieelen Eigendom,
Bureau voor den. Zie
g
Bureau, bl. 263, dl. I.
Inenting, in de geneeskunde het kunstmatig overbrengen
van een ziekte of smetstof, door middel eeg
ner kleine huidverwondin
individu
g,op
P eengezond
g
inz. de overbrenging
f ) der
gi g van de smetstof ((ent-stof)
koePokken door middel van een ent-lancet of entop den mensch, voor het; eerst door Jenner als
naald op
re
voorbehoedmiddel tegen
pokken
aan(
g de (menschen-)
P
bevolen en toegepast. De koeok-inenti n9 vaccinakoepok-inenting
tie) beschermt den ingeënte
gemiddeld
slechts 10—
g
g
12 ]jaren voor de besmettingg door pokken
of ten minP
ste voor een boosaardigg optreden
daarvan bijJ hem;
P
daarom is de herhalingg der inentingg(revaccinatie),,
hoewel niet wettelijkvoorgeschreven,
een noodzakeg
li'kheid. Ook tegen andere ziektentYPhus cholera
enz.) wordt ingeënt met serums(z.
( a.).
Ines de Castro. Zie Castro.
Infanterie (van het Sp.
P in ante„knaap",
P »knecht'
of voetvolk, de massa en de kern van alle le ers°
en
g
het hoofdwapen.
Het vroegere
P
g onderscheid tusschen
zware of linie-I. ( enadiers musketiers) en lichte I.
'a ers
vervallen; heel de I. is
]g
^ fuseliers) isgeheel
g
gewapendbajone
met repeteergeweren en bajonet of sabelen wordt uniform uitgerust
en geoefend.
Te]
g
g
I. is,^ dank zijJ
g enover het vuur van ongeschokte
g
de moderne bewapening,nietsP
bestand op korten afstand. — Om de bewegelijkheid
der I. grooter
te
gr
maken,ebruikt
men somwijlen
somwijlenpaarden
en rijwierij wieg
P
in tropische
gewesten
olifanten on kameelera
g
P
men spreekt
dan van bereden I.
P
griep,
ziekte, die sedert den
Influenza It. g
P
winter van 1889-90 weer in Europa
P verschenen is,
na sinds 1839 maar zelden te zijn
in
J voorgekomen;
g

g

INFLUENZA—INNOCENTIUS.
ver de veeartsenijkunde
aanduiding
^
g
g voor 2 geheel
schillendeaardenziekten
: de borst-tering
P
g en de
vallende ziekte van deaarden.
P
Infusoriën. Zie Afgietseldiertjes.
7
9
Ingermanland, het Ingrië der Oudheid, Finsch
I ng
erinmaa vroeger
g Zweedsche prov.,
, in 1702 door de
p
Russen veroverd, sedert 1873 tot het Russ.oug
vern. Petersburg
g behoorende; de landstreek tusschen het Ladogagenoemd naar
^g
P
g en het Peipusmeer,
Ingere
eren (Russ. Ishohaar vroegere bewoners,
^ de In
een tak der Finnen.
Ingoistadt^ stad in het reg.-distr.
Opper-Beieren,
PP
g
in het Z.W. van Beieren, vestingg aan den Donau;
24 000 inw.,•ggeschutgieterij
g
J ; van 1472-1800 universiteit (in 1800 naar Landshut en in 1826 naar München verplaatst).
Ing
gres,^ Jean,^ Fr. schilder,geb. 15 Sept.
P 1870 te
Montauban leerling
g van David, woonde meestal
in Italië,^ggest. Jan. 1867 te Parijs.J ZijnJ voornaamste schilderstrikken zin
: Christus geeft
aan Petrus
g
J.„
de sleutels van het rijk
J der hemelen" (Louvre), »Gelofte van Lodewijk
^J XIII" (Cathedraal te Montauban „Apotheose van Homerus", De bron" (beide
in het Louvre); ook fraaiertretten.
po
Inhuldiging. De Grondwet schrijft
J voor, dat na
ra mo
het aanvaarden der regeering
de Koning
noodg
g
^
slijk P
plechtig
gelijk
g in een
g
g^vwordt beëedig d en gehuldigd
openbare
en vereenigde
g van de Stateng
P
g vergadering
Generaal binnen de stad Amsterdamewoonli'k
J in
g
kroninggvindt
de Nieuwe Kerk ald.). Een eigenlijke
nietlaats.
De Koningg behoeft met reg
eerie
^daden
P
is.
te verrichten niet te wachten, tot hijJingehuldigd
g
In de bovenbedoelde vergadering
g de Koningg
g legt
den volgenden
eed (of belofte) af : Ik zweer (beloof)
g
aan het Nederlandsche volk, dat ik de Grondwet
steeds zal onderhouden en handhaven. Ik zweer begrondgebied
loof dat ik de onafhankelijkheid
en het gr
J
g
des Rijks
J vermogen
J met al mijn
g en
g zal verdedigen
vrijheid
en bijzondere
bewaren; dat ik de algemeeene
gJ
en de rechten van al mijne onderdanen zal beschermen, en tot instandhoudingg en bevorderingg van
de algemeene
en bijzondere
bijz
onder welvaart alle middelen
g
aanwenden, welke de wetten te mijner
beschik)
kingstellen, ^zooals een goed
Koningg schuldig
g
g is te
doen. Zoo waarlijk
hele
J
J God Almachtig"
g »Dat
P mij
beloof ik"). In diezelfde vergaderingwordt de Konip gdoor de Staten-Generaal
De
VitVoorzitg gehuldigd.
g
ter spreekt
de volgende
plechtige
P
g
P
8 verklaringg uit, die
door elk der leden, hoofd voor hoofd, beëedigd
g of bevesti gd wordt : „Wij
Wi ontvangen
g en huldigen,
g in naam
van het Nederlandsche volk en krachtens de Grondwij
wet, U als Koning;
wij zweren
(beloven),
J
^ J
g^
Uwe onschendbaarheid en de rechten Uwer Kroon
zullen handhaven; wij
wi' zweren (beloven) alles te
zullen doen watoede
en getrouwe
Staten-Generaal
g
g
schuldi zijn te doen. Zoo waarlijk hel
schuldighelpe
ons God almachtig"
J
g Dat beloven wij").
Initiatief. Het Recht van, Hieronder verstaat men
in het staatsrechtbevoe
de gdheid tot het indienen
van wetsontwerpen. In ons land
bezitten de Koning
g
en de leden der Tweede Kamer deze bevoegdheld. De meeste wetsontwerPen worden door de mi-
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nisters namens den Koning8ingediend
bij
g
^ de Tweede
Kamer. De Tweede Kamer bezit het recht van L niet
ten opzichte van
sommige onderwerpen
g
P (wijziging
J ging
in de erfopvolging,benoemin
benoeming van een troon Pvolger,^ de algémeene be
^ ootingshet instellen van ridderorden . Aan het I. van Tweede-Kamer-leden
danken wij
J Wet op den
P Kinderarbeid van Mr. S.
van Houten (1874),de Wet tot wijziging
van het
Wetboek van BurgerlijkeRechtsvorderinggvan Mr.
A. F. K. Hartogh
h (1896),de Wet tot aanvullingg van
het Wetb. v. strafrecht met een nieuw artikel tot
bestrijding
der oneerlijkemededin
' van Mr. P.
^g
J. M. Aalberse 1 1 In 1844 diende Thorbeckee
met nogg 8 andere Kamerleden (de »9 Mannen") een
wetsontwerPin tot grondwetsherziening,
echter
^
g^
verworpen
P werd.
Inka's,
Inka's de vroegere
8 heerschers van Peru,, waarvan de eerste, Mano Cap^
ac omstr. 1000 n. Chr.
een machtig en ^ theocratischer staat met een eigeng en
aardige
(alle land g e g socialistische organisatie
g
meenscha
eli'k
I. AtahualPP
J bezit) stichtte; de 13eI.,
p a^ verloor in 1533 zijn
J rijk
J en zijn
J leven aan de
SPaansche veroveraars. De uit dien tijd dateerende bijna
20 breedte-graden
ver over den bergrag
gr
der Cordillerasaande
Inca-weg
e9 wordt voor een
g
deel noggg
gebruikt.
Inktvisschen. Zie Cep
^oda.
phal
Inkermán^P
plaats in het W. deelvan
de Krim, aan
^
den uitgang
' met holl
l^
g g van het dal van Ts'ernaa
woningen
tijd• hier overwonnen 5 Nov.
g uit vroegeren
g^
1854 de Russen aanv. doch leden ten slotte toch de
nederlaag
g ten gevolge
g g van het ingrijpen
CJP der Franschen.
Inn (de Oenus der Ouden), r. ziJ riv. van den
Donau,
in Grauwbunderland op den Se P ^P
timer 2484 M. hoog,
gstroomt door Boven- en Beneden-Engadie in Tirol door het Boven- en Beneden
Inn-dal, wordt bijJ Hall bevaarbaar, breekt door de
Kalkal en stroomt door
de Beiersche-Oostenr. hoog-g
vlakte en mondt bij1 Passau in den Donau uit ; lengte
510 K.M.
Innocentius (Lat. »de onschuldige"),
g naam van 13
in 416 het
P ausen : I. I, de H. (402-417),veroordeelde
>
Pelagianisme;
28 Juli.^
— I. II 11 30-43
a gedenkdag
g
,
werd in 1118 kardinaal-diaken vluchtte voor den door
Roger
9 van Sicilië b eschermden tegenpaus Anacletus
II naar Frankrijk,
J^ werd door den invloed van den
H. Bernardus buiten Italië erkend; door de hulpp van
keizer Lotharius III: dien hijJ in 1133 tot keizer kroonde, teruggekeerd
naar Italië trad hij^ vanaf 1138 alleen
8g^
o P^
; in 1139 sprak
alsuit
over
P
P hijJ het banvonniss
Abélard en Arnold van Brescia. — I. III(1198-1216),
uit het geslacht der Conti te Anagni, geb. in 1161; hij
bracht het Middeleeuwscheausdom
tot het topP
P
punt zijner macht : in Italië door een aan Duitschland vijandige
J
^ door uitbreiding
g politiek,
P
g van den
Kerkel. Staat en door zijn
J voogdijschap over Frederik II in Napels
en Sicilië in an
Duitschland door hP
di gebruik te maken van den strijdtusschen Philipp
van Zwaben en Otto IV wegens
de keizerskeuze;
keizerskeuze; hij
g
kroonde Otto in 1209, toen deze zich voor hem inschikkelijk betoonde, deed hem echter reeds in 1214
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in den ban, toen hijJkeizerlijkerechten in Italië
wilde doenelden;
zond Frederik II als tegenkoning
g
g
g
naar Duitschland en bewerkte diens kroning
g (in
van Frankrijk en Jan
1215). Ook Philips
^J
pAugust
van Engeland
en kleinere vorsten dwongghij
^
J zich
aan zijn
te onderwerpen;
hij leidde de
J uitspraken
P
p ^ hij
Kruistochten tegen
de Albigenzen
in en regelde
g
g
g
het inquisitiewezen,
keurde de stichting
q
8 van de
Franciskaner en Dominikaner Ordenoed,
hield in
8
1215 de vierde Lateraan-synode,
waar de heroveYn
rin gvan het H. Land, de algeheele
inwendige
g
g herv.
van de Kerk en het bewaren van de zuiverheid des
ggeloofs aan de orde kwamen; gest. 16Juni 1216 te Peru gia. -- I. IV 1243-54 , uit het Genueeschegeslacht
g
Fieschi bestreed keizer Frederik II, vluchtte voor
hem in 1244 naar Lyon
daar den ban over
Y en sprak
P
hem uit, trachtte tevergeefs
hem door het uitroepen
g
P
der tegenkoningen Hendrik Raspe
p en Willem van
zette den
Holland (in 1247) ten val te brengen,
g
striJd ook tegen
g Koenraad I V^ Manfred en Konradijn
^
voort keerde in 1251 naar Rome teru g^
• gest.
7 Deg
cember 1254 te Naels.
— I. XI (1676-89),te voren
p
Benedictus Odescalchi> uit Como, trad op
Ptegen
g de te
lakscha moraalleer van sommige
tegeng Jezuieten; ^g
Lodewijk XIV veroordeelde hij
over Lodewijk
J de viergrond^
stellingen
van de Gallikaansche Kerk. (Zie verder
g
onder de lijst
J der Pausen.)
bij
Innsbruck (Zie het frontispice
J de letter I.),
P
hoofdst. van het Oostenr. kroonland Tirol, aan de
uitmonding
g van de Sill in de Inn; 53 000 D. inw.;
keizerlijk
g hofkerk (gedenkteeken
g
J slot, Furstenburg,
voor Andreas Hoer ; universiteit (1677), museum;
wol- en katoen-industrie;eschilderd
glas.
g
g
In0 dochter van Cadmus en minnares van den
Boeiitischen koning Athamas, stortte zich, door hem
in razernij
met haar zoon Melicertes in
J vervolgd,
g
zee werd door Aphrodite
tot zee-godin
(Leucothea)
p
g
verheven. ZijJ redde Odysseus,
hadg ey
^ die schipbreuk
P
leden met haar sluier.
Inowrazlaw, tot 1905 naam voor Hohensalza (z.a.).
Inartibus
infidelium Lat.: verkort i.p.
p i.),
p
d.w.z.in deewesten
der on geloovi gen; vanaf de 13e
g
eeuw de titel van die Kath. bisschoppen,
PP welke geen
g
eigen
g diocees hebben, doch hun titel voeren naar verlorenegg
ane R.-Kath. bisschopszetels;
dit is steeds
1^
ebruikeli'k voor wiJ bischo
gebruikelijk
Ppen en apostolische
P
vicarissen, die bisschoppelijk-ambtelijke
J handelingen
g
PP J
voltrekken moeten. Tegenwoordig
g
g worden zulke bisschoppen
J titulair-bisschoppen
pp ggenoemd.
Pp gewoonlijk
g
(Lat. onderzoek" of Heilig
Inquisitie
In
g Officie, in
q
de R.-Kath. Kerk heteestelï
ke gerecht
tot l^Po J
g
g
ringn
^ bestraffingg van ketters. Reeds in de oude
Kerk waren kerkelijke
en, na
J (door de bisschoppen)
PP
de instelling
g der R.-Kath. staatskerk, ^burgerlijke
g J
straffen (door de wereldlijkeoverheid) aan ketters
voltrokkeneworden;
g
^de eerste terdoodbrenging,
g ^,
nogg dikwijls
kerkelijkafgekeurd, was die van PriscilJg
lianus (z.a.) in 385; toen zich in de 12e en 13e eeuw
afwijkende
geloofsrichtingen
g
gonder het volk verspreiP
deng
Albi enzen, Waldenzen), maakte het vierde Lateraan-concilie (in 1215) de I. tot eenlicht
van
p
de bisschoppen.
Gregorius
IX veranderde haar in
PP
^

eenauseli
ke
hij in 1232 in
J instituut, ^ doordat hij
p
Duitschland Aragon
g en Oostenrijk,in 1233 in LombardiJp
e en in Z.-FrankrijkDominikaners tot auselike
aanstelde. De ketters werden oop
J inquisiteurs
q
grond van het algemeen
gerucht,
aan ^
g
^ van geheime
g
^
bren^g
' ofg
eigen aan
aangifte;
gifte opgeroepen; aanklagers
8 en
getuigeng
werden niet genoemd;^tegen
hen,
8en
en
ontkenden, werd dei'ni
in aangewend.
Zij,J^ die hun
PJ g
8
g
kettersche denkbeelden herrieP^
en werden slechts
met kerkelijk-disciplinaire
straffengestraft;
voor
g
veroordeelden waren de straffen:evangenis
verg
beurd verklaring,
geeseling
en
P
gg
g in het openbaar
de doodstraf (meestal opp den brandstapel). Deze
straffen werden uitgesproken en ten uitvoer gelegd
g g
door de wereldlijke
overheid. In Frankrijkwoedde
J
de I. het eerst ; vanaf de 14e eeuw werd zijJbeperkt;
P
in den ti Jd der Hervormingwerd haar taak aan
buitengewone
rechtbanken overgedragen (Chambres
b
g
ardentes). Zij
J bestond er tot 1772. In Spanje
p J werd
zij
Sixtus IV een koJ met goedkeuring
g
g van paus
P.
ninkliJ ke instelling.
g Ferdinand de Katholieke trachtte
door haar heteza
de leenheeren en van
g van
g
deeesteli
kheid
te breken, alsmede de schatkist
g
J
te verrijken;
hij
hi benoemde
den berucht geworden
g
T homes de T orq uemada tot ^generaal- of 9rootinquisiteur
(1483-98 . De I. werd in Spanje, vanwaar
q
T
zijiJ ook in de Am. bezittin
bezittingen
en in de Nederlang
den was ingevoerd,
in 1808 door Joseph
p Napoleon
p
g
ooPg
pgeheven,
doch in 1814 door Ferdinand VII oP
nieuw ingesteld
en eerst in 1834 geheel
afgeschaft.
g
g
g
In Engeland
kreeg^ de L, behalve onder Maria de
g
Katholieke, g een vasten voet; in Duitschland was
de eerste inquisiteur
Koenraad van Marburg9 ; door
q
paus Innocentius VIII(1484) werd de I. ook tot
hekserij
ZijJ verdween er
J (zie op
P Heksen)) uitgebreid.
g
eerst met de Hervorming.
g Voor ons land zie men
onder Hervorming.
n9 Naar Portugal
g kwam zijJ in 1557;
koning
g Johan V 1 1818-26 hief ze in 1821 weder
op.
in
P In Italië werd ze reeds in 1235 ingevoerd;
g
1524 opnieuw
en op
wijzegeorganiseerd,
P strenge
gg
g
}
P
werd zij
door
I opgeheven,
J in 1808 door Napoleon
^
Pg
en verloor
P aus Pius V II in 1814 weder ingevoerd
g
er eerst in 1859 haarolitieke
beteekenis.
P
Als congregatie van kardinalen(Congregatio
urie
Sancti Officii) bestaat zij nogg heden bijJ de Curie
te Rome, waar zijJ tot taak heeft voor de zuiverheid
van de Kath. leer te waken.
van Jezus Nazarenus
I. N. R. I.,
I. de beginletters
g
Rex Judaeorum (Lat. d. w. z. Jezus van Nazareth,
koning
g der Joden),^ volgen de
overleveringhet opschrift,
dat
As
Pontius Pilatus op
P het kruis liet
hechten.
Insecten of Gekorven dieren Insecta vormen de talrijkste
klasse
van de Geleedp
ooti9 e dieren Anthrop ode) en van het geheele
dieg
renriJk; het zijn
J door adembuizen
tracheeën ademende dieren,
met een lichaaam, dat duidelijk
'772.
verdeeld is in kop,
P borststuk en Huidskelet v.
achterliJ f; de kopP heeft een paar
een I. (meikever).
P

I
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rieten of voelhorens en drie paar
sprieten
P mondwerktuibovenkaken zonder tasters, een eerste
g en (een paar
P
en een tweedeaar
P onderkaken,^ het laatste paar
P
met tasters, die al naar de wijze
J van voedselopname
P
gevormd zijn
zijn;
om te kauwen, te zuigen
J
^ of te bijten);
P poote
het borststuk heeft drieaar
ooien en meestal twee
duidelijk
duidelijk gehet . achter1iJ f heeft geen
paar vleugels
g
g
vormde ledematenfi .g772 geeft
^ een overzicht van
bet huidskelet). De zintui ^gen zijn
J vaak sterk ontwikkeld ; de .oogen
facet^
g enkelvoudigg of samengesteld
oog en ^vaak beide soorten tegelijkertijd
• ehJ ^^ ooror
gJ
zijn slechts bijJ weinige
g I. aangetoond, maar
g anen zijn
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men reeds in het devon en het carbon. Ze worden
verdeeld in 9 orden : 1) Vlinders Le ido terg 2
Kevers Coleo terg 3 V liesvle elig en -H meno terg
Tweevleu
eli9 en Neu9 eli
9 en Dipter g , 5) Netvle
u9
rotera 6) Gesnavelde I. (Rhynchota), 7) Rechtvleueli enOrtho ^tern , 8) Bastaardnetvleugeligen
9 en Archi^ tern , 9) On9 evleu
Ate^9
ota .
9 elders p
Insecten - etendeplanten,planten, die door middel
van klierharen eene
tonferment bevattend vocht
PP
afscheiden dat vleesch, melk, caseine en inz. insecten oplost,
waarna die door dezelfde klierharen
P
worden vastgezogen. Deze Pplanten (waarvan de

773. Insecten.
r rups,
1. Gedaanteverwisseling
J
P p o k kokon (helft der natuurlijke
g van de Zijdeworm:
^
vlinder. — (2-10
Typen der verschillende I.-orden). — 2. Vlinders:
ootte v mannelijke
(
J
^
— 4. Vliesvle
eli9en: Werkbij.-ewijfje
Groot Koo lwitjl^
J J . — 3. Kevers: Meikever 1s nat. grootte)
u9'
J
^
eli9en : Mierenleeuw 1^ nat. $^
grootte).
— 7. Gesna
5 T weevle
u9eli
9 en : Steekmug.
g — 6. Netvleu9
— 8. Rechtvle
velde I. : Druivenluiswijfje
J ]4 X nat. grootte).
u9 el'
^9 en : Gewone TreksPrinkg
haan i ,i nat. grootte).
— 9 Bastaardnetvle
-u9eli9 en: Blauwe Glazenmaker 12 nat. groote).
^
^
evleu9ellen: Springstaart 10 X nat. rootte
10. On9
.
g
toch bezitten stelligele
I. ze. De voelsprieten
zijn
J
P
g
onderlippen zijn
reuk en tastorganen; dePP
J de smaakorganen.
De I. zijn naar de g
geslachtengescheiden, er
g
heeftrin
de
P
Pa eng inwendige^bevruchtingl;plaats;
meeste leggen eieren. I.g
met volkomen ontwikkeling
doorloopen
pop staf meestal vier stadiën : ei, larve,PP
dium van rust),imago
J
g (metabole I.^ minder dikwijls
a
wordt het verPo PP
in sstadium
overgeslagen
g
g g en meg
tabole I). De I. in on . 200 000 soorten over de geheele aarde verspreid,
J en kleu^ talrijkst
P
^ het grootst,
^
rist
landen, ^J
zijn lucht- en landdieren,
P
g in de tropische
slechts enkele zijn
J waterbewoners. Fossiele I. vindt

meest bekende de zonnedauw(z. a.) is bezitten
tevens allerlei inrichting en om insecten aan te
lokken en vast te houden.
Insecten-eters Insectivora orde der Zoogdieren
met alle drie soorten van tanden; de hoektanden
niet altijd
J door hun vorm te onderscheiden,^ dikwijls
J
kleiner dan de snijtanden,
van welke de binnenste
J
dikwijls
grooter
dan de buitenste zijn.
zijn. Het zijn
J
J
^
zoolgangers, met meestal 5 van scherpe
rP nagels
^ voor ziene teenen voor en achter;
Pe
^> meest kleine
>P plomp
bouwde dieren, met spitsen,
dikwijls snuitachti^en
^dikwijls
P
bek. Tot he n behooren o.m. de familie der ege
g
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de spitsmuizen
en de mollen. —1. naam van een
P
familie der Tandeloozen (z.a.).
Gumbinnen
Insterburg,
g ^ stad in het reg.-distr.
g
in de Pruis.rov.
0.-Pruisen 32 000 inw
P
de
Institut de Francs » Instituut van Frankrijk"),
gezamenlijke
naam der académies te Parijs,
J^ thans
g
J
viJ,
f tot 1832 slechts vier; het officieels lichaam
voor kunsten en wetenschappen
PP in Frankrijk.—.
Academie),
1) Académiera aise (zie Fransche
f
2) Académie des inscráp tions et belles leftres Acaen fraaie letteren),voor
demie der opschriften
geschiedenis,
oudheidkunde-g,
en taalvorsching,
^
ontstond in 1663 uit een commissie van 4 leden
der vorige
tot 40
g
g academie;^ 16 Juli 1701 uitgebreid
leden,
tegenw. 50
,g
, Académie des sciences(Academie
van wetenschappen),
in 1666 door Colbert gesticht,
PP ^
11 secties, 78 leden; 4) Académie des beaux-arts (Acade door den
demie van schoone kunsten),vervangt
en door Colbert,
schilder Lebrun in 1648estichte
g
in 1664 nieuweor
p
g 8aniseerde Académie de peinture
et de sculp tere 5 secties (schilderkunst,> beeldhouwkunst> bouwkunst, teekenkunst, compositie),50 leoPg
eheden .Deze 4 academies werden 8 Aug.
g
ven en 25 October 1795 door het Institut national des
en door
sciences et des arts (met 3 klassen) vervang^
(met 4
Napoleon
I in 1803 nieuw georganiseerd
g g
^
klassen) en 21 Maart 1816 weder hersteld en tot
het Instituut de France vereengd. Als 5e onderdeel werd de in 1803 opgeheven
2e klasse van
Pg
het nationale instituut als Académie des siences moenoolitá
rales et p
g P
q ues (Academie voor zedekundige
zedelitieke wetenschappen
PP ;• 5 secties : wijsbegeerte,
leer, wetgeving,staathuishoudkunde,
geschieden; is
>
g
zijn
leden) er bijJggevoegd.
50ed
g Er zij
J 269 Fransche en
24 buitenlandsche ledenmembres
van het Institut
(
de France; deewone
leden krijgen
g
Jg 1200 francs
indemniteits- en tot 300 francsresentieelden;
g
P
de vrije
sectie behoorende)
J dd. niet tot een bepaalde
P
leden alleen maarresentie
elden.
Iedere academie
g
P
uit als belooningg
looft jaarlijks
jaarlijks een aantal prijzen
letterkunde
e, Philantroletterkundige,
voor wetenschappelijke,
PP
Piiche en kunstwerken.
lli
Insubriërs^ in de Oudheid de machtigste
g Gallische
zijJ stichtten Milaan ( Mediovolkstam inOpper-Italië
PP
durfgen
lanum) als hun hoofdstad, werden na lan g
strijdin 222 V. Chr. door de Romeinen overwonnen.
Insulinde. Zie Ned. Oost-Indië.
Intarsia It. of marqueterie,
gg
^ het kunstigg inleggen
q
van hout ebbenhout in ander houtvan verschillende
kleur, inz. in Italië in de 15e en 16e eeuw, voornalijkvoor koorstoelen of koorbanken, wandbekleeding.d.
g beoefend. Sedert het einde van de 16e eeuw
wordt, behalve ebbenhout, ook parelmoer, ivoor,
metaal, enz.ebruikt
voor inlegwerk,
ook voor meug
g
belen inz. kabinetten, commodes, tafelbladen, enz.
De Fransche luxe-meubels in den Lodewijk X V- en
1 zijnvooral veel met inle werk
Lodewijk
,? XVI-sti Jg
versierd.
Interdict(Lat.), verbod ; in het Kath. kerkrecht
de schorsing
g van alle kerkelijkefunctiën of van
het uitreiken van bepaalde sacramenten als kerkeijke straf voor een bepaalde
P laats(interdictum
p

locale), of voor bepaalde
P
Ppersonen(interdictumpersonale . Het begin
gaat terug
tot vroeggin de
8^ ervan 8^
^
Middeleeuwen ; vanaf de 9e eeuw werd het L wel
uitgesproken over enkele parochies
en kerkelijke
P
provinciën; vanaf de 12@ eeuw over geheele
landen
g
Schotland 1180, Frankrijk1200, ^Engeland
1209
1209;
g
het laatst over de republiek
Venetië in 1606). Het
P
I. was in handen derausen
een geweldig
g mac htsP
g
middel.
Interferentie noemt men in de natuurkunde de
wederziJ dsche inwerking
g van twee of meer golvende
g
bewegingen op
o elkaar. Interfereeren twee golven
van
g
eenzelfde lichtbron, dan ontstaan afwisselend lichte
en donkere randen, bijJ wit (samengesteld)
licht
g
hebben dezeekleurde
randen (zie ook Buiging
van
9n9
g
het licht).
i
Interim Lat. d.i. in den tusschentiJ d voorlooPg
in den tijd
J der Hervormingg de door den keizer in een
of andereodsdiensti
eg strijdvraag,
g^tot aan de beJ
g
slissingdoor een algemeen
concilie,^e
gegeven verordeg
gg
ningvan ti deli'ken
J J aard. Het in 1541 opPden Rijksdag
g
g te Regensburg
g door Kath. en Prot. verte gen8 en
woordig
ers^ slechts omtrent ondergeschiktepunten,
g
overeengekomen
Re9ensbur9 er I. kwam wegens
de
g
g
weigering
^sbur
9er
g 8 der vorsten niet tot stand; het A
I. van 1548 stond aan de Protestanten den kelk bij
het Avondmaal en hetriesterhuweli
J k toe, doch
P
zi er I.
hield verder vast aan de Kath. leer; het Leáp9
van 22 Dec. 1548 werd wegens
het opnemen
van verP
g
door destrenge
stren
schillende Kath.ebruiken
g Lutherag
nen bestreden ; beide I. werden na het verdrag
g van
Passau (1552) opgeheven.
Pg
Interlaken,^ dorpP in het midd. van Zwitserland, in
het kanton Bern, tusschen het Briënzer- en het Thunermeer, aan het uiteinde van het Lauterbrunnerdal;
3700 inw., veel bezocht door vreemdelingen
(80 à
g
100 000er
P jaar).
]
Internationale, De of Internationale Arbeidersverarbeiders-vereenging,
een'
á een cosmopolitische
^ n9,
P
in 1864 te Londen in het leveneroe
g Pen en inz. door
en met EnKarl Marx geleid, die het inleidings-adres
g
gels
els de statuten opstelde,
A
^ welke in 1866 opPhet internationale congres
g
^ te Genève definitief werdengoedggekeurd en waarin als hoofddoel was opgenomen: de
economische vrijmaking
J
g der arbeidende klassen, de
opheffing
PPJ^ï het centra
P
g van alle klasseheerscha
seeren van het streven der soc. arbeiders om de teIn 1872
rP
g enwoordige maatschappij
PP J omver te werpen.
verdeelden zich de aanhangers
van de Internationale
g
in den Haaga in federalisten inz. It.^ Belg. en S .
arbeiders) en in voorstanders van centralisatie (meest
Duitsche sociaal-democraten, onder leiding
g van
Marx), welke den zetel van het Centraal-comité naar
New York verplaatsten,
g
P
^ waar die zich langzamerhand vanzelf oPloste (1876). Sedert zijn
J verscheidene
pogingen tot herstel van de internationale aaneensluitinger
g arbeiders beproefd, en vanaf 1889, toen
op
opPhet Pari Jscha
g
P voorstel der Holl. delegatie
congres
een nieuwe L werd opgericht, hebben
grPg
jaar
weder regelmatig
g
] internationale arbei^g alle 2 3áaar
derscon^essen plaats,
g
P
^ die door de verte enwoordilanvan
arbeiders-partijenalle
gers vandee soc.-dem.
o
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den bijgewoond
worden een permanent
bureau van
J g;
P
de socialistische internationale werd in 1901 te Brusselevesti
• in 1914 werd
het naarver
den Haag
g
g d8^
laatst. Het bestaan
der I. belette niet dat in Aug.g
.
1914 de soc.-dem.arti'en
lanP J in de oorlogvoerende
g
den zich aan de zijde
hunner regeerin gen schaarden.
J
De invloed der I. bleek toen in zaken van oorlogg en
vrede uitersterin
g en
g tevoren verre overschat te
zijn.
J
Intereellatie in constitutionale staten één der vormen waarin de volksvertegenwoordiginghaar recht
van controle over de daden der regeering
g
g kan uitoefenen.In ons land zijn
aan de
J de ministers verplicht
P
beide Kamers der Staten-Generaal al de inlichtingen,
g
die evraa
gevraagd
d worteeven
mondeling
^
gof schriftelijk,
g
den. Deze verplichting
A
g houdt slechtsAo , waarPendan nogg
baarheid tegen 's lands
belang zou zijn,
n
J^
g
kunnen de Kamers besluiten de mededeelingen
g der
ministers in comité- ggeneraal te ontvangen
en dan
g
eheim te houden. Het recht om inlichtingen
geheim
g te vras en wordt uitgeoefend,
g
^ doordat de Kamer bijJ meerderheid van stemmen besluit den minister om inlichtingen
g of doordat de Kamer een harer leg te vragen,
den toestaat een vraagg tot de regeering
g te richten.
g
Als regel
wordt dit verzoek toegestaan
en een dagg bes
g
aald waaropPde I. zal worden behandeld. Deze bepaald,
handeling
gggeeft soms aanleiding
g tot het voorstellen
aan de Kamer van een motie vanoedof afkeuring.
g
g
In de laatste jaren
is een vereenvoudigde
]
g manier van
inter Pelleeren over minder belangrijke
g^J onderwerpen.
^
week als ,vraingevoerd,
g
^ doordat één dagg van de wee
sendag" wordt beschouwd,^ waarop
A de leden de ministers vragen
g kunnen stellen, waarvan de laatsten
te voren verwittigdg zijn.
zijn.Ook worden de vragen
g der
leden wel schriftelijkbeantwoord.
(Lat. ,^tusschenreg eerin
Interregnum
g
g "^ de tijd
tusschen den dood of het aftreden van den tot dusoptrede
ver g
eregeerd hebbenden vorst en het o
treden van
nieuwen heerschar; in Duitschland inz. de tijd
J
van den dood van Koenraad I V tot aan de verkiealgemeen
erzingvan Rudol 11245-73
(1245-73), toen geen
g
g
kend vorst aan het hoofd van het D. rijk
J stond.
Inventaris of boedelbeschrijving,
^ n9^ opsomming
g van
P
de bestanddeelen van een boedel. Het maken van
als particuliere
maatregel
een I.eschiedt
vrijwillig
g
P
g
van iemand, die een nauwkeurigg overzicht wenscht
te hebben van den stand van zijn
J vermogen,
g^ of wel
krachtens wettelijkvoorschrift: elk koopman
moet
P
jaarlijks binnen de eerste zes maanden des 'aars,
een staat van zijn boedel en een balans maken en deze
inschrijven
in een daartoe bestemd register;
de cugl
rator in een faillissement is verplicht
zoo spoedig
P g
rA
mogelijk
zjn
tot inventabenoemingg over te gaan
g J na zijn
J benoemin
g
risatie die als grondslagdient voor zijn verder beheer • voogden en bewindvoerders over aan anderen
toebehoorende boedels zijn eveneens tot het maken
ec
van een I. daarvan verplicht.
De langstlevendeechtg
^
om,^ indien er minderjarige
ggenoot is verplicht
] g kinrP
deren zijn,binnen 3 maanden
na de ontbinding der
g
huwelijksgemeenschap
een I. o te op
maken van de tot
dieemeenscha
behoorende
goederen.
De beschri-J
g
p
g
vingvan den boedel is voor de erfgenamen
verAlichg
II
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tend, indien zij
zij een erfenis aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving,
zij dan voor de
^ n9'^zij
schulden van den erflater niet verder aansprakelijk
J
P
zijn
J dan de baten des boedels reiken.
graafsch. in het N. van Schotland, ook
Inverness,
f g
een groot deel der Hebriden omvattend,10588 K.M2.
87 000, meest Keltisch sprekende,
inw. —De hoofdst.
p
1 van het N. einde van de kloof Glen-More en aan
de Ness, 22 000 inw.; haven ; academie, hoo eschool.
in een
Investituur(Lat. ^^bekleeding"^bevestiging
gmg
bezitrecht, beleening,inz. in het Kath. kerkrecht :
het installeeren in een ambt • in ons land spreekt
men
P
bijJ Pastoorsenkanunniken van installatie inDuitschland nogI. ; bijJ bisschoppen
PP vanintronisatie. Del.geschiedt symbolisch, bijv. door het overreiken van de
sleutels der kerk enz. Investituurstrl d detusschende
D. keizers en deausen
in de 12eeeuw gevoerde
strijd
^J
p
g
over de I. der bisschoppen;
deze werden, inPlaats
PP
van bijJP
vrijekeuze door de kapittels,^ feitelijk
feitelij door
keizers benoemd, die hen ook met staf en ring,
de insigniën
der kerkelijk
kerkelijke macht, bekleedden. Vanaf
^
voor zich aanGregorius
VII maakten nu de pausen
e9
P
s ^raak opP het recht van beleeningg met de bisschopPvan Worms
concor
waardigheid.
Het concordaat
J
g
P eli'ke
verdeelde ten slotte de rechten opPde I: de keizer
zou in Duitschland deelnemen aan de bisscho Pskeuze in Italië en Bour ondié
niet; in Duitschland
g
zou eerst de keizer het wereldlijk
J bezit in leen
geven,
J waardigheid
g
g
^ daarna de paus
P de geestelijke
g
verleenen; in Italië en Bourgondië
zou het andersom
g
geschieden.
10, dochter van I nachos, die door Zeus werd bemind en die, om zijn
J liefde voor H era te verbergen,
g
in een vette koe werd veranderd. Hera verzocht die
koe teneschenke
en liet haar door den honderdg
en Ar
Argus
us bewaken.Op
0 Zeus' last doodde Heroogig
mes Ar9us, doch tegeli'kerti'd
J
J liet Hera Io door een
horzel de wereld doorjagen,
] g ^ totdat zijJ aan den Nijl
^
verlossin en genezing
verlossing
^
^ vond.
locaste of Epicaste dochter van Menoeceus, zuster van Creon,^g
gemalin van den Thebaanschen kovan
ning Laius;^ zijJ werd de moeder en later de gade
g
Oedi us z. a.).
Oedipus
zeer oude haven van Thessalië aan de Paonauten
asaeische
Golf;
; van I. uit voeren
de Argonauten
g
naar Colchis.
Iona Iersch Icolmkill,s een der Hebriden,, behoorende tot het Sch,aafsch.
Argyll,
S
^
^ 8 K.M 2., ong.
250 inw.; aan de 0.-kust ruinen van een abdijJ (in 503
doordenH.Columbaesticht,in
de Middeleeuwen een
g
hoofdzetel der wetenschap).
P
lonen^ electrisch geladen atomen. Gelik
J men zich
de stof voorstelt als verdeeld in verder ondeelbare
deeltjes (de atomen), is het, ter verklaring van bemen
paalde
electrische verschijnselen
verschijnselen noodig,
g^
P
zich de electriciteit eveneens voorstelt als bestaande
uit afzonderlijke
deeltjes (de electronen).
J ondeelbare deeltje
verbindingg nu van zulk een atoom met een elec.
troon is een I.
loniirs eenoote
gr tak van het Grieksche volk,
die van het N.W. uit, zich over Attica, Euboea, den
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(480 K.M. lang)
Isthmus, de N.- en de 0.-kust van den Peleponnesus
g^^ de
gen de Des Moines of Krosagua;
P
verbreidde, dan door latere volksverhuizingen
g omstr. landbouw (mais, haver en hooi) is de belangrijkste
g^
het begin
g van de eerste duizend jaren v. Chr. uit het van alle staten der Unie • staats-universiteit te Iowaootste deel van zijngebied weer verdrongen
grootsteg
Y hoofdst. Des Moines. In 1838 werd het terrig werd City
uit een deel van het voorm. terriAe aeische Zeeen
het midden- torium I.evormd
en de eilanden van de Aegaeisch
g
bewonen. torium Wisconsin; in I. 1846 werd het een staat der
der W.-kust van Klein-Azië ging bewonen
g
In deoe
grvan
P Klein-Azië schijntvoor het eerst de Unie.
afzonderlijke
stamnaam opgekomen
te zijn
zijn. Ionië
pecacuanha braakwortel, de
J
Pg
hier het kustland tusschen Hermos en Maean- wortel van de tot de familie der
Rubiaceeën behoorende kruidachder (met inbegrip
g
g Pder eil. Chios en Samos) genoemd.
I^ecacuanha, braakge Cephaëlis
De door de Ioniërsestichte
twaalf bloeiende steden : ti g
p
g
hoofdzakelijk
(fig. 774
Chios Somos,
Ephese, Smyrna,
7
), hoofdzakelijk
Y - viooltje
Yrn Clazomenae, Er yP
thrae Colophon,^ Milete enz. vormden h et`^ Ionisch aan de Rio de Janeiro voorkoP
en mend, bevat, als werkzaam beVerbond,^ d at omstr. 560 v. Chr. door de Lydiërs
Y
in 540 door de Perzen werd onderworpen.
P Omstr. standdeel, het emetine en dient
500 v. Chr. trachtten de Ioniërs tevergeefs
zich te als zeker werkend braakmiddel;
g
en, nadat de Perzen in kleinere giften als kalmeebevrijden
(lonische opstand)
J
p
door de Grieken waren overwonnen, sloten zijJ zich rend, krampstillend,
^sli'mo
J Plose
in 479 als bondgenooten bijJ de Atheners aan. Na den send middel; meestal inoederP
af hanke- vorm ook als afgietsel, extract,
Peloponnesischen
oorlogg werden zijJ tijdelijk
P
774.
• na den vrede van Antalcidas braakwortelsiroop
lik
P en braakwijn.
J van de Spartanen
P
1p^
ek stad in het Z. 0. van Braakviooltje
386 v. Chr.) weder van de Perzen; door Alexander
a. bloem.
gr, 10 000 inw. •, oudt.
vr Jg
gemaakt en in den Hel- Montenegro,
den Groote werden zij vrij
leenschen tijdgingen
P
gmgzijJ in de Rom.P rovincieAsiaoP. residentie der Serv,atriarchen.
hi eneia dochter van Agamemnon
lpg
hi enig I p9'
Ionische Eilanden,^eil.-groep
9
^ P in de Ionische Zee,
zijJ zoude ter verzoeningg van Aren van Clytemnestra;
aan de W.-kust van Griekenland, inz. CorfuGr.
y
(
de afreis der
Kerkyra),
P Agamemnon,
9
Yr ^ Paxos, Leukas of Santa Maura,> Ithaka, temis> die, vertoornd op
Kephallinia
It. Cefalonia) en Zante Zak
th , Hellenen van Aulis naar Troje
^ verhinderde,geofferd
^
Y
n os
P
deere
odin zelve
alsmede aan de Z.- Ppunt van den Peleponnesus
KY - worden werd echter gdoor
ggered (door
Po
o haar in een hinde te veranderen), in een wolk naar
thera of Cerigo,
g
g (op
g > te zamen 2526 K.M a. bergachtig
en tot haar priesteres
gemaakt.
Kephallinia
in den Elatovoeni 1620 M. hoog),
P
g
g
g doch Tauris overgebracht
P
zij
arm aan wouden en water; rijk
J haar broeder Orestes,^ die met zijn
J aan wijn,krenten, Daar redde zij
,
P
lades
om
vol
ens
een
orakel
tot
zoen
van
zuidvruchten en olie; belangrijkebloementeelt; ong.
y
g
g
moedermoord het beeld van
266 000 inw. Kythera behoort tot den Gr. nomos den door hem beganen
g
Lakonië, de N. Ionische eil. zijn
J verdeeld over de no- Artemis te halen, naar Taurië kwam, en als vreemdeeof
en Zakynthos.
— lingvolgens
Leukas,^Kephallinia
moi Kerkyra,
Kerk
g
g ferd zonde worden.
g g het landsgebruik
P
Y
De oudsteeschiedenis
der Ionische Eil. valt met die I, vluchtte met haar broeder en het beeld naar Attig
overleed. De sage
van Griekenland samen, tot welk rijk
J zij
zij onder de ca, waar zijJ als priesteres
P
g van I. is
Macedonische en Rom. opperheerschappij behoor- een uit den na-Homerischen tijd(bij
( J Homerus wordt
Iphianassa,
den ; in 395 n. Chr. kwamen zij
9
^
,
J aan het Oost-Rom. slechts een dochter van Agamemnon,
was later bijzonder
geliefd.
De Attivermeld),
rijk
)^
g
J^in 1186 aan de Siciliaansche Noormannen, later
Aischylus
en Sophocles
hebaan Napels,
vanaf de 15e eeuw aan Venetië,> in 1797 sche treursPelschri'vers
J
p
y
P
Van Euripides
is
aan Frankri Jk, in 1799 werden zijJ door de Russen en ben een »I. in Aulis" geschreven.
p
g
Turken veroverd, doch door het verdragg van 21 Mrt. een dergelijk (door Schiller vertaald) stuk en I. bijJ
Verder behandelde
der Zeven V ereent9 de Eilanden de Tauriërs" behoudenebleven.
1800 als Republiek
g
p
I hi g
énie" de Aulische en Goethe in
geconstitueerd
Frankrijk en in Racine in zijn
J »P
g
^; in 1807 weder door Frankrij
Tauris" de Taurische sage.
en 1810 door En geland bezet ; vanaf 5 Novem- zijnI. op P
g Gluck maakte
voor twee operas.
Vondel
ber 1815 als V ereent
g
9 de Staat der Zeven Ionische van deze stofgebruik
P
enie in Tauren" (1666).
in schreef I' ^9
Eilanden onder Eng.
g bescherming
gnogmaals
g
Ipsus,
naam zelfstandig;
de L E.
uS in de Oudheid een stadje in Gr.-Phrygië,
g , in
g ^ in 1864 stond Engeland
g
het midd. van 1(1.-Azië. In 301 v. Chr. werd Ant' onus
aan Griekenland af.
Ionische stijl.
J Zie op
P Bouwkunst en op
P Gr.-Rom. er door SeleucusNicator Ptolemaeus Cassanderen zijnleven
simachus verslagen
kunst.
g en verloor zijn rijk en zinleven.
Suffolk in
Ipswich. 1) Hoofdst. van het graafsch.
Ionische Zee een deel van de Middell. Zee tusschen
g
74 000 inw. •; haven. — 2)
Griekenland en Z.-Italië tot 4404 M. diep,
de het Z.O. van Engeland,
g
P^
golven van Tarente, van Arta, van Corinthe, van Stad in het Z. 0. van Queensland, aan de Bremer
ziJ riv. van de Brisbane), 15 000 inw.
Arkadië en van Koroni.
TaraPacá in het
Iquique, hoofdst. van de prov.
los. Zie Nios.
P
Iowa een der Ver. Staten van N.-Amerika in het N.W. van Chili; 40 000 inw. ; uitvoerhaven van saljodium, zilverstaven en borax.
N. der republiek,
P
^ tusschen den Mississippi
PP ende Mis- P eter ^J
souri;> 145 733 K.M'. 2 225 000 inw.; heuvelachtige
Iquitos, stad in het N. van Peru, aan de Amazoneg
hoogvlakte. Zijrivieren
Zijrivierenvan den Mississippi:
PP de Iowa riv. • 10 000 inw. • caoutchouc.
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woestijn
Irak^ de landstreek van de Syrische
J n tot
Y
.n I. Ads'9 aan het Elbroesg eber e wordt
verdeeld in
^
van Perzië met
mi (Perz. I. de voornaamsterov.
P
de steden IsPahan en Teheran, en I. Arabi (Ar.
(
Iran),T. landschapPmet de steden Bagdad
en Basra.
g
Ariërs en land van
Iran Eran beteekent oorspr.
P
de Ariërs, in tegenstelling
g
g tot Aniran, niet-Ariërs. In
een groot^Aziat. tafelde natuurk. aardrijkskunde
la
vanvden
land,
n Hindoekoh tot aan de Perz. Golf en de
Ar. Zee;^g
gemiddelde hoogte
g 1000-1200 M. • in het
en Beloetsjistan
0.-I., in het W.
0. Afghanistan
0
g
^
Perzië W.-L omvattend.
Iraniërs, de volken, welke de Iranische talen sPreken • in de Oudheid de bewoners van Medië, Perzië en
enwoordi 1.; de Perzen met de Parsen en
tegenwoordig;
Ariana, te
Tadsjiks, 2. de Tats en Goerans • 3. de Koerden en
Loeren; 4. de Osseten in den Kaukasus • 5. de Beloets'en
en 7. de Galtsja's
in Pamir.
J •; 6. de Afghanen
g
]
In de Oudheid waren Perzisch en Zend de belangg
Iranische talen; tegenw.
rijkste
^ g het nieuw-Perzisch.
riv.
I rawád i (Eng.
g Irawaddy).
y 1) De belangrijkste
met twee
van Birma in Achter-Indië ontspringt
P
bronrivieren de Malikha en de Mekha aan de Z.
hellingan
het Patkoi- geb. aan het 0. uiteinde van
g
den Himala'a
zij zijbij
begint bi' Prome (145 K. M. van
] •^
dee zee) re
reeds een delta te vormen haar stroomgebied
g
omvat 430 000 K.M 2. — 2) Divisie van Birma,
45532K.M2. 1867000inw. ;steden Bassein en Prome.
Kit,
rl^ t,
^ st ad in het Russ. ggouv. Perm ten 0. van Jegrens, 21
inw. ;^ookaterinenburgbijJde Aziat. ^
thee en manute mis(jaarmarkt)
]
1 in Febr.(pelterijen,
facturen).
Irenaeus, Gr. kerkvader uit de 2e eeuw, omstr.
115 in Kl. Aziëeb.,
g werd in 178 bisschopP van Lyon,
220,waarschi'nli
gest. in 220
J Jk bi' Jeen Christenvervolin ; later heiligg verklaard een
; der grondleggers
ging
g
gg van
de oudste Kath. kerkleer en kerkelijke
J organisatie;
g
schreef vijf
het^
osticisme.
J boeken tegen
g
te Athene,geestrijkeen
Irene, Gr. keizerin,eb.
g
schoone, doch zondige
gemalin (vanaf 769)) van keigg
zer Leo I V regeerde na diens dood (in
( 780)) voor haar
Constantijn VI, verkreeg
minderjarigen
zoon Constantijn
] g
g van
de door haar invloed bijeengeroepen Kerkverg. te
Nicaea in 787 het herstel van de heiligenbeelden;
g
door haar zoon in 790 verdrongen,
zij
g onttroonde zij
hem in 797 en liet hem de oogen
g uitsteken, werd
in 802.. door haar min. van financiën Nicephorus
p
onttroond en naar Lesbos verbannen; ald,est.
g
in een klooster 9 Aug.
g 803.
de
godin
des
vredes
volgens
Eirene
,
Hegens
Irene
)
g
siodus een der Horen, dochter van Zeus en Themis,
op
als een jonge
] g vrouw met een
P munten voorgesteld
g
hoorn des overvloeds en een olijftak.
van de Wolgagin het Russ.
Irgis,Groote,^ L zijrivier
Iris
Wolsk uit
ggouvernement Samara mondt tegenover
g
is bijna
J 1000 K. M. lang.
g — Ten N. van deze riv.
monden in de Wolga
g uit de Kleine I.(160 K.M. en
de Jelan I. of Tsjagra
79 (130 K.M.).
Iridium scheik. teeken Ir), een zeldzaam metaal,
eerin gen met platina en osmium voorkomt,
dat in eg
grijswit,
191,66; moeig
g^J
^ S. G. 22,4; atoomgewicht
liJ ker smeltbaar dan platina,
wordt door zuren niet
P
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aangetast,
dient, met platina
gelegeerd,
het
g
g g
P
^ tot he
vervaardigen
van normaal-meterstavenscheikung
die
zijn
o gye
zijn
d
PP en schrijfpennen;
ggereedschappen
g
wordt bijJ het schilderen op
porceleingebruikt
als
PP
g
zwarte verf.
Iris, de regenboog; in de Gr. mythologie de' god
van den regenboog,de Ps
boodscha ter dergoden,
voorgesteld
als een jonkvrouw met gevleugelde
voe g
g
g
ten eenherautenstaf en een waterkruik of een bloem
Iris of zwaardlelie ^ Pplantengeslacht
van de fam. der I ridag
ceeën Lisc ewassen
) ei zwaardvormige bladeren, meestal fraaie,
groote bloemen en onderaardschen .. olvormi gverdikten wortelstok kn
Irish stew, Iersch nationaal
gerecht
Brecht van gesmoord
schag
P envleesch met aardappelen,
PP
uien, enz.
Irkoetsk,^ Russ. gouvernem. in
0.-Siberië,g
grenst in het Z. aan
China, omvat ten W. en ten N.
van het Baikalmeer hetebied
g
van den benedenloop
P van de
Angara
en van den bovenloop
P van
g
de Lena, 726 296 K.M 2., 675 000
inw., brik aan
J metalen
enelsdieren.
— liet ggeneraalP
I.,
gouvern. I. omvat de gouvern.
g
Jenisseisk en hetebied
Jag
775. Iris.
koetsk. — De hoofdst. I. aan de
monding
g van de Irkoet 386K. M.
lang)
gin de Angara
g en aan den Midden-SibsPoorweg,
telt 86 000 inw. • handel, invoer van thee.
Irntin of Irminus, de mythische stamvader van
g waar de Herminonen, een oud-Germ. stam, hoogst
schijnlijkbijnaam
bijnaam
schijnlijk
^^de Verhevene" van den god
g
Ziu (Eru, Tiu of Tyr). Tot zijn
J eeredienst behoorden
de Irminzuilen, hooge
g
g
g houten zuilen of geweldige
boomstammen, die, in heilige
het
g wouden opgericht,
Pg
voornaamste heiligdom
van het geheele
volk waren;
g
g
het meest bekend zijn
) de door Karel den Groote verwoeste der Saksers op
P den Eresberg in Westfalen.
Irokeezen of Iroquois,
^ een vroeger
q
g Indig machtig
anenvolk in het 0. van N.-Amerika, waartoe ook de
Huronen behooren, ten W. van den Mississi
PPi en in
Canada, 16 000 zielen.
van Olive Schreiner z.a.
, Iron, Ralp h,pseudoniem
P
Irradiatie Lat.
Lat.), bestraling,
Irradiatie(
g uitstrag , belichting,
dat
lingn
optiek
g ^ de hPsiolo
Y ische
P het verschijnsel
g
helggekleurde voorwerpen
o
P op
een donkeren achtergrond
g
dan donkere
^Doter schijnen
J
voorwerpen
gelijkegrootte
g
J ^
P
op
P helderen achtergrond; ten
deele door onnauwkeurige accomodatie van het oog;
776. Irradiatie.
g^ deels
ook en inz. bijJ zeer kleine
heldere vlekken, tengevolge van de zi'delin
J
gsche
uitbreiding
g van den lichtindruk opP het netvlies.
Irredenta(Italia irredenta, het onverloste ltalië"),
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een sedert 1878 bestaandolitiek
verbond in Italië,
P
hetwelk de vereengg
in van alle gebieden,
waar
g
Italiaansch wordtP
g es roken en die niet tot Italië behooren (Z.-Tirol, GSrz Goricia Triëst, Istrië Dalmatië, het Zwits. kanton Tessin Nizza, Corsica,
Malta) met het koninkrijkItalië nastreeft; onder
zijn
J radicale en reJ aanhangers,
g ^ de Irredentisten,^zijn
Pnblikeinsche elementen overheerschend.
van de Ob in W.-Siberië,^ ontspringt
IrtYs'
J
J^ 1. zijriv.
op
P van den Grooten Altai in Mongolië,
g
P de uitloopers
stroomt door het Saissanmeer, neemt bijJ Tobolsk de
Tobol op
P en mondt bijJ Samarowsk uit; 3712 K.M.
lang;
g ^ voor stoombooten bevaarbaar tot SemiPalatinsk.
!run, stad in het N. van Spanje,
]^bij
J de monding8
min. van
van de Bidossoa in de Golf van Biskae,10
j
de Fr. grens, 10 000 inw.
Eng.
tooneekPeler
Irving,
g^ Sir Henry
^ Brodribb,
^
8
geb. 6 Febr. 1838 te Keinton Somersetshire werd
in 1871 directeur van het Ltceum-theater te Londen reisde vanaf 1883 herhaaldelï
JgezelJ k met zin
schaPnaar N.-Amerika ^; in 1895 werd hij
Jgeadeld
gest. 13 Oct. 1905 te Bradford.
Irving, Edward, eb. 4 Aug. 1792 te Annan (Schotland), werd in 1822 Presb riaanschredikant
te
P
n gemeente een dweepLonden ; hij verkondigde
Jg
P8 in zijn
Christendom werd deswege
zuchtig,
8
8^^
tot de stichtin
stichtingvan een buiten de officieele kerk
staandeemeente
gedrongen
en in 1833 uit de
g
g
8
gest
Schotsche Nationale Kerkebannen;
est. 7 Dec.
g
te Glasgow.
Door zijn oopwekking
P
g ontstond na
g
1826 in Schotland en Engeland
de secte der IrvingiaIrvin iag
Kerk
P
^ die zichzelven de Kath.-Apostolische
noemden de spoedige wederkomst van Christus
verwachtten en door vernieuwing8 der geestesgaven.
g
g
het sPreken in tongen" en ambten der eerste Chris tenheid zich opP die komst, voorbereidden. De luisterriJ ke eeredienst komt overeen met die der R.Kath. Kerk. Het Irvin gianisme verbreidde zich vanaf 1848 ook op
P het vasteland, inz. in Zwitserland en
Duitschland.
Irving,
^ ^ ggeb. 3 Apr.
P
n9 ^ Am. schrijver,
g^ Washington,
1783 te New-York ; hijJ reisde herhaaldelijk in En—
an'e en Amerika, van 1842-46
eland Frankrijk,S Spanj
geland,
hijJ ggezant
te Madrid; est. 28 Nov.1859 opPzijn
g
Hudson-rivier;
9
landgoed
Sunnyside
aan de Hudson-rivier;
hij
g
Y
vestigde
„History
J luimige
^of
g zijn
J naam door zijn
g ^^
New-York".
Isabella I van Castilië, de Katholieke, dochter van
22 Apr. 1451, in
Jan II van Castilië en Leon,^ geb.
gP
1469ehuwd
met Ferdinand den Katholiek(van
g
Aragon); zij
zij volgde haar broeder H endrik I V op
P in
Castilië dat later na de veroveringg van Granada (in
1492) met Aragon
g tot één koninkrijk,
J^ Spanje, ver eenigd werd. I. verleende Columbus hulp
^
P voor zijn
ontdekkingsreizen; zij stierf 26 Nov.1504 te Medina
del CamPo.
van Spanje,eb. 10 Oct.
Isabella II,^ koningin
^g
1830, dochter van Ferdinand VII en zijn
J vierde
volgde
emalin Maria Christina;^zijJ
gemalin
g na de opheffing
P
g
der Salische wet (29 Mrt. 1830) haar vader 29 Set.
P
1833 op
P van haar
P den troon,^ eerst onder regentschap
g

moeder en vanaf 12 Oct. 1840 onder dat van Es rtero; 8 Nov. 1843 werd zijJmeerderjarig
] g verklaard;
10 Oct. 1846 huwde zijJ met haar neef Frans d' Assisi
Maria Ferdinand gest. 1902, zoon van den infant
Frans de Paula); buitensporig
P g in haar gedrag,
g
g^doch
aanvankelijk,
haar constitutioneele en verf wegens
g
zoenendeezindheid
populair
g
PP
^; na een aanslagg oop
haar leven (2 Dec. 1852) een werktuiggeener clerikale absolutistische camarilla werd zijJ in Sept.
P
1868 door een revolutie van den troonestooten
g
f
ging
Frankrijk in ballingschap
in naar Frankrijk
g
P en deed 25
Juni 1870 afstand van den troon ten gunste van
haar zoon Allow= XII;
,gest. 9 Apr.
P 1904 te
Parijs.
Paris.
van Portugal.
u9 Zie op
P Philips
p de Goede.
Isabella, dochter van Philips
II,
^ ggeb. 12 Sept.
p
P
1556 te Segovia,
huwde in 1598 met Albert= van
g
Oostenrijk(z. a.)
en reg eerde na
diens dood nogg 12
jaar over de Z.Nederlanden,gest.
1 Dec. 1633 te
Brussel. Zij
J was
een voortreffelijke
vorstin ; haar man
en haar noemde
men samen ,de
Aartshertogen."
g
Isandula Isanoop
dhlwana ,laats
P
den 1. oever van de
Buff alo-riv. in Natal, ten N. W. van
Durban; hier leden 777. Aartshertogin Isabella.
de Engelschen
een
g
nederlaa tegen
nederlaag
g de Zoeloe's opP 22 Jan. 1879.
in Tirol
Isar,^ r. ziJ riv. van den Donau,^ ontspringt
P
op
^ Munchen en
g ^loopt
P langs
P het Karwendelgeb.,
mondt bij
J Isargmí nd uit; 295 K.M. lang.
g
Isaschar (]juister Issachar), zoon van Jacob en
Lea, stamvader van denstam I. (in de streek van den
berg
g Tabor en de Vallei van Jizreel), die na de verdeeling van het rijk
J tot Israël behoorde en na de
Ballingschap
Balfin
gs P verdween.
Isaurië,^ in de Oudheid een berglandschap
g
P in het Z.
van Klein-Azië in den Taurus, hoofdst. Isaura. De
bewoners (roovers te land en ter zee), verbonden
zich van 87-84 v. Chr. met Mithradates tegen Rome
en werden van 78-74 door Publius Serviliva Vatia,
e ua
die daarnaar I satiricus heette en in 67 door P^9
onderworpen;
komen nog gvoor in de Me
tijdelijk
^ zij
rP zij
eeuw n. Chr. als rustverstoorders in het BY
zanti0n
sche Rijk.
J
Zee,^ aan den ingang
Ischia, eil. in de Tyrrheensche
Y^
gS
van de Golf van Napels,
46 K.M 2. 27 000 inw.;, beP
hoort tot de It.rov.
P Naels;
P warme baden; de
hoogste
top is die van den vulkanischen Epomeo
P
^ P
789 M. ; aardbeving
op 28 Juli 1883. -- H oofdpI. I.,
(789
gP
7 400 inw.
Ischl vlek en bad P1. in Opper-Oostenrijk,in het
centrum van het Salzkammergut,
8uá waar de dlr. .
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in de Traum uitloopt,
keizerlijk villa
P> 10 000 inw.; keizerlijke
• paleis.
Is
hem stad de Bel .rov.
Iseghem,
gP W.-Vlaanderen ten
N. W. van Kortrijk;14 222 inw..
Isegrim(eigenlijk Isan9
rim met
den ijzeren
, „
helm"),, in de Middeleeuwsche dierfabel de naam
van den wolf.
her,^ r. zi riv.
J van de Elbe in Bohemen,^ ontspringt
op
eb.
^112 K. M. lang,g,niet bevaarP het Iser- g
baar.
hire. 1) L. zi'riv.
van de Rhone^ontspringt
2300
J
P
M. hoog
ye, mondt boven
P den Mont-Iseran in Savo Y^
g op
K.M.,bevaarbaar).
Valence uit;, 290 K.M. langg (160 K.M.
— 2) Het Fr. dep. Isère
J,
^in het Z.O. van Frankrijk,
(in het vroegere
DauPhiné ,8237 K.M'.; ;556 000
g
inw. •, bergachtig,inz. in het Z. 0.; ,hoofst. Grenoble.
Iserlohn,^ stad in het reg.-distr.
Arnsberg,
g
g^in het
W. van Pruisen,,P
prov. Westfalen,^ 31
inw. ;, ijzeren staalindustrie.
Ishewsk, Ishewski' Sawod, vlek in het 0. van
Rusland, in hetouvernement
Wjatka,
j
g
b
^aan de`Isha
(zijriv.
van de Kama),>
inw. ;groote hoogovens
J
g
en wapenfabriek.
P
stad in het N. 0. der Ver. Staten,, in
Ishpeming,
g^
pe
den staat Michigan,
13 000 inw.;>J
ijzer-distrikt.
g
IsisE gYPt. Eset, later
E8e), Egypt.
zuster
g
gYP godin,
enemalin
van Osiris
g
moeder van Horus, zinrebeeld van de natuurkracht, ook in Griekenland en in heteheele
g
Romeinsche rijk
J vereerd,
meestal voorgesteld
met
g
een zonneschijf
J tusschen
twee koehorens.
Is o
em ,, stad in het gou vers. Charkow, in het Z.
van Rusland, aan de Donez, 13 000 inw.
Islam (Arabisch „overgave aan God") noemde
Mohammed den door hem 778. Isis met Horns.
gestichten
odsdienst.
godsdienst. De
^
oudste oorkonden van den I. zijn
J het boek der openP
baring,e
g^ Koran(z. a.) en de in den Hadith over ggeleverde uitspraken
en handelingen
der oudste'gelooP
g
vigen. Wat uit den tijd
Jjd der eersteggeneraties alsgebruik en wet overgeleverd
is geworden,
noemt men
g
g
de Sunna van den I. Behalve heteloof
aan den
g
eenigen
van Moh
Mohammed
g God, Allah, en het belijden
J
als zijnprofeet,
eischt de L de volgende verrichtinP
gen en riten van de recht geloovi gen : het vijfmaal
daags
te verrichten gebed(Salta),de
aalmoezenbegs
g
lastingaan de openbare
kas Zakát het vasten in de
P
maand Ramadan (Sawn) en de bedevaart naar den
KaabaHad').
^ Buitendien eischt de L het geloof
g
aan denoddeli'ken
g
J oorsprong
P g van den Koran,, aan
de tot voorbereiding
g van Mohammeds komst dienende reeks vanrof
aan de
P eten ^ aan de engelen,
g
goddelijke
oddeli'ke voorbeschikking,
het hiernamaals
g,
met belooning
en
J gs gericht
g en straf,^ aan het jongste
g
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aan de opstanding. De reeds zeer spoedig
P g o
Pgekoomtrent de wettigheid
men oneenigheid
van de erfg
g
opvolgingin het kalifaat
had de scheiding van de
g
belijders
van den Islam in Sunnieten (van Sunna:
belijders
J ders der orthodoxe traditie ; erkennen de wettiggheid van de troonso
P vol
^g' na Mohammeds dood :
Aboe Bekr, Omar I en Othmdn en S iïten (houden
vast aan de leer van het legitieme kalifaat, erkennen
Ali, den schoonzoon van den Profeet, als diens wettige
; ong. 10 mill. aanhangers
g opvolger ^
g in Perzië en
Indië tengevolge; deze worden weder onderverdeeld in verschillende
partijen,; aan beide tegenoverte g
J de Charidsieten (die het kalifaat afhanggesteld zijn
keli'k wilden
doen zijn van de keuze der gemeenten;
J
g
,
vonden hun aanhangers
vooral onder de Berbers in
g
Afrika . Ook de dogmatische
strijdvragen
hadden
g
het ontstaan vanodsdiensti
e partijen
g
g
P J (niet van
secten) tegenvol ge; daaronder moeten in de eerste
plaats
de Mu'tazilieten als de vertegenwoordigers van
P
rationalistische leerstellingen
' worden.
g genoemd
g
Ook het mysticisme
is bijJ de ontwikkelingg van den
Y
Islam binnengedrongen (Sufisme) en voerde in den
nieuweren tijdtot het ontstaan eener secte (de
Babi). Heturitanisme
wordt door de Wahabieten
P
(in Perziëesticht
door Hadsji Ali Mohammed uit
g
Sjiras,
werd;, zijn
zij verdeeld
, die in 1849 terechtgesteld
g
J
twee secten en zijngeinterneerd
te Akka en oop
g
Cyprus)
vertegenwoordigd. Door succesvolle
YPoor
logroot deel
g en heeft de I. zich reeds vroegg over een ^
van Azië en Afrika kunnen uitbreiden;,J
zijn macht in
Europa
P werd door de nederlagen,
g^ die de Turken voor
Weenen (in 1638) leden, teruggedrongen. Het
g ezabelijders van den L bedraagtg on g.
meliJ k aantal der belijders
g
245 millioen.
Isle de France,s Francië, vroegere Fr. prov.
rov, herParijo tot ho fdstad ; het erfland der
togdom met Parijs
eeti
^ers en aldus de kern
ern van het latere Frankrik;
omvatte hetP
dep. Seine en deelen
der dep.
J
P
Seine-et-Oise Seine-et-Marne, Oise,, Aisne,, Eure-etLoir. — I. d. F. is ook de Fr. naam voor het eil.
Mauritius (z. a.).
Islington, N. stadsdeel van Londen in hetaafsch.
gr
Middlesex, 327 000 inw.
!sly,leine
riv. in Marokko, bijJ de Al erï
Ys
g Jnsche
g yens, alwaar op
P 14 Aug. 1844 de Fr. maarschalk
B eaudg
(hertog van Isly)
yde Marokkanen overwon,,
die Abd-el-Kader's bondgenooten
waren.
g
Ismaël„
( Hebr. God verhoort"), zoon van Abraham en Hagar, stamvader van de Ismaëlitische Arabieren.
Bessarabië,
Ismail^ handelstad in het Russ. gouv.
g
aan de KiliaziJtak van den Donau),
, 000 inw. •; tot
1856 vesting,
g van 1812-56 Russ., tot 1878 Roem.
en sedert dien weder Russ.
Ismail-Pasja,
Ismail-Pasja van 18 Jan. 1863-26 Juni 1879
onderkoning
g (khedive) van Egypte,
gYP ^ ggeb. 31 Dee.
1830 te Cairo,, zoon van Ibrahim-Pasj
ParijsoP a te Parijs
^,
zijn afzettingg eerst te Napels
gevoed,
, woonde na zijn
g
P en
vanaf 1887 te Konstantino
el ald, gest. 2 Mrt 1895.
P^
Voor zijn
re
J
g eerie
g^ zie op
P Egypte,
9yá Geschiedenis.
Ismene dochter van Oedipus
Ismene,
p (z. a.) en zuster van
A ntigone (z. a.).

l
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(smid Iskimid (het oude Nicomedia hoofdst.
van het T.-K1.-Aziat. moetessarriflik I.(8100 K.M2.
223 000 inw.), aan de Zee van Marmora; 25 000 inw. ;
haven.
welke de laatIsobaren zijno Pde landkaart lijnen,
P
sen verbinden, die denzelfden barometerstand
(teruggebracht
tot zeeniveau) hebben. Zij
J stellen
gg
dus denemiddelden
toestand van den dampkring
P g
g
voor met betrekking
g tot den luchtdruk en dus indirect ook tot de winden.
geb. 436 v.
Isocrates, beroemd Gr. redenaar,
^g
Chr. leerling
g van de soppisten Ti sias en Prota9 Dras en van Socrates ; naar wordt beweerd, heeft
hijJ zichzelven om het leven ggebracht na den ongeInkkigen
slag
g
g bij
J Chaeronea in 338. Van hem zijn
21 redevoeringen
g
g bewaard gebleven.
Isola stad in Istrië aan een inham van de Golf
van Triëst, 9 400 inw.; badplaats.
P
Isola Bella. Zie Borroméische Eil.
Isola Luna Isola Grossa eil, in Dalmatië, 91
hoofd 1. Sale.
K.M2., bergachtig
g ; hoofdpl
g
Madre. Zie Borroméische Eil.
van Tristan (z. a. .
Isolde, deeliefde
g
welke alle
Isothermen,^ op
J
P de landkaarten lijnen,
jaarstemperatuur
]
Plaatsen van gelijke
g J gemiddelde
g
P
verbinden.
IsA ahan (Isfandn,^ het oude Aspadana , stad in
het W. van Perzië, in de prov. Irak Adsjmi, aan de
Sajenderoed,
]
^ 1585 NI. boven de zee, ong.
g 70 000 inw.
Van het einde der 16e tot het be gin der 18e eeuw de
bloeiende hoofdstad van het rijkb
J((6 à 700 000 inw. ;
met 60 moskeeën w. o. derachti
P
gste van het Oosten;
overblijfselen van P rac h;• overblijfselen
bijJ de 50 geleerdenscholen
g
tieg bouwwerken, 2 groote
paleizen,
van Sjah
^ Abbas
p
g
dateerend; handel; middelpunt
van de Perz. nijverJ
P
heid.
Israël(Hebr. Strijder Gods"), eerenaam van Jacob en zijn nakomelingen,
g de kinderen Israëls of Israëlieten later, vanaf de verdeelinggvan het rijk (940)
in tegenstelling
g
g met Juda, het N. rrijijk der tien
(Zie ook Hebraeërs). Het volk van I. is
vanoote
^ beteekenis voor de wereldgeschiedenis,
omdat zich daaruit deodsdiensti
e gemeente der
gg
g
Joden (z.a.) ontwikkeld heeft en omdat zijngodsJ g
dienst de voorlooper
p van het Christendom werd.
De voor-geschiedenis,
de tijd
tij der Aartsvaders, die
g
is in de boeken van Mozes, loot
p tot aan
de bevrijding
ozes, die in de woes ) g uit Egypte
gYP door Mozes,
ti'n
J op
P den berg
g Sinai van God(Jehova)) de tiengeboden opp twee steenen tafelen ontving.
g De verove (omstr.
v. Chr.) gaf,
rip van het Jordaanland
g,
door het samensmelten met de oorspr.
P bewoners van
dat land aanleidingg tot een totale wijziging
van het
volk. De steden bleven, zooals inz. Sichem en Jebus
(Jeruzalem) tot aan den tijd
en het beJ der koningen
gin
zit der oorspr.
P bewoners, de kusten bleven dit steeds
PhilistiJ nen^ Phoeniciërs). De tij
tijd der Richteren was
een vol afwisselende oorlogen,
welke Israëls afhang
keli^
en,
van de Philistijnen
ten gevolge
J
g
g hadden,
maar juist
daardoor de éénheid van het volk onder
J
de koningen
g tot
g bevorderden. De tijd der Koningen
aan de Ballingschap
g
p wordt door Saul omstr.1043 ge-

opend,
het ^juk der Philisti Jnen
p
^ welke tevergeefs
g
trachtte af te weren
A ^hetgeen
g echter eerst aan den
derden koning,
g David(1023-983) mocht gelukken,
g
waarna hijJ het rijk
J stichtte en het een hoofdstad
schonk. Salomo g af aan deze hoofdstad in den Tempel
P
een heiligdom,
g
^ dat later als centraal-heiligdom het
middelPunt werd voor de volmakingg van dengodsg
dienst. Na Salomo volgde
(943)deeverdeelinggin
rntwee
g e93
rijken, J uda en,
I sraël w elke tot elkander in vijandige
J ^
verhouding
g stonden,^ totdat de aanvallen der Syriërs
tot een bondgenootschap
g
P voerden. In het N. (Israël)
traden evenwel, wegens
de invoering
g van heidensche
g
gen
goden
uit Tyrus,
Elia, Eliza) tegen
Yr
^ de propheten
P p
het koningshuis
Omri oP, waardoor weliswaar de
g
eeredienst van Jehova hersteld werd, maar het OverEerst de om^'ordaansche weervan Syrië
Y afhankelijk.
standigheid dat de Syriërs
Y^ in het nauw werden gebracht door de Assyriërs
maakte het rijk
rijkI.tijdelijk
tijdelijk
Y
vrij,
J^ doch door deze veiligheid ontaardde het. Verschillenderofeten
traden achtereenvolgens
opP om
g
P
de Israëlieten op
Pgedrag
hun schandelijkedra te wijzen,
om hun te herinneren, dat zijJ alles aan God te
Hi' ook als rechtvaardig
danken hadden, doch Hij
bestraffer zou optreden
als zijJ niet hun leven verbeterP
den. In 722 werd het rijk
J van Israël door de Assyriërs
Y
werd ook het herstel
vernietigd. Doch tegelijkertijd
van godsdienstige
van Israël het voorwerp
^
g
ghoop.
P JuSanherib veroverd,
da werd in 701 door den Assyriër
Y
slechts Jeruzalem bleef door het uitbreken derest
P
in het Ass 3^
' che leger
gg verschoond, een omstandigJezaja
heid welke door denrofeet
7 aangegrepen werd
P
als een voornaam steunpunt
voor de hoop
op den
Ap
P
Messias. Echter volde
g onder koning Manasse 696—642 een heftige,
g> heidensche reactie,> want, daar de
kwam, schenen de Assyrische
goden
bevrijding
niet^
g
Yr
zij vereerd. In 622
overwinnaars en deswegen
g werden zij
kwam de ommekeer. Door een, in den tempel
, evonP ^g
den" wetboekte enw.
in het 5e boek van Mozes,
g

Deuteronomium, opgenomen), kwam onder koning
godsdienstige
groote
Jozia eenoote
g tot stand;
gopleving
p
g
het verbond met Jehova werdlechti
P
gvernieuwd
en het volk zwoeretrouwheid
aan Jehova en de
g
Wet. De val van Assyrië
voorschriften Zijner
Yr was
voor hen eenunsti gteeken. Doch de overwinningg
der Egyptenaren
op
P Jozia (608) bracht weder
gYP
alles aan het wankelen. Babylon
verhief zich en
Y
onderwier
behalve Jeremia,
P
P Juda;^ de profeten,
raadden nu weder een verbond met Egypte
gYP aan;
wraak deswegen
de door Jeremia voorspelde
g kwam
p
deel van
dan ook : Nebukadnezar voerde hetrootste
g
ballingschap.
ro
het volk in de Babylonische
ballip
Y
g p De P feten uit den tijddezer Ballingschap
g A vatten deze
g straf van
P als een rechtvaardige
ggebeurtenis op
Jehova voor de ontrouw van het volk. Slechts opP
nieuw in Hem vertrouwen, kon Hem verzoenen en
het volksbestaan weder herstellen. Voor vele baleen middel
vernederingg en het lijden
Engel'
g werd de vernederin
die ook in de Ballingschap
tot verbetering,
g>
^ P
voorspoed
enoten ver
vergaten
aten den God hunner vadegenoten,
P
ren steeds meer. Velen, die toen 70 J'. later de Israëlieten naar hun land terugg mochten keeren, achterbleven bleken meer acht teeven
opP hun tijdeg
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liken
voorspoed,
l^ ^ dan op
3
P Jehova's beloften aan
Israël. Tot velen bekeering
P
^ werkte inz. de profeet
Ezechiël mee. — Voor den tijdna de Ballingschap,
P,
g
Joden.
zie op
p
. ;r. ,,, .
Israëls Jozef,
de meest beroemde der
Ned. moderne
schilders
,geb.
27 Jan. 1824
te Groningen
g
uit Israël, ouders leerling
van Kruseman
en Pieneman,
werkte later te
Parijs
J drie ^jaar
in het atelier
van Picot,
schilderde aan779. Jozef Israëls.
vankeliJ k oudtestamentische
en historische tafereelen, legde zich later omstr.
1860) toe op
het schilderen van tafereelen uit het
p
visscherslevenDe
gang
„
8 g lans
g het kerkhof").
veel het leven
der armen en on Zijnschilderijen,
eg
lukkigen weergevend,
bezitten een 8rooie inni gheid ;
g
er spreekt
een groot
uit. Bekende
g
P
^ meegevoel
zijn vooral: ^^Zoon
en beroemde schilderijenvan L zijn
van het oude volk" en Saul en David" (beide in
het Stedelijk
Stedelijk Museum te Amsterdam). HijJ stierf 12
Aug.
J zoon IsaAc
g 1911 te's-Gravenha ge. — Ook zijn
1.,
^ 8 eb. in 1865 te Amsterdam, ,is een bekend schilder.
Isthmus Gr.), landengte, inz. de landengte van
Corinthe, waar in de Oudheid een
heilig dom van
Poseidon stond en om de 2 ^jaar de Isthmische spelen
p
(gymnastiek
en muziek) gehouden
worden.
g
^Y
Issoudun,^ stad in het Z.W. van Frankrijk,in het
dep.
J
P Indre, 14 000 inw. •;mijnbouw.
in het Z. van Servië, ten Z. 0. van UsIstip,
p
kub, aan de Bregalnica;
20 000 meest Chr. inw.
g
Istrié vorstelijk markgraafschap en kroonland
in het Z. van Oostenrijk,vormt met Górz en
Gradisca en Triëst het z.g.
kustg Oostenr.-Illyrische
Yr
land met deuarnerische
eil. 4956 K.M'. 404 000
Q
inw. schiereil. tusschen de Golf van Venetië
en die van Quarnero; rijkaan havens (Pola,
, de
(

voornaamste oorloshaven
der monarchie); het
g
is verdeeld in de vrije
J rijksstad
rijksstad Rovigno
^ en 7 distr. en
heeft een eigen
g Het wapen
g landdag.
P is een gouden
^
geit met roode horens op
P een blauw veld. De lands^
kleuren zijngoud,
rood en blauw. — Istrië beJ
hoorde in de Oudheid tot Illyrië en werd in 177
v. Chr onder het Rom. jukgebracht, in de Ede
eeuw n. Chr. onder dat der Gothen, later onder
dat der
Y Jnsche keizers; in 789 werd het door
B zanti
Pippir n> zoon van Karel den Groote,> veroverd en
maakte vanaf 951 een tot Karinthië behoorend
markgraafschap
uit; in 1173 kwam het aan de
P uit;
^
gravan van Andechs hertogen
g van Meran, daarna aan
Venetië; het N.O. deel was in 1374 door erfenis
aan Oostenrijkgekomen,
het z.g. 0ostenr. I. Na den
g
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vrede van Campo Formio in 1797 bezette Oostenrik
J ook het Venetiaansche deel, doch stond het
met de
weder af aan Frankrijkin 1805 (vereenigd
^
Ill3fi
ische provinciën),
waarna in 1808 maarschalk
p
Bessières tot hertog
g van Istrië werd verheven. In
1814 werd Istrië door Oostenrijkheroverd.
Italiaansche kunst. 1) De bouwkunst ontwikkelde
zich aanv. naar B yzantï Jnsch voorbeeld; vooral in
Beneden-Italië en opp Sicilië kwamen een gewijzigde
g J g
basiliek-stijl
in zwangg ;^ in OpperPper
P
J en de koepelbouw
Italië mengden
zich Lombardische en Frankische
g
elementen in den laat-Rom. stijl.Beide richtingen,
g
en in de l le en de 12e eeuw over in den Romaangingen
schen stiJ,1 die in Italiëgekarakteriseerdwerd
door
g
de van de kerkenescheiden
klokkentorens ca ^a g
niles . Nadat in de 13e eeuwdeGothischesti linitalië
was doorgedrongen, werden vele
kerken in dezen stijl
9
opgebouwd,
geest
8eg in Italiaanscheng
^ die^gaandeweg
pg
wi'zi
J ^d werd (domkerken te Siëna,i Orvieto en Florente). De bouwkunst der 15e eeuw (Quattrocento),
die zich meer uit inaleizen
dan in kerken, draagt de
p
kenmerken van de Vroeg-Renaissance. Brunelleschi
Mediwas de baanbreker van dezen stijl (de paleizen
P
ci Strozzi, e a. te Florence, Piccolomini te Siëna, enz.)
am de Renaissance-bouwstijl
Na 1500 (Cinquecento)
q
de meer ontwikkelde vormen der Hoog-Renaissance
g
aan, de voornaamste bouwmeesters (onder wie Michelangelo en Ra aël arbeidden toen te Rome. -Tegen het einde der 16e eeuw ontaardde de bouwstijl
J in een overladen Baroksti I^ eerst te Florence en
te Venetië, daarna te Rome. De meest overladen
bouwwerken waren die van Guarini te Turijn. In
het begin
tot het
g
g een terugkeer
g der 18e eeuw volgde
classicisme, dat in de eerste tientallen jaren van de
19e eeuw de overheerschende stijlwerd,
hoewel de
J
invloed der Hoog-Renaissance
zich daarnaast bleef
g
doenelden.
Een moderne bouwkunst kwam pas
P
g
op
g van Italië; er werdenParticup na de éénwordin
Herealeizen
bankgebouwen,
openbaregebouwen,
P
^
g
P
monumenten enz. opgericht
en het aanleggen van
Aggg
stadswijken
nieuwe straten en sloopen
g
p van geheele
af de bouwkunst gelegenheid
zich op
gaf
P moderne,
g g
ootsche wijze te ontplooien.
— Voor de beeldgrootsche
P
houwkunst begon
g in de 13e eeuw met Niccolo Pisano
eenperiode van bloei
en van nieuwe ontwikkeling;
8;
in de 14e en 15e eeuw werd zijJ verder ontwikkeld
door Andrea Pisano Jacoba della Querica, Ghiberti,
Donatello en andere kunstenaars, welke diens naturalistische richtingvolgden,verderdoor LucadellaBobbis (de uitvinder der ^^Robbia's" : beelden van terracotta met wit enekleurd
glazuur
overtrokken) en
g
g
de aan hem verwante kunstenaars : Antonio Rossellino, Desiderio da Setti9nano Mino da Fisole, enz. Het
e unt harer bloei bereikte de It. beeldhouwhoogtepunt
kunst in de 16e eeuw met Michelangelo, naast wien
Bandinelli, Begarelli, Giov. da Bologna, Benvenuto
Cellini e.a, 8 enoemd moeten worden. Daarna brak alvan verval aan; na
dra in de 17e eeuw een tijdperk
het midden der 18e eeuw kwam een nieuwe bloeiPeriode onder den invloed van Canova met zijn
J leerlingen
g
Marchesi en Bartolini eenerziJ ds en van den Deen
Tenerani
anT horwaldsen en diens voorn. leerling
8
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derzïJ ds. Onder de meest talentvolle beeldhouwers
van den laatsten tijdbehooren de Lombardiërs Tantardini
1874), Vela1891),de hoofdverte genbacchi Monwoordiger der romantische richtingg Ta,
leverde Marochetti (ruiterstandbeelden van Emanuel
Philibert te Turijn en van Richard Leeuwenhart te
Dublin) enz. De voorn. vertegenwoordigers van de
g zij
nieuwste, realistische richting
zijn Trentacoste en
enli Jke schilderaréello. -- Schilderkunst. De eig
kunst stond tot teen
g het einde der 13e eeuw ten
achter bij
ingevoerde
mozaiek) de uit Byzantium
g
Y
schilderkunst. Tegen het einde van de 13e eeuw de' om in een
den Cimabue en Duccia een zwakkeo
P ^g
zelfstandigen
stijl te schilderen. De eerste, die zeer
g stij
brak met de BYzanti Jnschen overlevering,
g was
grondlegger
Giotto: hijJ was de ^
gg der It. schilderkunst en
met zijn
J voornaamste
J school(Taddeo Gaddi was zijn
leerling)
leerlip beheerschte hijJde 14e eeuw. Een tweede
e
periode,^ waarin men streefde naar meer natuur ggeP
trouwheid omvat de 15e eeuw • de schilders uit dien
tijd de uattrocentisten waren meest Florentï Jnen :
Masaaccio Fra Fili o Era Giovani da Fiesole,
Gozzoli Ghirlanda
7 'o Cas
^9 no enz. Daarop
Pvolgde
g
de 16e eeuw,i de periode
van den hoogsten
bloei;
P
g
zijn : Lenardo da
de beroemdste Cinquecentisten
^
en
Vinci, Michelangelo,
Ra aël Corre99
io, Giorgione
^
9
in :
Titiaan; naast hem namen een eervollelaats
P
Fra Bartholommeo, Lor. di Credi, Andrea del Sarto,
Seb. del Piombo, e.a. In de 2e helft der 16e eeuw
blonken nog
g uit Paolo V eronese Tintoretto en Baseano. In de 17e eeuw maakten zich voor de schilderkunst verdienstelijk de Carracci's te Bologna
^a Lodoen Annibale),
vico en diens beide neven Agostino
9
verder hun leerlingen
g Domenichino, Albhani,> Guido
Bens Guercino zoomede Caravaggio en Pietro da
Cortona. Onder hun navol gers in de 18e eeuw moeten
ggenoemd worden Sasso errato Dolci Salvator Rosa,
Giordano, Canaletto en Camuccini. Middelanten
P
voor het artistieke leven in Italië zijn ook g
heden nog
Venetië,> Florence, Rome en Napels,
P en in alle genre'
schilderkunst wordt noggheden voortreffelijk
werkeleverd.
8
Italiaansche taal, De, ontstond uit verschillende
LatiJ nsche dialecten (lingua
n9 Romana ruatica van de
la ere volksklassen en werd zoodoende verdeeld in
lagere
dialecten ; in het begin werd zij
zij
nogg
Lat"0 nsche of Romeinsche taal genoemd,
later lingua
g
n9
vulgaris. Naast deze kwam vanaf de 12e eeuw, van
Sicilië uitgaand, een meer edele taal, dichter bij den
oud-Rom. taalvorm en, wat de nieuwere dialecten
betrof, bij
o die
^ P,
J het Toscaansche dialect staande,
eeuw) wed
door Dante en Petrarca deouden
^ vastg
en in de poëzie gebruikelijk
gelegdP
J werd. Ook in het
g
proza kregen
g de Toskaners of FlorentïJnen een overP
weenden
invloed inz. door Boccaccio . Nadat zijJ
g
in de 15e eeuw eensen
8 ti Jd was verwaarloosd kwam
de I. T. in de 16e eeuw door Ariosto, Guarini en
Taaso tot de hoogste volmaaktheid ; in de 17e en 18e
eeuw kwam zij
zij onder den invloed van het Fr. taaleigen, waarvan zijJ in de 18e eeuw weder werd bevrijd.
Italiaansch Oost-Afrika. Zie Erythraea.
y
aan de
ltaliaansch Somaliland,^ It. protectoraat
P

0.-kust van Afrika, 365 400 K.M 2., 300 000 inw.;
voornaamstelaatsen
Mogdischu,
Merka, >Barawa
P
g
en Lugh.
Italiaansch-Turksche Oorlog (1911-12). Vanaf
het oogenblik
dat Italië de hoopP moest opgeven
g
Pg
het door Frankrijk
J bezette Tunis te verkrijgen,liet
het zijn
Tri olie immers is het voor
J oog
g vallen op
P Tripolis
van hetootste
belanggvasten voet te ver^
krijgen
Jg aan de overzijdevan de Middell. Zee. Het
bepaalde
er zich voorlooi
P
Pgtoe, ^zooveel mogelijk
scheepvaarten handelsverbindingen
met dit T.
P
g
en stichtte er een succursale van de
gebied te vestig^
Banco di Roma, vormde er een sterke It. kolonie,
opende
naast het It. postkantoor
te Tripoli
P
P
P er een
Benghas
te Ben
Nasi enz. Nadat ten slotte Italië er zich van
had dat FrankriJ k en Engeland
het in
g
TriPolis en Barka de vrijehand zouden laten, richtte
het, nadat het 24 Sept.
Set.1911 een deel van zijn
J leger
g
en vloot hademobiliseerd
g
^28 Sept.
P een ultimatum
tot Turkije,
waarin het, dit
land den toestand van
>
wanorde en verwaarloozingg verwij^t end, waarin het
TriPolis en
enaica had gelaten,
^en zijn
J vijandigg
heid tegenover
de It. ondernemingen
g
g aldaar eischte
dat het binnen 24 uur zou toestemmen in een militaire bezettingg dier landstreken. Toen Turkije een
onbevredigend
ontwoordg^
af verklaarde Italië 29
g
Set.
P 1911 den oorloggen zond een sterke expeditie
xP
naar Tripolis,
Tri olie waar de Turken slechts over een
gerin8e troepenmacht
beschikten, die zij
zij ook niet over
P
zee konden versterken; zij slaagden
er alleen nogg
g
in een schip
en munitie te zenden.
P met geweren
g
5 Oct. moest Tripolis
zich na een bombardement
P
overgeven aan adm. Faravelli^ nadat het T. g arnizoen zich terugtrokken
had in het binnenland. Een
g
miseroveren
poging om de stad bijJ verrassingg te heroveren
lukte. Ook andere kustplaatsen
(Benghasi
Ben haai, Tobroek,
P
werden bezet. Een smaldeel der It vloot
onder den hertogg der Abruzzen beschoot 7 Oct. T. bat.
terïJ en ter hoogte van St.-Jean de Medua opP de Alban. kust, wat echter de ontevredenheid opwekte
der
P
EuroP. mogendheden,
waarop
8
^ inz. van Oostenrijk,waaro
Italië te kennenaf
verrichtin gen zou
8 dat hetdekrïJ$^
beperken
tot N.-Afrika. --Daar waren inmiddels
P
Fethi-bey, T. mil. attaché in Frankrijk,
J^ en Enver-bey
z.a. T. mil. attaché in Duitschland, er ineslaa
gd
g
de T. strijdmacht
te bereiken ^J
; zij namen het bevel
J
op
en C^
anaïca. Met af wisseP in Tripolis
P
P zich, resp.
lendeluk
Jg
P door de inboorlingen.
g
g streden zij,geholpen
o.m. : door de fanatische Senoessi's) tegen de hallan en, die zelfs eenmaal Tripoli
P weer verloren. Hoewel de Italianen zich over het algemeen
alleen dicht
g
biJ de kust konden handhaven, proclameerde
^P
Italië 5 Nov. 1911 de annexatie van Tri polis
bi^
P
het Koninkrijk.Turkijeprotesteerde
bijJ de mogendP
8 en
heden. Ten einde Turkije
J te dwingen
g de annexatie
te erkennen, hield een It. eskader een demonstratie
voor de Syrische kust en beschoot 24 Febr. 1912
Beyrouth.
Pogingen door de Euro P. mogendheden
Yrden
g
in Maart aangewend ten bate van den vrede, mislukten. Nu zond Italië 18 Apr.
P een eskader,naar de
Dardenellen waar schotenewisseld
werden met de
8
kustforten. Turkije
Turkije sloot daarop
P de zeeën en voor
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de scheepvaart,
in spijt van de protesten van RusP
^P
land ; deze sluiting
g duurde tot 1 Mei 1912. De It.
vloot nam nu verscheidene eilanden in de Aegeische
zee in bezit: Stampalia,
rniP ^ Rhodes (waar het Tgamizoen vergeefs weerstand
bood), Kalymnos Leros,>
^
Patmos, Cos, Sy
mi^ Carpathos,
Nis os
rp
^ Cacos,
^ Nisyros
en Charki. (De vertegenwoordigers dezer 12
•
eil. vroegen
g
8 aan Italië ze bijJ Griekenland te voegen
of hun een eigen
18 en 19 Juli
g bestuur te geven.)
g
1912 deden de Italianen nog
Peg om de
g een poging
Dardanellen te forceeren • torpedobooten drongen
zelfs tot aan Kilid-Bahr door, doch moesten terugg
poo
koeren. In deze dagen
8 werd ook het verzet in Tri P
lis dat sinds half Dec. wat verflauwd was, weer
levendiger.
Einde Juli hadden er te Caux bijJ Mong
treux reeds vredesonderhandelingen
plaats, doch
8 P
in Tri olis Tripoli
en Barka duurden
de vijandelijkheden
nogvoort tot einde Sept.
yoogstte
g
P Vooral Enver-bey
er veel roem, ook door zijn
talent.
J organisatorisch
g
15 Oct. werd te Ouchy^bij
J Lausanne de vredeg epolis en
sloten. Turkijeerkende de annexatie van Tri P
Cyrenalca bij
) Italië niet, doch verklaarde ze autonoom en zou er zijn
J troepen
P uit terugtrekken en de
Arabieren niet langer
g in hun verzet.
g aanmoedigen
Hetodsd.
gezag
g
g gvan den sultan bleef in die landstreken bestaan;, de 12 eil. in de Ae geische Zee zouen
worden, zoodra de T. troepen
den teruggegeven worden
PN.Afrika ontruimd zouden hebben;, Italië betaalde
aan Turkije een schadeloosstelling
g 40
g van ong.
mill. francs. Het vredestractaat werd in 18 Oct.
1912 te Lausanne onderteekend. Het sluiten van
den vrede werd verhaast door den inmiddels uitgebroken Balkan-oorlog(z.
a.).
g
Italië^ het middelste van de drie Z.-Europeesche
P
schier-eil.het
enni'nsche
Schiereil.),,
degeoAp
(
^
aPhisch daartoe behoorende eil. Sicilië Sardinië,
het Fr. Corsica, de Liparisch
Li arische Eil. de Tremiti-eil. en
het be• Eng.
K.M2.groot
g Malta ong.
g 301
^^
staat uit de opPhet vasteland liggende
deelen van het
gg
koninkrijk I., het Fr. Nizza, het vorstendom Monaco,
deelen der Zwits. kantons Tessino en Grauwbunderland; het Tyroolsche
Trentino en de republiek San
YrP
Marino. — De 0.-kust heefteen"`
e formatie
8 l^stig
(natuurlijke havens
zijn
n daar Gallipoli
J
P en Tarente);;
veel inhammen heeft de W.-kust, inz. in de Golf van
Napels.
a hisch in drie deelen verels. L wordt 8eo ^P
deeld: het Vasíelands-I. ( 0 PP er-I. de Po-vlakte
(55 000 K.M'.), met de Z. hellingan
de Alpen,
P door
g
de APenniJnen van het Schiereil.-I.(Midd.en Bene(
den-Italië gescheiden,
en van beide weder afgescheig
den het Eilanden-I.; de beide laatste deelen zijn
bergachtig
enni nen en vulkanen).
eenige
J Het
8
g g(AP
groote rivierstelsel in het vastelands-I. is de Po met
haar zijriv.
•;overigens
J riv.
8zijn er slechts kust-riv.: de
Tiber, de Arno de Carl gliano ;, talrijke meren in OPComo• Iseo- en Garda-meer,
Per-L: La ggo Maggiore,
gg
verder het Trasimeensche,, het Bolsener- ,Braccianer-,
Albaansche en Nemi-meer. Er zijn veel warme bronnen en badplaatsen.
— Klimaat. In Opper-I.
P
PPer winters met veel sneeuwval, eengemiddelde
'aar-temJ
8
Peratuur van 13° ' in Midd.-L zachte winters,g emid
delde jaar-temperatuur
14°— 15°,, in Beneden-I.
]
P
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winters bijna
zonder sneeuwval, (niet beneden 3°
3°),
16°-18° ; ten slotte in Sicilië en
jaar-temperatuur,
op
van 18°-20°, met
P Malta een Jjaar-temperatuur
Pe
eenperiodeg
zonder regen van 5-6 maanden;;
dikwijls
J voorkomende verschroeiende, warme winin en (malaria)
den sirocco en schadelijkeuitdamPg
zijn
een keerzijdevan het overigens aangename
J8
g
en door zeewinden'etem
Perde klimaat. Het teg
uit
I. tesamengesteld
g
genwoordi
g e koninkrijk I.,
dekonink
koninkr. Sardinië
Provinciën van bet vroegere
g
behalve Savoye
Lombardi Je en Ve^
Y en Nizza),van
netië den voorm. Kerkelijken
Staat, de
^ hertogdom.
g
men Parma en Modena, hetootherto
dom
Toscane
g
^
en het koninkr. der Beide Siciliën, te zamen 286 682
K.MS.; 34 687 000 inw.het
( dichtst bevolktzi nJ Campanië,
anië Lombardije
en ^
Li ië . -- De bevolking
be.
J
g be
staat wat nationaliteit betreftootendeels
uit RogT
maansche Italianen daarnevens uit ong.
g 370 000
FurlanersFriaul ,p
prov. Udine ; 100 000 Franschen
(prov.
Turijn),
000 Duitschers LombardiJ e en
J
P
Venetië '^^60 000 ^"Albaneezen (te Napels
P en opP Sicilië 45 000.Slaven • 20,000 Grieken. De emigratie is
er zeer sterkin( 1911: 533 844 waarvan 262 779
en de
naar N. en Z.-Amerika en 271 065 naar Europa
Pa
Middell. Zee-staten). — Middelen van bestaan. De
landbouw wordt intensiefedreven
in LombardïJe,
g
de Emilia, Toscane, Campanië en Sicilië, in het verdere Z. zeer verwaarloosd. In Napels
en op
P Sicilië
P
is de cultuur, van zuidvruchten belangrijk, inz. die
van citroenen, sinaasappelen,
PP
^ alsmede die van olijfboomera. Aan zijdeteelt
wordt er overal gedaan,
inz.
g
in Piëmont en Lombardije
l ; wi Jnb. en inz. visscherij P
op tonijn,
De veeteelt staat in I. nogg
J en sponzen.
P
op
levert in I. ijzer,
koper,
J
P De mijnbouw
P
Plagen
g trap.
zilver lood, kwikzilver en bruinkolen; steenkolen
ontbreken ; zwavel opP Sicilië;^ marmergroeven
Cara^
ra . De nijverheid
is door gebrek
g aan steenkolen nogg
groot-industrie wordt hoofdzakelijk in
achterlijk;
J^ de ^
Opper-I.
gedreven:
spinnerij
J en weverij,
J^ inz.ProducPP
P
g
;hoofdzakelij
hoofdzakelijk in
tie van ruwe zijde
• zijdespinnerijen,
J e, verder hennep-,
P]jute- en katoen-industrio,g
glas-industrie (kralen,^ mozaiek en gebrand
glas
g
g
papier-, meubelen- en handte Venetië en Murano), Pap
schoen-fabricatie • stroovlechteri en; fabricatie van
gouden zilverwaren •^ koraalslijperij; waslucifers. De
g
handel komt snel op;
P ; de middelPunten van den binnenlandschen handel zijn
J Milaan,^ Turijn,Napels
P en
Palermo. Spoorwegen (in
in 1912)) 17 420 K.M., telegraaflijnen
((in 1910)) 54 044 K.M. — De re geeringsJ
g
de
vorm is constitutioneel-monarchistisch, volens
g
vroeger
aan het koninkrijkSardinië verleendegrondg^
wet van 4 Mrt. 1848;, het koningschap
gs p is erfelijkin
de mannelijkelinie van het huis van Savoy e (sinds
Victor Emanuel III); de residentie
1900 regeert
g
is Rome. De Eerste Kamer (Senaat) bestaat uit
390 door den koning
g benoemde leden, die ouder dan
40 jaar moeten zijn,
J de Tweede Kamer (Kamer van
Afgevaardigden)uit 508,
50$ door kiescolleges
g voor 5
'aren verkozen leden;^ aan het hoofd der regeering
jaren
8
g
staan 11 ministers, een raad van State, die tevens
hoogste
gerechtshof is voor bestuurszaken en een
^ g
rekenkamer. L wordt verdeeld in 16 com Partimen-
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ti", welke weder onderverdeeld worden in 69roP
vinciën • deze worden bestuurd door eenprefect en
door eenprovincialen
raad. De gemeenten
hebben
P
g
ooiin
zelfbestuur. -- Financiën. De be^
gen leveren
overschotten o : over 1904— 05 bedroegen
geregeldP
g
de ontvangsten
ruim 47 mill. lire meer dan de
g
uitgaven.
De staatsschuld bedroeg
uit
g
g in 1912: ong.
g
12126 mill. lire. Het budget
g voor 1912/13 bedroegg in
ontv. 2571 mill. lire en in uitg.
g 2556 mill. lire. I. is
toegetreden
tot de Latijnsche
munt-conventie ; de
toe
g
J
tire = 100 centesimi = 1 franc = ong.. f 0.47; de maten enewichten
naar het metrieke stelsel. Voor de
g
ridderorden, zie op
P
P het art. Ridderorden. Het wapen
vertoont een zilveren kruis op
P een rood veld. De
landskleuren zijn
J rood,^ zilver en^oen. —Godsdienst.
De staatsgodsd.
is de Katholieke, hoewel
het geloof
g
g
^
een verschil geeft
in burgerlijke
geen
g
g J of staatkundige
g
rechten; deaus
p is soeverein hoofd der Kerk, onmiddellïJ k onder hem staan 12 aartsbisdommen en 64
bisdommen; buitendien wordt I. verdeeld in 37
kerkelijke
districten (het patriarchaat
Venetië en
J
P
bisdommen.
36 aartsbisdommen) met 165 suffragaan
— De volksontwikkeling
g s taat in L noggopPlagen
g
tra e: in 1904 waren 31.3 ° oder inwoners nogg analde wet van 15
g
PNabeten{ (in 1881 48^ 2 °o ; volgens
.Juli 1877 is het bezoek der lagere
school verPlichtend
g
jaarinplaatsen zonder scholen voor uitgevan 6-9 jaar
ge
breid lager
plaatsen van
J^ in de overige
gP
g onderwijs,
6-12 'aar;
er bestaan 17 universiteiten, verder tal
J
van instituten voor schoone kunsten enz. en talrijke
academiesinz.
die van de Lincei te Rome en de Aca{
damia della Crusca te Florence). -- De sterkte van
het leger bedroeg
g in 1911-12 : 305 000 man, de oorlog ssterkte alles bi
bij elkaar 3 433 000 man. De oorlo^vloot telde in 1912: 290 vaartuien,
w. o. 44
g
slascheen, 86 torpedobooten,
slagschepen,
terwijl 77 scheen
PP
in aanbouw waren; de bemanning
g telde op
P oorlog s.sterkte 97 000 koppen.
— Koloniën. In 0.-Afrika
PP
ErYthraea,
het protectoraat It. Somaliland en
P
N.-Afrika : 1 584 050 K.M2., met 1 391 000 inw. ;
I. telt dus met zijnJ bezittingen
g samen 1 870 732
K.M2. en heeft 36 mill. inw. — Geschiedenis. Over
deeschiedenis
van het oude Italië, zie Rome en het
g
Romeinsche Rijk. De laatste W.-Rom. keizer, Romulus A ustulus werd in 476 onttroond door den
Heruler Odoacer, die zich koning
g van I. noemde zijn
rijk
d den 0. Goth TheoJ werd in 493 vernietigd
g door
dorilc den GrooteDiederik
van Bern). Belisarius en
{
Narses onderwieren
I. aan den 0.-Rom. keizer:
P
in 555 werd het een exarchaat met de hoofdst. Ravenna. In 568 veroverden de Longobarden
een ^
groot
g
deel van I. Toen zijJ ook Rome bedreigden,
kwam
g
Pi i'n de Korte den paus
Pippijn
te hulpP en schonk het aan
P
de Longobarden
ontnomen exarchaat aan Stephanus
p anus
g
legde
1I(III), waardoor hij
J den grond
g voor den
^
Kerkelijken Staat. Karel de Groote vereenigde
g in 774
het rijk
J der Longobarden met de Frankische monarchie, terwi J1 Beneden-I., benevens Sicilië,'Sardinië
zanti'nschen keien Corsica, in het bezit van den BYJ
zer bleven. Bij
J het verdrag
{ 843)
g van Verdun (in
kwam Italië aan Lotharius I. Na den dood zan diens
soon Lodewijk II (in 875) kwam het in 880 aan

Karel den Dikke; toen deze in 887 werd onttroond,
ontstonden er in I. anarchie en burgeroorlog. In 888
werd Guido van Spoleto
koning
p
g van I.; hij werd in
894 opgevolgd door zijn zoon Lambert (gest.
in 898
898),
g
tegenover
wien de Karolinger
g
g Arnul in 896 zijn
rechten deedelden
; na diens dood (in 899) streden
g
hertog
I van Friaul,^ koning
n9
g Berengarius
^
g Lodewijk
van Neder-Bourgondië
en koningg Rudolf I van 0A g
Per-Bourgondië om de heerschappij. In 915 werd
Berengarius;
I keizer • hij
nadat hij in 924 vermoord ,
was,
kwam I. aan Hugo van Provence in 930. In 945 stiet
Beringarius II dezen van den troon en stelde Hugo's
zoon Lotharius in zijnplaats.
Nadat Lotharius in 950
P
gestorven was, zocht zijn weduwe Adelheil bescherming
J Otto I die zich in 951 van Pavia meester
gbij
maakte en in 962 keizer werd • Beneden-I. bleef aan
den Byzantijnschen
keizer,^ aan Longobardische
J
Y
g
vorsten, aan enkele steden en aan de Saracenen
toebehooren. Otto gaf de It. rï Jksleenen aan Duitschers en schonk de It. steden voorrechten ; hijJ tuchti gde de in opstand
gekomen
Romeinen en maakte
Ps
g
denaus
tep
P van zich afhankelijk; Otto II beproefde
vergeefs
Beneden-I. te veroveren. Na den dood van
g
Otto III in 1002, werd markgraaf
gr
Arduinus van
I vrea koning
g en bleef dat ook, toen Hendrik II in
1014 tot keizer werdekroond.
Onder zijn
J opvolger
g
Koenraad II staken de weerspannige vazallen en de
steden steeds meer en meer het hoofd op.
P Hendrik III
bezette denauseli'ken
stoel met waardige
J
P
ggeeste
ken en heerschte onbeperkt
over I. Gedurende de
P
minderjarigheid
minder'arig
van Hendrik I V
groeide de macht
gr
derausen
aan; Gre9oriu8 VII ving
ooien
P
g dengroote
tegen
gen
het Duitsche koJ aan van het pausdom
P
ningschap
nip scha (van 1075 tot 1122),^ waarbijJhij
J steun
vond bij de Noormannen, aan wie hij, sedert 1130,
het koninkrijk der Beide
Siciliën, alspauselijk
J leen,,
P
had afgestaan,
en ook inz. van de steden in Opper-I.
g
PP
Dezesteden(
stedenen
en speciaal Milaan)ggeraakten, trots
tallooze onderlinge
bloei en
g vereen, tot den hoogsten
g
vereenig
den zich, vanaf 1167, tot een LombardiJ
schen Bond. Frederik I, uit het huis der Hohen•
staufen, beproefde
de keizerlijkemacht in I. opnieuw
PP
te bevestigen
8 hijJwerd echter door de nederlaag,
g die
de Lombardische
Bond hem opP29 Mei 1176 te LeJ
met P
paus AlexP
^ano toebracht, tot een compromis
ander III en met de Lombardische
steden
won
J
g edgen en wilde
toen zijn doel door de veroveringg van
J
Sicilië bereiken. Zijn
J zoon Hendrik VI(1190-97),die
Beneden-I. en Sicilië verkreeg
zijn huwelijk
huwelij
8 door zijn
Constance, de erfgename van den laatsten Noormannen-koningeerschte
met meer macht over L
g,
dan eenigg keizer nog
uren de ming ggedaan had. Gedurende
derjari
nno
J zoon,^ Frederik II,^legde
^ gheid van zijn
g Icencius III denondsla
voor
de heerschappij
PPJ van
^
g
den Kerkelijken
Staat in Midd.-I. De Lombardi Jscha
steden, waar deauseli
ke
P
J partij
P J(de Guelfen) over de
keizerlijke
(de
heerschte,
vernieuwden
{ Ghibelli'nen
)
J
in 1226 hunnen bond teen
g Frederik II;; deze moest
ten slotte voor zijn
vijanden het onderspit
Jvijanden
P delven en
met den dood van Koenraad IV (in 1254) eindigde
g de
Duitsche heerschappij
PPJ in I. OpP de vernietiging
gmg van
van
de keizerlijkemacht in I. volgde
g een periode
P
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algemeenen strijd. Karel I, uit het huis van Anjou,
werd in 1266 door denaus
P
P tot koninggvan Napels
verheven • hij moest echter in voortdurende oorlogen
verheven;
g
zin
g die,> als erfJ rijk
J tegen
g de koningen
g van Aragon,
opP Beneden-I.
g enamen der Hohenstau en^ aanspraak
P
maakten, verdedigen.
In de steden-republieken
van
P
g
OPP er-L streden adel en volk tegen
g elkander; het
laatste dat meestal succes had bijJ dien strijd,
J^ ver1302-6 verder
beoorloogden
g
]joegde oligarchen
g
^
de zee-republieken
Genua, Venetië en Pisa elkander
P
1261 1284, 1298). Keizer Hendrik VII beproefde
P
tevergJ
eefs de keizerlijke macht in I. weder te herstellen. Na zijn
^ 1313) kwam de heerschappij
J dood (in
PP J
in de steden weder in handen van de adellijkeeg
slachten. Voortdurende oorlogen,
(in
g ^ hongersnood
g
1347 pest
huurlingeng
P
P (in 1348) )en plunderende
benden veroorzaakten in de 14e en 15e eeuw een
steedsrootere
politieke
verwarringgen een los worP
g
den van alle zedelijke
terwijl echter gelijkJ banden,^gJ
kunsten,
wetenschappen
tijdig
PP en industrie in bloei
^
toenamen. Uit deze verwarringg traden allengs
g inz.
viJ f staten opPNapels
den voorgrond: Naels dat in 1442
de Kerkelijke Staat,
•
het huis Aragon overging,
Toscane met Florence aan het hoofd, Milaan onder
de V isconti's en Venetië. Na het uitsterven der Visconti's kwam te Milaan het bestuur in handen van de
S orza's die daarbijgeholpen
J g P waren door de Medici's welke laatsten zich in Florence opP den voor vijf
hadden. Het,^ door de genoemde
vijf
g
^ and gesteld
g
evenwicht in Italië werd echter
•
g
door Karel VIII van Frankrijk verstoord; als erf ^enaam van het huis van Anjou veroverde hijJ in 1494
hij het aan
Naels doch verloor dit weder, daar hij
Napels,
moest afstaan. Karels
Al opus II van Aragon
g
Lodewijk
opvolger,Lodewijk
XI I veroverde Milaan in 1500.
der Franschen
uit Italië sloot paus
Terf verdrijving
P
Liga met Venetië,
Heilige
Julius
II,> de Heilige
> in 1511
ane, Engeland en met de Zwitsers; doch eerst
S Pj
de overwinning
g van keizer Karel V op
P Frans I van
Frankrijk
Frankrijkbij
J Pavia in 1525 gaf
g Milaan aan de S or za's terugg i• ggeheel L onderwierp
P aan den
P zich daarop
overwinnaar;^J
hij veroverde Rome in 1527 en, na de
verzoening
paus Clemens VII, in 1530, Florence,
g met P
dat in Alessandro de' Medeci zijn
J eersten erfelfJken
hertogg kreeg.
Genua vond in den keizerlijkgezinden
gg
van het Fr.
Andrea Doria in 1528 zijn
J bevrijder
'uk; Milaanin
P (in 1535) kwamen,
^ 1541) en Napels
als leen, aan Philips
p II, den zoon van Karel V, en
dit bezit werd bevestigd
g bijJ den vrede van CateauCambresis in 1559, waarbij
.- ezinde Philibert
J de SPg
van Savoye
y Piëmont terugkreeg,en waardoor verder
voor eeuwen de SP.-Oostenr. invloed overheerschend
bleef in I. Tot 1700 heerschte er vrede in I. die
slechts werdestoord
door den erfoP
vol^'n gsoorlo
g
g
om Mantua en Montferrat (van 1628-31). In den
S P . Successie-oorlog
g veroverde Oostenrijk in 1706
Milaan, Mantua en Montferratenga
enaf het laatste
Savoye.
•
J den vrede van Utrecht kreegg OosY Bij
tenriJ k Sardinië en Naels
Y kreegg Sicilië,
P ^; Savoye
doch ruilde dit in 1720 voor Sardinië. Parma en
Piacenza kwamen in 1731, na het uitsterven van
het huis Farnese, aan den SP. infant Karel, nadat
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deze in 1735 koning
^ der Beide Siciliën wasgeworden
in 1738 aan Oostenrijk
J k en in 1748 als erfelijk hertoggdom aan den infant Philips,
p f terwijl Frans Stephanus
p
van Lotharingen
n9 in 1737 de Medici's opvolgde in Toscane dat hijJ]
als keizer tot een apanage van de jongere linie van het Oostenr.-Lotharin
g scheHuis maakte. De Fr. Revolutie veroorzaakte ook in I.oote
8r
veranderingen.
In 1792 drongen
de Franschen in
^
g
Savoy
Savo e binnen en in 1794 in Piëmont en Genua, in
veroverde Bonaparte
Opper-I.
en stichtte, in
p
PP
republiek
re ubliek (z. a.); het Vene1797 de Cis-Alpijnsche
P
tiaanscheebied
werd in 1797 bijJ den vrede van
g
Campo-Formio
aan Oostenrijk
de KerkeJ gelaten,
^
P
lijke
J Staat werd in 1798 in de Romeinsche-, Genua in
de Ligurischeen Napels,
in 1799, in de ParthenoPelg
P
sche Republiek
veranderd. De hertog
P
g van Parma
kreeg
koninkrijk Etrurië, Parma
g in 1801 Toscane alskoninkrij
•
aan Frankrijk;
ï nsehe
J ^in 1802 werd de Cis-AlPJ
republiek
in een Italiaansche veranderd en Piëmont
P
biJg
Frankrijkingelijfd;
J in 1805 werd de Italiaansche
republiek
tot koninkrijk
koninkrij Italië verheven, onder
P
Eugène Beauharnais als onderkoning. Door den
vrede van Pressburg
g in 1805 kwam het Oostenr.
Venetië, benevens Istrië en Dalmatië, aan het koninkr. I. • in 1806 werden Guastalla, de Ligurische
Republiek,
P
^ Parma en Piacenza Fransche provinciën
P
koninkrijk aan Jozef Bonaparte
en Napels
werd als koninkrijk
p
P
gegeven ^welke, ^in 1808,^ door M urat werd opgevolgd.
b
Kerkelijke
Staat
In 1808 werd Etrurië en in 1809
de J
ingelijfd
bijJg
Frankrijk in
J en Toscane aan Elisa Bonagegeven, terwij
terwijl Istrië en Dalmatië
gg
p arte als rijksleen
het nieuwe koninkrijk Ill •ië werden ingelijfd;in
• JYl
1810 moest Beieren een deel van Tyrol
Yr aanl. afstaan.
Slechts in Sicilië en Sardinië hielden de oude Yn
d aswerd door den
tieën stand. De macht van Napoleon
p
oorlog van 1813-14 vernietigd;
g de Oostenrijkers
wierpen
^ tot achter de
g van den onderkoning
P het leger
Etsch terug; in 1814 verbond Murat, koning van
graaf BelleNaels
terwijlzijJ onder $^
Napels,zich met hen en, terwijl
veroverden,
hij Midd.-L
arde Opper-I.
garde
^ bezette hij
PP
Tengevolge van den wapenstilstand
van 23 April
P
P
1814 moesten de Franscheneheel
I. ontruimen; in
g
tereg 1815 werd ook Murat, die zich na Napoleons
p
keer van Elba weer bijJ den Keizer had aangesloten,
g
na tevergeefs
weerstand ggeboden te hebben, van
g
zin
Door de acte van het Weener
J troon gestooten.
^
Congres van 9 Juni 1815 werden de koninkrijken
Sicilië en Sardinië werder hersteld, en het laatstgeos
Otoevoegin van Genua vergroot;
noemde door toevoeging
$^
tenriJ k kreeg^ het nieuw opgerichte
LombardlschPg
Venetiaansche koninkrijk
J^ ; het huis Oostenrijk-Este
^
werd weder in het bezitesteld
van Modena, en Ferg
dinand III in dat van Toscane. Ook de Kerkelijke
Staat kwam weder onder zijn
J oude reg eering ; aan
Napoleons
p
ggemalin, Maria Louise, werden Parma,
Piacenza en Guastalla toegewezen.
Malta bleef aan
g
de En gelschen. Deze nieuwe orde van zaken bevreniet; in geheime
digde echter de bevolking
g
g van I. niet;
'n en Unitariërs, Carbonari,> enz.)
^g
Politieke vereeni
werden nationale en liberale denkbeelden aangekweekt en reeds in 1820 en 1821 braken te Naels
P en
de bein Piëmont onlusten uit ;^J
zij werden volgens
^

J
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sluiten van het Congres van Laibach door de Oostenr. wapenen
onderdrukt, evenals, in 1831, de o 11 P
standen in Modena, Bologn,
a Parma, Ancona en in
den Kerkelijken Staat.
Doch de algemeene gisting
$`^ g
g
duurde voort,^ggevoed als zijJ werd door allerleipoliP
tiekeeschriften
en speciaal
door het werken van
P
8
Jon Italië", een door Mazzini in 1834 eon
„Jong
g ganiseerdeheim
verbond; in 1848 brak het eerst in Sicig
opstanuit ; dit veroorzaakte de inlië de openlijkeo stand
eerie in Napels,
P
geenergrondwettelijkereregeering
Staat. Te
Sardinië Toscane en in den Kerkelijken
Milaan dwongen
de opstandelingen van 18 tot 22
g
den afMrt.) de Oostenrijkers,
onder Radetzky,
y
konin Karel Albert van
tocht; tegelijkertijd rukte koning
Sardinië, als voorvechter van de I. onafhankelijkheid Lombardi e binnen. De overwinning
g van Radetzky
y bijJ Custozza (op
P 25 Juli) en de innemingg van
Mikan leidden echter tot een wapenstilstand
(op
P9
P
Aug.).
g Toen Karel Albert in 1849 den oorlogg weder
hervatte, leed hijJ 23 Mrt. bijJ Novara een beslissende
zij zoon Victor
gunste van zijn
nederlaagg en deed hijJ
ten g^
II afstand van de regeerieg. De te Rome
na de vlucht van denaus
P (7 Febr. 1849) uit geroepen republiek
eindigde
met het herstel van pauseP g
P
P
(opP3 Juli 1849) door de Franschen. Nadat
lijkgezag
g g
ook Sicilië onderworpen
en Venetië (28 Aug.
rP
g 1849.
evallen was, werd het Oosten, gezag
gevallen
PP
g g in Opper-I)
weder hersteld en nu vinggeen geweldige
g
g reactie
aan, waarvan slechts het koninkrijkSardinië, onder
(1849-52)
en
de ministeries Massimo d'Azeglio
-9
Cavour(1852-59) verschoond bleef. De liberale en
nationaleolitiek dezer
ministeries gaf aanleidingg
g
tot wrijving
met Oostenrijk
J; ; het deelnemen aan den
Krim-oorlo
Krim-oorlog(in 1855) en het verbond met Frankrijk
Frankrij
tot een volledige breuk. Het Oostenr. ultiens
SarSmatum van 19 Apr.
ghetwelk
P 1859,^ volgens
dinië zoude demobiliseeren, werd 26 Apr.
P afgewezen;
g
Pgren
de ens
29 Apr.
reeds trokken de Oostenrijkers
zij
Sardinië over ;^J
zij moesten zich echter,^ nadat zij
door het vereende
(4
g Fr.-It. leger
g bijJ Magenta
g
Juni verslagen
waren
, o
Pde Mincio-linie en de
g
vestingen-vierhoek
terugtrekken en leden bijJ Solg
ferino (24 Juni) een tweede nederlaag.
g Het succes
der Sardinisch-Fr. wapenen
had de vlucht van den
P
ootherto van Toscane,^ de hertogin
groothertog
^ van Parma
en den hertog van Modena ten gevolge;
^
g g ^ de Romagna
schudde hetauseli'ke
J juk
>
>; overal werd en
P
voorlooP ige re eerie
en
welke bescherg
ggevormd,
g
mingzochten bijJ Sardinië. Door de vredes- Praeliminairen van Villaf rancaoP11 Juli) verloor Oostenrik
J LombardiJ e; de vorstendommen van Midd.-I.
met Oostenr. Venetië zouden onder het eere-voorzitterschaPvan den paus
P een Italiaansche confedenatie vormen; doch nog
g vóór den definitieven vrede
van Zurich (10 Nov. 1859) werden de dynastieën,
die
3m
tot dusver in die landen regeerden,
door decreten
g
;de confederatie werd onmoger
van het volk afgezet
g
g
lijk
J en Cavour,^ die in 1860 weder minister was g ewor den,> bracht,>g
gesteund door Engeland
en verzekerd
g
van Napoleons
^ goedkeuring
g
g door den afstand van
Nizza en Savo ye
Y (24 Mrt. 1860) aan Frankrijk,zijn
annexatie Ppolitiek ten einde. Na een algemeenevolks-

stemming
g werden bijJ decreten van 18 en 22 Mrt.
1860 het uit Parma, Modena en Romagna
gevormde
8^ g
ouvernement Emilia en het groothertogdom
Tosgouvernement
^
cane met het koninkrijk Sardinië vereenigd. In Naels hield koning
pels
g Frans II aan het reactionaire stelvrijwilligers
de
sel vast; toen Garibaldi met zijn
J»
Duizend"> 11 Mei 1860 oPSicilië landde stond de
bevolking
re
eerie
regeering
P
g de Napolitaansche
8 overal tegen
op
P 7 Sept.
P hield hijJ als dictator zijn inP en reeds op
tocht in Napels.
Tegen
Kerkelijke Staat werd
P
g den Kerkelijken
Sardinisch leger
Sept.1860 verg afgezonden; 18 Set.
sloeghet de pauselijke
J troepen
P bijJ Castelfidardo en
P
sloot daarop
Frans II met de rest van hetNaPolip
taansche leger
g in Gaëta in,^ waar hijJ zich 13 Febr.
1861 overgaf.
Nadat de annexatie van Napels
P en
g
Sicilië (21 Oct.),alsook die van Umbrië en van de
Marken (4 en 5 Nov. 1860 door een volksstemming
formeelesanctionneerd
waren,^ vereende
vereenigd Victor
g
Italië,^ met uitzonderinggvan'`,het
g
Oostenr. Venetië van de republiek
San-Marino en
P
zijnsce ter
Staat, onder
zijn
van den Kerkelijken
^
P ken nam
hijJ 17 Mrt. 1861 den titel van „Koning
g van Italië"
^^
aan. Nauwelijkswas dit doel bereikt, of Cavour overleed. De consolideering
g van den nieuwen staat gaf
g
den ministers Ricasoli, Rattazzi, Má netti en La
Marmon groote moeieliJ kheden. Om Rome te verovergin stak Garibaldi 24 Aug.
g 1862 met 2000 vrijJ
wagers
g van Catania uit naar Calabrië over, doch
werd door de re
J^ Promonte tot
g eerie^troe
Pen bi''As
staanebracht
verwond
end^gevan g
en genomen
(29
g
^
g
Au .. Door de Conventie van 15 Set.
Aug.).
P 1864 ver zijn troepen
III zich zijn
^
P lichtte Napoleon
P binnen twee
'aren uit
Rome terug te trekken, ^waartegenover
g
g enover
de It. re
regeering
eerie beloofde hetpauselijk ebied
gebied
tegen
g
eiken aanval van buiten te beschermen. 26 Apr.1865
werd Florence tot hoofdstad van I. verklaard.:, Om
Venetië te veroveren sloot I., 8 Apr.1866 een verbond met Pruisen; 20 Juni verklaarde het aan OostenriJ k den oorlog.
de nederlagen
g Niettegenstaande
g
g
bi' Custozza (24
24 Juni) en van de vloot
van het leger bij
bij
^ Juli), verkreeg
J Lissa (20
g I. bijJ den vrede van
Weenen (3 Oct.) Venetië, hetwelk keizer Frans
Jozef I reeds na de overwinningg van de Pruisen bij^
K6niggr
atz aan Napoleon
III had afgestaan.
Nadat
p
g
de Franschen einde 1866, volgens
de conventie van
g
Set. 1864, Rome hadden ontruimd,> was I. van alle
Sept.
vreemde heerschappij
bevrijden legde zich er daarna
PPJg
oPtoe om door verkoopPvan kerkelijke
kerkelijkegoederen
den
g
staat zijner
financiën te verbeteren. Een nieuwe slag$
voor I. was het opnieuw
bezetten van Rome door de
P
Franschen (in 1867),nadat deo
P gingvan Garibaldi
om het met eigen
g krachten te veroveren bijJ Mentana
(3 Nov. 1867) was verijdeld.
De Fr.-D. oorloggwas
oorzaak van de terugtrekking
g der Fr. troepen
P uit
Rome waarop
P 11 Sept.
P 1870 het It. leger
g den Kerkeli'ken
Staat binnentrok;
J
^ 20 Sept.
P werd Rome
bezet, en na een algemeene volksstemmingg (2 Oct.)
werd door het decreet van 8 Oct. de Kerkelijke
J Staat
bi' het koninkrijkL ingelijfd;
26 Jan. 1871 werd de
bij
zetel der re eerie
De koningg
rP
gnaar Rome verplaatst.
betrok 2 Juli het Quirinaal, nadat de verhoudingg tusschen Kerk en Staat, door de Garantie-wet (z. a. van
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werd erkend,
13 Mei, die echter niet door denaus
P
was. Het P
arlement, 27 Nov. 1871 voor het
geregeld
g
eerst te Rome geo P end^ stond rijkelijk de middelen
toe tot reor ganisatie van leger en vloot, doch behanwijze de kerdelde op
g
g bekwame en energieke
P weinig
De oude, door Cavour
keliJP
k- olitieke vraagstukken.
$
gestichte
re $eerie gs- P
artiJwerd steeds zwakker en
$
het in 1873evormde
ministerie Mi^hetti moest
g
in 1876 de regeeringstaak aan de radicalen overgeven, welke in de Kamer een groote meerderheid beCairoli, Crispi)
zaten ; doch hun kabinetten (Depreti8,
p
p
wisselden door versnippering
P J zeer snel
PP g hunner partij
af. Op
P 9 Jan. 1879 stierf Victor Emanuel II en werd
zin zoon Humbert I. De behoefte
opgevolgd door zij
tengevolge
eenigen
steun^ die zich deedgevoelen
$
g
van de bezetting
g van Tunis door de Franschen 1881,
deed I. in 1883 tot het Duitsch-Oostenrï fksch verbond toetreden, hetwelk, sedert meermalen vernieuwd, een vast steunpunt
voor de It. politiek
werd
P
P
Zie Drievoudig
z9' Verbond). Voornamelijk was het
Cri8pi,
p> die,> van 1887-91 en van 1893-96 minister-president,
P
^ zeer aan het Drievoudigg Verbond
hechtte, en dit vooral toen Italië, door de stichtingg
van de kolonie Erythraea (z. a.) in moeieliJ kheid
met Abessinië, gewikkeld werd, die echter later door
het verdrag van Ucciolli (in 1889),opgeheven werg van Abesden bij
$ M enelfk^ de negus
J welk verdrag
sinië het It.rotectoraat
erkende. In 1895 kwam
P
die die,
na
het echter tot nieuwe vijandelijkheden,
eenige succesvolle $
gevechten bij
J Coatit en Senasu,
bijJ Amba Aladsji
Aladsj (8
ten slotte met de nederlagen
$
1895) en Adoea (1 Mrt. 1896) eindigden,
die I.
$
tot den vrede van Addis-Abela (26 Oct. 1896) dwonbij welke het de onafhankelijkheid van Abessi$en^J
nié moest erkennen en zich op
P de Mareb-Belesa- ' 'e
terug
g moest trekken. Deze tegenspoed leidde tot
den val van Crispi en bracht het van meer rechtsche
kabinet Rudini aan het roer. 0Pstanrichting
$ zijnde
zJ
den welke zich in het voorjaar van 1898 van Sicilië
L uitbreidden en voornamelijk
geheel
uit over bijna
$
in Milaan een zoo ernstig
8 karakter aannamen, dat
zit eerst na zwaren stri Jd onderdrukt konden worden veroorzaakten wederom een verandering
$ van
re eerre aanministerie. Generaal Pelloux, die de regeering
vaardde en die tot handhaving
g der orde een uitgege
breid recht van censuur over deers,
P voorloopig
Pg
voor den tijd van één jaar,
^
J
^ voor zich wist te verkri'gen vond, toen hijJ trachtte deze censuur van Perma nenten aard te doen worden, een sterke oppositie
der
PP
linkerzïJ de tegenover
zich. In Juni 1900 moest hijJ
$
plaats maken voor den liberaal Saracco. Op
P 29 Juli
P
1900 viel koning
$ Humbert als slachtoffer van een anZijn eenige zoon besteeg,
archistischen aanslag.
$$
g^
Victor Emanuel III, den troon. Het nieuwe kabinet,
steunde
door Zanardelli in Februari 1901evormd
g
en had
nog
J
$ op
P de linkerzijde,
$ meer dan het vorige
een mooi succes in de bevestigin $der binnen- en buitenlandscheolitiek;
doch in Oct. 1903 moest het
P
voor het kabinet Giolitti Plaats maken, aan wien de
opzeiden. Een algesocialisten hunne medewerking
g oP
ge
dezen in Sept.
meene staking,
P 1904$e Procla$^
geen succes,^ terwijl
meerd eindigde spoedig
P
g en had$
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zij aan de regeering een grootere meerderheidschonk.
In Mrt. 1905 werd dit ministerie opgevolgd door het
kabinet Fortis; onder diens bestuur werd op 19 Apr.
P
de naasting
der spoorwegen door de Kamer aan
$e
$nomen ; in Febr. 1906 werd Sonnino en in Mei 1906
werd Giolitti minister•President. Het niet-aannemen van een wetsontwerp
g der
P tot subsidieering
scheepvaart
en van een voorstel tot belastinghervore
min$leidde in Dec. 1909 tot het aftreden van het
kabinet. Na een overgangs-ministerie onder Sonnino
werd Luzatti in Mrt. 1910 min.-president.
HijJ moest
P
echter reeds in Mrt. 1911 aftreden, daar de Kamer
zijn
g van het kiesstelsel verJ voorstel tot hervorming
Onder zijn
wierp.
rP Giolitti werd nu min.-president.
P
ministerschapP werd de It.-Turksche oorlog
$ (z. a.)$evoerd. Hij
J werd in Mrt. 1914 opgevolgd door Salandra. Hoewel in het voorjaar van 1915 Oostenrijk
^J
bereid wasrooie
concessies te doen te doen aan I.,
$
verklaarde dit 23 Mei den oorlog
Oostenrij en
$ aan Oostenrijk
Turkije. Zie verder oop
Aug.
$ d. a. v. ook dan Turkije.
Oorlog
09 (Groots).

Bahia, aan den
Itaparica,
^ B raz. eil. tegenover
p
g
in
ingang
^18 000 inw.; ;hoofd$
g g van de Allerheiligenbaai,
stad San-Gonzalo, 7000 inw.
Itawa(Etawa), stad in het N.W. van En .-Indië
divisie Agra (Ver. Provinciën, N.-W.-Prov., teenwoordi g Agra); 43 000 inw. •; fort.
Ithaca, stad in het N.O. der Ver. Staten van N.Am., in den staat New-York, 13 000 inw. ; Cornelluniversiteit.
Ithaka Nieuw-Gr. I thaki of T hiaki een van de
Ionische Eil. behoorende tot den nomos Leukas; 93
K.M2., 9700 inw. ; hoofd 1. Vathy of 1 thaki, 3800 inw.
Ito,^ Hiroboemi, m arkies, Jap.
P staatsman, geb.
g
1841 te Tsoekarimoerarov.
Ts'os'oe bezocht in
P
1864 Engeland,
in 1871 de Ver. Staten, in 1888
$
Duitschland, werd in 1878 min. van binnenl. zaken,
was van 1886-88 en van 1892-96, in 1898, en van
1900-1 min.-President; I. was de hoofdbewerker
van de aansluiting
aan de Europ.
P beP
g van Japan
van de Jap.
schavin
rP
P grondwet.
^
g en de ontwerper
van den geheimen
Hi werd in 1903president
Hij
P
$
staatsraad in 1905 resident- $generaal in Korea, in
1907 tot vorst verheven, 26 Oct. 1909 te Charbin
iJ op
in Mantsjoere
^
$e
P reis door een Koreaan doodgeschoten.
Its ang^havenst. in het Z. O. van China,^ in de Pprov.
Hoe e aan de Jan sekian • 45 000 inw.; sedert
1876 voor den buitenl. handeleo
$ Pend.
in Limburg
Itteren
$
^ gem.
8^ ten N. van Maastricht,
aan de Maas, 561 inw.
Ittervoort,gem. in Limburg, ten Z.W. van Roermond, aan de Itterbeek, 273 inw.
Ituraea^ o ud landschap
P in het N. 0. van Palestina
rijk
rij
is onder koning
$ Ptolemaeus eens een uitgestrekt
$
de hoofdst. Chalkis aan den Libanoneweest.
g
zoodat het ook streken omvatte, die (Lucas 3:1)
Phili
ppus behoorden,
tot de tetrarchie van Herodes
gevoegd,
prov. SY^
werd in 50 n. Chr. bijJ de Rom.P
'ëg
De roofzuchtige I turaeërs (in het 0. T. Jetur in
vijandschap
J
P met de Israë lieten levend, werden in
107 v. Chr. meteweld
tot het Jodendom bekeerd.
g
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geb.
de,, keizer van Mexico,^g
Iturbide,^ Don Augustin
u9
27 Set.
1783 te Valladolid in Mexico streed in 1810
p
tegen
g de opstandelingen, sloot zich in 1821 bijJ hen
aan ,toen hij
hijopperbevelhebber
van het S p
. leger
g was;
pp
I tot keizer uitgewerd 18 Mei 1822 als Augustinus
u9
roepen
g ;• 20 Mrt. 1823 van den troon ggestooten en verbannen, ; in 1 824 bij
J een poging
Pg g om in Mexico te
landen,^geva gen
en opP 19 Juli bijJ Padilla
g genomen
g
g efusilleerd.
Itzehoe,^ stad in he N.W. van Pruisen,^ in het re gg.-.
distr. SleeswïJ k van de prov.
SleeswïJ k-Holstein, aan
p
den r.-oever v._ n de St6r,17 000 inw.
Ivoor, de zelfstandsgheid waaruit de slagtanden van
de mannelijke
J olifanten bestaan, alsook de tanden
ietwat doorschivan den walrus en het nijlpaard;
J
nend en zeer elastisch ;•fossiel
I. de tanden van den
,
fossielen mammoetti en den mastodont in Siberië.
Ivoorkust,^ 620 K.M. lange
Pper
g kuststreek in OpperGuinea tusschen kaapp Palmas en kaapp Three Points,
rijkaan lagunen.
^ Staatkundiggbehoort het grootste
g
deel der I. tot de Fr. kolonie I. Cate d'Ivoire (325 200
; alleen
K.M2., 126 > 000 inw. ;• hoofdp1. Bingerville);
g
het 0. deel behoort tot de Eng.gkolonie Goudkust.
Ivoorsni'kunst
^ De,^ werd reeds in de Oudheid, bijJ
1
de Grieken en Romeinen, beoefend; • het opmerkelïJ kste kunstwerk uit de Middeleeuwen is de zetel van
bisschop
p Maximianus (omstr. 550 in den dom te Ravenna ; later (van de 9e tot de 14e eeuw) in de kloonters vooral voor boekbanden toegepast,weer later
zoowel als voor pro voor voorwerpen
p voor godsd.,
g
faasebruik
(triptieken
huisaltaren,, statuetten,,
p
sierkastjes enz.). In de 9e eeuw leefde de I. weer op;
tegenw.
meestal toegepast o luxe-voorwerpen,
gop
^
waaiers, enz. Beroemd zijn
J de Chin. en Jap.
p ivoorwerken, die, hoewelotesk,
toch veel kunstwaarde
8r
bezitten.
en tsaren, van
gr
Iwan naam van Russ,ootvorsten
welke wij
, gr
J noemen: Iwan I,^ Kalita, (1328-40),grootvorst van Moskou, wist zich in den tijdder Tartaar-

sche overheersching
g tot hoofd der Russische vorsten
op
e te werken en maakte Moskou tot Ruslands hoofdstad. — I. II1353--59 zoon
van den vorige,
,
g
g, volgde
zijn
zijn ouderen broeder Simon den Trotsche op
p en ver loor in een krijg
gebieden
Jgtegen
g de Lithauen groote
^
g
aan den Dnjepr.
W assil 7'ewits7 '(1462-1505),
1462--1505
1P —1.111,
stichter van het Russ. tsarenri k geb.
2
g . 22 Jan. 1440,
vereende
g de andere Russ. vorstendommen met het
Moskovietischeootvorstendom
maakte zich in
l^
148Qeheel
vrijJer
van de opperheerschappij d Targ
Laren, nam na zijn
huwelijkin 1472) met Sophia,
J{
p ,
nicht van den laatsten B Yzanti Jnschen keizer, den
tweekoppi en
nschen
dubbelen adelaar in
J
Y
g B zanti
het Russ. wapen
op,noemde zich voor het eerst
p
gest27 Oct. 1505 te Moskou.
,> tsaar aller Russen",est.
I. IV W asset 'ewits ' de Verschrikkelijke(1533-84),
rijko en voor de W.Jope
ggeb. 25 Aug.
g 1530,^ stelde zijn
P. beschaving,
g^ richtte het staande leger
g der
Strelitzen op,
veroverde in 1552 Kazan, ,in 1554 Asp,
trakan ,bedreef in het binnenland onzegbare
wreedg are
heden,, verwoestte in 1570 Now gorod ,g
• est. 16 Mrt.
1584, — I. V, Alexejewitsj, halfbroeder van Peter I,
geb.
27 Aug.
,werd in 1682 tsaar; nam we
wegens
g
g
g
zwakkeeestvermo
deel aan de
g
gens na 1689 geen
g
regeerieg . -- Iwan VI. Zie op
p Rusland, Geschiedenis.
Iwangorod^ vestingg in het Russ.-Poolschegouvern.
Ljoeblin,
^
, aan de uitmondingvan de Wierpz
p in do
Weichsel, behoort tot de Russ.-Poolsche vestingsdriehoek : I., Nowog
eorgJ
i ewsk, Brest-Litowsk. —
I. werd 4 Aug.g 1915 door de Duitschers veroverd,
de beide andere vestingen
g resp.p20 en 21 Aug.
g d. a. v.
Ixelles. Zie Elsene.
otter" de zoon van
Izaak, (Hebr. „lacher", „spotter"),
Abraham en Sara,, Kanaanietisch herdersvorst, cartsvader van de Israëlieten, wonderbaar van den offerdoodered;
door Rebecca werd hij
J vader van Jacob
g
en van Ezau.
Izaak^ naam van 2 Byz.
^'y
Y keizers. Zie oppByzantijnsche Rijk.
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i
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I
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Jeruzalem.
wordt in het
J, tiende letter van hot alphabet,
P
En . dzj,
Eng.
9, in het Fr. en Port. s ?' en in het SP., evenals
dat S . woorden,
de x, als ch uitgesproken, vandaar
P
die vroeger
g met x werden geschreven,
^ ook wel met 7
g
in Plaats van Mexico enz. — Veel
espeld: Meico
9
Eng.-Ind.
namen worden afwisselend met ^' of met
g
s'.
eld^; in dit werk zoeke men ze oppd^
ds'
fi gesP
aarde noodig heeft om éénJaar, de tijd,dien de g
maal haar omwenteling
g
g om de zon te volbrengen.
Men onderscheidt : 1) Het siderische of sterren-J., de
ware omloopstijd
p J der aarde,^ na afloop
P waarvan de
zon voor ons weer bijJ dezelfde vaste ster van de
ecliptica
staat;^ het bedraagt
g 356 dagen,
P
g^ 6 uur,
9 minuten en 9,35 seconden; 2) het tropische of a uift om
noctiale J., de tijd,
J^ dien de zon noodigg heeft
weer tot het lentepunt
p teruggte keeren. Dit is geen
g
vastpunt,
doch verplaatst
zich jaarlijksgemiddeld
P
g
P
50,24 seconden achterwaarts • de lengte van dit jaar
J
is 365 da gen 5 uur, 48 min, en 46,42 sec.; 3) het anomalistische J. de tijdtusschen een perihelium
en
P
het daaropPgroote
volgende; dit J. is veranderlijk en rooier
het siderische: 365 dagen,
6 uur> 13 min. en 84,5
g
sec. • het tropische
J. ligt
P
g aan het kalender-J. of burgerlijke J. ten gronde (de tijd tusschen 1 Jan. tot 31
Dec.),dat men met 365 dagen
g afsluit;^ de overige
g
uren, minuten en seconden voegt
g men om de 4 jaar
^
schrikkel-J. als 29en dag
g van Februari in. Het
is de tiJ^
d waarin de maan 12 maal haar
maanjaar
7
synodischen
omloop volbrengt
8 uur,>
g
YnP
g 354 dagen,
48 min. 36 seconden.
Jaarboeken. Zie Annalen.

Jaarsveld,
^ ggem. in het Z.W. van Utrecht, aan de
Lek, 1591 inw.
Jabeek,ggem. in het Z. van Limburg,
g^ten Z.O. van
Sittard, aande D.ens,
gr 432 inw.
van de W. Beskiden,
Jablonka- eber
^ e bergketen
g
in den Lissa Hora 1325 M. hoog. Over den Jablonka-n
P de hoofdweg
g va Silezië naar
paS (551 M. loot
Hongarije van het Oder-dal naar het Waa dal
g •y
spoorweg).
Jacatra,^ vorstendom op
P Java, behoorende tot het
rijk
J. welke staat
J van Bantam,^ met de hoofdst. J.,
het eerst in 1527 bezocht werd door de Portugeezen
g
welke er vermoord werden) en daarna, in Oct. 1596,
door de Holl. handels-egPeditie onder Houtman.
Wegens
den overvloed van leeftocht,^ welke ergoedg
g
koop
te krijgen was, werd J. op volgende
scheepsg
Ps
PP
tochten steeds aangedaan.
In
1610
werd
er
een
Holl.
g
factory
Y of loge
gggesticht, waar den Hollanders vrijen
invoer werd toegestaan,
terwijl de SSpanjaarden
^
gp
en Portugeezen
er geweerd
zouden worden. Het in
g
g
1611estichte
steenen gebouw,
g
>»Nassau" geheeten,
g
g
la
werd
lagopAden r. oever der Tji-Liwong.
rY
g De factory
^
reeds weinige
g1jaren daarna een centrum van handel
en scheepvaart.
Een tweedeggebouw,
geP
^ Mauritius
beter dan het eerste ter
g
g eheeten^ werd gesticht,
verdediging
g
^g ggeschikt. In 1615 richtten ook de Engelschen een loge
te J.
tegenover onze
factory.
J.,
g
Y
p
g op
In 1618 stichtte J. P. Coen te J. een voltomen fort."
Toen de Engelschen
dit voorbeeld wilden volgen,
g,
g
ry aan en verbrandde die. De
viel Coen hun factory
angerangvan J. trok partij
P Jvoor hen en ten slotte
P
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werd, terwijl Coenggedwongen
g was in de Molukken
te zijn,
J^ het fort door Jacatranen en Engel schen belegerd. Het werd verdedigd
g door Pieter van den
Broeks z.a.. Doordat de vorst van Bantam de
Jacatranen overviel, werd de overgave
van het fort
g
voorkomen. Dit werd versterkt en 12 Mrt. 1619
a .
plechtig
P als de vesting
g Batavia z..
gggedoopt
P
P
Jachin en Boas Hebreeuwsch :„hij
hi bepaalt"
en
in hem is kracht"),de twee groote metalen zuilen in
den voorhal van den temPel van Salomo te Jeruzalem (1 Koningen
g 7: 21).
1) Fabrieksstad in het N.O. van de
Jackson.
Ver. Staten van N.-Amerika, in den staat Michigan
g
aan de Grand-River, 31 000 inw. -- 2) Stad
in het 0. der Ver. Staten van N.-Amerika in den
staat Tennessee, aan de South-Fork van de Deer
River; 15 000 inw.
der Ver. Staten
Jackson, Andrew, de 7eresident
P
van N.-Amerika1829-37 • ^g
geb. 15 Mrt. 1767 te
Waxhaw (N.-Carolina), werd eerst advokaat, in
in 1797 senator, 1799 0 P 1796 lid van het Congres,
gres^
errechter
in Tennessee, in 1812 in den oorlogg met
^
Engeland
g
ggeneraal-majoor
]^ •Jhi verslosg de Engel schen
8 Jan.1815 bijJNieuw-Orleans •^ in 1821 werd hijJg
verneur van Florida, in 1829presiden
1829resident der Unie, in
voor de 2e maalekozen.
HijJ bracht de beging
^en
celen der democratischearti
P Jtot verwezenlijking
zette o.m. de opheffing
P
g door van de Bank der Vereenigde
zijn landgoed
g
g Staten;^ trok zich in 1837 opPJ
Hermits e terug;est. 8 Juni 1845.
Hermitageg
Stonewall-J.,
Jackson,^ T homas Jonathan,
^ genaamd
g
geb
eneraal der Z. staten in den Am. Burgeroorlog
•ig .
generaal
g
21 Jan. 1824 te Clarksburgg (Virginië),
'
werd in 1852
^
hoogleeraar
aan de militaire school te Lexington in
g
Vir 'nië; in 1861 bevelhebber van het observatiecorps
Ferry;
J Bull Run
ITY^ hielpP den slaggbij
P
rP bij
J Harpers
beslissen
op
P 21 Juli ten voordeele der Zuidelijken
(volgens het rapport
stond hij in het heetst van het
PPoJ
gevecht
als een sieenen muur,
^ »stone wall" vang
overwon
27 Juni 1862 Porter bijJ
daar zijn
J
^
J bijnaam),
Gaines Mills, besliste ook de 2e overwinning
gbijJ
FerrPers
Bull Run29
^ en 30 Aug.),nam 13 Sept.
P Harpers
edwon g weP ggedwongen
rY in, werd bijJ Antietam (17 Sept.
der naar Vir^
' ië terugg te trekken,^
droeg
g op
P 2 Mei
1863 bij
J Chancellorsville oop
J tot de overwinninggbij
zwaar gewond;
Hooker en werd bijJ die gelegenheid
g
g g
gest. 10 Mei 1863 te Guinea's Station.
Jacksonville. l Stad in het midden der Ver. Staten
van N.-Amerika, in den staat Illinois; 15 000
inw. -- 2) Stad in het Z. 0. der Ver. Staten van
N.-Amerika,^ in den staat Florida, aan de St. Johnsriv. • 58 000 inw.; klimatologisch winterverblijf
haven en handelsstad.
Jacob. Zie Israël..
Jacoba van Beieren, dochter van Willem II van
graaf
van Holland, Zeeland en Henegouwen,
Beieren,
^
,gr
g
eb. 25 Juli 1401,^ volgde
geb.
g haar vader in 1417 0P. De
Kabeljauwen wilden haar niet als gravin erkennen
en hun aanvoerder, Jan van Beieren, maakte zelf aanspraak
op
Holland. J, vóór haar troonbestïJgmg
'
P
P
reeds weduwe van den Fr. dauPJ
hi n, huwde nu met
haar neef, Jan van Brabant, en, nadat zijJ zich van

dezen had laten scheiden, met Humphrey
p ^ van Glotester, broeder van den koningg van Engeland
(1422).
g
Na den dood van Jan van Beieren(1425) erfde Phili pp8 van Bourgondië
graafschapdiens rechten op
9
PP J. '8g
pen. Het kwam tot een
oorlog
g ter zee en te
land tusschen Humhre
p
^ van Glocester en
Philips, waarin deze
laatste de overhand
behield, zoodat J.'s gezag
werd tot
P
gbeperkt
drie steden : Gouda,
Schoonhoven en Oudewater. Inmiddels werd
J.'s huwelijkmet Glotester nietigg verklaard,
Jan van Brabant stierf
en J. was wederom80.
7 Jacoba van Beieren
weduwe. In 1482 sloot
zijJ te Delft een verdrag
^ hem
p^ waarin zij
g met Philips,
als ruwaart"
en erfgenaam
van haar graafschap^
P»
g
g overliet, ^hoewel zij^
g
P en erkend een hem de regeering
zelf eenige
behield. Ook werd beg hoogheidsrechten
g
huwelijk zou mogen
geen nieuw huwelijk
g sluiten
Paald dat zijJg
zonder toestemmingg van haar moeder,svan Philips
p en
van de Staten harer landen. Te Gent verblijf houzij in aanrakingg met Frank van Boratdende kwam zij
len Philips'
^ in
p stedehouder in Zeeland, met wien zij
den Haagg
een geheim
huwelijk aan ' . Philips
p liet
g^g
van Borselen g evan gen nemen en wilde hem doen onthoofden, wat door een list van van Borselen'a gevanvan Ru
g tinbewaarder en vriend,
^ den slotvoogd
P elom haar man
monde, belet werd. J. deed eenpoging
P
; het kwam echter tot een
meteweld
te bevrijden
g
vergelijktusschen Philips
p en haar. J. moest van al
haar landen en rechten afstand doen, ontvingg de
Voorre met Tholen en Z.-Beveland
heerlijkheid
rijke
en de tollen van Holland en Zeeland. Haar man
werd tot graaf van Oostervant verheven. J. stierf
twee jaar
jaar later,
^ 9 Oct.1436, op
P het slot te TeYlin8en,
tusschen Leiden en Haarlem.
in deem.
gem
^ St.,
Jacobi-parochie,
St. welvarend dorp
rA
p
Bilt, in het N.W. van derov.
Friesland.
P
Jacobieten,
h sietische secte in S
Y^'ë en
^ mono
PY
MesoPotamië^g
geheeten naar den monnik Jacobus
est.g578) en die zich ook onder Ar. heerBaradaeus
schaPPJ
i wist te handhaven en aan de Gr. Kerk verwant is. ZijJ staan onder twee P
patriarchen (te Diabekr
en te Mosoel). Hun aantal iseslonken
tot 20 à 30 000
g
eloofg
s enooten in Egypte,
^ sinds de
ggezinnen. Hun g
13e eeuw van henescheiden
g
^vormen thans de Ko P tische Kerk. — In Engeland
en Schotland noemde
g
men J. de aanhangers
van den in 1688 door Willem
g
III van Oran g'e verdreven Jacobus II en diens nakomelingen;^ na depogingen totoopstan
tand in 1715 en
werd door den slag
bij Celloden (27 Apr.1746
gJ
hun
en de daarop
g streg vervolging
P volgende bloedige
treft men in
verijdeld. Noggden
ven voorgoed
heden
g verijdeld.
Groot-Brittannië en Ierland enkele J. aan, die de wetti gheid der regeerende
dynastie
niet erkennen.
Yn
g
Jacobi nen Jacobins
)^ de leden van de politieke
lm
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club welke bijJ het begin
gm der Fr. Revolutie in 1789
ontstond uit den Club breton te Versailles en die,
grondwet",^ vergaals »Societeit der vrienden van de gr
ga
te Paderden in het voormaligg Jacobijnen-klooster
J
ris
zij hun naam ontleenden; na het uitJ^waaraan zij
treden deremati
den
(de Feuillants in 1791, waren
g
g
zij
gebeurtenissen
be0 het, die den looPder volgende
g
g
g even Lig voor het Wetgevend
Paalden ((de verkiezingen
chaam, de oorlo
g sverklarin
g^ de val van het koningschaP enz. ; zij
zij waren de voornaamste steun
van de terroristische oligarchie
onder Robespierre
p
g
en deelden ten slotte in diens val: 11 Nov. 1794
werd hun vergaderzaal
gesloten.
g
g

Jacobi nenmu

het hoofddeksel
der Jacobi'nen
en
J
volksmannen tijdens de Fr. Revolutie r vóór dien tij
tijd
deralei•
g
slaven en van
dezen overgenomen bijJ gelegeng gheid van de bevriJ
duig van een aantal hunner door de
revolutionairen.

78L Jacobi Jnenmuts

Jacobsdal,
^ Pplaats (Museum Carnavalet te Parijs).
J

in het Z. W. van
Pop
grens
o de ens van Griquaderov.
Oranje-Vrijstaat,
qua
land West, ten Z. van Kimberleyy aan de Riet -riv.
personen uit het N.
Jacobus,
^ naam van drieP
Testament : 1) J. de Oudere, een der 12 Apostelen,
P
de zoon van Zebedeus en Salome, broeder van den
Johannes^ werd in het ]'aar 44 op
Evangelist
P last van
g
Herodes Agrippa
ont hoofd;^ was volgens de sage
9 p1^
g de
apostel van Spanje,
Pan] daarom vereerd als beschermSantia
zijn gebeente wordt
heilige van dat land;
9 o^zijn
vereerd te Santiago
g de ComPostela; herinneringsdag
g g
(Jacobi) 25 Juli, — 2) J. de Jongere,
eveneens een der
n9
12 Apostelen,
zoon van Alpheus
P
p
^ Clopas) . — 3)
) J.,
broeder des Heeren, de zoon van Jozeff en Maria, het
hoofd der eerste Chr. g emeente te Jeruzalem, volSens de traditie de eerste bisscho
P van Jeruzalem
met den bijnaam
e hoofd derMode Rechtvaardige
J
9^
zaisch -Chr. Parts
J^in 62 opP aanhitsing
g van den hoogeesteem d. — De in het N. T. o P Pnester A naniasgesteenigd.
genomen
algemeene
zendbrief van J.^^ aan de twaalf
g
g
stammen, die in de verstrooingJ
zijn" is pas
P laat als
echt erkend en waarschijnlijk
JJ eerst omstreeks 90
ontstaan, volgens latere critici zelfs eerst in de 2e
eeuw.

Jacobus I, keizer van Haiti. Zie Dessalines.
Jacobus, koningen van Groot-Brittannië en Ierland. J. 1 1603-25 zoon van Maria Stuart en HenryDarnley,
y^ ggeb. 19 Juni 1566 te Edinburgh,
g werd in
1567 als J. VI koning
g in 1586
g van Schotland, begon
de Prot.olitiek
te volgen
P
g en werd in 1603 tot den
En
Eng.. troongeroepen.
De vervolging
der
Kath. ver g
P
g ger
oorzaakte in 1605 het Buskruitverraad (z.a.). Zijn
r^
eerieg kenmerkte zich verder door gunstelingeng
g
heerschappij
> dit
PPJ ((Carr, Villiers, Buckingham),
II
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en minachting
g voor de rechten van het Parlement deden tusschen hem en het volk een gespan.nen verhouding
^gest. 27 Mrt. 1625. —
g ontstaan;
zoon van Karel I,
J. II,
^
^ ggeb. 14 Oct.
^ (1685-88),2e
1633, streed van 1652-55 in het Fr. leger onder T urenne, en later tot 1659 in Spanje onder Condé behaalde, alsoopperbevelhebber
der Eng.
PP
g zeemacht, in
1665 een overwinning
bij
P de Nederlanders (slag
g op
g^
Lestoffe of Lowestoft), werd in 1672 Kath. besteeg
in 1685 den troon, Poogde een absolute Kath. monarchie te vestsen;
toen na de bevalling
g zijner tweede
g
gemalin
emalin Maria van Modena-Este van eenprins,
den
P
lateren Pretendent J. III
III(zi
zie hieronder),het uitop
riepen
yn
P een Kath. dynastie
grooter werd,^
P de
hoofden der Whigg en Tory-partijen, J.'s schoonzoon
prins Willem van Oranje
P
? (stadhouder Willem III))
naar Engeland
Nov. 1688). J. vluchtte 23 Dec. 1688
g
naar Frankrijk, werd 22 Jan. 1689 van den troon
vervallen verklaard; gest. 16 Sept. 1701 te St.-Germain. Dochters uit zijn
huwelij met Anna
J eerste huwelijk
Hyde
de waren de latere koninginnen
Maria en Anna.
^
— Zijn
J zoon J. III, de Pretendent ook de Ridder van
St. George
geb. 10 Juni 1688 te Londen
,g
g
9 genaamd
werd door de Kath. mogendheden g
in 1701 als koning
erkend, door het Eng.
g Parlement aan hoogverraad
g
schuldi verklaard, ^
schuldig
beproefde
herhaaldelijk
herhaaldelij (in 1708,
P
en 1727) tevergeefs
de Eng.
emachti
g
g kroon te bgen (zie Jacobieten), woonde later met zijn
Jn ge malin Maria Clementine Sobiëski te Rome en deed
van zijn
in 1740 afstand ten gunste
van
Jaanspraken
P
^
zijn
^ gest. 1 Jan. 1766 te Albano.
J zoon KarelEduard;
Jacobus,
Jacobus koningen
g van Schotland. — J. 1 1424—
in 1394, zoon van Robert III^ in 1405 op
37 ,eb.
g
P een
Frankrijk door de Engelschen
reis naar Frankrijk
gevangen
g
g
g
genomen; ofschoon na den dood van zijn
J vader in
1406 tot koning
hi eerst in 1424
g uitgeroepen, kon hij
na zijn
J vrijlating
J
Jg •; hij
J poogde
P g
g den troon bestijgen
zijn
J verwilderd land weder op
p te heffen;^ tengevolge
van een samenzwering
g onder den adel werd hijJ
20 Febr. 1437 vermoord. — Zijn zoon J. I (1437-60),
strijdtegen
g het geslacht
g strijd
ggeb. in 1430, voerde lang
8
Do las en sneuvelde in 1460 bijJ de belegering
Douglas
g g van
Roxburgh.
— Zijn
J zoon J. III( 1460-88 ), geb.
g
g
10 Juli 1451, sneuvelde biJj
opstand
van den
Ps
adel, 11 Juni 1488 bij
J Bannockburn. — Zijn
J zoon
J. IV ( 1488-1513) , geb. 17 Mrt. 1472, was een voortre ffelijk
huwde in 1499 met de dochter van
J reent;
g
Hendrik VII van Engeland,
sneuvelde
Margaretha;
g
q
9 Sept.
J Flodden in eenggevecht tegen
P 1531 bij
g de
Engelschen. — Zijn
10
J zoon J. V.((1513-42), geb.
g
A r. 1512,^ nam in 1528 zelfstandig
Apr.
g de re geerie g
in handen; hij
hi' was een tegenstander
der Hervorg
ming^• door zijn
zijn
huweli
Maria van Guise (in
jk
met
J
1536) was hij
nauw met Frankrijkverbonden; hijJ
J^
werd krankzinnig
g en stierf 16 Dec. 1542. HijJ werd
opgevolgd door zijn dochter,^ Maria Stuart. — J. VI
VI,
zie Jacobus I,^ koning
g van Groot-Brittannië.
geb. 7
Jacquard,
^ Joseph
^
P Maria,^ Fr. zijdewever,
J
^g
Juli 1752 te Lyon,
7 Aug. 1834 te Oullins bijJ
y ^ gest.
g
Lyon
uitvinder der Jacq uardmachine 1808 tot
Y
het weven vanatronen
in de stoffen, welke maP
chine een omwentelingg veroorzaakte in de weverij.
3
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in FrankJaaquerie^ naam van den boerenopstand
Ps
door den adel aan
P
^l"k (1358),^ naar den spotnaam
de boerengegeven: Jacques
^ Bonhomme (zooveel als:
Jori8 Goedbloed).
Jade Jahwe, bevaarbare, 22 K.M. lange
g kustriv.
uit in den door de Noordin Oldenburg,
g
zeegevormden, door stormvloeden ontstanen (in
1218 —1509-1511) Jade-boezem(190 K.M2.). In het
Jade9ebied aan de
in 1853 door Pruisenekochte
g
van den zeeboezem, ligt
beide zijden
^gde oorlogsha^
ven Wilhelmshafen.
Jaén
P >> hoofdst der
^ s tad in het Z. 0. van Spanje,
K.M2.,
2. 532 000 inw.;; in Andaprov. Jaén(13 480 K.M
p
lusië), 29 000 inw.
en
Jaffa
J
^]juister Já w (het Ja p ho uit den Bijbel
het Joppe der Ouden),haverast. in het T. moetessarriflik Jeruzalem, aan de Midden. Zee,, 55 000
inw., ; haven van Jeruzalem,^
zeer drukpelgrimsKruisvaarverkeer, ; voornaamste landingsplaats
der Krui^P
ders en door hen tot 1268 in bezitehouden
; in
g
1799 door Napoleon, in 1832 door Mehemed AU
en in 1840 door de Turken veroverd.
Jagello
p9
((Jagiello),
^
ggeb. 1348, werd in 1381, na
"ns vaders dood, grootvorst van Lithauen, in 1386,
tot het Christendom overgegaan en gehuwd
te zijn
J na
g
W ladislaw II koning van
met koningin
9^g
^ Hedwig,
Polen, verslos in 1410 deJ
D. Ridders bij Tannenberg,
g,
stichtte het bisdom Wilna, in 1400 de universiteit
te Krakau,
, ggest. 31 Mei 1434. De door hemg eregeerde
van 1386—
stiehte dynastie
der Jagellonen
a9
g
Yn
1572 in Polen, van 1471-1526 ook in Bohemen en
van 1490-1526 in Hongarije.
arnath.
Zie DB'
Jaggernaut.
9x99
agg
D. natuuronderzoeker,
Jager,
,ggeb. 29
^
g , Gustav,
Juni 1832 te Bir (Wiirttemberg),
8 werd in 1863
8
hoogleeraar te Stuttgart,
ald. vanaf 1884 alsgenees8
8
keerevesti
dg^
• meer nog gdan door zijn
J zoölogische
^
g
en"s
eeri e gwerken bekend geworden
door zijn
g
TM^JB
wollen normaalkleedin
rP alle stoffen
^^
g". Hij Jverwerpt
uitlantenvezels
vervaardigd,
g^als nadeeligg voor de
P
g ezondheid.
J erndorf^ s tad in het N. van Oostenrijk, oopde
grens tusschen Oostenr. en Pruis. Silezië, 17 000
wolwarenf abrieken; markten.
inw. ;• lakenweverijen,
ziJ riv. van de Neckar, ontspringt
(Jaxt),
J
),
bijJ Lauchheim in Wiirttemberg,mondt bijJ Wim Pf en
uit,> is 196 K.M. lang.
g Het Wurttemb. Jagst-district,
K.M2.,
naar de rev.enoemd
2. 415 000 inw.;
, 5141 K.M
g
hoofdst. Ellwangen.
of Amerikaansche tijger
Jagoeaar
99 Feli8 onca),
^
soort tijgerkat,roodachtig
geel metg,
talrijkekleine,
g
roods zwarte vlekken, buik wit; leeft in Z.-Amerika
J roofdier. (Zie fig.
8 782).
8gevaarlijk
vader der gY
gymnastiek,
J ahn,^ Friedrich Ludwig,
9
geb. 11 Aug. 1778 te Lanz in de Prie 'tz werd in
1810 leeraar aan eengymnasium
te Berlijn,
J , opende
Pe
83^
in 1811 eengymnastiek-inrichting
8op
P de Hasenheide,
g^
s van Lutzow deel aan de veldtochtnam in het korps
ten van 1813 en 14, werd in 1819 als volksmenner
gevangen
in 1824 tot twee jaar vesting8
jaar
8
g genomen,
straf veroordeeld; in 1825 vrijgesproken,werd hem
het verblijf
a
J in een stad met universiteit of 8ymn-

sium verboden, ook moest hijJJ
10 mijlen
van Berlijn
verwijderd
blijven,
woonde te Freyburg
y g aan de
J
Unstrut, van 1829-36 naar Ctilleda verbannen, in
1848 werd hijJ in de Nationale Vergadering
gekozen,
g
gg
waar hij
tot het uiterste rechterzijdebehoorde;
Jbehoorde;
burg. In Duitschland
gest. 15 Oct. 1852 te Fre Y
wordt hij
de,^ T urnvater"(de »gYmnas Jalgemeen
g
tiekvader") genoemd
en blijft
blijftzijn
J nagedachtenis
g
g
in hooge
g eere.

782. Jagoeaar:
.
J

Jahwe. Zie Jehovah.
Jakatra. Zie Jacatra.
Jakob Khan, emir van Afghanistan, geb. in 1849,
zoon van emir Schir AU, werd in 1878 tot emir
uitgeroepen, doch reeds
in 1880 wegens den moord
g
oPhet Eng.gg
gezantschapP te Kaboel (3
i Sept.
P 1879)
door de Engelschen
weer afgezet
en in Indië ge8
8
interneerd; hij
werd opgevolgd door zin zoon
Jzij
(tot 1901).
Bautsji
Jakoeboe,
]
^ hoofdst. van het landschap
P
(in N.-W.-Afrika in de Eng.8 kolonie N.-Nigeria),
vroeger
150 000, tegenwoordig
g
g nog
g 50 000 inw.;
8
handels
l.
belangrijke
P
g^J markt- enhandelsplaats.
Jakoeten de meest N.O. tak van den T. Tataarschen volksstam, in het N.O. van Siberië, meer
belijders van het Chrisdan 227 000 zielen;; zijzijn
J
tendom.
gebied in het 0. van Siberië behoort tot
Jakoetsk,
^ g
hetouvern.neraalscha
g
P Irkoetsk, omvat de
^
stroomgebieden
van de Lena,^ de Jana en de Kolyma,
g
Ym
grenst
ginst aan de N. IJszee ,3 947 568 K.M S., inw. ,
meerendeels Jakoeten, verder Toen 8oezen •^ rijk aan
ivoor oudwassche•
pelsdieren,
visschep en fossiel ivoor
P
J. aan de Lena,, telt 9400 inw. •,
J en. — De hoofdst.J.,
stapelplaats voor den pelshandel.
P
J alapa,
P^ hoofdst. van den staat Veracruz in het
0. van Mexico,, 25 000 inw. — 2) Hoofdst. van een
departement
in Guatemala, 12 000 inw.
P
peervormige
knollen van
Jal
P
2^
^
appa of Jalappewortel,
I
ea r a , die een
een Mexicaanschelant
P
bijtenden, bitteren smaak en een sterken reuk hebben en een krachtigpurgeermiddel
leveren.(fig.783
f' .783
gP g
Jal s co Xali8co staat in Mexico,
, aan de kust

JALISCO—JAIJINA.
van den Grooten Oceaan 86 752 K.M a., 1203 000
Guadalajara
inw.; hoofdP1. Guadalajara.
of Samo'edenSchiereil, schiereil. aan
de N.-kust van Siberië,
tusschen deKarische Zee
en de Golf van Ob.
grensriv.
Jaloe-kiang,
g, gr
tusschen China en het
voorm. Korea, mondt
uit in de Golf van Korea.
DeJapanners
versloegen
P
g
er de Chineezen 17 Set.
P
1894 ter zee en 25 Oct.
te land, de Russen
in
A
783. IPomoeapurga,
een zeeslag
P 1 Mei
g op
a. ala
ewortel,
J PP
1904.
van den Donau in WalaJalomitza,^ 1) L. zijriv.
J
chiJ e^ 225 K.M. lang,
g^mondt uit bijJ Hirsova. --2)
Distr. van Roemenië, 6789 K.M 2., 188 000 inw.
hoofdsi. Calarasj (ten N. van Silistria).
Jalta stad aan de Z.-kust van de Krim, aan de
Zwarte Zee, 13 000 inw.; badplaats; 4 K.M. meer
naar het W. het keizerlijk slot Liwadija
7 (Livadia).
ars
Jaluit of Ds'alut
9 ^ hoofdgroep
^ P van de Marshalleil. in den Grooten Oceaan, 55 kleine eil. door een
koraalbank omgeven,
g
^ 90 K.M 2., on gg. 1000 inw.
werd in 1878 D. kolenstation; -het hoofdeil. J. of
eizer
li en
a den k
mmissaris,
Jabor is zetel van
Jk commissaris.
Zie Yamagata.
Jamagata.
^
a9
Jamaica een van de Groote Antillen belangg
En . bezitting
(kolonie)
in W.-Indië, 10 896
rijkste
g
g
K.M2., 831 000 inw.; bergachtig
g
g (Blauwe Bergen
g
tot 2236 M.); in 1912: 297 K.M. spoorwegen, 1476
K.M. telegraaflijn;^ hoofdP1. Kingston.
Tot J. behoog
ren de Turks- en Caicos•eil. de Caym
ans-ell. ,
Pedro en Morant CaYs. —J. werd in 1494 door Columbus ontdekt en was onder den naam Isla de Santiago
aq
tot 1555 een Sp.
P bezitting;
gs daarna Eng.
g
prov. Namen, aan de
Jambes, g em. in de Belg.
gP
Maas, tegenover
Namen, 6229 inw.; glasblazerijen.
g
J
8
Jamboli,^ s tad in het Z.O. van het koninkrijk,
Bulgarije,inBoergas,
het distr. Boer as 16 000 inw.;, wolindustrie, wijnbouw.
geb. in
Jameson,^ Leander Starr,^ Eng.
g staatsman,^g
1853 te Edinburgh,
^ werd in 1878 arts te Kimberley,
Y,
in 1888 ambtenaar van de Britsche-Zuid-Afr. Coma ie^
in 1891 bestuurder van Masjona-,
in 1993
]
P^
van Matabeleland, deed 29 Dec. 1895 in overlegg met
Cecil Rhodes e.a. met 800ewa
ruiters een
P
g ende
inval in de Z.-Afr. Republiek,
naar het heette ten
P
behoeve van de te Johannesburggevestigde
gg
g Engel8
schen die zich over de Transvaalsche re geerie g
beklaagden,
werd 1 Jan. 1896 door de Boeren
g
b j Kru
gersdorPverslagen,
g^ 2 Jan. bij JDoornkopP
door commandant Cron7'égevangen
en,
g
g genomen
g
hoewel de Boeren volkomen het recht haddeneg
had hem dood te schieten, aan Engeland
uitgeleverd,
g
g
werd aid. in Mei tot 10 maandeng
gevan enisstraf veroordeeld in Dec. omezondheidsredenen
weer vrijg
gelaten.
H' nam deel aan den Z.-Afr. oorlog,
Hij
g,
werd in 1900 lid van het Wet g. Lichaam
der Kaap-P
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kolonie, directeur van De Beers-Coma
ie in
Pgn^
1902 van Br.-Z.-Afr. Coma
ie in 1904 minister
Pgn^
van de Kaa Pkolonie • trad in Jan. 1908 af,> werd in
1909 lid van den Geheimen RaadPrivYCouncil),in
1910 had hij
J zitting
g in de Nat. Conventie, in 1911
werd hijJ
baronet verheven.
opP het Eng.
Jamestown. 1) Versterktelaats
P
g eil.
Sint-Helena; kolenstation ; 1400 inw. — 2) Stad
in den N.-Am. staat New-York, 31 000 inw.
van Holland, zoon van Floris V
Jan I,
V,
^ graaf
8r
geb.
g 1 1283, kinderloos ggestorven in 1299, was de
laatste graaf uit het Holl. Huis,
Jan 11(Jan van Avennesgraaf van Henegouwen,
Holland en Zeeland. Zie onder Hene9ouwsche Huis.
Jan van Nassau,s zoon van Willem den Oude van
Nassau-Dillenbur
d e oudste . broeder van prins
9^P
Willem I, steunde dezen in den strijdtegen
g Spanje
P]
heerlijkheden om zijn
en beleende zelfs zijn
J heerlijkheden
J broeder
vaneld
g te voorzien, werd in 1578 door de Staten
van Gelderland tot stadhouder van datewest
beg
noemd, ijverde voor de Hervorming,onderteekende
de Unie van Utrecht als stadhouder vannGelderland
Ge eland
en Zutfen, legde
neer en
J waardigheid
g
g in 1581 zijn
vertrok naar zijngoederen
in Duitschland, ^waar hijJ
g
8 Oct. 1616 overleed.
Jan van Leiden of Jan Beukelsz, Bóckelsz. Zie
Leiden, Jan van.
Jan zonder Land (John Lack Land), koning
g van
Engeland
(1199-1216),^g
geb. 24 Dec. 1167 te Oxg
ford,> zoon van Hendrik II, trachtte met behulp
P van
Philips
zijnin Duitschland gep II van Frankrijkzin
vanen
g broeder Richard Leeuwenhart van de kroon
te berooven, liet zich na diens dood in 1199 tot
koning
g kronen en den rechtmatigen
g troonopvolger,
zijn
J neef Arthur, in 1202 te Rouaan vermoorden.
Door zijn
verloor J.
J vazallen in den steek gelaten,
g
biJ na alle bezittingen
g in Frankrijk,
J^ moest van paus
P
Innocentius III, die hem in 1208 in den ban deed
en van zijn
J troon vervallen verklaarde,^zijn
J als
J rijk
leen terugontvangen (15 Mei 1213), verleende 15
Juni 1215 aan zijn
J oproerige baronnen de Magna
9
Charta z. a.).. Toen hij deze Charta door den paus
Charta(z.
nietig
g liet verklaren, brak er een burgeroorlog
g
g uit
en toen J. 19 Oct. 1216 stierf, had de door de baronnen te hulpgeroepen
zoon van Philips
P g P
p II van
Frankrijk,de dau PhiJn Lodewijk,
geheel
Z.- en
^^ bijna
g
0.-En geland veroverd.
Jakoetsk,
Jana,^ riv. in het Russ.-Siberisch gebied
g
mondt uit in de N. IJszee, is 1227 K.M. lang.
g
Takiang (d. i, »groote rivier"),,
Jan ekian ofn9
de belangrijkste
riv. van China en van geheel
Azië,
g
ontspringt op
o het Kwenlungeb.
g en mondt uit in de
Gele Zee, lengte 5200 K.M. waarvan 1600 K.M. bevaarbaar voor Euro P. schepen;
P^stroomgebied
g
1775 000 K.M'., belangrijkste
zi riv.
J Yenkiangg en
Woekiang.
steg tal van groote
g De J. stroomt langs
g
den: Soetsjeoe,
Tsoeng king, Itsjang,
] g, Sjasi Hankeoe,
J
Woetsjang,Nanking,g^Ts'in
kian g•^ dicht bijJ de
Jg
monding
en Sjanghai.
^
] g
g liggen
gg : Soetsjeoe
Janiculus,^ heuvel op
P den r. oever van den Tiber,
ten W. van Rome.
Janina. Zie Jannina,

p
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JAIJITSJAREN—JANUARIUS.

T. Jeni-ts'eri,
Janitsaren
7
»nieuwe militie"),
J
de T. militie, die in 1329 door sultan Orchan o
Pgericht werd uit jonge
welkege] g Christen-gevangenen,
g
g
dwongen
ZijJ werg waren tot den Islam over te gaan.
g
eorganiseerd en met
den in 1360 door Moerad I g
voorrechten begiftigd, wat tengevolge had, dat ook
vele Turken zich in het korps
Naast
P lieten opnemen.
P
bloeitij van
dezeere
eld georganiseerde
(in den bloeitijd
g g
g g
korps
P wel 100 000 man tellende) J. bestonden er
van oorongeregeldeJ.,
J. Jamaks
Jamaks, die alleen in geval
g
logP
werden opgeroepen. De J. vormden een keurkorps
voetvolk hetwelk in vredestijd
J door oproer
P
ge bewegingen vaak een gevaar
werd voor de sultans
g
viziers enz. In 1826 werd hun macht vernietigd
g
door sultan Mahmoed II, die omstr. 15 000 hunner
ter dood liet brengen
g en meer dan 20 000 verbande.
Jan-Ma
en-eiland onbewoond eil. in de N. IJszee,
Jan-Mayen-eiland
K.M. ten N.O. van IJsland, 413 K.M 2., bergg
uitgedoofde
vulkaan, is
achtig•; de Beerenberg,
g
g^
. Het
eil. is enoemd naar een Ned. zee2545 M.
g genoemd
man die het eil. dat in 1607 reeds door Hudson was
ontdekt, in 1611 opnieuw
vond.
P
Jannina(Janina, Joannina of Jania stad in het
N.W. van Griekenland, aan het Meer van J.(19
K.M2.), ong.
g 26 000 (15 000 Gr.) inw.; fabrikatie
van metoud
doorwerkte en zijden
zijde stoffen, – Van de
goud
tot de 15de eeuw was J. de hoofdst. van het
despotaat
Epirus,
in 1430 werd het door de Turken
P
P
veroverd ; van 1788-1822 was het de zetel van Ali
den Balkanoorlog werd het 5
Pas7 ja^ z.a. ^tijdens
J
Mrt. 1913 door de Grieken op
P de Turken veroverd;
door den vrede van Londen (30 Mei 1913) kwam J.
bijJ
Cornelisgenaamd Jansenius,^ Nederl.godJansen, Cornelis,
g

geleerde,
geb.
28 Oct. 1583 (te
bij Leerdam),
^ Acquoi
q
g
^

werd ira 1630 hoogleeraar te Leuven,
in 1636 bisschop
P
van Yperen, ^g
gest. 6 Mei 1638 ;^ doorzijn
J werk „Au gushij de grondlegger
tinus" ^ 1640 )ishij
og ggeworden van het
z.. Jansenisme,^ hetz.g.
welk met een beroep
op
A usp de leer vanAugusomtrent deeg
nade een hervorming
der Kath. Kerk nastreefde en zich inz.
tegen de leer der Jezuleten verzette. Dezen wisten in 1642 van
I
paus Urbanus VIII
P
een bul teen
het
g
Jansenisme uit te lokken • het kreegg echter
door Arnauld vasten
voet aan de Pari Jsche
784. Jansenius.
universiteit ; vanaf
1656 was zijn
zij middelhet klooster Port Royal"
Y (z. a.) en in Pascal
P
vond het een van zijnJ bekwaamste verdedigers.
g

Clemens XI veroordeelde in 1713 door de bul
uit het, door den
g
,^ Unig enitus" 101 stellingen
Jansenist Paschasius Quesnel met zedekundige
goP Degenen,
merkingen
voorziene en uitgegeven N. T. De
gg

die het met deze bul eens waren, vormden dearti'
P J
van de Constitutionisten of Acceptanten; deg
te engenoemd ^(omdat zij
standers werden Appellanten
?^ p
g
zich op
concilie beriepen)
P een algemeen
g
P of Anticonstitutionisten ; de laatsten werden in 1719eëxg
communiceerd. Zeer vele Fr. Jansenisten trokken
om aan de vervolgingen te ontkomen, naar Holland
zich
en velen hunner sloten zich in 1723 aan bijJ
reeds met Rome in conflict bevindende, bisschoppen
PP
van Utrecht en Haarlem en vormden met hen het
kerkgenootscha
P der Oud-Katholieken (Zie OudBisschoppelijke Cleresie en Roomsch-Kath. Kerk). -Een uitwas van het J. vormden de dweePzieke convulsionnairen; omstr. 1729 verspreidde
zich te Parijs
Parij
P
graf
opP
het ^
g
^dat er wonderen geschiedden
g
van den vurigen
g Jansenist Fra^ois de Paris. Personen werden opPdie plek
aangegrepen door kram PP
(convulsions,
achtige verrukkingen
vandaar de
l
g
naam en beweerden de toekomst te voorspellen,
naam)
anP
deren beweerd nlotselin
van
P
g hun kwalen genezen
g
te zijn.
naar het kerkhof St.
J De toeloopP was groot
^
Médard;evallen
van wreedheid en zinnelijkheid
g
bleven niet uit onder die dweepzieke
Jansenisten en
P
in Febr. 1732 werd de toegang
g tot het kerkhof verboden.
Janson, Paul Belg.
g 11 Apr.
P 1840
g staatsman, geb.
te Herstal bijJ Luik, werd in 1862 advocaat, was van
1877-84 en van 1889-94 als lid van de Kamer van
Afgevaardigden de leider der radicalen, werd in
1894 lid van den Senaat en in 1900 weder Kamerlid;
g est. 18 APr.1913 te Brussel.
eb. 12
Janssen, Jan Willem, Ned. krijgsman,geb
1762 te Nijmegen,
12-jarigen
J g^ trad opP]
g leeftijd
als kadet in dienst, nam in 1793 als kapitein
deel
p
aan den veldtocht teen
g de Franschen, werd in 1796
wegens
zijn slecht genezen
wonden gepensionneerd.
zijn
g
g
gP
In 1797 werd hijJ commissaris der Fr. troepen
P in de
Bat. Republiek,
van het
P
^ in 1800 secretaris-generaal
g
hij met den rangg
ging
ministerie van oorlog, in
1802 hij
van luit.-generaal
als gouverneur-generaal
naar de
g
g
g
Kaapkolonie. Na den slagg in de vlakte van Blauwenc gen v
vijand
een
e
bergg moest J. met den overmachtigen
J
eervolle capitulatie
sluiten. Na zijn
zijn terugkeer
beg
P
kleedde hij
J onder koning
g beg L odewijk
^ ggewichtig
hem tot
trekkingen
p
g en in 1810 benoemde Napoleon
van 0.-Indië. Ook hier moest
g
gouverneur-eneraal
hijJ 17 Sept.
poos k^Jgs"
P 1811 capituleeren,
P
^ was een P
in En eland
and werd divisie-commandant,
gevangeneEng
te Gronin g^
en daarna te Mézières, keerde in
1814 terug
g naar Nederland, werd door Willem I
a
belast met de or ggamet den rangg van luit.-generaal
g
nisatie van het leger.
Hij
nog kJ was later o. m. ganse
g
lier der Mil. Willemsorde en overleed 23 Mei 1838,
Zeeland, in het
St., gem. in de prov.
Janssteen,> St.
P
Z.O. van Zeeuwsch-Vlaanderen, nabijJ de Belg. grens,
^
3225 inw.
Januarius,^ D e Heilige,
g^ bisschopP van Benevento,
onder Diocletianus te Pozzuoli onthoofd; schutspatroon
van Napels;
P Van zijn
P ^ gedenkdag
gg 19 Sept.
P
bloed, dat zich volgens
de overlevering
g in twee
g
fleschjes zoude bevinden,
fleschjes
^ wordt gezegd
g g dat het,
wanneer zijn
bepaalde
dagen
J hoofd opP
P
g (begin
g Mei,

JAP—JAPAN.
16 Dec.) in de nabijheid
ervan wordt ge19 Sept.,
J
bracht, weder vloeibaar wordt ; wanneer dit wonder
uitblijft,
beuitblijvenals onheilspellend
J^ wordt dit uitblijven
P
schouwd.
Jap
P (Yap),
p^ een tot de Carolinen behoorend eil.,
207, met de bi Jbehoorende eilanden en riffen, 430
groot, (in 1905/6) 6850 inw.; telegraafstation
K.W.
van de Nederl.-D. Telegraafmaatschappij.
Jan in de landstaal Nihon, Nippon of Nipon
geheeten,
eheeten keizerrijk,eil.-rikJ ten 0. van Azië, in het
0. wordt het door den Grooten Oceaan bespoeld; het
bestaat uit vier hoofdeil. : Jesso, Honsjioe
] of Hondo
in den laatsten tijd
(in eng eren zin geJ ook Nip(p)on
PP
noemd Sjihokoe en Kioes'ioe; verder de kleinere:
de Koerillen, de Rioe-Kioe-eil.: Formosa of Taiwan
met de Pescadores- of Pon ghoe-eil. • verder in den
Oceaan de Bonin- en Vulkaan-eil. In 1905 kwam
nog
g het Z. deel van Sachalin, met de daartoe behoorende eilanden aan J. alsmede hetachtP
gebied
Kwantoen g, souvereiniteitsrechten over Korea
(dat in 1910eheel
bijJ J. ingelijfd
g
gJ werd) en een invloedsfeer in Z.-Mants'oeri
]
J^e tesamen 673 681
K.M. met 69 647 000 inw. De eil. bestaan uit
12-1500 M. hooge
waar een vulkag bergketens,
g
nische zone doorheenloopt
P^• de hoogste
g bodemverheffingenzijn:
zijn: de Mount-Morrisson of Niitakajama
]
op
(3778 M.)
]
P Formosa (4145 M.) en de Foesijama

587. Japanners
in nationaal kostuum.
P
ten W. van Yokohama op
PNippon;
PP ^ de riv. zijn
J weini ^^
geschikt voor de scheepvaart; de flora is er zeer
rik;
ewassen vindt men er: de
J ^ onder de nutti ge g
aPier-moerbeziënboom (voorpapier-fabricatie),de
P
vernisboom (voor bereiding
g van lak), hennep enz.;
de faunaeeft
g een gemengd
g beeld van N.-Aziat.,
g
EuroP . en Ind. diersoorten;^ een speciaal
Jap.
P
P
diersoort is de reuzensalamander. — De inheemsche bevolking, de Japanners, behooren tot het Monzijn meer verwant aan de Turkras doch zin
$oolscheras,
sche en Finsch-Ugrische volken dan aan de Chineezen ; zijJ zijn
hoogbegaafd en zeer bevattelijk;
J,
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J zij
zij
zijn in drie standen verdeeld: de kwasokoe of
(in eigenlijkJa an in 1903: 5055),de
JJapa
•
of samoerai
•
e klasse der
, de voormalige
kri ers
000) en de heimin,
, het volk,,
^ (2
(44 560 000). Buiten J. bevonden zich, in 1904,
149 000 Japanners.
Op
P
P Jesso en de Koerillen zijn
nog
van de Ainoe's z,.
a .
g eenige
g afstammelingen
g
0 Formosa wonen voornamelijkChineezen. VreemOp
delingen
g waren er in 1910 in J. 15 000, w. o. 8400
Chineezen 2500 Engelschen,
1700 Amerikanen, 800
g
Duitschers enz. — De staatsgodsdienst
is thans het
g
Shintoïsme (zie Ja ansche mythologie en godsdienst),
,
9
dat oPde vereeringg der voorvaderen berust ^ met ong.
g
200 000 tempels
má^ a . Het Christendom, in 1549
P
ingevoerd,
tijd
^ was vanaf 1638 tot in den jongsten
J gs
g
op
politieke gronden
verboden; doch sedert 1876
PP
^
heerscht er nu volkomeneloofsvrï
Jheid in J. ; in
g
1899 waren er 122 000 Christenen. — Middelen van
bestaan. De landbouw wordt in J. opP Chin. manieredreven:
rijst,
g
^rogge,
gg e ^ J
J tarwe,gerst,
g
nen, moerbezieboomen, thee, indigo, tabak, enz.
worden er verbouwd. De nijverheid
is er deels huisindustrie speciaal
die van zijde,
P
J ^ katoen en hennepP^;in
den laatsten tijd
J neemt het machinaal bedrijf
J er
zeer snel toe en verkeert de katoenspinnerij
J er in
P
bloeienden toestand; bovendien bestaan er fabrieken van zeep,
regenschermen,
uurwerg
P>
ken enlaswaren
verder kunst-aardewerkfabrieg
ken lak enaPier-industrie.
De handel met het buiP
tenland is eerst sedert 1859 g eheel vrij. — Re
geeringsvorm. Deze is sedert 1890 opP grondwettelijken
J
gr
voet ingericht
• aan het hoofd staat dekeizer> metden
g
titel van mikado"
(sedert 1912 regeert
keizer
^^
g
Yoshihito ; de rijksdag
J
g bestaat uit een Heerenhuis en
een Huis van Afgevaardigden 379 door directe verkiezing
raad,
g
gggekozen leden; verder is een geheime
Soemitsoem bestaande uit de 10 ministers en 28
raadsheeren. Het rijk
J wordt verdeeld in: de drie
groote steden, foe" : Tokio, Kioto en Osaka),52
regeerings-districten
(„ken"), het koloniale ge^
bied (docho) van Hokkaido (Jesso, met de Koerillen) en ten slotte Formosa, Jap. Sachalin Karafoeto Kwantoengg en Korea. De residentiestad is
Tokio. Het bestuur is naar Europeesch,
ten deele
P
naar Pruisisch model ingericht.
— Het leger
^ wordt
g
aangevuld
aan
door alg.
na
g
P
^ welke begint
g dienstplicht,
g
aflooP van het twintigste
levensjaa en duurt:
g levensjaar
jaar in het staande leer
g (4 jaar in de marine), 4
jaar en 4 maanden in de reserve (marine 3 jaar),
10 ]jaar in de landweer en 3 jaar
jaa in de eerste klasse
•
den landstorm. Alle weerbare mannen van 17-20 jaar,
die niet in een dezer categorieën
begrepen
]
g
gr P
zin,
) vormen na een oefenti Jd van zes weken de tweede klasse van den landstorm. De vredessterkte van
het Jap. leger bedroeggin 1913/14: 228 bat. infanterie (143 000 man), 89 escadr. cavalerie (13 000 man),
159 batt. veld- en bergart.
(20 000 man),
comP.
g
artillerie te voet (7 000 man),75 comp.PP
pioniers
13 000 man), 14 000 treinsoldaten, totaal ong.
250 000 man; de oorlogssterkte
bedraagt
g
^ ong.
g
740 000 man. — De vloot telt, met inbegrip
gP van de
veroverde Russ. scheen:
19 linieschepen
P
Pe (w. o. 8
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van meer dan 17 000 ton),2 kust-pantserschepen,17
(w. o. 3 van meer dan 17 000 ton),
pantserkruisers
P
13antserdeksche
en 9 onbeschermde kruisers,
P
P^
85 to^P
edobooten en 15 onderzeebooten enz. —
Financiën. Voor 1912/13 werd de begrooting
8 vast8
(1Y
yen. = fl 1,22).
yen,
Aong.
g 576 millioenen
ggesteld op
Er zijn
t. w. het zout-,
J in J. drie staatsmonopolies,
Po
tabak- en kamfermono
P olie. De staatsschuld bedros8in 1912: ruim 2553 mill. yen.
Y Iets minder dan
de helft dezer schuld is in het binnenlande
gPlaatst.
— Het wapen
p stelt eengest
Ylimbloem voor
chrysantemumbloem
fig. 786). De handelsvlagg is wit
met een roode zonneschijf in het
midden ; bij
gaan
J de oorlogsvlag
^ 8g
van uit de zonneschijf
J 16 naar
buiten toe breeder wordende stralen naar den omtrek. Voor Ridderorden zie men opP dit woord. — De
786.
• van Ja
Japan
oudsteggeschiedenis
A
Wapen
.
P v. Japan.
A
behoort tot het gebied
der legen8
g
den. De officieele chronologie
vangt
aan
met
g
g
Ds 7'immoe Tenno (gest.
585 v. Chr.),die 660 v. Chr.
g
oP
Nippon
^^
J stichtte. Zijnopvolgers, MikaPP een rijk
eer
do's"enoemd
regeerden
lang
hP
g als onbeperkte
s
^
g
schers en als hoogste
priesters van den Shinto-gods^ P
dienst • van lieverlede verkreeg
eerie
^vorm
g de reg
het karakter van een feodale monarchie, doordat
(daimo's) hun ambt
de bestuurders derrovinciën
P
zooen
erfelijkwisten te maken. ZijJ voerden oorlogen,
g^
wel onderling
8 als tegen
g den Mikado,^ en daarbijJg
lukte het, in 1192, aan een veldheer van dezen
van
laatste, Joritomo, de erfelijkewaardigheid
g
veldheer der kroon Sho9 oen) en daarmede ook een
'aandeel in de regeering
De opvolgende
Jg
g te verkrijgen.
g
Shogoens
breidden hun macht uit en voornamelijk
J
g
J 99
'e 'as
J in 1603 aan het land gegeven
gg
^ wist,^ door zijn
re8eeringsteelsel,g
het eza gvan den Mikado tot dat
van een loutereesteli'k
te beperken,
P
Jopperhoofd
PP
g
die te Miakoeheel
geheelvan de buitenwereld af gesloten
leefde, terwijl
het hoofd der staatsreJ de Shogoen
g
gserie
8 T aikoen te Jedo) werd. In de 2e helft der
16e eeuw werd het Christendom in J. ingevoerd
door
g
Jjemit,
de Portugeezen (zie Xaverius ; later (onder
(
7
1623-1651 werden de Jap.PChristenen uitgeroeid
g
en de Portugeezen
en Spanjaarden
verdreven. De
P j
g
Nederlanders, die in 1600 naar J.ekomen
waren
g
en in 1610 verlofekre
en
J handel,
g
g hadden tot vrijen
factorij op het eil. Hirado
hadden aanvankelijk
J een factorij
aan de W.-kust van Kioesioe, doch moesten zich
in 1641 op
eilandje Decima (z. a.) bijJ Nagasaki
8
A het eilandje
vestigen,aar
zijzijhun factorijJhielden tot in de vorig
het in 1854
g
g e eeuw. Aan de Ver. Staten gelukte
voor het eerst door een daartoe naar J. uitgezonden
g
maritieme expeditie onder commodore M. C. Perryy
een handelsverdrag
g met J. te sluiten (hun succes
medewerkingvan
was ten deele te danken aan de medewerkin
de Ned. re eerie
en
g de Ned. commissaris opP Deg
cima Donker Curtius ; de Amerikanen ontkennen
dit echter datevol
g d gwerd door andere handelsverdragen
met vele Europeesche
staten (in
( 1861 met
P
g
Pruisen en met het Duitsche Tolverbond; in 1868
g

met den Noord-Duitschen Bond). In Sept. 1864 werden daar depositie
der Europeanen
in J. onzeker en
P
P
evaarlï k was geworden
en er in de Straat van Sigevaarlijk
g
waren e lee
monoseki vijandelijkheden
^A tegen
g
Europ.
(11 Juni 1863 was het Ned.oorlogsoorlo P
P schepen
pde Medusa, onder overste De Casembroot z. a. >
in die straat beschoten) door een eskader van Eng.,
8,
Fr. Ned. (4 scheen
A onder kolonel Mars) en Am.
schepen onder den
Eng.
p de vestingg admiraal Kuper
^
werken van Simonoseki vernield, de kanonnen wegg
gehaald
en de daimio van Nagato
g gedwongen
g een
g
8
oorlogsschatting te betalen en de Straat voor altoos
open
regeering
g
g deze
P
P te houden. Later nam de Jap.
verplichtingen over. Nadat machtige
8 daimio's zich
bij
kwam het,> in
J den Mikado hadden aangesloten,
g
1867, tot een burgeroorlog,
8
g waarvan in
g
8!ten gevolge
werd,
Hitotsbashi afgezet
ende se1868 de shogoen
g
g
dert 3 Febr. 1867 re8eerende 122ste Mikado, Moetsoehitoe (z. a.),in het volledige
g bezit der alleenheerschappij
PPJ kwam. Het oude feudale re 8eerin gsstelsel werd op
zijdegezet; het ambt der daimio's
P8
werd afgeschaft
en een zich snel ontwikkelende, alg
van het geheele
8 staatsbestuur begeheele wijziging
aan een invoering
on ^ gepaard
8 van de Europ.
P beg
eg P
schaving
. Opstanden
in verschillendeprovinciën,
Ps
inz. de z.g. Satsoema-opstand in 1877, werden onderdrukt. In 1875 ruilde J. met Rusland, tegen
^
g zijn
bezit op
A het eiland Sachalin, de Koegillen en in 1876
verkreeg
g het de Bonin-eil.;; terwijl in 1879 de Rioekioe-eilanden werden ingelijfd.
om den
gJ De naijver
invloed in Korea was de oorzaak van den ChineeschJap.
P een roemvol
P oorlog
^ in 1894,^ welke voor Japan
verloop
J den vrede van
A had en waardoor het,^bij
, de Pescadores Ponghoe
Simonoseki (17 Apr.
P
en Formosa verkreeg;
8 de afstand door China van
het schiereil. Liutoengg(Port-Arthur)
werd door de
(
tusschenkomst van Rusland, Duitschland en Frankrijk
gemaakt.
Een doortastende hervorJ ongedaan
g
g
mingvan het geheele
rechtswezen in J. maakte het
g
voor de vreemde mogendheden
mogelijk,bi de
gJ
nieuwe handelsverdra
en die in 1899 van kracht
g^
werden, van de consulaire rechtsPraak over hun onderdanen afstand te doen. BijJ het uitbreken van den
Bokseropstand
((z. a.) in China in 1900 nam Japan
P
P
ook deel aan het optreden
der vreemde mogende
8
heden; het kwam echter opP voor de onschendbaarheid van China'sond
ebied en sloot, 31 Jan. 1912,
8T g
een verbond met Engeland
tot bescherming
g van
8
China en Korea. De weigering
^
g 8 van Rusland om zijn
troepen
uit Mantsjoeni
l
J e terug
g te trekken en de
A
pogingen van dat rijk om zich in Korea te vestigen,
veroorzaakten op
P 6 Febr. 1904 het afbreken der
diplomatieke
betrekkingen
en den oorlogg van Jag
P
meermalen werpan tegen
P en meerma
p
g Rusland,^ welks troepen
grootendeels werd verden verslagen
g en welks vloot 8^
nietig d (zie
Russ.-Jap . Oorlog).
o9 Door bemiddelingg
(
President Roosevelt werden vredesonderhandeen aan eknoo
t te Porthmouth (New-Ham
pvang
aangeknoopt
P
lip
(
shire}en opp 5 Sept. 1905 werden de vredesvoorwaarden onderteekend. Als werkelijke
J vergrooting
g^ g van
J. de zuidelijkehelft van het eigrondgebied,
kreeg
^
land Sachalin (zie hierboven). In Korea en Mants'oeI
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yen; dat in Mongolië
en Mants'oeri
^
Je de bijzondere
g
rechten der Japanners
zouden worden erkend en
P
omschreven, dat de Chin. regeering
g
gggeenerleigedeelte van haargebied meer zal afstaan of vervreeFokiep
den en
in
deormosa
(tegenover
F
boProv.
genover
vendieneen
voor werven, kog concessies geven
^
lenstations en andere militair-maritieme inrichtinbouwen zal met vreemd kapitaal.
g
gen, er ook geen
P
Japansche
kunst. De bouwkunst hield zich van
p
oudsher inz. bezigg met
P waarbijJ langen
tijdde Chin. smaak de heerschende bleef;
g,
587 n. Chr. werd de eerste Boeddhistische tempel
P

invloed uit. 12 Aug
^1" e breidde zich Japans
P
g 1905
werd een verbond met Groot-Brittanniëesloten.
In
g
de binnenlandsche staatkunde kwam het inde laatste
jaren tot herhaalde botsingen tusschen de volksvertegenwoordi ' gen de regeering
g
gen daardoor tot
menigvuldige wisselingen
g van ministeries; in de buitenlandsche staatkunde kwamen oneenigheden
voor
g
met de Vereenigde Staten en met Canada, over immigratiekwesties.
In 1910 (20 Aug.)
^
g werd Korea definitief bijJ J. ingelijfd
g J als kolonie met den naam Ts'^o
sen. In 1911 werden met verscheidene Europ. staten nieuwe handelsverdragengesloten,
het verbond
g
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787. Japansche
kunst.
P

1. De Asakoesaode te Tokio. — 2. Gezicht op den Foesijama
vanaf de kust van Ta
o"
Tago",
P agP
^

zwaard en speer.
^
J van Hokoesai. -- 3, Dolk,
A — 4. Gevlochten mand. — 5. Stootplaat
P
van een zwaard. — • 6. Haarkam. — 7. Steenen saké-flesch.

met Engelandgewijzigd
en tot 1921 verlengd.
g
g 30
Juli 1912 stierf keizer Moetsoehito, de hervormer
van J. en zijn
J zoon Yoshihito volgde
g hem oP. Omtrent J.'s aandeel in den oorlog
P Oorlog9
g zie men op
(Groote). In het voorjaar
voorjaar van 1915 kwam J. ten ggee
volge van eischep welke het aan Chinaesteld
had,
g
bijna
J wederom in oorlog
g met China. Ten slotte kwam
een vergJ
eli'k tot stand, inhoudende o. m. dat in S'antoengde Japanners
zouden opvolgen in de econoP
mische voorrechten daar door de Duitschersenog
ten doch dat zij Jhet voorm. D. gebied
van Klang
tsjeoe na den oorlogg weer aan China zouden tere
gge-

g ebouwd. De Ja P. woonhuizen, meerendeels uit
hout opgetrokken,
Pg^ hebben slechts één verdieping;
door tapijten,
de kamers zijn
Jn gescheiden
g
PJ
eg
^ welke wegggenomenkunnen worden. De schilderkunst werd
aanvankelik (vanaf de 7e eeuw) door Chineezen en
Koreanen beoefend, later door inlandsche kunstenaars. De nationale school, naar haar voornaamsten
vertegenwoordiger in de lle eeuw T osa genoemd,
grbij
bi voorbehandelt metoote
teerheid van lijnen
keurgegevens
uit de nationale legende
engeschiedeg
g
gg
nis. In de 14de eéuw bracht een nieuwe richting,
nieuw leven in de
wederom uit China afkomstig,

P
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an
Jap.
PinP schilderkunst. Deze richting^ werd in Japan
Josetsoe; de voornaamste
P
Sgevoerd door den priester
vertegenwoordigers ervan waren Shoeboen, de landschaPschilder
Sesshoe est. in 1507), Kano Masano8
boe (8 est. in 1840) en diens zoon Kano Motonoboe
(gest.
in 1559 , verder Kano Morinoboegest. in
g
1674). De nationaal-Jap.
A schilderschool houdt zich
bezi met humoristisch-satyrische
voorstellingen
bezig
g
Y
uit het dagelijksch
leven;, tot haar behoort de ook
g J
in Europa
P kunstP bekende Hokoesai z, a.). Het Jap.
en bronzen
ambacht is beroemd om zijnporceleinen
P
zijnsnijwerk
snijwer uit
fi$^
en zijn
, Jemail- en lakwerk, zijn
en hout. Van de verschillende fabrikatenorP
celein munt vooral uit het z..
g hizenporcelein, met
blauw,, rood en ggoud ggedecoreerd en versierd metPiDe P
porceleinen
orce
van Satoenen en chrysantemums.
Y
soema^^
grootere vazen uit een geelachtige
g massa met
g
plastische
figuren
en reliëfs,^ vormen een overgang
g g
8
P
tot de fayences.
Y
Japansche
mythologie en godsdienst. De oorspr.
Pr.
pg.
en sedert de herstellip gvan het keizerschapP weer
tot staatsgodsdienst
verheven) godsdienst
der Jag
g
Panners is het Shintoïsme of de vereering der
kami",
] amanisme De
, een der vormen van het sjamanisme.
zeesten die^ tevens goddelijke
kami zijng
J
J wezens zijn;
g
schrijf hun de meest
ziJzijn
talrijk en men schrijft
J zeer talrijk
toe. Aan hen dankt de
Pende vermogens
g
wereld haar oorsprong. De hoogste
kami is de
g
zonnegodin Amaterasoe ; deze wordt tevens bezon8
schouwd als de stamvrouw van het keizerlijkHuis.
Ook de zielen van de keizers en van buitengewoon
g
verdienstelijke
mannen worden onder de kami
J
opgenomen.
De eeredienst van het Shintoisme is
Pg
zeerrimitief
en een bepaalde
geloofsof zedeleer is
P
g
P
er vreemd aan. Gelijk
J het Shintoisme velerlei ontleend schijntte hebben aan de Chin. cosmogonie,
g
het Boeddhisme sterk beinheeft het anderzijds
J
vloed, dat in 552 n. Chr. en wel in zijn
J N. vorm
en vooral
MaháJ ána in Japan
P werd ingevoerd
g
onder de lagere
klassen veel aanhangers
vond.
g
g
Buitendien heeft de moraal- Philoso Phie van Con uonder den beschaafden
cius nog
g
g veel aanhangers
stand anderen hebben totaal geen
godsdienst.
In
stand,
g
g
1905 waren er in Japan
P 1158 Christelijkekerken
(waarbij
J 160 Kath.).
Japansche
Zee,, deel van den Grooten Oceaan,
ap
keizerrij Korea, het Amoertusschen het voorm. keizerrijk
gemiddelde
820 K.M2.,,g
en de Jap.
P eil. • 1
S
diepte
P 1530 M.
Jap het de derde zoon van Noach, volgens Genesis 10 de stamvader van de volkeren in het N. en
W. van de toenmaliggbekende wereld; vandaar de
naam Ja ghetieten voor: de Indo-Germaansche volkeren.
Jarkand Jarkent, stad in het W. van China, in
iJ
Chin.-O.-Turkestan
, aan de Jarkand-riv.,, (zijrivier
van de Tarim) en aan een drukken karavanenweg;
g
70-100 000, meerendeels Mohamm. inw.; veeteelt;
en Kasjmirsjawls.
handel in zijden
tapijtweverijen;
]
]
een door
Jarls in de oud-Skandinavische rijken
den koningg aangesteld
stadhouder.
g
ambt" het
„ambt"
Jarisber -Laurvik Noorweegsch
Jarisberg-Laurvik,
g

dicht bevolkte, aan den W. oever van de
Christianiafjord;
2320 K.M $., 109 000 inw. •, hoofdst.
]
Laurvik.
Jarnac,^ s tad in het dep.
P Charente in het Z.W. van
Frankrijk
J, in het de P. Charente, aan de Charente
ten 0. van Cognac, 4600 inw.; handel in cognac • 13
Mrt. 1569 nederlaagg der Hugenooten.
g
Jaroslaw stad in het N.W. van Galicië, aan de
SanrijJ ziv. van den Weichsel ,25 000 inw.
Jaroslaw I,grootvorst van Kiew, 1015-54, zoon
van W ladimar I, werd, na zijn broeder verslagen te
hebben, meester vaneheel
Rusland;^ J. speelt
een
g
P
rol in de Noordsche sagen.
g
Jaroslaw of Jaroslawl
,gouvern. in het midd.
van Europ.
P Rusland, aan den bovenloop
P van de
Wolga,
g 35 542 K.M2., 1 218 000 inw. De hoofdst. J.
aan de Wolga,
g 81 000 inw.; rivierhaven.
Jarrow s tad in het N.O. van Engeland,
Jarrow,
, in het
g
graafschap
P Durham, aan de Tyne; 34 000 inw. •; ko^
lenmi'nen.
J
lorum
plant uit de
Jasmijn Jasminiumrandi
9
,P
Oleaceeën),
(Oleaceeën), meest trop. struifam. der Oli'9
^
ken met welriekende bloesems, waaruit wel olieeg
wonnen wordt. — Ook eenplant uit de fam. der
Steenbree ewassenSaxi ra9aceeën, de Philadelphus
coronarius, een uit Z.-Europa
P afkomstige
g tuinheester
met witte ,g
geurige
g bloemen,^ wordt wel J.genoemd.
g
of i'zeroz
dehY Jaspis,dichte,
ïJ
J
Y
^ door ijzeroxyde
Y
p ^
draat rood,eel
variëteit van
8
g of bruin gekleurde
kwarts; • het wordt ggeslepen
tot tafelbladen,, dooP
zen, vazen enz. — Porcelein-J. is gebrande
klei of
g
Pteporfiertufsteen.
orfiertufsteen. — Bazalt-J. is half verg
g of auwakkenleisteen.
^
glaasde merel
Jassy
Y (Jassi, Jasi of Jasi), hoofdst. van het
distr. J., in het N.O. van Roemenië (3121 K.M2.,
hoofdst. van het vorsten193 000 inw.), vroegere
g
dom Moldavië, 80 000 inw.60
( %o Joden); universiteit,aanhandel.
Hier werd 9 Jan. 1792 de vrede
gr
tusschen Rusland en de Porteesloten.
g
Jasza
p áti Jasza athi stad in het midd. van
Hongarije,ten 0. van Boeda-Pest, comitaat Jaz
Yg^'ëGroot-Koemanië-Szolnok, 11 000 inw.
Jászberbn
Y^ stad in het midd. van Hongarije,ten
0. van Boedapest,
in het comitaat JazYg
ië-GrootP
Koemanië- Szolnok, aan de Za
gy va 30 000 i nw. ,
graanbouw, veeteelt.
J. stad in het 0. van SpanJátiva of San Felipe
p deJ.,
Pan
je
Valencia,, aan de Albaida;, 12 600 inw.
^, in de prov.
P
Jauer, stad in het Z.O. van Pruisen, in het Silezische reg.-distr.
Liegnitz,
aan de Wijtende Neisse
^
g
(zijriv.
van de Katzbach 14 000 inw.; worstfabriJ
catie (Jauersche worstjes).
1)
Jauregui,
], in 1582 te
g
g , Jean, geboortig
g uit Biscaje,
koopman
GasAntwerpen kantoorbediende van den koo
P
pand dAnastro liet zich door dezen overhalen, 18
Mrt. 1582 een aanslagg te doen opP W illem den Zwijger,
.?^ ,
dien hijJ een zware hoofdwond toebracht door eenPistoolschot. HijJ werd door de bedienden van den prins
P
D'Anastro onttrok zich door de vlucht
afgemaakt.
g
aan de doodstraf.
3 Sept.
Jaurés^ Jean,, Fr. staatsman, geb.
g
P 1859 te
Castres werd in 1883 hoogleeraar
in de wijsbegeerte
g
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te Toulouse, vanaf 1885 lid van de Kamer van Afge- kinabast, rijst, suiker, tabak en thee. De totale uitparvaardi8den een der leiders van de socialistische
P - voer van J. en Madoera bedroegg in 1913 bijna323
ti ; schreef De la réalité du monde sensible" (1891), mill.ld.
164 mill. De uitvoer
8 (tegen
8 in 1902 bijna
Histoire socialiste"
van de Buitenbezittingen
^ in 1913 ruim 303
8 bedroeg
mill.ld..
(1901 e. v. stichtte
8 J. is een van de dichtst bevolkte streken der
wereld; het dichtst bevolkt is Midden-Java. De inl.
in 1904 het dagblad
bevolkingg behoort geheel
tot het Maleische ras, maar
» Humanité", dat hijJ
g
is toch duidelijkonderscheiden in drie volksstamtot zijn
J dood toe redimen : de eigenlijke
Javanen, de Soendaneezen en de
9 ^
g eerde ;werd evenvóór
Madoereezen. De Soendaneezen wonen in het W.-deel
de oorlogsverklaring
8 8
van J., de Madoereezen op
(31 Juli 1914) te Parijs
P het eil. Madoera en, met
de Jay. bevolking
doodgeschoten
door
g ook in de res. Pasoeg vermengd,
g
roean en Besoeki; de eigenlijke
Javanen in het overigeen overspannen natig
deel van het eiland. De Soendanees is over het algeonalist Raould Villain
meen kleiner vanestalte
maar sterker dan de Jauit Reims.
g
vaan de Madoerees is even groot als de Javaan, doch
Java, het kleinste,
eveneens sterker. De Javaan is beschaafder dan de,
doch meest belangrijke
Soendanees • de Madoerees is energieker en zelfstanvan de Gr. Soenda-eil.
788.
Jean
Jaurès.
dier
in den 0.-Ind. Archig dan die beiden. Hi'Jis minder beschaafd dan de
M K2., Javaan, maar staat zedelijkhooger.
g Bijnade heele
8 g eil. Madoera 131
Pel^ met het 0. gelegen
volgens
de laatste volkstellinggin 1905: 30 098 008 zie- bevolking
Mohammedaansch; haargodsg van J. is Mohammedaansch;
8
g
dienst is vermengd
len (in 1880: 19 794 559), waarbijJ64 917 EuropeP
g met Hindoesche voorstellingen.
anen 295 193 Chineezen, 19 148 Arabieren, 2842 en het oud-heidenscheeloof
aan geesten.
De Jav.
g
g
andere vreemde Oosterling en en 29 715 908 in- taal is zeer rijk
J aan woorden, daarenboven zijn
J er
landersJavanen
^; de dichtheid van bevolkingg tal van woord groe
Pen waarvan de Javaan zich aléén bedient,
per K.M2. bewanneer hij
dros8 in 1905
J tot
meerderen
bijna229. Ber,
spreekt (het
halve aan de
*,
Krama; de daN.- en 0.-kust
eli'ksche omis Java berggJ
g
gangstaalishet
achti ;de
^bergg
N9
oko
ketens strek1 . J. is
verdeeld in 16
ken zich uit
met Madoera
van W. naar
mee, 17 resi0.; aan de Z.denties. In
ivan het
zijde
D'] ok'] okarta en
eil. nadert het
Soerakarta
gebergte overal
de kust, aan de
heerschen in
naam nog
N.-zijdeheeft
g in
landsche vormen vooral in
sten (sultans).
het W. deelvan
`
De belangrijkhet eil. laagg
ste steden zijn
vlakten langs
789. Javanen. Danseres, man en vrouw met kind.
Batavia, Soede kust. J.
heeft 45 vulkanen, w. o. 28 werkendeSlamat
werkende(Slama en rabaja
] en Cheribon. In 1913 waren er opPJ. 2434
in het W. van Java ; Smeroe 3670 M. de kra- K.M. spoorweg., daarenboven 1777 K.M. framweM. hoog,
ter van den Raoeng,
gen. — In 1522 kwamen de Portu8eezen het eerst
g een der grootste
8
g^
der wereld ; beide in het 0. van J.). De voornaamste naar Java ; 22 Juni 1596 verscheen de eerste Ne-.
rivieren zijn
J de Soloriv. die naar het 0. stroomt en derl. vloot voor Bantam en na veel strijd met deen en de inlanders yes uitmondt in het Westgat
g
g tusschen Java en Madoera Portugeezen, de Engelschen
hun gezag
en de in Straat Madoera uitmondende Brantas, aan ti gden onze landgenooten
g
g 8 over het eis
een van wier uitmondingsarmen (de Kali Mas) Soe- land (zie o. m. oA Jacatra dat van 1811-1816 in
raba'a
kwam. Na de teruggave
aan
] ligt. J. heeft een zeer weelderige
g
g flora en is bezit der Engelschen
88
oorlog.
zeer vruchtbaar. De landbouw is dan ook verreweg Nederland brak al spoedig
p g een geduchte
g
De N ^oro (z. a. welke van 1825-1830het voornaamste middel van bestaan ; de veeteelt uit teen
8Depo
erstig bedreigde.
heeft veel minder te beteekenen. De enkele erts- en duurde en onseza
8 8
8
g
steenkoolafzettingen, die men er vindt, hebben geen
Java-China-Japan-lijn,
Java-China-Ja
i n 1902 o erichte stoompa J ^opgerichte
van 3 mill.
technische waarde; aan delfstoffen brengtJ. niets vaartmaatscha
PPJi met een kapitaal
P
ld.^ onderhoudt volgens
contract met den Staat.
voort dan een weinig8P
petroleum. De voornaamste g
g
^: koffie,
copra,
n, die haar over 15 jaar verdeeld een subsidiegeeft,
uitvoerartikelen zijn
co ra hout, katoen,
4

^
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dienst (13 reivan 1 3,750 000) een wekeli'kschen
J
aSemarang,
zener
]^
g BaPjaar)
] tusschen Soerabaja,
tavia en Honkong,
g, Shanghai, Yokohama, Kobe,
Amoi en terug.g De schepen
dezer lijn 9 in getal,
Peg
het kleinste T
arras" ^3815 bruto reg.-ton,
het
^^i ]P
g
grootste T'ikemban " 8160 ton) zijn vrachtschepen
met beperkte
ruimte voor le, 2e en 3e
Pe
P
klasseassa
P en)
P iers
g (meerendeels Chin. kooplied
en voor tusschendeks-P
assa
'ers (emigranten
en
8^
^
koelies). De J.-C.-J.-L. bezit 9 stoomscheen.
P
Java-Pacific-Lin
Java-Pacific-Lijn, stoomvaartdienst,^opgericht
P^
door drie maatschappijende Rotterd. Lloyd,
Y de
Nederland en de Java-China-Japan-Lijn), tusschen Java en San Francisco (via Makassar, Manilla Nagasaki). 8 Febr. 1916 kwam het eerste
stoomscha
Ps de Arakan"
ste San Francisco aan.
,^
Iedere maand heeft een afvaartlaats
van Java
P
en van San Francisco.
Jaworow,s districtshoofdst. in het midd. van Gallcië even ten W. van Lemberg,
g 10 000 inw.
en nomaden-stam, die zich in de Oudheid,
Jazygen
J
het 0. komend, in de steppen
•
PP ten N. van de
Zwarte Zee en deels ook aan de Theirs vestigde
g en
die tot het volk der Sarmaten behoorde. In lateren
boo g
tijd
^ „boogJ noemde men J. (Jaszen,^ Hong.
g Jaszok
onder voorrechten
bijz
schutters" de vroeger
g met bijzondere
Magyaarsche anw. van het distr. J azy^g ië
begiftigdegY
(1100 K.M2., 90 000 inw.) in het N. van Hongarije,
met de hoofdst. JászberénY,dat sedert 1876 een deel
uitmaakt van het comitaat J ië-Groot-Koemenië-Szolnok (5251 K.M2., 35 000 inw. hoofdst.
Szolnok.
Jean-Jacques,
q ^ voornamen van den Fr. schrijver
J.-J. Rousseau, waarmede deze vaak kortheidshalve
wordt aangeduid.
g
Jean Paul. Zie Richter, Joh. Paul Friedrich.
Jeanne d'Arc. Zie Arc.
ten N.
Jeboe,
Afr. landschap
PPe in Opper-.
^
P
van Lagos; hoofdst. Ode (13 000 inw.); sedert 1892
Eng.
g
Jebuzieten, Kananietische bewoners van Jebus,
het latere Jeruzalem, die zich althans tot in Davids
tijd
J in hun vestingg (Sion) staande hielden.
Jeddo,^ vroegere
naam van Tokio, z. a.
g
der Ver. Staten
Jefferson Thomas, 3e resident
Jefferson,
P
van Amerika,
geb. 2 Apr.
Vir ' ^ g
P 1743 te Shadwell (Virgiwerd in 1767 advocaat, in 1775 tot lid van het
•
Congres
J ontwierp
gr ggekozen;hij
P met Adams, Franklin
van 4
en anderen de Onafhankelijkheidsverklaring
Juli 1776; van 1779-82 was hij Jg
gouverenur van
Virginia, van 1784-89 gezant
te Parijs,
J van 1790
g
--94 staatssecretaris te Washington, in 1797 werd
hijt vice-president en, na den val van de federalisgest 4 Juli
tischeartï
est.
P
P J^van 1801-9 president;
zijn bestuur
te MonticelloVir
( 'nia . Onder zijn
werd door de Ver. Staten het territorium Louisiana
gekocht
voor 15 mill. dollar.
(z. a.)
) van Napoleon
2^
g
Jeffersonville stad in het N. 0. der Ver. Staten,
LLouistegenover
in den staat Indiana aan de Ohio, te
g
ville;10
000 inw.; f abrieken van spoorwegmateriaal.
>
Jeffreys,
q lord-kanselier onder Jacobus II
y , George,
van Engeland,
geb. 1648 te Acton in Wales,r werd in
^g
g

1680 opperrechter
van de Kings
n9 Bench te Londen;
PP
in die hoedanigheid
bedreef hijJ de bloedigste
^ ^weg
len teen
van de kroon • na den val
J
g alle vi anden
van Jacobus II gevangenggenomen;
^gest. 19 Apr.
P
1689 in den Tower.
Jefta,s
uit Gilead, een der Richteren van Israël,
zijnzijn
stam van de Ammonieten; hij
bevrijdde
^Jofferde
daarna> krachtens een belofte zin
J dochter Richt. 11
Je orewsk
stad in het midden van Rusland in
j
Jegorjewsk
het gouvem. Rjasan, aan de Guslenka, 20 000 inw.
Jehovah is in de Staten-Vertalingg van den Bijbel
9
de uitspraak
van de Hebr. medeklinkers Jhwh, die
P
den heiligen
aanduiden;
PP
g naam van het Opperwezen
in de Leidsche Vertaling
door Jahwe.
g vervangen
g
De Joden spraken
bijJde voorlezinggder Schrift den
P
heiligen
naam niet uit,^ doch vervingen
g
g dien door
Adonai (Edonai) heer" of Elohiem .,God". In den
m, tekst kwamen de klinkers van deze woorden
Hebr
te stgan
medeklinkers,^ ten g evo l^ bij
J bovengenoemde
g
g e waarvan, door misverstand,, sinds de 16e eeuw de
is vr
vrijij
naam J. in zwangg kwam. De ware uitspraak
P
zeker Jahwe g eweest. De oorsp.
P beteekenis van den
naam blijft
J hoogst
^ onzeker. Volgens
g Exodus 3 : 14
is Ik ben die ik ben."
Jehu (Hebr. »Jahwe is"),zoon van Josaphat,
veldp
heer van den Israël, koning
g Joram, werd door een
leerling
g van Eliza tot opvolger van Joram gezalfd,
regeerde
van 847-820 v. Chr.
Chr.,roeide het geslacht
g
g
van Achab en den Baáldienst in Samaria uit, herstelde denodsdienst
van Jahwe;^ hij
J verloor het land
g
ten 0. van den Jordaan aan de Syriërs.
Jejsk of Jeisk, haverast. aan de Zee van Azow, in
het Russ.-Kauk.-Koebangebied,
49 000 inw. ; handel
g
Jekaterinenbur stad in het gouvern.
Penn in
Jekaterinenburg,
g
het 0. van Rusland, aan de Isset, 52 000 anw. ]
hoofdzetel van den mijnbouw
in den Oeral,^ klooveJ
rijenen slijperijenvan edelgesteenten.
g
Jekaterinodár hoofdst. van het Russ.-Kauk.
Koebangebied, aan de Koeban, 94 000 inw.
Jekaterinosláw,
^ggouvern. in Z.-Rusland, 63 395
K.M'. 3 061 000 inw., door den Dn e r doorsneden,
vlakke steppen,
looPend (hoogvlakte
^
PP ^ in het N.O. oP
van Donez); steenkool.(jaarl. 190 mill.oed
, ijzer,
P
cinnober, zout. — De hoofdst. J.,^ aan den Dn]P,
er
149 000 inw., riv.-haven; fabrieken van gietijzer
en sPoorstaven.
Jeker Waalsch: Jaar of Geer),riv., ontspr.
P in de
Bel . prov. Luik,^ ten N. van Hoei (Huy),
Belg.
^ loopt
P o. m.
Tongeren,
bereikt
bijJ Came de Ned. grens
en
lap
langs
^
^
g
lootPbiJMaastricht in de Maas uit.
Jelez,^ stad in het midd. van Rusland,
^ in hetgonvernement Orel, aan de Sosna, 46 956 inw.; kerenhandel.
Jelisawe rad Elisabet rad stad in het Z. van
Rusland, in hetouvern.
Cherson,^ aan de In goe
g
75 000 inw.
Jelisawetpol,
p , Russ. gouvern. in Trans-Kaukasië,
door de Kura doorsneden, in het Z.W. bergachtig
8
g
(Kleine Kaukasus
in het 0. steppe, 44 136 KW.,
(
PP
en
100 7000 inw. Tartaren, Armeniërs); tarwe- wijnzijdeteelt; kopererts.
De hoofdstad J. (Elisabethpol)
zijdeteelt;
P
of Gandsja, aan de riv. Gandsja; 37 000 inw.

JE MAINTIENDRAI—JERUZALEM.

Je Maintiendrai(Fr. Ik zal handhaven"),zinontleend
en
aan de AA oereuk
van het Nederl, wapen,
A^
A
lo^'e van Arins Willem I(Dec. 1580), waarin voor
en achter heteschrift
de woorden Je Maintieng
drai Nassau" stonden afgedrukt,
het devies van
g
's Prinsen wapen.
A
Henegouwen,
Jemappes,
pp ^ g em. in de Belg.
g prov.
A
g
aan de Haine, 14 464 inw.; hier overwonnen 6 Nov.
1792 de Franschen onder Dumouriez de Oostenri'J
kers onder den hertog
8 van Saksen-T eschen.
den Z.W. hoek van
Jemen Yemen landschap,
A
Arabië vormend, tot 1899 één T. wilajet,
daarna
3
verdeeld in 4 wilajets (Asir, Hodeida, Sana en Tais),
hoogland
191 100 K.M 2.> 750 000 inw. • bijna geheel
g
g
met trop.
hoofdpl
1. Sana, havens Hodeida
P klimaat;^ hoofd
(Arabia
Mokka. In de Oudheid Gelukkigrabië
g
felix)geheeten.
g
prov. Luik, aan de
Jemeppe,
gA
Ppe^ 8gem. in de Belg.
Maas 11 938 inw.; steenkolen- en ijzer-industrie.
in het N. van Zweden, 37 120
Jemtland
^ prov.
P
in den SYlKM ., 10 000 inw., woeste bergstreek,
g
f'all
^ 2027 M. hoog.
g — Het Ian J. of stersund het
landschaP J. en Herjeadalen
omvattend, >50 972
>
K.M .,119 000 inw. De eense
8 stad is Ostersund.
munteenheid = 100 sen =
Jen Yen),Jap.
p
d 1.20.
Jena, stad in Saksen-Weimar-Eisenach, aan de
Saaie> 38 000 inw.'
eli'ke
> gemeenschaAA
J universiteit
der Thur. Staten (behalve Schwarzburg-Sonderhausen opgericht
in 1558;glasslijperij enenoptische
Ag
A
werkplaatsen
(Carl Zeiss^ laboratorium voor glasA
techniek; cementfabrieken. — J. was van 1672-90
hertogd Saksen-Jena.
hoofdstad van het toenmaligg hertogd.
Oct. 1806 werden hier de Pruisen onder Hoheniohe verslagen door Napoleon
I. Dicht bijJ
J. het
dorp
p
A
Kamsdorf, waar in 1815 de Duitsche Burschenschaft" (z. a.) werd oAg
ericht.
Jenever. Zie Spiritus.
Jenikale. Zie Kertsj.7
Jenissei,^ riv. in Siberië, ontspringt ten W. van het
meer Kosso-g61 E(in N.-Mongolië), stroomt door het
Sajanisch
Sajanisch
geb.,
eb. daarna door het Russ. gouvern. Jenisseisk, mondt uit in den J.-boezem of den Liman
der 70 eilanden van de Noord.-IJszee Dicksonshaven! ; lengte 4011 K.M. (over 2966 K. M., tot Minoessinsk, bevaarbaar); stroom 8ebied 23 mill. K.M9.
in Midden-Siberië tot het
Jenisseisk, Russ.ouv.
g
generaal-g ouvern. Irkoetsk behoorend, in het Z.
bergachtig,verder
meest steppen; 2 542 259 K.MB. >
AA
859 000 inw. Samo'eden
Jakoeten, Ostjaken
enz. ;
J
J
hoofdsi. Krasnojarsk. — J. stad ald. aan de Jenissei, 12 000 inw.
Jennen Edward, ontdekker der koepokinenting,
g,
A
geb.
17 Mei 1749 te Berkeley
8
Y Gloucester heelmeester ald. deed de eerste inentinggin 1796;^g
gest. 26 Jan.
1823 te Berkeley;
hij 10 000, en in
Y in 1802 ontvinggJ
1807 20 000ond
sterling
P
g als nationale beloonin8 ".
Zie Je ta.
Jephta.
p
Jeremia (Hebr. Jermejahio, Jahwe verwerpt"),
profeet, arbeidde na 627 v. Chr. te Jeruzalem,> voorp
spelde
in strijdmet de„leugenprofeten,”
zi n tijd eAzijn
J8
nopten, den ondergang
g g van den staat,^ werd vervolgd,
g,
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ten slotte door Zedekia g evan g
en gezet,
werd in 586
g
door Nebukadnezar bijJ de verovering
g van Jeruzalem
bevrijd,ging
g gnaar den stadhouder Gedal7'a te Mispa,
P,
moest na 581 met de Joden naar Egypte
gYA vluchten;^
zijn
daarnaaat
spoor
zij naam
g zijn
A verloren. De onder zijn
zijn in het boek ^^Jeremia"
zijn
A
verzameld. De z.g.
g ^^Klaa gliederen van J." zijn
J n volg ens de bewerkers van de Leidsche Vert. niet
van hem afkomstig;
volgens de
8 Kath. leer wèl.
Jerez (of Perez)} de Ia Frontera, stad in deprov.
P
Cadiz in het Z. W. van Spanje; 61 inw. • wijnbouw(Sherry);
bouwSherr ; hier overwonnen in Juli 711 de
Arabieren de West-Gothen.
Jerez de los Cabelleros,^ s tad in de prov.
Badajoz
}
A
in het W. van Spanje; 10 000 inw.; handel in vee,
inz. varkens.
Jericho, zeer oude stad in het Jordaandal, niet ver
van de Doode Zee, werd door de Israëlieten onder
Jozua na een beleg
ingenomen
enomen en ver b van 7 dagen
gg
woestvol ens
g Jozua 6 werd dien veldheer door een
afgezant
Gods bevolen opA zes achtereenvolgende
g
dagen
g met het leger
g om de stad te trekken,^ en oop
den 7den dag
de
g 7 maal,^ daarna door de priesters
P
bazuin te laten steken ; de muren zouden dan instorten — en zooeschiedde
ook);) kwam nog8 herhaalg
delijk
ligt o de
puinhoopen
J tot bloei; tegenw.
8op
P
A van
J. een armoedigg
dorp,
Richa.
rA^
Jericho,^ Roos van. Zie opA Roos.
Jermak of German Timp e'ew
9^ een ataman der
Kozakken,a werd door het geslacht
Stro
Strogano
avow in den
g
te hulpgeroepen
A g P teen
g de Siberische Tartaren,
overwon dezen in 1584 en legde
grond
g daardoor den 8^
tot de Russ. heerschappij
AAJ in Azië; verdronk in de
Irtysj,
A 1584.
Y J^ 5 Sept.
van Israël. J. I 943—
Jerobeam
Jerobeam, t wee koningen
g
922 , beambte onder Salomo, kwam in opstand,
,
A
vluchtte naar Egypte,
trad na S alomo's dood,> toen
gYA
de tien stammen Rehabeam afvalligwaren geworden,
g
oAals het hoofd van deze. — J. II,^((746-786) zoon
en opvolger van Joas, een der krachtigste
koningen
8
8
van Israël; als aanhanger
g van den stierendienst
maakte
Amos en Hozea tot
J zich de profeten
A
vijand,die den ondergang
viand
zijnrijk
rijkvoorspelden.
8 g van zijn
A
Zie onder Bonaparte.
Jerome Bonaparte.
p
p
Jerome,^ J erome Klapka,
p ^ Eng.
J :geb. 2
g schrijver,
Mei 1859 te Walsall, woont te Wallin ord ; schreef :
Idle thoughts of an idle fellow"(1886),tooneelspelen
en vooral de humoristische vertellingen
A
.S :
Three men in a boat", 1889; „Three men on the
bummel", 1900, welke laatste ook in Nederl. vertalingitkwamen.
g
Jersey, het grootste
der Eng.g
Normand. Eilanden,
^
,
116 K.M'. 52 000 inw.; versterkt; vruchtbaar • hoof dst. Saint-Helier.
Jersey City, stad in den N.-Am. staat New-Jersey,
aan de Hudson, tegenover New-York, 268 000, met
Hoboken 338 000 inw.
bij
Jeruzalem(zie het frontispice
J de letter J.),
P
hoofdst. van het rechtstreeks aan de Porte onderworpen
moetessariflik J. 17100 K.M B. 342 000
A
inw. in het T.-Syr.
wilajet Syrië
op de O. hellingg der
Yrl
Yr A
hoogvlakte
van Juda, 84 000 inw. (in 1900: 40 000
g
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Joden, 7000 Mohammedanen, 6000 Gr.-Orthodoxe
Christenen,
> 4000 Kath. 1400 Prot.) Vier stadswi-J
ken :1 in het N. 0. de Mohammedaansche met den
met delaats
van den ouden Joodschen tempel
P
P
overeenkomenden Haram-esj-Sjerif
(waarop
] ]
P de
omstr. 700 herbouwderachti
g
P
ge rotsdom, vroeger
ten onrechte de Moskee van Omareheeten
en de
g
; 2 in het N. W. de
Via dolorosa, d. i. de Lijdensweg
Christelijkemet de kerk van het IL Graf en de
Duitsch-Evang . ^ in 1898 in ewi'de
g J Verlosserskerk;
3) in het Z. O. de Joodsche (waar deze grenst aan
den voor hen streng gverboden Haram-es'-Serif
)J
bevindt zich de Muur der Klachten"); 4) in het
Z. W. de Armenische, zetel van een R.-K., van een
Griekschen en een Arm.atriarch
; 1842-81 ook
P
van een Evang.
J. in opschriften
in
Ps
g bisschop.
P — J.,
spijkerschrift
reeds in de 15e eeuw v. Chr. vermeld,
P
eens de hoofdstad der Jebuzieten, werd door David
veroverd en tot residentie verheven, door Nebukadnezar in 586 v. Chr. verwoest, na de Babylonische
Y
Ballingschap
door Titus in 70
gs P weder opgebouwd,
Pg
na Chr.eheel
verwoest, in 130 door Hadrianus als
g
weder herbouwd,
heidensche stad(Aelia Capitolina)
p
Christelijke stad
in 327 door Constantijn
^jn tot een Christelijke
g emaakt in 637 door de Arabieren, 15 Juli 1099 door
de Kruisvaarders veroverd en daarna hoofdstad van
het koninkrijkk J. tot het in 1187 weder door Saladin
ingenomen
werd. Sedert 1244 in het ongestoorde
g
g
bezit van den Islam kwam J. in 1382 aan de Egypt.
gYP
Mamelukken, in 1517 aan de Osmanische Turken.
Jesd, handelstad in het midd. van Perzië, in de
zoutsteppe
Irak-Adsjmi,
25 000 inw.
]
PP van de prov.
P
rov AnJesi
Jesi, stad in het midd. van Italië,^ in de Pprov.
a iercona, aan de Esino, 25000 inw. ; wijnbouw,
PP
fabrieken.
groote
eil. van
Jesso of Hokkaido, het noordelijkste
J
g
Japan;
bergachtig; steenkool- en boschri k; vormt
Ja
PJ
met de Koerilen een bestuursgebied
van 94 012
g
in 1904:
K.MS., met 1 137 000 inw.waaronder
(
17 776 Ainoe's) ; havensteden Hakodate en Matsoemae;
j hoofdst. Sapporo.
in de Belg.
prov. Brabant, in het arJette,
^ gem.
gP
g
rondissement Brussel, 15 287 inw.
„gulden jeugd"; tijdens
de Fr.
Jeunesse dorée,^ Fr. „gu
J
P
JjongeRevolutie dearti
naam
der koningsgezinde jon elieden die na den 9 Thermidor 1794 als voorvechters
der tegenrevolutie
optraden
; thans aanduidingg der
P
g
rijke,
jongelieden
uit de groote
steden.
g]
J ^ggenotzuchtige
g
g
Jeux floraux. Zie Bloemenspelen.
p
Jever,^ s tad in Oldenburg,door een kanaal met de
Noordzee verbonden, 5800 inw.; J. en Jeverland
werden in 1807 aan het koninkrijk
J Holland agestaan (door Alexander I van Rusland) en behoorden
1810-1813 tot het dePart. van de 0.-Eems ; in 1814
vereend.
werden zij
J met Oldenburg
g vereenigd
helt" de eerste
^ , ,, Jahwehelpt"),
J (Hebr. Jeschaja,
onder de Groote Profeten van het 0. T., arbeidde
omstr. 740 tot na 700 v. Chr. ; maakte, toen onder
Hizkia zijn
J voorspelling
P
g dat Jeruzalem, hetwelk door
werd, door Jahwe uit 's vi Jands
Sanherib belegerd
g
handenered
zou worden, uitkwam, een zeer sterg
ken indruk op zijn
de overleveringg
J volk ;^ volgens
g

De met het boek
onder Manasse als martelaarest.
g
J. vereende
de hoofdstukken 40-66
g rofetieën
P
(de
z.g.
J van een onbekenden
(
g D eutero -Jeza1a^ zijn
profeet uit het einde der Babylonische
Ballingschap.
Y
^
P.
P
((De Kath. leer neemt aan dat ze ook door J. zijn
geschreven .
Jezuïeten of Societeit van Jezus (Lat. Societas
orde,
S. J.
Jesu, afgekort
^ ggeestelijke
g
J
^ in 1534gevan Loy ola (z. a. ; daarom ook
sticht door Ignatius
9
Paulus III
Ignatianen
9
^ 1540 door paus
P
ggenoemd),
bevestig>
d verdeeld in vier klassen 1) novicen;> dezen
van zelfverloochening
leggen eerst na g
eenproeftijd
enehoorzaamheid
de geloften
af van armoede,
g
g
^ zij
zij worden dan
kuischheid enehoorzaamheid;
g
2) scholastieken, studeeren in de colleges
g der Orde
philologie
philosophie,
worden daareerst vijf jaar
] P
P
^ enP
na als leeraars aangesteld,
^studeeren dan 4 tot 6 jaar
]
g
theologie en ontvangen
depriesterwijding;
na een
g
zich
proefjaar
derderoef
'aar worden zijJ3)) coadjutors,
7
^ wijden
aan de zielzorg,
g de zendingg of het onderwijs aan
scholen, universiteiten en inezinnen;
een aantal
g
leggen
le en nog
gde vierhunner worden 4) professen; deze
de belofte af van onvoorwaardelijkegehoorzaamheid
g
aan ieder bevelvan denaus
P en bekleeden dehoogste
g
ambten in de Orde; kerkelijkeambten slechts oop
feitelij zelden. Aan
uitdrukkelijk
J bevel des pausen,
^ feitelijk
P
hoofd der Orde staat deeneraal
te Rome, door
g
het kapittel-generaal de provincialen,
rovincialen twee rof
P esen de assistenten des g
sen uit
iedereene
P rovincie
raals voor het levenekozen
reP
g
^ met onbeperkte
gBerings- en rechtsmacht;^ hem staan ter zijdevijf
assistenten en een admonitor(vermaner); aan het
hoofd derrovinciën
staan de door den generaal
g
P
benoemde p rovincialen. — Geschiedenis. De tweede
eneraal, Laynez
generaal,
( 1556-65? l egde de laatste hand
y
aan het bepalen
van de richting,
P
g waarin de Orde
zou werken, wier doel volens
haar statuten is
g
te arbeiden aan eigen
„niet enkel met Godsgenade
g
g
zalf
zaligheid
en volmaking,
g> maar, ggesteund door deg
zelfdeenade,
zich met alle kracht toe te leggen
gg
g
oPde zaligheid
en de volmaking
g des naasten."
g
wijden
Deswege
legden
de
J.
zich
in
wijden
kring
g toe
g g
op
als
P het biechthooren en de zielzorg,
g^
ophet onderwï sJ door stichtingvan hoo gere scholep (J.-scholen),waarvoor de vijfde
Claudio
generaal
g
ontwierp.
Aquaviva het leerplan
P
P In Frankrijkverkregen
de J. pas
g
P in 1562 toelatinggen speelden,
P
zij in 1594 door den aanslagg van hun schonadat zij
lier Chatel op
P Hendrik I V verbannen waren ggeweest,
vanaf 1603 als biechtvaders van het Hof een
groote
rol. In Duitschland bezaten zijJ het volle vergr
trouwen van Ferdinand II en III;^ zij
J waren in den
ga Vooral ont Dertigjarigen Oorlog
Oorlo de ziel der Liga.
oote werkzaamheid,
wikkelden zijJgr
als schrijvers
waarbij
door g
strengege
censuur van
we de Orde J
een
(Bellarminus, Suarez,
heid van richting bereikt werd
>
Busembaum, Sirmond, Petavius, Cathrein, Pesch
Baumqartner, zeer bekend zijn ook de Nederlanders
Koothaan generaal der orde,^ Van O
y^ een
ppenraa
van de tegenw.
assistenten en inz. Canisius(z. a.).
g
Hun moraalsysteem
(het
op
o
( probabilisme),
Y
P
uiterlijke resultaten afgaande
uiterlijke
zending
^ en de staatg
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kundige
zij beschuldigd
g werden,
^^ waarvan zij
g intriges,
verwekten alom een hevige
tegen
PP
g hen. In
g oppositie
den aanslag
P Jozef I vond men aanleidingg hen in
g op
1759 uit Portugal
in 1764 werd de
J
g te verdrijven;
Orde in Frankrijkopgeheven,
Pg^ 1767 uit Spanje,
sg
oedigdaarna uit Napels, Parma en Malta verbannen. In 1773 sprak
paus Clemens XIV, door de
P P
poster de geheele
breve Dominus ac Redemptor
p
g
oP
pheffing
g der Orde uit. Frederik II van Pruisen
duldde de J. alsriesters
aan het koninkl. schoolp
instituut; na de opheffing
g daarvan door Frederik
P
Willem II bleef de Orde noggslechts in Rusland in
aanzien, zonder nochtans elderseheel
te verdwi'J
g
nen. Paus Pius VII stelde haar in 1814 door de
bul Sollicitudo omnium ecclesiarum weder in. In
Spanje herkreegzij
in 1815 weder
haar rechten;
gi
J
}
haar werkzaamheid was daar slechts tijdelijk
onderzij sedert 1829 weder toebroken ; in Portugal
g werd zi
gelaten, echter na de revolutie van 1910 door de
Republiek
verdreven;^Lodewij
in Frankrijk onder Lodewijk
P
onder Napoleon
1^ kVI
Pg
g eduld^ in 1845 opgeheven;
III verkreeg
g zij
J weder invloed; in 1880 en,> na een
nieuweeriode
van geduld
worden,
g
P
^ in 19010 Pnieuw verbannen; in België, ook in Groot-Brittannië in N.- en Z.-Amerika werden de J. spoedig
P g inaltijd
heemsch; uit Rusland werden zijJ in 1820 voor altij
uit Zwitserland in 1847; vóór 1842
tij ddaarna in Ooswerden zijJ in Beieren en korten tijd
het Duitsche Rijk
J k toegelaten;
J besloot door
g
de Jezuietenwet van 4 Juli 1872edeelteli
koJ pge
g
heven 8 Mrt. 1904) tot hun uitwijzing.
In ons land
ondervinden zij,
gelijk
J trouwens alle anderegeesteJ g
l"ke orden, niet den minsten overlast. In de Kath.
Kerk is hun invloed onder Pius IX, vooral dooreg
neraal Beckx(1853-1884) toegenomen; o phet tot
stand komen van het dogma van de onbevlekte
ontvangenis
1854 ^de Syllabus
en de encycliek
g
Y
Y
van 8 Dec. 1864, het Vaticaansch Concilie (1871)
en de afkondiging
der pauselijke
onfeilbaarheid
J
P
oefenden zij
J veel invloed uit. De 15 551 leden in
1908) zijn verdeeld over 25 provinciën
of 5 assisP
tentiën.
Jezus Sirach. Zie Sirach.
Jicht (arthritis), eenperiodiek
optredende,
pijnP
P
pJ
like
J zwelling
g
^ berust opP een
g der kleine gewrichten,
afzetting
van
urinezuur
in
de
kraakbeenen
der
g
g ewrichten, is vaak erfelijk,wordt
begunstigd door
g
overmatege voedselopname
en door overvloedigge
P
g
bruik van bier of wijn.
van
J Worden de gewrichten
g
den voet aangetast
(inz. dat tusschen het kootje
kootj
g
denooten
teen en het middelvoetbeentje
d]aar
gr
van dan spreekt
men vanp
podagra.
J. aan de hand
9
P
heet chiragra.
a9 Jichtknobbels noemt men de afgezette
g
vaste massa's in deewrichten
de beenderen en de
g
kraakbeenderen van het oor ; barst de ontstoken
huid boven een jichtig
gewricht open,
dan ontstaat
]
P
gg
een J.-zweer. De behandeling
g van J. bestaat in beweging, mineraalwaterkuren en dieetkuren.
Jicin, D. Gitschin stad in het 0. van Bohemen,
10 000 inw. ; suiker- enaPier-industrie.
P
Jildis Kiosk, de residentie van sultan Abd oelHamid II te Konstantinopel,
J afzetting.
g
p ^ vóór zijn
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Jimenes, Francesco, Sp.geestelijke
en staatsman,
P
geb.
in 1436 te Torrelaguna
Oud-Castilië Francisg
^
taan biechtvader van Isabella van Castilië, werd in
1495 aartsbisschop
P van Toledo, later kardinaal en
g root-inquisiteur, veroverde in 1509 Oran werd in
1516 regent
van Spanje,
est. 8 Nov. 1517.
P ] gest
g
de re
eerie
Jingo's
o's heetten oorspr.
regeering
P gedurende
g
van Disraeli in En land1874-1880 de
) voorscanders van een oorlog
verstaat
g met Rusland; tegenw.
g
men onder Jingoisme
het Britsche chauvinisme, dat
g
een met oorlog
J buitenl. aang dreigende
Ppolitiek bij
g
elegenheden voorstaat.
g
Jinriksja(Jap. menschen-krachtwagen"),
gen" klein,

790. Jinriks'a.
tweewiek g door een koelie
wa
wagentje,
g
]^entjse
g getrokken
dert 1870 in Ja Pan (en ook elders in het Verre Oosten in zwang.
g
Jioejitsoe,
J
^ Jap.
P worstelkunst, ^welke over het algege
meen een zwakkere in staat stelt zich tegen een sterte verdedigen,d
kere zonder wapenen
poor
het toeP assen van slagen,
8 ^ stooten of grepen
8Tp opPbepaalde
P
e plaatsen van het lichaam.
g evoeli8P
Jisp,
p ^ ggem. in het van N.-Holland, ten W. van Purmerend 685 inw.
Joab, zoon van Seru'a
7 (de stiefzuster van David),
na de verovering
g van Sion Davids eerste veldheer,
overwon de Ammonieten, Edomieten en Absalom;
na Davids dood op
P bevel van Salomo omgebracht,
g
omdat hijJ zich bijJ den rechtmatigen
g troonopvolger
Adonia aansloot.
Joachim, Joseph,
^ggeb. 28 Juni 1831
p ^ vioolspeler,
P
te Kittsee bijJ
Pressburg(Hongarije),werd
in 1853
g
concert-directeur te Hannover, vanaf 1868 hoogg
leeraar en directeur der hoogeschool
voor muziek
g
te Berlijn,
15 Aug.
J ald. gest.
g
g 1907.
Joaha: koning
g van Israël (819-803 v. Chr. zoon
van Jehu, kon het verval des rijks
J niet keeren. —
J. zoon en opvolger van koning
J.,
g Jozia van Juda,
regeerde slechts drie maanden (609
v. Chr.).
(
Joan koning
g van Juda (841-802 v. Chr. zoon
van Ahaz'a
voor
9^ als zuigeling
g
g door zijn tante Josjeba
7
Athal^ 'a((z. a.) ggered, werd 7 ]jaren
aren
oor
oud, door
den hooop
viel door een
7
p den troon geheven,
g ePriester Jojada
g
samenzwerin . — J.,
J. k leinzoon van Jehu, koningg
van Israël (802-787 v. Chr. overwinnaar der
Syriërs
en van Amasja
7 van Juda bezette Jeruzalem.
Yr
JOb naam van een boek en den held ervan in het
Oude Testament; het boek is een leerdicht in dialoiJ
vorm ter bestrijding
g ischen^ dichterlijk-schoonen
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van de oud-Joodsche leer der vergelding,die al
beschouwde als de straf voor een overhet lijden
eenkomstig e zonde. De redenen van Elihu zijn,in
den zin van de bedoelde bestreden vergeldingsleer,
volgens
sommiger
meening
^
g later er tusschengeg
schreven ; het boek is, te oordeelen naar den aard
van de daarin verkondigde
g leer en naar de taal,
zeer laat ontstaan. — Jobstijding
J
g ((Hiobstijding)
J
g
plotselinge ongelukstijding
(Cf. Job 1 ; 13-19).
Joconde La. Lie Gioconda.
Joden verbastering van Judaeërs naam van de
Israëlieten (z.a.) of Hebreeërs, toen na 536 v. Chr.
de uit de Babylonische
Ballingschap
g P naar Palestina
Y
teruggekeerden
^ van 521-516 den Tem Pel weder
gg
opgebouwd
hadden en, onder afscheiding
g van de
Pg^
Israëvreemdelingen,
g
gzich
^ met de achtergebleven
e elieten vereend
g hadden tot een godsdienstige
^
gg
meente, welke deondsla
werd
voor het Jood8^
g
voor alle
ache volk en voor de Joodsche belijdenis
Door Ezra en Nehemja
volgende
tijden.
7 ((458-444)
g
volgens een priesterwetboek, dat later
georganiseerdP
in het 2e tot 4e boek van Mozes en in het boek Jozua
is uitgewerkt
en in 444 door het tere gkeerende deel
g
des volks formeel weer bezworen, werd dieemeente
g
eenriesterstaat(Judea),die
tot 331 aan de Perzen,
p
daarna aan de Macedoniërs en na 301 aan de Egyptenaren onderworPen was. Vanaf 174 door de Seleukonin en ten zeerste verdrukt,
Men, de Syrische koningen
bevrijdden
zich de J. van 167-184 onder aanvoel
ringan
der Maccabaeën (z. a.)
g
g het heldengeslacht
en erkenden dezen als koningse riesters^ en hoo
gP
Johannes H y rcanus een hunner
dynastie.
hun
(135-135—
3m
oor veroverin
105 v. Chr.),vergrootte
het gebied
door
^
g
zij
gen in Samaria en Idumeaea,^ doch reeds onder zijn
Hyrcanus II en Aristobulus werd hun
e'us
rijkna de innemingg van Jeruzalem door Pomp9
afhankelijk. In 37 v. Chr.
Rome afhankelijk.
(63 v. Chr.)
veroverde Herodes, die als tegenkoning
g
gtegenover
g
den Maccabaeër Anti9opus door de Romeinen ondersteund werd, Jeruzalem en heerschee tot 4v. Chr. ;
Judea
zijn
J zoon Archelaus werd 8 n. Chr, afgezet,
g
bi Syrië
bij
g
g en door Rom. landvoogden
g en be3^ gevoegd
stuurd. De door de willekeur der Romeinen veroorzaakte opstand (66)
eindigde met deg
verovering
g
van Jeruzalem door Titus (70)en de verstrooiing
der J. over alle landen; hun laatste opstand in Palestina onder Bar Cochba(135) werd bloedigg onderdrukt en het verblijf
f te Jeruzalem werd hun verboden. In het heidensche Rom. rijk
J werden de J.
er zelfs vele voorrechten
g
Beduld engenoten
na de overwinningg van het Christendom werd
door edikten en door besluiten
hun vrijheid
van concilie's beperkt
in het B Y
zanti Jnsche Rijk
P
werden zijJ
van alle ambten
uitgesloten en werden
zij
g
J
gedwongen naar Rusland te verhuizen. In de Gergg
werden zij in
guider Midmaansche rijken
J het begin
deleeuwen zacht behandeld en van de vervolgingen
der latereKath.
West-Gothen in Spanje
(
P ^ werden
bevrijd door het binnendringen van den Islam
zij
J8
(711),onder welks bestuur zijJ een periode
van hooP
$en bloei beleefden. In Duitschland waren zijJ als
z.Kammerknechte"
eigendom
des keizers en
g„
g

daardoor veelal veilig,hoeweledwon
g
gen om hooge
g
belastin enP
op te brengen.
g Eerst vanaf den aanvangg
der Kruistochten werd hun toestandevaarli'k.
J
g
Hevige vervo in en
g werden in Frankrijk en Duitsch•
land tegen
door het opgezweepte
g
g hen opP touw gezet
volk, inz. bijgelegenheid
van den Zwarten Dood
J g g
(1348-50).
De overlevenden werden als verwor(
afzonderlijke wijken
]g
^ hun werden afzonderlijke
P elingen bejegend;
zij werdeng eter bewoningg aangewezen
((ghetto's),
g
g
kleedin te drageng (spitse
dwongen
een bijzondere
P
gg
hoeden enz.); burgerrecht
en grondbezit
werden
g
g
er toe]g
door s a hun ontzegd
en zoo kwamen zijJ
g
geren en woekeren in hun onderhoud te voorzien en
zooveel mogelijkgeld
eld bijeen
bijeen te schrapen
P om bijJ dreig end nieuw onheil niet van middelen ontblootteziJn.
Haat en verachtingg was allerwege
g hun deel Uit.
En eland werden zij
zij in 1290 verbannen.
Engeland
Het ergste
was voor hen de ommekeer
g
in Spanje,
P ] toen de Mohammedanen daar
grootste Kath.
verdreven en dat rijk
Jde^
mogendheid
was geworden.
Voornamemo
g
g
liJ k om de door dwangg bekeerde J. te bewaken, werd daar de Inquisitie
(z. a.)
q
in
ingevoerd
en na de verovering
g van
g
791,
iJ g
Granada (1492)
werden zijgeheel
verdre(
Jodenhoed.
ven ; evenzoo uit Portugal
g in 1493. De uit
SP]
panje en Portugal
S
g verdreven J. vluchtten meest
naar Engeland
en Nederland ; in 1603 zochten zeer
g
veel Portu geesche J. in ons land een toevlucht • evenals hun D.eloofs
enooten
vonden zijJ in ons land
g
g
een rustige
en Nederland voer daar wel
g woonplaats
P
bi daar de J. een rustig,
bij,
nijve deel van
en nijver
g^
bevolkingg vormden en voor ons land nieuwe
bronnen van welvaart openden
(de handel op
den
Pen
LeP
vant in de 17e eeuw; de diamantslijperij).
J P J) . Burgerger
recht ontvingen
g zijJ eerst in 1796. Vóór dien tijd leefden zijJnog
bepalingen. In Drente
g onder beperkende
P
gBij
bijv.ver de
nachtverblijf. Bi
^men een J. geen
derondwet
van 1814 zijn
en al met de
J de J. geheel
g
g
oven ge burgers
gelijk
In de meeste Europ.
g g
J gesteld.
g
P
landen dagteekent
de emancipatie
der J. uit den
P
^
nieuweren tijd.
tijd. In Frankrijkwerd deze eerst door dewet van 1831 voltooid. In Engeland
ontvingen
g
g de
J. in 1723 het rechtondei
endom te verwerven,,
g
in 1833 werden zij
J tot de advocatuur toegelaten
g
in 1845 tot de waardigheid
van alderman, in 1858
g
tot het Parlement. In Duitschland kwam eerst
door de verlichtingsperiode
van de 18e eeuw een
^Pe
gunstige^
ommekeer in hun lot, mede door het o P treden van Mozes Mendelssohn en van Lessing.
u9 Algelijkstelling
zij
J
J 'eerst door de
g
g eheele g
g verkregen
wetgeving
J van 1871,^ en nogg
g van het Duitsche Rijk
werden zij tot$^
aan het begin van den Grooten Oorlogg
feitelijk
betrekkingen
geweerd, bijv..
J uit bepaalde
P
g g
uit het officierskorps. In Denemarken hebben de J.
sinds 1848 burgerrecht
J zijJ nog
^; in Zweden zijn
g niet
g
volkomen met de Christeneng
geli'k
J esteld; in Noorween
g mochten ziJ tot voor korten tijd nog niet eens
komen. Beklagenswaardig
g
g is nog
g steeds de toestand
der J. in Rusland en in Roemenië. Vooral in het
eerste
ee
e land staan zijJnog
g aanhoudend aan moord en
doodslag
P Pogrom). In Zwitserland zijn.
it
8 bloot (zie op
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de J. nogg niet met de Christenen eli
k esteld ; in
gJg
Spanje,waar
zij sedert 1837 weer toegelaten
worden,
J
g
zijn
verstoken, evenzoo
^ zij
g
J nogvan alle burgerrechten
in Portugal
Joodsche ras telt
g
^ tot 1910. Het geheele
ong. 11 mill. zielen. In Nederland wonen er ong.
g
i n verdeeld over 8
zijn
2 kerkgenootschap106 000. Zij
Ppen: het Ned.-Israëlietisch en het Port eeschIsraëlietisch.
Jodium (scheik. teeken J),tot de halogenen behoorend, door Curtis in 1811 ontdekt scheikunzeedigelement, ^waarvan zich sporen
oren
in
Pbevinden
water, doch inoote
^ hoeveelheid aanwezig
g is in
zeeplanten,
in vele zoutbronnen en mineralewateren,
P
verder in de schildklier; wordt fabriekmatigg bereid
uitgedroogde en daarna verkoolde zeewieren. J.
kristallen met metaalechtigen
vormt zwartgrauwe
g
^
lans heeft een eigenaardigen, op
o dien van chloor
glans,
likenden scherpen
rP reuk en een scherpen
P smaak;
8^J
hot S. G. is 4,95; het atoomgewicht 126,97; J. smelt
bij 114°, kookt boven de 200° sublimeert gemakkelijk enaat
lageg temperaturen
over in
Pe
g reeds bij J
viooltjes-blauwen
]
^ zwaren damp.
P J.-preparaten
worden in deeneeskunde
aangewend
tegen
syphilis,
g
g
g YP
scrofulose klierziekten en uitwendig
gtegengezwellen
g g
enz. Het bekende J.-tinctuur bestaat uit 1 deel J.
opgelost
in 10 din. alcohol.
Pg
Jodoform kleine citroengele, zoetachtig smakende, eigenaardig
riekende krisg
g
g en doordringend
talPlaatjes
] ^vluchtig,gbij
J119° smeltend,^ ontstaat bijJ
inwerking
g van jo
]dium opPalkohol. J. wordt in de
geneeskunde
gebruikt
hetzij
6
gals antiseptisch
Pmiddel,
J
inedervorm
of als J.-aas.
g Grootere hoeveelheden
Po^
kunnen een'fti
^ eg uitwerkingghebben.
Joeansjikai,
^geb. omstr. 1850
^ keizer van China,
als zoon van een landbouwer in derov.
Honan,
P
blonk als leerling
er niet in het
g.
g niet uit,^ slaagde
hoogere ambtenaars-examen af te leggen,
gg ^ kwam bijJ
de militaire intendance, werd g^
destelin
g van
Lihoenta
'a was van 1882-94 resident in Korea
7n9^
(waar hij het doel zijner zending: het tegengaan van
den Jap.
daarop
P invloed, niet bereikte),
P in ongenade,
made kreegg in 1896 het commando over het mil.
kamPte Tientsin, waar hijJzin
J divisie drilde naar
Jap.
van Sjantoeng,
]
g^
P model, werd in 1899 gouv.
g
1901 van Petsjili,
grootsecretaris en raadgever
van
] gr
g
Taoeshi.
keizerin
Over zijn
J rol in de Chin. revolutie,
zie op
^ werd 15 Febr. 1912
P China,^ Geschiedenis. Hij
voorlooi
P g^6 Oct. 1913 definitief tot president
P
g ekozen en verklaarde 12 Dec. 1915 de waardigg
heid van keizer aan te zullen nemen.
Joegorstraat,
ats'
: straat tusschen het eil. Wa;^g
g
1 en
het vasteland van Rusland, verbindt de N. IJszee
met de Karische Zee; lengte 47 K.M.
Joe ieren nomadenvolk in het N. 0. van
Ts'aoenbaai
Siberië van de riv. Jana tot aan de
]
hoogstens 1000 zielen.
Joel (Hebr. Jahwe is God"),de zoon van Pethuël
Helmprofeet te Jeruzalem, omstr. 850, volgens anderen in de 6e eeuw v. Chr. ,profeteerde
naar aan P
leidia
g den dagvan
P las
g van een s Prinkhanen
Jahwe," d.i. de dag,waaro P
Israëls God zich in
vollen luister, zegevierend
over al zijn
g
^ vijanden,
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vertoonen zou, en de komst van een tijd van vrede
en welvaart.
JOg hurt. Zie Yoghurt.
^
Joffre^J.J.,generalissimus der Fr.legers,
geb. 1852.
g ^g
te Rivesaltes P énées-Orientales zoon van een
kuiper
te Perpignan o school
P met 11 kinderen,^ gingop
werd op
leeftij
leeftijd tot de Polytechnische
] g
P 17-jarigen
toegelaten,
^ nam als 2e luitenant bijJ de artilg
larie deel aan den oorlog
g van 1870.71 (beleg
g van
Parijs),
na dien oorlog
ingedeeld,
J
g bijJ de genie
g
leeftijd tot kapitein
op
bevorderd, nam,
] g leeftijd
P 21-jarigen
P
deel aan de expeditie
naar Tonkin,^ waar hij
xP
J het
Legioen
van Eer verwierf 1885 ;^ in 1888 was hij3
^
commandant der
genietroepen in
Hanoi, in 1892
werd hijJ
met
hettoezicht op
P den
bouw van den Senegal-Ni ger-sPoorwegin Fr. Soedan,
streed teen
de
g
Toeare nam in
1894 Timboektoe
in, in 1894 werd hi'J
kolonel, in 1901
brigade
- generaal,
g
g
in 1905 divisie-ge792. Joffre.
Daarna
neraal.
was hijJ bevelhebber van het 2e legerkorps
te
g
rPs
Amiens, in Juli 1911 chef van deneneralen
staf,
g
aan welk ambt verbonden was het opperbevel
in
PP
trad hij
tiJ d van oorlog.
J dan ook als
g
g In Aug.
opperbevelhebber
J verloor den slag
gbij
ij
Po . Hij
Charleroi, leidde op
wijze
P bewonderin$^waardi ge wijz
terugtocht der Fr. legers
P
g en bevocht 12 Sept.
1914 deoote
de Marne waarg
^ overwinnin aan
door de Duitschers 75 h 100 K. M. terug^geslagesloten natuur; aan
ggen werden. J. is een stille, ^g
g
g is hi'J
^ in het leger
Politiek heeft hijJ nooit gedaan;
uitersto ulair: de 1a
soldaten noemen hem „Papa
J." >ook wel „Grand- père".
In Dec.1915 werd hi'J beP
noemd tot bevelhebber over alle Fr. leers.
g
door
d de over Johan van Brabant, Hertog,
g bracht
winningbijJWoeringen
Lim8 om
g in 1288 het hertogdom
brugaan Brabant en overleed in 1294. HijJ is bekend
als de beste tournooiridder van zijn tijden als dichter van verscheidene nogb bewaard gebleven
minneg
liederen.
&baat. aartshertog
Johan, Ba/pt. Jos. Fabian
g
van Oostenrijk,
Oostenrijkgeb. 20 Jan. 1782 te Florence, zoon
erbevelh.
II,^ werd in 1800 oPP
van keizer Leopold
p
van het Oostenr. leger,
g ^werd 3 Dec. bijJ Hohenlinden
door Moreau verslagen,
g ^ in 1805 en 1809 leidde hijJ
den opstand
in Tirol, voerde daarna het bevel over
ps
het Zuiderleer,
g in 1815 met de Oostenr.
g, dwong
renerven de vesting
g Hunsingen tot overgave; werd,
in 1848 tot Rijksbestuurder
Rijksbestuurder
gekozen, deed 20 Dec.
g
1849 afstand, vestigde
^g zich weer te Graz en stierf
ald. 10 Mei 1859.
Johan Nepomuk
Salvator,
^ aartshertog
g van Oospo
tenri'k eb. 25 Nov.1852 als zoon van groothertog,
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Leop old II van Toskane, werd in 1879 veldmaarschalk-luitenant nam in 1887 zijn
deed in
J ontslag,
g, dee
1889 afstand van zijn
J titel en rangg als aartshertogg en
noemde zich Johan Orth. HijJ vérdween gedurende
g
een zeereis naar Z.-Amerika in 1891.
Johan Willem Friso,
prins van Oranje
Oranj en Nassau,
^P
van Hendrik Casimir II, stadhouder van
Friesland, Gronineb
g en en Drente, ggeb.
14 Aug.1687 te Dessau, werd opP 20-'a]
rigen
g leeftijd stadhouder en kaPiteingeneraal van Friesland ; onderscheidde
zich alseneraal
der
g
infanterie inden slag
bijJ
(1708) en in dien van
MalP laquet (1709),
waar hij
J met eigen
g
hand de vlaggP
op de 793. Johan Willem Friso.
vijandelijke
verschansing
en plantte.
In 1711 naar 's-Ha ge
g geroepen
g Pe
P
om de tusschen hem en den koningg van Pruisen an
hP van Willem III
g ende kwestie over de nalatenschap
te regelen,
g
^ verdronk hijJ aan de Moerdijk,
J^ waar de
pont,
^ ^ waarop
P hij
J zich bevond ^ omsloegg door een
rukwind.
graaf van Nassau-Siegen,
Nassau-Si en bieJohan Maurits,
, gr
Jg
naamd de Braziliaan
,ggeb. 17 Juni 1604 trad in
1621 in Nederl. dienst, werd in 1636ouverneur
g
van Brazilië, deed in 1644 een expeditie
naar Chili,
P
nam inhetzelfde jaar
ontslag , werd later
stadhouder van
Kleef, Mark en Ravensber
, werd in
g
1671 eerste veldmaarschalk in het
Nederl. leger, werkte
in 1672 door zin,
f verdedi^g
'
van Muiden krachtigee
tot
g
het behoud van
Amsterdam, onder794.
Johan Maurits van Nassau. scheidde zich in 1674
in den slagg van Se-neffeest.
^g 20 Dec. 1679 te Berg8en Dal (bijJ Kleef);
het Haagsche
Mauritss.
hijJ
gac Mauritshuis.
Johan III Sobiëski koning
g van Polen (1674-96),
geb. 2 Juni 1624
te Olesko, zoon van Jacob Sobiëski,
,
-den kastelein van Krakau, werd in 1667 grootveldheer van de kroon en woiwode van Krakau,
werd na de overwinning
g van Chotin opP de Turken
in 1673 tot koninggg
gekozen, ontzette 12 Sept.
P 1683
het door de Turken belegerde
Weenen,
^gest. 17 Juni
g
1696 te Willanow.
Johan van Oostenrijk.
l Zie Juan d' Austria.
pausin,
die
Johanna,^ n aam van een legendarische
g
P
in manskleeren met een monnik uit Fulda naar
Athene en later naar Rome zou zijn ggegaan
en daar
g

tusschen Leo IV,
855 en Benedictus III,ggest.
^ 8gest.
^
858^P
o den stoel van Petrus zougezeteld
hebben.
g
De sage
er aan toe dat haar sexe eerst bleek
g voegt
door een onverwachte bevalling
Prog g gedurende een
cessie. Uit oorkonden, brieven en munten blijkt
J
echter dat bovengenoemde
pausen elkaar onmidg
P
delli'k
opgevolgd hebben en dat dus de pausin J. tot
JP
het rijk
J der fabelen behoort.
(zie ook opP Pausen)
Johannes naam van 23ausen
P
523-526, in de gevangenis
— J. I, de Heilige,
g
g
g
gestorven onder T heoderik; herinneringsdag
g g 27 Mei.
-- J. VIII, 872-882, kroonde Karel den Kale en
Karel den Dikke tot keizer, onttrok den lageren clerus aan de wereldlijke
rechtspraak; onder hem werd
de scheidingg tusschen de Roomsche en de Gr. Kerk
grooter. — J. X,> 914-928, aartsbisschop
van
RRaven$^
P
na werd door den invloed eener adellijkepartij,
P J,
aan wier hoofd Theodora stond, totausg
gemaakt,,
kroonde Beren9arias tot keizer, versloeg
de
Sarace
g
nen in 916 aan de Garigliano
op
grens van den
Pde$^
g
Kerk. Staat, poogde
P g na Theodora's dood zich onafhankeliJ k te maken, werd door Marozia, Theodora's
dochter, in deevan
enis
geworpen
g
g
g
P en opPhaar last
zijn broeder Alberich ten
gewurgd.XI,
—J. XI w erd door zij
in 936 als gevangene.
955
gebracht, gest.
g
g
g — J.
—963, zoon van Alberich, werd op
paus,
Pzijn
J 18e jaar
] Pa
voerde de zede in dat deausen na g
hun verkiezing
een anderen naam aannamen, riep O tto
I te hulp
P
tegen Bere arias II, kroonde Otto in 926 tot keizer,
in 964. — J. XV, 985—
werd in 963 af8ezet, gest.
g
996 vluchtte voor den Rom.atriciër
J. Crescentius,
p
werd door Otto III teruggevoerd.
HijJ sprak
als paus
P
P
gg
de eerste heiligverklaring
^
g uit (van bisschop
P Ulrich
van Augsburg). — J. XX
XX, 1276-77,^ aanv. genees-heer, noemde zich J. XXI ofwel wegens
de sage
g
g
van eenauxin
Johanna (z.
^ a.)) ofwel wijl
J er voor
P
J. XV nog een
J. paus geweest
was. — J. XXII,,
g
P
1316-34,eb. in 1249 te Cahors, resideerde te
1316-34,geb
Avignon,
zocht de heerschappij
gn
PPJ van den H. Stoel
over Duitschland te bevestigen,
deed Lodewij
Lodewijk den
g
in den ban, dwongg den tegenpaus Nicolaas V
afstand te doen, bewerkte de afscheiding
g van Italië
van het D. Rijk.
Rijk. — J. XXIII,^ 1410-15, beloofde
op
het Concilie te Constanz, evenals zijn twee tegenpg
pausen, afstand te zullen doen, ontvluchtte echter,
werd afgezet,
gegrepen
en tot 1419ggevangen
g ^g
e ^ eP
g gehouden kocht zich los en werd doorpaus Martinus V
gerehabiliteerd als deken van het college
ar
g
ge van kdinalen;est.
g 22 Dec. 1419 te Florence.
Johannes, naam van B^zanti Jnsche keizers. Zie oop
Byzanti'nsche
Rijk.
^
^
Johannes k eizer van Abessinië, eigenlijk
Johannes,
g J Kansai
geb. omstr. 1830, werd in 1867 stadhouder van
Tigré,
geholpen,
g P keizer,
g
^ in 1872, door de Engelschen
versloeg
in 1887 de
g in 1875-76 de Egyptenaren,
gYP
Italianen bijJ Dogali,
sneuvelde 8 Mrt. 1889 in den
g
sla bijJMetemmeh in Galabat tegen
slag
g de Mandisten.
rov rans
prov.
Te grootste stad in de P
Johannesbur
^ ^ d8?
vaal der Unie van Z.-Afrika, 1733 M. boven de zee,
aan den voet van het Witwatersrandgeb.,
gesti
ht
g
g
in 1886 na de ontdekkingg der goudvelden,
237 000
g
inw, (waarvan ong.
goudmijnen
0
)^ deg
g 90 000 blanken);
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in den omtrek leveren meer dan het 6e deel der
geheele
wereldproductie.
P
g
Johannes de Dooper,
P
p ^ de zoon van den priester
Zacharias_ volgens Lucas 1 : 36 een bloedverwant
van Jezus, trad in 29 n. Chr. aan den Jordaan op
komst
als boet Pprediker,= verkondigde
^ de nabijzijnde
voltrok
den doop als
van het Messiaansche rijk,
P
van zonden ook aan Jezus
symbool van de reiniging
zelf in den Jordaan, werd on g. een jaar laterevanAntias wijl
J hij
J dien
P bevel van HerodesAntipas,
^en^gezet op
om zijn
P had en ofwel
J overspel
P met Herodias berispt
om deze zelfde reden, ofwel omdat Herodes zijn
J stiJP het volk vreesde,= in de g evan genden invloed op
gedenkdag
enis onthoofd.
Zie ook op
Salome -- Deg
P
^
van J. den D. (24 Juni was in den ouden heidenschen tijd het feest van de zomerzonnewende, vandaar dat in vele streken van N.-Europa
P in den nacht
te voren nogg vreu devuren
gebrand
worden (St.
g
g
Jansvuren .
gens
deover (d. w. z. volgens
Johannes de Evangelist
g
schrijvervan het 4e Evangelie),
leveringe
g
= zoon
g schrijver
van den visscher Zebedeus uit Bethsaida aan het
Meer van Genezareth, met zijn
1 broeder Jacobus
en Petrus de meest vertrouwde volgeling
g g van Jezus,
een der steunpilaren
van het Joodsche Christendom
P
in de eersteemeente
te Jeruzalem,= leefde later te
g
EPhesus =8
gest. omstr. 100 n. Chr. • volgens andere
bronnen was hij
J onder Domitianus naar Patmos
verbannen. Volens
de nieuwere kritiek vertoont
g
de „Openbaringvan J." (zie Apocalypse) grootere
oorspr.
overgeleverde
karak.
overeenkomst met
het
^
dat ideeën uit de
ter van J. dan het Evangelie,
8
2e eeuw weerspiegelt en dan de drie brieven van
J. De R.-Kath. Kerk schrijft
J zoowel het Evangelie
^
als de Openbaring
P
^ en de 3 brieven aan J. toe. De
g van J. in de Kath. Kerk is 27 Dec.
gedenkda
ridderorde,= welke
Johannieter-orde,^ geestelijke
g
J
haar oorsprong
P
S
^ toen kooplieden
P g tot 1048 terugvoert,
uit Amalfi te Jeruzalem een kerk stichtten, benevens
een nonnenklooster, waaraan een hosfitaal verewiJ de
bonden was en een aan den H. Johannes g
kapel
P=; naar deze heetten de monniken, die verplicht
^
waren deel
P ims
^ te verplegen, Johannieter- of
verkregen
in
1113
van
paus
Hospstaalbroeders. Zij
P
J
8
van
hun ordesregel.
Paschalis II de bekrachtiging
^g
g
Raymond de Pu haar tweede hoofd, veranderde
in het begin
der 12e eeuw de Orde in eengeestelijke
$^
ridderorde en verdeelde haar leden in ridders, welke
krijg
te voeren hadden, in kapelaans
en in dienende
J g^
P
broeders die zieken moestenverplegen,
verleen en noemde
broeders,
zichzelven meester van de Orde. Met voorrechten
begiftigd, ontaardde
de Orde
al spoedig
de
P 8
na
ver
zij haar
overin^van Jeruzalem (in 1187) en verlegde zij
zetel naar Ptolemais en later naarrus
vandaar
P
in 1309 weder naar het veroverde Rhodus (vandaar
ook de naam van Bhodezer ridders). Door de Turken
herhaaldelijk
bevochten, moest de J. onder haar
J
grootmeester de l'Isle Adam Rhodus in 1522 aan
Soliman II overgeven,
waarop
P Karel V haar in 1530
^
Malta, Gozzo en Comino als leen afstond (vandaar
Zi' handhaafde
ook de naam: Maltezer ridders(z. a.). Zij
haar zelfstandigheid
tot 1798,= toen zij
^
J door Bona-
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arta op
zijn tocht naar Egypte
GYP te Malta werd aanPJ
gevallen, en de laatste grootmeester, Hom each
zich overgaf, zonder veel tegenstand te bieden. Haar
eiland werd in 1800 door de Engelschen
veroverd.
g
De zetel der Orde werd daarop
P naar Catania verlegd.
g
In 1826 stond deaus
der Orde
P
P haar toe het kapittel
naar Ferrara en later in 1834 naar Rome te verlaatsen alwaar het zich nog8bevindt. Een opPzichplaatsen,
zelfstaande afdeeling
P]
8 der Orde bestaat in Spanje.
en sinds enkele jaren ook in Nederland, waarvan
de leden R.-Kath. edelen zijn.
J De kleeding
g der
ridders bestaat in vredestijduit een zwarten mantel met een achtpuntig
P ^ wit kruis (het Johannieterkruis en in oorlogstijd uit een roodgin wapenrok,
P
In 1810 werd in Pruisen de Pruis. J. 0. Pge
oheven • in 1812 werd ze als een louter wereldlijk
ingesteld
en in
J adellijk
J genootschap
g
P opnieuw
P
^
als Koninki. Pruis. Joh.-0.
1852 bijJ
opnieuw
geregeld.
Deze Orde zorgt voor het o P P
^
8
richten van hospitalen
en heeft zich in de oorlogen
P
^
van 1864,=^
1866 en 1870 verdienstelijkemaakt voor
de ziekenverpleging. In ons land bestaat een commanderi' Nederland der J. waarvan de leden Nederl.
Protestantsche edelen zijn.
blijken
J ZijJ stelt zich, =blijkens
1 harer statuten, zoowel het verplegen van
gewonden
in tijd
tijd van oorlog
g als het in het leven
8
roepen
van ziekenhuizen en soortgelijke
gJ inrichP
tin gen ten doel. Commendator der commenderiJ:
Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden, Hertog
van Mecklenburg.
g
dorp
WiesJohannisberg,
g^
g
rin
P het Pruis. reg.-distr.
beroemd door zijn
baden 1400 inw.; fraai bergslot,
gs
voortreffelijken
Rijnwijn Johannisber9er .
J
pseudoniem E. Marlittj D. romanJohn,^Eugenie,
u9
=P
schrijfster,
J
= ald, 8est.
=8geb. 5 Dec. 1825 te Arnstadt,
22 Juni 1887 ; schreef tal van romans, die allen ook
in het Nederl. vertaald zijn: Goud-Else" (1899),
Het geheim der oude juffrouw"1867„Rijks(1871),
P
agravin Gisela” 1869 , „Het Heide-prinsesje"
„De vrouw met de karbonkel -steenen" (1885), „liet
Uilenhuis"(1888) enz.
John Bull. Zie Bull, John.
Andrew,
17e president
resident der Ver. Staten
Johnson,_
van Amerikate
t 1865-69) , ggeb. 29 Dec. 1808 Ralei8h (N.-Carolina),=
= werd in
Pr. kleermaker,
was van 1853-1843 afgevaardigd naar het Congres,
8
57ouverneur
van Tennessee, van 1857-62 senator,
8
van 1862-65 mil,ouv.
g van Tenessee, in 1864 vice; na den moord Po Lincoln, 15
P resident der Unie;
president. Zijngenegenheid
voor de overApr.
g
P 1865,g
wonnen Zuidelijken
Zuidelijken bracht hem spoedig
P
8 in conflict
met het Congres
het ontslagg van den aan de
^ ;wegens
8
zijde van het Congres staanden minister van oorlog
hi' aangeklaagd, doch in 1868 door den
Stanton werd hij
Senaat vrijgesproken, daar de meerderheid,> die het
schuldig
g g was • in 1869
P = niet groot
^ genoeg
8 uitsprak,
werd hijopgevolgd
door Grant,= in 1874 tot senator
J
gekozen,=^est. 31 Juli 1875 te Carter CountyY in Teng
nessee. Gedurende zijn
J regeering
re eerie werd de Atl. kabel
1866 en werd Alaska van Rusland gekocht
gelegd^
in 1867 voor 7 200 000 dollars).
Johnson,^ Samuel Eng.
J
= geb. 18 Sept.
P
8 schrijver,
p

4
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1709 te Lichfield
^gest. 13 Dec. 1784 te Londen;^gelanzaghebbend is zijn„Dictionary
^ of the English
g
gisvan 1864—
guage" 1755 ;^ de laatste bewerking
66); hijJ schreef den politieken
roman „History
Y of
P
Rasselas" (1759), The lives of the most eminent
English
poets"
enz. J. was de litteraire dictator van
g
P
zijn
J
J tijd.
geb.
Johnston,! Joseph
99
^ Am. generaal,
^g
p Eggleston,
g
3 Febr. 1807 te Prince Edward County(Virginia),
Y
trad bijJ het uitbreken van den Burgeroorlog
g
g in
besliste 21 Juli 1861 den slagg
dienst der Zuidelijken,
bij
in Virgi nië
J Bull Run,^ werd opperbevelhebber
PP
overwon 31 Mei 1862 aan de Chickahomini; moest
26 Apr.
P 1865 bijJ Durham Station met 28 000 man
voor Sherman capituleeren.
P
in het W. van Schotland,
Johnstone, fabrieksstad
i
in hetaafscha
Renfrew,
12 000 inw.
P
^
Johnstown. 1) Stad in het N. 0. der Ver. Staten, in
den staat Pennsylvanië,
aan de Conemaugh,
g 55 000
Y
Deze stad werd 31 Mei 1889
inw. ^• ijzerindustrie.
verwoest tengevolge van de doorbraak van een 33 M.
hoogen
g dam,^ die 16 K.M. verder het Conemaughmeer afsluit. — 2) Stad in den staat New-York
10 000 inw.
Joinville! Jean, Sieur de, de eerste Fr.geschiedg
van beteekenis, geb.
schrijver
^g in 1224 in Champagne,
Lodewijk
odewijk den Heilige,
vriend van koningg L
9^ maakte den
Kruistocht van 1248-1254 mee,est.
J
g in 1317. Zijn
hoofdwerk is Histoire de St.-Louis."
Jojachin (Hebr. Jehojakhin, Jehova bevestigt"),
koning
g van Juda,^ volgde in 597 v. Chr. zijn
J vader
op
te
Jojakim
g g
^
P en werd,^ na drie maanden geregeerd
hebben, door Nebukadnezar na de inname van Jeruzalem meegevoerd
in de Babylonische
gevangeng
Y
g
g
schap.
P
ehova
richt
op"),
Hebr.
Jeho'akim,
J
Jojakim
(
7
1
eigenlijk El7'akim z oon van Jozia, werd met behulp
P
van den farao Necho II in 608 v. Chr. koningg van
Juda, in 604 schatplichtig
Y
P ^ aan de Babyloniërs,
kree kort voor zijnJ dood zijnJ onafhankelijkheid
kreeg
J
601
597.
weer terug
( ;est.
)
^
gest. de
), voornaamste handelsstad van Japan,
P ^ op
P het eil. Hondo aan de Baai van
Tokio, 394 000 inw.; station van stoomvaartlijnen,
J
voorhaven van Tokio ; sinds 1854 voor den vreemden handelP
g eo end.
Jókai! Maurus,^ Hong.
g
g dichter en dagbladschr.,
g eb. 19 Febr. 1825 te Komorn, was advokaat, moest
na de beweging
gg van 1849 vluchten, in 1858 weer
redacteur te Boedapest,
werd lid van het Huis van
P
Afgevaardigden, in 1897 van het Huis der Magnaten;
^
zijn
J werken omvatten on gg. 300 dln. ; inz. romans,
novellen, drama's enolitieke
gedichten.
g
P
Jola ( Yola hoofdst. van het Afrik. FoelberiJk
Adamaoea (in N.-Nigeria),20 000 inw.; handel
ivoor, manufacturen ) i katoen- en lederindustrie.
Joliet stad in het midd. der Ver. Staten, in den
staat Illinois, aan de DesPlaines en aan het IllinoisMichigan-kanaal 35 000 inw.; kalksteengroeven,
handel.
onder Jerobeam II, de held
Jona,! H ebr. profeet
P
van het verhaal in het eerst in de 3e of 2e eeuw

v. Chr,eschreven
Boek J.", waarvan
de strekkingg
g
^
is, aan te toonera, dat derofetische
aankondigingen
P
aangaande
aan
de vernietiging
van Nineve niet vervuld
g
gmg
werden weg ens Gods toegefeli'kheid
nadat de beJ
woners dier stad zich voor Hem verootmoedigd
g
hadden.
Jonathan Hebr. Jehonathan
»^ God heeftgegeven"
de oudste zoon van koning
g Saul en de vriend van
David, sneuvelde in heteb.
g Gilboa tegen de PhilistiJ nen (1 Sam. 31).
Jonathan Broeder J." personificatie van het
N.-Am. volk • de naam is afkomstig
g van Jonathan
T rumball
,ggouverneur van Connecticut dien men
ten tijde
J der Omwentelingg in het leger
g zoo noemde,
ofwel van het feit, dat in heturiteinsche
Nieuwe
Engeland
de 0.-Testamentische naam J. zoo vaak
g
voorkwam.
Jonckbloet,! Willem Jozef Andreas Nederl. letterkundige,
g i ggeb. 6 Juli 1817 te 's Gravenhag^e was van
1847-54 hoogleeraar aan het Athenaeum te Deventer, van 1854-64 te Groningen, van 1864—
1877 lid van de Tweede Kamer en van 1877-83
hoogleeraar
te Leiden,gest
est. 19 Oct. 1885 te Wiesg
Zijn
hoofdwerk is:Geschiedenis der Nederl.
J^!
Letterkunde" (6 dln., 4e dr. 1890).
Jones, John Paul, Am. zeeheld, grondlegger van
de marine der Ver. Staten, ggeb. 6 Juli 1747 in het
kerspel
P Kirkbean Schotland ^trad bijJ het uitbreken
van den Onafhankelijksoorlog
J
g in dienst van het
es, ondernam herhaaldelijk kapertochten
teCongres,
P
gen de En gelsche handelsmarine en viel in 1779 ook
met onder zijn
J bevel staande Fr. oorlogsschepen en
2 veroverde Eng.
Tegel binnen; de
g fregatten
^ Engelg
schen vroegen
aan de Staten-Generaal
g
g tevergeefs
de uitlevering
g van J .'s krijgsgevangenen. J. werd te
Amsterdam en den Haagg zeer spoedig
populair,
P gPP
etui :
waarvan het nogggetuigt
bekende rijmpje
Daar komt Pauwel Jonas aan,
't Is zoo'n aardig
venten enz.
g ventje
dulden van J. in Texel was een der aanleidingen
tot de spoedig
oorlo gsP g daaropP volgende
^
g
verklaring
In 1780 keerde hijJ naar
g
g van Engeland.
Amerika terug
g en werd meermalen met zendingen
g
naar Europa
P belast. OpP verzoek van keizerin
hi' als schout-bij-nacht
in Russ.
Catherina ging hij
J
dienst over en droeg
o
g veel bijJ tot de overwinninggP
de Turksche vloot in 1788. Reeds in 1789 verliet hijJ
Rusland weer en hijJ stierf als een vergeten
burger
g
g
te Paris
J^18 Juli 1792.
Jonge,
g ! Joh. Cornelis de, Nederl. geschiedschrijver,
J
g
rijksarchivaris
te
J
ggeb. 9 Mei 1793 te Zierikzee, ^
's Gravenha gge,i gest. 12 Juni 1853 ;^zijn
J hoofdwerk is:
Geschiedenis van het Nederl, zeewezen" (6 dln.
2e dr. 1858-60). — Zijn
J zoon Johan Karel Jacob
Gravenhage
e, directeur
deJ.,J.geb. 17 Juni 1827 te 's Gravenha
het Koninkl. Kabinet van Schilderijen
J en comvan de Eerste Kamer,
est. te 's Ggest
mies-griffier
ra
^
opkomst
van
P
ge 15 Mrt. 1880, schreef ,De
^
het Nederl.eza
( dln. 1862-78,
g gin 0.-Indië" (10
deel 11-13 uitgg
e . door Van Deventer, 1883-89).
Turken,
Jong-Turken,
! een partij
P J van ontwikkelde Turken
g
die streefde naar de wederinvoeringg der opgeheven
Pg
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grondwet in Turkije en dit doel 24 Juli 1908 door
een militairen opstand
bereikte, (Zie verder oop
Ps
Turki e .
looP
end Chineesch
Jonk,
^ *rap,naar achteren o P
driemastschi
P, met zeilen van dik katoen of van
matten en zeer eenvoudigg tuigg ;^ de grootste
meten
g
4 à 500 registerton.
ZijJ varen niet verder dan Ned.
g
van den
Indië en de PhiliPP
ï nen.
Aan weerszijden
J
groot geschilderd
oog.
g zij
boegg
dragen
zij een ^
g Het Chin.
g
bijgeloof meent,
meent dat zijJ zonder deze den wegg niet
zouden kunnen vinden.
Jonker-Fransen-oorlog,
g^ naam van de laatste
isten
periode der Hoeksche en Kabel'auwsche
twisten;
P
]
een korte burg eroorlog^ die uitbrak, toen Maximiliaan van Oostenrijk als regent voor zijn minderjarigen
zoon Philips
] auw
p den Schoone,^ de Kabeljauw]
g
schen begunstigde. De Hoekschen streden onder
Jonker Frans van Brederode (zie op
P Brederode). Na
diens dood was Jan van Naaldwi'k
J opvolger,
^ zijn
doch moest in 1492 Sluis opgeven,
wat het einde
Pg
was van den strijdtusschen Hoekschen en Kabelauwschen.
j
J Qnkb
g^ stad in het Z. van Zweden, in het Ian
p in
J. 11522 K. M2., 215 000 mw.), aan het Wettermeer,> 27 000 inw.; lucifersfabricage.
g
porter gelijkende
biersoort,
Joppenbier,
gJ
^ e en opPP
die te Danziggg
gebrouwen wordt en door zelfgistingg
J
ggoed blijft.
Joe.
pp Zie Ja a.
Joram (Hebr. Jehoram, Jehovah is verheven"),
koning van Juda, zoon van Jos 'a at 857-849v.
Chr., verleidde het volk tot afgoderij
; zijngemalin
Jg
g
(z. a.) — J.,
J. zoon van Achab, koningg
was Athalja
?
van Israël 859-848, werd door zijn veldheer Jehu,
wasgezalfd, te
die door Eliza heimelijk
J tot koning
g
Jisreel vermoord.
(Hebr. de snel stroomende", de voor Jordaan
)
el-Kebire
naamste riv. van Palestina,g
te enw. Serial
?
ontstaat opf den Hermon uit drie bronriv., die, vereenig d^ uitlooPen in het meer Bahrat el-tule
Merom stroomt door het Meer van Genezareth en
het dal Ghor, valt vanaf het Meer van Tiberias tot
aan de Doode Zee van 208 M. tot 394 M. benedende
oPP
ervL der Middell. Zee en mondt uit in de Doode
Zee. — Johannes de Dooper
p doopte
P Jezus in den J.
Jordaan, riv. in de N.-Am. staat Utah, verbindt
het meer van Utah met het Zoutmeer; 56 K. M. lang.
g
Jordaan verbasteringvan Jardin, „tuin"),
„) stadsdeel van Amsterdam, tusschen Brouwersgracht
Prinsengracht,
Li nbaans
gr^ J
i^. en Leidsche ^ waar
alle naar bloemen en planten
heeten.
de straten bijna
P
Jordaens, Jacob Vlaamsch schilder, tijdgenoot
van Rubens,
^ ggeb. 19 Mei 1593 te Antwerpen
P en ald.
gest. 18 Oct. 1678; schilderde aanv. vooral decoratieve behangsels
en plafonds
(o.a. in 1661 verP
8^
scheidene doeken voor het stadhuis te Amsterdam).
Ook schilderde hij
J altaarstukken en,^ nadat hijJ later
tot het Protestantisme overgegaan was, ook veel
voorstellingen
uit het dagelijksch
leven; hijJ heeft
g
gJ
ook uitmuntendee
g na ggeP ortretten en teekeningen
laten.
Jorissen, Thomas Theodorus Hendrikus Ned.
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geb. 23 Febr. 1833 te Utrecht werd
geschiedschr.^g
in 1860 leeraar te Gouda, in 1864 te Haarlem, in
1865 hoogleeraar
te Amsterdam,
g
^ ald,gest. 4 Apr.
P
1888. Bekend zijn
J vooral zijn Historische Bladen"
Rist. Karakters" en Hist. Studiën".
Jorisz., David. Zie David Jorisz..
of Jos afat(Hebr. Jehoschaphat
Josaphat
Jehop
p
vah richt"),koning
g van Juda, 882-858 v. Chr.
zoon en opvolger van Aza,^ was een bondgenoot
g
van Achab en Joram tegen de Syriërs en de Mohabieten. — Zie ook op
P Barlaam en Josaphat.
p
Josa
hat Vallei van,^ in Joël de zinnebeeldige
Josaphat,
g
naam voor deplaats
delaats, waar de heidenen zullen wor^ Josa
p hat» Jahwe richt").
g
van Napoleon
Joséphine,
^I,geb.
g
p f d e eerste gemalin
g
^
23 Juni 1763 opP Martinique,
q^ dochter van den koninkl.
havenkapitein
Tascher de la Pagerie,
huwde 13 Dec.
P
a9
1779 den vicomte Alex. de Beauharnais (z.a.),
9 Mrt. 1796 Napoleon
Bonaparte;
werd 2 Dec. 1804
p
p
keizerin; 16 Dec. 1809 werd haar huwelijk met Napop
leon ontbonden; nadien woonde zij
J te Navarre b ^j
E , reus,g
est. 29 Mei 1814 te Malmaison.
F lavius
eschiedschr. geb.
Josephus,
p
^ Joodsch geschiedschr.,
37 n. Chr. te Jeruzalem, Farizeeër, was in 69 n. Chr.
Joodsch veldheer in Galilea, daarnaevan
g
gene van
de Romeinen enstelin
en
p
^ g van Vespasianus
Titus leefde na de verwoesting
g van Jeruzalem tot
omstr. 100 n. Chr. te Rome ; schreef :Geschiedenis
van den Joodschen oorlog"
g in 7 boeken,
>»Jood sche
Oudheden" in 20 boeken, enz.
Josgad, stad in het midd. van Kl.-Azië in het
Turksche wila'et
meer dan 15 000 inw.
] Angora,
g
Jotham, koning van Juda, 750-735 v. Chr. zoon
en opvolger van Azar? 'a Uzzia •^ onder zijn
re eerie
J regeering
trad derof
?o
P.
P eet Jezaja
JOts'ë0e stad in het 0. van China, in de prov.
Hoenan, aan de uitmonding
g van de Tan in ghos
in den Jangtsekiang,
g^ 20 000 inw.;
^ sinds 1899geopend
voor den vreemden handel; haven Ts'en
P
] 8ling.
g
Jiitun (d. i. vreters),heeten in de Germ. m holovijanden
der goden; zij^ zij
woonden in
g ie de reuzen,^g
hun rijk
J Jótunheim.
Reuze
Jiitunfjeldene
n9'eber
9 te
^ woeste bergstreek
$s
1
in het midd. van Noorwegen,
g ^ met den hoogsten
^
berg vanP
N.-Europa, den GaldhóP^
' (Ymesfjeld,
eld
2560 M.); alpenmeren.
P
Joubert,^ Barthélemy
geb.
^g
y Cathérine,^ Fr. generaal,
g
14 Apr.1769 te Pont-de-Vaux(Ain),aanv, advokaat
nam in 1789 dienst, werd in 1797 onder Bonaparte
p
in Italië divisie-generaal,
onderscheidde zich in
g
Tirol voerde korten tijd bevel in ons land, was in
1798 en 1799 o PP
erbevelhebber van het leger
g in
Italië sneuvelde lAug.1799 bij9 Novi.
geb.
Joubert, Pieter Jacobus, Z.-Afrik.eneraal
^g
g
20 Jan. 1831 op
p de hoeve Can
goin Natal, afstammeling van een Hugenootenfamilie,
g
^ ging op
P 10'ar. leeftijdmet zijn vader naar Transvaal, werd
]J
in 1875 tot lid van den Volksraad en in 1876 tot lid
van den Uitvoerenden Raadekozen.
In 1880 was
g
hij
erbevelh. in den onafhankelijkheidsoorlogJ oPP
Engelschen,
teen
elschen die hij bij
een bloedige
J Majoeba
J ]
g de En
8

52

JOiJBERT--JOZUA.

nederlaag
g toebracht,^ welke de erkenningg der onafhankeli)J
kheid tengevolge had. In 1896 werd hij vicegen
resident
der Z.-Afr. Republiek en trok tegen
P
Jameson op.
P Toen in
1899 de laatste oorlog
tegen Engeland uitbrak werd J. opnieuw
p
kommandant-generaal
g
van de troepen
van
P
Transvaal en Oran'Je
Hi drong
Hij g
Vrijstaat.
Natal binnen, bracht
den Engelschen tal van
nederlageen toe, bolenederla
echter tevergeefs ,
g
Ladysmith,
KimberY
le^en Mafeking.
gHij
^
gaar
verliet al's
d-P oedi
na het leger
g
g wegens
ziekte en stierf 27 Mrt.
795. P. J. Joubert
1900.
geb.
Joule,^ James Prescott,^ Eng.
g g
g natuurkundige,
24 Dec. 1818 te Salford,gest. 11 Oct. 1889 te Sale.
HijJ vond door P
proeven het mechanisch arbeidstiquivalent van de warmte en ontdekte de wet van J.:
De hoeveelheid warmte, in de tijdseenheid
oPgeJ
, waardoor een electrische stroom
wekt in
evenredigg met den weerstand van dengeoat is evenredi
gaat,
leider en met hetuadraat
van de stroomsterkte.
q
Jourdan,^ Jean Batiste,
p
^aaf, Fr. maarschalk,
geb.
29 Apr.
g ^ overwon als opper-P 1762 te Limoges,
g
bevelhebber van het Noorderleger
g de Oostenrijkers
16 Oct. 1793 bijJ Wattignies
en 26 Juni 1794 bijJ
gn
Fleurus, werd 11 Oct. 1795 bijJ H8chst verslagen
g
door Clair fait,
^ 24 Aug.
g en 3 Sept.
P 1796 bijJ Ambergg
en Wiirzburg
g Karel, werd in 1799
g door aartshertog
er, aartsheralsoPP
erbevelh . van het Donauleger,
gdoor
tog Karel 2 1 Mrt. bijJ Ostrach, 25 Mrt. bijJ Stockach
hij
geheel
verslagen. In
1804 werd J. maarschalk;
g
g
J
stond Jozef in Naels
p1e ter zi Jde, werd in
P en in S an'
1815 door Lodewijk X VIII tot graaf en in 1819 tot
van
• est. 23 Nov. 1833 als gouvern.
pair verheven ^g
P
g
het Huis der Invalieden te Parijs.
J
Jours
Joure, hoofdP 1. van deem.
g Haskerland in het
Z. van Friesland, aan de lijnJ Heerenveen—Sneek.
Jovianus, Flavius Claudius Rom. keizer, geb. in
331, officier in de lijfwacht
van keizer Julianus,
J
werd na diens dood door het leger tot keizer uitg eroeP,
en schonk den Christenen hun voorrechten
terng^1617 Febr. 364 door zinJsoldaten vermoord.
Blijde incomste naam van een
Joyeuse
entrée of Blijd
y
dat na Wenzel (in 1355) de hertogen
g van
Brabant en Limburg
moesten ^
bezweren, voor
zij
g
J
hun intocht deden in hun residentie. Een der 59
art., waaruit de J. E. bestond, luidde dat, wanneer
deeE.,
landvorst handelde in strijd met de J. E. de
gehoorzaamheid veronderdaan niet langer tot ehoorzaamheid
Plicht was. De laatste vorst, die de J. E. bezwoer,
was keizer Frans II (31 Juli 1792).
Jozef, de zoon van Jacob en van Rachel, kwam,
hij door
zijn broeders verkocht was, als slaaf
toen
zijn
in Egypte,
P tot stedehouder van den
gYP klom daarop

farao, als belooninggvoor zijn
g en
^J waarschuwingen
raadgevingen in verband met een dreigenden
hongerg
ger
snood liet zijnJ vader en zijnJ broeders, die naar hem
toekwamen in het land Gosen wonen; Asnath de
dochter van den hoo ge Priester te Heliopolis,
werd
P
zin
J vrouw en schonk hem twee zoons (Ephraim
p
gr
en Manasse die van hunootvader
Jacob een
slijk erfrecht kregen
als zijn
zijneigen
g zonen. Na de
gelijk
g
veroverin
verovering
van Kanaán werd
zijn
zijng
gebeente be
graven te Sichem.
het Evangelie
de echtgenoot
van
Jozef, volgens
g
g
g
Maria de moeder van Jezus, was timmerman te
Nazareth (Mattheus 13: 55). De Kath. Kerk viert
zijn
J herinneringsdag
g g 19 Mrt.; de Gr. Kerk 26 Dec.
rijk man,^ afkomstig
Jozef van Arimathea^^ een rijk
g uit
Arimathea" (d. i. waarschijnlijk
JJ Rama),lid van den
Hoogen raad te Jeruzalem,^
begroef
^ het lichaam van
Jezus in een rotsgraf
J tuin (Matth. 27 :57-60).
gr in zin
Jozef I,^ Roomsch-D. keizer (1705-11). Zie oop
Duitschland Geschiedenis.
geb.
Jozef II,^ Roomsch-D. keizer (1765-90),^g
13 Mrt. 1741, zoon van Frheans I en Maria T eresia
werd in 1764 Roomsch g,
koning.
Aug
g 1765 keizer
van Duitschiand en met zijn
J moeder mederegent
g
van de Oostenr. monarchie, streefde naar vergrootingg
van zijngebied, ^inz. wenschte hijJ daar Beieren
II voor hetg
grootste ebij
te krijgen,wat Frederik
J
^
deelte belette. Na den dood van Maria Theresia
werdhijt 29 Nov. 1780 alleenheerscher, sloot zich nauwer aan bij
zonderresultaat
J Rusland,^ zocht nogmaals
g
Beieren te verwerven (1785) en begon
g in 1788 een
oorlo tegen
hij het einde niet
oorlog
g Turkije,
J^ waarvan hij
beleefde, daar hijJ 20 Febr. 1790 stierf. — J. was een
vertegenwoordiger van het verlichte despotisme
(dat
p
^
men naar hem wel Jozefinisme g enoemd heeft);bij
^J
zocht éénheid te brengen
g in het staatsbestuur, hief
de lijfeigenschap
J g
P oP, zorgde
g voor handel en ambacht,
en, trad hervorbevorderde kunsten en wetenschaPP
mend op,
het gebied
der Kerk en anderszins. BijJ
P^op
g
edict van 13 Oct. 1781 stond hijJ aan Protestanten en
niet-vereenigde
vrije uitoefening
g
g vangodsg Grieken vrije
waarbij
dienst toe. Zijn
hijJ zich ook
J hervormingen,
g waarbij
vaak begaf
g opP het terrein van den eeredienst
der Kerk, stieten echter vaak opPhardnekkigen
g
tegenstand.
In de Oostenrï Jksche Nederlanden brak
te
g
in 1789 een opstand
uit (zie België,
9, Geschiedenis)
Ps
in Hon g
ariJ^
e dat hij op
Duitsch bureaucratische
JP
hij het uitbreken van
wijze
reorganiseerde,
^ kon hij
J
g
een opstand
alleen voorkomen, doorgedeeltelijke
Ps^
intrekkingg van zijn
J decreten. HijJ stierf 20 Febr. 1790
zijn broeder Leopold
en werd opgevolgd door zijn
II.
p
ZieoP Bonap^
arts Joseph.
Jozef,
Jozef koningg van Napels.
p
P
,Jahwe steun hem!"
Jozia(Heb. Joschti'ahve
7
koning van Juda, 639-609
v. Chr., zoon van Amon,
>
streefde er na 624 naar, den strengen
g Jahwe-dienst
in Juda door te voeren. HijJ werd in den slag8bij
J
Me^'ddo teen
g den farao Necho zwaar verwond;
stierf kort daarop
P te Jeruzalem.
volgens
Jozua, (Hebr. Jehoschua, God helt"),
P
het boek J. de zoon van Nun uit den stam Ephraim,
p
leger-aanvoerder der Israëlieten na Mozes' dood,
veroverde en verdedigde Sanai.n.

JUAN D'AUSTRIA—JUGENDSTIL.
Juan d' Austria, Don of Johan van Oostenrijk
onwettige zoon van keizer Karel V en Barbara Blomberg9 it Regensburg,
g 24 Febr. 1547, werd
g^ald, geb.
g
in Spanje
opgevoed,^ kreeg
in 1568 het bevel rover
g
P ] P8
een eskader van 33aleien
uitgerust
tegen de Barg
g
^
ba^J
"sche zeeroovers; voerde in 1569 en 1570 bevel
dat in Granada
de Mooren beoorloogover het leger,
8
de; in 1571 commandeerde hij de vloot, die door de
Heilige Liga
^
g was uitgerust
tegen de Turken en versloegdezen 7 Oct. bijJ LePanto (z.a.). In 1573 nam
hij Tunis in, dat in 1574
weer door de Turken heroverd werd. In 1575 werd
hijJ door zijn broeder Phibenoemd tot vicaris
lips
p II
•generaal over alle It.proP
vincies en in 1576 tot stad- 1 r
houder over de Nederlan7f•
den. Hi'
Hij kwam 4 Nov. te
Luxemburg aan
en onderd' Austria.
796.
Don Juan d Austria.
handelde deneheelen
g
vaardigd
winter met de Staten. 7 Apr.
de
P 1577 vaardi
Edict (z. a.) uit en werd 4 Mei
J het Rex
als stadhouder en kapitein-generaal erkend. Prins
zich te onderwerWillem van Oranje
9 weigerde
g
en • de Staten wantrouwden
hem ; zijn gezag
p
i
J
g g
was slechts schijn.
J In 1577 maakte hijJ zich bijJ verrassingmeester van Namen, ^waaropP de Staten hem
van het stadhouderschapP vervallen verklaarden.
Philips
p zond he.m te weinigg steun. Weliswaar overwon hij
J 31 Jan. 1578 bijJ Gembloux,^ doch de oorlogg
bijJ Namen.
bleef sleepend.
HijJ stierf 1
P
Juan-de-Fuca-Straat, zeestraatltusschen het schierOlYm
eil.
Pia van den staat Washington (Ver. Staten en het eil. Vancouver (Canada), 15-25 K.M.
breed.
oep
inden Grooten Oceaan,
Juan-Fernandez,, eil.-8"r
tot de Chil.rov.
behoorende; hoofdeil.
P
P Valparaiso
J. Robinson-eil. Ilias a Tierra); 95 K.M'. 20 inw.
oede haven, ei genaardigoede
670 K.M. van Valparaiso;
P
g e flora;; in de 16e en 17e eeuw toevluchtsoord der
Boekaniers;
( Flibustiers van 1704-09 verblijf( Robinson Crusoë .
P laats van Alex Selkirk (zie
president der Mexic. Republiek,
Juarez,, Benito,
P
^ P
8eb. 21 Mrt. 1806 uit Indiaansche ouders, werd in
1857 vice-president,
^ was de bewerker van de vrijzinJ
P
Wegens
grondwet,
We
P
^ werd in 1858 president.
^ e8^
het opheffen
der kerkelijke en militaire voorrechP
ten had hijJ te strijden
tegen
J
J
P J der ggeestelijken
g de partij
en der soldaten. Door de nederlaag
g van Miramon
(22 Dec. 1860 werd hetleit
P ten g^ te
van J. beslist. Echter werd hij
J in 1863 door de Fr. troepen
P
verdreven, zette met alle energie den strijd voort te8en den door de Franschen tot keizer benoemden
Maximiliaan van Oostenrijk, tot deze is 1867 te
en
en doodgeschoten
Queretaroevan
g
g genomen
g
8
werd. Nadat nu de vreemdelingen
]g waren,
8 verjaagd
ontstond er oppositie
tegen
PP
g J.,^ die in 1865 tijdens
den strijd
bij het eindigen
J bestuursperiode
P
^ J
8 van zijn
zijn
HijJ werd
^0gezag
6 g niet had willen neerleggen.
g8
1I

.I
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Por irio Diaz toch alsPpresident
echter tegenover
g
g ehandhaafd en in 1871 voor 4 jaar
] herkozen. Hij11
stierf 18 Juli 1872.
Jubeljaar,, bij
J de Israëlieten een om de 50 jaar
]
tere gkeerend feestjaar,
waarin alle veldarbeid stil
]
stond, alle landen zonder losprijs
PJ aan de oorspr.
Pr.
eigenaars
terugkeerden,
alle schulden vervielen en
g
g
alle onvrijen
hun vrijheid
Jterug
teru kregen.
g In de laatste
periode van het Israël, volksbestaan raakte het J. in
onbruik. — In de R.-Kath. Kerk is het J. een jaar,
]
waarin door het bezoek van enkele bepaalde
kerken
P
(door den Paus aan te wijzen)
een volle aflaat de
Jubelaflaat) verdiend kan worden. Het eerste J.
werd in 1300, het laatste in 1900evierd
nadat
g
er sinds 1825een
was.
g meer gevierd
g
Jucar, riv. in het 0. van Spa*, 506 K.M. lan
mondt in de Middell. zee uit bijJ Cullera (ten
Z. van
(
Valencia).
Juda Hebr. Jehuda, Goede lof"), de 4e zoon van
Jakob bijJ Lea,^ stamvader van den stamJ.,
J. die llater
de hegemonie
verkreeg
g
g over de andere stammen en
groote beteekenis kreeg,
gr
J midden David
g^toen uit zijn
tot koningg werd gekozen.
Over het latere koninkr. J. ,
g
zie Israël.
Judas Iskariot (d. 1. Judas, de man uit Kariot, een
jongeren,
stad in Juda),een van Jezus' ]
g
^ verried zijn
Meester door een kus enlee
P de
g daaropPzelfmoord.
van den in het N. T. oPgenoJudas, de schrijver
J
men Brief van J. noemt zich in den aanhef ervan:
de broeder van Jacobus."
Judas Maccabaeus,, Joodsch held, zoon van den
priester
Mattathias, uit het geslacht der Hasmonaeën
P
(zie Maccabaeën leidde vanaf 166 v. Chr. metoed
g
succes den bevrijdingsoorlog
J ^
g de S Y g der Joden tegen
rische koningen,
g ^ sneuvelde in 160 in den slaggbij
J
Elasa.
rondom JeruzaJudea, oorspr.
g
P het kleine gebied
lem waar zich de uit de Balingschap
Balie scha terugkeerende
g
Israëlieten vestigden
en waarover Nehem7'a in 445
g
landvoogd
g werd, breidde zich onder de Maccabaeën
door veroveringen
uit, werd in 192 v. Chr. een
g
zelfsi. rijk
J van afwisselenden omvangg (zie opP Joden).
Als Rom.rov.
P omvatte het na 67 n. Chr. geheel
g
Palestina.
Judica(Lat. richte" naam van den 5den Zondag
in de Vasten, naar de beginwoorden
van Ps. 43, die
g
^op
de beginwoorden
van de Mis zijn o dien Zondag.
g
Judicarié (St. Giudicaria),), het in Z.-W. deel van
Tirol, ten N.W. van het Garda-meer, het dal van de
Sarca en van den Chiese; ong. 34 000 inw.
van het oude-testamentische,
Judith, de heldin :
aprocriefe
boek J. (dat echter door de R.-Kath.
P
Kerk als echt aangenomen
wordt),de weduwe van
g
die stad,s toen deze
Manasse te Bethulia, bevrijdde
J
door Holofernes, den veldheer van Nebukadnezar
belegerd
werd,^ door naar hem toe te gaan
en den
g
g
door haar schoonheid verrukten man 's nachts in
zijn slaap
P het hoofd af te slaan.
het einde der 19e eeuwPSe
oJugendstil,
, een tegen
g
g
eillukomen naar het te Miinchen verschijnend
g
Ju end"g (1896 e.v. genoemde
j.)g
streerde tijdschrift
stiJ^toegepast
1 die vooral toe e ast wordt in het decoratieve
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kunstambacht (boek-illustratie, wandschildering,
rp , enz.). Hoofdkenmerken
meubels, luxe-voorwerpen,
ervan zijn
eenvoudige
^ mogelijk
g J ggehouden,^ langgJ de zooeenvoud'
gerekte lijnen,
breeds sober versierde
vlakken, g>
sa
mensmelting van Egyptische,
Japansch
ansc
he ee.aa.mo ^ Ja
gYp
met die van den barok- en biedermaierstijl.
Jugurtha,
g van Numidië , zoon van Mastalt ^ koning
nabal werd in 118 v. Chr. door zijn oom Micipsa,
tegelijkmet diens zonen Adherbal en Hië
^sal tot
erfgenaam
benoemd, liet dezen vermoorden, werd
g
als vijand
der Romeinen in 1909 door Metellus bijJ de
J
riv. Muthul (Numidië) en later door Marius verslagen
en in 106 door den Mauretanischen koning
g Bocchus
uitgeleverd,
als gevangene
meegevoerd
indentriomfg
g
g
g
tocht van Marius(104) en daarna in deevan
g
genis
aan den hongerdoodprijsgegeven.
De geschiedenis
g
g
van den oorlog
meesterlijk beschreven
gtegen
8 J. werd meesterlij
Sallustius.
Juist een der 0.-Friesche Wadden-eil. ten 0. van
Borkum voor de Eems-monding
g, behoort tot het
Pruis. reg.-distr.
Aurich, 6 K.M 2. badplaats.
g
P
Zie Cordia.
Jujubes.
!
prov. in het N.W. hoogland
van de Z.-Am.
Jujuy,
lY^P
g
republiek
Argentinië,
49 164 K.M 2. 62 000 inw. ;
re
A
g
zeer bergachtig. — De hoofdst. San Salvador
de J.' 5000 inw.
riv. in het N. Jukon En g. Yukon) of Kwichpack,
p
Am. territorium Alaska, ontspringt in het kustgeb
kusteb.
Britsch-Columbia, is 3570 K.M. lang,
g mondt uit
in den Nortonsond van de Behring zee; stroomgeb
stroomeb.
000 K.M2., uitgestrekte
goudvelden
aan den
g
g
bovenloo
bovenloop en aan dien der zijrivieren
(Klondike);
Pelshandel.
Jukon Eng . Yukon), distr. in het N.W. van Canada, in 1898evormd,
510 000 K.M 2., 8500 inw.; rijk
g
aanoud.
g
`aars de 5e
Juli of Hooimaand, de 7e maand des jaars
der Romeinen(Quintilis), J. 8enoemd ter
eere van Julius Caesar.
Julia,^ de eenige
g dochter van den Rom. keizer
A ugustus
bij
Scribonia,ggeb. in 39
J zijn
J 2e gemalin
u9
g
v. Chr., eerstehuwd
met Augustus'
neef Claudius
u9
g
Marcellus, daarna met Agrippa
9 p^ en ten slotte met
gzij
Tiberius. Wegens
haar uitspattingen werd zij door
Augustus
verbannen naar het eil. Pandataria bijJ
u9'
zij
Napels
waar
zi 14
P en later naar Rhegium(Reggio),
^
n. Chr. stierf.
Juliaansche kalender. Zie op
p Kalender.
Juliana,> Louise Emma Marie Wilhelmina,
> prinses
p
van Oranje-Nassau,
9^ ggeb.
?
^ hertogin
g van Mecklenburg,
vermoedelijk
30 Apr.
p 1909,^ is de eenige
g dochter en vermoedelijke
van H. M. Koning in Wilhelmina.
Julianus Flavius Claudius, Rom. keizer, 361-zijn terugkeer
363 n. Chr. werd wegens
zijn
tot het
8
g
Heidendom door de Christenen Apostata
po
„ de Aivalli
e"genoemd,
geb.
9)
g
g 332 als zoon van een broeder
van Constantijn den Groots werd in 355 tot caesar
benoemd en belast met het bestuur over Gallië,
bracht in 337 de Alemannen een beslissende nederlaagoe
bij Argentoratum
(Straatsburg),
J
(
g
B
g werd
in 360 door zijn
J troepen
p tot augustus
$^ uitgeroepen

en werd, na den dood van Constantijn in 361, alleenheerscher
• est. 26 Juni 363 n. Chr. tijdens
,g
J
een veldtocht teen
g de Perzen.
Jillich. Zie Gulik.
patricisch geslacht,
dat
Julii 9ens Julia),^
P
g
uit Alba Lon gga afkomstig
J stamboom
^ was en zijn
o voerde tot
Julus (Ascanius),den zoon van Aeneas,,
^
kwam vooral tot aanzien door Julius Caesar, den
grondlegger
^
gg van het keizershuis der J. (31 v. Chr. tot
68 n. Chr.).
Julirevolutie,^ de revolutie te Parijs
J van 27-29
Juli 1830, waardoor met Karel X het Huis Bourbon
van den troon werdestooten
en met Lodewij
Lodewijk
g
Philips
s het Huis Orléans (Juli-dynastie)
in het bey
zit der koninkl. waardigheid
kwam.
g
Alpen,
Julische
Alengroep
p van de Z. Kalk-Alpen
P in de
pen enhet Karst0.-Alen tusschen de Karnische Alpen
0.-Alpen
plateau,
^ in den Triglaw 2864 M. hoogg
(zie Pausen). —J. II
Julius, naam van 3ausen
P
1503-13, vriend van kunsten en wetenschappen,
pp
verdreef Cesare Bor
ia sloot met Maximiliaan I en
9^
Lodewijk XII in 1508 de Liga
Lodewijk
tegen
Kamerijk
g
g van Kamerijk
Venetië later met Venetië de Heilige
g Liga
gtegen
g
Frankri
k est. 21 Febr. 1513. — J. Ill, 1550-55
Jig
heropende
in 1551 het Concilie van Trente.
p
Julius Caesar. Zie Ceasar.
Juliustoren. Zie op
P Spandau.
p
in het Z. van België,
Jumet, gem.
Jumet
g
^ in de prov.
prov Honegouwen,
ouwen ten N. van Charleroi,> 28 020 inw.
Jumilla, stad in het Z.O. van Spanje,in de prov.
p
Murcia, aan de Juá 16 000 inw.
Luik, ten N.O.
illsgem. in de Belg.
Jupille,
Ju
g prov.
p
van Luik, aan de Maas en aan de lijnLuik-Maastricht> 6480 inw. • wapenfabriek.
stad in het N. van Bohemen ten
Jungbunzlau,
g
N. 0. van Praag, aan de Isar, 17 000 inw. ; textielen spiritus-industrie.
p
Jungfrau, top
^ oe
p in de
p van de Finsteraarhorn
Berner Alpen,
p ggeheel door de gletschers omgeven,
8
4167 M. hoog.
g((12,3 K.M.,
8 De Jun rauspoorwe
electrische tandradbaan)ggaat van den Kleinen
erg
letscher,
Scheide
Scheidegg
((2046 M. uit, stations :E'^
2330 M., in 1898eo
Rothstoch, 2521 M.,
p
g end;
1899; Eierwand
2867 M., 1903; Eismeer, 3162 M.,
g
j
1906; Jun rauoch
s 3420 M., en zal tot Station
Jungfraujoch
(4039 M.
worden,
M.)doorgetrokken
J
g
g
vanwaar een electr. lift (73 M. tot aan den topp zal
voeren.
JungKuhn Franz Wilhelm, D. reiziger
g en natuuronderzoeker geb. 26 Oct. 1809 te Mansfeld, werd
onderzoeker
1835 officier vanezondheid
bijJ het Ned. 0.-Ind.
g
leger
g te Batavia, bereisde, nadat hijJ in 1840 naar
Sumatra was overgeplaatst,de Batta-landen en werd
in 1842 meteolo
op Java
g p
g 'che
^ onderzoekingen
belast;^gest. 20 Apr.
p 1864 te Lembangg(Preanger
g
Regentschappen); schreef De Batta-landen in Sumatra"1847
1852-54 . In vrijdenkers»
J deners
(
)>Java"
van het vee ekringen
8 is hijJ bekend als de schrijver
lezen werk: » Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java" (4e dr. 1866).
Juni of Zomermaand, de 6e maand des 'aars, genoemd naar de Rom.odin
Juno.
8
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in Midd.-Peru,^rijk
Junin departementado
rijk aan naamste eeredienst te Rome zelfgold den in den
Junin,
P
Maxihoofdst. Cerro de Pasco.
tempel
vereerden J. Optimus
p
P
P op
P het Capitool
; zijn hoofdpriester
Junius, Brieven van, een reeks brieven, welke on- mus (den besten enootsten"
^
P
der heteudoniem
ps
Junius van 1769-72 in „The was de flamen diales". J. Pluvius (Lat. J. de Rewoord
Public Advertiser" te Londen verschenen en waarin gengever" is door Goethe een ggevleugeld
g
gealle staatsinstellingen
en hun leden,^a
ja
g
] zelfs de ko- worden.
ons zonnestelsel;
ningzonder
verschooning,
met groote
kennis
Jup
iter, de grootsteplaneetvan
P
^
^
g^
^
142 500 K.M.,
van zaken,^g
gecritiseerd werden. Volgens
^gemidq
g de nieuwere doorsnede van haar equator
onderzoekin
Ps. J
g en(Macaulayy^ T wisleton e. a.) was de delde afstand van de zon 777 mill. K.M. • omloopstijd
schriJ ver ervan Sir Philipp
22 Oct. 11 jaar en 315 dagen; rotatieduur 9 uur 55 min., 34
g
pp Francis(geb.
begeleid
door 9 manen
1740, tot 1772 een der lagere
g
g ambtenaren van het sec.; dichtheid 1,4. ZijJ
ministerie van obrlo
g, van 1773-80 lid van den waarvan de 9e ontdekt is in den nacht van 21/22
vertoont in den verrePPerv
oppersten
re
est. 23 Juni 1914); haar oppervlakte
gest.
g
PP
gs raad van Bengalen,
g eerie
kijker
donkere met den equator
parallel-loopende
1818.
ki
q
P
J
P
en en meerdere vlekken, waaronder een roode.
streepe
in het Z.W. van stres
Jiinnan Yunnan provincie
P
ook onder Planeten.
China, 369 700 K.M 2 . > 8 050 000 inw. • deze Provintusschen
cie is de rijkste
aan delfstoffen van geheel
China. De
Jura. 1) Zwitsersche J. ber
g
g
^ gketen, degrens
hoofdsi. Jiinnanfoe 200 000 inw. ; zijden stoffen, Frankrijken Zwitserland,^ strekt zich uit langs
g de
deze het Meer v. Genève verlaten
taPJ
i ten, leder- en metaalwaren; voor den buiten- Rhonenadat
(
landschen handel opengesteld zi
zijn
jn de steden Men g - heeft),het Meer v. Genève en het Meer v. Neuchátel tot aan het kanton Schaffhausen, 400 K.M.
tse Semao en Momein.
K. M. breed evormd
uit kalkmet de Hera(z. a.) der lang,
Juno,^ Oud-It. maangodin,
g
g>
g
Griekeneli'
godin van den echt en van de steen uit de Juraformatie en krijt; in het Z.O.
g Jk gesteld
g
deel ligt
top:
geboorte
J. Pronuba, Lucig (1723
P de Crêt de la Neige
g
g de hoogste
g
na Sosp
its^ als ggade van
M.. — 2) Duitsche J. of Tael-J. het zich in het
kanton Schaffhausen aan de Z $its. J. aansluitende
Jupiter
Ju
koningin
des hemels
^ hemel
p
J. Regina);
van
e9
^ patrones
P
geber e hetwelk door de Altmiihl in de Zwabische
en de Frankische J. verdeeld wordt. De Zwabische J.
het Rom. rijk J. Ca
'tolins
Capitolina
à 40 K.M. breed,, loopt
lang,
Curiti8). De huisvrouwen
210 K.M.
P van den
g
Rijn
hoogte neemt
Rijn in N.O. richtingg^; de gemiddelde
vierden haar ter eere op
g
P1
af van 900 tot 580 M. bij) Nór dlin g en ; waterscheiMrt. de Matronaliën. Haar
Donau rijk aan
diegtusschen de Neckar en den Donau;
tempel,
P^ met de aan haarge(Hohenstaufen, Hohenneuffen, Teck,
wijde
ganzen,
J
^ was op
g
P het
de
Rehberg,
Capitool.
De maand Juni
g
g
g verdeeld in de Klettgau,
P
Heg^
au de Baaralb,^ de Heubergg en de Raube-Alb,
was haar gewijd.
g J
en den Lemberg
Junot, Andoche, hertog
g^ in het N.O. ooft- en
g 1015 M. hoog
wijnteelt,
weinigg vruchtbaar en schaarsvan Abrantes Fr.eneraal
wi
g
)
^ overigens
g
,gr
bevolktotten.
— De Frankische of Franken-J.,
geb. 23 Oct. 1771 te BussyY
van de Altmiihl tot aan de Main Lichtenfels in een
le-Grand Cote d'Or), door
het dal van de
Napoleon
I in 1807 tot g ou naar het N. W.eo
p
g^
g Penden boog,
Rednitz en de Regnitz steil nederdalend.
vern.-gen. van Portegal benoemd en tot hertogg verJura,^ Fr. dep.
P en deel van Franche-Comté, 5055
797. Juno.
K.M'.
heven, moest 30 Aug.1808
> 253 000 inw. • de Jura-keten loopt
P er door;
hoofdsi. Lons-le-Saulnier.
met Wellington de convenJuraformatie,^ o ok Oólietische formatiegeheeten,
tie van Cintra sluiten, waarbijJ hij
g
J Portugal moest ontin de Jura veel voorkomende lagen der seconruimen drongg in 1810 onder Masséna weder Portugal
g
dl.
I),
binnen werd in 1811ouvern.
van IllY^
' ë voerde in daire of mezozoischetus
( fig.
P eriode (zie
g 8
g
jongere
krijt-lagen,
1812 een legerafdeeling
g
J
g
geg in Rusland aan,^ krankzinnigg schen de oudere trias- en de ]
8est. 29 Juli 1813 teMontbard. Bekend is de anecdote kenmerkt o. m. door de vele fossielen, welke erin
Zi' bestaat uit drie afd. : (van
beneden
welke verhaalt hoe J. de aandacht trok van Bona- voorkomen. Zij
(
rte. Deze dicteerde hem voor Toulon onder het naar boven : 1) Zwarte J. of Lias; 2) Bruine J. of
er en 3) Witte J. of Maim.
geschutvuur der Engelschen een brief, toen een bom Dogger
gg
(Fr. het juiste midden"),na het
Juste-milieu
insloeg
en
hen
met
zand
overdekte.
dicht bijJ
g
dat bespaart
ons de moeite jaar 1830 een uitdrukking
„Wel", zei J. kalm,^ ,^
g om het tusschen de uiterP
sten het midden houdendeolitieke
stelsel van Lozand over den brief te strooien".
P
Juppiter de It.ggod des hemels,gelijk- dewi^ ic-Philip s aan te duiden.
Jupiter
Ju
p
Justiniaansche Novellen de door keizer Justiniastaand met den Zeus (z. a.) der Grieken; heer over
hijJzegende
ze ende de velden en was de nus na 533 afgekondigde, en in den Codex Justianus
h sem en donder;
bliksem
wetten.
beschermer
van het recht;, als redder in den nood niet meer opgenomene,
bes
Pg^ opzichzelfstaande
Justinianus I,^BY zantiJ nsch keizer (527-565),^geb.
vijand met zijn
ttrof hij
g
J bliksem J. Feretrius),
J den vijand
ië^neef en opvolger
acht de terugdeinzende
rijen
tot staan J. Stator) omstr. 482 in DardaniëIllY^
bracht
J
g
en verleende de overwinning
J ggemalin Theodora oefende veel
g J. Victor). Zijnvoor- van Justines I; zijn
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invloed opP hem uit; hij
hij onderdrukte in 532 het Nikaoproer
van de renbaan-partijen
zij
P J en bracht door zijn
P
van
Belisarius en Narses na vernietiging
^g
rij der
het rijk
J der Vandalen (in 534) en van het rijk
(in 544),het grootste deel van het Westen weder onder zijn
J heerschappij. Met den Perz.
afwissekoninglt Chosrev sloot hij,
g^
J^ na een oorlog,
lende kansenevoerd
vrede in 562. Inz. is J. belt
roemd door den bouw der Sophia-kerk
(532-537)
P
en de codificatie van bet Rom. recht, door een commissie van 10 leden met Tribonianus aan het hoofd
van 530-534 tot standebracht
en in het Corpus
^
g
9'uris verzameld; ggest. 14 Nov. 565.
keizer (518-527). Zie oop
Justinus I,^ B
J
Y zanti'nsch
Byzantijnsche Bik Geschiedenis.
Justinus martyr, of de Martelaar, heilige(gedenkg g
dag14 Apr.),
P de oudste Gr. Kerkvader in de 2e
eeuw uit Sichem (Flavia NeaP olis trachtte aan te
toonera dat het Christendom de meest volkomen
was^ gest. omstr.
165 te Rome als marwijsbegeerte
g
zij echt:
telaar. Van de hem toegeschreven
werken zijn
g
apologieën en de dialoog
T hog met den Jood^p
nies.
godin
Justitia,^ (Lat.) de Theenis (z.a.) der Grieken,^g
dererechti
heid
wordt
met zwaard en weegschaal
g
^
g
g
voorgesteld.
g
Justitie, naam van een der Ned. ministerie. Het
Dep.
P van J. beheert het rechtswezen van ons land.
P zij
De werkzaamheden van dit dep.
zijn verdeeld over
alg.
g
g secretaritaat en 4 afdeelingen.
Jgeelachtig tot
glanzende
Jute,g
^J
gg
g bruine, zijdeachtig
op
gelijkende
bastvezels van verPg
J
P manillahennep
scheidenelanten
van de soort Corchorus; deze worp
vlas door braken en hekelen van
den (evenals bijJ
den houtachtig en stengel
eschetden en dienen,
g g
s onnen tot het vervaardigen
gesponnen,
g van zakken en
zij onder
balen tapijten
enz. •^ vaak ook worden zij
PJ
katoenen, wollen of linnengarens
vermengd.
g De af.g
val wordt inaPP
ierfabrieken verwerkt. (Zie fig.
g 798).
Utrecht,
Jutfaas
P
^ ggem. in het Z. van de prov.
3173 inw.; het bloeiende dorp
P J. ligtong.1 uur ten
Z. van Utrecht.
depart
art. J. in Guatamala,
Jutiapa,
p ^ hoofdP1. van het de
000 inw.

rov. omvattende
Jutl and Jyhand^ Deensche prov.,
het N. deel van het Kimbrische Schiereil. tusschen de
Noordzee en het Katte
' e kleine
g at^ benevens ee^
eilanden; 25 291 K.M'., 1 198 000 inw. • in het` midden heuvelland Eier-Bavnehó' 172 M. veel moerassen en heide nd ; in het N. kaal en in het 0.
vruchtbaar; verdeeld in 9 districten; in de eerste
eeuwen n. Chr. door de Juten, een Deenschen stam,
in bezitenomen.
g

798. Jute-plant.
P

Juvenalis,: Decimus Junius, Rom. dichter uit'Aquinum in het Volscische leefde in de laatste helft der
eerste en de eerste helft der tweede eeuw n. Chr.
60-140 n. Chr. te Rome; hij Jis de schrijver
schrijve van
satiren, waarin hij
hij de dwaasheden en het zedebederf van zijn
tijdgeeselt.
Jg
er"),
blijf er"
J' suis,s y reste(Fr. ^^Ik ben er en ik blijf
J'y
woorden van den maarschalk Mac-Mahon, welke
hij
J op
P 9 Sept. 1855 opPden door hem bestormden
Malakow (bastion van Sebastopol)
aan den opper.
P
PP
bevelhebber Pélissier schreef, toen deze hem meldde
dat de Russen den toren in de lucht konden doen
vlie8en en Mac-Mahon hem dus ontruimen moest.

8

. i .
Al >''- ^

nrorr 'n"1i11f! ' !',' I'd!' dl1' t
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.

Keulen.
stelt een Germ.
K,^ de elfde letter van het alphabet,
P
letterklank voor, die meestal uit een Indo-Germaansche 9g ontstaan. Het letterteeken zelf is ontstaan
uit de Gr. kappa. De Romeinen namen het letterteeken van de Grieken over, maar vervingen
g het bijna altoos door c.
Kasba (Ar. kubus" oorspr. oud-Ar. nationaal
heiligdom te Mekka, door Mohammed tot het voornaamste heiligdom
van den Islam en tot Kibla (punt
P
^
van oriënteering
verheven; het doel
J het gebed)
g
gbij
voor^evan den door den Mohamm.odsdienst
g
schrevenel ^
' mstocht (zie Had ^)j) is een vierhoekigg

799. De Kaaba.
g8, M. breed) in den hof van de
ggebouw (11 M. hoog,
see te Mekka. In den N.O. muur daarvan
Groots Moskee
jar, die volzich
h de z. g.
bevindt
8 Zwarte Steen Had8?
Mohamm. overleveringgbij
eM
J den bouw der K.
genede

door den engel
^^
g Gabriel aan Abraham werd gegeven.
Kaak vroeger
Kaak,
g een onteerende straf, die óf als
straf werd toegepast. De
hoofd- Of als bijkomende
misdadiger
eeni8
en J
tijdPen
openlijk
8 werd ni. gedurende
^
rinring
om den hals,,
tentoon
tentoongesteld,^ met een ijzeren

800. De Kaak.
die door een ketting
á aan een Ppaal was bevestigd of
wel met hoofd en handenestoken
in openingen
g
tusschen tweeplanken.
Deze paal
eP met het ijzeren
P
8
reedschap
P heette eveneens K. De straf is bijJ de wet
van 29 Juni 1854 afgeschaft
g
^de herinnering8eraan
leeft voort in heteze
e iemand
of iets aan (of oop>
,^
g
de K. stellen."
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ring
d gedeelte
eener kust,
Kaap,
^p^ een vooruitsP
g
meestal de uitlooPerg
van een bergketen en dus min
of meer steil uit zee oprijzend.
Kaap-Cairo-spoorweg, een door de Engelschen ontworpen
rP spoorweglijn van Alexandrië (Cairo) naar
Kaapstad,
K.M. waarvanvoorloopig
voorlooi 3205 K.
1^ ^ 9455K.M.,
M. door verkeer te water zal worden vervangen
g
Nijl en de meren gereed
zijn
(Nijl,Witte
,g
J
J
J de lijnen
Kaa
Kaapstad—Katan
s g,
K.M.),
3425 K.M. Khartoem
—
P
a
Wadihalfa (901 K.M. en Cairo—Assoean (949
K.M.).
zuidelijkzuidelijkste
voor
Kaapp de Goede Hoop.
J
p 1) Een der
gebergten van Afrika. -- 2) K. d. G. H. of K land
een derrov.
P van de Unie van Z.-Afrika (z. a.);
het oorspr.
heeft 535 746 K.M'. met
P Kaapland
P
1552 000 inw. waaronder 547 000 blanken;, verder
behooren nog
Temboeq
g tot de Pprov. 0.-Griqualand,
land
land, het Transkeidistr.,, de Walvischbaai, Pondoj
land en Br. Beetsoeanenland,
alles te zamen 717 388
K.M2., met 2 565 000 inw., w. o. 583 000 blanken.
Van de zee af stijgt
het landg,
in 3 terrassen omhoog,
waarvan de hoogste
overgaat
in de Z.-Afrik. hoogg
g
gR hoofdbronnen van
vlakte. Het klimaat is erezond
g
bestaan naast den handel: wijnbouw,
veeteelt (inz.
schapen,
ook struisvogels),veel goud- en diamantP
mijnen.
In 1907 waren er spoorwegen tot een eza Jg
menlijke
lengte
K.M.,in 1911 waren er
J
g van 5724 K.M.
13 744 K.M. telegraaflijnen.
Aan het hoofd van het
bestuur staat een administrateur
; deen
P rov. vertegeng
woordi
' telt 51
naar het Unie-parlement
gmg
P
zendt derov.
P 51 leden. De hoofdsi. is Kaapstad
P
z. a.). — KaapP de G. H. was oorspr.
P een Holl, nederzettin
door Jan van Riebeek in
zettingen werd gesticht
g
1652. In 1796 werd het land door Engeland
in bezit
g
genomen,
enomen in 1803 bij den vrede van
JAmiens
gge
teru bezet en in 1815 voor goed
P
8even, in 1806 opnieuw
g
aan Engeland
toegewezen.
Van 1836-39 verliet een
g
g
groot
oot aantal Boeren de kolonie om aan het Eng.
g bestuur te ontvluchtten (de Groote Trek") en stichtDe Kaa
kolonie
ten Transvaal en Oranje-Vrijstaat.
Kaapkoloni
langzamerhand
haar ^
grenzen uit tot de
g
Oranje-riv. in het N. en de Keiskamma-riv. in het 0.
Sinds 1853 bezit zij
J een vertegenwoordigend en
sinds 1872 een verantwoordelijkbestuur. 1 Mei 1910
is de kolonie eenrov.
van de Unie van
P geworden
g
Z.-Afrika.
de versterkte hoofdsi.
Kaapstad,^ Eng.
p
g Capetown,
van derov.
P Kaap Pde Goede HoopPin Z.-Afrika, aan
de Tafelbaai; 30 000 inw., met de voorsteden mee
155 000 inw.; zetel van het Parlement der Unie ,
sterrenwacht, stedelijk
park,
J P
^ college,
g
K.M.
Kaapverdische
eilanden,^ Port. bezitting,
g,
p
ten W. van Kaap
van
p Verde (de meest W. punt
p
Afrika
3822 K.MZ. 147 000 inw.
Afrika),
,(Portugeezen,
g ,
Negers
en mulatten);^ het grootste
eil. São Thiago.
g
^
g
De eil. leveren zout, palmolie en ricinusolie.
Kaardebol of KaardedistelDie sacusf 2- of meerjarige,
P in het wild
g Pplant, in Z.-Europa
l g ^ kruidachtige
groeiend,in andere landen later verbouwd. De uitgebloeide bloemhoofdjes, waarin de bloemen tusschen haakvormiggtoegespitste,
harde strooschubben
ges P
staan, werden vroeger
om wol te
g
g algemeen gebruikt

kaardend. i. te zuiveren en teladden
tegenw.
g
ge •
vervangen
g door stalen borstels.
Kaartel landschap
Kaarta,
P in N.W.-Afrika tusschen den Senega
ne al en de Sahara, 60 000
300 000 inw., hoofdstad Kuniakari (5000 inw.),
handelsplaats
Nioro ; sinds
P
{ g Boven-Sene1892 Fr.ouv.
gal en Nier
g .
Kaas- en Broodvolk,
^ oProerige
g boeren in het N. van
het graafsch. Holland in het
laatst der 15e eeuw.
De e
lattelandsbevolkin
g , tot wanhoopgebracht
door den stilPg
stand in beroep
P en bedrijf,
gevolgg
Hoeksche en Kag
belauwsche twisten, en de 801. Kaardebol.
daaruit voortgesproten
voort es roten
oneg
kende duurte,, kwam in opstand,
roo
, koos een brood
P
en een kaas als vaandel-symbool,
verzamelde
Y
zich in 1491 te Alkmaar, maakte zich in 1492 meester van Haarlem (waar de burgerij
g J teen
g den zin
van den schout Klaas van Ruyven
de poorten
voor
P
y
hen opende;
een afschuwelijke
afschuwelijke moordpartij
P
P J en
plundering
P
g der stad was het gevolg);
g g trok verder
naar 't Zuiden, naar Leiden en Rotterdam, waar
de aanvallers afgeslagen werden. De benden verwoestten op
P hun weg
g tal van adellijkekasteelen.
Ten slotte werd het oproer
bedwongen
P
g door Albrecht van Saksen, legeraanvoerder van keizer Maximiliaan.
Kaatsbaan, De Eed in de. Zie Frankrijk (Geschiedenis: Fr. Revolutie dl. I bladz. 521).
Kabbala,(Hebr. = „overlevering"), degeheimg
leer der Joden, een mystieke
Y
ggodsdienst-P hilosophie
die zich, in aansluitingg met de Oostersche emanatieleer, bezig
zin der Wet, de
g houdt met den geheimen
g
ma
magische
krachten van sommige
g
g namen enz. Het
meest in aanzien staat het boek Sohar.
Kabarda, bergstreek in het Russ.-Kauk. Terekgeb., door de Terek verdeeld in de Groote K. {(in het
W. en de Kleine K. (in het 0.),9800
zoogeK.M'., zoo
e,
•
naar de daar wonende Kabardi nen99
{ 000
zielen}]
, een Ts'erkessenstam;paardenteelt.
P
een dik touw van hennepP of
Kabel, in 't algemeen
g
staaldraad • soms eeneleider,
g
g
^ dienende tot geleiding
van den onderaardschen of onderzeeschen electrischen stroom bij) telegrafische
of telefonische lichtgr
of kracht-installaties ; ; ze bestaat uit koperdraden
P
enkele ofedraaide
die
g
met gummi, gutta percha
of waterdichtemaakte
g
vezelstof omgeven
geisog
leerel zijn,
J
J^ zeer dikwijls
802. Kabel.
ook door één of meer loodlagen
g tegen het indringen van vocht en met een dubbelen ijzeren
band of verzinkt ijzerdraad
ijzerdraa omwoeld
• beschadiging
gg te voorkomen, (afb. 802; transatl.
K. van 1865; L.eleider,
G. guttaperchaomhulsel;
aomhulsel;
g
^ P
eteerde henneplaag; S. omhulsel uit tien met H.e
gg
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omwonden ijzerdraden). Onderzeeteerde hennep
p
sche K. wordenele
met daarvoor bestemde ka8
belschep en. — BijJ de nieuwere telefoon-K. wordt de
isoleering
a ieromhulsels en luchtlagen
g ook door pP
8
tot standebracht.
g
Kabelbaan. Zie op
P Bergspoorwegen.
Kabellengte, voorheen de lengte der ankertouwen ,
in Nederland 255 M. • vroeger
g 235 5
g
, M. •; tegenw.
een in verschi llende landen variëerende maat.
Kabinet der Koningin,
g ^ e en der Hooge
g Colleges
g van
Staat bestemd om die werkzaamheden te verrichStaat,
ten , welke onmiddellijk
onmiddellijk onder de Koningin
gm plaats
hebben;, tevens Alg.
g Staatsarchief, belast met de bewarm
waringvan de oorspr.
P staatsstukken en met hun uitgifte aan de verrch. departmenten
van al gg. bestuur.
p
direc.,
Het K. d. K. bestaat uit een direc. ter zijde
zijde
gestaan
g
door referendarissen,
, hoofd- en adj.-commiezen.
Kaboel,^ v ersterkte hoofdsi. van Afghanistan,
g
, aan
vormt (hoofdweg
de riv. K. die den Chaibarpas
P
g tusschen Iran en Indië) en die uitmondt in den Indus ,
1761 M. boven de zee, 60 000 inw.; met fort BallaHissar, waarde Emir verblijf houdt • in 1842ged. door
verwoest;^ aardbevingg 14 Oct. 1874.
,de Engelschen
g
Kaboelistan,^ N. 0. deel (landschap
P
P en provincie)
van Afghanistan.
g
Kabylen,
g
J K'baïl, een Berbervolk in Tunis
Y ^eigenlijk
en Algerië,
^ vooral in 't kustgebergte; in Al gerië
g
760 000 zielen; van middelbareootte
gr
^ sterk gebouwd met donkerbruine tot vuil g
gele huidskleur.
-- KabY,
lig de kuststreek ten 0. en ten W. van de
Sahel (die bij
Bongiie in de Middell. Zee uitmondt),
J Bon
W. ervan ligt Klein-K., ten 0. ervan (aan de
Golf van Bougie)
Groot-K.
g
Kadaster,
Kadaster staatsinstelling,
g waarvan het doel is een
nauwkeurig
g overzicht te krijgen van de ligging,
grootte en eigenaars
van alle onroerendeg
goederen,
g
^
mede met het oog
P degrondbelasting.
g
g op
g Hiertoe
worden door de landmeters kaarten vervaardigd
g en
bïJ gP op^
bijgehouden
zoo groote schaal, dat de
grenzen
^
van ieders eigendom
duidelijk aan te geven zijn.
zijn Elke
gg
gemeente wordt verdeeld in secties, elke sectie in
nummers. Iedererceel
grond heeft dus zijn
J numP
g
of registers
mer. Naast de kaarten zijn
aan J leggers
gg
^
er ver
gelegd, waarin de namen van de eigenaars
g enaars der
schillendeerceelen
geboekt
zijn
f
J en waarin a lle verg
anderin en worden opgeteekend.
Met de bewaring
Pg
g
en instandhouding
iJ belast de bewaarg van het K. zijn
ders van het K. die in de verschillende hoofdPlaatsenevesti
g
gd zijn. In hun kantoren bevinden zich de
registers, waarin eig endomsover
YPotheg en en h
gais
ken worden opgeteekend
en waaruit de kadastrale
Pg
legg
leggers
worden aangevuld
en bijgewerkt. In iedere
g
gemeente bevindt zich ter secretarie een copi
co ie van
g
kadastralelans
en leggers,
P
gg ^ voor zooveel de
gemeente betreft. De stukken van het K. zijn publiek;
P
ieder heeft het recht er inzage
g van te nemen en er te
zijnen
koste uittreksels — extracten -- en afschrif J
ten van te laten afgeven.
In 1832 is in ons land het
g
K. voltooid.
Kadelburg,
g ^ Gustav, D. tooneekPeler en blijspelJ P
dichter,
geb. 26 Juli 1851 te Boeda-Pest, tooneel,g
speler
tot 1892, het laatst aan het D. Theater te
p
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Berlijn;
liJjn; hij
anderen):
Ber
J met anderen
J schreef(gedeeltelijk
8
Goldf ische" Groszstadtluft" Der Herr Senator", In weissen RSssl" Husarenf ieder" enz.
Kadiakgroep,
p N.-Am. eil. aan de Z.-kust van Alaska ,o; het gro
gr tste,, Kadiak,, 8 975 K.M$., 1500 Eskimo's.
KadikOi^ het Chalcedon der Ouden, T.-Alban. dorp.,
rP
ten Z. van Skoetari aan den Bosporus; 35 000 inw.
tamelijk
Kadmium (scheik. teeken Cd tamelijk
zeldzaam,
,
sterklanzend
rekbaar
metaal, ,bijnazoo wit als tin
,
8
111,55,
318°
318°,
S. G. 8,6; atoomgewicht
p
,, smeltpunt
8
kookpunt
770° ^; men verkrijgt
J het in België
p
g en 0 p bi de afscheiding
g van zink
p er-Silezië als bijproduct bij
uit zijn
J ertsen. K.-legeeringen zijn
J zeer gemakkelijk
J
g
smeltbaar: het Woodsche metaal(8 din. lood, 15 din.
bismuth,, 4 din. tin en 3 din. K. smelt bijJ 60°,, dient
en.
als metaallijmen voor lombeerin
p
g
stichter van
Kadmos(Cadmus) de legendarische
g
de Kadmeiea (Cadmea), de burcht van Thebe in
Phoenicischen koninggAgenor,
Boeotië,, zoon van
,
9
pa
werd uitgezonden
om zijn verdwenen zuster Europa
J
te zoeken en versloeg
g aan de bron van Ares in den
omtrek van het latere Thebe een draak, waarvan
hijJ de tanden uitzaaide;
^ daaruitgroeiden
g
ggeharnaste
mannen waaronder K. een steen wierp,
rP, zoodat er
onder deeharnasten
een strijd ontstond, waarbij
gJ
gedurende
bleven. K. moest nug
slechts vijf gespaard
g P
acht ]jaar Ares als slaaf dienen,
, werd koning
g van
Thebe,, kreeg
, werd later kog
g Harmonia t otgemalin,
ning van IllY^,
' ë en eindelijk door Zeus met Harveranderd. De overlevering
monia in slangen
g zegt
g
van 16 letters
nogg dat K. uit Phoenicië een alphabet
P
naar Griekenland overbracht.
naam van de sinds 1794 in Perzië
Kadsjaren,
Kads'aren
1
regeerende
Turkomeensche dynastie.
3m
g
Kaffa Gómara Z. deel van Abyssinië, vaderland
hoofdvan de koffie,, bewoond door Galla's,, vroegere
g
st. Bona nu Anderats'a. — K.,
Russ. stad ; zie Feodosia. Straat
van K. Zie Kerts'.7
Kaffeine ko eine, theine of
basis, kris9 uaranine, organische
g
talliseert in witte, als zijde
J glanzende, bitter smakende naaldjes,
J
bevindt zich in de koffieboonen,
in de thee, in de guarana, de kolaeringe hoenoot, enz., werkt in g
veelheden opwekkend,
in^ooP
^
tere dosesifti
; wordt in de artg g
seniJ mengkunde gebruikt
als midg
del tegen migraine en andere zenuwziekten.
Kaffers(van het Ar. kd ir, oneloovi e" twee Heidensche volgg
ken: de Aziat. K. (zie Kafiristan)
en de K. in Z.-O.-Afrika van
Kaapstad
tot de Delagoabaai;
de
ps
g
laatsten zijn
J van lichtbruin tot
zwartgekleurd, groot, sterk, goed
gebouwd • naar hun taal behooren
g
ze tot de Bantoe's ;, ze zijn verdeeld in 1) de Z.-O.-K. in 1904:
1 090 000) aan de ,.,kuststreek tusschen de Groote

60

KAFFERS—KACB.

Kei- en de Oemtamvoena-rivier. Hiertoe behooren: de Fin go's de Amaxosa's (in 1904: 324 000
000),
de Amatemboe's (zie Temboeland de Amapondo's (zie Pondoland en de Pondomisi's (in 0.Grivaland
; 2) de Amazoeloes of de Zoeloeka ers >
q
ong.
J tusschen de
g 500 000 zielen,^ die oorspronkelijk
p
Pongola
en de Tugelarivier
woonden, maar zich in
g
g
de 19de eeuw als de machtigste stam uitbreidden tot
aan de Delagoabaai
(Zoeloes,^ Ton g
a's' wen Zwazi's);
g
3) de Beetsjoeanen.
— De K. zijn
J meermalen in oor^
lo
loggekomen met de Boeren en de Engelschen.
g
Bi' den vrede van 1853 werd het land ten Z. van de
Bij
Gr. Kei-riv. als Eng.
g bezitting
g erkend en werd
Britsch-Kaffraria tusschen de Keiskamma- en de
Groote Keiriv.) tot een kroonkolonie verklaard; in
1865 werd het eenrov.
van de Kaapkolonie;
in 1875
P
P
nam de Eng.
in 1876
gregeering
g
g
g Fingoland,
qualand in bezit;^ in 1879 nieuwe Kafferoorlogg (zie
Zoeloeland en Zoeloe's).
Kafiristan,
in W.-Centr,-Azië aan de
^ Alpenland
P
Z. helling
g van den Hindoekoh 200 000 inw.; de bewoners Kafir (= ongeloovig en of S i'ah
^ pos'
9 Perz,
behooren tot een Indo-Germ.
» zwart ekleeden"
g
taalstam, die het naast verwant is aan de Darden
(Zie Dardistan) ená Zigeuners; het zijn
J heidenen.
K era riv. in Afrika.
Afrika. Zie Alexandra-Nijl,
Kagera,
9
Kagosjima, hoofdstad van een ken in de voorm.
Satsoema, in het Z. van het eil. Kioesioe,
JaPP
pp
64 000 inw.
Kahlenber
9^ de meeste N.O. tot aan
g Kalenber
den Donau reikende, uitlooPer van de Norische Alen voor een deel ook bekend als W eener Woud met
p^
de schoone uitzichten van den LeoP oldsberg en den
Jozefs- of Kahlenberg (483 M.).
hoofdst. der Chin. P
rov Hoprov.
Kaifong
^^
g (Kaifeng),
nan, aan de Hoangho, 200 000 inw.; van 960-1125
hoofdst. van China.
volgens het Bijbelverhaal de oudste zoon
Kain^
van Adam en Eva, een landbouwer, doodde uit nijd
J
zijn
J broeder Abel of Habel, werd ggedoemd om als
vluchtelin
vluchtelingop aarde rond te zwerven, tegen
g wrekers
beschermd door het Kainsteeken.
Kainiet, een in de bovenste lagen van vele steenzout-afzettingen
g in massa's voorkomend monoklien
mineraal, dat bestaat uit zwavelzure magnesia,
chloormagnesium
en water. Het wordt gemalen
als
8
^
kali-meststof in den handelebracht.
g
heette de joodsche
Kaiphas
of Ka afas^ Jozephus,
p
p
hoog eriester,
die Jezus veroordeelde en de PAosP
telen vervolgde;
g hijJ werd in 18 n. Chr. door den Rom.
procurator Valerius Grates benoemd en in 37 door
Vitellius afgezet.
denroconsul
g
P
Kaïroean Kairwan heilige stad van de Mohammedanen in het binnenland van Tunis 22 000 inw.
sedert 1881 door de Franschen bezet.
. 1) Stad in het T. wilajet
Kaisari Kaiseri'eh
^
J
Angora,
in het 0. van K1.-Azië aan de Karasoe en
g
aan den voet van den Erdsjias
Da h, 72 000 inw.
j Dagh
Mazaca der Oudheid, sinds Tiberius Caesarea
8geheeten. — 2) Stad in Palestina. Zie verder opP Caesarea.
Kaiserslautern stad in de BherscheRijnpalt
Rijn lts aan

riv. Waldlauter, 55 000 inw. ; sPoorweg-constructie-werkP laatsen ;; spinnerijen,
naaimachinen-fabrieken enz. ; hier behaalden de Pruisen een overwinning
de Franschen 28-30 Nov. 1793 (onder
SP
den hertog
^^k 23 Mei 1794 (onder
g van Brunswi
Móllendor 20 Sept. 1794 (onder vorst Hohenlohe1n9
el i^
en ,
Kaiserswerth., stad in de Pruis. RiJP
n rov, in het
reg.-distr. Düsseldorf, ^2800 inw., ^P
op den r.-oever van
in 1836 werd
er door Eliedner een Evang.
g.
den Rijn,
diaconnessenhuisesticht
met kweekschool voor
g
ziekenhuis en weeshuis.
onderwijzeressen,
Kajafas. Zie Kai has.
oe eti-olie etherische olie uit de bladen van
Kapo
!
ruikt
den Ka9'oep oeti-boom Melaleuca lichtgroen,
^
als kamfer, bevat cineol en dient alseneesmiddel
g
tegen
krampe
8 kiespijn,kramen
g rheumatiek,^ verlamming,
wordt ookebruikt
als middeltegen
g
g ongedierte;
g
wordt inz. opP Boeroe bereid.
Kakatoe's Cacatuidae vogelgeslacht,dat tot de
behoort, meest fraai
orde der Pa e 9p aaien (Psittaci)
(
gekleurd,kuif,
ekleurd sierlijkekuif die opgezet
Pg kan worden,
korte breede snavel, ineengedrongen lichaam; hooren thuis op
inen en in AusPPJ
^ de Phili
P de Molukken,
tralië. Heteslacht
telt verscheidene soorten.
g
Kakemono, in Japan
P een tusschen twee loodrechte
lattengespannen
schilderijt(
(in aquarel
of borduurq
P
werk dato Pg
erold
of aan den muur ehan en
g
g wordt.
KakinadaEn8. Cocanada), hoofdst. van het distr.
Godawari in hetresidentscha
PMadras in het Z.O.
P
van Voor-Indië, 48 000 inw. ; haven.
Kakkerlakken ( Blattidae insecten van deordeder
Rechtvle
(
pterg , onderscheiden zich
ugeli9en Ortho
door hunlat,
P
breed lichaam ; de
kop
is bijnageheel
Pg
door het groote
borststuk bedekt;
zij
J hebben 5geleg
dingen aan de tarsen; het zijn
) lichtschuwe,vraatzuch804. Kakkerlak (Bakkerstor).
tige
g dieren, die in
aflantaardig
plantaardigen
val leven; zij Jleggen
( à 50)) in een hard
Sg hun eieren (30
omhulsel. Tot de K. behoort de zwarte Bakkerstor,
die 's nachts rondloopt
vuil gelen kleinen D.
P en den vuilgelen
meer en meer verdringt.
g
in
Kalahari,^ Karri-Karri,^ zandige
g steppenstreek
PP
Z.-Afrika tusschen Damara-, Grootnama- en Beets^'oeanenland^ 1200 M. boven de zeer bewoond door
Bosjesmannen en Bakalaharis (Beetsjoeanen).
Bosjesmannen
1
Kalamae of Kalamata(in de Oudheid Pherae),
hoofdst. van den Gr. momos Messenië, 13 000 inw.;
haven.
Kalamazoo, stad in den staat Michig^
an in het N.
0. der Ver. Staten, aan de riv. K. (die in het Michig anmeer uitloopt), 40 000 inw.; staatskrankzinnigen ggesticht.
Kalb^ Charlotte von,ggeb. Marschalk von Ostheim,
de vriendin van Schiller, Goethe en Jean Paul
^ ggeb.
25Juli1761 teWaltershausen bij Gotha, woonde van-
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af 1787 tot aan den dood van haargemaal (in 1804)
te Weimar, stierf blind opP 12 Mei 1843 te Berlijn.
J
Kaleidoskoop,
Kaleidosk00 een in 1814 door Brewster uitgevon
den oPtisch instrument, waarin men licht verschuifbare voorwerpjes
kralen, mos) in
rP] (stukjes
] bont glas,
g
drie tegen
g elkaar aansluitende spiegels weerkaatst
ziet, zoodat zijJ tallooze fraaie figuren
g^ vormen.
Kalender middel.-Lat. calendarium, van het Lat.
tijdvak*talendas indeelingg van den tijd in bepaalde
J
P
ken. Onze tegenw. K. heeft zich uit den Rom. ontwikkeld. Tot Numa Pompilius had het Rom. jaar
slechts 10 maanden; deze voerde een maanjaar van
355 dagen
g en 12 ongelijkemaanden in, ^waarbijJ van
tijdtot tijdJ een schrikkelmaand werd ingevoegd. —
De hierdoor ontstane wanorde herstelde Julius Caesar in 46 v. Chr. door het invoeren van den z.g. Juliaanschen K.,
K. waarbijJ een gewoon
jaar
jaar 365 dagen
g
8
had om de vier jaar een schrikkeljaar 366 dagen en
zoodoende deemiddelde
lengte
3651/4
g van het jaar
] 3651
g
dagg bedroeg.
groot,
g Deze was echter 11 min. 12 sec. te ^
bi' het
tropisch zonnejaar
zonnejaar (zie op
P
P Jaar) vergeleken,
g
zoodat ten tijde
van Gregorius
XIII de voor'aarsJ
e9
J
dag-en-nacht-evening
voor den door het
8 10 dagen
g
g
concilie van Nicea (327 n. Chr.) bepaalden
21 Mrt.
P
viel ; daarom voerde dit een nauwkeuriger
g verdeewaarbij de alle vier jaar
lingsmethode in, iwaarbij
voorko] aar
mende schrikkeldag
g van den Jul. K. bijJ de seculair]'aren (die ]jaren,^ welke een eeuw afsluiten) wegvalt,
8
uitgezonderd
uit
bij
J die welke deelbaar zijn
J door 400
8
-zooals 1600, 2000 enz.. Om de voor] aars-da
g en
nacht-evenin gweer te brengen
g op
P21 Mrt, werden in
Oct. 1582 tien dagen
(van 5-14 incl.) weg8elaten.
g
Deze Gregoriaansche
K. vond in Italië,^
Spanje,Por^
to gal en in de vorige
P g ing Kath. landen zeer spoedig
gang,hij
ook in Holland en Zeeland werd hij aanstonds
ingevoerd
door toedoen van prins
Willem I (men
8
P
sprongvan
op
14 0 25 Dec. over in 1582),in Duitschland en Denemarkeneschiedde
deinvoeringin 1700;
g
in Engeland
in 1752,^ in Zweden in 1753; in Turkije
Turkij
g
hijJ naast de Hedsjra-tijdrekening
oop
]
i
J
g (zie
Aera) 1 Mrt. 1916 (1334) officieël ingevoerd.
De
g
Russen en de belijders
der Gr. kerk rekenen nog8 naar
J
den Juliaanschen K. (oude stijl)en zijn
zijndaardoor bijJ
de andere Europeesche
volken sinds Mrt. 190013
P
dagen ten achter. —- In den Joodschen K. is hetg ewone jaar een'maan'aar van 354 dagen en van 12
maanden ; om met het zonnejaar
uit te komen wordt
J
in een schrikkelperiode
van 19 jaar
bijJ elke 7 jaar
J
P
J
een maand bijgevoegd; daar nu een overtalligg jaar
]
een ewoon zoowel als een schrikkeljaar)
] een dagg
meer en een onvoltallig
een dag8 minder heeft
g jaar
]
dan een gemiddeld jaar, hebben de Joden jaren van
353, 354, 355, 383, 384 en 385 dagen. — De Mohammedanen hebben een zuiver maanjaar
; hun gewoon
]
g
jaar
'aar heeft 354, hun schrikkeljaar
355 dagen,
en
1
8^
zijn
kel'aren
zijn er elf in een periode
van 30 jaar.
De
]
]
P
RePublikeinsche K.,
K. aangenomen
door de Fr. Rep.
P
8
in 1795, had een jaar met 12 maanden Vendémiaire
Brumaire,, Primaire, Nivdse Pluvi6se V ent6se Germinai,Florial, Prairial, Messidor, Thermidor,> Pruttidor van 30 dagen
g (verdeeld in 3 decaden) en 5 of,
in schrikkeljaren
1
f 6 aanvullingsdagen, In 1806 werd
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Frankrijk
g
de Gregor.
K. weder in Frankrijk
ingevoerd.
(Zie
g
ook op
P Aera.)
Kale Sultanié^ oud-T. slot op
P de Aziat. kust van
de Dardanellen, ten 0. van de eveneens K. S.eg
noemde stad, Tsjanak
Kalessi,
^ 11000 inw.).
1
:
. „poort"),
Kalgan 'Mon g
»P
^ Chin. T s9'a^-kiakou
stad in de prov. Petsjili, in het N.O. van China,
ten Z. van den handelsstraatwegg van Pekinggnaar
Kiachta, 60 000 a 70 000 inw.
plaats in den staat W.-Australië mid.
Kalgoorlie,
g
^P
van-het gouddistr.
East-Coolgardie,
31 000
delpunt
g
P
g
inw.
oe'ew.
Kalgoe ew. Zie Kol 97
Kali of Doer ga, in de Ind. mythologie de dochter
van den Himalaja,
]^ deggemalin van iwa. In Sept.
P en
Oct. wordt ter harer
eere een 10 dagen durend feestgevierd, de
Doer9a-Poed'a
het
9^
voornaamste feest der
Hindoe's. De Thugs
z. a.) bedreven hun
moorden in haar
naam. BijJ de oude Javanen werd dezeodin
g
eveneens vereerd.
Kali. Zie Kaliumoxyd
y onder Kalium.
Kaliber,
^ middellijn
van de ziel van een
vuurwa
P en van het
Bene veld F. naar het
Bi' geschut
andere. Bij
g
wordt het K. uitge805. Kali.
drukt in c,M. in
Frankrijk
J ook in m.M.
bijv.
de beroemde soixante- quinze"^ veld ggee
J
c.M.),bij handvuurwapens
schut van 7,5 c.M.
in m.M.
P
Bij
Bi' de moderne bewapening
P
g schommelt het K.
der handvuurwapens
tusschen
P
6,5 en 8 m.M. en dat van het
veldgeschut
tusschen 7^ 5 en 8 ,5
8
c.M.
KSlidasa de beroemdste der
Indische dichters, leefde in de
806. Kaliber.
6e eeuw na Chr. Van zijn
J g edichten noemen wi'
J : de epen
P
Ra hoevam ca" en Koemar5sambh4va" het 1 rischeedicht
Me
de drama's Mlaii^^hadoeta"
8
»
g
vikágn
imitram"
Nikramorvaci" en »akoentala".
> »
Kalief (Arab.laatsvervan
8 ,er"
„opvolger"),
syp
titel van de als rechtmatige
g opvolgers van Mohammed aan het hoofd 'van den Islam staande vorsten.
De K. werden aanvankelijk
en resideerden
J gekozen
g
te Medina;^P
op A boe-Bekr volgden
Omar I, Othman
g
Ali (632-660); opP dezen laatste veroverde Moawijah
wijah(661-680) de K.-waardigheid,
die tot 750
g
aan het huis der Omaijaden bleef, tot dezen door de
Abassiden(750-1258) ten val 8ebracht werden, die
den zetel der heerschappij
verlegden
PPJ naar Bagdad
g
768. Na de veroveringgvan Bagdad
g door den Mon g.
g
vorst Hoe oe werd het Ar. kalifaat naar Cairo ver-
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plaatst (1258),^ waar het naast de wezenlijkemachte
een schaduw
hebbersi de Mamelukken z.a. slechts
s
vaneza
bezat, tot
gYp (in 1517) door den Osg g
^ Egypte
manischen sultan Selim I veroverd werd, ten wiens
behoeve de laatste der Abassiden afstand deed van
tij worden
den de sulSedert dien tijd
zijn
t K.-waardigheid.
g
te Konstantinopel
e beschouwd als de vertegenwoordigers van deze theocratische instelling
g in den
orthodoxen Islam. — Naast de orthodoxe K. hebben
ook andere linies opP deze waardigheid
aanspraak
P
g
in Spanje
gemaakt: de Omaijaden
^
P ] ten tijdeder
in Egypte
Abassiden ( 756-1031
gYP de Fatimiden
z.a. .
Kalioebieh,^Egypt.
prov.,^ vormt de Z. spits
P van de
gYP P
Nijl-delta,
927 K.M2. bebouwd land, 435 000 inw.
J
hoofdst. Benha el-Asai.
Kalisch, gouvern. in Polen, grenzend aan de Pruis.
Prov. Posen en Silezië, 11378 K.M. 2., 1127 000
inw. — De hoofdst. K. Poolsch Kalisz aan de Prosna, 43 000 inw.; 29 Oct. 1706 versloeg Augustus II
van Polen er de Zweden ondergeneraal Marde eld
28 Febr. 1813 werd er het verbondeslotent
usschen
g
Pruisen en Rusland.
Kalium (scheik. teeken K. alkali-metaal, dat in
de natuur uitsluitend in zouten voorkomt en, met
chloor en zwavelzuur verbonden, in zeewater, verder
inlantaardi
egen dierlijke lichamen ; het is het onP
misbaarste bestanddeel der voeding; wordt uit kaliumcarbonaat bereid doorloeien
met koolstof,}J
i zer,
g
carbied of magnesium. K. heeft een zilverwitten
glans en kristalliseert in octaëders;; het is wit als was
en kanesneden
worden; het S. G. is 0,568; het
g
atoomgewicht
38,82; het smelt bijJ 62° en kookt bijJ
g
667° ; het verandert aan de lucht zeer snel in hYdroxYde; in water verbrandt het aanstonds met een
rood-violette vlam en daarom bewaart men het
onderpetroleum. Het water wordt door K. ontleed
onder vorming
g van waterstof en dit ontbrandt door
deoote
vrij
^ hoeveelheid warmte, die
J komt.
^ daarbijJ
eheeten de verbin—KaliumoxYd, kortwegkaligeheeten,
dingan
K. met zuurstof, ontstaat door K. te verg
hitten in droge
g lucht, die vrijJ is van koolzuur.
Kalk, de verbinding van calcium (z. a.) met zuurstof ( calciumox yd) , in mineralogische beteekenis zooveel als koolzure K.(calciumcarbonaat),dat als kalksaai
spaat,
kalksteen marmer,
krijt,in mosselschelpen,
^P
eierschalen enz. zeer verspreid
is. Men verkrijgt
p
daaruit het calciumoxyd,
y, door het koolzuur,, door
het K.verhittingg in een K.-oven,^ eruit te verdrijven
K.,
bijtende
K. het watervrije
branden). De 9 ebrande of bijtende
J
oxyd
is eengrauw-geelachtige massa.
Y van calcium,^
In de lucht verandert K. tengevolge van het o p nemen van koolzuur en vocht tot een witpoeder;
ic aan water
wordt zijJ met een derde van haar ggewicht
overgoten,
rooie warmteover
J onder groot
^ dan verandert zij
g
gtot een wit Ppoeder9 ebluschte K.), dat
grooter
volume heeft. Om haargoedkoopheid
is dit
g
p
^
een zeer veelgebruikt hechtmiddel (met
zand en
(
water vermengd
g tot mortel),'dat s poedig
P g hard wordt.
avo) , uit N.-Amerika
Mele^ ris allo
Kalkoen (
9
p
afkomstige
els
Fazantvogel
g vogel
g van de familie der Fazant
de orde der Hoenders. De haan heeft lange
g roode

of blauwe knobbels en lellen aan kop
P en hals. De K.
kan tot 16 jaar oud worden.

807. Australische Kalkoen.
Kalklicht in 1826 voor het eerst door den Eng
ingenieur Drummond toegepast licht,
licht stralend uitt
een door een knalgasvlam
witgloeiend
g
g
gemaakten
kalkcylinder.
Y
Kalksteen sedimentairesteente
datinhoofdzaak
g
bestaat uit kalkspaat,
d. i. ; gekristalliseerde
zuivere
P
g
koolzure kalk; korrelige
poreuze K. =
9 K. = marmer, ^p
s ons- of schuimkalk.
sponsstad in het Z.O. van Zweden, hoofdst.
van het Ian K.11543
K.M2. 228 000 inw. en sta(
varnholmen vanheteil . Oland
p elPlaats ,opP het eil. Q
gescheiden door den K.-Sond ; 16000 inw. domkerk;
haven. Niet ver van K. het oude K.-slot, waar 20
Juli 1397 de Unie van K. werdesloten
(vereeniging
(
8ing
van Denemarken, Zweden en Noorwegen).
(Acorus
calamus
Kalmoes
plant behoorende tot
P
de fam. der Aronskelken, uit Indië afkomstige,
o
g, op
moerasplant in onze sloten. De worrietP
g eli'kende
J
telstok K.-wortel wordt alseneesmiddel
en voor
g
likeurbereiding
gebruikt.
gg
Kalmukken (van het Tat. Khalimak„afvalligen";
g
ze noemen zichzelf Monqol-Olrat of Oirat),), Mong.
verdeeld in 4 hoofdstammen : de Chosjoten
(„krijgslieden"), in de omstreken van het KhokoNoor Blauwe meer de Dsoengaren
in Dsoeng
ariJ;
e
n9
de D6rbóten in 0.-Turkestan en Russ. Centr.-Azië. In
Rusland wonen 191000, in China ong. 60 000 K. De
Kalmukkentaal behoort met de Mongoolsche tot den
Oeral-Altaitaalstam; de litteratuur erin bestaat inz.
uit vertalingen
g van Boeddh, geschriften.
Kalocsa,
,ggem. in het Hong.
g comitaat Pest, niet
ver van den Donau, 12 000 inw.; zetel van een R.Kath. aartsbisschop.
p
Kaloe agouvern. in het midd. van Europ.
Kaloega,
P Rusland 30 930 K.M2. 1 387 000 inw.—De hoofdst. K.,
aan de uitmonding
in de Oka,
]
g van de Jatsjenka

54 000 inw.

Kalvariknbe (van het Lat. calvaria,„schedel"),
Schedel
het BiJbelsche Golgotha,
p laats
^
9
^ d e plaats,
P
waar Jezus ekruisi werd
in de (Middeleeuwsche))
(
kunst de voorstelling
g van Christus met de boosdoe-

ners aan het kruis.

div.
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Kama of Kleine Wolga, de grootste (1.) zi riv. van
de Wolga, ontspringt in hetgoveern. Wjatka,
in het
^
0. van Rusland, mondt 90 K.M. beneden Kazan uit,
1882 K.M. lang;
P
g stoomscheepvaart.
Kama
Kama, in de Ind. m holo 'e^de god
g der. liefde,
komt overeen met den Eros der Grieken, de zoon van
rijdto eenpapegaai en wondt
Brahma en Ma 7'a. HijJop
de menschen
met zijnpijl,
J
die met bloemen omwonden is.
Kamaoen,
in Eng.Indië. Zie Koemaon.

Kameelen

(Camelidae),
zoogdierenf amilie die tot
de orde derHer808. Bactrisehe Kameel.
kauwende dieren behoort, met langen
g hals en eeltige
8 voetzolen
z. a.) en Kameel Camelus ; deze
Lama(z.
soorten Lama
laatste zijn^
groote dieren met bulten op
P den rug,
g,
boogvormig
^ gggekromden hals en een korten staart
met eenluim
aan het einde;
de wijfjes
einde;zij
zin 11
P
13 maanden drachtig,
J g ter
g^
gen één jong
wereld; de K. leven uitsluitend vanlantaardi
P
g
voedsel. De eigenlijke K. zijn wederom ver-deeld
in 2 soorten : de eenbultige
9 K. of dromedaris, (z. a.
en de tweebulti
9 e K. of Bactrische K. C. bactrileeft in Centr.-Azië en is
anus); deze is ietsooter,
gr
daar eveneens zeer nuttigg als huisdier.
dier, ong.
Kameleon Chamaeleon kruipend
P
g 30
c.M. lang,
g behoorend tot de familie der Hagedissen,
9
met driekanten, hooggewelfden
kop,
teenen
gg
P^
32+en een staart, die
zichgemakkelijkom boom^

809. Kameleon.
stammen kronkelt. Het klit
in de
g
^ uiterst langzaam
insekten met zijn
takken der boomen, vangt
J wormvormige tong,
P
gnaar buiten werpt.
P
g^die het plotseling
Het K. kan met behulpP van pigmentcellen
chromapg
tof oren van kleur wisselen. Zijn
J kleur is afhankelijk
van de temperatuur,
g^ van de ver^ van de voeding,
f
lichtingn
van de lichamelijkegesteldheid van het
gg
dier. Het K. komt inz. in Afrika en ook in Spanje
P1 e voor.
Kamenez-Podolsk,^ hoofdst. van het ouvernem.
g
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Podolië in het Z.W. van Rusland, 40 000 inw., zetel
van een Russ. aartsbisschop;
P vroeger
g een Poolsche
vesting.
Kamen: stad in het distr. Bautzen in het N.O.
van het koninkr. Saksen, aan de Zwarte Elster, als
en aardewerk-indus
g
ggem. 12 000 inw.; textiel-,, glastrie ; deeboorte
g
Plaats van Lessing.
n9
Kamerijk Fr. Cambrai,, stad in het N. van Frnk
Kamerijk,
Frankrijk
J^ hoofdsi. van het dep.P du Nord, 72 K.M. ten Z.
van Ri ssel(Lille),aan de Schelde, 28 000 inw. • belangri Jke industrie (inz. textielnijverheid);
zetel van
een aartsbisschoP . — K. het Cameracum der Romeinep later hoofdsi. van het graafsch. Cambrésis,
behoorde tot aan de 17e eeuw tot het D. rï Jk ; werd in
1677 bij
den Vrede van Nijmegen
met Frankrijk verfFrankrij
g Te K. werd 10 Dec. 1508 de Liga
g van K.gesloten tusschenaus
Julius II keizer Maximiliaan
P
II, Lodewijk
^ XIV van Frankrijk en Ferdinand den
Katholieke; deze liga
—
g was tegen
g Venetië gericht.
g
5 Aug.
g 1529 werd te K. de z.g.
g Damesvrede(z. a.)
gesloten.
Kamerik,
,ggem. in het W. van Utrecht, ten N. van
Woerden, 1979 inw.
lement.
Kameroen. Zie Supp
Dr. Heike,
Kamerlip h Onnes,
Nederl. natuurk.,
n
urk.
promoveerde in
ggeb. 21 Sept.
P 1853 te Groningen,
g ^P
1879 inde wis- en
natuurkunde,
werd in 1882
hoogleeraar
in
g
deroef
P ondervindeli ke natuurkunde en de
meteorologie te
Leiden; bekend
door de resultaten van zijn arbeid in zijn
J crYologisch laboratorium, inz. door
het feit, dat hijJ
er in 1908 in
810. Kamerlingh
slaagde
helium
g Onnes,
g
z. a.) vloeibaar
te maken; hij Jontving gin 1913 den Nobel-prijs voor
natuurkunde.
Kame
Kamers van Arbeid, colleges,
g , bestaande uit door
enarbeiders in beverkiezing
P patroons
g aangewezen
g
van vakken. ZijJ zij
zijn inp aalde vakken of groepen
gr P
bijJ de wet van den 2den Mei 1897,gewijzigd
^
g
en 28 Apr.1906.
bijJ de wetten van 3 Febr.
Het doel der Kamers van Arbeid is : de bevorderingan
de belangen
en werklieden
P
g van patroons
g
in onderlinge
midg
g samenwerkingg door de volgende
delen:
a. het verzamelen van inlichtingen
g over arbeids
aangelegenheden,te onderscheiden
in verplichte inrP
lichtin en haar door de regeering
lichtingen,
Pen
g
gen andere openbare besturenevraa
dg^
en onverplichte,
g
rP
g
^uit eigen
bevoegdheid
verzameld. Ook kunnen inlichtingen
bevoe
g
g
verstrekt worden op
of
P
P verzoek van particulieren
vereengg
in en;
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b. het dienen van advies aan de hoofden der dePa rtementen van algemeen bestuur en de besturen
vanrovinciën
en gemeenten,
^ hetzijJop
Paanvrage
g
g
P
van die autoriteiten, hetzijJ uit eigen
g beweging, ten
aanzien van alle onderwerpen,
g
^ ^ welke de belangen
van den arbeid raken.
Wanneer de inzichten eener minderheid afwijken.
van die der meerderheid is deeerste bevoegd
g in eenafblijken
zonderliJ k advies van haar gevoelen
te doen blijken;
g
het dienen van advies en het ontwerpen van
overeenkomsten en regelingen op
o verzoek van daarbi'J belanghebbenden.
g
Het woord ^^belan hebbenden"
omvat niet alleen
g
de direct bij hetJ
bedrijf betrokkenen, maar magg
ook uitgebreid
worden tot hen, die werkzaam zijn.
g
in andere bedrijven,
en
J
^ niet in de Kamer verte ggenwoordig d. De Kamer kan dus opPverzoek advies
geven
over,^ontwerpe
of regelingen ontwe n voor dienst- of
g
contracten loontabellen, werkuren, enz. ;
leerlingcontracten
het voorkomen en vereffenen vaneschillen
g
over arbeidsaangelegenheden, ool >voor zoover noodig>door te bewerken, dat een scheidsrechterlijke
uitsP
raak tusschen departijentot stand kome.
en Fabrieken. In elke
Kamers van Koophandel
p
ar dit door den ggemeenteraad in het begemeente, waar
wenschelijk wordt
van handel en nijverheid
lap gJ
eacht kan door de Koningin
geacht,
P^ een Kamer van Koophandel en Fabrieken wordenevesti
gd. Haar beg
stemmingis 1°. aan het algemeen
bestuur en aan de
g
binnen welker
g
Provinciale en emeentebesturen
gebied
zijgevestigd
op daartoe haar te
J^ hetzijJp
Jg
g zijn,
S
en hetzi Juit zichzelve, inkennene
even verlap g
gg
lichtingen
g of voor^ adviezen uit te brengen
g
g te geven,
stellen te doen over onderwerpen
J
rP van handel en ni'nijverhei beverheid • 2°.aan hen, die bijJ handel en nijverheid
zijn,
^^ zoodanige
g te doen, als
8 mededeelingen
deeze
g ^of als zijJ zelve
g de
g besturen zullen verlangen,
in het belangg van die takken van bedrijf
J nuttig8 achten. Algemeen
reglement
voor de Kamers, Kon.
g
g
besluit 4 Mei 1896; Stbl. 76).
Kamfer^ i Cam
van den K.-boom
P
p hora^ product
of Jap.
Camp hora o icinalis . Degewone
9
p K. wordt
hout gewonnen
door een rimiuit het fijngesneden
P
g
tieve sublimatie en latereraffineerd;
vormt een
g
vaste witte, doorschijnende
massa met een eigeng
J
aardigen
g
g reuk en smaak,^ lost in water maar weinig,
in alcohol, aether, vetten en aetherische olie zeer
o wordt in den vorm van K.-spiritus,
gemakkelijkop,
P
•oliën -wijn,
als een krachtig
J^ enz. aangewend
g opwekg
kend en zenuw Pprikkelend middel, ook als een middel
tegen motten. De Borneo- of Baros-K, ook wel Borneoolgeheeten, uit de stammen van Dryoba/anops
K. en wordt alleen
camp hora
^ gelijkt
g J op
g
P de gewone
in 0.-Indi ërgebruikt.
Kamille Chamonilla matricaria), behoort tot de
„korfjes
1 Pplanten" (Samengesteld-bloemigeplanten,
Com
g bloemen worden in
p^iteeën ^; de gedroogde
g
apotheken
en dro •^
' terï enverkocht om K.-thee te
Po^ J
trekkenbi Jverkoudheid, als zweetmiddel enz.). De
K.oeit
en heiden en is door haar geur
g
A
gr op akkers
emakkeli'k te onderscheiden van de op
elï gemakkelijk
P haargJ
kende Valsche K., die reukeloos is.

'o^ Jap.
Kamimoera,^ Hi
geb. 5 Mei
P admiraal,^g
1850 was in den oorlog
g Rusland (zie Buss.gteen
Jap.
Oorl bevelhebber
)bevelhebbe der 2e vloot, beschoot met
p Oorlog
eenig succes te°9o z. a.) Port Arthur en behaalde een'
gen de Russ. kruisers uit Wladiwostok.
groote
oote rivier in de resid. 0.-Kust van SuKampar,
matra in het sultanaat Siak, ontstaat uit de samenvloeiingan
de Kampar
g
p Kanan in de Kampar
P Kiri
die beide in hetouvern.
Sumatra's W.-kust ontg
springen, en mondt uit in de Straat Malakka. Een
g evaarliJ ke vloedgolf en een breede zandbank vóór
de monding maken de K.
tot een rivier van weinig
g
beteekenis.
Kamen gem. in het N.W. van de prov.
OveriJsel
Kampen,
P
omvat de stad K. de voorstad Brunnepe
Brunneehet Kamen het eiland Schokland,^ 19 881 inw.; o la den
P
I. oever van den IJsel, oudtijds
J vestinggen in de Middeleeuwen een der belangrijkste
handelssteden van
^J
ons land (werd in 1441 lid der Hanze later sterk
achteruitgegaan (in 1416: 13000 inw. ; in 1748: 5370
inw.. Na de verbetering
g van den mond van den
IJsel (1837-59) is K. weer vooruifgg
e aan. Aan de
stad behoort het Kamper-eiland(2000 H.A. met uitmuntende weiden, waarvan deacht
een ^
groot deel
P
der stedelijkeinkomsten vormt, ^zoodat er geenplaatP
seliJ ke inkomstenbelastingg geheven
behoeft te wor g
den; verder heeft men er de z.g.
g
g Broek- of burgerweiden (748 H. A),tot hetebruik
waarvan alleen
g
de 700ootbur
ers"
g gerechtigd
g
»^
g zijn.Men vindt
te K. de Theologische school der Gereformeerde
Kerken in Nederland, het Instructie-bataillon en de
Hoofdcursus (tot opleiding
P
g voor officier).
Kamerduin hooggduin aan de Noordzee,^bij
Kamperduin,
J het
gehucht
Kamp
Schoorl (ten N.W. van
g
P in de gem.
g
Alkmaar , bekend door den zeeslagg van 11 Oct. 1797,
waarin de Bataafsche vloot onder adm. de Winter
verslagen
werd door den Eng.
a. Duncan, die
g
g dm
daaroP den titel ontving
p
g van Viscount of Camperdown.
Kamerfoelie
kruiden en heesters tot de familie
p
der Capri oliaceeën behoorende. De wilde K. Lomceraericl
p ymenuet is een slingerplant, die in de
loofbosschenoeit.
^ Haar bloemen, overdaggreukelooseuren
's avonds zeer sterk, de knoppen
g
PP gaan
g
eerst teen
g den avond P en steken dan door hun
lichtgele
kleur nog
g teen
g het donkere loof af. Het is
g
dus echt een bloem voor nachtvlinders. De sappige
roode besvruchten wordenaarne
door de vogels
g
g
K.L. ca
tegen
e eten. Degewone
gegeten.
9
^i oliumgroeit
^
g
schuttingen en rieelen
• ^de bladeren ervan zijn
J aan
P
den voetaars
P ewi'ze
g J samengegroeid,zoodat het
de stengel
lijkt
g er doorheen ggaat..
J
Kamperveen em. in Overi'sel
ten Z. van KamKamperveen,
J
en 566 inw.
Py
KamthiEng . Kamp tee^ handelsst. in de En g .Ind. Centraal-Prov. in het distr. Na
er 39 000
gpo^
mw.
Kamts'atka schiereil. in het uiterste N. O. van
Kamtsjatka,
Azië, bespoeld
door de Zee van K. (Behringzee)
1^
g
in het 0. en de Zee van Ochotsk in het W. 270 000
K. M=., bergachtig,12 werkende vulkanen w. o.
de Kloets'ew So kap 4916 M.); zeer ruw klimaat.

KAMTSJATKA—KANSAS.
Het door Kamts adalen(3980 zielen), Koraken
j
en
Lamoeten bewoonde land werd in 1696 door Kozakrp behoort sinds
ken aan de Russ. kroon onderworpen,
1910 tot hetouvern.
K. en omvat 1 257 110 KM B.
g
met 36 000 inw.; hoofd P1. Petropawlowsk
aan de
P
0.-kust 1100 inw.
Saratow in het
Kamschip s tad in het ouvern.
Kamyschin,
g
Z. 0. van Rusland, aan de Wolga 16 000 inw.; rivierhaven ; belangrijkestapelplaats.
Kana,
Kane vlek in Galilee, drie uur ten N. van Nazareth bekend door de bruiloft van K., waar Jezus
water in wijn
J veranderde (Johannes 2).
Kanaan. Zie Palestina.
Kanaal, Het, het Mare Britannicum der Ouden,
Britich of Eng.
door de Engelschen
g
^ Kanaal British
Channel of English
Channel), door de Fransehen
n9
La Manche genoemd^ zeestraat tusschen Engeland
g
en Frankrijk,
J^ die den Atl. Oceaan verbindt met de
Noordzee, 560 K. M. lang,
die
gopPde smalste plaats,
P
tevens den uitgang
g g vormt, den Pas de Calais of
Straat van Dover,^ 3 3 ^ 5 K. M. breed en 55 M. diep;
P
belangrijke,
dochgevaardoor veelvuldige
g nevels g
liJkeP
passage;
g^ door 200 lichttorens verlicht.
Kanaken (d. i. Menschen" de inboorlingen der
Sandwich-eil.
Kanáris Konstanti'n Gr. zeeheld en staatsman,
Ipsara,
in 1822 in het
PPs
^ vernietigde
g
ggeb. in 1790 op
Kanaal van Chios en bijJ Tenedos,^ in 1824 bijJ Samos
een deel der T. vloot, was van 1828-31rn
gouve.
van Monemvasia, later herhaaldelijkmin.-pres.
en
P
min. van marine;
^g gest. Set.P 1877 te Athene.
Kanasawa,^ hoofdst. van den Jap.
P ken Ishikawa
oPde N.-W.-kust van het eil. Honsjioe
] of Hondo,
111000 inw.
Kanaudsj Kanods'
9 stad in het N. van VoorIndië, in de Ver. Prov. N.-W.-Prov. ; tegenw.
Agra),
g
div. Agra, 18 000 inw.
Kandahar, hoofdsi. van de prov. K. in het Z. 0.
van Afghanistan,
en de
g
^ tusschen de Argandab
g
Tarnak, 50 000 inw.; handel, ooftteelt en zi'deJ
industrie.
Kandeel, warme drank, bereid uit wijn, eierdooiers,
suiker en kaneel.
Kander, riv. in het Zwits. kanton Bern, linkerziriv.
van de Aar, stroomt door het Kanderdal,
J
mondt, na een loop
P van 44 K.M., in het Thuner
Meer uit. In het dal legt hetP
plaatsje] Kandersteg,
e9'á
waar de Liitschber unnel (z.a.) begint.
Kandi. Zie Candy.
y
oolreizi ger,
Kane,
^ E lisa Kent,
^ N.-Am. Noord P
geb.
3 Febr. 1820 te Philadelphia,
g
P ^begeleidde
g
1850-52 de door Grinnel uitgeruste
NoordpoolP
g
expeditie,
P
^ bereikte op
P de door hem zelf geleide
g
eg editie (30 Mei 1853 tot Oct. 1855) 80° 30° N.Br.;
expediti
16 Febr. 1857 te Havana; ^beschreef zijn
g
arctische reizen in twee werken (1854 en 1856).
eceri bestaande uit de bast van den
Kaneel,sspecerij
kaneelboom Cinnamonum z. a.).
Kanem^ landschaPin Midden-Soedan (Fr. Kongo),
g,
ten N. van het Tsaadmeer,> 80 000 K.M'. on g.
g
100 000 inw.(meerendeels Kanemboe's); voornaamstelaatsen
Ndsjimi
l en Mao.
P
II
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groep van ong.
Kan
-Archi
pe ^ I^P
g 30 eil., ten 0.
van Madoera, behoort tot de afd. Soemenep
P van
de resid. Madoera; voornaamste eil. Kangean,
ongg. 15 000 inw.; controleur te Ard'asa.
]
Kangoeroe,
, familie van
^ ken9'oroe of buidelhaas
g
plantenetende buideldieren z.a. gekenmerkt
door
^g
P

811. Kangoeroe.
g
een lanen
g ^dikken staart, ^lange,
g^sterke, ^tot springen
ingerichte
achterpooten en korte, zwakke voorrP
zijnschuwe dieren, die uitsluitend in
p noten. Het zin
Australië en Nieuw-Guinea voorkomen. De reuzenwordt tot 2 M. lang,
K. (Macro
g,
9giganteus)
9
90 c.M., bruin met'`s
$TIJgemengd.
g
g
eiland Ka^aroo-Island eil. voor de
Kanoeroeg
Z.-kust van Australië, 155 K.M. lap g^37 K.M.
breed; in 1802 door Flinders ontdekt; in 1897- werden er diamantenevonden.
g
Archangel,
Kanin,^ s chiereil. in het ouvern.
g
g^ in
het N. van Rusland, tusschen de Witte Zee en de
Tsjeskajabaai; 10 500 K.M'.
„konijnenKaninefaten (beter Cannene aten d.i,
vangers"), oud-Germ. volksstam, die waarschijnlijk
waarschijnlijk
in de duinstreken van N.-en Z.-Holland woonde;
woonde; zij
werden 4 n. Chr. door Tiberius onderworpen,
kwarP
teen
men onder Caligula
9
g de Romeinen in oPstand
streden in 70 onder Brinio met Civilis, vernielden
in 71 een Rom. vloot en streden voorspoedig
Po gtegen
g
de Nerviërs, Rome's bondgenooten.
g
of
stad
in
het
Z.
Kanisza, 1) NagyGroot-K.
gY
van HongarïJe, in het komitaat Zala, 27 000 inw. —
K.ggem. in Hongarije,in het
2) Oud- of Hong.
g
comitaat Bács-Bodrog , aan de Theiss, tegenover
g
en landbouw.
Nieuw-K. 17 000 inw.; scheepvaart
P
Kannanoer Eng. Cannanore), stad in het Z.W.
van Voor-Indië, in hetresidentsch.
Madras,
P
distr. Malabar, aan de Ar. Zee, 28 000 inw. ; uitvoer
van kokosnoten enePer.
P
Kannibalen. Zie Menscheneters.
Kansas, een der Ver. Staten van Amerika, in
het midd. der republiek,
212 983 K.M'.> 1 691 000
p
inw. • besproeid
door den Missouri, de Kansas en de
P
Arkansas, rijk
J aan delfstoffen; veel landbouw en
veeteelt • hoofdsi. Topeka.
— K. maakte vroeger
P
g
deel uit van de Fr. kolonie Louisiana, werd in 1854
5

66

A

KANSAS—KAPOK.

toegelaten
als territorium der Unie en in 1861 als
g
staatvri
slavernij).
t van
J
Kansas-City. 1) Stad in het midd. der Ver. Staten in den staat Missouri, aan de uitmonding
van de Kansas-riv. in den Missouri, 248 000 inw.
-- 2) Stad in Kansas, tegenover
K.-C. in Missouri,
g
82 000 inw.
prov. in het N.W. van het eigenlijke
Kansos
,P
g J
China, 351 000 K.MS., 3 808 000 inw.; hoofdst.
Lantsjëoe
aan de Hoangho.
^
g
eb. 22
Kant Immanuel,^ D. wijsgeer,
Kant,
g Apr.A 1724
te Koningsbergen,werd in
1770 hoogleeraar ald.,
g
12r.P1804. Zijn
J
groote werken : „Kritik der reinen Vernunft"(1781),Kritik
derraktischen
VerP
nunft"(1788),Kritik
der Urteilskraft"
(1790),Reli jon innerhalb der Grenzen
der blossen Vernunft"
(1793),
> Anthro Aoloin pragmatischer
Pg
8n'e
Hinsicht" (1798) zijn
812. Kant.
herhaaldelijkgedrukt.
g
— De Kantsche Wijssloot de verlichtin gs-bewegg
in " van de
begeerte
g
18e eeuw af, en was tevens het uitgangspunt van
velar wetenschappelijke
PP J richtingg in de 19e eeuw; zijJ
grondgedachte
dat de rede maat
heeft alsond
g gd is
8r g
in wetenschap en leven. ZijJ noemt zich kritische wijs^
zij de in de rede zelf opgesloten
begeerte,
Prin^
^wijl
J zij
Ag
cieA^
en de door de rede verkregen
g kennis tegenover
g
die, welke op
P ervaring
^ berust, door ontledingg van het
menschelijk
vaststelt. Ook voor de
J kenvermogen
g
der
moraal-A hiloso
g
Phie
^ waarin K. het vraagstuk
voor de theoretische rede niet te onderkennen DinbijJ hem de ,autog
gen an sich" zocht opP te lossen, gold
hij uitnomie" der rede als leidendeedachte,
wat hij
g
drukte door zijn
imperatief"
(de
J tata orischen
P
g
zedewet, die ons begeeren
beheerscht, moet overal
g
hij kwam tot de
en te allen tijde
hij
J
J geldig
g
gzijn);
„postulaten
der praktische
rede" : God, vrijheid
J
A
»P
en onsterfelijkheid.
De verbinding
J
g tusschen de
zedelijkeideeën en de wereld der verschijnselen
J
vond hijJ in de esthetische wereld.
a
Kantelberg,
y (z. a.).
g, Ho ll. naam voor Canterbury
Kanton, Chin. stad. Zie Canton.
in het N. van de prov.
Groningen,
Kantens,
^ gem.
P
g
K.,
2086 inw. nabij
P
J Warfum, omvat de dorpen
Zandeweer,
> Rottuin Stitswerd en Eppenhuizen.
AP
Kant-Laplacesch
Kant-La
lacesche theorie, de door Kant en
J weer verg lace opgestelde,
Pg
^ nu reeds gedeeltelijk
g
ouderde theorie over het ontstaan van het zonnestelsel, volgens
welke zich in een uit een gelijkmatig
g
gJ
g
met kosmische stofevulde
ruimte eerst de zon
g
door verdichting
hebben,
8
g dier stof zou gevormd
waarna zich van die verdichtingskern
^ tengevolge
van de toenemende aswentelingssnelheid
de Aplaneten
g
enlanetoïden
afscheidden, die
^ zich daarnaa Is oPzich
P
zelf staande lichamen in kringen
g
g eromheen bewogen.

Kaolien of porceleinaarde de meest zuivere,
witte,> vette leem, een product
van de verweringg
P
van veldspaat
en velde aathoudende
gesteenten
A
P
g
(granaten, porfieren); hoofdmateriaal voor de
e • vindplaatsen
o. m. in Bohemen
P
A orceleinfabricag^
en in China.
Kapelle,
Ka eilagem. in Zeeland,^ op
A het eil. Z.-Beveland,
aan de Wester-Schelde,> 3307 enw; de gem.
is samen g
K. en EversdiJ,
k
J
ggesteld uit de voorm. heerlijkheden
omvat de dorpen
rA K.,^ aan den spoorweg
A
g Bergen-opPg
Zoom--Goes en Biezelinge,
eenige
g ^
g g ehuchten.
(Gr. Ka pharnaum stad in Galilea,
Kapernaum
p
aan het Meer van Genezareth, niet ver van de uitmondingan
den Jordaan erin, verblijfplaats
van
JP
g
zijn leven; tegenw.
het einde van zijn
J ezus tegen
g
g
ruinen van Tell Hum.
Kapitaal noemt men in de staathuishoudkunde
zijn
de voorraadgoederen,
g
^ die voortbrengselen
^
van menscheliJ ken arbeid (gebouwen,
machines,
^ machines
g
werktuigen,
en tot het produceeren
^
P
g grondstoffen),
van nieuweoederen
dienen;^ in Pa
particuliere zaken
g
het vermogen,
dat, in productie-ondernemingen
P
g
g
gestoken, een bron van inkomsten vormt.
tijdhet college van kanunKapittel,
^ in vroeger
p
gg
niken, d. i. vaneesteli'ken
een canon
^die volgens
J
g
g
(regel)
samenwoonden en leefden van het kapitaal
P
g
van het K. uit schenkingen
In later tijd
g gevormd.
g
woonden de K. veelal niet meer g ezameliJ k en
leefden van hun aandeel in de inkomsten van het
Aan het hoofd van het
K., deove ofprebende.
p

^

K. stond veelal een aarts-diaken. Kerken van hoog eren rang hadden vaak zulk een K. en heeten
dan K.-kerken. Over het K. van Utrecht,^ zie oop
Utrecht. — Ook tegenw.
worden de gezamelijke
J
g
B
kanunniken van een bisdom het K,enoemd
g
r
welke naam ookeg even
wordt aan de ver gade8
g
ringan
die kanunniken met den bisschop.P — K.
g
heet ook de vergadering, die op
o gezette tijden
door
J
verschillende kloosterordenehouden
wordt, en
g
waar door de versch. waardigheidsbekleeders
en
g
afgev. onder voorzitterschap
P van den provinciaal
P
besluitenenomen,
benoeminggg
gedaan worden enz.
g
provinciale K. spreekt
men
met dezep
In tegenst.
^
P
en de andere
van 9 enerale K., als de provinciaals
P
afgevaardigden vergaderen onder voorzitterschap
F
van deneneraal
der orde,
g
Kapodistrias,
Joh.,
^
^ graaf,
g
p
^ ^ Gr. staatsman, geb.
11 Febr. 1776 te Corfu, was van 1800-07 lid van
eerin van
de Republiek
der Jon. Eil., trad in
de reg
P
g
1809 in Russ. dienst, was in 1814 en 1815 als g evolmachtigde
te Parijs
J en te Weenen werkzaam,
g
(onder o P bewerkte het herstel der Jon. Republiek
P
ereza van8
Engeland);
in 1822 nam hij ontP
ghij
slag
hij tot
g uit den Russ. dienst;^ in 1827 werd hij
P resident van den nieuwen Gr. staat benoemd
werd 9 Oct. 1831 te Nauplia
1' vermoord.

of ran
randoeboom
Kap ok^ de wol van den kapok^
boom, die o.m. op Java
Bombax een tropischen
A
veel voorkomt. De wol, die de rijpe zaden omringt,
g
is nieteschikt
om gesponnen
te worden. De K.
gP
g
is in 0.-Indië een uitvoerartikel,dat in de laatste
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jaren in belangrijkheid
toeneemt tuitvoer in 1912:
g^J
10 235 000 K.G.)
s tad in het W. van Hongarije,in het
Kaposvar,
p
1.
comitaat Somogy
p
g ^ aan de riv. Kapos
gY Sume
zijriv.
van den Donau),324 000 inw.
J
Johannes, Ned. staatsKa
ene van de Coppello,
Kappeyne
pp
te 's Gravenha ge,
man geb. 2 Oct.
man,
g^ studeerde
te Leiden in de rechten, vestigde zich te 's Gravenha gge als advokaat, werd in 1862 lid van de Tweede
Kamer was daar vanaf 1874 leider van de liberale
partij,
ter ver F
f
J^ werd in 1877 minister-president
vangg
in van Heemskerk, bracht in 1878 de herziening
J tot stand,
g onderwijs
P het lager
g der wet op
neer omdat de koningg
legde
P
g in 1879 zijnportefeuille
niet medegg
in met zijnJ voornemen om een ontwerpP
totrondwetsherzienin
gin te dienen, van 1888-93
g
was hijJ lid van de Eerste Kamer;^g
gest. 28 Juli 1895
te Amsterdam.
Kapoerthala,
p
^ v azalstaat in het N.W. van En g .rov. dej
Pendsjaab, 1632 K.M2., 314 000
Indië P
in
inw.; hoofdst. K. 19 000 inw.
Kara, riv. in het N.O. van Rusland, vormt de
N.O.ens
PP
P
gr van Europa.
Karaat (Ar. kïrdt deedroo
gde zaden van
g
den karobenboom (Ceratonia eili ua werden in
deoudlanden
van Afrika gebruikt
tot het wegen
g
g
g
vanoud
g van diamanten.
g en in Indië tot het wegen
Tegenw.
eenheid voor het wegen
g van diamanten,
g
paarlen enz., in Nederland = 205,894 mG., in
andere landen fracties van een m.G. meer of minder.
Sinds 1910 mag
gbijJ den handel in edelgesteenten
de benaming
worden voor
g ^^metriek K." gebruikt
g
eengewicht
van 0 ^2 G. (200 milligram). — K.
g
van het gehalte
is ook een eenheid tot het bepalen
g
P
e•
vanoud
waarbij
goud zonder eeniggg
bijmengsel
waarbij
g^
gewicht
steld wordt op
^ dat 1^ van zijn
J$
P 24 K. Goud,.
aan andere metalen bevat, is dusoud
g van 18 K., enz
Karabagh
^
P in het
^ (d. i. zwarte tuin" landschap
Russ.-Kaak.ouvern.
Jelisawetpol,
P^tusschen de riv.
g
Koera en Aras ; hoofd
hoofdpl
1. Sjoesja.
g
gh ^Turksche naam voor Montenegro.
Karagaheenmos (Carrageenmos of I ersch mos),
o
een ggeneesmiddel,
^ bestaande uit verschillende,^P
de Iersche kusten voorkomende
zeewieren, inz. Chondras cris cs
(fig.. 813),welt in kokend water
op
tot eengelei, wordt als afP
kooksel ofelatine
gebruikt
teg
g
gen hoest en buikloop.
P . -- 0.Ind. K. Zie A9ar•A9ar.
Kar eor e de Zwarte Georgge") of Czerny,
9
y^eigenlijk
g J George
813.
Petrowits'
en eerste
?^ bevrijder
vorst van Servië,g
eb. in 1762 Kara aheenmos.
g
te Visevci bijJ Kragoejevac,
zoon
g
van een boer,> verdreef, totoopperhoofdgekozen,
PP
van 1804-7 de Turken uit Servië, bestreed hen
in 1809-12 oPnieuw met succes, moest in 1813
voor de Turken naar Oostenrijk vluchten, viel
na zijn
24 Juli 1817 te Semendria
J terugkeer
g
door sluipmoord op
P
P last van M ilos'? Obrenowiis'?
Zijn tweede zoon was als Alexander Ka(z.a.))
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rageor
gewits'
! (z.a.) vorst van Servië; diens zoon
Peter I ( z. a.) werd 15 Juni 1903 tot koning
gge-

kozen.

Karahissar. Zie A ioem-kara-Hissar.
(d. i. Zwarte mutsen"),aan de
Karakalpaken
p

Kirgiezen
verwant nomaden-volk in Centr.-Azië,
g
vroeger
g machtig,
g later door de Chineezen onderworpen, nu in Russ.
Centr.-Azië (104 000 zielen),
>
in het khanaat Chiwa en deels ook in Boekhara.
p ezen (d. i. Zwarte Kirgiezen"),Kara-Kirgno
madenvolk van T.-Tat. stam in Russ. Centr.Azië (in hetebied
Semirjetsjensk
en Fer gana
^^
g
en in China (Koeldsja).
Karakoroem. 1) K. Moest
a9'>h„ijsgebergte"),
eb. in Centr.-Azië,^ waterscheiding
geb.
g tusschen den
Indus en het Tarimbekkenhoo te P
top de Da pPsap g(8620 M. waardoorheen de K-.
K-.paas(5580 M.)
— 2) K.,^ ruinenstad in het W. van Mongolië,
deuinhoo
en
P van de voorm. residentie-stad der
P
Mongoolsche
keizers, in het Changai-geb.
g
Karamanië landschap
P in het Z. van Klem-Azië,
hoog-voornaamste deel van het T. wilajet Konia,
g
vlakte met steppenmeren. De stad Karaman ,
ligt dicht bijJ den Taurus,
het Laranda der Ouden,^g
5000 in w.
met
Karangasem,
e e en der zes landschappen
g
PP
zelfbestuur op
P het eil. Bali (in den 0.-hoek), wordt
bestuurd door een door het Gouvernement aangestelden stedehouder.
Karafoetoe. Jap.
P naam van Sachalin (z.a.).
Karatheódo rY^ Alexander,
ge
^ T. staatsman,^ geb.
Konstantino
20 Juli 1833
te Pel uit een Fanariotenfamilie, was in 1878 de eerste Christen, die tot
chef van het dePart. van buitenl. zaken werd benoemd en tevens totedele
eerde
opPhet Berlijnsche
J
8
g
Con es, van 1885-95 vorst van Samos, van 1895
—96ouverneur
van Kreta,^g
gest. 27 Jan. 1906 te
g
KonstantinoPel,
Karats ew stad in het midd. van Rusland in
hetouvernem.
Orel, ^aan den spoorweg
g
P
gOrel-Witebsk, 19 000 inw.
(Eng. Currachee versterkte havenstad
Karats'i
J
in het W. van Eng.-Indië
g
^ in de div. Sind van het
presidentsch. BombaY>152 000 inw. • belangrijkste
^^
P
invoerhaven voor Pendsjaab.
Karavanen,
^ g rooie reisgezelschappen soms wel
tot 1000 kameelen meevoerend) in de Oostersche
landenMidd.en Voor-Azië en Afrika), die zich
(
vereen en
tot onderlinge
g beveiliging
^g
gbijJhandelsofeP ? 'rastochten. De K. staan onder een Karvan-bas 'i (d. i. bevelhebber"^ indien zijJ uit handelaars en onder een Emir-el-Hads' (d. i, vorst
dere
zij
zij uit pelgrims bestaan. Inz.
P rims" indien
^
is de K.-handel van veel
in stePP
en en woestijnen
belang.
g
Karavansera's of karavaanhuizen in het Oosten
in steden en langs
wegen
groote,
gg de groote
^
g ^
^ on
e
meubileerdeebouwen
gewoonlijk
g
:g
J bestaande uit
een vierkant middenplein
met een bron en een
P
dubbele rijJ vertrekken daaromheen,^ waarin iedere
reiziger
J intrek kan nemen. Men vindt
g kosteloos zijn
ze schier alleen nogg in Perzië.

J
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zeeKaraveel,
g
^ in de 15e en 16e eeuw grootere
scheen
bi' aande afb. stelt een der K. voor
P •^bijgaande
waarmede Columbus uitzeil-.
de opP zijnontdekkingstocht
g
naar Amerika.

Karawanken
tak der 0.-Alen in het Z.
pen
van Oostenrijk,tusschen
de Drau (brave) en de Sau
(Save) in den
(Grossen) Stou
814. Karaveel.
2239 M. hoog.
8
De K.-spoorweg
g (van Villach naar Birnbaum bijJ
po
pt er [door
een 8016 M. lanen
loopt
Assling)
g tunnel
gloo
r
doorheen.
Karbouw. Zie Bu el.
Karczag,
g^ st ad in het midd. van Hongarije,in
het comitaat Jaz ië—Groot-Koemenië—Szolnok
23 000 inw.
Kardinaal(Lat. cardinalis,
, van cardo,
^ de spil
p
waar iets om draait svroeger
g de titel van de aan een
kerk voor vast aangestelde
hoogere
, seJ
g
g
g geestelijken,
derf de lle eeuw
bePerkt tot de in
ranget
g dichtst bijJ
denus
Pa staande
priesters en diakens der kerken
van Rome en bisschoppen
in den
PP
omtrek van Rome,
Niwelke vanaus
P
colaas II in 1059
het recht kregen
denaus
P uit hun
midden te verkieZij voeren den
zen. Zij
titel van Eminentie staan
in rang
g
boven de bisschopP
J sinds
Pen en zijn
515. Kardinaal
Sixtus V 70 ineg
tal, die verdeeld
(van Ostia-Velletri,
worden in 6 K.-bisschoppen
pp
Porto-Sta. Rufina,, Sabina,, Palestrina,, Frascati en
Albano ,van wie de oudste den titel van K.-deken
genaamd
naar verschilvoert,
, 50 K.-priesters,
^
p
g
lende kerken van Rome en 14 K.-diakenen,,e
g
naamd naar kapellen
van Rome. Sedert de 12e eeuw
P
kunnen ook K. ver buiten Rome benoemd worden,
v
die, wanneer zijJ elders een bisdom besturen (bij
bi v.
Mechelen, Parijs,
J Keulen, Londen enz.), ook
niet te Rome behoeven te wonen. De K. worden
uitsluitend door denaus
P benoemd en vormen met
zij staan den
zi
hem het Heilig
9 College(K.-college);
e9
paus als raadgevend
lichaam ter zijde,
J^ staan aan
P
g
auseli'ke rechtbanken en bestuurshet hoofd PderJ

colleges
en zijn
J de voornaamste leden der con
ge
rg
heden
belast met de voor gsties. Vier K. zijnnoggen
naamste reg eerie^functies^ evenals ten tijde
J van
het bestaan van den Kerkelijken
Staat: de K.J
staatssecretaris vervult de functie van min. van
buitenl. zaken, de K.-camerlengo,
g^ die van min. van
binnenl. zaken en financiën, de K.-vice-kanselier
se
staat aan het hoofd derauseli'ke
P
J kanselarijJ en de
er
in het
K.-vicaris is delaatsvervan
P
g van den paus
P
bisdom van Rome. De dracht der K. bestaat uit een
koorkleed met langen rooden mantel en een rooden (in den Advent en in de Vasten violetter hoed
zijden
met afhangende
snoeren, ieder met 15 kwasten
Zie de fig.
Kronen). In wereldlijken
ran staande
gbijJrang
K.eli'k
uit regeerende
huizen.
g J met prinsen
P
g
Kardinaal Cardinalis vir9 inianus o f Vir9inische
nachtegaal,
een tot de vinken behoorende vogel
^
g met
een kuif, die hijJ overeind kan zetten, ,scharlakenrood met zwarten kop
het wijfje
is reebruin
P en keel;^,
de K. leeft in het Z. van N.-Amerika.
Karel,genaamd Marteel of Martel („Hamer"),
eb. omstr. 689, zoon van Pippijn
pp ^ van
Herstal,
Herstal
g
werd in 720 majordomus van het Frank. rijk,onderer
wie de Neustriërs, de Friezen en Saksers, ,zoo ook
wierp
Bourgondië,
redde door Jzijn overwinning
g
g opde Arabieren in 732 tusschen Tours en Poitiers Europa
P
van veroverin g door den Islam en liet na den dood
van Theoderik(735) den troon onbezet;• gest. 22
Oct. 741. Zijn zoons Karloman (z.a.) en Pi
i'n de
pp,^
hem oP.
Korte z. a.) volgden
g
Karel I,^ de Groots
Groote, koning
g der Franken vanaf
768, Roomsch keizer van 800-814, ,g
geb. 2 Apr.
742,
p 742
i'n^ den Korte,, werd na den dood
zoon van Pipp
van zijn
) broeder Karloman in 771 alleenheerScher. Hij
J onderwierp
P de heidensche Saksers,, die
tot 785 aangevoerd
werden door hun hertog
g
g Wittekind, na een dertig-jarigenoorlog
oorlo (772-803) en
dwong
8 hen tot het Christendom over teaan;
met de
g
Hadrian/usI
hulp
P
P van paus
bracht hij het Lon gobardenrijk
rijk ten val (in
( 774) en vereenig de het met de Frank.
monarchie. HijJ streed in 778
zonder succus tegen de Arabieren in Spanje,
P ] ontnam
hun later echter (tot 803) het
kustland tot Barcelona (de z.
. Sp. Mark), hief in 788 het
gP
hertog dom Beieren o
P , na
Thassilo II afgezet
te hebben,
g
overwon in 789 de Wilzen in
de D. Mark en drong
gbijJ zijn
strijdteen
g de Avaren tot de
Raab door, waar hij
J 796 de
Oostmark stichtte. Paus Leo 816. Karel de Groote
III kroonde hem 25 Dec. 800 (naar een afb. voorkomend op een boekband
te Rome tot keizer van het in het klooster Prom,
W.-Rom. rijk,
J
J^ waardoor zijn
thans te Trier).
macht, die zich uitstrekte in
'tN. tot aan de Eider,, in 't 0. tot aan Elbe,, Susie en
Raab, in 't Z. tot aan de Volturno en den Ebro
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en verder tot aan den Atl. Oceaan en de Middell.
Zee, nog^ aan glans
en aanzien won. HijJ beveili g^
de deenzen
door het oprichten van marken,
8rP
zorgde
stelde de stamhertogen
ter zijde,
g voor
8
de rechtsbedeeling
zend- en
Palts
^a^
^ g(gouw-,
ven: zie hiervoor P
op het art.graa ; rijksdagen),
bevorderde handel, industrie en landbouw en vooral
deeesteli
ke
kloosters en schoJ ontwikkelhi door
^
g
lentestichten eneleerde
mannen aan zijn
g
J hof te roezooals Alcuinus Paulus Diaconus, e. a. Zijn
pengZij
waren Aken,^Ingelheim
geliefkoosde verblijfplaatsen
JP
bij) Mainz,^ Herstal en N ^jmeg
en waarhi'
J een aanzien^
lijk paleis liet
bouwen, waarvan opP het Valkhof nogg
^
overblijfselen
zijn
J
J te vinden. Prof. Blok zegt van
Hij was een ggroot man,^ wien de geschieK. de G.:„Hij
verwijten,
denis weinig
op wiens karakter
P
g heeft te verwijten,
8een noemenswaardeg e smet rust ; een man, levend
inootsche
idealen • een
; vorst, die begreep, wat de
^
zijn8
maatschappij
tijdnoodig had : herstel van
PPJ in zijn
orde en rust, terugkeer
tot de veiligheid, die eenmaal
g
in het Rom. rijk
onder den heilzamen
J had geheerscht
g
druk derRom. wapenen
en die thans door het zwaard
P
der Franken zouewaarbor
d worden." -- Zijn eg8
8
schiedenis iseschreven
door zijngeheimschrijver
J
g
en schoonzoon Einhard. Van zijnzonen was Karel
;^ Lodewijk
in 811 en Pippijn
^j den
pp ^ in 810 gestorven
g
te
Vrome kroonde hij
J zelf in 813 opP den rijksdag
Aken. HijJ overleed ald. 28 Jan. 814 en werd bi'Jgezet in de kerk, die hijJ had laten bouwen. OpP aandrangan
Frederik I werd hijJ door den tegen-paus
g
Paschalis III heilig8 verklaarde.
Karel II,
3 de Kale,
, Roomsch keizer (875-877),
Lodewij den Vrome en van
8geb. in 823,^ zoon van Lodewijk
Judith,
tweede echtgenoot
g in 841
^ versloeg
g
Lodewijk den Duitscher zij
zijn halfmet zijn
) broeder Lodewijk
Lotharius bij
J Fontenoy,
g door
Y verkreeg
het verdrag
g van Verdun in 843 het W. deel van
werd door de Noormannen en
het Frank. rijk,
Arabieren in het nauwebracht
deelde in 870 te
g
d DuitMeersen (L.) Lotharingen
met Lodewijk
^jkden
g
schen; in 875 veroverde hijJ Italië en werd te Rome tot
Roomsch keizerekroond;
in 876 werd hij
hij te Anderg
O.
nach overwonnen door Lodewijks
^ zoon; ggest. 6Oct.
877 te Brios of Abrios in Z.-0.-Frankrijk.
Karel III de Dikke, Roomsch keizer (881-887),
zoon van Lodewijk
Lodewijk den Duitscher,8geb. in 839, verkreegin 865 Alamannië als erfdeel, erfde door den
Lodewij II
dood van zijn
J broeders Karloman en Lodewijk
en 882) hun landen, werd in 881 tot keizer
gekroond,
in 885 tot koningg8
van Frankrijkgekozen,
g
vereenigde
het rijk
J van Karel
^
g zoodoende nogmaals
den Groote in één hand, kocht in 882 en 886 op
onteerende voorwaarden den aftocht der Noormannen moest wegens
zijn
J onbekwaamheid oop
g
den rijksdag
in Hessen) in 887
J
^
g te Tribur (Trebur,
afstand doen,^gest.13 Jan. 888 te Neidingen
g aan den
Donau begraven
te Reichenau.
gr
Karel V, Duitsch keizer(1519-56),als Karel I
vanaf 1516 koning
^ van Spanje,
P jgeb. 24 Febr. 1500 te
Gent, zoon van Philips
p den Schoone^ aartshertog8 van
en van Johanna
Johanna,dochte
dochter van Ferdinand I
Oostenrijk,
van Isabella van Spanje, na den dood van Maxi-
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miliaan I in 1519 tot keizerekozen
^tengevolge der
^
onlusten in Spanje
P1 eerst 22 Oct. 1520 te Aken als
keizerehuldi
d; hijJriepPin 1521 den rijksdag
te
g
g^
Worms te samen om deeloofsoneeni
g
8heden bijJ
te le^Sen, onderdrukte in
1522 den opP
stand der steden in Castilië,
verdedig de in
vier oorlogen
g
Italië teen
g
Frans I van
Frankrijk
J
(1521-26,
1527-29,
1536-38,
1542-44)
werd 24 Febr.
1530 te Bolo gg
na totRoomsch
keizereg
kroond moest,
nadat hij
J in
1530 de Au gsbur gsche Confessie had verworpen,
rP
in 1532 bijJ den Neurenbergsche
geloofsvrede
het
g
g
Protestantisme erkennen; in 1535 veroverde hijJ
Tunis, onderdrukte in 1540 een opstand
te Gent,
P
deed in 1541 zonder succes een tocht tegen
g Algiers
g
en verbonden met hertogg Maurits van Saksen, overwon hij
J de Prot. vorsten van het Schmalkaldisch
Verbond bij
1547,^ vaardigd
vaardi de te
J Miihlberg
P
8 24 April
Augsburg
bur het z.. Interim
uit in 1548, werd echter
g
door den tegen
hem in opstand
g
P
g ekomenhertog Maurits van Saksen verslagen g
en genoopt
P tot het verdragg
van Passau (2 Aug.
In den strijdmet Frank8
rik
J om Metz, Toul en Verdun verliet het geluk
g
hem en hijJ
deed ten behoeve van
zijn zoon Philips
J
p
II in 1555 afstand van de Nederlanden met Bouran en Naels;
P^
g ondië, in 1556 van Spanje
P tegelijkertijd
J droeg
J broeder Ferdinand de reg hij
J aan zijn
eerie
P en trok zich terugg
g over Duitschland op
in het klooster San Juste bijJMadrid;^ hijJ overleed
aldaar 21 Sept.
met
P 1558. K. was in 1526 gehuwd
g
Isabella, Prinses van Portugal,
g die 1 Mei 1539 stierf.
Zijn zoon was Philips
Zijn
p II (z.a.) Onwettige
g kinderen
van hem waren Margaretha
van Parma ((z. a.)) en
g
don Juan van Oostenrijk (z. a.) In Duitschland werd
Ferdinand tot zijn
opvolger
o vol er
gekozen. Keizer K. V.
J
is in onzeeschiedenis
een vorst geweest
van groote
g
8T
8
beteekenis; door erfenis, koop en overwinning
g
verkreeg
HijJ
J allengs
g hij
g alle Nederl. gewesten.
g
was Nederlander vaneboorte
en aan het hof van
8
zijn
van Savoye
J oud-tante Margaretha
9
y op
P Nederl.
wijze
; hierdoor vermocht hij
J opgevoed
J in deNederl.
P8
en
een vreem8gewesten meer tot stand te brengen
gdan
den vorstelukt
zou zijn.
J Zijn
J n streven was8 e8
richt op
P centralisatie,^ nauwe vereeniging
8g der 17
gewesten en behoud van die rijkelanden voor zijn
giJ
eslacht.
In 1548 op den rijksdag
te Au
Augsburg
P
^ g
vereenigde
hij
J de z. 8+^ Bourgondische gewesten"
8
g
met de niet-Bourgondische
Friesland ,Gelre,> Utrecht
8
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'k d
laatste behoorden tot dusver tot den
Luik
(de
en
Westf aalschen kreits; de Bourg.
g waren los van het
izerri k tot een 10den (Bourg.)
keizerrijk)
g kreits van het B.
Sanctie malle
i 15499werd door de Pragmatieke
rijk;
J in
sgewesten de erfopvolgingeli
g J k geregeld : de souvereiniteit erfelijk
J verklaard in de mannelijkeen
vrouwelijkelinie des keizers. Onder zijn
J regeering
g
g
kwamen de Al gg: Staten meer dan 50 maal bijeen.
J
In 1530 stelde K. zijn
J zuster Maria,
^ koningin-te
weduwe van Hongarije,tot zijn
g
J landvoogdos
russel aan, als opvolgster van haar tante Ma r9aBrussel
retha. In 1531 stelde zij
J 3 raden in: den Raad van
Statevoor de binnenl.
zaken, de zaken van oorlogg
^
en vrede en de benoeming
g van ambtenaren),den
Raad van Financiën (bestuur der domeinen, toezicht op
P het beheer der inkomsten van den vorst)
Raad (toezicht op
izn
een den Geheimen
P
P 3justitie enpolitie welke laatste vele algemeene
verordeningen
g uitg
vaardig de. Onder K.'s regeering
g werden munten
g
o. a. de
geslagen, die voor het heele land golden,
g
rst guldens
(verkorting
g van gulden stuk of
eerste
gu
aanvankelijk ggouden, later zilveren
goudstuk), aanvankelijk
anten. Voor dijkwezen
dijkwezen en landaanwinningg werd
munten.
Over K.' 8 strijdtegen de Hervorveel gedaan. gg
e
ming^zie opPdit woord.
Karel
e VI, B uitsch keizer (17H-40),, de laatste
mannelijke linie,^g
uit de Habsburgsche
mannelijke
geb. 1 Oct.
g
I, werd in
1685 tweede zoon van keizer Leopold
p
an uitge17 03 als Karel III tot koning
g van Spanje
ge
Pl
roepen,
g (z. a.)
P^ streed in den S .PSuccessieoorlog
met afwisselendeluk
om zijn
g
J erflanden ald. en
erd in 1 7zijn
11 als opvolger van zin broeder Jozef I
werd
tot keizerekroond
g
^verkreeggbij
J den vrede van
Rastatt in 1714 alleen de Sp.
g in Italië,
P bezittingen
Napels Milaan en Sardinië, alsmede de Z. Nederlanden verwierf in 1718 bijJ den vrede te Passarowitz Belgrado, het deel N. van Servië, Temesvar
en een deel van Bosnië en Walachi'e;
J^ tengevolge
ens bevan den oorlog,
wegens
g^ 1753 uitgebroken
gde
g
hijbij
J
zettingvan den troon van Polen,^ verloor hij
den vrede te Weenen (1735) Naels
P Sicilië en een
deel van Milaan aan Spanje
g aan
P] en Lotharingen
1739,na den hernieuwden oorlogg
Frankrijk;in 1739
hij bijnaal zijn
( 1736) tegen
g de Turken,^ verloor hij
vroegere veroveringen;
g ^ hij
J overleed 20 Oct. 1740.
van de Pragmatieke
Sanctie volgde
Op
g
g
P grond
^
hem in Oostenrijk zijn
J dochter Maria Theresia
z. a.) op.
van Frankrijk 1824-30 , geb.
Karel X, koning
gg
Oct. 1757^
te Versailles, broeder van Lodewijk
van Artois,
XVI; hij
X
gr
J kreeg
g den titel van graaf
emigreerde
in 1789,^ voerde in 1792 bijJ den eersten
g
antencor Ps aan; na
inval in Frankrijkhet emi ^
Lodewijk
den dood van Lodewijk
^ X V I werd hijJ door Lodewij
tot luitenant-generaal
des rijks
X
J benoemd,
g
in 1795 ondernam hijJ vanuit Engeland
een expeditie
P
g
naar de Vendée, landde op
P het eiland Yeu, doch
trok zich spoedig
g^ zoodat Charette hem in
g terug,
P
een brief aan zijn broeder een lafaard noemde ; aante Parijs
re eerins in naam
vaardde 12 Apr.
J de regeering
P
Lodewijk XVIII, volgde
afwezigen Lodewijk
vaan den nogg afwezigen
g
0P. Eerst populair,
liet hijJ na de
dezen 16 Sept
PP
P

^

kroningg (29 Mei 1825) de reactie
vrij spel,
evrJ
p , wat aan leidinggaf
zijn val in 1830;
gg tot de Juli-revolutie ennJ
hijJ deed 2 Aug.
zijn
b e van
v n
ug afstand ten bate
Jn kleinzoon
van Chambor d (z. a.) en begaf
denaaf
^
g zich naar
Engeland,
En eland in 1832 naar Praag;
gest 6 Nov.
N 1836
g ^ est.
Giirz.
Karel I, koning
g van Gr.-Britannië en Ierland,
(1625-49),geb
1625-49 ,eb. 19 Nov. 1600 te Dunfermline
Schotland, tweede zoon en opvolger
van Jacobus
pvo ser
I,
^ ggeraakte door
zijnwillekeurige
g
maatregelen
in
g
conflict met het
Eng.. Parlement,
regeerde
11 1'aren
g
buiten dit lichaam om tot hijJ
in 1640, door het
binnenrukken
der Schotten, die
hijJ door het Presbyterianisme te
vervolgen had
verbitterd, in
Engeland,
^
geg
818. Karel I.
noodzaakt werd
het' samen te
p; in ^oorlog
roepen
1642 brak een langdurige oorlo uit tusschen hem en het leger
g van het Parlement. Na zijn
nederlaag
Y 14 Juni 1645 vluchtte hijJ naar
g bijJ Naseby
de Schotten, werd in 1647 aan het Parlement uitgeleverd 27 Jan. 1649 er door ter dood veroordeeld en
30 Jan. onthoofd (zie ook opP Groot-Brittannië en IerZinzoon Kaland, Geschiedenis,^ en op
P Cromwell). — Zijnzoo
II ( 1660-85 geb.
8
)^ 8 29 Mei 1630,^ moestgedurende
den Burgeroorlog
g vluchten, landde in 1650 in Schots
land a werd in 1651 te Scone gekroond;
3 Sept.
P 1651
g
werd hij
J door Cromwell bijJ Worcester verslagen
g en
vluchtte naar Frankrijk.Nadat het Parlement tot
had besloten, hield hijJ 29
terugroepingder Stuarts
^
Mei 1660 zijn
J intocht te Londen, sloot een nauw
verbond met Lodewijk XIV en nam diens absolutistische enedeelteli'k
J ook diens Kath. neigingen over,
g
moest, door de onfortuinlijkeoorlogen
g met de Nederlanden (1665-67 en 1672-74) ineldnood
geg
raakt de Test- en de Habeas-corpus-acte
bewilligen,
P
g
regeerde
ten slotte zonder Parlement en overl. 6
g
Febr. 1685 als belijder
van het Kath, geloof.
g
J
1863,
geb. 23 Sept.
Karet
Karel, koning van Portugal,
P 1863
g ^g
I op,
Lodewijk
volgde
P^werd
g 19 Oct. 1889 zijn
J vader Lodewijk
1 Febr. 1908 vermoord, was vanaf 22 Mei 1886eg
Amalia van Orleans-Bourbon (geb.
huwd metrinses
g
P
28 Sept. 1865),die hem twee zonen schonk kroonPhili
p! ggeb. 21 Maart 1887, eveneens
.?
Prins Lodewijk
1 Febr. 1908 vermoord,^ en koning Manuel II^ die in
Febr. 1908 den troon besteegg en bijJ de proclamatie
P
der Republiek
in Oct. 1910 van den troon vervallen
P
werd verklaard en naar Engeland
uitweek).
g
Karel I,^ koning
g 20 Apr.1839
g van Roemenië,^ geb.
te Sigmarin g^
en tweede zoon van vorst Karel Anton
van Hohenzollern-Simaringen,
nam dienst in het
n9
Pruis. leger, werd in Apr. 1866 tot vorst van Roe-
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n gemalin Elisabeth,
meniëekozen
trachtte
met zijn
^
Jg
8
• gest. Mrt. 1916) de vervon Wied(z. a. ^8
prinses
f
waarloosde sociale en economische toestanden op
te heffen, verklaarde zich in 1877 onafhankelijk
Mrt. 1881 tot koning8 van Turkije,werd 26
8e
dochter Maria stierf
J eenigste
g
1'roclameerd. Zijn
in 1874. HijJ stierf 10 Oct. 1914 opPzijn
J kasteel te
Sinala in de Karpathen
en werd opgevolgd door
P
zijn
J neef Ferdinand. Zie ook op
P Roemenië, Geschiedenis.
Karel XII,^ koning
^geb.
g van Zweden (1697-1718),
I streed
27 Dec. 1682, zoon en opvolger van Karel X
in den Noordschen Oorlog (z a.) met succes te bgen de
verbonden Denen,
> Polen en Russen, sloot 18 Aug.
g
1700 met Denemarken den vrede van Travendal,
II
versloeg
^
8 20 Nov. de Russen bijJ Narwa,^Augustus
van Polen 19 Juli 1702 bijJ Klissow,^ dwong8 in 1704
Polen Stanislaws Lezsc^ nski tot koning
8 te kiezen,
II tot in Saksen en dwongg hem
vervolgde
u9
g Augustus
in 1706 tot tienvrede van Altranstiidt
z.a.. Daarna
hij zich tekeerde hij
8en Rusland trok
in 1707 opvoorstel
van den KozakkenhetmanMaze pa naar Oekraine,
werd 8 Juli 1709
bijf Poltawa verslagen,
vluchtte
g
naar Bender in
Turkije,zette de
Porte aan tot den
oorlog
8 tegen Rusland verdedigde
g
zich met 300 man
moedig
tegen een
r8
819. Karel XII.
T. leger,
g aangerukt
8
om een bevel tot
uitzeting
werd in 1713
8
S ten uitvoer te brengen,
bijAdrianogevangen
enomen naar Demotika bi
g genomen,
8
ebracht vluchtte vandaar vermomd 22 Nov.
Pel g
1714 naar Stralsund, dat, door Denen, Saksers,
Pruisen en Russen belegerd, 23 Dec. 1715 moest
K. inmiddels gevlucht
worden overgegeven, nadat g
greep daarop
was • hij
JBrp
8
g aan,^ belegerde
p Noorwegen
Friedrichshall waar hij
J 11 Dec. 1718 door een
kogel edood
gedood werd. — Karel XIII (1809-18),
(
geb.
7 Oct. 1748,^ tweede zoon van koning
g
8 Adolf
Frederik van Zweden, hertog8 van Siidermanland,
trad na den moord oppJ
zijn broeder Gustaaf III van
1792-96 oppaan het hoofd van het regentschap
p voor
g
Gustaaf Adolf 1 V. HijJ werd na
den minderjarigen
] g
en 6 Juni 1809 kodiens onttroninggrijksbestuurder
nin8^verloor door den vrede van Frederikshamn
17 Sept.
p 1809 Finland, verkreeg in 1814 Noorwe8en;
gest. 5 Febr. 1818. — Karel XIV Johannes 1818—
44),,
Jean Baptiste
Jules Bernadotte,
!ggeb. 2
p
Jan. 1763, zoon van een rechtsgeleerde
te Pau in Z.g
FrankriJ^k nam in 1780 dienst in het Fr. leger,
g onderscheidde zich in 1796 aan den Rijn en de Main,
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werd in 1804 opperbevelhebber
in Hannover en
Pp
maarschalk; werd door Napoleon
I in 1806 tot vorst
p
van Pontecorvo verheven, dwongg in 1806 Blucher tot
de capitulatie
van Ratekau, nam in 1809 in den oor
P
lo tegen Oostenrijkdeel8g
aan den slag van Wagram
log
gr
werd 21 Aug.
door de Stenden tottroonsopvoltroonso volg
ging
8
88daar nogg hetzelfde jaar
]
g in Zweden gekozen,
metoedvinden
van Napoleon
heen,, trad tot het Prop
g
testantisme over,
nam, na adoPtatie
door Karel XIII,
den naam aan van
Karel Johannes.
Hi' handhaafde koHij
nin
g Karel XIII
krachtig8tegenover
g
In 1813
Napoleon.
p
verklaarde Zweden
Frankrijkden oorlo8en voerde K. het
Noorderleger
der
g
Verbondenen aan
Napoleon,
tegen
^
g
had een beslissend 820. Karel XIV Johannes
aandeel in de over(Bernadotte).
winninger
Verg
zijn
en bij
eelde echter
door zi
bonden
bJ
J Leipzig,sspeeld
vannoorlog gvoeren een dubbelzinnige,
g ,
trage
g wijze
'ngw
e ende
vrede van Kie
verdenkt
kk rol. Bij den
J
n 1814, dwong
hij Denemarken tot afstand
Jan.
14 J
g hi
I
van Noorwegen,
g 5 Febr. 1818 Karel XIII
gen volde
op
n rijken,
estoffelijk
bevorderde hun stoffelijke
in de beide
welvaart;
est. 8 Mrt. 1844 te Stockholm. —
gest
e
eb. 3 Mei 1826, zoon en
(1859-72), geb.
l XV 1859-72
aanhanger
opvolger
g der
p g r van Oscar I, ijverig
, onder hem werd 1865-66
S candinavische ideeën;
de hervorming
doorgezet;
gest
8
^
8
g der Zw. grondwet
mannelijk naza18 Sept.
g 1872 te Malmö zonder mannelijke
en dichter bekend. Zijn
K. is ook als schrijver
broeder volde
hem Po als Oscar II.
8
Karel Albert, koning
g
8 van Sardinië( 1831-49 , geb
prins van Sa,p
20ct. 1798, zoon van Karel Emanuel,
o -Carr gnan • door koning Victor Emanuel I, welke
vye
13 Mrt. 1821 afstand deed, tot reent
g benoemd,
kondigde
. grondwet af, legde
g echter, omdat
ko
J de Sp^
g hij
ditto
niet de goedkeuring
g verwierf, reeds
g
g des konings
21rt.
M het regentschap
pneer; hijJ werd in 1829 stadg
houder van Sardinië, kwam in 1831 aan de reg eerieg,
handhaafde aanvankelijk het absolutisch re gee8
ringsstelsel^g
gaf in 1848 zijn
J land een grondwet,
^d
verklaarde 23 Mrt. den oorlogg aan Oostenrijk,werd
wegens
zijnsuccessen het zwaard van Italië" 8eg^^
noemd • bij
J Custozza 25 Juli 1848 overwonnen en
tot een wapenstilstand
genoodzaakt,
begon
g hijJ in
g
^
P
9bij
1849
den oorlogg opnieuw; bi Novara andermaal
regeering
lede hi
eerie ne der en
verslagen,legde
hij23 Mrt. de re
overl. 28 Juli 1849 te Oporto.
Zijnopvolger was
P
Victor Emanuel II.
pretendent naar den troon van Gr.r Eduard,
Karel
d
Brittannië en Ierland, kleinzoon van Jcobus II,
zoon van Jacobus Eduard,ggeb. 31 Dec. 1720 te Rome,
als laatste afstammeling van het huis Stuart
poogdeg
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zijn
•; hij
J rechten op
g troon te doen gelden
P den Eng.
g
landde 1745 in Schotland, drongg
Engeland
binnen,
g
door den hertog
werd 27 Apr.
P
g van Cumberland
bij
J Culloden verslagen,
g ^ ontkwam naar Frankrijk,
leefde in Italië onder den naam vangraaf vanAlbany,
y,
huwde in 1772 met eenprinses
van Stolberg-Gedern;
9
P
g sst. 30 Jan. 1788 te Rome.
1467-Karel de Stoute, hertog
g van Bourgondië
g
77 geb. 10J
Nov. 1432 ^
te Dijon, zoon van hertogg
Phili ps den Goede (uit het huis Valois) en van Isabella van Portugal, richtte in
Lodewijk
1465 tegen
^ XI van
g
Frankrijk, de Ligue
Frankrijk,
g du bien
public oPom de rechten der
leenmannen tegenover
de
g
kroon te handhaven, versloeg
den koningg bij) Monthéry,
Y verkreegbijJden vrede van Conflans deraafsch.
Boulogne,
g
gn,
Guines en Ponthieu, volde
g
in 1467 zijn
J vader op
p in Bourgondië Vlaanderen, Mechelen Franche-Comté en Artois,
Brabant, Limburgg en Antwer- 821. Karel de Stoute.
pen, Henegouwen, Holland en
P
Zeeland, Namen en Luxemburg,
g^ dwong in 1468 Loderechtenpop Bour
wijk
J
g on,? XI afstand te doen van zijn
dië nam hem zelf te Luik, dat door den Fr. koningg tot
opstand
aangezet
was, gevangen
g en zou hem, zonder
P
g
g
den raad van zijn
J raadsheer Comines, ter dood veroordeeld hebben. Luik werd streng
gestraft. In
gg
1450 werd K. door Lodewijk
J verklaard.
3 vogelvrij
g
In 1475 veroverde hij,
te
g
J na een verbond gesloten
Lotharingen,
hebben met Eduard IV van Engeland,
g
g
dat zijn
J N. staten van de Z. scheidde, en waarvan het
bezit hem veel waard was, daar hijJzijn
J landen
tot één koninkrijkwilde vereen gen. In 1472 was
dat
hij
J met keizer Frederik III overeengekomen
g
deze hem te Trier tot koninggzou kronen, Frederiks
zoon Maximiliaan zou dan met K. 's dochter Maria
trouwen. Doch de keizer, die reden had om te
gelooven dat dit huwelijkniet zou doorgaan, versg
liet Trier daags
g voor de kroning.
g Oostenrijk,
J^ Baden,
Bazel, een deel van den Elzas en de Zwits. kantons
sloten onder leidingg van Frankrijkeen verbond
tegen
Toen K. zich, na Lotharingen
g
g
g Bourgondië.
veroverd te hebben, teen
g de Zwits. kantons richtte,
leed hijJ 1 Mrt. 1476 bijJ Granson en 22 Juni d.a.v.
bij
g HijJ zocht troost
J Murten een zware nederlaag.
in den drank, leefde eenaar maanden opp een afels en kasteel in de Jura zonder iemand te wilgelegen
len zien. Tegen den
winter sloeg
hij het belegg
g
J
voor Nancy
n9 trok met een
Y ;; René van Lotharingen
overmacht van Duitschers en Zwitsers teen
g hem
Campo
am Basso liep
op;
P in den
P^zijn
J vertrouweling
gC
slag
over; een
J naar den vijand
g met zijn
J ruiterij
K. sneuvelde.
g
P snek beving
g de Bourgondiërsen
lijkop
Twee dagen
het ijs
g later vond men zijn
J lijk
P
van een viJver, naakt uit geschud en half door de
wolven verslonden. Zijn
J dochter Maria c(z. a.)
volgde hem op.
g
P K. zorgde
g vooral voor de belangen
van het leger,
g
g ^ hijJ wierf huurbenden aan,^ regelde

den krijgsdienst zijner leenmannen. Z ijn benden
van ordonnantie" vormden een staand leer,
g^ dat
tot 100 000 man telde.
Karel van E9mont, hertogvan Gelder, zoon van
hertog
^ ggeb.
g Adolf (z.a.) en Catharina van Bourbon,
9 Nov. 1467 te Arnhem, streed in 1487 met .Maximiliaan van Oostenrijk
Oostenrijk
tegen
J^ werd in den
g Frankrijk,
slag van Béthune
gevangen
genomen en 5 jaar
lang
jaar
g
g
g g
aan het Fr. Hofehouden.
Bij JJ
zijn terugkeer
in 1492
g
g
in Gelderland als hertoggehuldigd,
gg
g ^ raakte Jhij saloe
P dig,
in een strijdmet het Oostenr. Huis z.a die 50
duurde. Zijn beroemde veldheer was Maarten van
Rossum (z.a.). K. werd in zijn
strijd te en MaximiJtege
bijgestaan
door Lodewijk
Jg
^ XII van Frankrijk.
HijJ streed meestal met succes, deed herhaalde invallen in Holland en veroverde zelfs eenmaal een
voorstad van Amsterdam. In Aug.
g 1513 sloot hijJ
een 4-jarig
Margare] g bestand met de landvoogdes
g
y are
tha en trok in
hetzelfde jaar
met 6000 man
naar Italië om
den koning
g van
Frankrijkte helP en teen
g den
keizer, denaus
P
en de Zwitsers.
In de Nederlanden tere
ggekeerd maaktehijJ
zich meester van
Gronin
g en en
van een deel van
Friesland. Van
1524-27 sloot
822. Karel van Egmond.
hijJ weer een beg
stand, hervatte
n` Oct.1528 op
daarna den oorlog,
harde
g^ iPar
voor
waarden vrede sluiten met keizer Karel V.Weldraverbrak hijJ dien vrede weer, doch werd in Oct.1536 cijnsbaar aan zijn
In 1537 wilde hijJ een nieuwen
J vijand.
J
inval doen in Groningen
g en Friesland, die echter
mislukte. HijJ werd genoodzaakt
zijn
g
J land voor een
jaargeld
van 40 000 gld.
er
]
g
g af te staan en Willem, hto gvan Kleef en Gulik, als „beschermheer" van zijn
land te erkennen. Hij
Hi' stierf 30 Juni 1538 te Arnhem.
Karel,^ aartshertogg van Oostenrijk,
J^ hertogg van Teschen> keiz. veldmaarschalk,
>ggeb. 5 Sept.
P 1771 te
Florence, derde zoon van keizer Leopold II,^ versloegg
in 1796 als opperbevelhebber
van het Oostenr. leger,
PP
g
Jourdan bijJ Teining,
g^Amber gen Würzburg,
g^ 1799
andermaal bijJ Ostrach, Pfullendorf en Stockach, werd
in 1805 min. van oorlogaarna
bevelhebber in Italië
g^
tegen
I bijJ Asg Masséna,^ overwon in 1809 Napoleon
p
era en
Essling (21 en 22 Mei),^g na de nederlaagg
g
bij
J Wagram
t(5 en 6 Juli 1809) zijn
J waardigheden
g
^
neder, woonde te Teschen en te Weenen,est.
P
g 30 April
1847.
Karelië vroeger het Z.O. deel van Finland, tusschen het Ladogameer
en de z.g.
g
6 Karelische ^Korelischa kust van de Witte Zee, bewoond door de Kare-
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liërs (zie Finnen), behoort sedert 1721 en 1809 aan
Rusland.
Karimata-eilanden, eil.-^oePopPde W.-kust van
Borneo, waarvan het voorn. Groot-Karimata is met
den kampong
^Zij
J ressorteeren onder de
p g Padang.
W.-Afd. van Borneo.
en Oost.-Hon g. kroonland ;
Karinthië, hertogdom
g
327 K.Ms., 396 000 inw.(3/4Duitschers, de rest
Slowenen; 24 000 Hervormden),
meest hooggeber e tusschen de Norische of Karinthisch-Stiermarksche
Alpen
(Hooge
e
g Tauernmet den Grossglockner 3798 M.), de Karinthische of Karnische Alen
P (met de
Karawanken) en de Steiner-Alen;
P
door de Drau en haar nevenrivieren
doorsneden; meest bosch, as- en
ri ke veeweiland, waardoor belan8J
teeltaarden
. Grondwet van 26
P
823.
Febr. 1861 en 25 Mei 1884; landdag Wapen van
P
(27 leden); in het Huis van Af g e- Karinthië.
vaardig den door 10 leden verte
g enwoordigd;^ hoofdstad Klagenfurt; het
wapen
is een gedeeld
schild,^ links opP een gouden
g
g
p
veld drie zwarte leeuwen, rechts opP een rood
veld,
veld een zilveren dwarsbalkf i g. 823); landskleuren
rood-wit. — De laatste hertogg, lrich III, liet K.
in 1269 na aan koning
g Ottokar II van Bohemen;
toen deze overwonnen werd, kwam het in 1276 aan
het D. rijk;
van
J^ van 1286-1335 aan de graven
^
Tirol na 1335 aan Oostenrijk;^ sinds 1849 afz.
kroonland.
Karische Zee, deel van de N.-IJszee, tusschen de
eilanden Nova-Zembla en Waigatsj
g J in het W. en het
schiereil. Jalmal in het 0.
Karische of Bagdarazsche Golf, het Z.O. deel van
de Karische Zee; Karische Straat of IJzeren Poort
tusschen Waigatsj
g J en Nova-Zembla.
Karloman, zoon van Karel Martel, erfde Austrasië,
Alemannië en Thiirin8en, ging in 750 als monnik
naar Monte Cassino • est.17
Aug. 754 te Vienne.—K.,,
g
tweede zoon van koning
ppr broeder van Karel
gPippijn,
den Groote verkreeg
g in 768 een ggedeelte van Aquitanië Bourgondië, Elzas en Alemannië; gest. 4 Dec.
771. — K. zoon van Lodewijk den Duitscher; deze
kreeg
g na diens dood in 876 Beieren en de 0. Marken,
werd in 877 te Pavia ook als koning
g van Italiëg ekroond stond dit in 879 af aan Karel III, terwijl
hij stierf in 880.
Beieren aan Lodewijk
^ III kwam, hij
Karlowitz,^ Hong.
g Karldcza stad in het komitaat
S mië in Kroatië-Slavonië, aan den Donau, 6000
Syrmi
• 26 Jan.1699 vrede van K. tusschen Oostenrijk,
Rusland, Polen en Venetië eener- en Turkije anderziJ ds.
de
Karlsbad stad in N.-Bohemen, aan de Telen
P
17 000 inw.; een der beroemdste Europ.
E
Eger,
P badlaatsen jaarl. ong.
plaatsen,
g 65 000 badgasten). Onder de
warme alcalischelauberzoutbronnen
(36-37°
g
de Keizer Karel-,
Frans Jozef-,
C. zijnde Sprudel-,
P
>
de Markt-, Muhl- en de Slotbron de voornaamste.
dat door
Het z..
g Karlsbaderzout of Sprudelzout,
p
verdamping
P g en kristallisatie van het mineraalwa-
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ter wordt verkregen,
J hier
g ^ en het mineraalwater zijn
belangrijke
belan
handelsartikelen.
8^J
Karisbor
g^ Zweedsche vesting,
g g op
g^ gelegen
P de rots
Vitas, den W. van het Wetter-meer, hoofddeP8t
van het Zweedsche leer.
g
ula ehérvdr stad en vesting
Karlsbur Hong.
g
g
in het Zevenburgsch comitaat
Unterweissenburg,
g,
aan de Maros ; 12 000 inw., voorheen universiteitsstad.
Karlskrona, hoofdst. van het Ian K. of Blekinge
z. a.),
het Z. van Zweden aan de Oostzee, opp het
>
eil. TrossSn, 27 000 inw. • voornaamste marinehaven
met dokken en werven.
Karlsruhe, hoofd- en residentiest. van hetoothertogd. Baden,^ aan den Hardtwald,^ in 1715 aangelegd,
le d, (in 1910) met Beiertheim, Rintheim en RisPpurr 134 000 inw.^ techn. hoogeschool
met boschp
g
bouwacademie hof- en landsbibliotheek (160 000
dln ; industrie.
Karlstadt, eigenlijk Andreas Bodenstein, D. Hervormer, geb.
g omstr. 148 te Karlstadt in Frankenland
werd in 1504 hoogleeraar,
in 1513 ook aartsdiaken te
g
Wittenber
te Leipzig
Wittenberg;; disputeerde
Pg naast Luther
P
teen
g Eck veroorzaakte in 1522 den beeldenstorm
te Wittenberg,was daarnapredikant
te Orlamiinde
P
hi' in 1524 verdreven werd • na een avonvanwaar hij
tuurliJ k leven en gestadigen
8 strijd met Luther over
g
het Avondmaal, stierf hij
enPrediJ als hoogleeraar
^
kant (vanaf 1534) te Bazel ald. 28 Dec. 1541.
Karlstadt hoofdst. van het Ian K. of Wermland
(z. a.) in het Z.W. van Zweden, aan de uitmonding
van de Klar-Elf in het Vener-meer, op het eil.
Tingg
valla, 18 000 inw.
hoofddo ma
Karma (Sanskr. karman,„daad"),g
van het Brahmaisme, het Boeddhisme en Ds'ainisme ^p
speelt ook in de moderne theosophie
p een rol, leert
dat het lot van den mensch afhangt
van zijnJ daden
in vroegere
levens.
g
Karmel
,8gebergte in Palestina ten N.W. van de
vlakte van Jizreël, 20 K. M. lang, tot 552
M. hoog
g
kalksteengrotten; stamklooster der Karmelieten (in
1828 herbouwd).
Karmelieten, of Orde van Onze Lieve Vrouw van
den berg
9 Karmel, monnikenorde, als kluizenaarsvereenigingg
gesticht op pden berggKarmel omstr. 1156
Honorius III bekrachtigd,
in 1224 doorpaus
P
g in 1238
—44 naar Eurofa overgeplant, in 1247 in een bedelzij vervormde zich na verschillenorde veranderd; zij
de schommelingen
g in twee verschillende corg allengs
P oraties : 1) de Observanten of Barrevoeter-K. ; 2)
de Conventueelen of Geschoeide K. met minder
strengen regel. Voor de leeken werd in de laatste
helft der 15e eeuw de derde orde van den Karmel
oPg
ericht ; deze Tertiarissen hebben sedert 1635 met
zelfstandigen
reel.
De Karmelitessen-Orde is in
g
g
1452 door den Karmelieten generaal
Joës Soreth in
g
Frankrijkgesticht.
g
Karnak. 1) K. (K.-Logone), hoofdstad. van het
Afr.landsch. Logone (Soedan, Kameroen),12 h15000
inw. — 2) Egypt.
bijJhet oude Thebe^op
p den
rP
gYP dorp
(zie de plaat
r.-oever van den Nijl,Ammon=tempel
$eP
E
t, kunst); in de ruinen deed Legrain
Egypt.
in 1903
e9
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Alpen
—04 een belangrijkevondst van standbeelden). de Z. rand in de Transsylvanische
P tot boven
Y
Nego
of 2544 M.
2500 M.Fogarascherg giber e in
Karnatak En g. Carnatic), div. van hetpresident.
P
^ den Ne
den Grooten Oorlogg is tusschen de Russ. en de D.schapP BombayY in Eng.-Indië,
3866 K.M 2. 2 843 000
g
Oostenr. legers
felggestreden om de K.-assen:
den
g
P
Doekla-pas
groep
0.-Alen
Karnische Alpen,
p 9 gr
P der Kalkalpen
P
P
P en den LuPkow- Pas in de 0.-Beskiden,
aan deenzen
van Karinthië, Tyrol
en Venetië, den Oessok-pas
en den W
P asin de WoudkarY czowy
P
^
worden verdeeld in Gailtaler Alpen, tusschen Drau paten.
carpp io , zoetwatervisch, behooen GailSands Pitz 2813 M.), Karnische Hoofdketen,
Karper
yp
^(Cyprinus
100 K.M. lang
g
g (Kellerwand 2813 M. Paralba 2694 rend tot de orde der Beenvisschen (Teleostei, zooezij gr
graten van been hebben alles-etenM. en de Karawanken(z. a., in den Grossen Stou heeten omdat zij
de visch, die in stilstaand of langzaam
stroomend
2239 M. hoog).
g
g
Karolingen (oorspr. Pippijnen, later Arnol á en
weer later K.), Frankischeslacht
dat na den val
g
der Merovingen
a.) vanaf 752 in het Frank. rijk
n9
J
heerschte. Voor stamvader wordtehouden
bisschop
P
Arnulf van Metz gest. 641 ^wiens zoon,^ Anse9isil
in van Lanhuwde met Begga, de dochter van Pipp
in Austrasië onder Dagobert
I. Hun
den, majordomus
J
a9
over alle
zoon Pippijn
J
pp ^ van Herstal werd majordomus
drie de deelera des rijks,
zijn natuurlijke
J
J^ evenals ook zijn
zoon Karel Marteel; van de zonen des laatsten werd
Pippijn
824. Karper.
pp ^ de Korte nadat Karloman in 747 monnik was
P
Hij
ggeworden,^ heerscher over het ggeheele rijk.
J
J stiet
water
leeft;
30-40
c.M.
lang;
den laatsten Merovinger,
g ^de rug gis donkergrijs
g^ Childerik III,, van den
en de buik zijnJgeelachtig.
troon en liet zich in 752 als Frankisch koningkronen. tot bruin, de zijden
g
8 Het
eitjes. Wegens
het smakegens
on g.g700 000 eitjes.
Hem volgden
op
zijn zonen Karloman(gest
est. 771) en wijfje legt
PJ
g
de Groote, die de waardegheid van Roomsch kei- like
J voedsel^ dat zijJ levert, wordt deze vischsoort
veeleteeld.
zer verwierf en naarwien heteslacht
genoemdwerd.
g
g
g
Fr. schrijver.gp^eb. 24 Nov. 1808 te
Karr,^ Alphonse,
Van diens zonen erfde Lodewijk
,27
p
J
^ de Vrome het rijk,
Fi aro" en
terwijl
I est. 855), Lodewijk Parijs,
J^ werd in 1839 hoofdred. van de„Figaro"
J diens zonen Lotharius (gest
satirieke maandschriften Les Gapes",
Duitscher gest. 876) en Karel de Kale( gest. 877) uitgever
g
P ,
29
het rijk
g
J bijJ het verdraggvan Verdun (843) in drie on- 1839-48),woonde vanaf 1855 te Nizza,est.
staten verdeelden en de stichters wer- Set.
afhankelijke
P (Var); schreef romans
P 1890 te St. Ra hael
Geneviève" 1838), tooneelstukken, enz.
den van drie lini ën : een in Italië en Lotharingen,
g die
Karreebergen,
reeds in 875 met den zoon van Lotharius I, Lodewijk
P
g ^ ggeb. in het midd. van de prov.,
z. a.), Kaapland(Z.-Afrika),tusschen de NieuweveldberII, uitstierf, een in 0.-FrankenDuitschland,
(
die in 911 met Lodewijk het Kind, en een in W.- gen en de Oranjeriv.
Karrenfelder karrenvelden" noemt men met
FrankenFrankri
k
(
J), die in 987 met Lodewijk
.? V uitpuin bedekte velden in kalkgebergten met
steen en P
stierf.
ootvormig^
door het smeltwater van voorKarolingische
sagen,
g, die zich alle tal gvane
g ^ reeks van sagen,
g
gevormde
uithollingen
,karren"
oePeerera om Karel den Groote, wiens heldendaden malie
g
g
g gletschers
g
gr
en krijgstochten
(historische
en legendarische) zijJ of schratten" .
(
J gg
in de prov.
Kaapland
Z.Karroo, hoogvlakte
tot onderwerp
hebben. De meeste zijn
P
P
g
J bewaard gerA
Afrika1^• de Z.K. tusschen de Zwarte Bergen
bleven in het oud-Fransch (chansons deeste
.
g en het
g
KarPaten het gebergte,
g J en Zeven- kustgebergte,50 K.M. breed, 300 M. boven de zee,
g
g dat Hongarije
zeer vruchtbaar ; de eigenlijke
K. tusschen
buren
g J of GrooteK.,
g in het N. 0.
g
^ en Z. om eeft;\engedeeltelijk
^
doorsnijdt,
1632 K. M. lang,
g^90 K.M. breed
g^met de hoo gvlakten van de Nieuweveld- en de Zwarte beren
Galicië en de Boekowina 247 800 K.M 2. ; zij
J worden 600 M. boven de zee.
Kars,
verdeeld in: 1) de West-K. of Beskiden,, van Pres^ ggebied ia Russ. Transkaukasië, 18 647 K.M'
burg
aan den Donau tot aan deplaats, waar de Pro- 371 000 inw. in 4 distr. verdeeld. De hoofdst. en
Karstsja 1848, M. boven de
g K.,
vesting
K. aan de rev. Karstsjai
rad door het eb.
het Jablunka-geb.
g
g breekt, met
^
P.
21 000 inw. in 1828, 1855 en 1877 door de RusLissa-Hora 1325 M.), den Babia-Gura (1725 M.), en
op de Engelschen
en
de Kleine Fatra1711M.y 2 d ecentraal-K. o f Karpag
pa sen veroverdo Pde Turken, ^P
nogmaals
op
met den Hoogen
tisch-Hong.
P de Turken kwam in 1878 met het geg
09
^Hoogland
g Tatra (de no
Gerlsdorfer of Frans-Joseph-sits,
2663 M. , de bied K. aan Rusland.
P
Karsji, het Naksjeb der Oudheid, stad in het khaLiptauer
Alpen
enz. 3) de
P en Hong.-Zwitserland,
P
g
naat Boekhara in Centr.-Azië aan de Karsjidarja,
0.-Seskiden en de Woudkareaten van den PopradP
M. ,met den 40 000 inw. • citadel; K. was een lievelingsverblijf
(
P as naar het Z.O. tot den Pietrosoe (2305
Czerna Hora(in
Horain den Hoverlaspits 2058 M.). 4) De van Tamerlan.
Karstverschi'nselen
(z.a.
Karst,^ naam der door z..
Zevenburgsche
K. met hooge,
^
g
^
g ontoegankelijkerotseren zin de landengere
sitsen.
De 0. rand stijgt in het G ergY
óer-geb. tot ggekenmerkte landstreken;^ in en
PY
in Z.-Oostenrijk
ruim 2000 M.Kelemanhavas
Petrosul`2102} .M.),
J tusschen de moerasvlakte
(
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van Laibach en de Golf van Triëst • deootstehoogg
ten zijn
J er de Nanos Javomig,
g^ Sneeuwberggen de
Monte Maggiore
(1396 M. ;^ de waterloopen
P stroomen
gg
periodieke meren Zirkdeels in holen weg,
P
g^
nitzer Meer) of verdwijnen
voor een deel van hun
J
loop
P in holen.
verschijnseKarstverschijnselen
zijngeologische
J
l
g^
len in kalkeb,
g ^inz. in den Karst z, a.: holen, ,trechtervormi
ggaten dolinen
g
g in den bodem gevallen
dalen
karsttrechters door dwarsrichels afgesloten
g
ol 'en karrenvelden (z. o.) het voorkomen van
p?
ijzerhoudende roode aarde (terra rossa) enz.
Kartel)
aan
Kartell, naam dien men in Duitschland geeft
g
iedere overeenkomst tusschen fabrikanten, enz. om
en verkoop
bijJ
P samen te werken. (Zie ook onder
en Trust
Pool, Ri
Syndicaat
n9,
y
Karthuizers, een door den H. Bruno van Keulen
in 1084 in de woeste streek der Charteuse (z. a.) bijJ
Grenobleestichte
monniksorde, in 1177 door den
g
kluizen of
paus bevestigd,
g^ zij
zij wonen in afzonderlijke
P
cellen, nemen streng
g stilzwijgen in acht vasten veel,
en
maakten zich verdienstelijkdoor liefdadigheid
g
wetenschappelijkestudie. Na hun verbanning
g uit
zij in 1903 naar Spanje
Frankrijkvertrokken zij
P l Tarragona)
en naar Italië Farneta bijJ Lucca). ZijJ
g
fabriceeren de bekende likeur Chartreuse(z. a.).
N. keten van de N.-Tiroier
Karwendelgebergte,
g
Kalkalen
Kalkalpen,tusschen den bovenloop
P van de Inn en
van de Isar, met de 0.-Karwendels pits (2538 M.).
Karwij(Carum Carvi),
Karwij
^
ge cultuurplant
ook wel in het wild voorkomend) van de familie der
en wordt g e Schermbloemi9^
teeld om de vruchtjes
J kardie reeds door de
wijkorrels),
oude Germanen als specerij
J
P
gebruikt werden en ook nu
nogg bijJ de bereidingg van kaas,
worst enebak.
Ook voor de
g
inz.
bereidingg van medicijnen
voor vee) worden zeebruikt
g
en voor die van likeuren
kummel, élixir d'Anvers).
Kasbek,
^ berg
g in den MidKarwij
825. Karwij.
den-Kaukasus 5043 M. hoog.
g
^stad in de prov.
P a. bloem, b. vrucht.
Irak Adsjmi in het midd. van c. dwarsdoorsnede
der vrucht.
Perzië, aan den wegg van Teheran naar Ispahan,
30 000
P
stoffen, goudbrocaat, enz.
inw. ; fabricage
van zijden
g8
Hon . Kassa), hoofdst, van het comiKashang
Hongarije,
het N. van Hon
ar'J^
e 44 000
taat Abau'-Torna
J
g
inw.; zetel van een Kath. bisschop.
P
Kas'!gar voorm. hoofdst van Turkestan in het W.
van China, aan de K.-darja, 60 à 70 000 inw.;handel.
ijne donshaar van de
Kasjmir,
^ weefsel uit het ffijn
vers
Kasjmirgeit
eit bereid,
^ dat tot Kas9 `mir-hawls
werkt wordt.
Kasjmir,
in het N.W.
g
^ vazalstaat in Eng.-Indië
1
van het Himala'a•
^ geb. 209 526 K.M 2., 315 700 inw.,
omvat derov.
P,
p K. (een vruchtbaar. Alpenlandschap,
P
(de Hydas
waar de Dsjilam
pes der Ouden) doorheen?
stroomt en Dsjamoe
en de ^
ensdistr,, (div. Ladaken
l
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Gilg hit . Het Kas mirdal^ 150 K.M.lang,
g^50 à 60
K.M. breed, wordt betaradi's
J van Indië genoemd.
P
g
De bewoners ervan, f raaigebouwde en hoogbegaafde
Hindoes ^ spreken
een met Perzisch eermengdNieuwsP
Ind. dialect, het Kas 1jmiri;; de hoofdst. K. of Srinagar
^9
z. a.). -- K. vroeger
g onafhankelijk,kwam in 1586
aan het rijk
in
g
J van Dehli, in 1752 aan Afghanistan,
1819 aan Lahore, werd in 1846 een Eng.
g vazalstaat
onder een maharadja.
Kaspische Zee, de grootste binnenzee der wereld,
tusschen Europa
zijde door RusP en Azië,^ aan drie zijden
en in het Z. door Perzië ingesloten
. vormt een
g
deel van de Aralo-Kas
M. onder
p ische inzinking,
^^
den spiegel der Zwarte Zee, 438 688 K.'.
M waarvan
2236 K.M2. eilanden. De voornaamste riv, welke in
de K.Z. uitloopen,
deWolga,
Wolg>
de Oeral, >de KoeP ^ Jzijn
ma, de Terek en de Koera. De stad Bakoe aan de
K.Z. is een Russ. oorloshaven.
g
Kassai 1. zijrivier
van den Kongo
J
g in Midd,-Afrika,
ontspringt
onts
op 12° Z. Br. in Angola,
P
g ^is 1940 K.M. langg
en tot 10 K.M. breed.
Kassala hoofdst, van derov.
K. of Taka van den
P
Egypt.
de ^
grens
gJ'P Soedan, ten 0. van Chartoem, opP
van Abessinië, 10 000 inw.; werd in 1895 door de
Italianen bezet, doch in 1897 door hen aan de Enggelschen afgestaan.
g estaan
Kassel, stad in het Z.W. van Pruisen, hoofdst.
van derov.
K.
^
P Hessen-Nassau en van het reg.-distr.
10 084 K.M a., 1 008 000 inw.), aan de Fulda, 161000
meerend. Prot. inw. Museum Fredericianum met
landsbibliotheek; nieuwe haven, industrie; van 1807
—13 hoofdst. van het koninkr. Westfalen, tot 1866
residentie der keurvorsten van Hessen. Ten W. van
K. ligt
het kasteel W ilhelmshiihe(z. a.)
Kassimow, stad in hetouvern.
Rjasaninhet
mid.
J
g
van Rusland, aan de Oka; 14 000 inw.
gemalin van
Kassio
^g
p ^ Gr. myth.),
p eis(Cassiopea,
^
den Aethiop.
wekte den toom oop
p
P koning
gCepheus,
de kusder Nereiden, waarop
P Poseidon (Neptunus)
^
ten van Cegheus' rijk
J door een zeemonster liet verwoesten ; het orakel wees uit dat K. aan het monster ten offer moestebracht
worden;^J
zij werd aan
g
een rots opP het strand vastgeklonken,
echter door
g
K. fraai sterrenbeeld aan den N.
Perseus g ered. — K.,
hemel in den Melkweg, in den vorm van een onregelmatige
g W.
170 000
Kassoeben Slay. volksstam (hoogstens
Kassoeben,
g
zielen ; ten N. van Dantziggwonend, zachtmoedig,
g
J meerendeels R.-Kath.
g oedhartigen aanhankelijk,
volk.
Kassr el-KebirSP . Alcazar-Quivir,^tegenwoordig
g
S
Lxor-el-Kebir stad in Sp.
p Marokko, aan de Straat
van Gibraltar, 25 500 inw. — 4 Aug.
8 1578 verloor
konin Sebastiaan van Portugal
koning
g en het
g er een slag
leven.
Kasten zijn
J bij
J sommige
g volken in het Oosten af
esloten erfelijke
erfelijke standen;^ het meest scherp
gesloten,
P afgege
teekend kwamen zij
J voor in Egypte
gYP en in En g
Indië.
Kastricum,ggem. in de prov.
N.-Holland aan de
P
Noordzee 3908 inw. omvat het dorp
p K. aan den
noten
weg van Haarlem naar Alkmaar, en nogg
g
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eenige
g ggehuchten. In 1799 werd er bijJ K. een slagge
g
leverd tusschen het Fr.-Bataafsche en het Eng.Russ. invalsleger, dat verslagen werd. (Zie Bataa 8ehe Republiek.)
p
Kasuaris, aan de Strui8vogels verwante familie der
Loopvogels, in twee soorten in het Austr, gebied
leg

826. Kasuarissen.
vend: de eigenlijke K., met naakten kop
P enbovenhals, hoornachtig
g uitsteeksel (helm) op
P het voor hoofd en haarachtige
g vederen (helm-K.,^ tot 1,8 M.
hoog,
P en hals) en de emoe
g zwarte veeren, bonte kop
(z. a.).
Kaswin Kazwin . stad in derov.
P Irak-Adsjmi
]
in het W. van Perzië, ten W. van Teheran, 30 000
inw.
Kate, Jan Jacob Lodewijk ten, Ned. dichter en
predikant, ggeb. 23 Dec. 1819 te 's Gravenhage,
e
g=
f
deerde te Utrecht en schreef reeds in dien tijdtal van
dichtbundels. HijJ werd achtereenvolgens
predikant
g
P
te Marken (1845), te Almkerk (1847),te Middelburg
(1850) en te Amsterdam (1860). Hij schreef een zeer
groot aantal prozaen dichtwerken,= waarvan voor ^
P
al bekendebleven
zijn:
g
J =,De Schepping"^ 1860) en
(1871).
HijJ stierf 25 Dec. 1889.
_^ De Jaargetijden"
^
g J
van Belg.
Katan^ a^ Z.-0.prov.
P
g= sedert 1910
g Kongo,
door een spoorweg
P
a verbonden met Beira in Mozambiqque en Kaapstad;
hoofdst. Elisabethville (ong.
g
P
1000 Europ.
De prov.
K.
P inw. , in 1910 gesticht.
g
P
levert koer.
P
Katharen(Gr. __de reinen" een dualistische aan
de Manichaeërs verwante, streng
g ascetische secte,
die zich vanaf het begin
g der 1 l e eeuw van het Oosten
uit over Italië, Z.-Frankrijk,
ane en Duitschland
J SSpanje
P
verbreidde; zij
J werden in Provence reeds in de 13e
eeuw met de Albigenzen
(z. a. tegelijk
en
9
gJ uitgeroeid
g
in de 14e eeuw door de Inquisitie
ook elders.
9
Katheter, een c Ylindervormig e buis van metaal
Katheter
of caoutchouc tot het onderzoeken van deisbuis
P
en andere kanalen van het lichaam en het daaruit
verwijdere van vloeistoffen.
kunstmateg verwijderen
Zie Electroden.
IL

Kathodenstralen, in 1869 door Ilittorf ontdekt
dat ontstaat door ontelectrisch lichtverschijnsel,
lading
eninGeisslersche buizen, waarbinnen de luchtdruk nog
g maar slechts 1 miljoenste atmosfeer bedraagt. De K,aan
wand
g uit van de in den glazen
g
ingesmolten
platinaof aluminium-kathode, verin
g
P
breiden zich rechtlijnig
brenJ g in het verdunde gas,
enP
op den glazen
wand een fluorescentie teweeg,
g
g,
waarbij
] die in den wegg der stralen
J metalen Pplaatjes,
den glazen
ggezet zijn,o op
g wand schaduwen werpen;
rP
zij
J verwekken phosphorescentie,
P P
^ werken in op
P de
hoto
ra
hische
plaat
en
worden
door
de
magneet
gneet
P
g P
uit hun richtinggebogen.
Zij
J bestaan uit negatief
gg g
g
Bladen door de kathode weggeslingerde stofdeelgeladen,
tjes welke een groote snelheid bezitten.
Katholicisme, de sinds het Concilie van Trente
het Protestantisme ten o P (1545-63) tegenover
g
zichte van het dogma,
eeredienst
g ^ de inrichting,
g^
tucht afgesloten,
door de Kath.
en de kerkelijke
g
opvatting
Kerk vertegenwoordigde,
vattin van het Christendom.
Katholieke Kerk, vanaf het einde der 2e eeuw de
benaming
Christ. Kerk,= als de
g voor degezamenlijke
algemeene" (Gr. Kath'hólon onderscheiden van de
^=
verschillendeemeenten
kerken" op Pafzonderlijke
g
plaatsen en van de later opgekomen
sekten; sinds
Pg
P
1054es
gesplitst in de Oostersch-Kath. Kerk (zie Gr.
gP
Kerk)
) en de Roomsch-Kath. Kerk (z. a.); inz. benaming voor deze laatste in tegenstelling
g
g tot de
Prot. Kerk.
van sommigeplann aam van de bloeiwijze
Katje,
1^gP
met weinig
ten: een aar (zie fig. 200 bij Bloeiwijze)
g
in 't oo gvallende ^^
`vaak éénslachtige
g bloemen en die
vaak in zijn
Jgeheel afvalt.
Een bekend
voorbeeld van
deze bloeiwijze
J
is de wilg.
g
Katoen bestaat uit de
zaadhaaren
van verschillendelanten
P
uit heteslacht
g
Gossypium,
yP
verwant met
de familie der
Malvagewassen
(Malvaceeën),
die in de tropen
P
thuishooren,
waar zijJ in het
wild groeien en
verbouwd worden. Het zijn
J
één- of meer•
jarige struiken
of kruidachtige
g
827. Katoenstruik.
r
ggewassen. De a. opengesprongen
vrucht.
v
u t. b. zaadje
bloemen zijn
met zaadhaar.
bleekgeel,
de vruchten zijn
zijn doosvruchten ter grootte
gr
g
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van een okkernoot waarin de met lange
g haren beoeide zaden zitten. De K. wordt voornamelijk in
$Tvoornamelij
(de Z. Staten der Unie!) geteeld
en in Eug
ro a verwerkt.
ropa
in het presidensch.
g . Cutch),^
P
Bombay
aan de Golf van
Bomba in het W. van Eng.-Indië,
g
K. en aan de Ar. Zee, 19 725 K.M2., 514 000
inw.
JaPg
generaal en staatsKatsoera,^ Taro,^ markies,
^ Jap.
man, 8 eb. in 1847 te Hagi
g (Hondo), was van 1875—
78 militair-attaché te Berlijn,
J werd in 1886 ondermin. van oorlog,
gonderscheidde zich in den Chin.Ja . oorlog
] J,
gvan 1894 95 in Korea en in Mantsjoerije,
was van 1898-1900 min. van oorlog,
g van 1901-6,
Aug.. 1908—Aug.
Au
g 1911 en Dec. 1912—Febr. 1913
min.- resident werd in 1902 tot graaf,
min.-president,
in 1907 tot
gr
markies, in 1911 tot vorst verheven;est.
g 10 Oct.
1913 te Tokio.
Kattegat ^doorvaart tusschen Jutland en Zweden,
staat in het Z. door de Groote en de Kleine Belt en
de Sont met de Oostzee in verbinding;
P
g ^ door klipen ondiepten
en stormen eengevaarlijkvaarwater.
P
P^
Katten Felidae familie der Roofdieren, teenangers (aan de voorpooten
5,^ aan de achterpooten
rpooten
rP
4 teener waartoe
behalve de echte K. (leeuwen, ti>
J
poema's,
enz. die zich alle
enmer
kgers
^p
^ luipaarden,
p
^ enz.,
ken door het vermogen
in te
g om de klauwen geheel
g
trekken ook noggbehooren de hondskatten(jacht'htluipaard,
intrekbare klauwen) en de
^ met niet geheel
P
g
lynxen.
Onze huis-K. heeft zich eerst tegen
y
g het einde
der Kruistochten in onze streken ingeburgerd, tevoren alleen in het Oosten Kl.-Azië Egypte)
gYP inheemsch. Zij
paart tweemaal 's 'aars;
jaars na 55 dagen
JP
g
breng
t zijJ 3tot6aanvankeliJ k blinde]'on
genterwereld.
Katten of Chatter Germ. volk, dat in het tegenw.
g
Hessen woonde en beroemd was om zijn
Jgs
J krijgslust.
Zij
) vormden tegen het einde der 3e eeuw een hoofdbestanddeel van den Frankenbond.
Kattendijke,
1 ^ggem. in Zeeland ten N.W. van Goes,
1157 inw.
Kattowitz, stad in het Z.O. van Pruisen in het reg.
g
distr. Oppeln
Silezië, 43 000 inw.
P
PP van de prov.
ijzerijzer- en zinkwerken,^ stoomzaagmolens
en steeng
kolenmijnen.
J
Katwijk,
Z.-Holland, aan de
p
J^8gem. in de prov.
Noordzee nabijJ Leiden, 11 948 inw., omvat de dorpen Katwijk-aan-Zee(bad- en visschersplaats,
on g.
P
g
6000 inw., door een electr.tram met Leiden verbonden) en Katwijk-Binnen.
BijJ K. is de Oude-Rijndoor
^
het Katwi Jksche kanaal met de Noordzee verbonden.
Katwoude^g
gem. in N.-Holl. aan de Zuiderzee tein Jan.
J
g enover het eil. Marken,^ 241 inw. ; dikbreuk
1916.
Katzbach, L zijrivier
van de Oder in het reg.-distr.
g
Liegnitz van de Pruis. prov.
Silezië, bekend door den
P
sla bij de K. (26 Aug.1813 toen Blucher er de Franslag
schen onder Macdonald versloeg.
g
Kaoeai, het meest N. der Sandwich-eil. 1409 K.M2.
21 000 inw.; bergachtig
g (tot 1524 M. hoog).
g
g
Kaukasië de landen tusschen de Zwarte en de
KasPische Zee, door den Kaukasus verdeeld in een
N. (Cis-K.) en een Z. (Trans-K.) deel; zijJ vormen het
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Russ. stadhouderschap
(tot 1905
gen.-gouvem.)
K.,
aP
g
g K
469 220 K.M', 11 735 000 inw. (w.o. 3,2 mill. Russen, 1,9 mill. Tartaren, 1,2 mill. Armeniërs, 0,4 mill.
Georgiërs
e.a.). Het omvat 12ggouvernementen enge^
bieden, waarvan er drie Stawro
P of het Koebaansch en het Terekgeb.)
behooren tot Cis-K.
g
222127 K. M 2. en 5 040 000 inw.),de overige
g (Bakoe
Eriwan, Jelisawetpof Koetais, Tiflis, Zwarte Zeedegebieden
ebieden Batoem, Dagestan en Kam) beg ^
hooren tot Trans-K. (247 093 K.M2. ; 6 695 500 inw.).
Zetel van den stadhouder is Tiflis. De onderwerping
^? g
van K. door Rusland (vanaf het einde der 18de
eeuw) eindigde
met de overwinning
g
8 op
P S charryl
(z. a.) in 1859.
Kaukasisch ras of ludo-Europeanen,
eanen
g
^ aanduiding
voor het ras der blanken (bewoners van Euro
P^a met
uitzondering van de
Samojeden, Lappen,
pp ^ Finnen,,
]
Magyaren
Ma aren en Turken ; ook in Voor-Azië, Indië en
(in 1910 circa 900 mill. zielen);^J
zij
behooren volgens
hun taal tot de Indo-Germanen,
g
Semieten en Hamieten; ook de Basken en de Kau,
kasusvolken behooren tot het K. R.
Kaukasus, hooggeb.
op
gg
P de landengte
g tusschen de
KasP
ische en de^
Zwarte Zee,
op de gr
grens van Europa
P
P
en Azië, verdeeld in: 1) den Grooten K. van O.Z.O.
naar W.N.W. 1280 K. M. lang,tot 225 K. M. breed,
inarallelketens
vooral in 't midden Eibroes 5629,
P
Kasbek 5043 M.), met terrasvormige
r
g hoogvlakten,
g
diepe
Gemiddelde sneeuwP
P keteldalen en dalspleten.
grens 2926-3720 M.— 2)) den Kleinen K. in Transkaukasië tusschen de riv. Koera en Aras, door het
Mesjischgeb.
verbonden met den Grooten K. be^
g
staat uit verschillende bergketens,
met het meer
g
Goktsja en andere meren ^; de bergen
Aloes
g (4095M.)
g
den Gr. (5156 M. en den Kl. Ararat. In beide K.
vindt men uitgedoofde vulkanen,^ heete bronnen biJ
Pjatigorsk
en Tifliq^ aardbevingen
] g
J er niet zeldg zijn
zaam;;^
rijkdom
aan mineralen, ook naphta.
p (Zie ook
Kauka8ië.)
geb.
Kaulbach, Wilhelm von, D. historieschilder,g
15 Oct. 1804 te Arolsen, werkte te Düsseldorf en te
München onder Cornelius werd in 1837 kon.Beiersch
hofschilder, in 1849 directeur der Academie te München, aid.est.
P 1876; hoofdwerken: 6 muurg 7 Apr.
schilderin8 en in het trappenhuis
van het nieuwe
PA
museum te Berlijn(1847-63),Zeesla
„Zeeslagbi' Salamis"
J
(München), frescoschildering en in de Nieuwe Pinakotheek te München.
Kaulbars, Nikola' Wassil'ewits' baron von, Russ.
ggeneraal,ggeb. 3 Juni 1842, nam van 1877-78 deel
aan den Russ.-T. oorlog,
in 1881 militair attag
ché te Weenen, werd in 1886 naar Bulgarije ezong
den, om daar den Russ. invloed te herstellen, maakte zich echter door zijn
J ruwheid onmogelijken werd
ten slotte chef van deneneralen
staf in Finland
g
Zijn
3 Dec. 1905. — Zi
n broeder, Alexander Wassilg
ewits baron von K., cavaleriegeneraal, eb. in 1844,
nam in 1877-78 deel aan den Russ.-T. oorlog,
g^was
van 1882-83 min. van oorloggin Bulgarije,
g J^en in den
Russ.-Jap.
P oorlog
g commandant van het 3de, later
van het 2e Mantsjoeri sche leger, werd in 1905ouverneur-generaal van Odessa, heeft zich verdien-
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steliJk g
gemaakt door het onderzoek van den Tien- Heide,> 67 000 inw. ; leerlooierij,
J^ winJ en ooftbouw..
gem. in Z.-Holland
e
s'an
Kedichem,
^ g
^ aan de Ling,
] ^ de Amoer- en de SYr-Dar'a.
]
van een soort van 1167 inw.
Kauri Cowry -shell^ schelen
P
Kediri, residentie in het Z.O. van Java, begrensd
kleine slakken, worden invote
hoeveelhedeng eed
^
door den Ind. Oceaan, Madioen fRemban g,
g, Soeraba'a
J en Pasoeroean, ln i830 aan het Gouvernementekomen
(na den Java-oorlog),
g
^ bergachtig,
g g,
in het midden het vruchtbare dal van de Brantas,
7007 K. M2., 1 774 545 inw. (w. o. 2995 Europ.
P en
12 967 Chineezen . De Europ.
p landbouwindustrie is
in K. zeer ontwikkeld (suiker, koffie cacao, kina,
tabak, indigo.)
K. op de beide oevers
g — De hoofdst.K.,
van de Brantas, 40 205 inw.w.
( o. 570 Europeanen),
door een spoorweg
P
g verbonden met Soerabaja,
] a^
oen en Malang.
g
Kedoe,^ r esidentie in het midd, van Java,grenzend
gr e
aan den Ind. Oceaan, Banjoemas,
(op
^ Pekalongan
^
g o
828. Kauri.
éénpunt),
en Djokjakarta,
P
^ Semarang,
g^
] ]
2040 K. M2. 2 338 683 inw. (w. o. 2287 Europeanen
p n
yonder in den Ind. Oceaan bij
J Maladiven en de en 13 218 Chineezen het dichtst bevolkteeest
g
Lakadiven, worden in Siam en in een groot deel van van Java ; meerendeels bergachtig,inen
het N. e
Centr.-Afrika alsasmunt
gebruikt.
door bergen
g
^ Soembing, Merbaboe,
P
g
g (Oengaran,
Keuts
Kautsky,Kar l Johann, D. soc.-dem. schrijver,
geb. P^
i enz.) ingesloten
vallei;^ in het Z. laagg en vlak; in
J ,g
g
16 Oct. 1854 te Praag,
in de bergen
g^studeerde van 1874-78 te de vlakte inz. rijstteelt;
J
g veel overblijfJ
Weenen ineschiedenis
en wijsbegeerte,
was van selen van Brahmaansche en Boeddhistische kunst
g
J g
1880-82 te Zürich als schrijver
werkzaam, richtte Boroboedoer ; hoofdP 1. Mag elang;^ in de nabijheid
nabijhei
in 1883 het soc. tijdschrift
Die neue
Zeit" op
heuvel Tidar, volgens
de overlevering
^^
p (te
g
g het punt,
P
Stutt gart 'redi
eerde dit van 1885-88 van uit Lon- waardoor de spijker
geslagen
,g
PJ
g g is, waarmee Java aan
den na 1890 te Stuttgart,
g ^ woont thans teeBerlijn, de wereld vast zit.
vooral bekend als schrijver
Keel,^ het inwendige
van den
J ver van ^^Das Erfurter Prog en voorste gedeelte
g
gramm" lle dr. 1912 enz.
hals inz. datedeelte
hetwelk op Pde ademhalingg
^
Kawa-Kawa,^ drank,^ welke de inboorlingen
betrekking
g van
Oceanië bereiden van de wortelstokken van Pier
heeft en waarp
methy sticum, heeft een bitteren wrangen
an g smaak,
m k van het samenwerkt PJi'nstillend en verdoovend, i s eenggeliefkoosd stel strottenslag P middel. In Europa
P wordt van dezen wortelstok : hoofd heet (de
de Kawa eper een geneesmiddel
gemaakt
tegen
g
g
egen slokdarm ligt
gonorrhoe.
daarachter).
Kawala, havenst. in Gr. Macedonië, aan de Go if Het strottenvan K. van de Ae geische Zee,^tegenover
het eil. hoofd iseg
8
Thasos • 3000 inw.
plaatst
P opobet
Kawi (Kan),
oud-Javaansche schrijftaal,
be- bovenste uitJ
hoorende tot de Maleische talen, maar met Sans- einde van de
krietschen woordenschat.
e-luchtPJ
ïP ,
in het 0. van Europ.
opo bï - wKazan,
^ gouvern.
g
P Rusland; waarvan
63 716 K.M2., 2 711 000 inw. De hoofdst.K.,
K. nabijJ de gaande teekeuitmonding., van de Kazanka in de Wolga
ningj.] de boKaga en het
venste ringg is.
zansche Zwitserland,^ een tot 200 M. hoogheuvelland,
g
167 000 inw. ; universiteit (sinds 1804).
Het bestaat uit
Kazanlik Kesanlik stad in 0.-Roemenië, in het kraakbeeng
e
distr. Eski Zagra aan den 1.-oever der Toendza, aan deelen met de
den S'iJP
ka P
as ^
11000 inw. (meest Bulgaren);
stembanden.
; ro
garenzenolie-handel.
Twee bijna
Keats, John, Eng. dichter,^geb. 20 Oct. 1795 te vierkante en
Londen, gest
est. 27 Febr. 1821 te Rome, schreef liede- van voren tot
balladen en verhalendeedichten
: EndYmion" een stompe
P zijJ
g
829.
(1881), „Lamia, Isabella, the Eve of St. Agnes and de vereen 8de
Doorsnede van het strottenhoofd.
otheroems"
1820
,
Lettres"
(1878
en
1891).
kraakbeen
laP
(
)
P
(cartilago
in het N.W. ten vormen het schildvormigraakbeen
Keboekaise, hoogste
9
J
9
^ berg
g in de K'ëlen
van Zweden, 2135 M. hoog.
thyreoidea fig.
^het
g
g 829 c. Meer naar beneden ligt
(
ag cricoida)) fig.
Kecskemét,J stad in het Hong.
g comitaat Pest, aan ringvormig
n9
9 kraakbeen (cartilago
B 829 i.
de lijn
in de z.g.
J Buda-Pest—Szegedin,
8^
p?
g
g Kecskemeter Verder is in bovenstaande figuur: a. het strotklepje

^-
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(epiglottis), b, het t on9been d. een valsche stemband
g. een echte
nische zak,^ f. de stemsleet,
a. de Mor9^J
p
g
stemband h. een spier.
Kokos-eil,
Keeling-eilanden
,ggroep
rP van 20 kleine
g
koraal-eil, in den Ind. Oceaan, ten Z. van Sumatra,
a ore 22
behooren tot de Straits Settlements Sin gP
K. M2., 640 inw. sedert 1857 En gelsch.
op
Keerkringen,
^ ^ de cirkels aan hemel- of aardbol,^o
23° 27' ten N. en ten Z. van den Evenaar. Op
P deze
punten,^ waar de zon haar beweging
cirkels liggen
g g
gg dep
naar het N. en het Z. staakt, resp. in de sterrenbeelden de Kreeft (vandaar de Kree is-K. op
p het N, halfrond) en van den Steenbok (Steenboks-K. op
A het Z.
halfrond). De K. vormen op
p aarde de grenzen tusschen de heete en de gematigde luchtstreken.
Keewatin, voorm. distr. in Canada, ten W. van de
Hudsonbaai.

plaats in het Z. W. van Gr.-NaKeetmanshoop,
p^ P
maland, in de D. kolonie Z.-W.-Afrika 275 blanke
en 1200 inl. inw.; in 1915 door de Z.-Afr. Unie-troeP en onder Botha bezet.

melkwijn,
Ketir Kap ir ^ Tataarsch),^
rodukt
een aan de koemis (z. a.) verwant'tin^P
der melk, werd door de Tartaren in het N. van den
Kaukasus voor het eerst uit koemelk bereid door toe(kefirkorrels, bevan
een bepaaldegistsoort
voeging
g
8^g
P
staande uit draadvormige bacteriën), wordt als voedend en versterkend middelbi'
) bloedarmoede, bleekzucht chronisch lon gJ
lijden enz. toegepast.
Kegel
g (Lat. conus^ in deggeometrie een lichaam,
wordt door een keelvlak
en door een
dat begrensd
g
gr
plat vlak, dat tot basis dient. K.-vlak heet in het al^ dat ontstaat als een rechte lijn
J,
g emeen ieder vlak,
(den top)
gaat, wordt voortdie door een vastpunt
P
Pg

830. Keelsneden.
g
gegeven kromme lijn.Is delaatste
bewogen
g langs een gg
een cirkel en ligt de top
PJjuist boven het middelpunt,
dan heeft men denewonen
rechten K., anders een
g
scheeven. De loodlijn van den top
P tot de basis heet
hoogte; bij
gebogen
vlak
J een rechten kegel
g as^ hetg
g
beet mantel. De kubieke inhoud van den K. wordt
gevonden door te nemen de oppervlakte
van het
g
pP
grondvlak
x 1 der hoogte. Snijdt eenplat vlak den
$r:P
mantel van een rechten K., dan ontstaat daarop
P een
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:1 een ellips,
keelsnede
vlak a lle
g
p^ als het snijdende
J
beschrijvende
lijnenJ van den kegel
g snijdt,2 een cirkel als het snijdende vlak loodrecht op
staat,
p de as staat
3) een parabool,
^ als het evenwijdig aan een zijde
p
loot 4) een hyperbool,
loopt,
vlak de
^ als het snijdende
yp
J
beide helften van den dubbelen keel
g ontmoet ^zie
ook op
5) een driehoek,> als het door den
yp
Phyperbool),
toPvan den K. en den middelliJ n van hetgrondvlak
gaat.
Kehl^ stad in het Badensche distr. Offenbur
g^ tus•
schen de Kinzig
tegenover
Straatsburg,
g,
g en den Rijn, te
g
8 900 inw., tot 1815 vesting;
g ^ van 19 Aug.
g tot 28
Sept.
P 1870 van Straatsburgg uit beschoten.
Kei -riv. Zie Groote Kei-riv.
Kei-eilanden,^ eil.-groep
P in de Banda Zee Ned.-O.Indië),1482 K. M2., bevolkingg naar schattingg 23 000
inw. ; zij
) behooren tot de residentie Amboina ; hoofdP1. Toeal; hout en sago.
Keighle
York(W.-Riding),
y, stad in het graafsch.
^
in het N. 0. van Engeland,
43 000 inw.
g
Keizer af g eleid van den familienaam Caesar), in
het oude Rom. rijk
en
J de titel van de mederegenten
g
troonopvolgers, later ook van de Rom. heerschers
zelf, door Karel den Groote opnieuw
aangenomen
als
P
g
naam voor de hoogste
wereldlijkewaardigheid der
^g
Christenheid, sinds Otto den Groote(962) verbonden
aan de waardigheid
van D. koning,
g
g^in 1806 te niet
gegaan,
e aan in 1871 bij
J de stichting
g van het D. rijk
J weer
opgenomen.
De K. -titel wordt
verder nog gevoerd
Pgg
g
door de monarchen van Oostenrijk(sinds 1804),van
Rusland (sinds 1721 ; zie op
p T saar ^ door den koning
g
van Engeland
voor Indië (sinds 1876) en door den
g
sultan van Turk*,
J (sinds 1877). Verder heeft men
nog
g de keizers van China,^Japan
P en Marokko. Ook
Napoleon
I (1804-15), Napoleon
III 1852-70.
2^
p
Pedro I en Pedro II van Brazilië(1822 —89) en
Maximiliaan van Mexico(1864-67) voerden den
titel van K.
Keizerskanaal of Kanaal van Aron.
a9 Zie Ebro.
Keizerskanaal of Groot kanaal(Chin. Yunha het
grootste kanaal in China,^ verbindt Peking
gr0
g met de
verdragshaven Hangtsjeoe, 1000 K. M. lap
lang,80 à
300 M. breed.
Keizer -Wilhelm- Kanaal (Noord-Oostzeekanaal), .
scheepvaartkanaal
in de Pruis. prov.
Sleeswi Jk-HolP
P
stein, verbindt den mond der Elbe met de Kielerbocht van de Oostzee, begint bi'
bij Brunsbuttel en eindigt bijJ Holtenau ten Noorden van Kiel; 98 >85 K.M.
De breedte bedraagt
g 67 M., de diepte
P 9 M. In Juli
1890 werd het opengesteld voor den handel; van de
156 mill. mark kosten betaalde Pruisen 50 mill.
Keizer-Wilhelmland. Zie Nieuw-Guinea.
j
Kelat, versterkte hoofdst. van Beloedsistan
in
het W. van Eng.-Indië,
residentie van den Khan,
g
zetel van een Eng.
generaal-agent,
2073 M. boven
g
gg
de zee; 8000 inw. ; handel.
Zwits. d ichter en schrijver, eb.
Keller,^ Gottfried,^g
19 Juli 1819 te Zurich, van 1861-76 eerste staatssecretaris van het kanton Zurich, gest
est. 16 Ju li 1890.
zijn
uitbeelJ onuitputtelijk,natuurgetrouw
g
dingsvermo gen en levendigen
g humor een dergroot^
ste D. schrijvers.
Zijn
J
J voornaamste werk is de

P
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autobio
Heinrich".
8raPhische roman Der rune
g
Kellerman, Franfois Christo he hertog van V alm
Fr. maarschalk, geb.g
30 Mei 1735 te
Straatsburg,
g,
nam in 1752 als cadet dienst in een Fr. huzarenre 'ment werd in 1788 bri ade-eneraal,
leverde als
g g
divisie-generaal
20 Sept. 1792 den
slag bij Valmy
g
J
Y
(z. a.) teen
g de Pruisen; werd in 1804 maarschalk
in 1806 en 1813 bevelhebber der reservelegers
aan
g
den Rijn,
J in 1808 tot hertog
y verheven;
g van Valre
in 1814 door Lodewijk
air;g
ge
de
^ XVIII tot P
Honderd dagen
hield hijJ zich afzijdig,
hoewel ook
g
Napoleon
hem 2 Juni 1815 tot pair
verhief^g
gest.
p
P
12 Set.
P 1820.
Kelten(Lat. Celtae Indo-Germ. volksstam, die in
de Oudheid eenoot
^ deel van Europa
P beheerschte.
— Men verdeelde ze in: 1) de eigenlijke
K. of Galg
liërs in Z.-Frankrijken Boven-Italië; ^2) de Belgen,
g,
in N.-Frankrijk
J en Z.-Brittanië, 3) de Britten, in het
overige deel van Engeland
en Wales ; 4) de Gaelen
g
in Ierland en Schotland en verder de Galaten (z. a.)
Door de Romeinen vanuit het Z. en door de Germanen vanuit het N. onderworpen
g,
P en verdrongen.,
verdwenen zij
J als zelfstandig
g volk en werden gero maniseerd ofegg
ermaniseerd. Overblijfselen
der K.
(ongev.
3 1 2mill.) met hun eigen
' ^ taal (zie Keltische
^
talen) zijnalleen nogg behouden gebleven
in Bretagne,
g
^,
in de Schotsche Hooglanden,
in Wales,,p
op Man en
g
in W.-Ierland. — Het is niet onwaarschijnlijk
dat
de K. de bouwmeesters zijn
J der Hunnebedden in ons
land en elders. — Kelt-Iberiërs (d.i. Iberië wonende
K. heetten de in de 6e eeuw v. Chr. uit Gallië naar
j getrokken
het N. deel van Centr.-S
K. Hun
p ane
g
meest bekende stad was Numantia, na wier veroveringn
PAJ kwag 133 v. Chr. ze onder Rom. heerschappij
men.
Keltische talen, een in de Oudheid zeer verbreide
tak van den
Indogerm. taalstam. De moderne dialekten ervan zijn
J te verdeelen in twee groepen
^ P : 1)
Gaelisch overgegaan in Iersch (in Ierland),Gaelisch
(in Schotland) en Manx opp het eil. Man. — 2) Britsch
overgegaan inKymrisc
K risch (in Wales),Cornisch in
in de 18e eeuw uitgestorven en Bretonsch (in Laag-Bretagne, Frankrijk).Naast het
Rom. alPhabet bestaat er een met runen te ver gege
liJ ken schrift dat de Ieren 09ham noemen.
. prov.
rov AntCamp ine landsch. in de Belg.
Kempen
p
gP
K. M^^groot,
weren
p en Limburg,
g^
^ ^uitgestrekt
g
Kanaal.
heideveld doorsneden door het Kempensch
p
iKem enaer, Jacob Mattheiis de, Ned. staatsman.,
geb. te Amsterdam,^ 6 Juli 1793,, studeerde te Leig
denin
1815 met de jagercompagnieder
d stugmg
naar Frankrijk, J:p
promoveerde
denten als vrijwilliger
in Gelderland.
in 1816, werd in 1831 rijksadvocaat
In 1840 werd hij
J lid der dubbele Tweede Kamer tot
herziening
g der Grondwet, in 1841 lid der Staten van
Gelderland, in 1844 lid der Tweede Kamer, behoorde
in 1844 tot de „9 mannen", die een wetsontwerp
P tot
^ondwetsherziening indienden, werd in 1848 belast
met de herziening
der grondwet
en benoemd tot
^
g
min. van binnenl. zaken, legde
g 30 Oct. 1849 zijn
portefeuille
neer, was van 1853--1860 lid der Tweede
P
Kamer;est.11
Febr. 1870.
g

Kempis,
Kempis
emis.
p ^ Thomas. Zie Thomas d g
er, Jeronimo de Bosch Ned. staatsman,
geb. 23 Mrt. 1808 te Amsterdam,^ werd in 1857 hoogg
8leeraar in de rechten te Amsterdam, streed als redacteur van De
» Tijdgenoot" 1841--45 voor handelsvrijheid
en grondwetsherziening
o nationale
be^
g ^^
P
ginselen", was lid van de Tweede Kamer, schreef
staatkundige
g en staathuishoudkundige
g werken;
gest. 20 Oct. 1876 te Amsterdam.
Zwaben in Al au ,
Kempten,
^ s tad in het reg.-distr.
p
g
in het Z. W. van Beieren, aan de Iller, 21 000 inw.
het Slot was van 1360-1803 zetel der ri'ksvorsteJ
lïJ
ke abdij
abdij K.
Ja aan in
Ken, naam der bestuursdistricten inJap,
ingevoerd
ter vervanging
g
gg der oude provincies.
P
graafschap
Kendal
Kendal, fabrieksst. in het ^
P Westmoreland in het N. W. van Engeland,
^ aan de Kent,,
14 000 inw.
Kenai, schiereil. aan de N.-W.-kust van N.-Amerika, bewoond door de tot de Athabasken behoorende Indianenstammen der K. on g. 25 000 zielen).
Kenia, bergstelsel in het Britsch-0.-Afrika-Protectoraat, 5600 M., van vulkanischer oorsprong.
Kenilworth stad in het graafsch. Warwick in het
midd. van Engeland,
de
^ 5 800 inw. In de nabijheid
g
ruinen van het kasteel K. bekend door Walter
Scott's roman.
geb.
Kennar George,
Kennan,
9 Am. reiziger
^
^g
g en journalist,
16 Febr. 1845 te Norwalk (Ohio), bereisde in 1865
Kamsjatka,
van 1870-71 Rusland en 0.-Azië,> van
J
1885-86 Siberië in 1898 Cuba, woont te Boston,
schreef :Tent life in Siberia", (1870); Siberia and
the exile system"
1889-91 , „Campaigning in
Y
Cuba" 1899.
Keneed kanaal, zeestr. ten N. der
Kennedykanaal
Kennedysond,
Y
N.-W.-Groenland en Grinellland.
Kenneb hoofdp1. der pprov. K.(1410 K.MB. bebouwd land, 781 000 inw. ; in Opper-Egypte),het
Kaenopolis der Ouden, aan den Nijl,35 000 inw.
Kennemerland, eigenlijk
J Kinheimerland naar een
oud riviertje, de Kinheim, g edeelte van N.-Holland
tusschen Haarlem (de hoofdst. van K. en W.-Friesland.
Kensington,^ vroeger
P in het Eng.
g een dorp
g graafsch.
Middlesex, nu een voornaam stadsgedeelte
van Long
• Kensington-palace met het oo.
den, 172 000 inw. ,^
Gardens), in het Z. het Southteark (Kensington
^
Institute.
Kensin^on Museum en the Imperial
van Engeland,
Kent,^ h et meest Z. 0. graafsch.
g
gr
4028 K.M'., 1 020 000 inw. • vruchtbaar heuvelland,
hoofdst. Maidstonevroeger Canterbury).
Y In K. het
Cantium der Ouden, landde Caesar in 55 v. Chr. en
het Koninkrijk
1 K.(Cantia, Cantwara) was in 449 de
eerste Angelsaksische
nederzettin g in Brittannië.
g
Kentucky,
Kentuck een der Ver. St. van Amerika, in het O.
der republiek,
P in het N.
^ ten W. van den Mississipi,
P
grenzend aan de Ohio, 104 456 K.M'., 2 290 000 inw.,
meest vlak, vruchtbaar land, vooral in het Z.W. de
K.-Barrens; hoofdst. Frankfort aan de rev. K. 1.
zin Louisville e.a.
ziJzij
riv. van de Ohio); belangrijker
Sedert 1775 werd K.ekoloniseerd
in 1792
g
werd het een deel van de Unie.

KFOKUK—KERKERAAD.

Keokuk havensi. in den staat Jowa, in het midd.
der Ver. Staten aan de uitmonding der Desmoines in
den Mississi
P^i 15 000 inw. ^ ; school voorgeneesg
kunde.
Keos, oud-Gr. ; nieuw-Gr. Kea, Zea, Tschia), een
J8
der vruchtbaarste eil. van de Gr. Cyladen
C laden 103 K.M 2,
Ha 'os Ilias 569 M.),
inw., bergachtig
8
^ (in den Hagio
De hoofdst. K. heeft 5000 inw.
J
grondlegger
Kepler,
^^
p ^ Johann,
g8 van de nieuwere sterrenkunde^g
geb. 27 Dec. 1571 te Weilderstadt (Wartwerd in 1599 hoogleeraar aan de hoo etemberg),
school te Graz, in 1600
assistent van T ycho
Brahe te Praag,
8^ van
1601-12 keizerl. wiskundige
en sterreng
kundige
8 van het Hof,
van 1612-26 hoogleeraar te Linz, was
van 1628-30 in dienst
van W allenstein te Saan^gest.15 Nov. 1630
g
te Regensburg. Voorn.
werk: de klassieke:
^^ Astronomia nova"
831, Kepler.
p
(1609). Voor de nieuwere
theorie
der
laneten
hebben
de
Keplerdrie
p ler
P
gelegd
sche wetten denondsla
P
^
88 g 1) de planeten
beween zich in ellipsen, in één brandpunt
bewegen
waarP
van de zon staat; 2) de radius vector", d. i. de
voerstraal, de lijn,die het middelpunt
der zon
P
met dat derlaneet
verbindt, ^snijdtingelijketijden
P
sectoren van dezelfdeootte
af van het vlak der
8T
ellips;
der
P^ 3) de vierkanten van de omloopstijden
planeten verhouden zich als de derde machten van
P
haar afstanden van de zon.
Keppel, Van. Zie Albemarle.
of Desolatie-eil.^ Fr. eil,-roe
Kerguelenland
g
g Pin het
Z. van den Ind. Oceaan, 3414 K.M 2., onbewoond
diepe
bedekte bergen
P fjorden, met gletschers
g
^ ^(Mount
Ross, 1865 M.), eigenaardige flora (Kerguelenkool,
^
9
8 eneesmiddel teen
^ scheurbuik) en fauna;; in 1772
door den Fr. zeevaarder de Kerguelen
Tremarec
9
(geb.
eb. 1765
te Quimper; gest. te Parijs
Parijs in 1795)
P
ontdekt, sedert 1893 Fransch.
Kerkban. Zie Ban.
Kerkelijke Staat,^ tot 1870 het wereldlijk
J rijk
J van
denaus
bestond tot 1859 uit : het stadsgebied
P^
8
Rome, de vier legaties
: de Romagna,
g
^ de Marken,
Umbrië en CamPa8^
a en Maritima, ^te samen on g.
g
41400 K.M 2., (in 1857) 3,1 mill. inw.; werd in 1860
beperkt
tot de teg,
enw,P
provincie
rov
Rome (21 100K.M2.
P
in 1869: 0 7 mill. inw.) Deaus
^geP was onbeperkt,
P
kozen heerscher • een ministerraad, bestaande uit
kardinalen, stond hem ter zijde
J (het hoofd daarvan
was de door denaus
staatssecretaris;
P gekozen
g
naast dezen stond (vanaf 1849) een staatsraad
van 15,gedeeltelijk
wereldlijke, leden; ieder lands^J
deel , leg atie werd bestuurd door een kardinaallegaat.
Het leer
8
8 bestond meerendeels uit buitenl.
soldaten, voorn. uit Zwitsers.Ontstaanuit een schenking van Pippijn
pp? den Korte, die 755 aan Stephanua
II
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III een deel van het Exarchaat overdroeg,
g^werd het

z.g
g. »P
atrimonium Petri" in 774 door Karel den
Groote vergroot
hertod. Benevento
^ ; in 1053 werd hethertogd
in 1115 de bezittingen
Mathilde
^
g der markgravin
er bï evoe d.
V
^ De K.S. verkreegin 1201 van Otto IV
erkenning harer souvereiniteit. I nnocentius III verhief zich tot souverein van Rome,
, maar de oPstanden van de Romeinen noodzaakten deausen
hun
P
residentie naar Avignon te verplaatsen (1305-77;
In
de Babylonische Gevangenschap
P der pausen")
P
g
1509 werd Ravenna, in 1513 Bologna,
^ in 1532 Ancona in 1598 Ferrara, in 1626 Urbino aan den K. S.
getrokken.
Tengevolge van de Hervormingverloren
^
deausen
een groot
P
8 deel van hun wereldlijkenen
geestelijken8
invloed. In 1738 zegde Napels
leen
P zijzijn
aan den Pauseli Jken stoel o P
; bij
Jden vrede van
P
Tolentino, 19 Febr. 1797, moest deaus
Avignon
P
^ en
Venaissin aan Frankrijk,de Romagna,
Bologna
$m ^
^ en
Ferrara aan de CisalPJ
i nsche Republiek
afstaan ;10
P
Febr. 1798 werd Rome door de Franschen ingenomen en 18 Febr. de K. S. tot Romeinsche Republiek
P
paus Pius VII ongeProkiameerd;14 Mrt. 1800 nam P
der bescherming
den K. S.
P
g van de Oostenr wapenen
weer in bezit. In 1807 werden Ancona, Urbino Makoninkr. Italië, en 17 Mei
cereta en Camerino bijJ
1809 deeheele
K. S. bij Jhet Fr. RijkJ ingelijfd;
$ J Rome
g
werd een keizerlijkevrijestad. De paus
P werd naar
Frankrijk
J verbannen en kon eerst den 24 Mei 1814
weder bezit nemen van den K. S., die in zijn
J vroegeg
ren omvang
g hersteld was. Pius VII en vooral zijn
zochten het
XVII (1830-46)
o volg er Gregorius
9
^P
pauselijkgezag
eza door absolutistische maatregelen
o Pg
nieuw te grondvesten, waardoor mede telkens samengrepen, zoowel in den
zweringen en opstanden
plaats
P
P
^P
K. S. als ineheel
het toenmalige
g Italië. Pius IX
g
vanaf 1846) begon
8 in te voeren
8 met hervormingen
moest echter in 1848 voor de radikalen vluchten
naar Gaëta, waarop
werd uitP
P in Rome de republiek
geroepen^; deze werd na de innemingg van Rome door
de Franschen, 3 Juli 1848, weder omvergeworpen,
g
doch de Franschen bleven te R. ook na den terug8
keer van denaus
(in
1850).
De
nationale
beweging,
P
sedert 1859 opgekomen,
had na de nederlaag van
Pg8
denJ
Paus bij Castelfidardo (18 Sept. 1860), de toetredin gvan de Emilia, van de Marken en van Umbrië
bijJ Sardinië ten gevolge.
8 Rome werd door de Frang
zij ontruimden het
schen voor denaus
P behouden; zij
in 1861, maar bezetten het opnieuw
30 Oct. 1867
P
naar aanleiding
g van den aanval van Garibaldi. Toen
zij
J Rome in 1870 verlieten,^ trokken de It. troepen
P
20 Set.
P 1870 de stad binnen en maakte een decreet
van Victor Emanuel II van 9 Oct. 1870 door inlijving
bij
bleven
J Italië een einde aan den K. S. De pausen
P
de voorrechten van een souvereinen vorst behouden,
eveneens het bezit van het Vaticaan en het Lateraan.
koninkrij Italië werd
— Hun verhouding
g tot het koninkrijk
door degarantie-wet z.a. welke echter
8eregeld
^
nooit door hen erkend werd.
Kerkenah, eil-groep
^ P aan de N.-kust van Afrika,
in het N. van de Kleine Syrte, behoort bijJ Tunis,
12 000 inw. ; koraalvisscherijJ ; mattenmakerijen.
Kerkeraad noemt men in de Prot. Kerk een li-
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perchaam van uit en doordeemeenteleden
P
g
g
Bonen, welke voor de belangen
waken.
g
g dier gemeente
De K. bestaat veelal uit kerkvoogden,
die voor het
g
eldeli'k beheer,^ ouderlingen,
die voor de zuiverheid
geldelijk
g
der leer,, en diakenen,, die voor de ondersteuningg der
armen zorgen.
Kerkhervorming.
^
g Zie Hervorming.
Kerkoek stad in het Turksch-MesoPotamisch wilanw.
jet
Mosoel, ten Z. van
de stad Mosoel,
50 000 i.
a
,
,
(Koerden en Christ. Chaldeeërs), z.g.g sarkophaag
P g
van denrof
P eet Daniël, volgens anderen van diens
vrienden,, de 3 jongelingen in den vurigen
g oven.
Kerkradegem. in het Z.O. der Pprov. Limburg,
Kerkrade,
g aan
Pruisenenzend
22 293 inw.; rijke
^ steenkolenlagen,
gr,
g
abdij Kloosterrade of Rolduc,,
mijnen;
^ de voorm. abdij
nu seminarie,, gy
gymnasium, H. B. S. en handelsschool.
Kerkrecht(Lat. jus
? ecclesiasticum
, het geheel
g
der beginselen, welke de rechtsverhoudingen bepalen
P
der Kerk en der leden van deKerk;menonderscheidt
het Kath. K.,
K. waarvan de bronnen zijn:
J het natuurrecht, de H. Schrift, ,de traditie, ,de uitspraken
van
p
kerkl. congregaties, concilies en pausen
en de
P
concordaten, en het Prot.K.,
K. dat steunt op
P de
kerkelijke
verordeningen,
deYsymbolische
enlithurJ
g
synodale
le en klassikale besluiten
gische
en de landswetten. Grondslagg van de tegenw.
kerkeg
li'ke
J wetgeving
g in de Herv. Kerk ishetAlgem. Re gleg
ment van 1852.
Kerkvaders(Lat. Patres ecclesiae),
, theologen
g der
oude Kerk van de tweede tot de zesde eeuw,, wier
geschriften gelden
als voorbeelden der rechtzinnige
g
ge
leer. Leven en werken der K. behandelt deatristiek
P
en deatrolo
ie.
P
g Men onderscheidt de K. in 1° de
Apostolische
Vaders, d. w. z. de onmiddelijke
J leerp
lipgen der Apostelen
en 2° de Oostersche en de
P
Westersche K. Deze K. worden ook tot de Kerkleeraars Doctores ecclesiae: Ambrosius, Augustinus,
,
u9
Hieronymus,
Gregorius
de Groote e. a.) gerekend,
^
g
y
schrijvers, die om wetenschapP
d. i. tot de kerkelijke schrijvers,
en heiligheid
doorde R.-Kath. Kerk met dezen titel
g
uit $edrukkeli'k
J worden vereerd. Eveneens behooren
zij
J tot de Kerkelijke Schrijvers Scri ptores ecclesiasdie het geloof
tegen
gen
heidetici
). d. i. tot degenen,
g
g
nep ,Joden en dwaalleeraren hebben verkondigd.
g
Ook zijn
zij
f er K. S. die zich voor de kerkleer verdiensteli'k
J maakten, maar in een of andere geloofsdwalingervallen
zijn,
J^ zooals Origenes,
9 enes
g
nus, enz,
Kerkwerve,
^ggem. in Zeeland,^op
P Schouwen en
Duiveland, ten N. W. van Zierikzee, 833 inw.
Kerkwijk
Kerkwijk
J gem. in Gelderland, in de Bommeler1037 inw.
Kerkyra,
ra Grieksch eil., nomos en stad. Zie Cor u.
Kerman ( Kerman), in de Oudheid Carmania, Z.O.
prov. van Perzië, in het N. behoorende tot de zoutwoestijnvan Iran, in het Z. bergland,
met de kust.
g
streek Mo ' tap land der dadels"). De hoofdsi. Kin het Z. der woestijn,60 000 inw.
hoofdsi. van de Perz. P
prov.. Ardil
lan in Koerdistan W. Perzië),,
inw. ,p
• oopiumbereidingg ; ooft- en wijnbouw.
wijnbouw

stad in het khanaat Boekhara; 16 000
inw.; citadel.
Kern,^ JohanHendrik Caspar,
geb.
p ^ Ned. oriëntalist,g
6 Apr.
te Poerworedjo
en
pro-^ (Java),studeerde
,
P
moveerde te Leiden in de letteren, was van 1858-62
leeraar in het Grieksch te Maastricht,, werd in 1863
hoogleeraar
in het Sanskriet aan het Queen's
College
Q
g
g
te Benares, in 1865 hoogleeraar
in het Sanskriet
g
en de vergelijkende
taalkunde te Leiden, werd in
gJ
1903 emeritus en vestig
de zich te Utrecht. Hi'J
schreef tal van werken over de Oostersche letterkunde en beschaving.
g
Kerner, Anton, ridder von Marilaun Oostenr.
plantkundige,
Pgiggeb. 12 Nov. 1831 te Mautern Neder-OostenriJ,
k werd in 1878hoo gleeraarteWeenen
ald.est.
„ Pflanzenleben
g 21 Juni 1898, ^schreef :Das
der Donaulnder" (1863), Pflanzenleben"ook in
het Nederl, vertaald, enz.
Kerner,^ Justinus,, D. dichter en schrijver
over medische onderwerpen,
gsP ,ggeb. 18 Sept.
P 1786 te Ludwigsburg,
te Weinsberg,
g van 1819-51 geneesheer
g
g^
gest. 21 Febr. 1862, schreef den fantast.-satir. roman
Bich„Reiseschatten" 1811 ; als uitstekend lyrisch
yr
ter der Zwabische school: Gedichte" Der letzte
Blutenstrauss"; • inz. hield zich ook bezig
g met de
studie van het dierlijkmagnetisme
en demonisme
8n
Geschichte zweier Somnambule", Die Seherin von
Prevorst",„BilderbuchausmeinerKnabenzeit" enz.
Kerry, graafsch. in het Z. van Ierland, in het Z.W.
van derov.
P Munster, 4799 K.M'. 15 000 inw.,
heeft de hoogste
beren
g
g van Ierland (Carrantuo
Hill 1040 M. en de meren van Killarney ,; hoofdsi.
Tralle aan den Atl. Oceaan.
Kertsj,
l^ havensi. opP de gelijknamige
g J
g landtongg van
het Russ. schiereil. de Krim, aan de Straat van K. of
Jenikalé, vroeger
g Straat van Ka a of van Feodosia,
in de Oudheid Cimmerische Bosporus
^ ggeheeten, die
de Zee van Azow verbindt met de Zwarte Zee ;, ze
vormt met de naburige vestingg Jenikalé een distr. K.,
K.
53 000 inw. — K., het Panticspaeum der Ouden, later als hoofdsi. van het J van den Bos
, BBosporus,
os
P
orusg
geheeten, werd in den Krimoorlog
1855 g in
ver
g
woest door de Eng.
g en Fr. legers.
g
Kervel. Zie Cicuta.
Bruno Maria CanKenrijn
p
t de Lettenhove,^ Joseph
stantin, Be
g eschiedschriJ ver en staatsman, geb.
g
17 Aug.1817 te St. Michel, werd in 1861 clericaal lid
der Kamer van Afgevaardigden, was van 1870-71
min. van binnen!. zaken, est. 2A
ril 1891 te Brussel;
p
,
schreef : Histoire de Flandre", Les Huguenots et
les Gueux" enz.
Gelderland,
Kesteren,
^ op
P de
P
^gem. in de prov..
a
grens
van de Neder- en de Over-Betuwe, nabij
gT
,
J Wsnip
g
gen ,3411 inw., ,bevat de dorpen
P K. (het Castra
uit den tijdder Romeinen),) een kruispunt
van spoor-P
ween,
g en Opheusden.
P
Kessel,
Kesselgem. in Limburg,
g aan de Maas, ten Z. van
Venlo, 1503 inw.
prov
in de Belg.
Brabant, even
Kessel-Loo,
^ ggem.
N. van Leuven; 9926 inw.
Kethel en Spaland,
, ten N.
a
,ggem. in Z.-Holland,
van Schiedam, 1505 inw.

KETELiIIEP—KEURVORSTEN.
Keteldia
Keteldiep, de mond van den Geld. IJsel benoorden
Kamen
P • de riv. wordt tusschen twee dammen een
uur ver in zeeeleid
(lengte der leidammen 4100 M.).
g
Ketelsteen steenachtige
g komt in de stoomketels,,
verdamP van hard water uit somdie zich bijt het verdampen
mie
ma g daarin voorkomende stoffen (calcium,
^ ^e
sium, barYu
mi enz.) afzet kan door zijn
zij slechte
warmtegeleiding
g het ggloeiend worden van den
g
ketel veroorzaken en daardoor tot ontploffing
leiP
g aanleidinggeven. Middelen daartegen
J : zuiveringg van
g zijn
het water door bijvoeging
van 'chemicaliën (meestal
natron en soda) en door filtreeren van het
bijtende
water,, voordat het in den ketel komt,, in daarvoor
bestemde toestellen; ook: herhaaldelijk
J het schuim
uit den ketel verwijderen.
Kets waY o of Ketschwayo.
y Zie Cetewayo.
Ketter(van het Gr. Katharen) zijn
J voor de R.Katholieken allen,, die van de leer hunner Kerk afwel te onderscheiden van de on eloovi
wijken,
g
gen
de niet-Christenen en de schismatieken
, d. w. z.
degenen,
die zich afscheiden van de Kerk, door
g
gehoorzaamheid te weig eren aan den Paus. Reeds
in de 2de eeuw sloot de Kerk de Gnostici (z.a.) als
K. buiten haargemeenschap
Constantij
P en omstr. Constantijn
g
In
Groote werden de K. ook burgerlijk gestraft.
g
de bisschoppelijke
K.de Middeleeuwen zorgden
g
PP J
9 erechten^ sedert 1232 de In quisitie door bi Jzondere
K.-meesters voor de opsporingen bestraffing
g der
K. Na de Hervormingg werden de Protestanten als K.
vervolgd
g landen
8 en tot in de 19de eeuw in sommige
met verbanning
gestraft. Het
g
g
Pg
g en gevangenschap
oude Protestantisme had dezelfde opvatting,daar
het de Wederdoopers
P en de Antitrinitariërs, zooals
Servet (z. a.),
a. ter dood veroordeelde. Het nieuwe
staatsrecht duldt bijnanergens
g meer burgerlijke
g J
benadeeling
ketterij.
gwegens
g
papieren
Kettermuts Portug. carocha),^ spitse
P
PP
muts met duivels beschilderd,, die de ketters droegen
muts,
g
biJ den auto-da-fé.
Kettinggangers noemt men in Indië de dwangarketens droegen,
nu alleen maar
beiders, die vroeger
g
g
een ijzeren
band om den hals.
een ketting verbonden
Kettingkogels,t wee door
g
kogels,
g zeeoorlogen
g om
g ggebruikte men in de vroegere
scheenschepen
zooveel mogelijk
de tuigage der vijandelijke
te beschadigen;
zijJ raakten in onbruik, omdat zijJ het
g
schot onzeker maakten en heteschut
beschadigden.
g
Keuchenius Levinus Wilhelmus Christiaan Nederl.
staatsman,eb.
te Batavia ^romoveer
g 21
P
de in 1842 te Leiden tot doctor in de rechten, werd
in 1848 lid van den Raad van Justitie te Batavia,
in 1850 advocaat-eneraal
en in 1851 raadsheer in
g
het Hoogg Gerechtshof. In 1854 werd hijJ secretarisggeneraal biJ het dep.
P van koloniën, van 1859-65 was
hiJ lid van den Raad van Indië, werd in 1866 lid van
de Tweede Kamer,, van 1867 tot 1879 was hijJ in
Indië werkzaam als redacteur van het N.-Batav.
Handelsblad en als advocaat enrocureur
bijJ het
P
Hoog
tot
g Gerechtshof. In 1879 werd hij
J opnieuw
P
lid van de Tweede Kamerekozen
en bleef dit tot
g
zijn
J dood (17 Dec. 1893). Van 1888-90 was hijJ in
het ministerie Mackay
y min. van koloniën. K. was

83

een der voornaamste leiders van de anti-revolutionnairearti
HijJstierf 17 Dec.
te 's Ha
e.
Hage
P .J
D. officiëele naam Cóln, Fr. Cologne,, Lat.
Colonia A
zie het frontispice
bij
9 ri
J de
ppina
P
letter K.),hoofdst. van het reg.-distr.
K.(3977
g
K.M2. 1
K.M2.,
000 inw.) van de Pruis. Ri Jp
n rov. ,
vesting
op den L oever van
g van den len rang
gP
den Rijn, in 1913 met Deutz 541 000 inw. ;1 Apr.
1914 werd ook MiilheimoPden anderen oever)
met 55 000 inw. bij
K.gevoegd; zetel van een
J
aartsbisschop;
^ het
P beroemde ggebouwen te K. zijn
stadhuis en inz. de Keulsche Dom(eenrachti
P
ge
Goth. kerk, in 1248 begonnen
en eerst in 1880 als
g
eheel voltooid ingewijd,135 6, M. lang,
geheel
van
g,
het hoofdschip
M. van het dwarsschip
, M.,
M.,
P 61,1
P 86 M
hoogte van de beide torens 160 M. hoogte tot de
nok van het dak 61,5 M.
olog^
' ch museum,,
,; anthroP
academie
voor P geneeskunde,
raktische
handelsg
hoogeschool, machine-bouwschool, muziekconservatorium belangrijke
industrie (lijm,
eau de co^J
J
logne glaswaren,
,g
,handel
, zeep,gasmotoren);
P, leer,g
en
P vaart. — K. is ontstaan als militaire
schee
kolonie der Romeinen. Het aartsstift K. werd voor
Karel den Groote. De aartsbisschop
800esticht doorF
van K. was deeesteli
Jke keurvorst van het D. rijk
g
en aartskanselier ervan voor Italië. De laatste souvereine aartsbisschop
P was Max Franz X averius van
Oostenrijk(vanaf 1784),die in 1794 door de Franschen verdreven werd. In 1801 werd het aartsbisdom
ggeseculariseerd en in 1814 met Pruisen vereend.
g
waterweg8 van AmKeulsche vaart,^ de vroegere
g
sterdam naar den Rijn gevormd
door den Amste
,g
de Wees
P ervasirt
^ de Gaas
P, de
P^ de Smal-Wees
Vecht, de Reedervaart, den Vaartschen Rijn en het
Zederikkanaal. Dit kanaal was zeer onvoldoende,
en volgens een wetsontwerp,
in 1881 door de Tweede
Kamer aangenomen werd het verbeterd. Het verbeterde, in 1892 inebruik
genomen,
kanaal heet het
g
g
Merwedekanaal.
Keurvorsten heetten in het oude D. rijk die vorsten, welke het recht hadden den D. koninggte kiezen.
Vanaf de 13e eeuw waren het : de aartsbisschoppen
PP
van Mainz, Trier en Keulen, dealts
f »aan den
P
Rijn",
de hertog gvan
van Saksen, de-markgraaf
Brandenburg en de koning8 van Bohemen, wier voorwerrechten in 1356 door de Gouden Bul bevestigd
den. Toen Frederik V van de Paltz in den rijksban
wasedarn
waardi heid
,gmg
zijn keurvorstelijke
Jwaardighei
g
den hertog van Beieren over ; in 1648 werd voor
de Palts bijJ den vrede van Munster een 8e keurvorsteliJ ke waardigheid
in het leven geroepen,
tot hi
g
g P
1777 de Beiersche dYn
astie uitstierf en haar keurvorstelijke
J rechten op
P de Palts overgingen. In 1692
werd als 9de keurvorstendom Brunswijk-Liineburg
J
g
opgenomen.
De K. vormden op de rijksdagen
een
PgP
eigen
g sloten zich aaneen tot een keurverg college,
eengmg
' en kwamen op K.-dagen
om hun
J
P
g bijeen
rechten te verdedigen.
genoten koninklijke
koninklijk eerg ZijJg
(behalve den titel„majesteit");
majesteit"
hun lanJ
J
den waren niet onderworpen
P
rP aan de rechtspraak
van het RiJkskamer gericht en zijJzelf niet aan die van
den RiJ kshofraad. Zij
hoogJ bezaten alle vorstelijke
J ke hoo
8

8
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heidsrechten zonder er door den keizer mee beleend
te zin;
J hun keurvorstendommen waren ondeelbaar.
In 1803 werden 4 nieuwe keurvorstendommeneg
schapen
Baden,^ Wiirttemberg^Hessen-Cassel en
P
Salzburg,
J keurvorstendommen
g^ doch de geestelijke
g
Keulen en Trier opgeheven.
Na 1806 voerden
Pg
alleen nog
g Trier tot 1812 en Hessen-Cassel tot 1866
den titel van keurvorstendom, welke toeneen
g Politieke beteekenis meer had.
Kevetaar D. Kevelaer) marktvlek in het W. van
Pruisen bijJ Dusseldorf,, niet ver van de Niers,, 7800
inw.;, schoenmakerijen;bedevaart
bedevaartplaat
laats met miraMaria-beeld (1642).
els^ en Coleoptere ,
Kevers,
r Torren, of Schildvle
u9'
talrijke orde der Insecten dieren met`bi
^J tende mondvrij
werktuien een
vrij beweenden
eersten borstringg
g
(halsschild) en tot hoornachtige
g of lederachtige
g
schilden omgevormde
voorvleugels;
g
g ^ zij
J hebben een
volkomen gedaanteverwisseling; de larve leeft
meestal verbor en
aarde,
in de aarde in planten
enz.),,
P
ze is kleurloos, bezit bijna
mondJ altoos bijtende
dealen en 6aar
P borst ooten;
P
,de pop
PAligt meestal
in een door de larveereed:
emaakte uitholling,
^g
g,
haar ledematen liggen
vrij. Er zijn meer dan 100 000
ggzij
K., verdeeld over 4 familiën naargelang
g
deedaante
van denpoot:1 de Pentamera met 5
g
geledingenP
aan de ooien (meikevers, vliegend
^
g
hert,limworm
enz.); 2) de Heteromera, die aan het
g
derdeaar
ooien 4 en aan de beide andere paren
P A
P
5eledin
en
vlieg,
,; 3) de
g,
g
A
g hebben (Spaansche
Tetramera met 4eledin
ooien boktorg
gen aan de poote
ren, snuitkevers Coloradokever
enz. •, 4) de Trimera
,
met 3eledin
en
pooten
J,
g
g aan de ootenMaria-kevertjes
enz.). Ook andere verdeelingen
g worden gemaakt.
g
KeWr dorp
g
^ in hetgraafP in het Z.W. van Engeland,
gr
schap
P Surrey,
Y 8 K.M. ten W. van Londen, aan de
Theems,, 2800 inw., bezit een sterrenwacht en den
grootsten botanischen tuin van de wereld (110 H.A.
in 1730 door de kroon aangekocht,
^ verkreegg zijn
g
tegenw.
beteekenis van 1840-65 onder W. Hooker).)
g
Ke El len, Zweedsche schrijfster,
Key,
eb.g 11 Nov.
1849 te Sundsholm, was van 1878-98 leerares te
Stockholm,
in haargeschriften sociale en
litteraire vraagstukken;
vele harer boeken zijn
^
J in het
Nederl. vertaald :„De Eeuw van het Kind" enz.
N icaise de,
Keyser,
, Belg.
g historieschilder,
,geb. 26
Y
Aug.
Au . 1813 te Sandvliet bijJ Aatwerpen,
^,werd in 1855
directeur der Academie voor Schoone kunsten te
Antwerpen,
ald. gest.
17 Juli 1887. Zijn
rA
J n voornaam
g
ste werkenJ zin: de Kruisi
gmg' van CChristus"M
chaster ,„De Guldens
(Kortrijk), ^,Dood
P orensla
g "Kortrijk
van Maria de Medici"Berlin
J .
Key
Y West,r stad in het Z. 0. der Ver. Staten in den
staat Florida, op een der
Florida-Key's (eilanden),,
Y
met het vasteland verbonden door een spoorweg
P
g
van 250 K.M. over de eilanden en over bruggen,
gg
20'000 inw. •; sleutelyan
sleutel
ingangb^ tot de Golf van
den inganq
Mexico; versterkte haven; stoomveerdienst naar
Havana.
Khedive (Perz. khidiv„gebieder"),
van 1867—
1915 de officiëele titel van den voorm. onderkoning
van Egypte
gYA (z. a.).

Khiwa. Zie Chiwa.
Khokand. Zie Kokan.
Khond. Zie Kondh.
KhorassAn Chorassdn de meest N. 0.rov.
van
A
Perzië,, hoogland
met tal van gebergten,
, 322 118
g
g
K.M2., 843 000 inw.;rootendeels
een woestijn
woestij met
g
oasen, bewoond door Tadsjiks
en talrijke
J
nomaden;, hoofdsi. Meshed
met 70 000 inw.
J
plaats in Babylonië,
Khorsabad Chorsabad ^A
Y
, ten
N.O. van Ninive; hier ontdekte in 1843 Botta be
langrijke
ruinen, waardoor de AssYrioloYr
g J Assyrische
g A werd.
gie in het leven geroepen
Khosrev Chosroës, naam van 2 Perz. koningen
g
uit het Huis der Sassaniden: K. T.,
T. 531-579 ,streed
gelukkig
het 0.-Rom. Jrijk 540-546 ,was een
g tegen
g
g
vriend der Christenen. — K. II,r Parvez (de Zege.
9
vierende , 591-628, een kleinzoon van den vorige,
g,
versloeg
veroverde in 614
g in 603 de Byzantijnen,
Jeruzalem,, sloot een verbond met de Avaren,, bedreigde
in 625 Konstantinopel,
P^ werd in 626 ver g
slagen
J n zoon ter doodg ep last van zijn
g en daarna op
bracht.
Khotan of Iltsji, stad in de oase K.(160 000 inw.)
in 0.-Turkestan, aan de 7,
K . - rivier of Joeroenkasj,
tapijtweverij.
on gg. 4000 inw.; zijdeteelt;
J
Karl,
graaf,
Khuen-Hédery
,g^
, Hong.
g staatsman,,
g eb. 23 Mei 1849 te Freiwaldau was van 1875-81
werd in 1882 o
lid van den Hong.
Rijksdag,
gopper
es an van het comitaat en van de stad Raab, in
gP
Dec. 1883 banus van Kroatië en Slavonië, was van
Juni tot 30 Sept.
A 1903 Hong.
g min.•president, van
Maart 1904 tot Febr. 1905 min. aan het Kon. Hof,
van Jan. 1910—Mrt. 1912 opnieuw
min.- pres.
A
A
Kiachta (K aachta handels 1. in de Russ.-Sib.
prov. Transbaikalië,
op de Chin. grens,
tegenover
^ enover
P
g
MaimatsJ>
i op
K. 4300
A 703 M. hoogte,
g ^ aan de riv. K.,
inw. ; vroeger
middelpunt
van den invoer der z.g.
A
g
karavanenthee in Rusland, welke sedert 1860 te K.
aan het afnemen is.
Kiamil-Pasja,
1r T. staatsman,,geb. in 1827 opP C Y poos als tolk in dienst van den
Kheen
P rus, was een A
dive^b
ging
AAa,
g in T. dienst over, was wali van Ale
werd in 1880 min. van onderwijs
J, in 1882 intendant
der wakoefseesteli ke
was onder Abd
J goederen),
g
van 1885-91,
oel-Hamid driemaalrootvizier:
g
van Oct.—Nov. 1895 en van Aug. 1908—Febr. 1909,
en eenmaal onder Mahmoed V. Na zijn
J tweedegroot^
vizieraat werd hijJ verbannen naar Aleppo,
Ap werd later
wali van Smyrna; in Jan 1907 naar Konstantinopel
p
ontboden
ontboden, wantrouwde hijJ de bedoelingen
g van den
Sultan stelde zich onder bescherming
Sultan,
g van Eneland en ontkwam daardoor den dood, die hem
wachtte. Na de afkondig ing van de Grondwet in
grootvizier.
1908 werd K. de eerstearlementaire
P
g
Hi wenschte echter niet aan den leiband van de
Hij
en, had ook niet veel verloopen,
g-Turken te loo
trouwen in de Grondwet en trad in Febr. 1909 af.
De Balkan-oorlog
g eens aan het beg bracht hem nog
23 Jan. 1913 werd hijJ door
wind (Oct. 1912),)^
ten val gebracht.
Enver-bei door eenpaleis-revolutie
P
g
e g
zijn
g boorteland en stierf 14 Nov.
Hginggnaar zijn
Hijg
1913 te Larnaka. Telkens in uiterst moeieliJke om-

IiIAMIL.PASJA—KIKVORSCHEN.
standigheden
aan het bewind gekomen,
g
g
= kon K. in
weerwil van zijn
bekwaamheden de
J diplomatieke
A
afbrokkelingan
Turkije niet verhinderen.
g
Kiang-nan,gezamenlijke
naam der beide 0.-Chin.
^
g
Kiang-soe
en N an-hwei ; zetel van den stadgNgan-hwei;
P
houder is Nanking.
g
Kiang-si,
^ ^Pprov. in het Z.-0. van China,, 179 500
K.M2. 16 254 000 inw.;_ hoofdst. Nan-tsjang.
^g
Kiang-soe,
g
:Pprov. in het 0. van China,= 99 300 K.
uj 2. 15 379 000 inw. ; hoofdst Soe-ts'eoe.
Kiau-tsjeoe
^ stad in de Pprov. S'an-toen
^
!
8= in het
0. van China, 36 K.M. van de Bocht van K. van de
Zee. ZijJ werd in 1898 met haar
hiarvruchtbaar
achterland en alle hoogheidsrechten
door'^China
8
aan bet D. Rijk
haar gebied
omvat 501
J verpacht;
rP
g
K.M2. met 195 000 inw. (in 1910: 1600 blanken en
nog
1900 man D. troepen). Het gebied is voor het
88
vrije verkeergeopend;
uit
an gsP
uitgangspunt
van den3 S'an
g
toeng -sPoorweg . De hoofdP 1. is Tsingtao
• 7Oct.
O.
g
1914 werd deze stad en daarmee deeheele
kolonie
g
door de Japanners
veroverd.
P
Kibitka woning
Kibitka,
g (latwerk met vilt overtrokken)
der nomaden in Centr.-Azië; ook wagens
of sleden
g
met een dak van matten over het achtergedeelte.
8
Kidderminster, stad in het 0. van Engeland, in het
graafsch. Worcester, aan de Stour, 24 000 inw.; taPJï tweverïJen.
Wadi Sitti
Kidron,^ dal om Jeruzalem,^ tegenw.
8
M ar7 'am=^ dal van Maria"),=
den Olijfberg
en Jeruzalem Dal van Josa
hat eheeten • voor de
p
8
Joden en Moslims eengezochte
begraafplaats,daar
g
o. m. Jakob,= Absalom en Josaphat
er begraven
heeten
p
^
te zijn.
J
Kiel^ stad in het reg.-distr.
Sleeswï Jk van de prov.
8
P
SleeswïJ k-Holstein in het N.W. van Pruisen aan de
Kieler Rihrde 227 000 inw.; universiteit (sedert
1865),marine-academie, marineschool; zwaar versterkte rijksoorlogshaven;
marinestation der Oostzee met keizerlijkewerf Germaniawerf
;
Friedr.
Krupp)
vischpe.
P) a. ; machine- en papierfabrieken,
PP
rookeri'en
(Kieler sprot),belan
belangrijke
.J
handel^(Kieler
J
mis . Ten N. van K. ligt
Holtenau met den ingang
g g
van het Kaiser-Wilhelmskanaal ten N.O. Friedrichsort en op
P den 0. oever Moltenort beide met
kustforten. Bijf den vrede van
Jan. 1814)
(14 ver
J.( Kiel
kreegweden
Noorwegen,
en
Denemarken
Zw. Pomg!
g
meren en Rugen en Groot-Brittannië Helgoland.
g
Kielhalen
^ een barbaarsche straf,^ in vroegere
8
eeuwen op
de delinquent
werd
P de vloot in gebruik:
^
8
uit
uitgekleed,
aan
twee
touwen
bevestigd
in
zee
g
g
=
g eworpen,n
onder den kiel van
^ evenwicht gehouden
g
het schipP en dan met een derde touw van voren naar
achteren onder het schip
Deg eP doorgetrokken.
g
strafte bracht er zelden het leven af, ook omdat de
scherpe
den scheePswant vastrP schalen der tegen
g
.
J huid oopensneden.
ggehechte schelpdieren zijn
P
Kielland, Alexander Lange,
Kielland
romanschrin9e^
J
ver,= geb.
18 Febr. 1849 ^
te Stavanger, was langen
g8
g
tijd
te Malle werd in
J steen- en pannenfabrikant
P
1892 burgemeester
van Stavanger,
8
g =8est. 6 Apr.1906
te Ber g
en ;=hij
J schreef realistische romans, kleinere
drama's en een werk over Na
Napoleon.
Zijn zoon Jens
p
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Zetlitz K.,
K. geb. 3 Aug.
te Stavanger,
g
g eveneens
romanschrïver.
J
Kierkegaard,
en schrijver
r Soren^ Deensch wijsgeer
g
Jg
op
gebied, =g
geb. 5 Mei 1813 te Kopenhagen,
P odsd,
gg
ald.est.
bestreed
in talrijke e^
hijg
g 11 Nov. 1855 ; hij
schriften het staatskerkeli'k
J Christendom als een
ontwrichting
J
= dat hijJ consequent
g van het bijbelsche,
q
doorgevoerd
wenschte te zien.
g
Kieuwen
^ de ademhalingsorganen van in het
water of in vochtige lucht levende
dieren: visschen,
9
enkele amphibieën,
P
^ alle kreeftachtigen,
8= vele larven
van insecten, weekdieren, veel ringwormen;
zij zor^J
g
8en voor de uitwisselingg van het in het bloed aan wezige koolzuur tegen
g de in het water aanwezige,
8,
niet chemischebonden
zuurstof. ZijJhebben velerlei
8
,blad-,
gedaante:
kambladlapof
bundelvormi
.
Zij
8
P
g J wor denedra
en
g
g door de kraakbeenachtige
9
g kieuwbogen,
3 à 4 inetal
weerszijden van den hals, waar=weerszijden
8
tusschen de K,-holten liggen
zij overdekt door
gg en zijJ zijn
K.-deksel.
Kievit(Vanellus cristatus tot de familie der
Plevieren(van de orde der Steltloop ere behoorende
moerasvogel,
P den
g ^ op
rug
^ _ on8 metaalgroen,
der den buik wit, op
den kop een beweeg8
bare zwarte kuif ; legt
in het laatst van Maart
4 olijfgroene,
J gr
^ zwart
g evlekte eierenezochg
te lekkernij
J ; trekvoel van Maart tot
g=
Set.
P hier te lande. De
K. trekt in den winter
naar N.-Afrika Z.W.-Azië 0.-Indië en
Z.-China.

Kiewouvern.
in het Z.W. van Rusland, =51 000
g

K.M2 ., 4 566 000 inw. — De hoofdst. K. aan den

r. oever der DnJP
e r, zetel van den ouv.eneraal
g
g
'ë),
((van de 8gouvernementen K.
1 Podolië en Wolh
^
verder van den militairenouvern
eur, van den 8ou 8
verneur en van den metropoliet,> 447 000 inw. ; universiteitsedert
1833), ^geestelijke
academie, Lech(
J
8
mis in
nische hoogeschool,
^ handel: Str'etenski8che
7
8
Febr. — Van 882-1240 was K. de hoofdst. van
Ruslands grootvorsten ; het kwam in 1340 aan Li*
thauwen in 1668 aan Rusland, was tot 1897 vesting.
g
Kikvorschen(Anura), een orde van de klasse der
Tweeslachtige.
^ dieren (Amphibiën),
p
= met tanden in de
bovenkaak en op
gladde huid zonder
rg
P het gehemelte,
g
klieren= lan g^
e tot springen en zwemmen dienende
achterPooien. De K. leven bij Jvoorkeur opP het land
en meestal in denaarti'd
gewone,
J in het water. De9
P
roene of water-K.
(Rana esculenta) isggeelachtigg
groen,donker gevlekt,
P voor;= de
g
= komt in heel Europa
achterPooien worden soms gegeten
(K.-billetjes).
]
gg
In ons land komen verder nogg voor : de bruine- of
en kreupel9 ras-K. (Rana tem
2^aria in graslanden
Pel
g
bosschee =nuttigg
wegens
g bet verdelgen
8 van insekten;
in Gelderland de 9roene boom-K. Hyla arborea), die
zich onderscheidt door kleine klimschijfjesaan
de
lJJ
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KIKV ORSCHEN—KINDERSTERFTE.

0.-Alpen,
toppen
(Bombinator),,
ppe der teenen en de vuurpad
a (in Kap , overwon de Romeinen bijJ Noreja
op
grijzen of bruinen rug, bl au- rinthië daarna in 105 bij Arausio in Z.-Galli g ; zij
P gelijkt,
P een pad
g J , met $^J
echter,
wen of zwarten buik, met roode vlekken en bezet richtten zich daarna naar Spanje, keerden,
door de Keltiberiërs teruggeslagen, naar
Gallië terug,
mag,
verbonden zich met de Teutonen en werden, nadat
dezen in 102 bïJAquae
Sextiae (Aix) door Marius
q
vernietigd waren,^ in den slaggP
op de Raudische Veluitden Campi Raudii, bij
J Verona) in 101 geheel
g
van Tacitus nog een
g
geeoeid. -- K. heette in de dagen
kleine volksstam op
A den Kimbrischen Chersonesus
(het tegenw.
Jutland).
g
Kimduikin Zie Horizon.
deel der Jap. volksdracht;^ lang,
Kimono, voorn.
P
g,
van voren open kleed
met wijde mouwen, om het
et
^
midden door eengordel
vastgehouden.
g
g
Kinaboom(Cinchona), tot de Meekrapgewassen
behoorende boom in de oerwouden der Cordilleras
op
A 1200-3200
M. hoogte;
g
wordt in andere trop.
Pgewesteneg
kweekt omderwille van zijn
833. Ontwikkeling
8 van een kikvorsch.
bast, waaruit
met wratten, scheidt een vergiftigvocht af. Onze de chinine (z.
a.) bereid
figuur
^ (833) ggeeft een overzicht van degedaanteg
wordt. InNed.verwisselingen
der K.
g
,gr
Kildare,
graafsch. in het 0. van Ierland,, in de 0.-Indië wordt
prov. Leinster^ 1693 K.M2. 66 000 inw. • hoofdplaats de K.eteeld
g
P
Naa. — De stad K. in de vlakte Curragh of K. 1600 zoo wel van
gouvernemw.
Kilia,^ stad in de Z. W. van Rusland, in het gou- mentsweg e (in
vern. Bessarabië, aan den N. uitmondingsarm
van 1913roductie
g
P
932 000 K.G.
den Donau ^ Kilia -mondti
n9 ) , 12 000 inw.
Kiliaan,^ De Heilige,
9, de apostel
p^ der Franken,, een kinabast) als
Schot,in
prediken ^
doopte
A
834. Tak van een kinaboom.
^gBeieren
P
A te Wurz- doorpa
burg Gosbert, hertog
en werd in 689 met liere onderneg der Franken
mingen
in 1913 : ong.
zijn
vermoord. Herinneringsdag
g (prod.
P
J gezellen
g 6 666 000; in 1912
g
gs g 8 Juli.
Kilimandsjaro,
berg
^ hoogste
1
g van Afrika, ten 0. : ong.11504 000 K.G.)
8
Kincardine of The Mearns, graafsch. in Middenvan het Victoria-Njanza,
van
gr
^ aan de N.O. grens
J
D.-0.-Afrika; in den Keizer-Wilhelm-sits
A 5888 (of Schotland, 993 K.M 2 . ; 41 000 inw. ;• hoofdst. Stonehaven. Z. ook Elgin en Kincardine.)
6010 M. hoog.
g
Kinderarbeid,, In ons land werd het eerst de aanin de prov.
Leinster in het
Kilkenny,
Y^ graafsch.
^
P
de schadelijkeevol en van overmatigen
Z. 0. van Ierland, 2063 K.M'., 75 000 inw. De dacht opPgevolgen
g
dg in de Economist" van 1855 en 1859
1859,
graven van Or- K.evesti
hoofdst. K. 10 000 inw., kasteel der gr
g
mond
Le le. In
schilderiJeng galerij
J, marmersliJAeri
J en f a- door de heeren Lalleman, Dr. Coronel en Lepoole
werd een regeeringsen
in 1869
brieken van wollen dekens.
quête geopend,
g P
uitgebracht; deze gave
aven
graafsch. Ayr
yr
in het Z.W. en 1873 werden rapporten
Kilmarnok,, stad in het gr
PA
Mr. S. van Houten(z. a.) aanleiding
van Schotland, 35 000 inw. •, sterrenwacht, academie.
g een wet tot
Kilowatt, electrische éénheid = 1000 watt = 1,36 beteugeling
g g van K. voor te stellen. Gevolg hiervan
Paardekracht •^ kilowattuur,^ een hoeveelheid energie
^e was de wet van 19 Sept. 1874, die arbeid van kinderen beneden 12 jaar verbood, behalve voor den
van 1 kilowatt, gedurende
edurende een uur
g geld.
voorJ
ersoonli'ke diensten. Deze wet is
Kimberley,
K.M2., landbouw enP
Y^ ho ofdst. van het distr. K. (4569 K.M2.
en uitgebreid.
60 000 inw.; tusschen de Vaal- en Modderrivier) in later herhaaldelijk
J aangevuld
8
g
Kinderkruistocht. Zie Kruistochten.
West^q
' ualand,
prov. KaapPde Goede HoopA van de
P
Kindersterfte. De K., waaronder men verstaat de
Unie van Z.-Afrika), 30 000 inw., in 1872 ontstaan
na de ontdekkingg
diamantvelden in 1870 ; van 6 sterfte van kinderen beneden het jaar, is over het
zi omvat 1
1/4 à 1/3 van alle sterf.
Nov. 1899 tot 16 Febr. 1900 tevergeefs
door de algemeen zeer hoog:
gzij
g
Boeren beleerd.
gevallen, terwijl o het le tot het 5e jaar
^op
1a tot bijna
J
g
alle sterfgevallen
komen. Ter vergelijking
Kimbren of Cimbren,, Germ. volkstam, drongg in 1/2s
g
g J 8 die113 v. Chr. vanaf de Noordzee-kusten door in de ne o. s. tabellen:

KINDERSTERFTE—KIOE-KIANQ•

LANDEN.

Engeland en Wales ..
Schotland
Ierland
Denemarken
Noorwegen
Zweden
Oostenrijk
Zwitserland
Duitachland
Nederland
België
Frankrijk
Spanje
Italië
Europ. Rusland
Finland
Hongarije
Bulgarije
Servië
Roemenië

Totaal aan- Aantal sterftal sterfg
e• gevallen
in
^
vallener
het eerste
P
10000 inwo- levensjaar
in 1910.
ners in 1910

135
153
171
129
134
140
213
151
162
136
152
178
261
217
300
166
236
235
228
248

26
28
22
28
19 2)
19
61
26
41
31
32
22
b81)
51 2)
123')
35
68
51 2)
b91)
79 3)

zinzijvan 1906.
1) deze cijfers
zinzijvan 1909.
deze cijfers
zijnJ van 1903.
deze cijfers
Als bewijs dat in ons land de K. vermindert, kan
dienen dat oP1000 levend geborenen binnen het le
levensjaar stierven: 1851/60 : 196, 1861/70 184,
1871/80 203, 1881/90 178 en 1891/1900 158, 1901
—04 135, 1904/8 126, 1903/13 104. De sterfte van
kinderen binnen het le levensjaar
bedroegg in 1909—
]
66
13er
: In Friesland
8
P 1000 levend eborenen
81
• N.-Holland
90
• Z.-Holland
90
» Groningen
8
Drente
93
Utrecht
100
102
^, OverijJ ssel
• Gelderland
105
• Zeeland
122
• N.-Brabant 158
159
^, Limburgg
een door A. en L. Lumièrete Lyon
Kinemato
toestel,^ met behulpP waarvan
in 1896econstrueerd
g
een reeks fotografieën
van snel opeenvolgende
8r
toestanden met dezelfde snelheid en in dezelfde
op een scherm kunnen worden g ePro'volgorde
volgorde
] ec
P
teerd. BijJ het opnemen
der beelden worden oop
P
afieën per
den film 15 à 30hoto
Pe secondegeP ^
maakt.
gastheorie,
Kinetische gastheorie of dynamische
y
de voorstellingg dat de gassen
uit moleculen bestaan,
g
die zich in alle richtingen
g met
g rechtlijnigg bewegen
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een snelheid, waarvan hetuadraat
evenredigg is
q
aan de temperatuur.
Uit de K.G. laten zich afleiden
Pe
zoomed()
de wet van Boyle
of en de wetvan Gay-Lussac, zoome
de wetten der diffusie en der warmtegeleiding
g van de
g
gassen.
King's
g Bench (indien een koningin
^ regeert: Queen's
Bench), een afdeeling
gerechtshof
g g
g van het hoogste
voor Engeland
en Wales.
g
Kin 's County, graafsch. in het midd. van Ierland,
in derov.
Leinster, 1999 K.M 2.> 37 000 inw.; veep
teelt; hoofdst. Tullemore.
lik.geestelijkeen
Kingsley,
^ Eng.
^ Y^ Charles,
g An g
schrijver
geb. 12 Juni 1819 te Holne (Devonshire),
,g
J
was van 1860-69 hoogleeraar
in de nieuwegeg
schiedenis te Cambridge,
g^ werd in 1873 kanunnik
te Eversley;
van Westminsterest. 23 y;
Jan.
schreef romans, waarvan wereldberoemd iseworg
den H
atia" (1853).
» YP
King's
Lynn,
e9 ^ stad in het graafsch.
Y ^ Lynn Regis,
^
g
Norfolk in het W. van Engeland,
aan den r. oever
g
der Great Ome, 20 000 inw.
King's
8 Norton and Northfield^ stad in het graafsch.
Worcester, in het 0. van Engeland,
81 000 inw.
g
Kingston.
—1 Versterkte stad in de prov.
Kin g
Prov Ontario in het Z.O. van Canada, waar de St. Laurensriv.
het Ontario-meer verlaat, 19 000 inw.; universiteit;
oorloshaven krijgsschool.
— 2) Stad opP Jamaica,
oorlogshaven,
J8
aan de baai van Port-Royal,
y,57 000 inw. •; versterkte
haven ; 14 Jan.1907 door een aardbevingg verwoest.
— 3) Stad in den N.-Am. staat New-York, aan de
Hudson en het Delaware-Hudson-kanaal, 26 000
inw. • handel; cementfabrieken.
Eng. zeestad. Zie Hull.
Kingston-upon-Hull,En
Kingston-upon-Thames, stad in het graafsch.
Surre in het Z.O. van En
Engeland
eland aan den r. oever
Surrey,
Theems, 38 000, met de voorstad Surbiton,
der Angel-Saks.
56 000 inw. ; oude kroningsstad
g
^
koningen.
Dublin,
Kingstown,
^ stad in het Iersche graafsch.
^
g
17 000 inw. • zeebadplaats.
— K. hoofdst. van het
P
eiland Saint-VincentEn g. Antillen), 4300 inw.
geb.
Kinsbergen,
g ^ Jan Hendrik van, Ned. admiraal,>g
7 Mei 1735 te Doesbur g,8^g in 1770 in Russ. dienst
over, behaalde 2 Set.
P 1773 in de Zwarte Zee een
overwinning tegen
88
g een T. overmacht;^ in 1775 ging
hij
J weer in Nederl. dienst over, onderscheidde zich
wer
werd in
5 Aug.
gg
g 1781 in den slag8bijJDoggersbank,
1782 majoor van het korps
g
P zeeartilleristen. Geërgerd
regeering
eerie
door een bewijs van wantrouwen,^ dat de re
buitenshemaf,
hij Jonbepaald
verlof en ging
^
^g
P
g
g vroeg
lands. Bij
oorloten
tegenFrankrijk
J k werd K. tot o P J denoorlog
perbevelhebber der zeemacht benoemd, nam zijn
V het land verliet, was daarop
ontslag,toen Willem
P
^
tot 1806 vice-admiraal in Deenschen dienst, in 1808
werd hij
J buitengewoon maarschalk der Holl. zeemacht en graaf van D ersbank. Napoleon benoemde hem totaaf
van het keizerrijken in 1811 tot se^
nator. Ook Willem I overlaadde hem met eerbewizen en verhief hem in den Ned. adelstand met het
wijze
jonkheer.
jonkheer. K. stierf 22 Mei 1819 op
P zijn
P
buiten Welgelegen bij
bi Apeldoorn.
P
versterkte stad in het 0. van China
Kioe-kiang,

88
in d erov.^
Kiang-si,
op den r. oever van den Jan 8g-^ A
1861 voor den
tsekiang>36 000 inw. >haven;;sedert
dert
vreemden handel opengesteld.
eil. van Japan,
Kioe-sjioe,
A
J ^ h et meest Z. groote
^
behoorend Lioe-Kioe-eil. 43 615
40 672, met de bi'
bijbehoorende
7 749 000 inw.; hoofdst. Nagasaki.
g
Ki0t0 of Miako stad in het Z. van het Jap.
A eil.
Hondo voorheen resid. van den mikado, 442 000
inw., universiteit, academies, enz.; 2000 Shintotempels ; eerste industriestad van Japan; 13 K.M. ten
Z. van K. lit
g Fushimi^ 22 000 inw.
and Eng.
geb. 30 Dec.
Kipling,
^ Rudyard,
J rg
p gRudy
g schrijver,
1882-89 journalist
journalis in Indië,
1865 te Bombay,
Y^
0.-Azië, Afrika en Australië, woont sedert
1894 te BrattleboroVermont hij
^Jschreef pakkende
A
verhalen uit het Ind. leven, uit het soldatenleven in
oorlog
J vooral :Plain tales from
g en vrede, bekend zin
the hills"1888
a The light
^
g that failed" (1891)
Kap9
is 'aks , een der oudste en verst naar
Kip ts'aks
J
het W. doorgedrongen stammen van het T. volk, ook
step-het door hen bewoonde Pontisch-Kaspische
A
ebied in Z.-Rusland. Het door de Mongolen
g g eP eng
stichte khanaat K. of het Rijk der Gouden Horde
omvatte het land ten N. van de Kas p.
A Zee,' vanaf
den Oeral tot aan den Don, vormde onder Batoe
est. 1266)} en diens opvolgers het middelpunt van
(gest.A
eenoot
rij
, in de 15e eeuw door de Russen
k dat
gr rijk
vernietigd
g werd. Ter eere van hun khan Oesbek
1305-41 namen de Kiptsjaksche
horden den naam
A]
van Oesbeken aan.
Kirg iezen twee nomadenvolken van T.-Tart.
stam : Kara-K. (z. a.) en de Kasah-K. of KirgiesKasaken verkeerdelijk
J Kasaaken . De laatsten leven
nomadisch in het ste
engebied ^ Kir9iezenste
ppe,
AA
z. Wol
g aste en) van de beneden-Wolga
^^
g tot aan het
Altai- eb. en van de Syr-Darja
Altai-geb.
1 tot aan de Tobol en
Yr
uiterlijk den Islam. Een deel
; zij zijuiterlij
belijden
de IrtisjJ^
oppChin. gebied
in Farbagatai
en ten Z.
g
g
van het Altai-geb.
AAJ staan
g Onder Russ. heerschappij
ruim 4 millioen K. ZijJ vormen hier ten deele groote
g
verbondenhorden.
De K. zijn
zij onderscheiden in
^
en volk en zijn
in aulen (dorpen)
en
J ingedeeld
A
g
in Rusland) in wolosten of gemeenten.
van Chin. Mants'oeri'e;
de hoofdst.
Kirin,
^
J
^ prov.
A
K. 90 000 inw. ;• in 1906 als internationale vesti gmgsK.,
opengesteld.
en handelsplaats
A
aafsch. Fife, in het
Kirkcaldy,
Y^havenA1. in het gr
Z.O. van Schotland, 40 000 inw.; zeebaden, zoutgroeven.
Kirkcudbright of East Galloway, agraafsch. in Z.Scbotland 2325 K.M2., 38 000 inw. • de hoofdst. K.,
aan den mond der Dee, 2200 inw.; haven, uitvoer,
van vee en aardaAAelen.
ar
graafsch. RumbKirkintilloch, fabrieksst. in het gr
ton in het Z.W. van Schotland, 12 000 inw.
het N. van Earo . Turkije,
Kirk-Kilisse, stad inA
J,
ten O. van Adrianopel,
p>15 000,> meest Christ. inw; 22

reld, in het lan Norbotten, in het N. van Zweden, tot
237 M. hoog,
g 5 K.M. lang;
^ 8000
g^ de stad Kiruna,
inw., het middelpuit
J
Jnen.
A der ï zermi
Kisjinew,^ Roem. Kislanou,^ hoofdst. van het gouv.
g
Bessarabië in het Z.W. van Rusland, aan de Byk,
y' ^
119 000 inw.; bekend door bloedige Jodenvervolgmgen(pogroms).
Kissingen,
Unterfranken in
g
^ ^ stad in het reg.-distr.
het N.W. van Beieren, aan de Frankische Saale,
5800 inw., beroemde badplaats, vijff mineraalwaterbronnen. Bij
3 6 K.M. van
J het dorp
A Hansen^,
K. twee zoutmijnen.
BijJ K. overwonnen 10 Juli
J
1686 de Pruisen onder Goeben de Beieren onder
Prins Karel; 13 Juli 1874 aanslag
g van K ullmann oop
Bismarck, waaraan een gedenkteeken herinnert.
KisuY szállks, stad in het comitaat Jaz
ross
Ygl 'ë-Gkumanië-Szolnok in het midd. van Hong
ari J^
e 14000
inw.
Kisar, een der Zuidwester-eil. in de 0.-Ind. Arch.,
bijJ
N.-0.Apunt van Timor, behoort tot de resid.
Ambon, 132 K.M 2., 9600 inw. De pl. K. wordt aangedaan door de- schepen der Paketvaart..`::"
Kistna, Kris'na riv. in Dekan Voor-Indië op de
Westghats ontspringend, vormt 161 K.M. van de
kust een delta (het distr. K. van het Eng.-Brit.
g
AresidentschaA Madras) en mondt uit in de Golf van
Bengalen;
lengte
1280 KM.
g
g
Kitchener of Khartoum, Herbert, count, Eng. generaal,g),
eb. 24 Juni 1850 te Crotta House Ierland
werd in 1871 officier, ging
g
in 1882 bij
g in
J het leger
E te over, werd in 1886
Egypt
van het Roodeg
zee-gebied,
AAer
g
^ in 1892 opperbevelh. (sirdar) van het
Egypt.
g3^ leger en aanvoerder der expeditie
tegen
g de
A
Madhisten, veroverde 2 1
Sept. 1898 Chartoem en
versloeg
het leger van den
g
Mandi 24 Nov. 1899 bijJ
835. Kitchener.
Om Debrikat, werd daarna toteer
A verheven en
gouv.-gen. van Soedan,^ in 1900 chef van den genera-len staf in den Boerenoorlog,
AAer
g werd in 1902 opperbevelhebber der Ind. trosAen daarna veldmaarin de
schalk en bevelh. der Eng.
g strijdmachten
Middell. Zee, in Juli 1911 Eng.
in Egypte,
gYA
gagent
g
werd 21 Juni 1914 in den gravenstand verheven
sinds het uitbreken van den oorlogg min. van oorlog.
g
Kiwi-kiwi. Zie A ter x.
Kit- Kalessi (d. i. Meisjestoren" ook Toren van
Leander, lichttoren aan de Aziat kust van den Bosporus.
romanschrijver. Zie KielKjelland,^ A lex. Lange,
n9
land.

gouvern.
in Polen (in de Weichsel• 8ouver g

Kjelz
1 Y^

nementen), 10 093 K.M2., 965 000 inw.; hoofdstad
K. (Poolsch Kielce), aan de Silniza, 30 000 inw.
Kirmansjah. Zie Kermans'ah.
7
K'bbenhavn
Kirschwasser, likeur, die in Z.-Duitschland en
p
1
^ D eensche naam voor Kopenhagen

—23 Oct. 1912 versloegen de Bulgaren er de Turken.

Zwitserland bereid wordt uit kleine, zwarte kersen.
eb. der weijzerertsgeb
rijkste
Kirunavara,^ het aan ijzererts

z. a.).

K okkenmtiddinger Deensoh eukeumodder"

gJOKKENMODDINGER—KLEINE BEER.
d.i. „keukenafval"),de vooral aan de Deensche
evonden oPeenhooPin en van mosselschelkusten8
en en beenderen van dieren, overblijfselen der maalpen
tijden en van het huisraad der menschen uit het
tijde
tijdperk.
Z.-Holland, in de
Klaaswaa!
Klaaswaal, gem. in de prov.
P
Hoeksche Waard, 1989 inw.
stad in Bohemen,
ten N.W. van
Praag,
Kladno^
^
p
ens taal19 000 inw. ; steenkolenmijnen,ijzerfabrieken.
Klagenfurt^ hoofdst. van het Z.-Oostenr. hertoggdom Karinthië, 29 000. inw.; zetel van een vorstbisschop
P industrie.
Klankfiguren, symmetrische, door Chladni ontdekte figuren,
die zich vormen op
zand be^
P met zan
strooidelasof metaallaten
metaalplaten,als men langs
p
p hun
strijkt met een vioolstrijkstok.
rand strijkt
Het zand verzamelt zich in lijnen,
J
^ die knoopen
P vormen.
Zie Kokospalm.
Klapperboom.
Kla
p
pp
Hong.
geb.
Klapka,
^
p ^ George,
p revolutie-generaal,
p
^p
7 April1820 te Temesvar, werd in 1849 aanvoerder
van het le le erkor
commandant der
^
Ps daarna
p
vesting
s
bep Komorn,^ hij vernietigde
pder
p het korps
leeraars
legeraars,moest echter toch 27 Sept.
P 1849 caPituleeren week uit naar het buitenland, maar keerde
in 1867 naar Hongarije
tot lid
p J terug,
p werd gekozen
^
van den Rijksdag
Rijksdag en overleed 17 Mei 1892 te
Boedapest.
P
tot de
Klassieken^ in het oude Rome de burgers
p
eerste en hoogste
der 5 klassen behoorend; in de 2e
p
schrijver van den
eeuw na Chr. fig.
gpgebruikt voor schrijvers
rang;
J voor
p daarna is klassiek" gebruikelijk
p
alles wat uitmunt in kunst en litteratuur. In enperen
schrijver der Gr.
zin zijn
J de K. de beroemdste schrijvers
Rom. Oudheid.
stad in Z.-W.-BoheKlattau Czechisch Kla
(deel van het Boh.
men, aan het Klattauereb.
g
Woud, in den Tscherchow 1039 M. hoog),
p^ 000 inw.
Klausenburg,
g^ Hong.
p Koloszvdr, hoofdst. van Zevenbur en en van het comitaat K. of Kolosz (4839
(
K.M2.; 285 000 inw.), aan de Kleine Szamos, 61 000
inw. ; kathedraal, Hong. universiteit (1872).
Klíber, Jean-Baptiste,
^ Fr. generaal,
^geb. 6 Mrt.
p
p
1735 te Straatsburg,
p was van 1776-83 Oostenr.
officier, daarna bouwkundige
g te Belfort, nam in 1792
dienst bijJ de vrï Jwillipers van den Boven-Rijn
Boven-Rij en
in 1793 als divisie-generaal
in de Vendée,
•
g
stond van 1794-96 onder Jourdan bij) het Noordernaar Egypte;
na
leer,
p
p volgde
pYP
p in 1798 Bonaparte
diens terugkeer,
in 1799, opperbevelhebber
ald. ver PPer
p
nietipdehij
hij 20 Mrt. 1800 het T. leger
p bijJ Heliopolis
P
en werd 14 Juni 1800 te Kairo vermoord.
Kleederdrachten. Zie fig. 836.
Kleef,^ Kleve of Cleve,^ stad in het re p.-distr. Diisseldorf van de Pruis. RiJP
n rov. ^dicht bij JNijmegen,
aan het riviertje
J Kermisdalf 19 000 inw. De stad
K. *gt zeer fraai in het Nederri'kswoud
en wordt
J
druk bezocht, inz. vanuit ons land; ze is door
gen en met ZeNijmege
spoorwegen verbonden met Nijme
met de Nederl, grens door een electr. tram.
Het voorm. hert0g d. K. kwam na het uitsterven
der graven van K. in 1368 aan de graven van
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der Mark, werd in 1417 tot een hertogdom verheven in 1511 met Gulik, Bergg en Ravensbergg vereenipd kwam na het einde van den Gulik-Kleefschen Erfo
' soorlo ^(zie onder Gulik) in 1666
Pvolpmp
aan Brandenburgp en Pfalz-Neuburg,
1801 aan
p^
Frankrijken in 1815 weder aan Pruisen.
Klei is een verweerinp sProduct van gesteenten'
p
dat in ons land door de rivieren uit het buitenland
aangevoerd
is en in zijn
zij zuiverste vormen (kaolien,
p
orceleinaarde bestaat uit een waterhoudend aluminium-silicaat met meer of minder (tot 5 %)
0
zij den landbouw
aluminiumtiYdros Y
de. Behalve dat zij
altoos een zeer vruchtbaren, ^J
zij het dan ook
bijna
zwaar te bewerken, bodem verschaft, is de K. ook
van groote beteekenis voor de industrieaardewerk(
porcelein-,
orcelein- steenen-, dakpannen-,
P
^pietvormenfabricag>
ge, enz.). In ons land bestaat het alluvium,> aan de
oppervlakte
van den bodem,^ voor het ^
grootste deel
1?P
uit K. en wel uit riv.- en zee-K., beek-K. of beekbezinkingn
nq Limburgsche
g
K. of liiss((z. a.). Rivier- en
zee-K. zijn
groote rivieren aangevoerd.
J beide door de $^
p
Bezinken de fijne
slibdeeltjes uit het zoete rivier
J
water dan vormen zijJ lagen
g rivier-K.^ worden zi3
tot in zee meegevoerd
en bezinken zij
zij uit zeewater,
p
dan vormen zijJ de, altoos met wat zand vermengde,
zee-K. Beekbezinking komt in ons land voor in
smalle strooken lans
p de oevers der kleine rivieren
in Brabant, Limburg,
g Drente, Gelderland, enz.
Klein-Azië(Asia minor), ook Anatolië, de Levant
in en eren zin, het>
meest W. schiereil. van Azië,
vanaf het Armenische Hoogland
tot aan de Ae peip
sche Zee en van de Zwarte Zee tot aan de Middell.
Zee, 500 000 K.M2., 9 mill. inw., bestaat uit een 400
à 1600 M. hooge
(in den Ardsjisj
^J 3960
p hoogvlakte
p
M. welke aan alle zijden
door gebergten
p ^ omringd
p is.
in het N. en Z. steil naar de kust afdalend, in het 0.
door den Antitaurus met het Armenisch Hoogland
verbonden. De voornaamste riv. zijn
J de Jesjil
^ Irmak
Iris Kisil-IrmakHal sy en de Sakaria (San gaap
rius),
Het klimaat
) alle naar de Zwarte Zee loopend.
P
is Z.-Europeesch,
droogg en warm. De overheerschenP
de bevolking
( p 1,2 mill.),
8 bestaat uit de Turken (ong.
verder wonen er Turkomerien Koerden, enz., in de
steden Grieken, Joden, Franken en Armeniërs. In
1909 bezat Kl.-Azië met Syrië
( K.M.).
Yr en Cyprus
YP (58
totaal 4563 K.M. soorwe
en.
P
p — Kl.-Azië werd in de
Oudheid in het binnenland door Semietische en Indo-Germ. volksstammen bewoond en aan de kusten
inz. door de Grieken. Het was verdeeld in tal van
landenCa PP
adocië Pa
Bithynië,
^ hla
Ponië.
Yn Troas,
g
Ph ië Mysië,
Phrygië,
Lycië,
Y Lydië,
^ - Carië,
^
^ y ^Pamphilië,
P
Pisidië en Cilicië); in de Me eeuw werd het door de
Perzen onder Cyrus
tot één rijk
rij gemaakt, in 333 v.
y
door Alexander den Groote onderworpen.
Na de
P
oorlogen
der Diadochen kwam het onder de heerp
schaPPJ
i'euciden,
der Sel
in 133 werd het een Rom.
prov.;
en al
J
P
^ het werd in den looP der tijdengeheel
g
Grieksch, viel na 1400 n. Chr. in handen der Turken
onder welker bestuur het eens zoo bloeiende en z»
hoog
in verval gekomen
is,
p beschaafde land geheel
p
p
Kleine Beer, sterrenbeeld van 86 sterren, waarvan
de zeven voornaamste juist zoo gerangschikt
zijn
^
p

836. Kleederdrachten van de bevolking
^ van Nederland in den looPder eeuwen.

BEER—KLIMVOGELS.
als die van den Grooten Beer, behalve dat de staarten
zich in versch. richting
g uitstrekken. Zie ook oop
de Gr. myth. is de K. B.
Or. Beer. — Volens
g
Callisto(z. a.).
Kleine Hersenen. Zie Hersenen.
Klein-Rusland, Russ. Malorossi'a ook Oekraine,
in ruimeren zin, in tegenstelling
g tot Groot-Rusland
g
(z. a.), de uit deouvernementen
Kiew, Charkow,
g
Ts'erni
J
g ow en Poltawa bestaande landstreek in
Z.-W.-Rusland 207 747 K.M2., 14 367 500 inw. ,
vroeger
g tot Lithauwen en Polen behoorende,= in 1667
grootendeels en in 1793 geheel
door Rusland ingege
g
8r
li'fd.
J
Klein-Russen, Russ.-Slav. volksstam in Rusland
(22 381 000 zielen),in 0.-Galicië en N.-0.-Hongarije,
Roethenen ook Russienen, 3 500 000 zielen),van de
Gr.-Russen door zeden, levenswijs
J en taal onderscheiden. De Kl.-Ruls. taal is weer onderverdeeld in
de rood-Russ.(Roetheensche) taal,, in Podolië, Wolhyn
ië ^
Galicië en Hongarije,de Z.-KI.- Russ. 0eCharkow, Jekrainische) taal in deouvernementen
g
katerinoslaw, Kiew,, Cherson, Woronesh, Kursk, en
Grodno,
de N.-Kl.-Russ. taal, in deouvernementen
g
Minsk e. a.
Kleist,
Kleisi Heinrich von,^ D. dichter, geb. 18 Oct. 1777
zich, nadat
hij Jnoch in
te Frankfort a.d. 0., wijdde
^
den krijgsdienst noch in een burgerlijkebetrekkingg
had gevonden,
geheel
aan de letterkunbevrediging
g
g
^g
de het laatst te Dresden en te Berlin;
J kon echter
ook daardooreen
g waardeeringg verwerven,= werd
door zwaarmoedigheid
ggekweld en schoot zich, in
g
een benarden toestand verkeerend, dood, tezamen
met zijne
o9' (21 Nov. 1811 aan
J vriendin Henriette Vogel
de Wannsee bij
J romantischgeJ Potsdam). Van zijn
kleurde tooneekp elen is vooral bekend ^,Kathchen
von Heilbronn" (1810). HijJ bezat tevens een rijk
J novellistisch talent (meesterwerk Michael Kohlhaas")
(Nieuw-Gr.)
Klephten
) roovers, die na de onderp
werping van Griekenland
door de Turken in de bergg
distr. hun onafhankelijkheid
handhaafden.
J
van Ned. 0.-Indië,
de
Klerk Renier
,ggouv.-gen.
y
g
eb. 19 Nov. 1710 te Middelburg,
geb.
g,was in 1737 boekd in 1738 on houder in dienst der 0.-Ind. Comp.., werd
in 1847 gouv.
van
g
P
Pman ^in 1744 koopman,
Bands in 1762 Raad v. Indië, in 1777ouv.gen.;
g
bij Batavia. Bep 1780 opPMolenvliet bij
g sst. 1 Sept.
hadden onder zijn
lap gijr Jke gebeurtenissen
J n re
geeg
ringiet
plaats.
g
P
Z.O. van Transvaal,
Klerksdorplaats in het
=
aan de Vaal-riv., door spoorwegen verbonden met
Kroonstad en KrugersdorP(via Potchefstroom).
Kleurendruk. Hieronder verstaat men in het
algemeen het vervaardeg en van drukwerk in meer
dan één kleur,, en in en
engere
eren zin het namaken van
J, teekenin gen in verschillende kleuren.
geschiedt ofwel doorop
middel van clichés (zie o
Dit g
kleurenDriekleurendruk of door steendruk
Steendruk.
lithografie). Zie hiervoor op
P Steen
Klerus, clerus Gr, lot" ook erfdeel" „eigendom" in
, de Kath. Kerk de geestelijke
J stand, onderg
scheiden in een hoogeren
(paus,
g
P ^ kardinalen,_ bisschoppen,
priesters en diakens) en een lagere
la eren (van
PPe ^ P
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sub-diakens afdalend tot de laagste
wijdelingen
ge of
8sJ
eigenlijk gezegd
eze d tot allen, die
= de tonsuur ontvangen
g
hebben; bij
J uitbreiding
p g rekent men er ook alle
lonen.somti ds
ook
vrouwen)
toe,
die
het
kloosterJ
kleed dragen,
verkri
en
verkrijgen,
g = De hoogeregeestelijken
g
door
deJ geen onuitwischbaar karakPriesterwi'din
ter (character indelebilis) en bijzondere
macht, verPlichtingen en voorrechten ; sinds de Middeleeuwen
wordt de K. noggscheer
rP onderscheiden van den
leekenstand (door coelibaat, kleeding,
g,
,; hij
J
bezat vroeger
g staatkundige
^ voorrechten en eigen
g
recht spraak.
P
Kleit u landstreek in de D. Jura, in het Badensche district Waldshut en het Zwits. kanton Schaffhausen; het Bad.edeelte
was van 1687-1806 een
g
vorstelijklandgraafschap
^
P met de hoofdst. Thiengen.
g
Kleurlip en noemt
men in Amerika in ruimeren
meren
zin in tegenstelling
en de Creolen,,
g tot de Europeanen
P
de Indianen,= de Negers
en degenen,
g
g
^ die voort gekomen zijn
dier rassen onderlingg of
J uit een vermenging
^g
of Creolen;=inengere
en eren zin inz. demet Europeanen
P
genen, die niet van zuiver Europ.,
P^ Indiaansch of
zijn
Negerbloed
zijn. Men onderscheidt: Mulatten of
g
kinderen van Europeanen
en Negerinnen
,
p
g
Mestiezen,, kinderen van Europeanen
Pe
en Indiaansche
vrouwen (in Brazilië Mameluco's in Chili ,
Cholo's);
Zambo's, kinderen van Mulatten of Mestiezen en
Europeanen;
door vermenging
P
8^g van Mulatten en
Mestiezen met Europeanen
ontstaan T erceronen.
P
Ouarteronen zijn
J kinderen van Blanken en Terceronen.Quinteronen, kinderen van Blanken en Quarteronen, wordenelï
gesteld aan Creolen. In W.g Jk g
Indië maken de K. 83 °ovan de bevolkingg uit. Santo
Domingo
J zelfstandige
g en Haiti zijn
g K.-staten.
der meteorologische verschijnKlimaat heteheel
g
selen die denemiddelden
toestand der atmospheer
g
P
in eense streek vormen, als daar zin: zonnewarmte,
temperatuur
en vochtigheid
der lucht,^ enz. •, het
P
g
wiskundige
,9 of astronomische K. wordt alleen door de
eo raPhische breedte, het werkelijke^py
(physieke)) K.
gg
door de heerschande windrichting,
g= hooge
g of lage
g
ligg
in g
der streek
streek, den afstand van de
zee de
zee,
zeestroomingzeeën,
en in de nabijzijnde
zeeën den
p plMen onderscheidt het laatste in :
P
groei enz. bepaald.
land- of continentaal-K.
, met warme zomers en
strenge
, dat milde
g winters, en zee- of maritiem-K.
zomers en winters heeft. Het Alen-K.
heeft met het
p
Pool-K. g emeen het gebrek
aan warmte, doch verg
schilt daarvan door heterin
g ge onderscheid tusschen
zomer en winter, wat licht- en warmteverhoudingen
g
betreft. Het berg-K.
onderscheidt zzich door over g
vloedigen regenval
en lokale winden. Het tropisch
K.
g
p
kenmerkt zich door bestendige
hooge
g
gtemperatuur
^
en meestal door scherp afgebakende
jaarverdeeling
g
^
g
in regenen droogte-perioden.
g
in Limburg,
Klimmen,gem.
N.O. van Valg
g,
kenburg,
g 1495 inw.
Klimvogels
KlimvO els Scansores= in de vroeger
11
g
g gebruikelijke
indeelingg der vogels
g een orde van vogels,
g^ die zich onderscheiden door den bouw van hun tot klimmen intwee teersen naar voren en twee
gerichte ooien:
P
naar achterenericht.
In deze orde worden de koelt
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koeken, spechten
enpapegaaien onder één dak stichter der school der Tachtigers
,„generatie
g (de z,g
g
P
van 80”
80"),die een vernieuwinggder Ned. taal bedoelsamengebracht.
g
naam der in Achter-Indië en in den den en ook bereikten. Behalve zijn verzen en
Klingaleezen,
g
litterair-critische studies leverde K. een uitmunMal. Archipel
P wonende Tamujen en in 't algemeen
8
ano d e Bergerac".
ook wel van de bewoners van Voor-Indië. De naam tende vertalingg van Rastand's
g
In 1900 huwde hij
Z. der Gangeskomt van het oude rijk
J met Jeanne Be ^neke van Stuwe,
J Kalinga,
g^
g
mondingen.
In de Straits Settlements wonen on g.
J romanschrijfster. K. woont in
g een verdienstelijk
g
den Haag.
I8 000 K.
g
Klinge,^g
gemeente in het Z.O. van Zeeuwsch-VlaanKlooster Ber^e ^ voorm. beroemd Benedictijnerderen aan de Belg.
grens, 3684 inw. Het Ned. klooster bijJ Maagdenburg,
ggr
g
g^ voor 965 door keizer
K. wordt Hulster-K. ggenoemd Otto 1 g esticht in 1565 in een Prot. stilt met school
gedeelte
edeelte van het dorp
rP
het Bel
.edeelte Waalsche K. — K. is een station veranderd, waar in 1577 het Formulier van' Eeniggg
Boek) opgesteld
heid (het Bergsche
werd; in 1809
van de lijnTerneuzen—St. Nikolaas(België).
9
Pg
in 1813 verwoest.
Klinger,
Pg
g s Max, D. schilder,^ggeb. 18 Febr. 1857 te opgeheven,
Leipzig,werkte
te Berlijn, Brussel en Parijs,
in het N.W. der prov.
Kloosterburen, gem.
Kloosterburen
J^
J^ werd
g
Prov Groin 1894 lid van de Berlï Jnsche Academie;a woont te ning
en^^
grenzend aan het Groninger
g Wad, 2089
Leipzig. Hi'
vervaardigde ook etsen-cyclussen en inw. Tot deem.
behooren de dorpen
HenK.
HornHijY
g
P
huizen en eenige
gehuchten.
beeldhouwwerken (ten deelsof
gg
PYchroom .
de na het noviciaat (z. a.) voor
Kloostergeloften,
Klinkenberg,
g
g^ Karel,^ Holl. schilder, geb.
g in 1851 te
's Gravenha ge, waar hij nog woont, vooral beroemd den ordes-overste afgelegde drie beloften van armoe om zijn
oud- de' kuischheid en gehoorzaamheid;
J plechtige
YP
g
^ zijn
J stadsgezichten,
^ meerendeels typisch
g
ten altijddurend en door de Kerk als zoodanigg
Hollandsch soms ook aan het buitenland ontleend eloiJ
eenvoudie geloften. In dit laatsteg eaanvaard, of eenvoudige
(Venetië).
zij tijdelijk
in vele orden voor den tijd
Klinzy,
J zij
Y, vlek in het distr. Soerash van hetgouvern. val zijn
en worden telkens na verloopP van
Tschernigow in het midd. van Rusland, aan de Mos- van drie jaren)
1
den bepaalden
tijd
tij vernieuwd.
kowka, 12 000 inw.
P
Kli ersche en (Eng. clippers),N.-Am.
smalle,
plaats"),
Kloosters,(Lat. claustrum d. i, „gesloten
»g
g>
P
p
en met een kerk verbonden
zeer snel zeilende kooP vaardiJ schePen; in Rusland door een muur omgeven
g
ook aldusebouwde
oorlogsschepen, kruisers.
gebouw,
ebouw waarin monniken of nonnen gemeenschapg
g
Po Bali,
op dat vroe- PJ
eli k naar vaste statuten (regels)
leven. De K. met
Kloenkoeng,
gs een van de rijkjes
g
vormen een kloosterorde,
onder be^ on
g
ger zelfbestuur had en de zetel was van de beheer- dezelfde regels
den bisschop
schers van dat ell. die zich tevens vorsten van Lom- stuur van den door het ordeskapittel ofp
bok noemden. In 1907 werd K. vereend
sub-rior,
ardiP
P
g met de benoemden overste abt,rior,
g
aan, rector of broederoverste; in nonnen-K. de abdis,
afd. Z.-Bali.
priorin, sub-priorin, eeres. moeder, al naar de verKloet of Keloet, vulkaan in het Z.O. van Java, op
PA
de grens van de resid. Kediri en Pasoeroean, 1731 M. schillende orden, waartoe ze behooren en naareg
hoog;
J het opperste
g mannen- of vrouwen-K. zijn);
PP
g s drie kraters,^ waarvan de W. nogg werkzaam is. langet
ordes-kapittel.
De meeste
Kloetinge,
P
g ^ ggem. in Zeeland opPZ.-Beveland, bestuur berust bijJ
K. staan onder den
doorPhete
ittel
nabij
gJ Goes, 1698 inw.
g eneraal-ka
die alleen aan den Paus verantKlondike ^ Klond^ ke,zzijjriv. van de Joekon, met kozeneneraal,
g
zij de K. van een
woordelijk
is. In dat geval
zijn
haar zi'rivierenJ
J
g
ook exempt,
goudvelden omP d. w. z. niet onderworpen
P
aan den diocesaan-bischo
vattend in het W.
P . De zaken worden bestuurd door het kloosterofficie; de monniken, welke
van het W.-Canad.
deriesterwi'din
en
distr. Joekon;
J ghebben ontvangen,
Pa P
g^
ters(vaders),de overige8 broeders. De eerste K.
1. van het
hoofdpl.
ontstonden in de 4e eeuw in Opper-Egypte door het
gouddistr. Dawsamenwonen van kluizenaars ; den waren reli 'eusen
son.
geest voerde Basilius (de Gr, (z. a.) in. In het AvondKloos, Willem
land werden de K. door Benedictus(z. a.) van Nursia
Johannes Theozetels van vroomheid, matigheid
en geleerdheid,
door, een der beg
g
rijkdom
metrivile
'es
roemdste levende
P
^ van velerlei aard; tot rijkdom
gekomen raakten ze in verval; door Benedictus van
Ned. dichters,eb.
g
Aniane hervormd, werden zij
in 1859 te AmsterJ door de van het K.
de dragers
te Cluny
uitgaande
beweging
dam, richtte in
Y
g van den
^g
g
hiërarchisch-Kath.e
1885 met Fr. van
g eest. Tengevolge
g g der Hervoraanmerkelijk in
ming
.leden F. van der
g verminderde het aantal K. aanmerkelijk;
werden ze in Oostenrijk
Goes en W. Paap
J gedeeltelijk
gJ en in 1789
837. Kloos.
Frankrijk alle opgeheven,
in Frankrijk
de Nieuwe Gids"
P
^ doch reeds onder paus
Pg
Pius VII werd ijverig
aan hunP
wederoprichtingg
op,
P die hijJ in 1893
alleenredi
eergin. Met de 3 boven enoemg
g ewerkt. In Italië werden de K. in 1866 in Pruisen
^g 8
o Pvan Deyssel
en H. Gorter is K. de in 1875 (behalve die voor ziekenverpleging)
den A. Verwey,
rP ^g
yL.
^
^

$LOOSTERS—KLUNDER,T.

g eheven, hier echter in 1887 ten deele weder toegelaten; in Frankrijk worden sedert 1880 en door
de wet op
P de Congregaties van 1901 slechts de door
den staateautoriseerde
K.geduld;
in Rusland is
g
g
beperkt.
hunntal
aa
p
Kloosterscholen de door de kloostersestichte
g
en dooreg
.
_.^
leerde monniken bestuurde
scholen,
aanv. uitsluitend
voor de opP
leidm
g van
a. s. kloosterlip gen bestemd longg
zanierhand
inz.doortoedoen van
Karel den
Groots de
middelPunten voor het
wetenschap-slijk onderPJ
wijs voor het
wij
zoo die
te Tours,
Cluny,
y

da St.-Gallen Reichenau, Corvey enz. ,
onderwezen
het trivium
^
k grammatica, rekenkunde en
meetkunde)

en het q uadrivium
(muziek,

sterrenkunde, dialectiek en rhetoriek). ZijJ
haddeneg
woonlijk een
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voor het onderhoud
waarvan de oevormingstijd),
g
deren der kloosters werden verbeurd verklaard.
geb. 2
Klopstock,
^ Friedrich Gottlieb, D. dichter,>g
p
Juli 1742 te Quedlinburg, studeerde te Jena en
Leipzig
g y werd in 1748 huisonderwi'P g in de theologie,
J
zer, in 1751hij
hijop
uitnoodiging
van den koningg
P
^ g
^.•
van Denemarkennaar
Ko
haP en
en, vestigg
de zich 1771
teHambur
hij
J stierf 14
Maart 1803
en werd te
Ottensen bij^J
Hamburg

begraven.K.
gr
oefendesterken invloed
uit op
P de D.
dichtkunst
door de keuze van nationale onderwerPendoor
de stoute,
echtoëtiP
sche behandelingaarg
van en door
de invoering
' der . antieke
versmaat in
zijn
J oden en
inziJ nhoofdwerk „Messias" een
godsdienstig
g
heldendicht
in 20 zangen
g
(1748-73).
Kloster-

'neubur
stad in Neder Oostenrijk,aan den
r. oever van
den Donau,
15 000 inw.;
wijnbouw.

838. Eenoot
^ middeleeuwsch klooster in vogelvlucht.
g
voor de opKlovenier,
P
leidm
van
de
oudtijds
degeen,
leden
hunner
orde
toekomstige
die
een stuk geschut
bediende,
J
^
g
g
g
g
en een externaat voor de anderen. Bij
Bi' het ont- dat clover heette, kreeg
g later de lbeteekenis van
ze veel schutters of scherpschutters,
staan van de universiteiten begonnen
P
P
^ wier oefenplaatsen
g
doelen" heetten.
van hunewicht
te verliezen, doch herleefden in
g
rov N.latere eeuwen veelal als bloeienderiestersemiKiundert
f ggem. in het N.W. van de Pprov.
P
naries. In ons land waren vooral de scholen der Brabant,
n , aan het Holl. Diep,
P^4468 inw.,, omvat het
„Broederschap des gemeenen
levens" vermaard, dorp
K. een deel van het dorp
Moerdijk en het
g
rP K.,
rP Moerdij
ggesticht door Geert Groots(1340-84) van Deventer. gehucht de Noorderschans. K. dankt zijn
J ontstaan
Tijdens
Tijdens de Hervorming
Willem I,^ die in 1583 het dorp
P
rP Niervaart
g werden zijJj ten deele ver- aanrins
enHer tot een vesting
anderd innasia
(in den
g^ en hoogescholen
8ecc
8 maakte. In 1793 werd K. door
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9 Nov. 1885. HijJ is vooral bekend geworden
gest.
g
g
(in 1841, onder het
door zijn
J „Studententypen"
YP
pseudoniem Klikspaan),
p
^ ,^ Studentenleven", enz.
p
art. 366 Wetb.
Knevelarij
J ^ dat volgens
g
J ^ misdrijf,
v. Strafrecht hierin bestaat, dat een ambtenaar in de
verschuldigd
uitoefening
zijner bediening,
g aan
g^
gzijner
hem zelf, aan een ander ambtenaar of aan eenige
g
openbare
kas,^ vordert of ontvangt of bij
p
J een uitbehij
hetgeen
talie
J weet dat niet verg
^
^
gterughoudt,
schuldig d is.
pseudoniem,, waaronder
Dirk,
P
istorYof New-York" uitn
Washington
Irving^ zijn
J^^
v9
bijnaa voor de van de
g af (1809),^ vandaar een bijnaam
te
Holl. kolonisten afstammende bourgeoisie
g
New-York.
op
Knidos ( Lat. Cnidus),^
P het voorgebergte
TrioPium in Carië, behoorende tot het Dorisch Vernabij K.
(Knidia);^ nabij
bond eeredienst van Aphrodite
p
werd de Spart.
vloot (394 v. Chr.) door de Perz.-Ath.
P
vloot onder Conon verslagen.
g
Adolf, vrijheer von
D. schrijver,
Kni gge,J
^
ggeb. 16
Oct. 1752 te Bredenbeck bij
J Hannover, trad in 1780
toe tot de Illuminaten-orde, werd
in 1791 ,.schoolo P ziener en landdrost
te Bremen, 1.ald.
gest. 6 Mei 1796;
vooralbekend door
zijn
J werk ^^Ueber
den Umgang
g g mit
Menschen" (1788).
Knig ht (Eng.
g
„ridder"), in Eneland de laagste
gste
adellijke titel,
wordt verleend als
839. Een kloosterschool. Naar een middeleeuwsche miniatuur.
onderscheiding

Von Do
p verdedig d teen
g de Franschen onder
Dumouriez.
Knaagdieren Bodentia orde der Zoogdieren,
met
09
aan weerszijden, boven en onder in den bek, een
grooten, beitelvormigen, wortelloozen snijtand
knaa and die steeds doorgroeit
gr
en daarom onoPhoudeli'k
Jggebruikt moet worden om behoorlijk af
slijten.
De hoektanden ontbreken; de maaltanJ
den (aan weerszijden
2-6 met
dwarse plooien,
zijn
J
^
^J
P
door eenoote
opening
snijtanden eschei^
Pvan de
gg
den. De K. hebben aan voor- en achterpooten
rp
meestal 5 teenen met naels.
g Het zijn
J meest kleine dieren
die meer 's nachts dan overdagg leven en hoofdzakelijk
vanP
plantaardig
J
g voedsel bestaan. Tot de
K. behooren de familiën der Eekhorens Bevers,
Muizen, Woelmuizen en Hazen.
Knalgas,
as mengsel van 2 deelen waterstof en 1 deel
zuurstof, dat, door een electrischen vonk of door een
vlam ontstoken, metroote
en
kracht ontploft
g
P
verbrandt. Het door een6'nen
]
brander als aanhoudende vlam uitstroomende K. smelt platina, leemaarde, kiezel e. a.
bijnaonsmeltbare
stoffen, dient tot
soldeering
bvan
Platina lood, enz.
`Het waterstof
wordt vaak door
lichtgas vervangen. Het K. dient
ook tot het voortbrengen
g van het
kalklicht.

Knalzuur,

p

slechts in den
vormvan zijn
J zouten ( ulminaten
bekend organisch
g
zuur; het kwikzilverzout knalkwikzilver of Howards
knalpoeder)
ontstaat door het verhitten eener o P P
lossing
g van kwikzilver in salPeterzuur met alcohol;
kleurlooze, doorzichtige
g kristalnaalden, die door
dient
verhitting
verhittin en stootera zeer heftig
g ontploffen;
P
Knalzilver
tot het vervaardigen
]
g van slaghoedjes.
g
(Howards of Brugnatellis
knalzilver wordt opP dezelf^
de wijze verkregen
nog
en ontploft
g
P
g sterker, in knalerwten, inistaches
enz. Berthollets's knalzilver of
P
n
knalpoeder stik sto zi lver is een zwart, kristallijn,
J,
zeer explosief
en
toevoepoeder,
P
P
^ wordt verkregen
gdoor
van alcohol aan een geconcentreerde
ging
g P oplossing
g
van zilveros YUe in ammoniak.
pastoor en natuurgeneesKneipp,
PA ^ Sebastiaan, D.P
genees
kunde
kundige,
e geb. 17 Mei 1821 te Stefansried bij
J Ottobeuren kapelaan
te WSrishof en,
en laterpastoor
p
p
systeem
Y
gest. 17 Juni 1897;^ïJ stelde een eigen
g
schreef :
van watergeneeskunde
op
g
Pp
P ((Kneippkuur),
„Meire Wasserkur" (1887 enz.) e. a. werken.
geb.
Kneppeihout^ Johannes,^ Ned. letterkundige,
g g
8 Jan. 1814 te Leiden, woonde vanaf 1850 op
P het
buitengoed
Den Hemelschen Berg
bij Arnhem, ald.
g
gJ

voor belangrijke
glJ
verdiensten; • wordt tevens gevoerd
door allen, die
g
een Eng.
g ridderorde bezitten. De titelggeeft recht
sir voor den doopnaam.
oPhet praedicaat
P
P
of Labours, Ridders van den arbeid"),
Knights
g
vroeger
werkliedenver. in N.-Amerika,
g een groote
^
die werklieden uit alle vakken als leden opnam,
P
in 1869esticht
door den kleermaker M. S. Stevens
g
te Philadelphia,
, telde in 1886: 752 430 leden,,
later aanzien liJjk verminderd (in 1905: 30 000).
KniPRerdollinck Bernhard, aanvoerder der Wer
teplaats), werd
derdoo ers te Munster(zijngeboo
J
ald. ^• hij
in 1534 burgemeester
J ondersteunde de
g
plannen
van Jan van Leiden was stadhouder onder
P
diens regeering
g en werd 23 Jan. 1536 met hem teg
recht ggesteld.
von
Knobeisdorff-Brenkenhoff, Natal
y von,geb.
g
eb. 17
E ehstruth D. schrijfster,
Eschstruth,
g Mei 1860 te Hof1903)geg eismar,^ in 1889 met Frans von K. (gest.
g
huwd,, woont te Schwerin ; schreef onder haar meis'esnaam romans en vertellingen.
enemar
Knoet o f Kanoet de Groote,, koningg vanD-
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ken en Engeland
(1016-35),^geb. in 995, zoon van
g
koning Sven
g na den moord opP koningg
^ verkreeg
Edmond I ronside(1016) de heerschappij
PPJ over Engege
zijn broeders
land en besteegg in 1018 na den dood zijns
ook den Deenschen troon, verbond zich met
keizer Koenraad
II em
tegen del Polen, waarvoor hem
,
de mark tusschen Schlei en Eider afgestaan
werd;
g
hiJ veroverde in 1028 Noorwe
Noorwege
gen en stierf 12
1035.
behoorende
Knoflook Lat. Allium sativum ,lant
P
tot de onderfam. der Lelie's van de Leliegewassen
Liliaceeën uit het Oosten afkomstig e hier verbouwde en ook verwilderde looksoort met bolvormig^es
e uit meerdere kleine langwerpige knolletj
samengestelde
knol, voor huishoudelijk
bijJ
huishoudelijkgebruik
g
g
vleesch en salade.
ondergrondsche
rondsche
vleezige
Knollen
), der
ge stam g
of worteldeelen, die dienen tot voortplanting
g van
P
verschillendeewassen.
De wortel-K. komen voort
g
uit de wortels, de stengel-K.
(of bollen) uit den
g
stengel.
Knoop noemt men in de sterrenkunde de snijpup
JP - uten van de baan van eenigghemellichaam met de
baan van de centrale ster; de rechte lijn,welke
de beideanten
verbindt, heet de knooppenli'n;.
^
P
voor delaneten
gaat
P
g deze lijndoor het middelpunt der zon voor de maan door het middel.Punt
P
der aarde. De klimmende K. der hemellichamen
ggaat van het Z. naar het N. de dalende K. naar
het Z. — In het zeewezen is een K. 1 zeemijl
J =
1852 M.Zie
ook Log.)
(
I
KnosoS(ook Knossos, door de Rom. meest Cnosus
stad opPhet eiland Kreta
Cnossusggenaamd),oude
^
in de Oudheid residentie van Minos; in den laatsten
Arthur
sch
tijd(in 1900 e. v. door den En
g elman
Evans opgegraven.
Knowledgep
is power(Eng.
g„kennis is macht"),,
geworden aanhaling
spreekwoordelijkeworden
g uit Bacon's
Religl'ous meditations".
Knox, John, Hervormer van Schotland, geb. in
1505 te Giflordgate bijJ Haddington, Kath. priester,
P
ging in 1547 tot de Hervorming over, was van 1547
tot 1549 in Fr. krijgsgevangenschap, vluchtte, toen
Maria de Katholieke den troon besteeg,
g naar Genève
1554 werd een leerling van Calvijn, vertaalde ald.
den Bijbel,
gJ ^ bewerkte, in 1559 naar Schotland terugde invoering van het
P
ggekeerd, door een volksopstand
Presbvterianisme daar te lande (1560), was vanaf
1560redikant
te Edinburgh,
P
g werkte als tegenstander van Maria Stuart mede tot haar afzetting
g en
stierf 24 Nov. 1572 te Edinburgh.
g
Knoxville, stad in den staat Tennessee in het 0.
der Ver. Staten, aan de Tennessee, 36 000 inw.
universiteit.
Koala. Zie op
P Beer.
Kobalt (scheik. teeken Go), metaal, komt gedegen
g g
alleen voor in meteooriJ zer, overig
met zwavel
^g
en arsenicum verbonden, met nikkel en ijzer
enz. tezamen, in het spijs-K.
K.glans, K.-kies enz. Het
^
zuivere metaal ontstaat bijJ
ggloeien van het
oxaalzure zout of door reductie van het oxyduul
met
Y
waterstof of houtskool; het is roodachtigeg -wit, rek-
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baar, magnetisch;
het meest vaste metaal;> S. G.
gn
8,9; atoomgewicht
58,8.
g
en van het
Koblenz,
Koblen= hoofdst. der Pruis. Rijnprov.
JP
reg.-distr. K.(6206 K.M2. 75 3000 inw., tot 1890
sterke vesting,
g aan de samenvloeiingg van Moezel en
Rijn, 58 000 inw.; koninkl. slot; tegenover K. ligt
Ehrenbreitstein met fort Rheineck en den versterkten Asterstein.
dwergachtige,
Kobolden, in het D. volksgeloof
g
misvormde huis- en berggeesten.
g8
Koburg
van het hertod. Sak-.
^ (Coburg),
9 ^hertogd
grens van Beieren,
eren
g, dicht bijJ de N.-grens
wisselend met Gotha residentie van den hertog
g van
Saksen-K.-Gotha, aan de Itz (r. ziJriv. van de Main),
24 000 inw. Ten 0. boven de stad ligt
K.
g het kasteel K.,
waal Luther van 16 Apr.
P tot 6 Oct. 1530 vertoefde.
Koch Robert, D.ggeneesheer,
Koch,
^geb. 11 Dec. 1843 te
Clausthal, van 1872-80 distrikts-arts te Wollstein
werd in 1880eheim-re
Ri
ks
g siaad in het J
geg
g eerin
zondheidsbureau te Berlijn,
J, in 1883 leider der -D.
cholera-expeditie
in Egypte
gYP en Indië,^ in 1885 hooggP
leeraar aan de universiteit en directeur van het HY giënisch
Instituut te Berlijn,
J van 1891-1904 direca
teur van het Instituut voor Infectieziekten aid. ;^J
hi'
is derondla
er
gg der moderne bacteriologie,beg
roemd door zijn
J onderzoekingen
g over het miltvuur,
vooral echter door zijn
J ontdekking der tuberkel- en
cholerabacillen. In 1905 verkreegghijJ den Nobelprijs
PJ
voorgeneeskunde. Zijn
J laatste arbeid betrof het onderzoek der slaapziekte
(z, aid.), ^.
welk doel hi'
P
in 1906-1907 in Afrika vertoefde. K. stierf 26 Mei
1910.
Kock, Hendrik Merkur baron de, Ned, generaal,
geb. 25 Mei 1779 te Heusden, trad in militairen
dienst, het eerst als 2e luitenant onder Daendels,
ingin zeedienst over en vertrok in 1806 als opperequipagemeester naar Batavia, en ging in 1810 als
chef van deneneralen
staf der marine in Fr. dienst
g
over. In 1811hi'
s
J krijgsgevangene
Jgg
gene naar Engmg als
der infante^ oor
g eland en werd in 1815 generaal-majoor
8
Tie. In 1817in
Indië teruggen werd daar
J
g hij
g naar
leger-commandant
en in 1826 waarnemend
emend
ouv
.g
g
Van
ggeneraal, daarna luitenant-gouv.-generaal.
g
^
1825-1830 voerde hijJ het opperbevel
opP Java tegen
PP
g
Dip
o Negoro
(z. a.. In 1830 keerde hijJ naar Nedere9
land terug
en
werd
als
baron
in
den
adelstand
verg
heven, in 1836 werd hijJ
van binnenl. zaken en
bleef dat tot 1841. In 1842 werd hij
hi' lid van de EersteKamer en voorzitter van de ridderscha
P in N.Brabant. HijJ stierf 12 Apr.
P 1845 te 's Hage.
ge —
Paul de K. eigenl. Charles Paul de K.),Fr. romanen tooneelschrijver,
eb..
J
g^ geb
^ broeder van den vorige,
Mei 1794 te Passy,
Y^ gest. 29 Aug.g 1871 te Parijs;
J
hiJ schreef 56 deelen romans,^ die opPP
pikante wijze
het leven van de toenmali ge burgJ
eri' schilderden. —
Vader van de beide voorgaanden was Johan Koenraad de K. eerst advocaat te Heusden, daarna
pensionaris te Wijk-biJ -Duurstede later uitgeweken
PJ
naar Passy en 24 Mrt. 1794 op
P last van Robespierre:,
'llotineerd.
gegm
Koekenen
g ^ ggem. in het W. van Utrecht, ten Z.W
van Breukelen, 892 inw.
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Kodok. Zie Fas `oda.
7
Koeba,
^ stad in het Russ.-Kaukasisch gouvern.
g
Bakoe ten N.W. van de stad Bakoe; 15 000 inw.
weverijen,
ooftbouw.
J
of Vardanes der Ouden, riv.
Koeban,^ de Hypanis
y^
in Kaukasië, ontspringt
A op de
P hellingen
g van den Elbroes is 880 K.M. lang
g en lootP in verscheidene
mondingen
uit in de Zwarte Zee en in de Zee van
g
Azow • ze is 177 K.M. ver bevaarbaar.
Koeban^ gebied,
^ in het .,* Russ. gouv.-generaalsch.
g
g
Kaukasië, aan de N.-W.-helling
g van den Kaukasus
94 376 K.M2., 2 626 000 inw.; hoof dst. "' Jekaterinodar.
Koedijk
Koedijk
J gem. in N.-Holl. aan het N.-Holl. KanabijJ Beren
g 1721 inw.
Koedoe of 9 estreep te antilope,
p^ antiloPensoort in
het Z. van Afrika, in Guinea en Abessinië, ,roodachtigrijs
van kleur, met van den rug naar onderen
gg
loopende
witte strepen
tot 3 M. la p gen 1.7 M.
A
P
hoog.
Koedoes,
s afd. van de res. Semarang
g op
P Java,
met 260 445 inw.; veel suikerfabrieken. — De
hoofdp
I. K.,
K. 27 502 inw.^ w.o. 247 Europ.
A en 3905
Chineezen ligt
ten N. O. van Semarangg en is door
een stoomtram met die stad verbonden.
P orP }in het T.-Meao
r ^,Koefa
^ voorm. stad nu do
taansche wilajet
] Bagdad,
^ vroeger
P
g
g
^ aan de Euphraat,
residentie der kaliefen, met een beroemde school.
:Koeka of Koekaoea, voorm. hoofdst. van Bornoe
in,Midd.-Soedan niet ver ten,
W. van het Tsaadmeer,
had 50 a 60 000, en met de voorsteden mee, 100 000
inw., werd in 1894 door Rabeh, een inlandsch veroveraar, verwoest.
Hermans Ned. zeeschilder,
Koekkoek,s JohannesHermanus,

in Ds joe
p arje
Koeldsja, Chin.ebied
] g
g
9 N.-W.China) ten N. van den Tien-s `an. Het W. deel van
K. 11000 K.M 2 ., 70 000 inw. is in 1881 aan Rusland afgestaan.
— De hoofdst. K.,
K. dicht bijJ de Russ.
g
grens, aan de Ili, 10 000 inw.;, handels- en marktgr

plaats.
A

KoelieEng . Coolie),
P ar^ naam der Chin. en Jap.
beiders die in Indië en andere tropische
landen werk
p
zoeken als daglooners,
Sinds
^ inz. als s`ouwerlieden.
]
g
de vrijlating
werden zij
zij in W.-Indië
J
8
g der Negerslaven
en Z.-Amerika als arbeidskrachtenebruikt
en tot
g
1871 als slaven behandeld. In Ned.-Indië en inz. op
de 0.-kust van Sumatra is voor den grooten landbouw steeds behoefte aan K. wier rechten en vergeregeld
zijn
J door de z.g.
g K.-ordonnanPlichtingenere
gg
tiën van 1880, die het sluiten van contracten tusschen landheer en K. voorschrijven,
welke contracten door het hoofd van hetlaatseli'k
J bestuur goede
gekeurd
moeten worden.
g
Koem^ stad in de Perz. prov.
Irak Adsjimi, ten
P
Z. van Teheran, 20 000 inw.
Koemamoto,^ stad aan de Z.W. kust van het Jap.
P
eil. Kioesjioe, aan de Sjimabarabaai; 61 000 inw.
Koemanen Komanen , T. volksstam, die in de
14e eeuw de Wolga
binnenviel "y
g overtrok en Europa
Pa
zich ten N. van de Zwarte Zee tot aan de Karpathen
rP
uitbreidde Koemanik het teg enw. Moldavië) en
in 1223 in den slag8 aan de Kalka door de Mongolen
g
overwonnen werd. In Hongarije wonen nog
gon
H8aarsch 8geworden afstammelingen
g der K. in de distr.
Groot- en Klein-Koemanië (comitaten Szolnok en
Boeda-Pest .
Koemaon, div. van de Eng.-Indische
Ver. Prov.
g
N.-W.-Prov. nu Agr^
a 52 213 K.M 2 . 1 329 000

geb.
27 Aug.
8
8 1798 te Veere,8gest. 12 Jan 1851 te inw.; hoofdst. Almora.

P

Amsterdam. Zijn
Zijn zoon Barend Cornelis K.
^geb. 11
te Kleef
Oct. 1803 te Middelbar.
P
g,est.
8 5 A r.1862
was een leerlingghij
van zijnvader en van Schel hout; hij
muntte uit door zijnlandschappen.
PP
Koekoekhoto (Mong. Blauwe stad"), stad in
Mongolië,
dicht bij
van de Chin. prov.
P
J de grens
^
g
S`ansi• 50 000 inw.; belangrijk middelpunt van het
Boeddhisme; kruispunt
der karavanenwegen
g door
A
de woestijn
J Gobi.
Cuculidae naam van een over
Koekoekvogels
g
deeheele
wereld
g
verspreide
voel)3,14,
P
g
soort die in g
ong.
200
n`'
00soort
soorten'en 35
geslachten voorkomt. De 9ewone
Koekoek (Cuculus
canorus), witachtig
met
olfdwarse g
lijnen
is een eenJ
zaam levende,
schuwe trekvogel,
8,
840. Koekoek.
die teen
g het einde
van April g
terug-komt en inz. behaarde rupsen
verdelgt; hij
hij legtzijn
P
eieren in de nesten van andere insectenetende
vogels.
Hij
Oude Wereld voor.
^ komt in de geheele
g
g

Koemis,^opP
wijn
drank,^ vervaardigd
wijngelijkende
gJ
g
uiteiste melk vang
merriën, van ouds in zwang
nomadische volken in Z.-0.-Rusland en
bijJ
Midd.-Azië; wordt wel toegepast als geneesmiddel
g
teen
,g.bloedarmoede enz. Buiten Rusland
g lon terin
g
wordt inplaats
van K. gewoonlijk
g
J kefirgebruikt.
A
Koem-Kate
ar
^ T. fort aan den ingang
g 8 der Ddanellen op
P den Aziat. oever.
Koemassi of Coomassi hoofdst. van het voorm.
rijk der Asjanti's (z. a.) aan de Goudkust (Guinea,
} 36 000 inw.
W.-Afrika),
Koenraad naam van 4 keizers van Duitschland.
Zie op
P Duitschland (Geschiedenis).}
Koenraad van Marburg,
g^ D. in qgisiteur en kettermeester, biechtvader der land gravin Elizabeth van
Hessen, hield ^uweli
J k huis aan den Rijn, in
Midd.-Duitschland en onder de Stedingers,
werd
g
31 Juli 1233 niet ver van Marbur g door eenige
g
edelen vermoord.
hertog van ZwaKoenradijn,^ eigenlijk Koenraad,^g
ben, de laatste der Hohenstaufen(z. a.).
e
, laatVariola vaccins goedaardige,
Koepokken
g
gP
p

gepaarde
uite
seli'ke
van koorts 8A
J ^ met verschijnselen
J
slag aan de uiers der koeien. Deze ziekte kan door

e
inenting
^ c(z. a.)) op de menschen worden over ggebracht heeft dan evenzeer eenoedaardi
gverloopA
en voorkomt daarenboven voor langen tijd de vat-
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baarheid van den ingeënte
voor besmettingg met de
g
menschen- pokken.
P
der Ouden),de
grootste
Koera (de Kyros of C
^
$r
riv. in Russ. Transkaukasië ontspringt
in het Russ.
P
iJ Sal'an
ebied
Kam, splitst
zich bij
A Y in 2 armen,s
P
^
waarvan de L rechtstreeks in de Kas Pp. Zee uitmondt
en de r. in de Kisila 8
ats'-baai;
^ lengte
gt 1326 K.M.;
1
r. zijziv.
de Arm.
J
Koerden in de Oudheid Kardoechenggeheeten,
Koerden,
Mohamm. Iranische volksstam in hetebied
van
g
den bovenloop
P van
den Tigris, meerendeels nomaden, in
naam deels aan TurkiJ e (1 500 000) en
deels aan
Perzië
(175 000) onderworg
P en. Hun gebied,
Koerdistan omvat de
DiTurksche wila'ets
J
arbekr, Erzeroem en
ten deele Bagdad (met
de steden Diarbekr
en Bitlis) en de Perz.
prov.
Koerdistan en
P
Ardilan (hoofdst. Ker- 841. Koerdisch opperhoofd.
mansjah).
De Koerdische taal is nauw verwant aan
I
het Nieuw-Perzisch.
prov. in het Z. van Voor-Indië ten
Koer
g (Coorg),
9^P
W. van Mailoer, 4097 K.M2., 175 000 inw.; berghoofdpl
woudrijk; hoofdriv. de Kaweri; hoofd
achtig^woudrijk;
1.
(7000 inw.).
Koer ^^ stad in het Russ.-Siberisch gouvem.
g
Tobolsk aan de Tobol, bijJ de grens
van Europa,
P
gr
34 000 inw.
Koerden, reeks van 32 ell. ten 0. van Azië, vanaf
de Z.-spits
(en daarvan gescheiden
P van Kamts'akta
]
g
door de K.-straat) tot aan het Jap.
P ell. Jesso,
14 826 K.M2., met 52 vulkanen; slechts 3 der eil. zijn
J
bewoond (2800 inw.; ten deele Ainoe's); handel in
Japan.
Ja
pelswerk sinds 1875 behooren de K. aan
P .
P
Koerische Half, strandmeer in 0.-Pruisen, 1587
K.M 2 ., door de 76 K.M. lange Koerische
Nehring,
g,
smalle landtongg met duinen,^ van de Oostzeegescheiden waarmeeg
het in verbinding staat door het DiepP
van Memel.
Koerland^ Russ, goueeen., tot de Baltische gouvern. of Oostzee- provinciën
behoorend, 27 286
P
K.M2., 741 000 meest Luth. inw. (3/4 Letten);
hoofdst. Mitau. —K. werd omstr.1250 door deD. Orde
veroverd, werd in 1561 een Poolsch leenherto gdom) en in 1795 Russ.
Jap.eneraal
generaal geb.
Koeraki^ T amenoto^ burggraaf,
g8^ ^g
Mrt. 1844 te Kagoshima,
r voerde in den oorlogg
met China in 1895 den linkervleugel
g aan, streed in
den Russ.-Jap.
J
P oorlog
g met succes bijJ de Jaloe,^bij
Kioelienlingenz. •^ in 1909 ter beschikkinggg
gesteld.
Koera atkin
Nikolajewitsj,?^ Russ. generaal,
s
g
?
^Alexei
g eb. 29 Mrt 1848 nam deel aan den Russ.-Turkschen
oorlog
tegen
g en aan de gevechten
g de Turkomenen,
g
werd in 1897 militair- ggouverneur van het Transkasin Febr.
Pinch ggebied,^ in 1898 min. van oorlog,
g^

II
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1904 opperbevelhebber
van het leger
1 J
PP
g in Mantsjoerije,
moest na de nederlaag$J
bij Moekden in Mrt. 1905 het
Linewits'
bevel overgeven
aan generaal
?^ bleef echter
8
g
bevelhebber van het eerste Mantsjoerijsche
leger.
J
g
Hi'
Hij heeft een werk geschreven
over den Russ.-Jap.
g
P
oorlog^dat echter niet uitgegeven mocht worden.
Koeroe 3 iw0 Zwart Zout"),zeestroominggin den
Grooten Oceaan, buigt
aan de 0.-kust van Formosa
van de N.-Aequatoriaalstroom
af,
, breidt zich uit
q
naar het N.O. en het 0. en dan verder tot aan de
Golf van Californië (Californastroom) en vereenigt
zich afgezien
van een N.W. tak, weder met den N.g
Aequatoriaalstroom.
Koersk, oueeen. in Midd.-Rusland, 46 456 K.M2.,
3017000 inw. — De hoofdst. K., ten Z. van Moskou,
aan den spoorweg
P
g naar Moskou--Orel—Charkow,
heeft 83 000 inw.
Koesnezk, stad in het Z.O. van Rusland, in het
ouveen. Saratow,
ten N. van de stad Saratow;
,
25 000 inw.
Koetahia of K'oetahi'a stad in het N.W. van
Kl.-Azië in het T. wilajet
J Khodawendikjar,
J, station
van den Anatolischen spoorweg
P
8tusschen Eskisjer
^ en
Afioem-Karahissar , 22 000 inw.; handel.
Koetais,,goveern. in het W. van het Transkaukasische deel van het Russ.en.g
• ouverneursch,
8
Kaukasië, 29 525 K.M2., 991 000 inw. — De hoofdst.
K. ten N.W. van Batoem, 39 500 inw.
Koetel leenplichtig
op de 0.-kust van Borneo,
Koetei,
grijk
J P
P
ressorteert onder de afd. K. en N.-0.-kust van
Borneo van de res. Z.- en 0.-afd. van Borneo, 101200
door de MaK.M2. on g.
g 100 000 inw.,^ besproeid
P
e
hakkam of K.-riv, die tot o Paanzienlijken
aanzienlijk
afstand
de kust bevaarbaar is. Voornaamstelaats
is
P
Samarinda. — In 1821 werd met K. een overeenwaarbij een Ned. vestiging
komst aangegaan, waarbij
werd
^8
toegestaan. In 1843 deed de Engelschman
Murray
y
g
een vergeefsche
poging
om zich in K. te vestigen
P
gmg
g • dit
g
leidde tot een expeditie
en 11 Oct. 1844 erkende de
P
sultan van K. het Ned. oppergezag.
Koet-el-Amara,^P
plaats in Mesopotamië,
^opPden 1.
P
oever van den Tigris,
on gg. halfweg
^ ^
g tusschen Ba gdad en Bassora; een Eng.glegermacht
onder gen.
g
g
T own8hend was er vanaf Dec.1915edurende
verg
scheidene maanden door de Turken ingegoten.
g
Koetoesow, Michaël Ilarionowit8' Golenis's'ew,
vorst Smolenskij, Russ. veldmaarschalk eb. 1
Sept.
in 1770,> 1789
P 1745 te St. Petersburg,
g>
en 1791 teen
g de Turken commandeerde in 1805
het verbonden Oosteer.-Russ. leger
bij
g in den slagga
Austerlitz, was van 1806—i1ouv.g
gen. van
Lithauwen en van Kiew, werd in 1812 bevelh. van
versloeg
er, verslos
bijJ Smolensk Davoust en
het Russ. leger,
Ney ;est.
g 28 Aril
P 1813 te Bunzlau.
geb.
Koetsvelds Cornelis Eliza van,^ Ned. schrijver,
g
24 Mei 1807 te Rotterdam, was achtereenvolgens
g
predikant
te Westmaas, Berkel en Rodenrijs,
J,
^
Schoonhoven en 's-Gravenhagge 184$ . HijJ is vooral
bekend als de schrijver P
van Schetsen uit
de pastory
Y
te Mastland. Ernst en luim uit het leven van den
Nederlandschen do leeraar". K. stierf in 1893.
Koevorden,^ ggem.
in het Z.O. van de prov. Drente,
P
7
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,gr
grenst o. m. aan Pruisen,, omvat de stad
5801 inw.
K. de buurt Steenwijksmoer
en eenige
gehuchten.
J
88
Deem.
van de
J
P een heerlijkheid
g K. was oorspr.
bisscho
PPen van Utrecht. De stad K. aan de samenvloeiing der beken, die de Kleine Vecht vormen,
aan het Koevordensche kanaal (4,89 K.M. over Pruis.
ggebied naar de Vecht het Krimkanaal (naar
de Dedemsvaart 9
Stieltjeskan.
Stieltjeskan. (naar Nw.Amsterdam) en aan den N.U. Lokaalspoorweg,is
zeer oud en was vroeger
b (vanaf de 16e eeuw) een
zij
der belangrijkste
vestingen
van ons land,^ daar zij
g
gr J
den toegang
toean naar Groningen
afsloot.
g en de N. prov.
P
In 1581 werd K. na het verraad van Rennenberg
belegerd, in 1592 moest het zich aan Maurits overdoor Bernhard
g
g even^ in 1672 werd het genomen
van Galen, bisschop
P van Munster, en in datzelfde
op de aanwi'g door de Staatschen heroverd
jaar no
nog
P
J
zingen van den Koevordenschen schoolmeester
Meinders Minnes van der Thijnen.
Koewacht,
^ ggem. in het Z.O. van ZeeuwschVlaanderen, aan de Belg.grens,
2620 inw. De Z.
g
helft van het dorp
g. gemeente
P K. behoort tot de Bel ^g
Moerbeke.
plantensoort van de
Koffie, Ko eboomCo ea
,P
fam. der Rubiaceeën in 29 soorten, waarvan er twee
g 842) in Z.ggekweekt worden: C. arabica (zie fig.
Abessinië en L. liberica(Liberia-K.), van de W.-kust
van Afrika afkomstig,aar
beide naar bijna
g
J alle
warme streken over gebracht. De gekweekte
K.
g
is heesterachtigg en heeft
altijdgroene
J gr oene bladeren, witte ^P
opeenstaande bloesems
en, als ze rijp
JPzijn,
J karmi'nroode
bessen, in welf
ker vleesch één of thee
{ ko eboonen ligzaden,
gen. Men onderscheidt : de
meestegeprezen
rezen Mokka-K.
uit Arabië, de Java- en
Celebes Menado- K., de
Ind. K.Madras-,
K.(Madras- MaiNil iri-K.), de Lig
beria-K. van de W.-kust
842. Takje vangeen
van Afrika, de K. uit
koffieboom.
Centr.-Amerika Costa Rica Gautemala, Salvador en Mexiko de BraziliaanacheRio- en Santos-) K. en de Bogota- en Cucatu- K.
uit Venezuela en Columbia. Het verbruik van K.
wordt voor Nederlandeschat
opP6S7 K.G. per
P J'aar
g
worden
ener
g
P hoofd der bevolking.gVóór het geb
holleneencylinder
K.
de boonen
in
Y
goed gesloten
g
trommel gebrand,
waarbij
waarbijzij
zij15 tot 20 %o
in g
gewicht
g
verliezen, en ongeveer
30 %o in volume toenemen, dan
g
worden zeemalen
gemalenen met kokend water getrokken.
g
De K. werkt door haar cafeïne gehalte prikkelend
P
op
g
p het zenuwstelsel,^ veroorzaakt bijJ zenuwachtige
personen
P A S en
Popstijgingvan bloed en hartklopping,
wordt om den invloed op
P de hartwerkingg dan ook
met succesebruikt
bijJhartzwakte — in den vorm
g
van sterk extract —, wordt vaak vervalscht en
door andere stoffenK.-surrogaten)
—
gaten vervangen.
g

enli'ke moederland van de K. is wel Z.Het eigJ
Abessinië (het landschap
IJ Kaffa), in Arabië kwam
ze in de 15de eeuw, in Konstantinopel
P eerst in
1517 in Italië in 1592, in Duitschland omstr. 1670,
in ons land iets vroeger.
in
g — De K.-productie
P
aanzienlijk en bedroeg
Ned.-O.-Indië is vrij
J aanzienlijk
g in
1913 : ong.
P Java wordt K. nogg als
g 566 000Ppikols. Op
gouvernementscultuur
verbouwd (ong.
8 1 io der
g
geheelePproductie Po dat eil. in de B.B. niet en
in vrije cultuur weinig.
g
ten W. van
Kofoe, stad op
P eil. Nippon,
P het Jap.
PP
Tokio 44 000 inw. •; belangrijke
handel.
gr
Kohinoor („Berg des Lichts"),diamant van den
radja
J van Lahore,^ verkregen
g door het slijpen
JP van
den ruwen diamant, die Groot-mogol heette, behoort
nu tot de diamanten van de Eng.
g kroon en weegt
106 karaat. Zie fig.
g 493 bijJ Diamant.
Zie Coimbatore.
Kojambatoer.
1
Kojan
!: Ind. inhoudsmaat en ggewicht opP Sumatra
= 800 koelaks = 3303 L. OpPPoelo-Pinangg is de K.
= 800antan
=g3561 L. Als gewicht
wisselt de K.
g
g
tusschen 30 en 64ikols.
P
Kokan(Khokan, Chokand voorm. khanaat in
Centr.-Azië, aan weerszijden
van de Syr-darja,
J
^
Yr
220 000 K.M2., voor en na door de Russen veroverd,
tot in 1870 uit het overblijvende
gedeelte
het Russ.
g
(z.a.) gevormd
werd. — De vroeg
g
ggebied Ferghana
heeft 113000 inw..
g
gere hoofdst. Kokand in Ferghana
Kokelbur naam van 2 comitaten in Zevenburgen
Kokelburg,
g
— 1) Groot-K. Hon g. Na9ykikiilló 3337 K.M2.,
149 000 inw. hoofdst. Schassburg . — 2) Klein-K.
(Hong.
g Kisktckulló , 1714 K.M2. 116 000 inw.,
hoofdst. Elisabethstadt.
Kokos-eilanden. Zie Keeli -eil.
Kokosolie, het vet van het vruchtvleesch der ko. gewesten gewonkosnoot, vroeger
g alleen in de trop.
Pg
g
nen door uitkoken en uitpersen,
tegenw. ook in
P
Europa
vruchtkernen {
pr ver(copra)
g
P uit de gedroogde
g
vaardig^
gd, heeft een onaangenamen
reuk, smelt bij^
g
24°. Ze is in alkoholemakkeli'k
verzeept
J oplosbaar,
P
P
g
van zeep en
licht, dient voor de fabricage
^
P als bijmengsel in stearinekaarsen. Ook bereidt men er de
z.g.
over ggee
g. Pplantenboter van. Het na het uitpersen
P
bleven vruchtvleesch vormt als kokosnootkoeken of
-meel een zeeroed
g veevoeder.
(Cocos nuci era , in 0.-Indië klapperKokospalm
pper
p
is overal
boom g eheeten^ de belangrijkste
gr soortpalm,
J
aan de kusten der tro Pische landen reeds sinds lanZe heeft een 20
g en tijd
g
P
J een gewichtige
^ kultuurplant.
bladeren
b, 30 M. hoogen slanken stam,evederde
g
san 4 à 6 M. lengte
lengte en door een dicht vezeliggomhulsel omgeven
noten(kokosnoten). Haar stam levert
g
bouw- en meubelhout en gom, de jonge
J g blaadjes
l
worden als groente gegeten
(palmkool), de groote
^g
of tot het mabladeren als -dakbedekkinggebruikt
gg
ken van tapijten,
korven, bezems enz. De vezels
PJ
van het vruchtomhulselhun
vruchtomhulsel( hu handelsnaam is : coir)
verwerkt tot touw, matten, borstels enz.
Maakt men insnijdingen
J g bloemkolven,
J
^ in de jonge
dan stroomt daar een suikerhoudend vocht uit, toddy
of palmwi^^n waaruit arak, gist
J bereid kan
g en azijn
worden. De nog
^ vrucht is van binnen gevuld
g ljonge
g

KOKOSPALM—KOLONIËN.
een frissche drank.
met kokosmelk of klapperwater,
pp
die echter later vast wordt; de binnenwanden van de
vrucht zijn
J gevoerd
g
met het als hazelnoot
smakende vruchtco ra , waarvleeschP
uit kokosolie(z. a.) bereid wordt. De harde
schalen worden tot
huishoudelijke
voort
werpen verwerkt. Verscheidene soorten worden alssier
Planden
aangekweekt.
g
Kola, schiereil. in
het N. W. van Rusland, tusschen de IJszee en de Witte Zee,
vormt het distr. Alexhet
et ^ ou vern. Archangel. — De
stad K. op
e het schiereil. aan de uitmonding
van de riv. K. (75 K.
M. lang)
4„
g in de Toeloma 615 inw.
Kolberg,
g^ stad in het
843. Kokospalmen.
P
re
.-distr.. Ciislin van
reg.-distr
Pruis.rov.
PomP
meren, aan de Oostzee, 25 000 in w.; haven Kolber rmunde, modder- en zeebaden.
KodI in
g^ stad in het Deensche ambt Veile,, in het
Z. 0. van Jutland, aan den Koldinger
g Fjord, een
inham van de Kleine Belt, 14 000 inw. • haven. Aan
de ruine van het in 1808
ligt
de N.-zijdeder plaats
P
vroeger
er een resiafgebrande kasteel Koldinghus
^ vroe
dentie der Deensche koningen.
g
Kol oe jew eil. in de N.-IJszee behoort tot het
Archangel;
Archangel 3496 K.M'.
Russ..
g
of Honin9
vo elt'es
^
) vogelg 7 (Trochilidae),
^
familie uit de orde der Grootvleugels,
els kleine,
meestalrachti
P g
gekleurde, alleen
op
P het W. halfrond,voorkomende vogels
met
g
lanen
g^ dunnen
snavel; zij vlieengonzend
en
g
g
bliksemsnel; leven van honing
en kleine insecten. Er zijn
J on8 eveer 400 soorten K., waarvan
de kleinste is : de
dwer
g -K. Trochilus minimu8),
3,5 c.M. lang,1,2
G. zwaar.
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Kolima,^ riv. in Siberië. Zie Kolyma.
J
Kolin(Kollin) of Nieuw-K. stad in het 0. van
Bohemen, aan de Elbe, 16 000 inw. • 18 Juni 1757
versloegen
onder Daun de Pruilt hier de Oostenrijkers
sen onder Frederik II.
Kollewijn,
! ^ Roeland Anthonie^ Ned. letterkundige,
8'
geb. 30 Mrt. 1857 te Amersfoort, studeerde te Groningen en te Leipzig
Pg in de letteren, werd in 1892
directeur van een H. B. S. te Amsterdam, schreef in
ge spelling" in de »Vralastige
1891 een artikel ,^Onze lasti
g en gaf
g daardoor den stoot aan de
gen van den Dag"
bewe
in voor een vereenvoudigde
schrijftaa in de
beweging
g schrijftaal
nsche
spelling".
g Kollewi
»
J
Kollumerland en Nieuw-Kruisland,
^ggem. in het
N.O. van Friesland,g
grenzend aan de Lauwers 8222
inw.; omvat de dorpen
P Kollum, Burum,> Westergeest,
eest Oudwoude, ^Kollumerzwaagg en Augsbuurt
of
g
Lut'ewoude.
J
Kolomes stad in het Z. van het Oostenr. kroonland Galicië, 41 000 inw.
Kolomna, stad in het Russ.ouvern. Moskou,
,
aan de uitmondingg van de Kolomenka in de Moskwa,
20 000 inw.
betreffende de K. der
Koloniën. Voorgegevens
gg
verschillende landen, zie men op
P de desbetreffende
artikelen. Daarde vrede wellicht wijzigingen brengt
in het koloniaal bezit, zie men ook in het SuPPlement. Hieronder volgt
een zeer verkort overzicht der
kolonialeeschiedenis
:
g
1. Portugal.
a. Afrika.
1418. Bezitneminggvan Porto Santo (bij^ Ma deira
1420. Bezitnemingg van Madeira.
1482. Vestigingg aan de Goudkust.
1499. Vasco da (lama zeilt om Kaap
P de Goede
Hoop.
P
1505-07. Verovering
g van 0.- Afrika.
1552-88. Oorlogen
om W.-Afrika.
g met Engeland
g
1578. Stichtingg van Loanda.
1586. Gouv. São Thomé, Prinsen-eil. Dahomé.
1592. Gouv. van de KaaP-Verdische Eil.
1828. Verlies van Mombas en Zanzibar aan de
Arabieren van Maskate.
1842. Eng.-Port. verdragg betreffende het verbod
van slavenhandel.
1869. Opheffing
vanslavernij
de slavernij.
Concessie voor de Dela oa
g baai- li Jn.
1886. Begin
^ van den spoorwegbouw Loanda-Ambaca.
1891-92. Concessies aan Eng.gmaatschappijen
in Angola
en 0.-Afrika.
g
1903. Concessies voor de Lobitobaaili Jn.
b. Indië.
1487. Bartholomew Diaz bereikt Kaap
P de Goede
Hoop.
P
1493. Paus Alexander VI bepaalt
tusschen
de grens
^
P
de Port. en de Sp.
P deelgin der wereld.
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1498. Vasco da Gama bereikt over zee Voor-Indië.
1510. Veroveringg van Goa.
1511. Innemingg van Malakka.
1515. Bezitnemingg van Ormoes.
1517. Kolonisatie opPCeylon.
Y
Strijd
g de Turken.
1538-54. Strijd
teen
1570. Algemeene
opstand
in Indië.
P
g
1601-41. Oorlogen
g met de Nederlanders; verlies
van Malakka.
1650. Verlies van Maskate.
1656. De Nederlanders krijgen vasten voet oop
Ceylon.
Y
1701. Mombas valt in handen der Arabieren.
1799-1815. Portug.g0.-Indië voor het ^
grootstegedeelte verloren aan Engeland.
g
C. Brazilië.
1500. Ontdekking
g van de Braziliaansehe kust.
1504. Station te Bahia.
1526-32. De Franschen te Pernambuco.
1534. Verpachting
rP
g van Brazilië aan particuliere
P
ondernemers.
1549. Bahia van staatsweeg bestuurd.
1555-66. Oorlogen
Frankrijk
g met Frankrijk.
Oorlogen
g met Engeland.
g
1604-41. De Nederlanders krijgen
Jg vasten voet in
Brazilië.
1667. De Nederlanders moeten hun Braz. bezittingen opgeven.
1716-63. Afkooping
rechten der particuliere
P gder
P
ondernemers.
1825. Brazilië een onafhankelijk
J keizerrijk,
J

1843. Bezettingg van Fernando Po, Oorisco Rio
Muni.
1850. Onderwerping
Pg van de Soeloe-eil.
1861-65. Ver eef
om
Santo Domingo
g scha poging
P ^g
g
weer te bezetten.
1868-78. Cubaansche revolutie.
1872. Militaire revolutie op
i'nen.
P de PhiliPPJ
1888. De eerste spoorweg
op de Phili
i'J
PPnen
LuP
gP
zon) gebouwd.
g
1895. Opstand
op C.
PsPuba
1898-99. Oorlog met
g de Ver. Staten van Amerika;
verlies der Philippijnen,
van Cuba en Portorico.
PPJ
1899. VerkoopPder Carolinen (met de Palaoe•eilanden) en Manaoeloe (behalve Goeam) aan
Duitschland van Goeam aan de Ver. Staten
van Amerika.
1911. Spanje
in N.- en Z.-Marokko
PJ verwerft gebied
8

3. Engeland.
A. Tot 1732.
1497. John Cabot ontdekt Labrador.
1502. Privilegie voor de kolonisatie van N.-Amerika.
1584. Sir Walter Raleigh
^9 verkrijgt
J charters voor
N.-Amerika; kolonisatie van Virgm
' ië.
1588. Vernietiging
van
de S . Armada.
^g
P
1594. Ralei9
hs expeditie
naar de Orinoco.
xP
1601.
expeditie
itie van de Eng.. 0.-Ind. Compagnie.
1607. Eerste blijvende
nederzettinggin N.-Amerika
J
(Jamestown, Virginia).
1620. Stichtingg van New-Plymouth
door de PelY
grimvaders.
1621. Constitutie van Vir8^
' ië.
1625.z
'
Neder ettmgP
op Christoffel.
1628. Nederzetting in Massachusetts;
^ veroveringg
van Acadia; kolonisatie van Barbados.
1629. Kolonisatie van New-HamPshire.
1632. Charter voor Maryland.
Y
1633. Nederzettingg in Connecticut.
1636. NederzettinggP
op Rhode Island.
1637. Kolonisatie van Newfoundland.
1639. Bezetting8 van Santa Lucia;^ stichting
8 van
Madras.
1651. Bezettingg van Sint-Helena; Acte van Navi8atie.
1655. Veroveringg van Jamaica.
1661. Cape
P Coast Castle (Goudkust)ggestic • Bombay
als huweY en Tanger
g komen aan Engeland
g
li'ks
' t van degemalin
van Karel II.
J
g
1664. Veroveringg van New-York.
1667. Acadia teruggegeven aan Frankrijk.
Frankrijk
Stichtingg van de Hudsonbaai-Coma
'e.
P^
1690-1713. Oorlogen
Frankrij in N.-Ame.
g met Frankrijk
• Acadia wordt weer Engelsch.
1696. Bouw van. een fort te Calcutta.

2. San'e.
p1
1492. Columbu8 ontdekt W.-Indië.
1495. De eerste landconcessies opP Hispaniola
P
(Haiti).
1510. Begin
der kolonisatie van Cuba.
1519-21. Veroveringgvan Mexico.
1525. Guatemala bezet.
1532-33. Verovering8van Peru.
1534. Stichtinggvan Buenos Aires.
1541. Stichtingg van Santiago
g de Chile.
1543. Wet tot bescherminggder Indianen.
1565. Begin
' 'nen.
^ der kolonisatie van de P ' PPiJ
1620. Paraguay
.
^Y wordt van La Platatagescheiden.
ges
1655. Verlies van Jamaica aan Engeland.
g
1713-50. Assiento-verdraggmet Engeland
waar g
door Engeland
het recht kreegg
Negerslaven
8
g
uit Afrika naar Sp.
P bezittingen
g in Amerika
te brengen).
1750. Afstand van hetebied
der Missies aan
g
Portugal.
g
1763. Florida wordeaf estaan
aan Engeland.
g
g
1767. De Jezuieten uit de Sp.P kolonies verdreven.
1763. Fernando Po van Portugal
gafgekocht.
8
1795. Verlies van Santo Domino.
8
1797. Trinidad aan Engeland
verloren.
g
B. Vanaf 1732: a. N.-Amerika.
1801. Louisiana aan Frankrijk
Frankrijk overgelaten.
g
1810---25. Afval der Z.-Am. koloniën.
1733. Nederzettinggin Georgia.
^
1841. Opstand
op
i'nen.
1744 63. Oorlog met
P
P de PhiliPPJ
J Canada veroverd.
g Frankrijk.
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1763. Gorée aan Frankrijk
J teruggegeven.
1783. Senegal
g aan Frankrijkteruggegeven.
1806. Veroveri
Veroveringvan Kaapstad.
P
1808. Sierra Leona wordt een kroonkolonie.
1814. Kaapland
P en Mauritius als Eng.
g bezit erkend.
1815. Bezetting8 van Ascension.
1824. Asjanti-oorlog.
]
g.
1836. Groote Trek. Stichting
Oranjeg van den Oran'Vrijstaat.
1838. Bezetting8 van Natal.
1852. De Zuid-Afrikaansche Republiek
erkend.
P
1854. Oranje-Vrijstaat
Oranje-Vrijstaat zelfstandig.
^
1861. Verwerving8 van Lagos.
g
1867. Ontdekking8 van diamanten in Z.-Afrika.
1868. Annexatie van Basoetoland.
1871. Annexatie van West-Gri qualand.
1872. De Kaapkolonie
verkrijgt
J eigen
^.
g re eerie
P
g
1874. Asjanti-oorlog.
1877. Annexatie van de Boerenstaten.
1880-81. Vri heidsoorlo
J
8der Boeren.
1881. De zelfstandigheid
der Boerenstaten erkend.
8
1882. Bezetting8 van Egypte.
gYP
in Somaliland.
1884. Vestiging
^g
1885. Beetsjoeanenland
een kroonkolonie.
]
1886. De Niger-Compagnie
krijgt
kri' haarPri ' ' 'e.
1888. Charter 'van deBritsch-O.-Af r. Maatschappij.
b. 0081-Indi ë enz.
1889. Charter van de Britsch-Z.-Afr. Maatschappij,
PPJ
1744-63. De Franschen verdrongen.
1890. Verwerving8 van Witoe en Zanzibar.
1764. Verovering8 van Oudh.
1893. Veroveringgvan Matabeleland.
1765. Verovering8van Bengalen,
Bihar en Orissa.
8
1894. Stichtinggvan Br.•Centr.•Afrika en van het
1776. Salsette bezet.
Oeganda-protectoraat.
1778-80. Pondichéry, Goedsjraat, Gwaliar ver1895. Jameson'8 inval in de Z.-Afr. Republiek;
P
overd.
Maatschappij.
afkoop
0.
PP J
P van de Br.1783. Pondichéry
rY aan Frankrijkteruggegeven.
1899-1902. Oorlog8teen
g de Boeren; annexatie
1784. India-Bill.
der Boerenstaten.
1792. Verovering8 van Maisoer.
1900. Het charter van de Niger-Compagnie af8e1795. Veroveringg van Ceylon
Y en Malakka.
kocht.
1811-14. Nederl. 0.-Indië bezet.
1906. De Transvaal-kolonie krijgt
^
J een grondwet
1819. Stichting
van
Sin
a
oer.
gP
8
een grondwet.
1907. De Oranjerivier-kolonie
Oranjerivier-kolonie
krijgt
$T
J
1826. Annexatie van Assam.
1910. De Eng.
8 uit Somaliland tern gg bezettingen
1837. Oorlogg met Afghanistan.
g
getrokken
op
een
paar
kustplaatsen
na.
P
P
P
8
1839. Bezettingg van Aden.
1910. Stichting8der Unie van Z.-Afrika.
1841. Verwerving8 van Hongkong.
1842. Oorlog8 met Afghanistan.
S
d. W.-Indië; Z.-Amerika en Z.-Poollanden.
1847. Verwervinggvan Laboean bijJ Borneo.
1849. Pendsjaab
geannexeerd.
]
8
1756. Verovering8van Dominica.
1852. Rangoen
veroverd.
8
1763. Grenada, Saint-Vincent,> Dominica, Tabago
8
1857-58. Opstand
der Sipajers.
PsP]
komen bijJ den Vrede van Parijs
J aan Engeland.
g
1858. AfkoopPder Eng.-0.-Ind.
Compagnie.
8
P^
1778. Veroveringg van Santa Lucia.
1860. Oorlogg met China.
1782. Overwinningg ter zee bijJ Dominica.
1864. Oorlogg met Afghanistan.
8
1783. Tabago
g en Santa Lucia teruggegeven aan
1877. Eng.-Indië
een keizerrijk.
8
Frankrijk.
J
1878-80. Oorloggtegen
de
Afghanen.
8
g
1797. Trinidad bezet.
1886. VeroveringB van Birma.
1798. Br. Honduras bezet.
1888. Protectoraat over Noord-Borneo.
1814. Tabago,
komen aan
Y
8^Santa Lucia en Guyana
1898. Wei-hai-weiP
8 e acht.
En8eland.
1904. Expeditie
naar Tibet.
xp
1833. Opheffing
g van de slavernij.
P
1909. Siam staat 3 schati.
P staten af.
1897. Parlementair onderzoek van den toestand
van W.-Indië.
c. Afrika.
-, Z.-Shetland-, Z.1909. Z.-Georgië, Z.-Orkney
Sandwicheil. en Grahamland in Eng.. bezit.
1750. De handel opP
Afrikavrijgegeven.
1910. Inbezitname der Heard-eil.
1758. Verovering8van Senegal
g en Gorée.
1765. De zegelwet
voor N.-Amerika aangenomen.
8
^
1766. Verzet der Amerikanen en opheffing
P
8 van de
zegelwet.
g
1767. Verhoog de invoerrechten voor de Am. koloniën; oproer
in Amerika.
P
1769-82. Onafhankelijkheidsoorlog
J
8 der Ver. Staten van Amerika.
1791. Canada krijgt
een grondwet.
Jg8r
1812-14. Oorlog8 met de Ver. Staten.
1840. Canada krijgt
J een eigen
g re$reerin8.
1852. Begin van den spoorwegaanlegin Canada.
1855. Eigen
re eerie voor Newfoundland.
8 regeering
1867. Stichtinggvan het Dominion of Canada.
1868. AfkoopPvan de Hudsonbaai-Coen PaB^ie.
1870. Manitoba eenprovincie.
1871. Britsch•Columbia treedt toe tot het Dominion.
1873. Prins-Eduard-eiland treedt toe tot het Dominion.
1885. De Pacific-spoorweg
P
8P
8 in Canada geopend.
1893. Canada krijgt de vrije hand in de handelsP olitiek.
1912. Vergrooting
der prov.
Quebec, Ontario en
P
^ g
Manitoba:

^
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e. Australië.

1769-70. Cook's expeditie.
p
1788. Strafkolonie in Nieuw-Zuid-Wales.
1803. Stichtingg van Victoria.
1814. De eerste kolonisten opPNieuw-Zeeland.
1823. Grondwet voor Nieuw-Zuid-Wales.
1829. West-Australiëesticht.
g
1836. Zuid-Australië gesticht.
1839. De Nieuw-Zeeland-Compagnie opgericht.
Pg
1842,ueensland
gesticht.
Q
g
1850. De deportatie
naar Nieuw-Zeeland oPgeheP
ven.
1853. De deportatie
naar Tasmanië opgeheven.
Ag
P
1862. Nederzettin gaop
]eilanden.
p de Fidsji1868. De deportatie
naar W.-Australië opgeheven.
Pg
P
1874. Annexatie der Fidsi-eilanden.
j
1884. Verwervingg van Br.-Nieuw-Guinea.
1901. Stichtinggvan den Australischen Bondsstaat
2,i',á
^^y' het Commonwealth of Australia).
His..
4. Frankrijk.
J
tot een nederzetting gin Brazilië.
1526-32. Poging
^^
1534-44. Eerste ondernemingen
g in Canada.
1555-66. Poging
tot kolonisatie te Rio de Janeiro.
ag
1562-6 7. Poging
ggtot kolonisatie in Florida.
1603. Begin der kolonisatie in Canada.
1608. Stichtinag van Quebec (Champlain).
1611. Stichtinggvan Montreal.
Verwervingvan Christoffel.
1625. Verwerving
1634. Nederzettingg in Cayenne.
Y
Doe
1635. Bezettinggvan Martinique,
q ^ Guadeloupe,
P^
minica en Antigua.
q
1638. Bezetting8 van Réunion.
1648. Verwerving
g van Saint-Martin, St.-Barthélemy,
Grenada, Santa Lucia en van de Kleine
Antillen.
1664. Canada en West-Indië worden overgenomen.
g
van de nieuwe West-Ind.-Compagnie,
pa^ ^ Madagas8as
kar en de naburige eil. van de Fransche O.-Ind.
Compagnie.
p
1673. Ontdekkinggvan den Mississippi.
Pp
1674. Gorée en Ar in veroverd.
1674. Ontbindinggder W.-Ind. Compagnie.
P^
1674. Stichting
a van PondichérY.
1690-1713. Oorlog met Engeland;
verlies van
g
Acadia, Newfoundland en de Hudsonbaailanden.
1717. Oprichting
g van de Compagnie de l'Occident.
p
1719. De Com a9p nie des Indes neemt alle Fr. kolonen over.
des Indes.
1720. Ineenstortin
Ineenstorting van de Compagnie
p9
1758. Senegal
Engeland
veroverd.
8
gopA
1759-60. Verlies van Canada.
1761. PondichéryY door de Engelschen
genomen.
g
^
Frankrij
1763. BijJ den Vrede van Paris
J behoudt Frankrijk
de N.-Am. bezittingen
g slechts Saint-Pierre
en Miquelon,
Guadeloupe,
, Martinique,
P Santa
q
q
Lucia Santa Domingo
g (stad).
1793-1814. Verlies der koloniën aan Engeland.
g
verkoopt
1803. Napoleon
p
P het Lousiana-district aan
de Ver. Staten.

Martinique,
1815. Frankrijk krijgt
GuadeJgt terug:
q
8 Martini
loupe, Guayana,
, de helft van Saint-Martin,
Y
Saint-Pierre en Miquelon,
q
^ Sénégal,
g^ Réunion en
Pondichéry.
Y
1822. Stichting8van een station opAMadagaskar.
g
1830-34. Algiers
81 wordt veroverd.
1839. Protectoraat over Gaboen (Fr. Kongo).
1842. Protectoraat over Tahiti.
1843. Verwervingg van Bassam (Ivoorkust).
1844. Oorlogg met Marokko.
1853. Bezettinggvan Nieuw-Caledonië.
1857. Stichtingg der faktorijJ te Groot-Po
Groot-Popo Dahomé.
1862. Aankoop
g van Obok (Fr. Somaliland); verwervingan
een deel van Annam.
g
1863. Protectoraat over Cambodsja.
J
1863. Protectoraat over Porto Novo (Dahomé).
1864. Verwervingg van Kotonoe (Dahomé).
in Tonkin g.
1874. Vestiging
g
^8
1880. Annexatie van Tahiti.
1881. Protectoraat over Tunis.
1892. Verovering
g van Dahomé.
1893. Uitbreiding
g van Fr.-Indo-China ten koste
van Siam. Inbezitneming
Inbezitnemin der Kerguelen-eil.
g
1896. Madagaskar
veroverd.
g
1898. Door een verdragg met Engeland
verzekert
8
FrankriJ k zich van het gebied
van het Tsaad8
meer.
1904 en 1907. Uitbreidingg van Fr.-Indo-China ten
koste van Siam.
1911. Marokko een Fr.rotectoraat.
Een gedeelte
P
g
van Fr. Aequatoriaal-Afrika
aan Duitschland
q
afgestaan.
8
5. Nederland.
a. Afrika, Amerika, West-Indië.
1598. Isola del Principe
P (Prinsen-eil.) bezet.
1613. De eerste Ned. nederzettingen
g op
P de kust
van Guayana.
Y
1614. Vestiging
g8 in Nw. -Nederland aandeHudson .
1617. FactorijJ te Gorée.
1621. Stichtinggvan de W.-Ind.-Compagnie.
P^
1623. Stichting
g van Nieuw-Amsterdam NewYork).
1624. Verovering
g van Bahia en van Fort Nassau
(Goudkust).
1625. San Salvador (Bahia) aan Portugal
g verloren;
bezettin
bezetting van Santa Cruz.
1627-28. Piet Hein in W.-Indië.
1630. Pernambuco veroverd.
1636 44. Joh. Maurits van, Nassau gouverneur
van Brazilië.
1641. Tijdelijke
Tijdelijke verovering
g van Loando en San
Thomé.
1643. Curaçao
veroverd.
p^
^ opP do Spanjaarden
1645 -51. Bezettingg van Sint-Helena.
1652. Stichting^van de Kaapkolonie
door van BieA
beek.
1654. Pernambuco aan Portugal
g overgegeven.
1661. Gorée en KaapPVerde aan Engeland
verloren.
g
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1664. Nieuw-Nederland met Nieuw-Amsterdam
(New-York) komt aan Engeland.
g
1667. Abr. Kri'nszoon verovert Surinname.
1674. Vrede met Engeland; de Nederl, verkrijgen
Nederl.-Gua Y ana ; de W.-Ind. CSurinameom
a ie opgeheven.
Tweede W.-Ind. compagnie.
p^
p^
P^
1775. Stichtingg van Demerary.
Y
1791. Ontbindinggder 2e. W.-Ind. compagnie.
1796-1801. De En gelschen veroveren de W.-Ind.
bezittingen.
g
1814. Demerary,
q
AY^Essequebo,
^Berbice en de Kaapkolonie aan Engeland
afgestaan.
g
g
1818. De slavenhandel verboden.
1863. De slavernijJ in W.-Indië afgeschaft.
g
1871. De bezittingen
g aan de Goudkust worden aan
En
eland
afgestaan.
Engeland
g

1832-38. Nieuwe oorlo g teen
g de Padri's.
1846-49. Drie expedities
tegen
g Bali.
A
1860. Afschaffing
J
g der slavemij.
1871. Tractaat met Engeland,
Atje
^ waardoor Atjeh
g
Nederland komt.
1873. Begin van den oorlo ag met Atjeh.
^
1874. Opheffing
P
gder differentiëele rechten in OostIndië.
1874. Verovering
g van den Kraton.
1894. Expeditie
naar Lombok.
p
1896. Afval van Toekoe Oernar.
Pacificatie van
1904-1909. Van Heutz gouv.-gen.
g
Atjeh. Uitbreiding
Atjeh.
g van het rechtstreekschgezag.

b. Oost-Indië, enz.

1681. Verwervingg van bezit aan de Goudkust.
1682. Stichtinggvan de Guinea-Compagnie.
P^
1685. Verdragg met Denemarken betreffende een
station opp Sint-Thomas.
1687. Verwerving
Ar 'n.
g vanArguin
Opheffing
I
nvan het station opPSint-Thomas.
1717. Verkoopp der koloniën aan Holland.
1722. Oost-Ind. Coma
ie te Ostende.
P^
1730. Engeland en Holland bewerken de ontbinding
ie te Ostende.
P^
g van de 0.-Ind. Coma
1842. Ri Jnlandsche missie in Z.-W.-Afrika.
1867. Witoe vraagt om Duitsche bescherming.
g
1868. Hamburgsche
nederzettingg in Kameroen.
g
1880. Handelsnederzetting8 te Togo.
g
1883. Liideritzsche factorij)in Z.-W.-Afrika; nederzetting
g aan de Dubréka (Fr. Nieuw-Guinea.)
1884. Duitsch-W.-Afrika, Togo, Kameroen, Dubréka (Fr. Guinea),Duitsch-Nieuw-Guinea,
Keizer-Wilhelms-land onder D. protectoraat.
; p rotecto1885. Duitsche 0.-Afr.-Maatscha
pP iJ
raat over Witoe; afstand van Dubréka (Fr.
Guinea ;) verwerving
g van de Marshall-eil.
1887. De Jaluit-maatschappij
Pp Jopgericht.
P8
1888. Schepping
pP g van de neutrale zone in het achterland van Toog^P
; opstand in Oost-Afrika.
1890. Engeland
krijgt
g
Jg Witoe in ruil voor Help.
g
land.
1890. Duitsch-O.-Afrika komt onder rï kstoeJ
zicht.
1893-94. Oorlog en met de Witbois in DuitschZ.-W.-Afrika.
1898. Verwervingg van Kiau-tsjeoe
Kiau-tsjeoe
(Sjantoeng)
^
gals
acht
P
gebied.
van de
1899. Afkoo
Afkoopp van de hoogheidsrechten
g
Nieuw-Guinea-Compagnie; aankoop der Carolinen- met de Palaoe-eilanden en de Marianen
(behalve Guam).1
1900. Verwerving
g van een deel der Samoa-eil.;
een deel der Salomo-eilanden wordt aan Engeland afgestaan.
g
1901--7. Opstand
in Duitsch Z.-W.-Afrika.
1
1905. De Marshall-eilanden komen onder ri Jksbestuur en worden bijJ
gevoegd.
1909. Duitsch Z.-W.-Afrika krijgt zelfbestuur.

1594-96. Eerste tochten naar Oost-Indië door de
N.-IJszee beproefd.
P
1597. Eerste vaart om Afrika.
1600. FactorijJop^Amboina.
1602. Verdragen met Banda
en Ternate; stichtingg
^
der 0.-Ind. Compagnie.
1603. FactorijJ te Bantam.
1606. Veroveringgvan Amboina.
1610. Verdragen
op
P Borneo en aan de kust van
g
op Decima. Pieter Both
Coromandel. Vestiging
^gA
eerste gouv.-gen.
1612. Verdragg met Ceylon.
Y
1619. Stichtingg van Batavia.
1623. Moord opPde Engelschen
opP Amboina.
g
1624. Bezettingg van Formosa.
1638-56. Veroveringgvan Ceylon.
Y
1641. Malakka veroverd opP de Portugeezen.
g
keigouv.•gen. Uitbreidingg van
1653-78. Maatsuy
de bezittingen
g opF Sumatra, Celebes en Java.
1662. Verlies van Formosa aan de Chineezen.
1682. Ternate onderworPen.
1711. Er komt voor 't eerst Javakoffie a Pde Amsterdamsche markt.
1740. Moord opP de Chineezen te Batavia.
1755. Java zoooed
in Neil.. bezit.
g
g als geheel
aanEngeland
Ene n afgestaan.
1784. Negapatnam
g
a^^ patnam
g
1796. De En elschen
veroveren Ceylon,
Malakka,
^
g
Padan en de meeste Molukken.
Padang
ee
1798. De 0.-Ind. Compagnie
pa8n door de landsre ggeering overgenomen.
1802. Ceylon
aan Engeland
afgestaan.
g
Y
1808-11. Daendels gouv.-gen.
g
^
1811. Java door de Engelschen
veroverd, Baffles
g
gouv.-gen.
Oorlo1816-1826. Van der Ca
g
p^ ellenggouv.-gen.
g de Padri's.
g en tegen
gen met Palembang
1816-17 Nederland krijgt
J de 0.-Ind. bezittingen
g
tereg.
1824. Malakka en de factorijen
J opP het vasteland
van Azië worden afgestaan
aan Engeland.
g
g
oNe
1825-1831. Oorlog8opP Java met D iep
9oro.
1828. Nederzettinggp
op Nieuw-Guinea.
1830. Het Cultuurstelsel ingevoerd.
g

6. Het Duitsche Rijk.
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Port
. tori
'coGuam en de P
' 'PPIJ
..nen
1898. Cuba,
luh
1911. Kaamaroen in het Z. en 0. met Fr.ebied
g
worden door Spanje aan de Ver. Staten afvergroot.
7. Italia.
8ostaan.
1899. De Ver. Staten verwerven een deel der
Samoa-eil.
1870. Aankoop
P van de baai van Assab.
1902. Cuba tot een onafh. staategp
roclameerd.
1881. Bezettingg van de baai van Assab.
1903. De Panamakanaal-zone aangekocht.
1885. Massaoea wordt in bezitenomen.
g
8
1887. Oorlog8 met Ras Aloela;^ nederlaaggbij
J Dogali.
8
Koloniën Ministerie van, een der Nederl. dePar1888. Bezetting8 van Keren en Asmara.
1889. Protectoraatsverdrag
g met Menelik en ver- tementen dat belast is met de aangelegenheden der
bezittingen
en koloniën. Aan het hoofd staat de
werving
g
g van It. Somaliland.
bijgestaa
gestaan door een secretaris
1893. Oorlogg met den Mandi;^ bezettingg van 'Kas- minister van koloniën, bij
lala; inbezitnemingg van de kust van Benadir. g
^ een wiskundigg adviseur, een adviseur voor
Ind. en Arab. zaken en een kabinet bestaande uit
1894-95. Oorloggmet Tigré.
^
1896--97. Nederlaagg
bijJAdoea; Abessiniës onaf- een referendaris en een commies. De af deelingen
behandelen:
hankeliJ kheid erkend; • Kassala aan Engeland
g
A. 1. Justitie, onderwisJ en eerediensten; A. 2.
overgegeven.
1912. Tripolis
en Ben ast
(kolonie Financiën en begrootin en;
g A. 3. Binnenl. bestuur
A
g geannexeerd
g
en landbouw, nijverheid
en handel; A. 4. GouverLibia .
J
8. Denemarken.
nementsbedriJ ven en burg.
werken; B. Westg openb.
P
Ind. zaken; C 1. Al g.
en Marine;; C. 2.
gleerzaken
g
;^ D. Personeel; E. 1. Com Ptabili1612. Stichtingg
van eengeprivilegieerde 0.-Indi- Militairersoneel
P
teit ; E. 2. Pensioenen ; F. Aanschaffingg en uitzenache Compagnie.
G. Oost-Ind.
1671. Ontstaan van de W.-Ind. Coma
'e voor diegvan gouvernementsgoederen;
g
S
Pgm
verslag
St.-John
19
1 en St. -Croix
Sint-ThomasS
J hn 7
g en bibliotheek. - Verder heeft het dep.
P
no een Bureau Al g.
nog
(1733) bezet.
g Secretarie en Expeditie, een
Bureau Agenda en Archief, een Technisch Bureau
1754. Ontbindingg der W.-Ind. Compagnie.
pgn
1755. Stichtinggvan de Afrikaansche Compagnie. en een Statistisch Bureau en behooren er nogg toe
1777. Hetrivile
e gder 0.-Ind. Compagnie wordt het Koloniaal Etablissement te Amsterdam voor
P
het in ontvangst
van
teruggekocht
door de regeerieg.
^ nemen,^ keuren en verpakken
p
gg
0.- en W.-Indië een Geneeskundige
Begin van de 19e eeuw bezettinggvan de Deen- oederen voor
^
ge
Commissie te 's Gravenhagge voor de keuring
ache eil. door de En gelschen.
g van
en Commissariaten van Af1814. Denemarken krijgt
Deensch-W.-Ind. uit te zendenersonen
J
p
monsteringe
eilanden terug
g Amsterdam en te Rotterdam.
g in ruil voor Helgoland.
g
Koloszvér. Zie Klaveenbur9.
1850. VerkoopP der Afrik. bezittingen
8 aan Enge8e
Kolyma riv. in het Russ.-Sib. gebied
Jakoetsk,
land.
^
in het N.O. van Siberië, ontspringt
op Phet Stanowo'9. België.
]
p
8 1787 K.M.;
ggeb. en mondt uit in de N.-IJszee; lengte
1881-84. Stichting van
door de over 1200 K.M. bevaarbaar.
g den Kongo-staat
g
van den
Internationale Af rik. MaatschiJ.
Komatipoort,
^ Transvaalsch grensstation
p
g
s poorweg
(Delagoabaai)
- Pre1885. Leopold
P
^ II wordt soeverein van den Kongog Lorenzo-Marquez
^!
goa
g
toria.
staat.
Kometen (Gr.) of staartsterren, in het wereldruim
II vermaakt zijn
zijn rechten op
1889. Leopold
1^
1' den
verstrooide fragmenten
van oorspr.
nevelachtige
Kongo-staat
aan België.
g
P
g
g
materie. Als een K. de zon te dicht nadert, wordt
1891-92. Vergrooting
^ g van den Kongo-staat.
g
1901. De verhouding
^ beschrijftom haar
J door de zon aangetrokken,
g
g tusschen België
^ en den zij
heen eenarabolische
baan en gaat
Kon
Kongo-staat
geregeld.
p
g dan weer in het
g
g g
groote
1907-08. De Kongo-staat
wordt als kolonie door luchtruim terug.
g^ veroorzaakt door ^
g Storingen,
g
planeten,
laneten kunnen echter de baan in een gesloten,
Belgi'ë overgenomen.
g
g
ellipsvormigeveranderen,
veranderen zoodat de K. zich Periodiek weer vertoont. Bekendeeriodieke
K. zin:
10. Japan.
J de
P
K. van Halley
waar geno y (751/2
2]jaar omloopstijd),
1895. BijJ
vrede van Sjimonoseki
Sjimonosek staat China men in 1682, 1758, 1835 en 1910; do K. van Biela
(6 8/, jaaromloopstijd)
'aar verdeelde zich in 1846 in
eiland Formosa aan Japan
P af.
1905. Rusland staat het Z. deel van Sachalin af, twee deelen, die in 1852 noggeens waargenomen
g
alsmede zijnP
pachtverdrag
B voor Kwantoeng;
g; werden later niet meer, echter inplaats daarvan
zij
van vallende sterren. De meeste K. zijn
Japan
het protectoraat
over Korea. dichte regens
J^
^
g
P verkrijgt
het bloote oog8 niet zichtbaar. De K. bestaat uit
1910. Korea bijJJapan
A ingelijfd.
de kern, de coma(het nevenomhulsel) en de staart.
Over den aard der K. is noggweinigg bekend; de
11. Ver. staten.
vallende sterren staan waarschijnlijk
met de K. in
1897. Annexatie der Sandwich- (Hawaii- eil.
verband.
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den Beneden-Kongo: Banana, Boma, Matadi en
Komijn. Zie Cuminum.
Komorin(Comorni, Koemará kaap
P aan de Z.- Ponte da Lenha; spoorwegen 1235 K.M.; lengte
punt van Voor-Indië^ 1245 M. hoog,
g.op
P 8° 4 1 's N.B.
P
Komorn Hon g. Komárom H. comitaat,> 2811
K.M2.,> 160 000 inw. De hoofdsi. K.,> koninkl. vrijJ
stad, sterke vesting,
g^ op het eil. Schutt aan de uitmonding
8 in den Donau, 22 000
g van de Waag
inw.

Komotau,f stad in N.-W.-Bohemen, aan den voet
van het Ertseb.
g • 20 000 inw.; industrie.
en in de Sneeuwbergen
in het 0.
Kompasberg, bberg
g
derrov.
P KaapPde Goede HoopP (Unie van Z.Afrika), 2738 M. hoog.
g
in Voor-Indië
Kondh Kandh wild bergvolk
g
in de heuvelstreek van Orissa, wordterekend
tot
8
de Dravida-volken (500 000 zielen); sedert 1835
onder Eng.
8 oppergezag.
Kondratenko, Roman Isidorowits' Russ, generaal,
geb.
12 Oct. 1857,^g
gesneuveld 15 Dec. 1904 bijJ de
6
verdediging
hij was de ziel
gg der vestingg Port Arthur;^J
dezer verdediging.
grootste v. van Afrika, 4200
Kongo
g (Zaire),
^
K.M. lang,stroomgebied
3 690 000 K.M 2., ontg^
g
de grens
van Belg.
als Loealaba oP
s pringt
8 Kongo
8
gr
P
en Rhodesia, neemt r. de Loea
^ela op,
P^ die als
tusschen het Tang1
an'ika- en
T s^ 'ambesi ontspringt
P
het Njassameer
en door het Bangweoloen het
J
g
Mweroemeer loopt,
P^ heet dan verder K. ^; in zijn
vorderen loop
g,
P wordt door stroomversnellingen,
vooral door de Stanleywatervallen
(zeven water y.
Y
onder den Evenaar zijn) bevaarbaarheid onderbroken. Hij
J neemt rechts op
P de A roewimi Roebi
a
Mongolia,
Li^ Oeëlle
b ^ Oebangi
^ Sang-Mambere
koeala-Lekoli, enz. en links : de Lomani of Boloko,
Roeki, Iowa (Kassai) enz. verbreedt zich in het
Stanley
Y Pool tot een meer van 210 K.M2., vormt
in zijn
J benedenloop
P 32 grooie watervallen,^ de z.g.
Livingstone-watervallen, en mondt uit in den Atl.
Oceaan, met een breedte van11K.M. en een diepte
van 300 M. De K. is over 1600 K.M. bevaarbaar.
Aan den benedenloop
BrazP
Pliggen
gg Léopoldville,
zaville en Boma. Met de Oebangi
8^ vormt de K. de
grens tusschen Fr. en Belg.
g Kongo,
g^ behalve de
^
laatste 3 400 K.M. van den benedenlooP . —
Voor do ontdekkingsgeschiedenis, zie het art.
Ontdekkingsreizen.
Kongobaan,
^
, smalsPoorwegvan Metadi opP den 1.
oever van den Kongo
P
g naar Ndolo en Léopoldsville
b^j Stanley
de spoorwegen
^
Y Pool (398 K.M. verder
langsen
Kon og^
welke dienen om onbevaarbare
^
StanleYville—
g en ^
8gedeelten te vervangen,
Ponthierville (127 K.M.).
Kongostaat, De, (Etat indépendant du Congo,
heeft onder souvereiniteit
tegenw.
Kongo-kolonie),
g
g
II van België
van Leopold
p
g bestaan tot 1908, was
een neutrale kolonie in W. Afrika, 2 382 008 K.M2.,
het acht ebied van Lado, 48 200 K.
(inbegrepenpachtgebied
M2 ., met omstr. 15 mill. inw. (in 1911 : 4000 blanken ;
in het midden deels vruchtbare bodem, deels moeras^
nd^
; klimaat aan den Beneden-Kongo
8 oneg
zond ; de inboorlingen
behooren tot het ras der
8
Bantoe's. BelangrijkeEuro . Pneerzettingen
8 aan

der telegraaflijnen
1622 K.M. Het bestuur wordt
te Boma staande
ggevoerd door een8ouv.-eneraal
g
onder het ministerie van Koloniën te Brussel. De
kolonie is verdeeld in 24 districten. Het budget
8
voor 1912 bedroegJ
: bijna 37 mill. francs aan inkomsten en bijna
J 56 mill. aan uitgaven;
g
^gewapende
8
Pe
macht (in 1911) bijna
J 18 000 man (waarbijJ 407
Europe
P officieren); marine: 5 rivierstoombooten.
Wapen
: zilveren
P
dwarsbalk
boven
(blauw),
rechts eenouden
g
ster, in het midden
eenouden
leeuw
g
in zwartfi g. 845);
vlag
g blauw met
vijfstralige
J
gSgouden
ster. — De K. is
gesticht door de
„ InternationaleAfrik. Maatsch." 845. Wapen
P van den voorin.
Kongostaat.
1881-84 ; in
1885 nam Leopold
p
II den titel van souverein van den K. aan, ten
van de K.-Conferentie te Berlijn 1884/85.
gevolgeJ
zijnrechten opP den K.
Hi vermaakte in 1889 zijn
Hij
aan den Belg8 staat. Vergrooting
^ g van den K. in
van het rijk
rij van Moeata Jamvos
1891 door inlijving
in 1891-92 door de onderwerping
van Katanga; de expeditie
gP
P gg^
onder Van Kerkhoven naar den
Nijl
J (1890 —92) verwekte een o P stand der Arabieren, dieedem
g
Pt
werd in 1893; een opstand
der
P
inlandsche troePen werd ook onderdrukt (1895-97). Wettelijke
J
regeling
g met
g g van de verhouding
België 10 Aug.
g 1901; 29 Nov.
1907 werd het verdrag8 betreffen
de de overname van den K. door
België
g
^ onderteekend; in Aug.
1908 werd het door de Belg. Kamers aangenomen.
Tengevolge
g
hiervan vergrootte
Belgiëzij
zijn
gr
846.
zijnoorspr.
gebied met 80 maal zijn
P
Kongolees.
g
ppervlakte en verviervoudigde
oPP
g
het zijn
aantal
inwoners.
J
Kongsi(Chin. beheer van het algemeen", be.
stuur vanemeenscha
ell ke belangen"),firma
PP
Jfirma,
g
vennootschap
PPJ^ door Chin. kapitaal
P
P of maatschappij,
evormd in de Ned. en Eng.-Ind.
bezittingen
gevormd
g
8 en
koloniën. Inz. in Borneo's W. -Af deelin
8 hebben de
K. eenoote
Zij bestonden daar vergPJ
8^ rol gespeeld.
moedeli'k
J al vóór de komst der Nederlanders en
Zij vormden er kleine
ontgonnen
de goudmijnen.
Zij
J
$
8
confederaties,
republieken,
P
^
^ die zich weer tot grootere
eveneens K,eheeten
^ vereengden!en
g het
8
t zich tegen
Ned,eza
verzetten. Na de expedities
van 1853 en
gP
g g
54 werden de K. op
8
P één na,
^ die he ouvernement
belangrijke
diensten had bewezen, opgeheven.
Na
$^J
Pg
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het overlijden
overlijde van het hoofd ervan in 1884 werd
deze laatste K. opgeheven.
pg
Konia ( Koni'ah hoofdst. van het T.-Aziat.
wilajet K. ( 102100 K.M2., 1069 000 inw., in het
midel. van KL-Azië),45 000 inw.; het oude Iconium,
vroeger
werd in 1097 zetel
y
g hoofdst. van Lycaonië,
sultans, die in 1190 hier door
j
van de Seldsoeksche
Frederik I Barbarossa werden overwonnen; in 1466
door de Osmanen veroverd.
Koni
P
g ^ Friedrich,^ de uitvinder van de snelpers,
eb. 17 Apr.
gest. 17 Jan. 1833,
geb.
^ 1774 te Eisleben,^g
in in 1806 naar Londen bouwde daar in 1810
gg
een vlakke, in 1813 een cilinder- en in 1816 een
dubbele drukpers;
hij werd gesteund
door Andreas
p
g
Friedrich Bauer geb. 18 Aug.
g
g 1783 in Stuttgart,
g sst. 27 Febr. 1860),verhuisde in 1817 naar Duitschonder de firma
land, richtte de snelpersfabriek,
P
KÖnig en Bauer, te Oberzell op,die later overging
aan de familie van den stichter en in 1901 naar
Würzburg
P
g werd verplaatst.
Koniggrdtz stad in het N.O. van Bohemen, tot
de uitmonding
1884 vesting,
g der Adler in de
g^
Elbe, 11 000 inw.; bisschopszetel; hier werd 3 Juli
1866 de overwinning
g der Pruisen bevochten over
het Oostenr.-Saks. leger
onder Benedek(ookg eg
noemd : de slag
gbijJSadowa).
0
K®nigshiitte^ s tad in het Pruis. reg.-distr.
g
pPeln
in het 0. van PruisenSilezië 73 000 inw.
hoogg
ovens koperzinksmelterijen enz.
p en zinksmelterijen,
PP
gssee( Bartholomaeusmeer , m eer in OpperBeieren aan den 0. voet van den Watzmann, 8 K.M.
lang,1 K.M. breed, 198 M. diep, 5.2 K.M2. groot,
in gesloten door steile rotswanden, door een landcheiden
van het Obermeer ; bedevaartsoord
ges
engte
a
g
St. Bartholomaeus.
stad in het Pruis. reg.-distr.
Konig swinter
^
g
Keulen op den 1. oever van den Rijn, aan den voet
van den Drachenfels 3900 inw.; veel door Nederlanders bezocht.
Koninck, Salomon, Ned. etser en schilder, geb. in
8 Aug. 1656, schil1609 te Amsterdam, ald. be glg
derde in den trant van Rembrandt historische tafereelen,enrestukken
en portretten.
P
g
van het GoKoning
Konin ((oud-D. chunig
^ of kuning,
9
thische kuni, chunni, „geslacht"), bbij de Germ.
volken het opperhoofd
van een stam; tegenw. het
Ppg
erfelijke hoofd van een zelfstandi agen staat met bi'Jz.
voorrechten en den titel „Majesteit”. In de Middeleeuwen had alleen de Roomsche Keizer (en volgens
het kerk. recht ook deaus
het recht den koningsp
schiep
titel te verleenen; Napoleon
p
p een aantal
tot K.;
koninkrijken
en verhief zijn gunstelingen
J8
g
verder hebben verschillende Europ.
p vorsten den
dK.-titel aangenomen
opP
eigen
en
onder goedon
ginitiatief
g
keuringer
Mogendheden.
In het vroegere
g
^
g
g groote
tijden het leven van den
D. rijk
J voerde de reeds tijdens
opvolger den titel van Roomsch K.
g
Koning, Mevr. Marie Catherine Metz-, eerder
Marx-,^g
geb., Ned. dichteres en romanschrijfster,
J
geb. te Amsterdam in 1864, studeerde aanv. muziek
lede
g zich later o pde letterkunde toe debuteerde
in 1900 met een bundel sprookjes Van 't viooltje,

dat weten wilde", enaf
g daarna noggtal van romans
sprookjes
en gedichten.
]
P
uit den kánon
Koningen,
g ^ B oek der, eengeschrift
g
vervan het Oude Testament, een in 550 v. Chr. hie
vaardi ggd uittreksel uit oud-Hebreeuwsche g esc dboeken; het verhaalt deeschiedenis
der Israëlieten
g
van den dood van David tot aan de Ballingschap.
De verdeeling
g in twee boeken is van de Septuaginta
afkomstig.
g De Katholieken hebben in hun kánon
van het 0. T. vier Boeken der Koningen.
Het
g
het le en 2e boek der K.,
boek Samuël is bijJ
dat in de Hebr. handschrifwijl het geschiedwerk,
g
ten Het
» R. d. K." heet, zich naar zijn
J inhoud
aansluit aan het naar Samuël genoemde werk en
het daar begonnen
verhaal van Davids leven ten
g
einde brengt.
g In de Gr. vertalingg was deze nummeringevenzoo.
Koningin-Charlotte-eil.,
^ eil.g
^oe
P aan de kust
van Br. Columbia (W.-kust van Canada),13 200
K.M2., bewoond door ong. 2000 Indianen.
Koninginnebaai baai aan de W.-kust van Sumatra, op ong. 1° Z.Br. 7 K.M. ten Z. van Padang,
met Emmahaven(z. a.).
vroeger
^
g Brandewi'nbaai;
eil.in de N.-IJszee ten
Koning-Karel-land,
^
^ oe
P
g
0. van Spitsbergen, 315 K.M2. bestaande uit het
(190 K.M2.),Zweedsch Voorland
Koning-Karel-eil.
g
105 K.M2.) en andere eil.
hoofd- en residenKoningsbergen D. Koni9sber
q
tiestad hoofdst. van de Pruis,rov.
0.-Pruisen en
P
van het reg.-distr.
K. (13307 K.M2., 91400 inw.
g
aan den Pre g^
el 258 000 meerend. Protest. inw. ,
universiteit, sterrenwacht, kunstacademie, muziekconservatorium, museum; fabrieken, brouwerijen;
werd in 1255 door de Duitsche Ordegesticht, werd
in 1457 residentie van den Grootmeestbr en van
1525-1618 van de hertogen van Pruisen.
Zie bij
Koningskroon.
J Kroon.
^
Koningswater, mengsel van zoutzuur (1 deel) en
} , wordtgebruikt tot het o Psalpeterzuur
( (3 dln.
P
lossen vangoud
vanoud platina en andere stoffen, die door
enkele zuren niet aangetast
worden.
g
Marienwerder
Konit= stad in het Pruis. reg.-distr.
g
Prov. W.-Pruisen), 12 000 inw.
Konkan,^ landschap
p behoorende tot de Z. div.
van het Eng.-Ind.
presidentschap
y 35 306
p
PBombay,
g
K.M2., on g. 3 036 000 inw. (Mahratten).
Tsjernigow,
in
Konotop,
J
g
^^ st ad in het gouvem.
g
Klein-Rusland, ten N.W. van Kiew, 19 000 inw.
Konstantino
^ Turk. Stamboel of Istamboel,
p el
hoofdst. van het Turksche rijk
K.
J en van het wilajet
1
000 inw.} , gebouwd
op
3900 K.M2. 1
(3900
g
P een
schiereil. bespoeld
ten Z. door de Zee van Marmora,
p
ten 0. door den Bosporus,
en ten N. door den
P
Gouden Hoorn, bestaat uit het eigenlijke
K. een
g J
driehoek, afgesloten
door den Theodosiaanschen
g
muur van de Zee van Marmora tot den Gouden
ten Z. van den Gouden
Hoorn; de voorstadE'oeb
]
Hoorn; en aan de overzijde
J Haskój, Kassim Pasja,
Pera> Galata, To P
hans Tiindiiklii, de aan den
Europ.
gelegen
als
P
g g plaatsen,
P oever v. d. Bosporus
P
Ortakti Dolma Ba ds e Jildis-Kiosk e. a. en de
aan den Aziat. oever v. d. Bosporus
liggende
P
gg
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Kadikoi,
Skoetari e. a.,; heeft 943 000 en met de
Aziat. voorsteden 1200 000 inw.; universiteit
(sinds 1900),
, ong.
g 700 moskeeën, 230 derwischkloosters, 146 seminariën medrese,Priesterscholen ,
172 Christ. kerken en 40 synagogen ;• ggedenkteekens
uit vóór-Turkschen tijd:de Obelisken van het
Constantijn, de waterleiHippodroom,
Zuil van Constantijn,
Ap
dis g^
gebouwd
door de keizers Valens en Justinus
g
no in gebruik);
van de moskeeën waren enkele
(nog
g
o. m. de Aja] Sofia Ha
ia Sofia).
(Hagi
oorspr.
P Christelijk,
K. is reeds van oudsher een belangrijke
^J wereldhandelstad • uitgevoerd
worden : tapijten,
mohair
mohair,
g
geitenvellen,, schapenwol,
s
, rozenolie,,opium,
^ zijdep
p
cocons, borduurwerk,, filegraanwerk. — K. vroeger
g
werd in 330 n. Chr.
Byzantium(z. a.) geheeten,
g
hoofdsi. van het Romeinsche, in 395 van het B Yzan ti'nsche
rijk,
)
J^ in 1204 veroverd door de Kruisvaarders,, in 1261 weer ingenomen
door de Byzantijnen
J
Y
g
os 29 Mei 1453 door
onder Michael VIII Palaeolo9,
de Turken veroverd ,• sedert dien residentie der
Osman. sultans. In Juli 1912 werd K.eteisterd
g
door een grooten brand, die 2500 huizen in asch
lede.
— Vrede van K. Zie onder Macedonische
g
Oorlog.
9
Konstantijn, koning van Griekenland, als kroonprins hertogg van Sparta,
p ,ggeb. 2 Aug.1868 te Athene,
P
oudste zoon van koningg Geor9,e voerde in den Gr.-T.
oorlog
g in 1879 en in den Balkan- en den Macedonischen Oorlog
over de
PP
g (1912-13) het opperbevel
Gr. troepen
(in deze laatste oorlogen
met veel
A
g
succes, volgde
g 18 Mrt 1913 zijn
J te Saloniki ver27 Oct. 1889 met prinses
moorden vader op,
P
P^
van Pruisen,(zuster van keizer Wilhelm II).
Sophie
p
George,
Zin oudste zoon is kroonprins
Zijn
9, ggeb. 19
P
Juli 1890.
prov.
rov N.-Holin de P
Koog-aan-de-Zaan,
g
, gem.
g
land tusschen Zaandam,, Westzaan en Zaandijk,
Zaandijk
den W. inw.;, het dorpPK.-a.-d.-Z. ligtop Pen
oever van de Zaan • nijverheid,
handel en scheepJ
P
vaart:emeensch.
station met Zaandijk aan den
g
spoorweg
P
g Zaandam—Alkmaar.
van de ontledinggvan organische
Kool, hetroduct
g
P
stoffen
stoffen, welke plaats
heeft door verhittingg onder het
P
afsluiten van de luchthouts-K., beender-K., door
verrotting
g (fossile K. of door de inwerkingg van
zuren ;• bestaat inz. uit koolstof en is meestal amorf;
a hiet der
ggekristalliseerd is alleen het retorten^p
gasfabrieken
en kristallijn
J de steenkolencokes;
J zijn
g
amorfe K. bewaart vaak de structuur van de zelfstandiheden
waaruit ze ontstaan is houts-K.,
g
beender-K. verlerlei bruin-K.). Wegens
haar P o g
reuzen vorm is zijJ in staat kleurende en riekende
stoffen op
P te nemen,^ wordt daarom ggebruikt tot het
zuiveren van suikersappen
PP en van alcohol en tot het
reine
reinigeen en, desinfecteeres van water; de sterke
hoope
vangassen
(zuurstof) in hoe
en K.
g
temperatuursverhoogg
in en kan leiden
tot zelfontbranding.
g
waar zelfstandigheden,
Koolhydraten,
^ organische
t
g
g
in waterstof en zuurstof aanweziggzijn
J in dezelfde
groeneplanverhoudin als in water en die door de gT
verhouding
P
tenevormd
worden uit koolzuur en water onder
g
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afscheiding
g van zuurstof. ZijJ worden gerangschikt
g
g
in verschillenderoe
g Pen naar het aantal C.-atomen. Alle H. zijn
J vast en kleurloos, chemisch indifferent ; door verdunde zuren of fermenten worden de
samengestelde
in eenvoudige
gesplitst en ook deze
g
ggP
deels verder ontbonden (suiker bijv.in wijngeest
en
onontbeerlijke voedingsstoffen
koolzuur). K. zijn
J onontbeerlijke
gs
voor menschen en dieren; zij
J zijn
J de bron voor de
kracht der spieren
en veroorzaken de vetvorming.
P
g
Koolex d kleurloos en reukeloos gas, ontstaat
bijJ de aanrakingg van koolzuur met gloeiende
koolstof
g
en bij) het gloeien
van vele metaaloxyde
metaalos den met koolg
onder reductie van het metaal. Het verbrandt
aan de lucht met een blauwe, weinig^lichtgevende
g
vlam en onder sterke warmteontwikkeling
g tot
koolzuur; het is een wezenlijk
J bestanddeel van
lichtgas (ong.
oen van watergas
g (mengsel
g" van
g 10 %)
K. met waterstof),komt voor in alle vuurgassen,
, is
g
zeerifti
g ,gdaar het met de kleurstof van het bloed
(de haemoglobine)
een verbinding
g
g vormt, die haar
buiten staat stelt, noggverder zuurstof opp te nemen.
Koolox
d asver
i ti^i wo rdt bijnaaltoos veroor9 9
y 9
zaakt door kolendamp,
tengevolge vangebrekA^g
kie
hel komt en
g verbrandingg der kool uit de kachels
openbaart
zich in den beginne door hoofdpijn, duif
zelfheid
suizen in de oores later door braken,, bes
zwiJ ming en verstikking.
is
g
g Het bloed der gestikten
kersrood. Behandeling : toevoer van
versche lucht,
,
kunstmatige
wrijven der huid.
g, wrijve
g ademhaling,
, scheik. teeken C),, scheik.
element,, komt in de natuur vrij
vrij voor als diamant en
grafiet,
P
^
,ggebonden in alle plantaardige
g en dierlijke
stoffen en in de daaruit door ontledinggverkregen
g
producten (kool), met waterstof verbonden in aardp
olie en asfalt, met zuurstof in koolzuur en de zouten
daarvan. K. is vast, reuk- en smaakloos; atoomgewicht 11,91.
K. is niet smeltbaar en wordt eerst bijJ
,
3500° vluchtig,
temperatuur
onveran g
g^ bijJ gewone
P
derlijk
met
J en verbrandt bijJ hooge
g temperatuur
P
zuurstof tot koolzuur ; rechtstreeks verbindt het zich
alleen met fluor en, bijJ hoogere
temperatuur
of door
g
p
electriciteit, met zwavel, zuurstof,, stikstof,, waterstof, ijzer,
met de overigegmetalen eerst in den electrischen oven,
, tot carbiden. — Koolstofverbindingen
bestaan in oneindige
g hoeveelheid; de organische
g
scheikunde houdt er zich mee bezig^zij
• zijvormen de
wezenlijke
bestanddeelen van de lichamen van alle
J
levende wezens. Door ontleding of verbranding
g
gaan
ze alle weer in koolzuur over. Inz. gaat
K. veel
g
g
verbindinge
verbindin en aan met waterstof ; koolwaterstoffen
in de natuur aangetroffen
als natuurlijk
g
J
, als aardolie,, terpentijnolie,
ggas, in sljkvulkanen,
parafine,
P
^ asfalt enz. ZijJ verbranden bijnaalle met
een lichtende vlam tot koolzuur en water, dienen
tot verlichtingg en verwarmingg (lichtgas,
Y
g acetyleen,
petroleum,
etroleum, masoet,, enz.),,
vlekkenwater benzine),,
Koolzuur,^ kleurloos,, zuurachtigg riekend en sma kendas S.G. 1,5 bestaande uit één atoom koolstof
en 2 atomen zuurstof,
gevormd,indien kool
evormd
verbrandt bijJ voldoende luchtaanvoer,, vormt 0 03—
,
0,06 %
o van de dampkringslucht, komt verder voor
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in zekere minerale bronnen, stroomt op
P velePlaatenz.)
senHonds^ot te Naels
bij
het
P^
JLaach-meer,
uit de aarde, ontstaat bijJ het gisten
en bijJ de adem$^
halmg van dieren en menschen,^ is niet geschikt
g
voor de ademhaling; een vlam dooft er door uit.
zij
Water neemt bijJ gewone
tempertaruur en druk zijn
gP
bij
hoe
aan K. op,
J
J het koken ontwijkt;
P^
de druk,
druk des te rooier
grootervolume K. neemt het
g
r
ontwijk de K.,
op.
P Wordt de druk verminderd,^ dan ontwijkt
bij de mousseerende dranken,^ onder opbruisen.
gelijkJ
P bruisen
Bi'
Bij 0° en een druk van 36 atmosferen kan de K. verdicht worden tot een kleurlooze vloeistof en komt
zoo in stalen cylinders
in den handel. Technisch
Y
loe
of
van
het ggloeien
wordt
K,kalk
gewonnen door
door het opvangen der natuurlijkeg
gasbronnen; voor
scheik. doeleinden vervaardigt
g men K. gewoonlijk
g
J
door ontleding
g van een koolzuur zout (marmer of
krijt)
ontleden
P
J met zout- of zwavelzuur. De planten
de K. in hun groene deelen onder den invloed van
het zonnelicht in zuurstof en koolhydraat.
Koorts, ziektetoestand, die blijkt door verhoo ' g
van de lichaamswarmte (boven 37,5° C. en bestaat
in een versterking
in
^P
g van het verbrandingsproces
het lichaam, veroorzaakt door het overgaan
van
g
gisting
ontstekin of 'tin
veroorzakende stoffen in het
ontsteking
verschijnselen
zij
bloed. Begeleidende
verschijnselen
zijn meestal:
g
P (meer dan 90 i 100 slagen),versnel•lin gder ademhalingg (meer dan 20 in de minuut),
aanvallen van koude, afwisselend met hittegevoel,
g
vermeerderde afscheiding
g van koolzuur door de
lonen
g en van ruimere hoeveelheden urine door de
nieren en daarop
volgende
afmatting,
P
g
g^ verzwakking
en vermagering.
Kopenhagen Deensch K 7'óbenhavn hoofd- en
residentiestad van het koninkr. Denemarken, vesting
g, op
P de eil. Seeland en Amager,
g die door een
smallen zeearmuitstekende
haven) gescheiden
zij
J^
g
de wateroppervlakte),
aan de Sond, 23 K.M2.zonder
(
462 000 inw. met de voorsteden Fredriksbergg en
Gjentofte-Ordrup
^
P 588 000 inw. Kasteelen: Christiansborg
in 1884^ Amaliënborg
g(afgebrand
g
8 winterresidentie),Charlottenborg
g kunstakademi® Rosenborg
verzamelingen).
Kerken : Ver(
g chronol,
losser-, Lieve Vrouwe- en Marmerenkerk ; museum
voor kunstindustrie;1
totheek; universiteit geg YP
sticht in 1478) met sterrenwachtfP
polytechnische en
pharmaceutische onderwijsinrichtingen;
militaire
P
en zeevaartschool, koninkl. bibliotheek, rijksarchief •
musea, w. o. het Thorwaldsenmuseum met werken
in het N. der stad;
van T horwaldsen • vrijhaven
J
vestin g
groote handelsvloot. – K. is sedert 1167 een vesting,
^
sedert het midden der 15de eeuw residentie; 2 April
P
1801 bood het dapperen,
tegen^ maar vergeefschen
PP
g
g en
stand aan de Eng.
g vloot onder Nelson; van 2 tot
5 Sept.
P 1807 werd het door de Engelschen gebombardeerd.
Koper
pe (Lat. cuprum, scheik. teeken Cu), in de
natuur zeer sterk verbreid metaal. Het wordteg
degen
hoeveelheden aangetroffen
in de
^
g
g in groote
nabi
nabijheid
van het Bovenmeer in N.-Amerika (de
(
J
grootste massa,^ in 1817 gevonden,
^
g
^ woogg 420 000
en K. andere metalen
K.G.. Soms bevat ditede
8 g

(zilver,s lood,i bismuth enz.),:
er langs
g electrol^tischen wegan
kunnen worden. Verder
g
g gescheiden
komt het voor als ertsen (meestal zwavelhoudend),
waaruit het K. volgens
g verschillende methoden
g ewonnen wordt. K. is helderrood, hard, zeer vast,
geschikt tot smeden enpolijsten,
goede
een oede
geleider
g
g
voor warmte en electriciteit; S.G. 8,5 a 8,9; atoomgewicht
63,12.
Het smelt in helder rood gloeienden
g
^
g
toestand; blootgesteld aan de lucht wordt het
langzaam
overtrokken met een vaste laagg basisch
g
K.-carbonaat edelroest of patina, bi'J het verhitten
aan de lucht met een bruine, afbladerende oxydkorst K.-asch K.-hamerslag).
g Het lost ook in oranische
zuren o zoodat koperen
keukengerei
P^
P
gerei
vóór hetebruik
vertind behoort te worden.
g
Kopergravures, afdrukken van koperen
platen,
P
P
waaroP een beeld geëtst
is (zie Etsen). De Florenti'Jg
ner T iniquerra wordt genoemd
als de uitvinder der
g
kopergravure,welkeg
in ieder geval in de 14e en 15e
eeuw in Italië reeds tot hoogenP
trap van volmaking8
ggebracht was. Men onderscheidt de eigenlijke
P
zijn reproducties
van schilderijen,van
9gravures,^ dat zijn
de etsen of radeeringen,
n9 ^ die meestal oorspronkelijke
J
P
werken van kunstenaars zijn.
De K. munten uit
J
boven de staalgravures
door diepte
rac der
^
P en kracht
schakeeringen,
zij hebben dit tegen,
g^ dat er
g^ dochzij
hoogstens
4 h 500 goede
afdrukken van gemaakt
8
g
g
kunnen worden, teen
g wel 50 000 van een stalen
plaat. Oorspr.
P
P waren de K. zeer goedkoop
g
P : Albrecht
Durer verkocht op
P een reis door de Nederlanden in
1520 een zijner
fraaie Pprenten^^Adam en Eva"
J
voor 4 stuivers het stuk. Rembrandt ontving
g echter
reeds f 100er
ex. van zijnHonderd uldens
P^^
g
Prent".
Tegenw.
worden voor de K. van oude meesters zeer
g
hoo8PJ
e prijzen betaald. Zie ook op
o
P Lichtdruk en op
Rotogravure.
9
met zinkg
geeft mess n9
Kop
erle Berin
g en.
gKoper
P
brons, met nikkel het metaal
((tombak), met tin geeft
g
der nikkelen munten met nikkelen zink nieuw-zilver,
met aluminium aluminiumbron. Verder wordt K.
gemengdg
onder de edele metalen (goud
en zilver)
(
voor munten en sieraden, om die harder en vaster
te maken.
periode in de geschiedenis
Kopertijd, e enesc
der beP
g
schaving^waarin in vele streken een langzame
gzame over gang
plaats had van den steen- tot den bronstijd
bronstij
g
g P
waarin koper
P bewerkt werd tot werktuigen.
g
Kopparberg,
Ko arber Zweedsch ln. Zie Dalekarlië.
Koppensnellen,
J wilde volkeren : het
pp
,ggebruik bij
besluipen
en vermoorden van lieden van een vi'P
J
andeli'ken
sta zich in het bezit te stellen van
Jm, om
menscheliJ ke hoofden teneinde na het verwerven
daarvan tot de mannenerekend
te worden, of om
g
deoede
eigenschappen van den vermoorden gpersoon opP zich te doen overgaan
of om de slachtof •
g
fers in dienst te stellen van eenas
P overleden
bloedverwant. In Insulinde komt het K. nog op
vele eilanden voor, inz. : op
P Celebes onder de Alfoeren en ook bijJ
Papoea's
in de Geelvinkbaai.
P
Verder zijn
^ opPBorneo berucht als ko PJ de Dajaks
P ensnellers. Voor zoover het Ned, gezag
g 8 reikt, wordt
het K. onderdrukt. Ook de Islamaat
g het K. tegen.
g

KOPPOOTIGEN—gOREA.
.
Koppootigen.
tien. Zie Cep
KO
KO enbi Jde Arabieren Bobt verminkt van
van de oude
ti^ de Christ. nakomelingen
A e9yp
8
Egyptenaren,
ong.
p kerk
SYP
8 600 000 zielen. De Kopt.
is de voortzetting
8 van de in de 5de eeuw ontstane
monoPhYsitische kerk van Egypte;
te
8YP patriarch
P
Cairo. De KOp t. taal, de jongste
à ^ vorm van de
kerktas gebruikt
deels
Egypt.
8
^
gYP taal,gedeeltelijk
het Gr. al Phabet ;^ de litteratuur bevat vertalingen
8
uit den Bijbel,
van heiligen,
J ^ verder legenden
gr
8
homiliën enz.
Koraal bestaat uit de oPeenhooPinSvan de skeletten van hydromedusen
en koraalpolypen,
PYPen^ zee Y
dieren die tot de Coelenteraten of Holtedieren behooren. Deze dieren, die de harde zelfstandsgheid afscheiden welke wijJ K. noemen,^ leven gewoonlijk
J in
g
stokken bijeen,
) ^ d. z.grootsboom^
stronkachtige massa's,^ samengege
steld uit eenroot
g aantal enkelvoudi8 e dieren. Deze stokken
zijn
opP een onder) vastgehecht
g
zeesche rots. In de tropische
P
zeeën (tusschen 28° ten N. en ten
Z. van den Evenaar) vormen
deze koraalstokken groote massa's, die als K.-banken of K.ervlakte van
riffen boven de oPP
de zee uitsteken. Deze rifvorming
heeft alleenplaats in betrekkelijk
847.
ondiep
P e- Edelkoraalstok.
P water,
^ waarvan de tem
ratuur nooit daalt beneden de
66° Fahrenheit =18 88°C. Men onderscheidt effandri en die als een 40 h 90 M. breede strook langs
de kustliliggen
en (in de Roode Zee, bij
^ JFlorida en bijJ
Ce
Y lon damri en die een breedte van verscheidens K.M. en een lengte van meer dan 1600 K.M.
kunnen bereiken,(bijv. het Great Barrier Beef
aan de kust van Queensland) en door een diep
P (tot
100 M. en breed (tot 140 K,M. kanaal van de

848. Koraalriffen.
a. Atol (het eiland Noekoefetaoe van deElice-groep
Elice-roe in
Oceanid), b. Strandrif (Honoloeloe op de Sandwicheilanden).
kustescheiden
zin;
en ten slotte de uneri en of
J
6
atollen lange,
g eil., die een
8^ smalle, cirkelvormige
60 á 150 M. diepPwaterbekken (lagune)
^ omsluiten.
Zi komen veel voor in den Ind. en den Gr. Oceaan.
Zij
Zij
zijn meest 1/2
JJ
$ à 1 M. boven vloedhoogte en 300 h
400 M. breed. Somwijlen
is de lagune
9
^ door een
kanaal met de zee verbonden. — K.-visscherij is
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een bedrifJ^dat inz. in de Middellandsche Zee wordt
uitgeoefend.
De K. wordt van 80 a 200 M. diepte
P
door een zwaren houten kruisbalk, waaraan een
net, losgemaakt
en bovengebracht.
Voorn. te Torre
8
8
del Greco bij
J Naels
P en te Genua wordt de K. dan
tot sieraden verwerkt.
Alkoran (d. i.
Koran,^„verkondiging"),
het heilige
boek der Mohammedanen
,ggeschreven in het
Arabisch, bijeenverzameld
door Aboe Bekr en door
^l
den kalief Othman definitieferedi
g
8eerel bevat de
door Mohammed verkondigde
J'ke o Penba 8 ggoddelijke
ringen in reden, lofzangen, wetten, vermaningen en
legenden
en is de bron van het geloof
en de wet der
8
g
Mohammedanen bestaat uit 144 hoofdstukken
(loeren).
Kordofán Kordi ál landschap
P in Midd.-Afrika
en sedert 1899 eenrov.
van den An
lo-E t.
P
8 gYP
Soedan, woestijnten W. van den Witten Nijl, in
den regentijdeen weelderige
250 000
^
g asvlakte,
(114 000 nomaden Arabieren,
K.M2., 300 000 inw.
y
Berbers en Nubiërs); hoofdst. El-Obeid; vroeger
8
onafhankelijk
J onder
J rijk,sedert 1821 gedeeltelijk
8
T.-EgYP
t, opperheerschappij, van 1883-98 in het
bezit van den Mandi en diens opvolger Abduliahi.
Korea,^ schiereil. en voorm. keizerrijksedert 1905
onder Jap.
P souvereiniteit, sinds 1910 Jap.
P kolonie)
in 0.-Azië tusschen de Gele en de Jap.
P Zee, door de
Straat van K. van het Jap.
gescheiden,
J 8
P eil. Kioesjioe
met het eil,uel aert
P 218 650 K.M2. • 13 461000 inw. ;>
bergachtig
2440 M. Mont Auckland
1
g (Paik-toe-sjan,
8
oPQuelpaert
2000 M.); bevaarbare rivieren: JaloeP
kiang^ Nakton 8^
- ang=
Ta-tong-gange.a.; vastelandsklimaat met hevige
8 zomerregens; verbouw
van rijst, graan, tabak en katoen; delfstoffen; belan ï ke uitvoer,
behalve
van goud8
en goudertsen,
^
8
,
ook van rijst, boonen, erwten, koehuiden, dieren enz.
— Spoorwegen in 1911 1234 K.M. ^telegraaflijnen
behoorende tot het Mon g
6421 K.M. De bevolking,
g^
ambtenaren, gewone
ras, bestaat uit adellijken,
8
vriJgodsdienst
en en lijfeigenen;
odsdienst is de vereering 8der
voorvaderen ; leer van Con usius en Boeddha. Aan
het hoofd van het bestuur staat een Jap.
PSouv.- 8eneraal> ; de kolonie is verdeeld in 13 do” re 8eerin 8sdistricten> hoofdstad Seoel; de bezettingg bestaat
et der uitauit drie Jap.
P infanterie-brigades. Bud
g8
000 8lel .
ven voor 191213: 52,9 mill,en
Y (= 66
— K. kwam onder de dynastie
der Wa n9s 934—
Yn
1392 tot hoc
en bloei, onder de tot 1910 bestaande
hooge
dynastie der Nids werd het in de 17de eeuw afhankelik
J van China. De invloed in K., waarom China en
Japan J
wedijverden,^ leidde tot den Chin.-JaP. oorlog8
in 1894. BijJ den vrede van Simoneseki (8 Mei 1895)
werd K. onafhankelijk
J van China verklaard. Er
volgden weer bloedige
gevechten tusschen de con88
servatieve en de ' hervormingsgezindepartijen,
^8
waarbij
J de koningin
S^ vermoord werd,^ terwijl de
e zich stelde onder de hoede der in
koning
^ n9
8 Ji Hi
1896elande
Russische marinesoldaten. 12 Oct.
8
1897 nam hijJ den keizerstitel aan. BijJ het uitbreken
van den Russ.-Jap.
P oorlog
g werd K. 10 Mrt. 1904
tot een verdrag met Japan.
gedwongen8
P Een verdrag8
van 18 Nov. 1905 verleende aan Japan
het recht
P
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Korea in alle buitenlandsche aangelegenheden te
vertegenwoordigen en stelde het oppergezagonder
toezicht van een Jap.
19 Juli 1907
P gouv.-generaal.
gg
afstand te doen
werd keizer Jii'e
^ n9 gedwongen
g
g
van den troon en werd hijJ opgevolgd door zijnzoon
werd K. ingelijfdbi
Li Hsia. — 29 Aug.
Japan
gbij
P
als kolonie onder den naam van Tsjo-Sen Land
der morgenkalmte").
Korhoen ( T etrao tetrix), tot de fam. der Boschhoenders (Tetraonidae) behoorende voel
g met
en op een
liergelijkenden
staart. Het
P
gaffelvormig^
mannetje is zwart, aan den hals staalblauw (60 c.M.
het wijfje
geelbruin
(50 c.M.),leeft in de wouwijfje
g
lang),
g)^
den van Europa
p en van N.-Azië.
Koriander. ZieCoriandrum.
onafhankelijk
Korintji, vroeger een onafhankelijk
landschapP
g
op
vereengd
P Sumatra,^ sedert 1906 met Djambi
^
tot een afz. residentie: D'ambi;
thans onderafd.
J
Bovenlanden.
van de afd.Dambische
j
p oera^
Korintij ! Piek van, Piek van Indrapoera,
^
zame vulkaan op
de ^
grens van het gouv.
Sumatra's
P
g
,de hoo ste
W.-kust en de resid. D'ambi
J
g bekende
berg
g
P Sumatra, 3805 M. hoog.
g op
Kor'aken (van koria, rendier" volksstam op
Kamtsjatka,
]
3
^6100 zielen,^ verwant aan de J
Kormoran Phalacrocorax fam. van uitsluitend
vischetende zwemvogels.
g
gewone
K., (P. carbo),
9
glanzend zwartfig.. 849, ^g
groen, met gele keel, leeft
op
P het N. halfrond.
Kamer
! Karl Theodor
geb. 23 Sept.
D. dichter,^g
P
1791 te Dresden, werkte
vanaf 1811 te Weenen als
theater-dichter en trad in
1813 als vrijJ williger
g in het
Liitzowsche kores, sneuP
849. Kormoran.
velde bijJ het dorpP Liitzow,
gzijn
zijn
zin zin oorlosoorlogs- en
26 Aug.
1813. Voortreffelijk
liederen, uitgegeven door zijn
J vader,
o. a. ,Leier und Schwert" (1814).
lanteng esl. uit de fam.
Kornoelje(Cornus E.),P
(Araliaceeën),
der Klimopgewassen
(
) een sierstruik
p9
met hoo^
oode goedsmakende
steenvrucht, levert
^g
taai en zwaar hout.
Korolenko,! W ladimir Galaktionowitsj,
9 Russ.noin Volh Y vellenschr.^g
geb. 27 Juli 1853 te Sjitomir
J
nië> van 1879-1885 verbannen, laatstelijk in 0.Siberië vestigde
te Nis'niiJ terugkeer
^
g
g zich na zijn
Nowgorod daarna te St. Petersburg,
Schetg^
sen van een tourist in Siberië"! enz.
Korstmossen(Lichenes), een afd. der Loofplanten
p
(d. z.lanten
die
^ niet uit stengels
P
g en bladeren
bestaan,P
planten bestaande uit draadzwammen
en wieren ; komen in tal van vormen voornPboomen,
rotsen, op
opP muren, schuttingen
P den grond,
g enz.
g
Zi zijn
Zij
J schadelijk
J voor vruchtboomen. ZijJ kunnen
den
g verdragen.
J het
g Meer bekend zijn
grootste droogte
IJslandsche mos, dat oPIJsland als groente
ge^
in duinen en dennenbosschen
g
g eten wordt het groeit
droge
en het Rendiermos, dat oP
g hei- en duin^on-

den dikke ta PJ
i ten vormt. Het is het voedsel der rendieren in het hooge
g Noorden.
Kar 's! 1. z iJ riv. van de Theiss in Hongarije,ontstaat uit de samenvloeing
g van de Snelle K. en de
Witte K. (met de Zwarte K.), is 267 K. M. langg en
mondt uit bijJ Csongrád.
Zie Aamborstigheid.
Kortademigheid.
g
9
Meeuwszoon,^ Ned. vlootvoogd,
Kortenaar,
Kortenaar Egbert
9
g!
nam in 1653 deel aan den slaggbijJ Ter Heide,
waarin Trom T{
sneuvelde, in 1658
aan den slagg in de
Sont teen
de
g
Zweden, werd in
1659 vice-admiraal, in 1665 luitadmiraal bij
bi' het
collog e der Admiraliteit van de
Maas; sneuvelde
13 Juni 1665 in
Vr;
den slag
sla bi Lestof\^
fe (Lowestoff).
850. Kortenaar.
Korten hoef !
gem. in N.-Holl.
aan de Loosdrechtschelassen
1139 inw.
P
Ko ene of Co ene gem. in Zeeland o N.-Beveland aan de Zuidvliet of Zandkreek, 1270 inw.
Kortrijk,
g
J ! Fr. Courtra
y^ fabrieksstad in de Belg.
rov. W.-Vlaanderen,
s
872 inw.;,
^ aan de Lys,
y,
damastweveri
J en. Hier werd den 11 Juli 1302
de GuldenpoS rensi
a9 geleverd,
^ overwinningder Vlag
mingen
onder Jan,
^ ggraaf van Namen,^op
p de Frang
schen onder Robert van Artois.
zeer hard mineraal, alumiKorund,! hexagonaal,
g
niumogYde. Edel-K,^ een
gesteente,rood
(robijn), blauw( safer) ,beide soms met schitteen sa ierkatte^en .
rende lichtstrepen (robijn^
of bruin (diamantspaat)
Gewone K.
> dof,grijs
>
^ of
zwart, ondoorschijnendJpen korrelig (amaril), slijpenoli'stmiddel.
PJ
udtijds een oorlogsschip
Korvet,! ooudtijds
^ P met 3 masten,
in ranggvolgende
op
P een fregat.
g
8
vorstelijk
Koree
Y! Corvey
y of Corbie, oudt. een vorstelijke
Benedictijner-abdij
re .-distr. Mint
J in Westfalen (reg.-distr.
den ,in 822gesticht
door monniken uit Corbie in
g
Picardië, in 1803eseculariseerd;
eenmaal een . be8
roemd middelpunt
van wetenschap.
P
P
Kos (Koos), nu 1 stankoi of Stanko een der Z. -Sporaden behoorende tot het T. wilajet Dsjesairi Bahu
Sesia, 286 K.M2., 22 000 inw. — De hoofdsi K.,
3000 inw. ; in de Oudheid een beroemde Aesculap ius-temPel. K. is een der 12 Eil.", > die door Italië
bezet zijn
J^ als waarborg voor het nakomen der
bepalingen van den vrede van Lausanne.
Kosciuszko,
! Mount,^ de hoogste
gs bergg van Rustralië, in de Austr. Alen,
P 2234 M.
Kosciuszko,
! T haddeus, Poolsch veldheer, geb.
8
12 Febr. 1746 te Mereczowszczyzna,
in den N.-Am.
Y
in 1789
vri'heidsoorlo adjudant
vrijheidsoorlog
adjudant van Washington,
729'
en.-majoor van het Poolsche leger,
gen.-majoor
g
8^ verdedigde
zich in 1792 bi . Dubienka met 4000 man vijf
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dagen
tegen
18 000 Russen;
^ bij
J den opstand
P
g
g
der Polen in 1794 was hijJ dictator en opperbevelh.,
PP
verslos
versloeg de Russen 4 Apr.
P bij JRaclawice, leed
de nederlaaggbijJ Maciejowice,
10 Oct.> vielin handen
]
der Russen, werd tot 1796evan
en gehouden,
^gest.
g
8
g
15 Oct. 1817 te Solothurn; in 1818 te Krakau in den
Dom bijgezet.
KUslin. Zie Cóslin.
Koslów^ stad in het gouvern.
Tambow in het midd.
g
van Rusland, ten Z. 0. van Moskou, 45 000
Kosovo Kosoovo voorm. T . wilajet, deelen
van Oud-Servië, Albanië en Macodonië omvattend,
32 900 K.M2., 1 038 000 inw.; hoofdst. Prizren. —
K. werd bijJ den vrede te Londen door Turkije
J afgestaan en onder Albanië, Montenegro en Servië verdeeld.
van de Hong. revolutie
Kossuth,^ Ludwig,
9^g
van 1849, ggeb. 16 Sept.
A 1802 te Monok ZemPlin ,
werd advokaat te Pest, als afgevaardigde vanaf
1847) leider der oppositie
onder Batth
^ án
yi in 1848
pP
de landsmin. van financiën, daarnavoor
President
te Debrecverdediging; bewerkte in den rijksdag
zin 14 Apr.
g van het
P 1849 de vervallenverklaring
Huis Habsburg
9 en de onafhankelijkheidsverklaring
daarna gouverneur van
van Hongarije,werd g
e en
Pest droegg 11 Aug.
g de dictatuur over aan Gdr9y
ging naar Turkije,waar hij gevangen
J g
ggenomen
g
en van 1850-51 te Koetahia in KL-Aziëeinterg
neerd werd herkreegoor
bemiddelinggvan Frankrijk
g
woonen de Ver. Staten 7 Sept
J vrijheid,
P 1851 zijn
de daarna in Engeland,
^ later te Turin,
J waar hijJ 20
g
Mrt. 1849 stierf ; te Boeda-Pest bijgezet. Zijn
zoon, Frans K.geb. 16 Nov. 1841, ingenieur,
tern
, werd in 1895
keerde in 1894 naar
terug,
gekozen
in het Huis van Afgevaardigden, was daar
g
de leider der radicale onafhankelijkheidspartij,
J
P J,
was van 1905-9 min. van handel en nijverheid,
gest. 25 Mei 1914 te Boeda-Pest.
in Midd.-Rusland, behoorend
Kostromá
^ gouvern.
g
tot de Gr.-Russ. en de Wolgg
a ouvern., 84 149 K.M 2.,
uitmonding
1 701 000 inw. — De hoofdst. K. aan deg
van de rev. K.(398 K.M. lang)
) de Wolga,
gin
g is de
zetel van een bisschop,
Ps
P 47000 inw.; scheepsbouw.
Atjeh
Atje
Kota-Radja,
J ^ hoofdP 1. van het gouvern.
g
Onderhoorigheden,
zetel van den civ. en mil.
8
8ouverneur en van den ass.-resident van de afd.
Groot-Atjeh, staat opP de plaats
den vroegeren
kraGroot-Atjeh,
P
g eren
ton van den sultan, waarvan slechts enkele overbli'fJ
selen meer aanwezig
zijn. De Pplaats wordt door de
gJ
Atjeh-riv. in 2 deelen verdeeld, is door tramweg,telegraaf en telefoon verbonden met de voorhaven
Oleh-leh; 3704 inw. w. o. 290 EuroP. en 1025 Chin.
(de bezettingg valt buiten deze cijfers).
Kotsji,
Kotsje hoofdst. van een Jap.
P ken op de Z.-kust
van Sjikokoe,
36 000 inw.
]
Zie Cochin.
Kotsjin.
j
ged. Fr.
Kottische Alpen,
P ^g
p ^ keten der W.-Alen
It.,middel unt
p de Monte Viso (3843 M. .
ged. It.
von,
geb.
Kotzebue,
^ D. blijspeldichter,
^August
^
Jp
^g
3 Mei 1761 te Weimar,: vanaf 1781 in Russ. staats-
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dienst, van 1798-1800 hoftheaterdichter te
Weenen, bij
in Rusland gevangen
J zijn
J terugkeer
g
g
g
ggenomenen naar Siberië verbannen (beschreven
in Het merkwaardigste jaar van mijn leven",
1801),spoedig
p g weer begenadigd en benoemd tot
direkteur van den D. schouwburgg in St.-Petersburg.
^
Hi' ging na den dood
van czaar Paul naar Weimar,
r
in 1803 naar Berlijn,
in 1806
J^ vluchtte voor Napoleon
^
weder naar Rusland, kwam in 1817 alsolit.politieP P
spion
der Russ. regeering
g
P
g eerst te Weenen, later
te Mannheim en werd hier 23 Mrt. 1819 door K. L.
K. schreef niet minder dan
Sand doodgestoken,
g
216 tooneelstukken.
Koudekerk,
^ ggem. in Z.-Holland aan den Ouden
Rijn,
J 1561 inw.
in het Z. van het Zeeuwsche
Koudekerke,
^ gem.
g
eil. Walcheren, 3152 inw. Het dorp
P K. is een van de
^ootste doren
P van Zeeland.
HemelumerKoudum,
g
^ hoofdP 1. van de gem.
Oldefaart en Noordwolde, aan den spoorweg
P
g Stavoren—Sneek • Grovestins, vroeger
g Galamastate.
Koweit El-, havensi. in het, tot het wilajet Basra
behoorende T.-Ar. landschap
P El-Hasa, aan de
Perz. Golf ; 20 000 inw. — K. was het ontworpen
eindpunt
der Bagdad-spoorweg; de En gelschen zijn
p
er echter ineslaa
d8 K. onder hun invloed te brengen
8
8
en wisten in Mei 1913 van de Porteedaan
te krijgen
g
dat de Ba gdadlï Jn niet verder dan Bassora zou
worden doorgetrokken.
Over K. regeert
sjeich
Moe
]
g
8
rabek vazal van Ibn Saoed, den vorst der Wahabieten (z. o.)
Kowno, ouvern. in N.-W.-Rusland, 40 644
K.M2., 1 776 000 inw. De hoofdst.K.,
K. vesting
g van
den lsten rang,g aan de uitmondingg der Wilya
Y in
de Nemen
80
000 inw.; K. werd 18 Aug.1915 door
]
^
de Duitschers veroverd.
Kozakken, sedert de 15e eeuw een volksstam
van de Russische laagvlakte,
^ die steeds op
8
Pkrijg
Jg en
roof belust was, zich vooral in Zuid- en Klein Rusland vereenigde
tot genootschappen
en benden
PP
g
g
^wo
7 'skos en onder hun eigen
g veldheeren ^ atamans
Konas 'ewits ' Chmelnizk M aze
e. a. tegen de
Tartaren, Turken, Polen en zelfs tegen
rij van
g het rijk
der
streden. De oorsprong
Klein-Russig
sche K. waren de SaX09' en aan den Djnepr.
] P Van
de Groot-Russische K. waren de belangrijkste
de Donsche en de Jaizkische of Oeralsche K. De
K. zijn
militair georganiseerd
zij
zij behooren
g
J geheel
8 g
gedurende
14 jaar tot het leger,
jaar
g5aar
]
]
g daarna nog
bijJ de reserve. Na een 2-jarigen
] g oefenin8stiJd worden
zij
3 weken onder de wapens
J ieder jaar
]
P geroepen.
p
g
— In het burgerlijk
zij zich vooral
g J leven leggen
gg zij
op
bestaan er 11
P de vischvangst
g toe. Tegenw.
g
K.-wos'kos
]
^ elk met een eigen
g territorium: het.
Donsche het Koebansche, het T ereksche het Astrakansche het Oeralische, het Orenburgsche, het
Siberische, het Semir'ets'enkische
het Trans-Bai9
kal-, het Amoersche en het Oessoerische, tezamen
8 (in oorlogstijd
^J 22) bataillons infant.,^ 52 (143) re g.
g
cavalerie, 310 (867) sotniën, 20 (38) rijdende
battereJ000,
en. In vredestijd60 000 in oorlogtijd
gJ 193 000
tot 250 000 ruiters. Ataman aller K.-wo'skos
is
]
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zij
sedert 18277 de Russische troonopvolger; aan het boven bezien lijken
J
J alleen te bestaan uit het
en de pooten,
waarvan
hoofd der afz. wojskos staanlaatsvervan
P
P
P
^nde schild van het kop-borststuk
het eersteaar
scharen voorzien
atamans.
P altoos van groote
^

853. Landkrab.
^ i,

^

IM

^^ ^

^(r

l.r•.

851. Kozak.
Kraanvogels Gruidae vogelfamilie, behoorende
tot de orde Steltloo
der P ere waarvan alleen de
gewone K. of Kraan (rus cinera) ons land bezoekt
op
zijn doortocht in Oct. en Nov.;
P^
het is de grootste der in ons land
voorkomende vogels,
met langen
g
g
snave langen
g hals en zeer lange
g
noten^
aschgrauw;^
het mannetje
1
e
heeft een naakten, roodgin schedel. De K. broedt in het N:
Kraaien(Corvidae), vogelfamilie, waartoe behooren: de Raaf
(Corvus corax), deootste
soort,
8^
die echter steeds zeldzamer
wordt, de Roek (C. r u9it
e9us een
mooie zwarte vogel,
g ^ die zich bijJ
voorkeur in vruchtbare streken
ophoudt
en in grooten
getale
P
^
g
852,
bieen in de boomen nestelt; de
bijeen
Kraanvogel.
g
Corone corona die zich
's winters bij
bi' de huizen o Phoudt ; de Ekster(Pica
pica),
'caglimmend zwart met witte schouders en buik
en een mooien staart, roover van eieren en ^
jonge
vogels,
de V laamsche9gaai of markol Garrulu^s
8
glandarius), bruinachtig, met zwart-wit-blauwe
vleugels
en een kuifje
op den kop,
P eveneens roofg
^P
voel, enz.
vogel
of Kortstaartige
, in alle zeeën
^9 kreeften,
voorkomende Schaaldieren met sterk ineengedronachterlijf • 1-4 paar
pooten;
van
P
8 en lijf,zeer kort achterlijf
P

is. De larven, die uit de eieren voorkomen, hebben
groote stekels op
op het voorhoofd en
^
P den rug
genP
krijgen
hun laatste gedaante eerst na tal van verJ gg
vellingen. Naar den vorm van het kop-borststuk
P
worden zijJ in f amiliën verdeeld, Verreweg
g de meeste
soorten leven in zee, enkele opP het strand, zeer
weinige
g in het binnenland. Deze land-K.(zie deafb.)
leven in holen opP de heuvels en bergen
g der W.-Ind.
eilanden.
Krabbendi ke^ggem. in het 0. van het Zeeuwsohe
eil. Z.-Beverland, aan de Ooster-Schelde grenzend,
2257 inw. Het dorp K. heeft een station aan de
lijn
J Bergen-op-Zoom--Goes.
Kracht heet elke oorzaak van een werking,
g d. i,
van een verandering
g van toestand, en wordt door
deze laatsteeo
de verschillende K. der
g enbaard;
P
natuur zooals de spier-K.
van dieren en menschen,
P
stoot-, zwaarte-, cohaesie-, adhaesie-, veer-, span-,
P
warmte-K. enz. hangen
zJ ong ten nauwste samen,^zijn
vernietigbaar en haar som is onveranderlijk.
onveranderlijk De K.
zij
g J k aan het Pproduct van de versneliin
g^ die zij
aan een lichaam mededeelt, en de massa van dit
lichaam. De eenheid van K. is de dyne,
K.,
yn, d. i. de K,
die aan een massa van 1 G. een versnellingg van
1 c,M.er
P seconde geeft.
g
Kr oe ewats hoofdst. van het distr. K.(2295
K. Ma., 192 000 inw. • in het midd. van Servië),
aan de Lepenica,
18 000 inw. >; arsenaal.
P
Krain, hertog dom kroonland van het Cisleithaansche deel der Oostenr.-Hong.g monarchie,
9956 K.M2., 526 000 inw. (meest Slaven), door de
2864
Karnische Julische of Krainer Alpen
p (Triglau
g
M. doorsneden en besproeid
door de Save en haar
P
zïJ rivieren; houtteelt, fruit- en wijnbouw,
veeteelt,
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mijnbouw
(ijzer, kwikzilver, bruinkool). De Landdagg
^J
bestaat uit 37 leden ; naar het Oostenr. Huis van
Afgevaardigden zendt K. 11 af gev. • elf districten,>
behalve de hoofdst. Laibach (met eigen
reg eering .
g
Het wapen
blauwe adelaar,> met
g
P is een gekroonde,
goud
en rood gekleurde
halve maan op
g
P de borst en
g
zij wituitgebreide
vleugels; de landskleuren zijn
g
— K. werd door Karel den Groote veroverd en verbonden met het markgraafsch. Friaul;
vanaf 1039 had het eigen
kwam in
g
g markgraven,
1335 aan Oostenri'J^
k behoorde van 1809 tot 1813 tot
het Fransche koninkrijkIllyrië,
Yr en is sedert 1849 een
afz. kroonland.
1) Het N.W. deel van Bosnië; 5500
Kra'ina
1
K.M 2 ., ong.
] — 2)
g 190 000 inw.; hoofdst. Bihatsj.
N. 0. distr. van Servië, 2909 K.M 2., 113 000 inw.;
hoofdst. Neotin.
(Zie eventueel op
g
P Supplement).
Krakatau of Rakata, eil. in het Ned.-O.- Indië, in
Straat Soenda, behoort administratief tot de resid.
LamP
ongsche Districten(Sumatra),nu 11 K.M 2. en
tot 816 M. hoog.
g Het is bekend door de vreeselijke
J
vulcanische uitbarsting
g van 27 Aug.
g 1883, waar door een groot deel van het eil. in de zee verdween
en ong.. 36 000 menschen het leven verloren. Ontzagg
eli'ke
J in de
J hoeveelheden stof werden daarbij
luchteslin
erd
jarenlang
J
g
g in de hoogste
g
g bleven
^
luchtlag en zweven,
^ zoodat ook boven Europa
P
's avonds de hemel roodgekleurd was.
Krakau Poolsch Krakow stad en vesting
g in
het W. van Galicië hoofdst. van de vroegere Poolsche republiek,
aan den Weischel; 152 000 inw.
P
32 000 Israëlieten); slot- of domkerk1320-59
c
met deraven
van Poolsche koningen,
g^slot (1265),
g
nation. museum; keizerl. academie van wetenschaPP
en ,Ja ellonische
universiteit (1364). Ten
g
N.W. van K. de Kosciuzcoberg.
g — K. was van 1320
—1609 residentie, vanaf 1609 kroning stad der
Oostenrijk
Poolsche koning^
en kwam in 1795 aan Oostenrijk,
1809 aan het hertogdom
Warschau, vormde met
g
K.
1815-46 de republiek
een kleingebied
p
g
1220 K. M2., 140 000 inw.), die 6 Nov. 1846
aan Oostenrijkkwam en in 1849 bijJGalicië werd
ingelijfd.
gJ fd.
gem. in Z.-Holland, ten 0.
Kraling en
^ v oorm. g
van Rotterdam, sinds 1895 met deze laatsteeg
meerste vereend.
g
Krankzinnigengestichten. De tabel in nevenst.
kolom,
geeft een overzicht van de bevolkingg der
^g
krankzinnigengestichten in ons land van 1851 tot
1912.
Krapotkin Kro otkine Peter Alexewitsj, vorst,
en revolutionnair, geb.
9
Russ. aardrijkskundige
^g
Dec. 1842 te Moskou, was van 1862-67 officier,
bereisde het Amoergebied,
g
g
^ onderzocht de gletschers
in Finland en Zweden, schreef een studie over der
ijstijd.
Vanaf 1872 nam hijJ onder een schuilnaam
J
werd in 1847 gevan deel aan de revol,a
ProPanda
g^
eng
genomen,^ ontvluchtte op
P romantische wijze
g
uit de Peter-en-Paulsvestin te St.-Petersburg,
g,
sloot zich in Zwitserland bijJ de Internationale aan,
werd in 1881 uit Genève verbannen, in 1883 te Lyon
y
tot 5 jaargevangenisstraf veroordeeld, in 1886 beII

Jaren.

1850
1860
1870
1880
1890
1900
1907
1908
1909
1910
1911
1912

Aantal
gestichten.

11
12
13
13
17
27
29
29
33
31
32
32

Sterkte der bevolking op 31 Dec.

Mannen. Vrouwen. Totaal.

íi19
1032
1626
2046
3022
4205
5208
5471
5931
6205
6455
6775

675
1135
1708
2252
3224
4110
5180
5440
5815
6185
6448
6713

1276
2167
3334
4298
6246
8315
10388
10911
11746
12390
12903
13488

A te Londen, schreef
genadigd, vestigde
g zich daarop
o. m. Woorden
van een opstandeling" 1885
(1885),
»
„
» De verovering
g van het brood" (1892),^ Gedenkschriften van een revolutionnair" (1903), Wederkeerig dienstbetoon" 1902 ^Idealen
en werkelijk^^
heid in de Russ. litteratuur" (1906) enz.
Krasnojarsk,
, hoofdst. van het Russ.-Sib. gouvern.
g
I
Jenisseisk in het Z. van Siberië, aan den TransSiberischen spoorweg
P
g, 62 000 inw. • zetel van een
bisschop.
P
Krasnoje
l Seibs villadorp
P in het Russ. gouvern.
g
Petersburg^P
3000 inw.; keizerlijk slot met park en
kerk; manoeuverterrein van de Russ.arde.
g
Krass6-Sz0rénn
Y^ comitaat in het Z. 0. van
Hongarije,11
K. M2.> 464 000 inw. (meerend.
Roemenen); mais-, wijn- en ooftbouw; steenkool;
hoofdst. Lugos.
van het Mal. woord ratae,» vorst",
Kraton,^afgeleid
g
beteekent vorstendom, vorstenverblijfJ^; inz. gebruikt
8
voor de verblijven
van de sultans van Soerakarta
J
en Djokjokarta,
van de prinsen
Man9
koe Negara
] ]
P
e9'
en Pakoe Alam en van de regenten
van Bangkalan
g
g
en SoemeneP. De K. is een complex
P van gebouwen,
g
waarin behalve de vorst en diensezin
tevens alle
g
personen
wonen, die opPeenigerlei
wijzetot het
P
g
Hof in betrekkitlgstaan. De K. van Soerakarta bi Jv
5 à 10 000 personen.
herbergt
^
P
KraYenhoff,^ Cornelis Rudolphus Theodorus, baron,
Ned,eneraal
geb.
^g 2 Juni 1758 te Nijmegen, pro-g
moveerde te HarderwiJ k in de wijsbegeerte
en de
geneeskunde
(1780 en 1784 , vestigde
g zich te Am g
sterdam alseneesheer,
behoorde in 1795 tot de
g
Patriottischearti`
g
P J^vluchtte naar het Fr. leger,
Daendel8 als bri
waar zijn
brigade-generaal
l
J
gade• g
diende,
> bracht, met Daendels in het land tern
ggekomen te Amsterdam de omwenteling
g tot stand,
werd commandant der Amsterd.arde
later luit.g
kolonel in 1795 chef van de brigade
ingenieurs
te
g
g
velde streed in 1799 mee tegen
g de En gel schen en
Russen in N.-Holland, werd in 1805 belast met de
8
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te
taak om Amsterdam in staat van verdediging
^8
der fortibren g en ^ werd in 1806 directeur-generaal
8
ficaties in 1809 van oorlog.
J g aanv.
8 Na de inlijving
benoemd
ontslagen,
p
g ^ werd K. in 1810 door Napoleon
tot brigade-generaal en ins
inspecteur-generaal
van de
P
g
Fr genie.
In 1813 nam hij
hij ontslagg en belastte het
g
Voorl. Bewind hem met het bevel over Amsterdam
en de omliggende
forten. HijJ onderscheidde zich bijJ
gg
de bevrijding
J g van het land, werd door Willem I tot
luit.-generaal
benoemd en in den adelstand o Pgeno g
Hi' werd in 1825 bemen met den titel van baron. Hij
trokken in het onderzoek naar bedriegelijke
gJ handeling en bij
doch vrieJg
J den bouw der vestingen,
8
sproken.
In 1830 werd
hensionneerd
en hi JoverhijgP
e
P
leed 24 Nov. 1840 te Nijmegen,
hij
begraven
^
J g ^ waar hij
werd in het naar hemenoemde
fort
g
Kreeft, het 4e teeken van den Dierenriem(z. a.).
Kreeften, tot de orde der Schaaldieren behoorende
dieren, wier lijf
J bestaat uit 2 dealen: het kopborstP
stuk en het iets smallere achterlijf
J (staart).
Aan het eerste zitten
de sPrieten en de oogen, paar
aar mondledematen en 5aar
P
borstP ooien. De vijf
aarP
ooten aan het
P
achterlijf
zijn
J veel
J
$
kleiner. Heteheele
g
sl
lichaam is omsloten
door eenpantser
(vanP
daar pantser-K. )De K.
leven van vleesch en
vano
P lantenkost;
,
verdagschuilen zijJ wel
in holten enz.; teen
g
het donkeraat
het
g
dier op buit uit. De
groote scharen dienen
om het voedsel te grij854. Rivierkreeft
pen
en en te verdeelen.
(rugzijde).
In ons land komen
voorde rivier-K, (in de
Limburgsche beekjes met steenachtigen bodem),de
zee-K.iets
(
8grooter (tot 45 c.M.) in de Zeeuwsche
stroomen) en de 9 arnalen.
Düsseldorf van de
Krefeld,^ stad in het reg.-distr.
g
Pruis. RiJP
n rov. ^7 K.M. van den" Rijn,
J 129 000,
meerend. Kath. inwoners; middelpunt
van de D.
P
zijdeververij.
zijdeen fluweel-industrie en van de zijdeververij.
J
van de orde
Krekels Gry llidae^ insectengeslacht
8
der Rechtvle
9 en
^ onderorde der Springers. In ons
u9eli
land komen voor de veenmol, de veld-K., de grijze
veld-K,(zeldzaam) en de bruine huis-K. Zie ook op
Cicaden en fig.
8 855.
Kremenez (Poolsch Krzemieniec stad in hetou8
vern. Wolhynië in het W. van Rusland, aan de Ikwa,
17 000 inw.
Poltawa in
Krementsjoeg,
g^stad in het gouvern.
g
het Z. W. van Rusland,P
op den 1. oever van den
Dn'e
r 72 000 inw.; ;fabrieken, handel.
JP>
Kreml of Kremlin, het hoogsta versterkte, binnen-

staedeelte
van een Russ. stad, inz. dat te Moskou
g
(zie het
frontispice
d M.).
et
b Jde
P bij

855. Krekels.
Bardeleben, schrijfster,
Kremnitz, Mite,
eb,
,geb.
^g
2 Jan. 1854 te Greif swald
,ggehuwd met den arts K.
ast. 31 Juli 1897) te Boekarest; schreef: Rum.
Skizzen" (1877, 1887), verder romans en novellen,
deels onder hetseudoniem
van George
g Allan,^ deels
P
onder het Ps
pseudoniem van Dito
met Carmen Sylva
y
und Idem Aus zwei Welten", 1883, Astra" 1886)
e. a.
Krems,
, stad in Neder-Oostenrijk,aan de uitmondingan
de riv. K. (60 K.M. in den Donau,
g
14 000 inw.; wi Jnbouwschool; staalwarenfabriek.
Kremsier Kromeriz stad in Moravië, in het
landsch. Hanna, aan de March, 17 000 inw.; zomerpaleis (met schilderijengalerij)
J ) van den aartsbisJ g
P
schopan
Olmntz.
P
Kreta (Nieuw-Gr. Kriti, Turksch Kirid ; It.
Candia het grootste van alle Gr. eil., 8618 K. M2.
308 000 Gr.-Kath. inw.(meerend. van Gr. afkomst,
SPhakioten ; door een van Z.W. naar N.O. gaanden
8
bergrug
M. Ida-geb.
of Psiloritis
g
8g Madáras 2470 M.,
2457 M. Lasithi-geb. 2160
M. gedeeld; indeelingg
g
in vijf
J nomoi; hoofdst. Kanea. Landskleuren : blauw
en wit. — K. in de sage
van
g bekend als het gebied
8
Minos werd later door de Griekenekoloniseerd
8
kwam 67 v. Chr. aan de Romeinen, in 395 aan het 0.
Rom. rijk,
J van bezitter verwisseld
J> werd, na dikwijls
te zijn,
tot het na
J^ in 1204 door Venetië gekocht,
8
die 24 jaar duurde, in 1669 aan Turkije
een oorlog, jaar
Je
kwam. In de 19e eeuw beproefde
K. zich door
P
te bevri'talrijke
(1821, 1858,
talri
J
J opstanden
P
den, en na den opstand
van 1896-98 werd aan het
P
eil. door bemiddelingg der Groote Mogendheden
g
autonomie toegestaan
onder een Chr. heerscher,
g
George
enrins
9 van Griekenland door den sultan tot
P
hooge commissaris benoemd;^ na zijn
J aftreden in
zijn plaats
P
gesteld.
In
Set. 1906 werd Zaimis in zijn
Sept.
g
1908roclameerde
K. zijn
zijnaansluitingg
bijJGriekenP
land, wat echter door de Groote Mogendheden
niet
g
werd erkend ;; eerst na den vrede van Londen (30 Mei
1913)) behoorde het onbetwist tot Griekenland.
Kreuznach,^ stad in het reg.-distr.
Coblenz, in de
g
n rov. aan de Nahe, >23 000 inw. ; badPruis. Rij
JP
J
bronnen, zoutziederij,
P laats met iijzerhoudende
leerlooierijen, wijnbouw.
Kreuznacher moederloog),
9') leerlooierijen,
Kriemhilde(Chriemhilde, d.i. : stri'deres met den
uit het Nibeen
helm"),
^ uur
g^
g uit de D. sagen,
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lungenlied, zuster van den Bour
8 . konin
g Gunther
gemalin
van Siegfried,
e9
^ later van den Hunnenkoningg
werd,nadat zij Jden gevangen
Etzel in Hongarije,werd
g
g
Hagen,
Siegfrieds
mo ordenaar, verslagen
ad
a9
e9
g had,
den ouden Hildebrand vermoord.
of Cretaceische formatie, naam van
Krijtformatie
1
de bovenste laagg van de mezozoische formatie (zie
fig.
uit verschillende gesteenten,
inz.
g
g 8 bestaat
^
zandsteen kalksteen (w. o. het witte krijt),
J merge
leem. In de K. treft men de overblijfselen
aan van
J
de eerste loofboomen, van reusachtige
g kruiPende
dieren, van vogels
g met tanden in de kaken, enz.
Krim (Russ. Krt' m in de Oudheid Tauris, Taurisch Schiereil.,, in Z.-EuroP. Rusland, behoorend tot
het Russ,ouv.
g Taurië, tusschen de Zwarte Zee ende
Zee van Azow, door de smalle landengte
g van PerekoPmet het vasteland verbonden, 25 727 K. M2.
M2.,
in het N. verlaten zoutsteppen,
PP in het Z. gebergten
g g
Jails> 1540 M. subtropische
plantengroei,
. van
P
P
g
1441-1783 Tat. khanaat onder T. opperheerschapPP
Ppij, nadien Russ. ; hoofdst. Simferopol; haven P1.
PJ>
Eu atoria
^ SebastoP of oorlo8^h. Livadia, Feodosia,>
Kertsj.
Krimkanaal, kanaal in het N.O. van Overi Jset
van Koevorden naar de Dedemsvaart.
Krimoorlog,
g ^ oorlog
g het met
g van Rusland tegen
FrankriJ k en Engeland
verbonden Turki
J^e 1853-56.
g
Aanleiding daartoe was de eisch tan Rusland om
hetrotectoraat
over de Gr. kerk in Turkije uit
P
te oefenen. Toen ditewei
erd
g
g werd en de Russen
onder vorst Gorts9 'akow in Juli 1853 de Donauvorstendommen bezetten, verklaarde Turkije 4 Oct.
den oorlog.
^ De vernietiging
8 g der T. vloot bijJ Sinope
P
door den Russ. admiraal Nachimow op
P 30 Nov. had
de oorlogsverklaring van Engeland en Frankrijk
aan Rusland tengevolge 28 Mrt. 1854). Aan den
Donau streden de Turken onder Omer Pasja met
g van Silistria moest 26
g
8goed gevolg;
g
g ^ de belegering
Juni door de Russen worden opgegeven en de o P stellingan
een Oostenr. observatiekorps
g
rP aan de
Serv.rens
bewoog8hen tot ontruimingger
derDonauDg
vorstendommen die later door een Oostenr. korps
rP
bezet werden. Daarop
P landden de Franschen onder
onder lord Raglan
Saint-Armand en de Engelschen
a9
g
14 Set.1854
bijJ
EuP
atoria in de Krim overwonnen
P
aan deAlma,
20 Sept.
P den Russ. admiraal Mens'ikow
^
begonnen
9 Oct. onder opperbevel
van den Fr.8 ePP
g
neraal Canrobert de belegering
P ver
^ g van Sebastopol
de Russ.pogingentot
dedi8d door Totleben), sloegen
g
ontzet bijJ Balaklawa (25
^ Oct.) en bijJ Inkerman (3
Nov.) terug.10 Jan. 1855 sloot zich Sardinië, welks
hulptroepen in Mei aankwamen,^ bijJ de Westersche
mogendheden
aan. Op
on beP 9 Apr.
P 1855 begon
g
gde
schietin gder stad, die
P door de Russen, na ver^ 9 Sept.
nieti^g
' n der artillerie en der schepen,
Pen
werd ontruimd en 10 Sept.
e door de Verbonden Mogendg
heden bezet werd. Dee
expeditie
editie van een Eng.-Fr.
g
vloot naar de Oostzee bleef zonderevol
g g. In Azië
overwonnen de Russen onder Beboetow en Moerawjew
de Turken en namen Kars in (28 Nov. 1855. Hierop
werd 30 Mrt. 1856 de vrede te Parijs
gesloten, waarin
Jg
Rusland een deel van Bessarabië afstond, de Zwarte
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Zee tot neutraalebied
werd verklaard en deP
positie
g
der Donauvorstendommen vastgesteld.
8
Krimpen
gem. in de P
prov. Z.-Holland,
p aan de Lek,
^ 8
2872 inw. ; vormt het Z. deel van de KrimPenerwaard
omvat het dorp
re
K. en de buurten de Noord en Middelland.
Krimpen
gem. in de P
rov Z.-Holprov.
p aan den IJsel,
^ g
land 3 450 inw.; gr
aan de Nieuwe Maas en den
IJsel.
Krim penerwaard landstreek in het 0. vandeprov.
P
Z.-Holland, tusschen de Vlist, de Lek, de Nieuwe
Maas en den IJsel afzonderlijkhoogheemraadschap,
g
P,
omvat deemeenten
Krimpen
aan de
Lek, Krimpen
g
P
^
P
aan den IJsel Lekkerkerk, Ouderkerk aan den IJsel,
Berkenwoude, Gouderak, Stolwijk, Berg-Ambacht,
Ammerstol, Haastrecht en Vlist. De bedijking
dateert van voor 1097.
Kris
Krisjna,
l- na riv. in Vóór-Indië. Zie Kistna.
(Sanskr. Krshna,
Krisjna
^„ de Zwarte"),^ oorsprr.
J
vorst der Jadava's, in den loopPder tijden
tot een
ggodheidverheven en als 8e incarnatie van Wishnoe
vereerd.
regelmatige en oors
Kristallen,
oorspronkelijke
veelJ
^P
vlakki8e vormen,^ welke anorganische
stoffen kung
nen aannemen, wanneer zij van den vloeibaren in
den vasten toestand overgaan.
In verband met de
g
onderlip 8
e ligging,
g^ ^^de lengte en het aantal der assen
worden de K. verdeeld in 6 K.-stelsels: 1) regelmatig
^
^9
of tesseraal K.-stelsel: met drie evenlange,
g^ loodrecht
op
P elkaar staande assen (achtvlak, kubus, enz.);> 2)
tetragonaal
kwadratisch K.-stelsel: op
^J
P twee even lange,
g^ elkaar loodrecht snijdende (neven) assen staat
loodrecht een derde lange (hoofd)as, 3 h^onaal
K.-stelsel: op
e elkaar met een hoek
P drie even lap g^
van 60° snijdende nevenassen, staat loodrecht `'een
langere
hoofdas ; 4) rhombisch K.-stelsel: met drie
8
loodrecht op
assen; 5) het
gJ
P elkaar staande ongelijke
monokliene K.-stelsel: twee elkaar onder een schuinen hoek snijdende
assen, waar een derde loodrecht
J
op
P staat; 6) het trikliene K.-stelsel: drie ongelijke,
gJ
elkaar onder schuine hoeken snijdende assen.
van het ontstaan der
Kristallisatie, hetroces
P
kristallen, deels uit damPen(bijv. zwavel),deels uit
gloeiend-vloeibare stoffen (metalen, lava), deels uit
oplossingen door verdamping
Pg van het oplossingsmiddel (steenzout), waarbijJ meestal eerst de opervlakte
P
der vloeistof met een laagg van nietiggkleine kristallen bedekt wordt (kristalhuid). Wanneer men in
de oplossing,wanneer zij
zij dicht tot het kristallisatie.
punt
P
ggenaderd is, een zwakken stootg geeft oferkristal van dezelfde soort inwerpt,
re, kristalliseert de g
eheele massalotselin
.gBij
gestoorde of te snelle K.
P
Jg
ontstaan inplaats
van groote, volkomen K. kleine,>
8T
onvolkomen K. (kristalmeel), bijv.
^ biJde suikerfabriesge.
Kristallijn noemt men die minerale stoffen, welker
moleculen een bepaalde
en regelmatige ra p chikP^
kingverboonen ;^tegenstelling
8
g : amorf. Gesteenten
noemt men K., wanneer zijJ uit onregelmatig
g beg
grensde mineraal-individuen bestaan.
Kroatië en Slavonië
^ koninkrijkder Oostenr.Hon8. monarchie, tot het Transleithaansch gedeelte
^
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daarvan behoorend, bestaat uit het koninkrijk
J
Kroatië, (13 525 K.M2.), Slavonië (9 436 K.M 2, en
de voorm. Militaire Grenzen (z. a.),2 670 000 inw.
(meerend. R.-Kath. Kroaten en Gr.-Kath. Serviërs),
doorsneden van met laagghout begroeide
uitloopers
^
P
van de Stiermarksche en Krainer Alen
P en de
vruchtbare dalen der Save en Drau met hun ziJ riviertjes • landbouw, zijdeteelt, vruchtenteelt en mijnbouw. Derondwet
berust opP den Ausgleich
met
g
g
in 1873 ; 40gevaar
af Hongarijevan 1868(gewijzigd
di gden in het Lagerhuis,
van den
g
^ 3 in het Hoogerhuis
g
Hong. RiJksdag;^ in het Hon g. ministerie is steeds
een minister voor K. en S.; aan het hoofd der landsregeerin gstaat de door den Koninggbenoemde banus
8 komitaten; hoofdstad Agram.
— Kroatië,^ oorspr.
gr
P
door Illyr. stammen bewoond, werd onder Augustus
een deel der Rom.rov.
P Pannonië, kwam in 489 aan
de 0.-Gothen, in 535 aan Byzantium. Omstr. 640
kwamen de Slav. Kroaten (Chrowaren, Chorwaten)
in het land;^J
zij waren vanaf 806 onderdanen der
Franken, vanaf 877 der Byzantijnen;
vormden in
1076 een onafhankelijk
J koninkrijk,
J s dat in 1091 onder heerschappij
PPJ van Hongarije
g J kwam. In 1527 werd
Ferdinand I van Habsburg
9 als koning
g van Kroatië
erkend, dat na 1592edeelteli'
Jk door de Turken verg
overd werd. Bij
J den vrede van Karlowitz in 1699
stond Turkijeal het land links van de Unna weer aan
Oostenrijkaf, ^terwijl het r. van de Unna liggende als
T. Kroatië bijJ Bosnië bleef^; het Kroat. kustgebied.
g
D.-Kroat.
handelwerdin 1717 aan de keizerlijk
handelsmaat)
schaPPJ
i' overgelaten,
vereend.
^in 1776 weer met K.vereenigd
g
1809-13 behoorde K. ten Z. van de Save tot de
I afgestane
Illyr.
aan Napoleon
^
^ Provinciën. Van
8
1849-68 vormde het met het sinds het begin der
gekomen koninkrijkSlavonië het
18e eeuw er bijJg
kustgebied
en Fiume een eigen
g kroonland ; dit werd
g
door den Aussgleich van 25 Juli 1868 weer met Honarre
J vereend
g
g en in 1881 werd het reeds sedert
1871 daarbij
geheel
J behoorende Kr.-Sl. grensgebied
gr g
g
daarbiJ
ingelijfd,
g J Fiume echter in 1870 rechtstreeks
onder Hongarije gebracht.
g
van de
Krokodillen c Crocodilina Loricata),,
dieren (Zie d e afbeelding
klasse der Kruipende
o
p
g op
demet
harde, leerPlaat van bladz. 119 ), dieren
achtige huid, vier korte, sterkePooien en een lanen
g
samen edrukten
staart groote,
zijdelings
^^ vraatzuchg
landen. ZijJ worden vertige
g dieren in de tropische
P
of kaaiman komt alleen
4eeld in 3 soorten : de alligator
9
in de Nieuwe Wereld voorin het Z. van N.-Ameririv. van V66r-Indië)
ka de 9aviaal in de groote
gr
heeft een smalleren en langeren
staart (de Ganges^es
g
is voor de Hindoe's een heiligg dier) en de
gaviaal
9
eigenlijke K. ; deze laatste heeft in de onderkaak aan
weerszijden
15 scherpePtanden. De meest bekende
soort is de Nijl-K.
tot 9 M. lang.
^
g Hoewel hïevaarJg
lijk
is voorgr
menschen en grootere
voedt hij
J
^ dieren,
hij
zich hoofdzakelijk
J met kleine waterdieren (visch);
^
)
legt
grootte van een ganzenei.
g 40 à 60 eieren, ter gr
g
Deze eieren worden in de zon uitgebroed.
De
g
huid van den K. wordt tot leder bereid; de inboorlingen van Afrika eten zijn
J vleestb vet en eieren.
Krokodilrivier. Zie Limpopo.

in de prov.
N. Holland, tusKrommenie,
^ gem.
P
g
schenWormerveerUii eest en Assendelft,4 213inw.;
tot deem.
sPoor
g behooren het vlek K. (aan den
we Amsterdam-Helder),
dorp
Krommeniedijk,
rP
J
^
de buurt Krommeniehorn en enkeleehuchten.
g
geschiedboek verzameling
Kroniek,
s g
g van korte,
eenvoudige
van tijdover
g mededeelingen in volgorde
g
geschiedk.
kl, oos
ggebeurtenissen van een land, stad,
g
ter enz. ; een nauwkeurige
P
gopsomming
g van jaar tot
a
1jaar ggeven de z. g.
g annalen(z. a.).
Kronieken (Gr. Paralei mens„aanhangsels"),
geschiedkundige
g boeken van het Oude Testament
g
een omstr. 330 v. Chr. in strengg Levietischen geest
g
vervaardeg de omwerking
g der oudere eschiedkung
die
g werken.
Kronober W exió In in het Z. van Zweden, deel
van het landschap
p Smaland, 9910 K.M2., (1003
K.M2. meren 158 000 inw. ; eenige
1.
hoofdpl
g stad de hoofd

Kronos(Cronos), de jongste zoon van Uranus en
Gaea> de jongste
der Titanen,
^ ggehuwd met zijn
> g
J zuster Rhea, verslond daar zijn
J moeder hem voorspeld
p
had dat een zijner
kinderen hem ten val zou brengen
g
al zijn
J kinderen, behalve Zeus, dien Rhea voor hem
verborg . Zeus onttroonde hem later en stiet hem in
den Tartarus. Door een verwisselha
K
g van„Kronos"
met Chronos"(tijd)
heeft men gemeend, dat K. de
^^g
zijn.
n. De Romeinen identificeerJ zou zi
g van den tijd
den K. met Saturnus.
Kroon(van het Lat. corona„krans"),in de moderne monarchieën het teeken der vorstelijke waardigheid. De heraldiek onderscheidt verschillende K.
(zie fig.
g 856).
Kroondomein. Zie Domeinen.
Kroonkoloniën^ die Eng.
g koloniën, welke onder
rechstreeksch toezicht staan van de Eng.
re eerin8 en
g g
bestuurd worden doorgouverneurs en ambtenaren,
die in Engeland benoemd
worden (Eng.-Indië,^ CeyYg
lon Eng. Honduras, Trinidad, en Tabago, Basoetoland, Gambia, Sierra Leone, Goudkust, Lagos,
Gibraltar, St. Helena Mauritius Straits Settlements,
Laboean, Honkongg enz.).
Kroonlanden noemt men in Oostenrijk-Hongarije
de afz. landen, waaruit de monarchie bestaat.
Kroonstad,
^ D. Kronstadt, Hong.
g Brassó koninkl.
vrijstad
in Zevenburen
J
g^ hoofdst. van het comitaat
K. (1490 K.M2., 101 000 inw.),41 000 inw. de belang)
ri kste handels- en fabriekstad van ZevenburlandschaP heet Burzenland.
g en. Het omliggende
gg
Kroonstad D. Kronstadt sterke vestingg en zeehaven in het Russ.ouvern.
Petrograd, 49 K.M. ten
g
W. van de stad Petrograd
gr (St.-Petersburg),
g^P het
eil. Kotlin in de Finsche Golf, vormt met dit eil. een
afz. militairouvern.
62 000 inw. ; ;voornaamste bolg
werk van St.-Petersburg^sinds 1865metdezestaddoor
een zeekanaal verbonden; oorlosg en handelshaven
zetel der admiraliteit.
Zie Kra ppotkin.
Kropotkine.
p
Johannus Paulus,
Kruger,
,Ppresident
g ^ Stephan/us
p
der voorm. Z.-Afrik. Republiek
, bi'
Jgenaamd Oom
P
Paul,
deP
laats Vaalbank in het
^ geb.10 Oct.1825 oP
distr. Colesberg
Met zijn
J ouders
P
8 der Kaap-Kolonie.
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van 1880 was hijJ de ziel
van het verzet en voerde met Joubert en Pretoriling het opperbevel.
In
PP
1881 werd hij
J president
p
gekozen
en herkozen in
g
1888, 1893 en 1898. Onder
zijn
re eerie werd de
J regeering
gebouwd
eerste spoorweg
p
gg
in Transvaal en werden
deoudminen
aan den
J
g
Witwatersrand ,ontdekt
en ontgonnen.
HijJ was een
g
staatsman met veel doorzicht enrootevolhardin
g g,
paarde vastheid van karakter aan groote vroomheidhi'J behoorde tot de
Christ. Geref,^
erkrde z. g.
g
»Do
PPerkerk" en hield
vast aan de tradities van
Transvaal. HijJ weigerde
g
de Eng.
te
^^
g uitlanders"
Johannesburg
g staatkungelijk
dig met de BoerengJ
te stellen, onderdrukte in
1895 een opstand aldaar
en deed den raid" van
Jameson (z. a.) mislukken.
Toen de betrekkingen met
Engeland
steeds slechter
g
werden rustte hij
J zijn
856. Kronen : 1. Oostenr. keizerskroon. 2. Duitsche keizerskroon.
uit,
burgers
tot tegenweer
g
g
Kroon.
aartshertogshoed.
5.1Jzeren
4.
3. Pruis. koningskroon.
g
g
sloot een verbond met den
6. Ste hanuskroon.
7. Muurkicon vcor D. hoofdsteden, 8. voor steden.
p
en zond
Oranje-Vrijstaat
Groothertogskroon.12
Grootherto
9. Baronnenkroon. 10. Koningskroon.
g sk.12 Jonkheeg
ten slotte 9 Oct. 1889 een
renkroon. 13. Hertog skr.14. Vorstenkroon. 15. PauseliJke tiara. 16. Vorultimatum aan Engeland,
y
g
(z.a.). 18. Hoed v. e. kardinaal,
stenhoed. 17. Kroon v. e. Doorluchtigheid
g
waarin o. m. terugtrek12. v. e. aartsbisschop.
P^22. v.e".abt.
P 20. Gravenkr.21. Hoed v. e. bisschop,
king
P
g troepen
g der Eng.
aan de Transv. grens werd
daarvan was de aanleiding
Oranjeriv en. maakte geëischt. Het afwijzen
trok hij
g
J in Mei 1833 over de Oranjeriv.
Toen deze een ^
on sti
jaar
jaar later den
eenppaar
„grooien trek" mee naar Na- tot den Z.-Afr. oorlog.
g
gen
tal waarna zijn vader zich vestigde
g in de MagJ alies- keer nam, vertrok K. 19 Oct. 1900 uit Lorenzo
op
ber
en (ten N. van den Witwatersrand), waar K. zelf Marquez
bergen
p Gelderland naar
g
q
P het Ned. oorlogsschip
a waar zijn
• werd in 1852 veld-comet, Europ,
verwierf
,
J bemoeiing en biJ de Groote
Hij vesgeen resultaat hadden. Hi'
Mogendheden
echterg
streed mee in de
g
ti
de zich ten slotte te Hilversum. Den vrede van
tigd
Ka ffer -oorlogen,
Mei 1902 keurde hij
was in 1860 comJggoed. K. stierf 14 Juli 1904
een verblijf
in Zwitserland te Clarens.
verblij
tijdens
mandant van het
enZ.
voet van den
en Witplaats aan den
Krugersdorp,
distr. Rustenburg,
gersdo rp^ p
g in de prov.
w atersrand t en W. van Johannesburg
den
werd tijdens
P rov
Transvaal van de Unie van Z.-Afrika, 13000
burgeroorlog
g in
g
inw. — 1 Jan. 1896 werd Jameson (z. a.) erevanTransvaal (onder
g
gen genomen.
het ppresidentschap
p
Kruidje-roer-me-niet. Zie Mimosa.
vanPretorius comKruidnagels,
mandant-geneg ^ de nogg ongeopende, een aromatische
g
olie bevattende bloemen van den kruidnagelboom
raai. Bij
g
J de anCarypy
oh llus aromaticus ^ ee n tot de fam. der Myrnexatie des lands
op de Molukken inheemschen
taceeën behoorenden^p
door Engeland in
groenen
boom. Op Ambon en de Oeliassers was
altijd $T
1877 was K. viceP
in de dagen
bij den
p^ de teelt van K. verplicht
^
g der Compagnie
president ^• bij
prijs
en moesten de inwoners die tegen
8b7. Paul Kruger.
bevrijdingsoorlog
P
pJ
g een bepaalden
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858.
Tak van den kruidnagelboom.
g
aan haar leveren. De verplichte
K.-teelt is in 1863
P
vooroed
De K. uit de Molukken worden
gafgeschaft.
^
in den handel nogg altoos verkozen boven die van Zanzibar, Mauritius, Ca enne enz.
Kruiningen,
in het 0. van het Zeeuwsch^ ^ gem.
g
eil. Z.-Beveland,gr
grenst aan de Ooster- en aan de
Westerschelde,
, 4052 inw.,, omvat de dorpen
rpen
Kruiningen
Oostdijk.
Oostdijk Het
g en Hansweert enuhet gehucht
g
dorp
K. heeft een station aan den pspoorweg
G-goes
Bergen-op-Zoom.
Kruipende
dieren Reptiliën^ klasse der ggewervelde
R
dieren, koudbloedige,
gen
ademende, mee8 door longen
rendeels eieren leggende,
g8
^ met hoornachtige
g of beenge
schilden bekleede,^ ggeen
ooien hebPooien of 2 of 4poote
dieren, bij welke het achterdeel
van den kop
p
slechts door éénewrichtsknobbel
met de wervelg
kolom verbonden is. Het zijn
J meestal op
p het land
levende en vleeschetende dieren. Zij
J komen reeds
in de steenkolenformatie fossiel voor, het talrijkst
J
in de trias- en juraformatie.
Zij worden'verdeeld in
Zij
J
4 orden : Hagedissen, Slangen, Schildpadden, en Krokodillen.
Kruis. In fig.
g 859 vindt de lezer eens
geverschilende vormen van K. met hun namen.

f+ tTx

•14

+

859. Kruisen. Boven van links : Hengsel-K.,
Grieksch K. LatiJ nsch K. Gamma-K., Egypt.
gJ'P K.,
en Bourg.
g of Andreas-K. Beneden: Kardinaals-K. ,
Maltezer-K., Klaverblad-K. Krukken-K. Anker-K.
Pauselijk K.

Kruisberg,
in de buurt Langerak
6^ vo orm. landgoed
8
g
van deem.
g Ambt-Doetinchem, sinds 1866 een
rijksopvoedingsgesticht voor jon
ens.
jongens.
Cruci ereeën
Kruisbloemigen
planten, welker
^p
g
kenmerk is dat zij) bloemen hebben met 4 kelkbladen 4 in een kruis staande kroonbladen, 2 korte
en 4 lange meeldraden en een stam P^
er uit 2 vruchtbladen bestaande en door een vliezigg tusschenschot
in 2 hokjes verdeeld. De vrucht is een hauw (zie
op
P Vruchten)). Het type
YP der K. is het bekende koolzaad verder behooren er toe de verschillende
koolsoorten, de witte mosterd, de wilde mosterd,
de radijs,de muurbloem, de pinksterbloem
enz.
p
der
Kruisbroeders of Kruisheeren een ten tijde
J
Kruistochten in Palestina ontstane, in 1238 door
paus Gre9orius IX bekrachtigde,
geestelijke
J Orde,,
g ^g
die zich in Oostenrijk,
J> Bohemen, Moravië> Polen en
Silezië vestigde;
noggaanzienlijke
8^ zij
J bezit tegenw.
8
inkomsten in Bohemen; de grootmeester der Orde,
die te Praagg zetelt,^g
geldt als de eerste prelaat
onder
P
de reguliere
geestelijken
in Bohemen.
g
J
g
Kruistochten, de door de Lat. Christenheid van
1096--1291evoerde
oorlogen
tot verovering
g
g
8 van
Palestina. De 1 ste K. (1096-99),doorpaus Urbanus
II op
P de Kerkvergadering
g
8 te Clermont in 1095
(waarschij nlijkoop
aandrijven
van Peter van Amiens)
uitgeschreven,
onder Godfried van Bouillon en diens
g
broeder Balduin, eindigde
g met de veroveringg van Jeruzalem (15 Juli 1099),dat
onder God r. van Bouillon
a
tot een koninkrijkwerd met de vazalstaten Tri
olie
Tripolis
•
en Antiochia. —De 2e K.(1147-49),waartoe
de val van Edessa de aanleidinggwas, ^voornamelijk
e
teweeg
gebracht door het ijveren
ijver
van Bernhard van
gg
onder keizer Koenraad III en Lodewijk
VII van Frankrijk,bleef zonder gevolg.
g — De 3de
g
Kr. (1189-92),tengevolge der verovering
g van
Jeruzalem door sultan Saladin(1187) door keizer Frederik I, Philips-Augustus van Frankrijk
Frankrij en
•
I Leeuwenhart van Engeland
ondernomen,
g
leidde slechts tot de veroveringg van Akka, daar Frederik I in 1190 stierf en de beide koningen
g twist
kregen. — De 4e K. 1204^ onder aanvoeringg van den
doge
g van
g Dandolo van Venetië^ had de bestorming
Konstantinopel
grondlegging
P en de ^
ggmg van het Lat. keizerrijk
Rijk)
J (zié By zanti'nsch
^ tengevolge. — De 5e
^
K. 1228-29 op
IX door
^paandringen
^
g van Gregorius
keizer Frederik II ondernomen, eindigde
met een
g
'
tienjarigen
wapenstilstand
met den sultan van
p
E ^te en de overgave
g Land. — De
g van het Heilige
6e K.(1248) werd ondernomen door Lodewijk IX,
den Heilige,
hij veroverde Damiate,
9^ van FrankriJk^• hij
werd echter bij
enggevangen
J Mansoera verslagen
g
g genomen. — Een tweede vergeefsche
expeditie
van Log
gP
dewi'k
gedurende welke hijJ in 1270
^ IX tegen
g Tunis,^g
stierf, wordt meermalen 7de K. g enoemd. Behalve
deze zeven werden nogg vele kleinere ondernomen,
ook een Kinder-K. 1212 )^ bijeengeroepen door een
Fr. herdersknaapP en waarvan de deelnemers groo tendeels van ellende omkwamen of in slavernij geraakten. Aan alle K. namen
Vlamingen, Hollanders
en Friezen deel; een der kleinere tochten, die van
1217 naar Egypte,
een ondernemingg
^ was geheel
g
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KRUISTOCHTEN—KURK.

van onze landgenooten.
Aanvoerders waren graaf
g
^
Willem I van Holland en de graaf van Wied. Deze
bestrijden• de Friezen
bleven in Portugal
g de Mooren bestrijde
verder, overwinterden in Italië; in Acre
vereen gden de in Portugal
zich
g achtergeblevenen
g
weer met hen. Hetootste
wapenfeit
van deze
^
P
tocht was de verovering
g van Damiate (z. a.) op
P 5
Nov. 1219. — Na de K.de
8^g eene stad na de
andere verloren, en met Akka viel 18 Mei 1291 de
laatste bezitting
g der Christenen in het Heilige
Land.
26 Apr.
Krupp,
ppr Alfred, D. industriëel,a geb.
g
p 1812
te Essen, vanaf 1848 eeniggeigenaar
der door zijn
g
vader Friedrich K. g eb. 1787,
^gest. 8 Oct. 1826) in
1810estichte
gietstaalfabriek,
8
^
^die hijJ tot de belangggietstaalfabriek
en geschutgieterij
rijkste
^
g
J der g e g
gest
heele wereld opwerkte;
est. 14 Juli 1887. De zaak
^
aan zijn
zoon Fr iedrich Alfred K.(geb.
gingg
J
17 Febr. 1854;est.
g 22 Nov. 1902). — Diens
erfgenaam
was zij
zijn oudste dochter Bertha K.
g
met den
(geb. 29 Mrt. 1886, sinds 1906 gehuwd
g
vroeg eren legatieraad
Gustaa von Bohlen and
g
Halbach wien den naam Krupp
von Bohlen and
pp
Halbach verleend werd). — Tot de firma Friedr. K.
(in 1903 in een vennootschapP
omgezet)
behooren
g
behalve deietstaalfabriek
in Essen: het Grusong
werk de Germaniawerf te Kiel, de staalfabriek
te Annen, 4 hoogovens,
met
g
^ de SaYner hoogoven
g
machineconstructiewerklaatsen
3 kolenmijnen.,
p
^
over de 500 iJ zerertsmiJ nen, de schietplaats
bijJ Me P P
^personeel
en enz. •gezamenlijk
ersoneel vóór den oorlogg
42000 man.
Zie Ctesiphon.
Ktesiphon.
p
p
Ken-lun. Zie Kwenlun.
Kuik of Land-van-Cuy k, vóórm. baronie aan de
Maas, begrensd
door Gelderland, Brabant en Kleef,
gr
zi
J omsloot de baronie van Bosmeer, van 1560 tot
aan de Revolutie eigendom
van het Huis Oranjeg
9e
Nassau.
gem. in de P
prov.
rov GeldKuilenburgg of Culemborg,
er
9^ g
land in de Neder-Betuwe, aan den Z.-oever van de
Lek, 9280 inw.; aartsbisscho
PPeli'Jk klein-seminarie;
de spoorbrug
1863-68,, kostte
bij K.(gebouwd
g
po
g
3.200.000, lente
g 665 M. is bekend doordat de
spanning
grooter is dan die van eenige
P
g ervan ^
g andere
brugin Nederland. — K. kreegg in 1318 een beschreven stadsrecht en was tot 1795 een onafhankeliJ ke heerlij
heerlijkheid
k hei (onder de Van Pallandts,
1639 onder de graven van Waldeck), die in
geenerlei
verband stond met de Republiek
der Ver.
P
g
Nederlanden. Eerst in de 18e eeuw kwam het door
koop
P aan Gelderland.
Kuinder of Tjonger,
ana
^ van 1886-87
! g ^ klein,
g ekliseerd- riviertje
J in het Z. van Friesland, dat door
een sluis bijJ Schoterzi'1
gemeenschap
Jg
P heeft met de
Zuiderzee.
gem. in het N.W. van de prov.
Overijsel,
Kuinre,
^ g
J
P
719 inw., aan de Zuiderzee, omvat alleen het dorp

p J van de voorm. slavenhouders was
geest der partij
woedde met moord en doodslaggtegen
g de Negers
^ en
hun beschermers. 20 Apr.
vaardi de het ConP 1871 vaardigd
een anti-K.-wet uit, welke den president
der
8T^
P
Unie zeer uitgebreide
macht gaf om het genootschap
g
g
P
te vernietigen,
gevolg
^ wat dan ook het gewenschte
g
g S
had.
Kulm^ dorp
A in het N. van Bohemen, aan den voet
Ertsgeb.,1100 inw. • ^29 en 30 Aug.g 1813
van het Ertseb.
versloeg en de Geallieerden onder Pprins Eugenius
u9
van Wiirttember
9 en Kleist er de Franschen onder
Vandamme.
Opper-Franken
Kulmbach^ stad in het reg.-distr.
g
in het N. van Beieren, 11 000 inw. • textiel-industrie;
bierbrouwerijen.
J
tusschen den staat en het
Kulturkamp f^ de strijd
J
ultramontanisme in Pruisen (z.a.) (1872-80). Het
woord werd het eerstebruikt
door Virchow in 1873.
g
Kummel. Zie Cuminum.
Frankfort van
Kunersdorf,^ dorp
P in het reg.-distr.
g
de Pruis.rov.
Brandenburg,
P
g 6 K.M. ten 0. van
Frankfort aan de Oder, 900 inw. • 12 Aug.
g 1759
werd Frederik de Groote er verslagen
door de
g
verbonden Russen en Oostenrijkers.
J
Heilige,
De9
van Luxemburg,
Kunigonde,^
^ gravin
g
g:
gemalin van keizer Hendrik II; na diens dood trok
zij
J zich terug
g in het klooster Kauf un gen bijJ Cassel,
gist. 31
1038,g,
Mrt.1038 bijgezet in den Dom te Bamberg,
heilig
g verklaard in 1200.
Kunstmest,, niet uit het landbouwbedrijf afkomstige bemesting:
zwag 1) stikstofmest(chilisalpeter,
P
velzure ammoniak),2)p
phosphorzuurmest
(superp
P
hosp haat^ thomasP
hos
p haat meel),3) stikstofen
P
hosp
horzuur-bevattende mest (guano,
^ beendermeel,
^ ,
visch- en vleeschmeel, visch-guano), 4) kali bevattende mest(kainiet, carnalliet .
Ku0p i0^ 14n in het 0. van Finland, 42 730 K.M 2.
(waarvan 16 %o meren),) 334 000 inw. — De hoofdst.
K. 1 6 000 inw., zetel van een bisschop.
K.,
P
een Pplantenweefsel, dat dient om de daaronKurk,
Kurk
der liggende
deelgin te beschutten voor te groote
gg
8T

861. Het inzamelen van kurk.

K.
geheim
genootschap
Ku-klux-clan,
^ politiek
p
P g en voor beschadiging. Het vormt
g
g
P in de waterverdamping
van plantendeelen
een
Z. staten van N.-Amerika, ontstond in 1867 in N.- meestal aan de oppervlakte
PP
P
samenhangende
ende laag,
Carolina richtte zich tegen
doordat de schorsg den samenhan
g alles wat tegen

KURK—KWAKZAL4ERIJ.
cellen onder de opperhuid
zich sterk gaan
deePP
g
len en de buitenste dier cellen doodgaan.
BijJ
g
sommige
g boomen, inz. biJ den K.-eik vormt het K.
een mantel rondom den stam, dieeriodiek
(om
p
de 8 à 10 jaar)
in platen er afgenomen
kan worden,
^
g
tot de boom 150 jaar oud is. Het beste K. levert de
boom tusschen het 50ste en het 100ste jaar. De
K.-eikoeit
in Algerië, Marokkol Spanje en Por^
togal. De beste K. komt uit Catalonië.
Kustendse
j (Roem. Constantsa hoofdst. van het
Roem. distr. K.(6910 K.M2. in 1899: 141 000 inw.
in de Dobroeds a aan de Zwarte Zee, 16 000 inw.
haven ; sinds 1878 aan Roemenië; het Tomi der
Ouden(Ovidius' verbanningsoord).
Kustland,
^ ggemeensch. naam
^ Oostenr.-Illyrisch,
y
voor de 3 kroonlanden : Gtirz en Gradiscai Istrië en
Triëst 7969 K.M 2., 894 000 inw. die elk een eigen
volksvertegenwoordigingbezitten^
dochgezamenlijk
onder één stadhouder staan, die te Triëst resideert.
van het Russ.-Siberisch gen .Kustprovincie,
p
^ prov.
P
gouvern. van de Amoer, omvat de 0.-Aziat. kustlanden langs de Jap. Zee, de Golf van Ochotsk,
de Behringzee
en de N.-IJszee,^ met de nabij
nabij
g
liggende
eil. en het N. deel van Sachalin, 547 330
gg
K.M2., 281 000 inw.; hoofdst. Wladiwostok.
Kuttenberg,
g^ Czechnisch Kutnd Hora, stad in het
midd. van Bohemen, 16 000 inw.; resid. der Boh.
koningen
zilvermijnen
g zilvermijnen.
er,^ Dr. Abraham,^ Ned. staatsman, ^geb.
g 29 Oct.
Yp
1837 te Maassluis,^Ppromoveerde te Leiden in degodg
geleerdheid
in 1862,^ was achtereenvolgens
P
g
g predikant
te Beesd, Utrecht en Amsterdam(1870),helde steeds
meer over naar een strengg Calvinisme, werd in 1872
hoofdred. van de
Standaard" was
van 1874--77 (toen
hij
J omgezondg
heidsredenen aftrad) lid van de
Tweede Kamer
voor Gouda, stichtte een nieuw blad,
de ,Heraut", zocht
nauwe aaneensluitingte bewerken
anti-revovan de anti-revolutionaireartï
lutionairepartij (z.
a.); inz. na het
overlijden
van
J
862. Dr. A. Kuyper.
Groen van Prinsterer (z. a.),vanaf
1876 streefde hij
.»Ons
J daarnaar met alle kracht
Pro am" 1879). Hij Jstichtte verder de Christelijke
Christelijk
Program",
Universiteit" te Amsterdam, waarvan hijJ een
„Vrije^
der Unider 5 eerste hoogleeraren
werd(inwijding
g
versiteit 2 Oct. 1880). In 1886 werd hijJ de leider
der kerkelijke
J Ppartij
J^ die zich onder den naam van
Doleerenden afscheidde van de Ned. Herv. Kerk (zie
Gereformeerde Kerk in Nederland). Van 1894-1901
hij lid der Tweede Kamer voor Sliedrecht, van
was hij
1901-1905 min. van binnenl. zaken, toen de door
hem bewerkte coalitie tusschen anti-revolutionairen
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en Katholieken in 1901 bijJ
stembus de liberalen
en soc.-democraten had verslagen.
Als min. bracht
g
hiJ een wet tot stand ^waarbiJook de bi zondere
J
hoogescholen
subsidie van den staat kregen
g
g en zijJ
het jus
promovendi verkregen,
d. w. z. het recht
^P
g
om den doctorstitel te verleenen. Door deze wet
werd tevens deol
P echnische school te Delft tot
een technische hoogeschool
verheven. Veel werd
g
onder zijn
J bestuur ggedaan voor de bevordering
g van
het ambachtsonderwijs.Na zijnJ ontslagname
in
gn
1905 tengevolge der stembusnederlaag
1
g in dat jaar,
deed hij
J een groote buitenlandsche reis^»Om de
Oude Wereldzee"),in 1908 werd hijJ benoemd tot
min. van staat; van Oct. 1909 tot Set.
P 1912 (toen
hij
doofheid ontslag
J wegens
J lid der
g
g nam) was hij
Tweede Kamer voor Ommen. K. schreef een groot
otheologisch
aantal werkenen
staatkunde ebied
Pstaatkundi
clePaedie der heilige od
^E3 din.,
»
Y
g eleerdheid"
g
1894),E voto Dordraceno"((3 dln. 1900) enz. Onder zijn
J ggeestverwanten ggeniet K. een buitengege
populariteit.
o
Zijn
Zijnoptreden
P
in het openwoonen
groote PP
P
bare leven in ons land heeft een scherpe afscheiding
g
geha tusschen het orthodoxe en het
tengevolge ehad
strengg
- eloovige deel van ons volk. In den
laatsten tijd
J was er onder de andere voormannen
zijner
partij
tegen
P nogal
J g oppositie
PP
g hem.
Kvalet. 1) Eil. in Tromsósund in het N. van Noorwegen,
746 K.M2., 2200 inw., bergachtig
g
g
g (tot 1000
M.). 2) Eil. behoorende tot het Noorw. amt Finmarken, 339 K.M2., 2500 inw. ; op
Hammerfest,
P K. ligt
de noordelijkste
stad der wereld.
in N.-Holland, ten N.O. van
Kwadijk,
J^ gem.
g
Purmerend ; 492 inw.; K. ligt
g van den spoorweg
P
g
Zaandam—Hoorn en aan den buurtspoorweg
p g K.
Edam—Volendam.
Kwakers(Eng.Quakers, ridderaars" oorspr.
sPotnaam van het in het midd, der 17e eeuw in
Engeland
door George
genoot..
g
9 Fox(z. a.) gestichte
g
g
schaA^dat zichzelf Christ.
Genootschapper
derVrien^^
den" of Zonen des lichts" noemde. De naam komt
van een woord van Fox: „Sidder voor
deg erechti
8
heid des Heeren". Nadat zijJ aanv. aan vervolgingen
hadden blootgestaan,
werden zijJ door de Tolerantieg
acte (1689) erkend, zijn
J nu nog
g over En geland en
Amerika verbreid tenetale
van ong.g 140 000. Een
g
eigenlijkegeloofsbelijdenis
ei
bezitten de K. niet; zijJ
g J
zijn
J afkeerig
g van alle uiterlijkevormen, zoowel in
hetodsd.
leven (zijJhebben geen
stand .
J
g
g geestelijken
g
geen
kerkelijke
kerkelijkeg
gebruiken,^ noch sakramenten),,
g
in den omgang
g g met menschen (zijJ betrachten den
„gij").
grootsten eenvoud en zeggen
gg
^
gtegen iedereen
Zi onderscheiden zich
door^
goede trouw,
verwerpen
Zij
g
rP
den krïJgsdienst den eed, alle weelde en alle beleefdheidsformulies nemen voor niemand den hoed af,
enz. William Penn (z. a.) maakte zich zeer verdiensteliJk voor hun inwendige
Zij
J zij
zijn in tal
g organisatie.
g
sekten verdeeld : natte K. (de minder strenge)„
g r
vechtende K. (die sinds den Onafhankelijkheidsoorlog
den krï
krijgsdienst
voor geoorloofd houden),^drogee K.
J gg
meest strenge), enz.
Kwakzalverij,
r
1 s bedrog
g op
P geneeskundiggebied,
ggg
door lieden, die er hun beroep
p van maken aan.
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KWAKZALVERIJ—KWEI-TSEOE.

zieken z. gg
g. geneesmiddelen te verkoopen,
P, die of
de ziekte,, die zijJ
ggeen uitwerking
g hebben tegen
g
heeten teenezen
of
somwijlen al eenige
g
, die, zoo
, zij Jsomwijlen
g
uitwerking
uitwerkin hebben,^ verkocht worden tegen
gen een buitensP
orig
hoogenprijs.
De Pinkpillen
bijv.,
waarvan
g
p
een klein kokertje fl 1.75 kost,, zijn
nogg niet
zijn gewone,
g
eens heel zorgvuldig
z.g.
Blaudsche
g
g bereide staal- of g
pillen,
P
^ die men voor een daalder,
, fl 1.25 en zelfs
wel voor een gulden de 1000 stuks kan koopen.
P
Gebruikt een zieke,
van
g
, voor wien het gebruik
staal nuttig
gis,^ deze pillen,
, dan zal hijJ er natuurP
lijk
J vinden,, wat niet wegneemt,
, dat het
J baat bij
gn
verkoopen
van PinkPpillen voor den prijs,
P
PJ, dien
men er voor vraagtafzetteri
,
Jis. Een kenmerk van
kwakzalversmiddelen is, dat zijJ met veel ophef
aanP
bevolen worden voor de meest uiteenloopende
P
kwalen. Op
van reclame zijn
f het punt
P
J de kwakzalvers zeer weinigg kieskeurig.
g Zij
J verschaffen zich door
allerlei kunstgrepen. het geven
van flinke fooien
fooien,
g
gratis-portretten, enz.) z.g.g attesten van allerlei
minder nauwg ezette personen,
^ die dan gaarne
P
g
verklaren door het middelenezen
te zijn.Soms
g
worden brutaalweg
g attesten met onderteekeningg en
adres en alef
gng eerd. Een ander kenmerk van het
kwakzalversg gedoe is,
zij beloven de patiënten
^ dat zij
P
teenezen,
zonder dat zij
zijdie zelfs gezien
hebben.
g
g
Het staat volstrekt niet vast,, dat ieder geneesheer
g
iedere ziekte die hij waarneemt, juist waarneemt,
eneneest;
maar hoeveel minder kans is er,, dat de
g
niet-vakman-kwakzalver dat zal doen, afgaande
oop
g
vage
door de patiënten
schriftelijk
J g
g aanwijzingen
P
medegedeeld
! Een deel dier bedriegers
g
P
g speculeert
mede op
van het volk en maskeert
P den gosdienstzin
g
zijn
g bijv.
zijn bedrog
bijv. door een druk gebruik
van Bijbelg
teksten. Andere verkooPen z..gkloostermiddelen
bijv.abdijsiroop,
:uit
J
P,
, ^,het klooster Sancta Paula
bij
in Algiers
heet te komen,
J Carthagena
, datvolg
g
iJ de autoriteiten aldaar,,
onderzoek bij
g ens ingesteld
g
niet eens bestaat ! Deze siroop,
die allerlei soorten
P^
hoest en zelfs teringg heet te genezen
en voor fl 1.—
g
er 1 flesch verkocht
wordt, bestaat,
uit kaneelzuur,
P
2
,
aardappelstroop,waterY
en wat salicylzuur (tegen
g het
bederf) en vertegenwoordigt
g
^ een waarde van een
paar
cent. Weer P
andere kwakzalvers
speculeeren o
P
op
de voorliefde ,^van het publiek
voor huismiddeltjes
]
P
door het verkoopen
P van allerlei kruiden,, of beweren
nieuwe methodes te hebben tot het vaststellen van
den aard der ziekten: oog endia^ose
J ,
^urineki'ken
enz. — Gewoonlijk
J worden die menschen slachtoffers
der K.,, welke er toch reeds slecht aan toe zin:
J die
te kampen
P hebben met ziekte en armoede,, en dit
maakt het bedrijf
J der kwakzalvers dubbel verf oeiliJ k. ,Onder de bestrijders
der K. bestaat een
neiging
naam
te geven
een
aan aalle
n leelijken
J ken na
g g om dezen
g
ggeneesmethoden,
^ welke door niet in de medicijnen
gestudeerd
hebbende personen
toegepast worden.
P
g
Hierin,, lijkt
zijJ te ver. Ook buiten
J het ons toe,, gaan
g
de z..gofficieels geneeskunde
zijn er personen,
die,
g
P
hoe dan Look in staat zijn
J een of meer ziekten te
ggenezen, waarvan voorbeelden zijn.
J Gevallen van
z.g.
afnemen" vanpijn,van genezingen
g
g
g door
magnetisme
en hypnotisme
enz. zijnherhaaldelijk
$^
YPJ

ggeconstateerd en worden wel verricht door zeer
respectabele
of nagenoeg
g g
P
Ppersonen en vaak geheel
g
belangloos.
Doch van dezen teekent zich scherp
rPaf
g
de figuur
van den bluffenden,^ buitensporige recla^
me-makenden gewetenloozen
kwakzalver,, die volg
komen bewust, waardelooze middelen verkoopt
P
Deze man is een
tot schandelijkhoogeprijzen.
g
misdadiger,
is,, daar de wetgever
J
g ^ die te gevaarlijker
g
hem maar zelden kan straffen.
Kwallen en Poliepen Polypomedusae, klasse der
HoltedierenCoelenterata, onderscheiden zich door-

863. Kwallen.
dat zijJ geen
keelbuis en geen tusschenschotten in
gg
hun lichaam hebben. Met uitzondering
g van de
Zoetwaterpoliep
zijn het alle zeedieren. Zij worden
P P J
verdeeld in drie orden : 1. Schermkwallen; 2. Kwaloliep en; 3. Buiskwallen.
p
rov. in Z.-W.-China, (in het binneng-siprov.
land),217 300 K.M2., 5 426 000 inw. • hoofdst.
Kwes-ling.
keizer van China
China,
Kwang
n9
g Sioe of Kwangsoe,
1875-1908 geb.
Zie verder op
P China
g
g 2 Aug.
(Geschiedenis).
(700 K.M2.,
Kwang-tsjeoe-wan,
^ Ppachtgebied
g 1
g
159.000 inw.) en baai aan de 0.-kust van het schiereil. Lei-ts'eoe
]
, in de Chin.Pprov. Kwan
g -toen
g^ tot
Fr. Indo-China behoorend;, sedert 1902 vrijhaven.
J
prov. van China,, met het esl. HaiKwang-toeng,
g
g^ P
K.M2., 23 696 000 inw. ; hoofdst.
nan, 234 000 K.M2.
Kanton. Verscheidene verdragshavens
en vreemde
g
g ebieden Kwan g-ts'eoe-wan, Fr.; Macao, Port.
Hongkong, Eng.).
(vanaf 1898) Russ. sinds
Kwan-toeng,
g ^ vroeger
g
1905 Jap.
pachtgebied
in Z.-Mants'oeri
]
J,e omvat
PP
g
het Z.W. deel van het schiereil. Liau-toeng,
grin het
N. van de Gele Zee,, 3374 K.M2.
K.M2., 488 000 inw., met
de vesting
g Port-Arthur en de stad Dalni; in
1904-05 door de Japanners veroverd.
prov.
in
Kwei-tseoe niet aan zeeenzende
P
8^
K.M2., 92 67000 inw.;; hoofdst.
Z.-W.-China, 157 200 K.M2.
Kwei-jang,
ziJ
riv. van de
] g, aan de Woe-kiang,
^
Jang-tse-kian8.
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in Centr.-Azië^ aan den N.
Kwenlun,, bergstelsel
gs
rand der hoogvlakte van Tibet, van den Pamir tot
aan de Chin. laagvlakte; tot 8000
M. hoog.
g
Kwartel(Perdix coturnu$ voel
g tot de orde der
Hoenders (fam. der Veldhoenders, Perdicidae) behoorend, lijkt
op
depatrijs,doch is kleiner;
kleiner; trekJ
P
voel.
g
drar9yrum scheik.
Kwikzilver(Lat. mercurius of hy
teeken Hg zeldzaam metaal, komt gedegen
^ g voor
in kleine dropjes,
^e
gp] ^ als zilver- en8goud-amalgama,
g
bonden aan chloor en inz. aan zwavel cineober te
Almaden(Spanje),Idria New-Almaden (Californië),
in den Oeral, in China, Japan,
Mexico en Peru.
p
Door scheik.rocessen
wordt het afgezonderd
en
p
8
in ijzeren
flesschen van 34,5 K.G. inhoud in den
handelebracht.
De `aarli
ksche
productie
bedraagt
g
J
]
p
g
ong. 15000 ton. K. is het eenige
bij e^ dat ^g
8 metaal,
wone temperatuur
vloeibaar is ; in zuiveren toestand
p
bli
blijft
J het zilverwit,^ bij
J —39,5° C. wordt het vast
en rekbaar; het kookt bijJ
C.; het S.G. is 13,6
(in vasten toestand 14,2);
het atoomgewicht
200.
g
Reeds bij
temperatuur verdampt
J gewone
gp
p het langgzaam ; K.-dampen
J zeer vergiftig. In de artsenijp zijn
mengkunde
wordt K. gebrakt
als middel tegen
g
g
g
ontstekin
sYPhilis in de techniek tot
g , inz. tegen
8
het afscheidenvangou
vanoud en zilver uit hun ertsen

voor vuurvergulden, het maken van spiegels,het
vullen van barometers, thermometers, manometers,
,
voor luchtpompen enz. Met de meeste metalen verbindt K. zich tot z.g.g amalgamas.
g
K ffhauser eber e met bosch begroeide bergrag
in het vorstendom Schwarzburg•Rudolstad aan de
Z.• ens der Goldene Aue, tot 466 M. hoog,met de
ruinen van den Rottenburg
g (386 M. in het N. den
burcht K ffhausen (475 M. in het Z. ; bekend door
de saeg van den daar betooverden keizer Frederik
I. Barbaro88a(z. a.) (eigenlijk
g J keizer Frederik II).
Aan de Z.-helling
8 van het K. ten W. van Frankenhausen het Barbarossa- of Falkenburg er hol
(350 M. lang).
g
Kyrie elelson(Gr. Heer 'ontferm U"),b" belsche
woorden, die door de R.-Kath. in de misliturgie
ge
^g
bruikt worden, alsook in verscheidene andereeg
beden; ook (meest in het Duitsch) in de evangelische liturgie
J
g
8 gebruikelijk.
of Kythera,
Kythira
Y
y
^ It. Cerigo,
9^ het meest Z. der
Ionische Eil. behoort tot den Gr. nomos Lakonia,
285 K.M2. 13 000 inw. ; de hoofdpI. K. heeft 1000
inw. Het oude K. was een hoofdzetel van den eeredienst van Aphrodite
(vandaar haar bijnaam
bijnaa
p
y thereia .

Londen.
L, de 12e letter van ons alPhabet in het Hebr.
lamed("),
^^
p
^ bijJ de Grieken lambda; als
handRom.en
8etal = 50, ^in Rom. opschriften
schriften = Lucius, Laelius, Lector, Liber, Libertus,
enz., E =and
P sterling.
g
Laach Maria-Laach, (lat. Abbatia Lacensis), abdij
in het reg.-distr.
Coblenz in de
der Benedicti'ners
J
g
Pruis. Rijnprov.,
in den Eifel; gesticht
in 1093; met
JP
g
Rom. kerk(
kerk1156),
1156) ten 0. daarvan het Laacher meer
K. M. lang;1 K. M. breed, 332 H. A.), krater van
een uitgedoofden vulkaan.
of dorp
dor in de em.
gem.HummelooLaag-Ke
ppel,
en-KePP
el in den Achterhoek van Gelderland, aan
er
de stoomtram Dieren—Terborg;
g had vroeger
gstadsrechten • ten 0. van L.-K. het kasteel Keppel-Ambt.
PPe
Nieuwko0
Nieuwkoop, ggem. in het W. van de prov.
Laag
P
lij Harmelen—Breukelen; 418 inw.
Utrecht aan de lijn
Utrecht,
Lolland Deensch eil. ten Z. van Seeland, 1164K. M 2 . 71 000 inw., vormt met Falster en
andere eil. het ambt Maribo, hoofdP1. Maribo.
Laatste H. Sakramenten. Zie Oliesel.
piëtistisch
sepaLabadie,^ Jean de,^ Fr. mysticus'en
Pa
Y
P
ratist^g
geb. 13 Febr. 1610 te Bour
g GuY enne Jezuiet tot 1639 Y
' in 1650 tot de Herv. Kerk over,
^g
werd in 1660redikant
te Genève, in 1669 te AmP
sterdam 2 Febr.1674est.
g te Altons streefde naar
een Hervorming
g naar het voorbeeld der Papostol.g emeente. Zijn aanhangers, de Labadisten, hielden zich
staande tot on g. de helft van de 18e eeuw, waarna
zijJ langzamerhand
met andere secten samensmolten.
8
Laban kuddenbezitter te Haran, zoon van Bethuél

broeder van Rebekka vader van Rachel en Lea, de
beide vrouwen van Jacob (Genesis 24).
Labarum,^ Kruisvaan,^ in den laat-Rom. tijd de
keizerl. hoofdbanier van het leger.
ZijJ droeg8 sinds
g
Constantijn
de zee
^ den Groote over Maxentius
g van
(312 n. Chr.)) aan het boveneinde het Christusmonoam (z. a.).
gram
Labiaten of Lipbloemigen,
^oote
Plantenfam. in
de afd. der Tweezaadlobbigen, over de gansche wereld versPreid ; de bloemen der L. hebben een buisvormigen kelk, een tweeliPP
i eg bloemkroon, meestal
vier stuifmeeldraden en een 4-deeligg vruchtbeginsel.
vierkant.
is v.
(Zie
Zie fig. 202 8 bij
J Bloem). De stengel
g
Doovenetel
eermunt ^thijm
J m enz. behooren ertoe.
APP
Labienus, Titus Atius Rom. volkstribuun, 63 v.
Chr., was in den Gallischen oorlog
de le g
aat`"van
^,
g
zijd van
Caesar, stond in den burgeroorlog
g aan de zijde
8
J.
^viel in het gevecht
9 streed bi'Pharsalus
p e'us
g
biJ Munda in Spanje
P ^ in 45 v. Chr.
1906
Laboean, Eng. eil. en kroonkolonie (sedert
(
administratief behoorend tot de Straits Settlements)
gelegen
aan de N.-W.-kust van Borneo, 78 K. M 2 .,
gg
inw.).
6 500 in w. • hoofdP1. Victoria (1500
(
geb. te Reims
Labori, Fernand,
> Fr. advokaat>8
in 1860, werd in 1883 advocaat bij
J het Hof van Appèl
PP
te Parijs,
J^ verwierf zich een wereldnaam door zijn
-Drey f us
zaak
pleidooien
in
de
processen,
die
met
de
P
P
samengingen, werd in 1896 lid van de Kamerjan
Fontainebleau.
Afgevaardigden
gden voor
g
Eng.
staatsmagen
Labouchére,^ Henry
y du Pre,
^
g
r^
geb. te Londen in 1831 ; vanaf 1875 een
Publicist^g

LABOUCHÈRE—LAESTRIGONEN.
der leiders der Eng.
partij
g radicaleA
J, aanv. diPlomaat
gedurende
van 1865-1906 lid van het Lagerhuis,
g
^ was g
een twintigtal jaren (tot 1900) hoofdred. van het
weekblad Truth" Waarheid" est. 15 Jan. 1912
te Florence.
e Edward René Le èbre de,
Laboula
t,
, Fr. rechtsgeleerde
en letterkundige
gigeb. 18 Jan. 1811 te
^
Paris werd in 1849 hoogleeraar
Parijs,
aan het ^Collège de
g
France, was van 1871-75 afgevaardigde,daarna lid
van den Senaat,est.
J^ schreef
g 25 Mei 1883 te Parijs,
o. m. het satirisch-didaktischeschrift
g
^^Paris en
Amérique" (1863).
Labrador, N. 0. schiereil. van N.-Amerika, geleen
g tusschen Hudson- en Jamesbaai en den Atl.
Oceaan, 1,3 mill. K. M2.,y ong.10 000 inw. (Eskimo's
en Berg-Indianen), ruwe rotsachtige
>
g hoogvlakte,
g
rijk
het N.O. gedeelte
(18 000 K.M 2.,
J aan etsdieren;
A
g
4000 inw. met zes zendingstations van Moravische
Broeders) behoort tot de Eng.. kolonie Newfoundland; het W.edeelte
behoort tot Canada. (Zie ook
g
op
P Ontdekkingsreizen).
(Gr.),
Gr. in de Oudheid naam voorgeLabyrinth
Lab
Y
bouwen die veel inelkaar loopende kamers
en weinig
g
uitgangen hadden, zoodat de binnenkomenden zeer
licht verdwaalden. Het beroemdste is het L. van
Kreta bijJ Cnossus volgens
de overleveringgg
gebouwd.
g
door Daedalus, als woning
g dienend voor den Minoiauros en het Egyptische^
L. in Fajoem bijJ het dorp
rP
Hawara.— In de anatomie het meest inwendige
g deel
van hetehooror
gaan. (Zie Oor.)
g
Laby rinthico fam. van zoetLabyrinthvisschen
Y
watervisschen in de trop.
gewesten, wier kieuwholte
Ag
in verbindingg staat met een nevenholte, waarin zich
een ademhalingsorgaan bevindt, uit zeer dunne,
concentrisch over elkaar liggende
blaadje
blaadjes bestaand
gg
(labyrinth)
en door het bezit waarvan zij
zij in staat zijn
y
Benig en tijdbuiten het water te leven. Een soort, de
klimbaars, een 0.-Ind. zoetwatervisch, klimt zelfs
met behulp
P der stekels opP het kieuwdeksel tegen
g
boomen op.
P
Lacedaemonië. Zie Sparta.
p
Lachaise, Franfois de, Fr. Jezuiet geb. 25 Aug.
1624 te AixA
de art. Loire), was vanaf 1675 de invloedri'ke
biechtvader van Lodewijk
^ XI V, bestreed
J
de Jansenisten en Hugenooten,
stierf 20 Jan. 1709
1709;
8
zijnlandhuis met tuin lag gaan den Mont-Louis
ouis
te Parijs,
der
J^ werd na zijn
J dood het eigendom
g
Jezuïeten en is sinds 1804 begraafplaats Père

t.achaise .
Laconië, oud landschaP in het Z. 0. deel van den
PeloPonnesus^ ten W. van den Taygetos,
^ besproeid
P
Yg
door den Eurotas, met de hoofdstad Sparta
(z. a.);
P
in het hedendaagsch
koninkr. Griekenland vormt
g
sedert 1899) het Z.W. van L. (met Kythera) den
nomos Lakonia, 1278 K. M2., 62 000 inw., hoofdstad
Gythion; het midden en het Z. 0. den nomos Lakedemonia ; het N. O. het Z. deel van den nomos Arkadia.
Lacordaire, Henri Dominique, Fr. kanselredenaar,
geb. 12 Mei 1802 te Rece Y-sur-Ource was eerst
g
advocaat, werd in 1827 totriestergewijd,
werkte
A
in den beginne samen met Lamennais en Montalem-
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in 1835 onder ^
grooten toeloop
bert, begon
A te
Preg
diken in de kerk Notre-Dame te Paris;
J^ hijJ werd
in 1840 Dominicaner monnik, in 1848 rePubl. lid van
# 0Dominicaner' nale Vergader., in 185
de Natio
provinciaal
van Frankrijk,in 1860 lid der Académie;
P
gest. 22 Nov. 1861 te Sorèze (Tarn).
Lacrimae Christi(Lat. „Christustranen"), kostbare lichtroode wijn
J van de Lacrimadruif opPden
Vesuvius en inerin
e hoeveelheden gemaakt;
in
g g
g
den handel witte en roode wijnen,
uit de streek
rondom het Avernermeer en uit CaA ua afkomsti.
g
Ladach, Z.O. div. van het Grensdistr. van het
Eng.-Ind.
rijk
in het Alpenland
van het
J
g
J Kasjmir,
A
Himalaja- en Karakoroemgeb.,
besproeid
door den
g
A
den Indus.
in den Egypt.
in
Lado,
8YP Soedan,gelegen
^ plaats
A
^g g
het p achtgebied van L.,
L. van 1894 —1910 door Engeg
landeg acht
van den Kongostaat
(48 200 K. M2.
g
P
aan den (Witten) Nijl (Bahr el-Ds'ebel
); in 1875
J
door Gordon g esticht^ was toenmaals de hoofdplaats
P
a
van de Aequatoriaal-Arov, (z. a.).
meer in Europa,
in
a N.Ladogameer,
^ het grootste
g
^
P^
W.-Rusland, 18 150 K. M2., neemt de rev. Wolchow,
Swir en Wuoxen op
P en watert uitsluitend door de
Newa af naar de Finsche Golf.
Ladronen. Zie Marianen.
La Dominiq ue^ Fr. naam van het eel. der Kleine
Antillen Dominica z. a.).
Natal van
Ladysmith,
Y
^ s tad in het W. van de prov.
P
de Unie v. Z.-Afrika, aan de Kliprivier (zijriv. van
de Toegela),
tijden den Z.-Afrig
^ 6 000 inw.; ^werd tijdens
oorlogg van 30 Oct. 1899 tot 28 Febr. 1900
door de Boeren beleerd
echter zonder succes.
g
Oranje-VrijLad brandplaats in de Z.-Afr, prov.
Ladybrand,
J
A
J
staat ten 0. van Bloemfontein en daarmee door een
spoorweg
A
g verbonden.
Laeken (Laken),N. voorst. van Brussel, 35 714
inw. kon. residentiealeis
in 1872 gebouwd,
is na
P
g
den brand van 1 Jan. 1890erestaureerd;
met een
g
prachtig
park),
1. der kon.
A
gP
^ Mariakerk met be^aaf
A
familie, Jardin colonial(sinds 1900).
stond met den nauw met hem beLaelius,^ Ga'us
9
vrienden Scipio
aan de spits
^
p Africanus den Jongere
A
van den voornamen kring,
te Rome ijverde
voor
g^
de invoeringg der Gr. beschaving,
g werd tribuun in 151,
praetor in 145, nam deel aan de verwoestingg van
A
Carthago
g (147-146 v. Chr. was in 140 consul;> is de
voornaamste spreker
in Cicero'sgeschrift:
P
g
»De
amicitia"Over
de vriendschap").
»
Hyacinthe,
Laennec,^ R ené Théophile
^ Fr. genees-p
y
heer,^g
geb. 17 Febr. 1781 te Quimper(Bretagne),hosA
iJi est.
13 Aug.
g
Pitaal-arts te Parijs,
g 1826 te Keelouarnec; uitvinder van den stethoscoop.
P
Laer, Pieter van, Ned. schilder, geb. omstr. 1590
te Haarlem, woonde langen
tijd te Rome, est. in
g,g
1650 te Haarlem, schilderde vooral tafreelen uit
het volksleven Bambocciaden z. a.).
Laertes,
^ v ader van Odysseus,
A Ithaka,
^ woonde op
y
nam deel aan de CalYdonische Jjacht en aan den
Tocht der Argonauten.
g

naam van een menschenetend ren.
Laestrigonen,
g
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volk woonden volgens
de Odyssee
X. 80-132)
zenvolk,
g
Y
het verre Noorden.
in
" ),de 4e Zondaggder
Laetare„Verblijdtu
u"
e (Lat.
, aldus genoemd
omdat de mis
Vas tenhalfvasten
g
(
als dan met het gezang
g „Laetare Jerusalem” Jez.
8
66 :10) begint.
Lafayette, stad in den staat Indiana, in het N. 0.
Ver. Stat. aan de Wabash,, 18 000 inw.
der Ve
afayette Marie Jean Paul Roch Yves Gilbert
L
en staatsman,, geb.
g
8
Motier, markies de,, Fr, generaal
ac (Haute-Loire)
6 Sept.
p 17577opPhet kasteel Chava^
ngton
onder Washington
on
alsen.-majoor
roemg
rijkdeel aan den Am.
onafhank eliJ kheidsoorlo g en werkte te
de jonge
Parijs voor
j
ge
, werd in
republiek,
P 'ek
1789 oPp erbevelhebber van de PariJsche
Tonale
nationale
ggarde, en
redde den Men Oct.
de kon. familie te Ver; hiJ verkreeg
g het
sailles,
opperbevel
over het
PPerb
864. Lafayette.
Y
aan de
Noorderleger
g
Belg.
grens,
kwam
in
verdenking
bijJde radicale
g
g ^ ^
partij, werd inJ,
1792 door de Nationale
p
gVergadering
g
vogelvrij
vog
J verklaard en vluchtte,, werd door de OostenriJ kers ggearresteerd en tot 1797 te OlmutzgeKeizerrij leefde
vangen
gehouden. Gedurende het Keizerrijk
g g
op zijn landgoed
La
an e ; van 1818-24
^g^
g
gPJ
J rustig
een weer na 1825 lid van de Kamer van Afgevaardi g linkerzijde;hij
J
den, deel uitmakend van de uiterste linkerzijde;
werkte bij
PP
J de Juli-revolutie in 1830 alsopperbevelhebber der Nationale Garde voor de verkiezing
8 van
; gest. 20 Mei 1834 te
Lodewijk
p tot koning
^ Philips
gg
Paris.
J
Lafontaine,^ Jean de,^ Fr. fabeldichter,,ggeb. 8 Juli
L
1621 te Chateau-ThierrY in Champagne, zette zich
aan de studie der klassieke letteren
op
zijn 25e jaa
]r
PJ
en de beoefening
g der dichtkunst,
, werd „maitre des
eaux et forks",ater
naar Parijs,
genoot beg
^8^gJ
schermingvan vele aanzienlijken,
J
, werd in 1684 lid
J zij
te Parijs
zijn voorder Academie,
,g gest. Apr.
P
werken zijn
naive) de door onnavolgbare
g
uitmuntende
Cteit en meesterlijkebeschrijving
^^on
tes et Nouvelles en vers" (1665-74) en Fables".
eó.20 Nov.
Selma Zweedsch schrijfster,
L^ erI df^geb.2
te Marbakagard,
g
J
f was van 1885-95 onderwizeren, schreef uitstekende romans : Gósta
Berlin gs
„
g
sa a" (1895), Antikrists Mirakler" (1897), „Jeruzij
salem" 1901)),Kristus
legender"
le der" (1904)
e. a. ; zij
(
„
ontvingg in 1909 den Nobelprijs voor litteratuur,
Laghoeat
((El A9hoeat^ oasenstad in het Z. gebied
g
g
van de Fr. kolonie Algiers,
aan den N. rand van de
8^
Sahara
Sahara, 780 M. boven de zee, ,6 700 inw.; dadelcultuur15
000palmen). L. werd in 1852 door de Fran(
schen veroverd;, is door een spoorweg
P
^
g met Algiers
verbonden.
Lagiden, bijnaam, dien de Ptolomaeën z, a.) ontus, den vader van PtolomaeusI.
eenden aan

Lago Maggiore,
^g ^ L at. L
a9us V erbanus meer aan de
Z. helling
194 M. boven de zee;> het N.
P
g der Alpen,
deel 15 behoort tot het Zwits. kanton Tessin^ het
Z. deel tot de It.rov.
on g
g.
P Novara en Como ; ^
372 M. diep,
P 63 K. M. lang
g, tot 10 K. M. breed 212
K. M2,root;
de Tessin Ticino stroomt er door;
g
ens zijn
zijn fraaie oevers en eil. Borromeberoemd wegen
eil. z. a.).
Lagos.
1) 1861-1906 Eng.g kroonkolonie en P ro g
tectoraat aan de Slavenkust in Opper-Guinea,
aan
PP
de Golf van Benin,, 69 000 K.M2.
K.M2., 1
000 inw. ,
tegenw.
de W. prov.
van de kolonie Z.-Nigeria.
—
P
g
g
De handelsstad L.,^P
op eilanden in de mondingg van
de Ogoen,
L. vesting
g
^ ongg. 73 000 inw. — 2) L.,
g in de
prov.
Algarvië
aan de Z.-kust van Portugal.
P
g
g 8 000
inw.;; verzande haven ; uitvoer van vijgen.
Jg
Lunen(It.),door zandbanken lidij die tot
boven den zeespiegelopgerezen
o erezen
zijn, afgesloten
dee
J ^
8
lender zee, vooral die aan de N.-W.-kust vandeAdriat.
Zee,, vanaf den mond der Isonzo tot aan de delta van
de Po,, temidden waarvan Venetië ligt. De L. aan de
Oostzee heeten hallen, die in Rusland limans,, en in
FrankriJ
k éta^s. — L. heeten ook de gedeelten der
zijn door ringvormige koraal-eil.
zee, die ingesloten
zijn
8
van het En 8 .LahaurEn
( g . Lahore),,
Ind,j
ouvernement Pendsaab en van de div. L.
g
64 416 K.M2., 4659 000 inw.) aan de Rawi 229 000
inw.; vesting,fraaie gebouwen
uit vroegeren
tijd,
J
g
g
universiteit; industrie. L. kwam in 1525 aan het rijk
J
van den Grootmogol,
g ^ werd in 1846 door de Engelg
schenenomen.
g
Geschie.
Laings-nek.
Zie Zuid. -A rik. Republiek
p
g
denis .
Lahn,^ r. zijriv.
van den Rijn,ontspringt
opPden
J
P
Jagdberg
8 ((674 M. in het Rothaargeb. in het Pruis.
g
distr. ArnsbergP
(prov. Westfalen), wordt te Giessen
bevaarbaarover 110 K. M. is 218 K. M. lang en
bevaarbaar(over
mondt uit bijJ Niederlahnstein.
Lahr, stad in het district Offenbur
g^ in het midd.
van Baden; 15 000 inw.
Laibach,
^ r. zij
J riv. van de Save in het Oostenr,
hertogdom
Krain,^ loopt
P door de Adelsberger
g Grot
g
(z. a.) en mondt beneden de stad L. uit.
Laibach,^ It. Lubiana, Slay. Ljubljana,
, het Aemona
7 7
der Ouden,
hertod. Krain in het
, hoofdst. van hethertogd
van Oostenrijk en zetel
van een vorst-bisschop,
P,
aan de L.,
L. 43 000 inw.; veel industrie. Het Laibacher
vorstencongres,
26 Jan. tot 12 Mei 1821, besloot tot
g
onderdrukkin der It. onlusten.
onderdrukking
Lairesse,^ Gérard de,^ Ned. historieschilder enko
P eretser,,ggeb. in 1641 te Luik,
est. 28 Juli 1711 te Am , gest
schrijver van het Groot Schilderboeck",
dat zijn
kunsttheorieën bevatte.
J
Lain twee om haar schoonheid beroemde Gr.
hetaeren; de Oudere(omstr. 410 v. chr.),uit CorinAristippus
the, telde den wijsgeer
Pp onder haar verJg
eerders;; de Jongere
) uit Sicilië, was vo l^ ( omstr. 330)
de vriendin en het model van
g
g ens de eschiedenis
den schilder Apelles.
Laisser faire, (ook laisser aller, laisser passer, d.i.
latenaan
zinspreuk
der z. physiocraten,
die in
):
gPY
P
g
het economisch verkeer volledige
willen
J
g vrijheid

P

LAISSER FAIRE—LA MARMORA.
der overheid.
laten heerschep zonder inmenging
8^g
Lakhnau of Lucknow, hoofdsi der div. L. 31182
van de Ver. Prov. Oudh
K. M2.
M2., 5 913 000 inw.),)
in het N. 0. van Vóór-Indië 264 000 inw. ,prachtige
$ebouwen uit vroeger
g tiJd. Hier werden 10 Juni 1857
a
bij
der Cipayers
de Engelschen
in ggee
PY
J den opstand
g
P
sloten.
het meest
W. der Canad. meren
meren,
Lake Superior,
p ^
het grootste zoetwatermeer der wereld, 83 308 K.M.2
182 M. boven de zee, 300 M.diep,
die met het Huronmeer verbonden door de 96 K. M. lap ge riv. SainteMarie; in de omgeving
J steenkoolg van het meer rijke
g
en kopermijnen.
J
P
groep
Lakadiven Lakkediven
,g
P van
, Lakkhadiven
lage
Preg
8 koraal-eil. in de Ar. Zee,^ tot het Eng.-Ind.
sidentsch. Madras (div. Malabar) behoorend, 1927
K. M2., 10 000 Mohamm. inw. van Ar. oorsprong.
Lakmoes,
^ blauwe, uit be Paalde mossen van de
zeekusten van Europa
P bereide verfstof, bevat de
verfstof azolitmine,, die door water kan worden uitpapier,
a
suiltgetrokken en dient tot het verven van PP
kerwaren enz. Met L.everfd
papier
PP wordt zelfs
g
door de zwakste sporen
van zuren rood gekleurd
en
P
g
het roode door alkaliën weer blauwgekleurd, zoois in de
dat L.-papier een onontbeerlijkhul middel
P
scheik. laboratoria.
Lalande Jos. Jérome Le ra ais de, Fr. sterrenkundige,
11 Juli 1732 te Bourg., gest. 4 Apr.
P
8^ ggeb.
8^g
1807 als directeur der sterrenwacht te Parijs,
t hoofdwerk; „Traité d'astronomie" 1764 .
de,
van Rennenber9 , Zie
Lalaing,
g^ George
gr
9
, graaf
Rennenber9.
graaf
de, Fr.
Lally-Tolendal,
Thomas Arthur,
, gr
,
y
generaal,
Phiné
, ggeb. Jan. 1702 te Romans (Dauphiné),
werd in 1765 opperbevelhebber
over alle Fr. 0.-Ind.
PP
nederzettingen,
g ^ moest 16 Jan. 1761 na een belegg van
tien maanden PondichéryY onvoorwaardelijk
J aan de
Engelschen
overgeven, werd als verrader 6 Mei 1766
g
te Parijs
t onthoofd. In 1788 werd dit vonnis, voornameliJ k door toedoen van Voltaire, vernietigd.
g
(Auchenia
Lama, kameelschaap
p of schaapkameel
p
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der Kameelen behooren en deze familie in Amerika
vertegenwoordigen;; de L. hebben',geen bulten,^ lange
8
spitse
ooren,^ een langen,
lanen rechtoP8
gehouden hals en
P
diep
P
die gespleten hoeven; ^de staart is kort en langgbehaard de vacht lang
zijworden niet veel
g en wollig•^zij
grooter dan een
ezel en leven in
kudden in de bergg
landen van het W.
van Z.-Amerika,
worden tam als
lastdiereneg
bruikt, doch ook
geteeld om hun
vleesch en hun fi'J
ne wol. Men onderscheidt 4 soorten : de g uanaco of
huanaco,, de eigeng en
liJ
ke L.,
L. de vicoenja
7
en de (tamme) alpaca,
aca die uitmunt
866. Alpaca.
door zeer lange,
g,
zeer fijne
en zachte wol.
J
Lama (Tibetaansch »het opperhoofd"),
titel der
Boeddhist.riesters
in Tibet, bij
en Kal^Jde Mongolen
P
g
mukken. Lamaisme de latere hiërarchieke vorm van
het Boeddhisme, inz. zijn omvorminggdoorTson-khapa en diens leerlip gen in de 14e en 15e eeuw. Sedert
dien tijdstaan aan het hoofd der kerk twee opperste
PP
bisschoppen
: de Dalai-L. in het klooster Potala biJ
PP
Lhasa, die de eigenlijke
van Tibet is,, en de.
g
g J regent
Pan-tsjen Rim
J
po -ts he^ die in het klooster Tas'i
Loempo,
P, 215 K.M. ten W. van Lhasa,, bij
J Sigatse,
,
g
resideert en daarnaar door de Europeanen
meest
P
Cesjo-L.
ook Bogdo-L.
g
1
ggenoemd wordt,
^ het geest.
g
opperhoofd,
J
PP
^ maar inderdaad slechts een schijnheerscher.
La Mancha, landschap in Spanje.
P ^' Zie Mancha.
La Manche, Fr. naam van ,Het Kanaal" (z. a.>
en Fr. dePart. (zie Manche, La).
Antoine Pierre Monet de,
Lamarck,^ Jean Baptiste
p
Fr. natuurvorscher,
,ggeb. 1 Aug.
g 1774 te Barantin
(Picardië), werd in 1792 als hoogleeraar
verbonden
g
aan den Jardin des Plantes te Paris
gest. 18 Dec.
Jog
1829; door zijn
' ue" (2 dln.
J PhilosoPhie zoolo^q
1809) werd hij
van Darwin (zie
J een voorlooper
P
Lamarkcisma. Hoofdwerk : Histoire naturelle des
animaux sans vertèbres.")
Lamarckisme, de theorie van Lamarck(z. ald.
over het ontstaan der soorten in het dieren- enlanP
tenri'k,
dieren uit
J leert het ontstaan der hoogere
g
de lagere
vormen ;de daarbij
daarbij plaats
g en eenvoudigere
g
hebbende veranderingen
moeten aan het al- of niet
g
gebruiken der desbetreffende lichaamsdeelen en aan
de levensomstandigheden
worden toegeschreven.
g
g
Het L. neemt slechts de aanpassing
P
g aan,^ kent echter,,
in te
tegenstelling
g
g met het Darwinisme, noch de overerving, noch het begrip
i van den strijd
J om het be865. Guanaco.
staan.
La Marmora, Alonso markies di, It. generaal en
lama), naam van een soort dieren, die tot de familie staatsman,eb.17
Nov.
Turijn
g
J> onderscheidde
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ziohreedsedurendede
veldtochten van 1848, was van
g
Oct.-Dec. 1848 en van Nov. 1849 tot 1860 min. van
oorlog,
maakte zich verdienstelijkdoor de reor anig^g
leger, was in den Krimoorlogg 1855 0 P natie van het le
bij den
P erbevelhebber der It. hulptroepen, in 1859 bi'
veldtocht in LombardiJ e chef van den generalen
g
staf na den vrede van Villafranca tot Jan. 1860 en
ofnieuw na 1864 min.-president, bracht het verbond met Pruisen tot stand, was in 1866 de ontwerP voor den veldtocht, trad af na de
p er van hetplan
nederlaag
verwekte door zijnetegen
gbijJ Custozza,^g
o' p
iu di luce"
Bismarck g erichte geschriften:
^, Un P
g
1873 en I segreti
opzien,
^ di Stato" (1877) groot
g
gest. 5 Jan. 1878 te Florence.
Marie Louis Prat de, Fr.
Lamartine,
rAlphonse
p
dichter en staatsman,eb.
^,
g 21 Oct. 1790 te Maçon.,
voerde door zijn
J eerste verzamelbundels, de dwepoétiques"
(1820 en 1823
p end teers Méditations
,^
q)
P
en Harmonies
poétiques
et religieuses"(1830),een
^,
q
P
nieuwe richting
Y^ in, bereisde in 1832
g in de Fr. lyriek
het 0. („Voyage en Orient", 4 dln. 1835),werd in
1834 lid en een der schitterendste redenaars der
Kamer van Afgevaardigden, stelde zich met zijn
J
Aistoire des Giroridins" (8 din. 1847) geheel
oop
g
republikeinsch
stand
P unt. Na Febr.-omwenteling8
P
van 1848 lid der voorloo
regeering
re eerie en min.
P gi e
van buitenl. zaken, trok hij zich in den herfst
• est.1Mrt.
van 1851 in het pprivaat leven terug;
gg
1869 te Pass y.
Y
Lamb, Charles Eng dichter en schrijver van
verhandelingen
(onder den schuilnaam Elia),
^ggeb.
g
10:Febr.1775 te Londen; van 1792-1825 beambte
der 0.-I.-Coma
ie, g
est.27Dec.1834 te Edmonton
P8n
schrijver van „Essays", Tales from Shakespeare"
enz.
Lamballe, Marie Thérèse Louise de Savoie-Carier der Fr. revolutie, geb.
de,^ een slachtoffer
^ prinses
p
geb
9nan
8 Sept.
met prins
J in 1767 gehuwd
P
g
P 1749 te Turijn,
Louis Alex. Jos. Stanisl. de L. gest. 1769), intendante aan het hof van koningin Marie Antoinette, deelhaargevangenschap; 3 Set.
de vrijwillig
p 1792 in
deevan
g La Force vermoord; haar hoofd werd
g enis
op
p rondgedragen.
p een piek
Lambeaux,: Jozef,^ Belg.
g beeldhouwer,geb. 13 Jan.
1852 te Antwerpen,
^ ^ woont te Brussel; scherpP rea listische beeldhouwwerken : »zegepraal
De ze ge praal van het
licht", „Salvias
Brabo met de afgeslagen hand
^^
van den reus Anti onus" De kus", De menschehike
J hartstochten"(reliëf),enz.
e was in de 7e eeuwg eLambertus, De Heili
9^
durende on gg. 40 jaar bisschopPg
in zijn geboorteplaats
p
Maastricht, was een der apostelen
van Nederland,
p
werd in 708 vermoord door een zwager
pp?
g van Pippijn
van Herstal, die zijn
verstooten had
J eerste gemalin
g
en wiens tweede huwelijkdoor L. veroordeeld werd.
plaats in de P
rovonstan
prov.
CLambèse Lambessa
^ P
tine in Algiërs, 1800 inw.; te midden der bouwvallen van de oude stad Lambaesis, die in den
Numidië was.
Rom. tijdde hoofst. van de prov.
P
Lambeth stadsdeel van Londen, ten Z. van de
Theems; 298 000 inw. ; industrie.
gebrouwen uit
Lambiek,
^ in België
^ een biersoort, ^g

haver, gierst, boekweit enz. door middel van zelfgisting; hi
hijis zeer koppig
Ppgen heeft een zoeten en
tegelijk bitteren smaak.
Lamech, zoon van Methus'aël uithei geslacht van
Kain volgens Gen. 4 : 19 de eerste, die twee vrouwen nam, de vader van drie zonen : Jabal, Jubal
en Tubal-Kain; niet te verwarren met L. volens
g
Gen. 5 : 25 de zoon van Methus'elah
(in Lat. vert.
?
Mathusalam), de laatste aartsvader vóór den Zondvloed en vader van Noach.
Lamennais,^H
u9ues Félicite Robert de,^ Fr schri'J
ver,eb.
g 19 Juni 1782 te St. Malo, werd in 1816
priester; in zijn
J»Essai sur l'indifférence en matière
de religion"
(4 dln. 1817-23) toonde hijJ zich een
g
schitterend verdediger
Je hiërarchie en
p
g der pauselijk
van het herstelde koningschap; sedert J
1830 werd hij
een verdediger
g der revolutie en der democratie,
voorn. in het tijdschrift
L'Avenir" en in de
J
Paroles d'ur, croyant" (1834); gest. 27 Febr. 1854
te Parijs.
J
der Ouden een rondLamia,^ volgens het geloof
g
spokendegeest,
die moeders haar kinderen ontP
roofde: later heetten Lamiën schoons^ spookachtige
vrouwelijke
wezens, die jongelingen tot zich lokten
om hun het bloed uit te zuigen.
g
Lamia, in de Oudheid een stad der Maliërs in
Phthiotis, heette tot voor kort Zeituni, thans
weder L. ; aan de Z. hellingan
het OthrY
s-geb.
g
hoofdsi. van den Gr% nomos Phthiotis, 9700
inw.
Lamische oorlog,
g ^ oorlog
g der Atheners en hun
bondgenooten
na den dood van Alexander den
g
Groots(323 v. Chr.) tegen
g den Maced. rijksbestuurder Antipater
^ tot herwinningg hunner onafhankelijkheld; Antipater, die eerst werd teruggedrongen naar
Lamia en belegerd,
overwon ten slotte bijJ Crannon,
8
Aug.
g 322 v. Chr.
Zie Baardgier.
Lammergier.
9
g
Lamoricière,^ Christophe de,^ Fr. generaal,
^ggeb. 5
g
Febr. 1806 te Nantes, diende vanaf 1830 in Algiers,
nam in 1847 Abd-el Kader g evan g en; werd in 1848
militairouv.
van Parijs,
J was van Juni tot Dec.
g
min. van oorlogg ; in het Wetgevend
Lichaam tegen.g
ge
stander van Louis Napoleon,
daarom bij
d staatsp
J den
greep
^
P van 2 Dec. 1851 gevangen
g g ggenomen en ver bannen • keerde in 1857 terug;
g nam in 1860 het
opperbevel
over de pausel.
troepen,
pp
P
p ^ werd in 18 Sept.
P
bijJ Castelfidardo door de Piëmonteezen verslagen;
g;
g sst. 11 Sept.
P 1865 opP Prouzel bijJ Amiens.
Lamothe(of Lamotte Jeanne de Luz de St. Rémy,
gravin de, Fr. avonturierster,
^ggeb. 22 Juli 1756 te
^
Fontète, naar men meent een onwettige afstammelingg der V alois ^; als hoofdpersoon
in de beruchte
P
halssnoergeschiedenis
31 Mei 1786 tot geese g
lis g^
brandmerk en levenslange
g veroor g opsluiting
P
deeld ontsnapte
5 Juni
Juni 1787 naar Londen, aldaar
p
g sst. 23 Aug.
8 1791.
Lamp
on^che distrikten, residentie in het Z.-deel
van Sumatra, 28231 K.M2., 78 776 inw.(w. o. 146
Europ. en 1186 Chin.);
) hoofd A1. Telok Betong8
de Lam
of Teloek Betoeng,
g,
pon aai. De res.
overigens
vlak en laag,
is in het W. bergachtig,overi
g
8r
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Landbouw, NNijverheid en Handel, Departement
aan de 0.-kust moerassig. Een deel van den bodem
nt
p
benut voor koffie- van, naam van een onzer ministeries, verdeeld in de
Euro P
wordt door de Europeanen
g. Secretarie, Nijverheid
(w. o. ook ScheepBepk ultuur. Het land staat sinds 1856 onder Ned.g e- afd. Al
IJkwezen
Koninkl. Meteor.
zagen wordt tegenwoordig
J
tor.
g door Javanen gekoloni- vaart Visscheri'en
g
Instituut en Mijnwezen ressorteeren),
seerd.
Handel,
e,
udtijds
een stad in het N.W. van Arbeid en Comptabiliteit.
d
De landbouw staat onder
Lampsacus,
der
, ooudtij
ps
aan den Hellespont,
werd in 464 v. Chr. de Directie van den Landbouw.
p
Landen, dorpdoor
in
de geschonken
prov.
Luik,
arr.
aan den
verbannen
Artaxerxes
me,
P Waremme,
p
kruispunt van spoorwegen, 3196
inw. — L. was
Lapsaki,
Themistocles; tegenw.
as
g
, met 2000 inw.
p
stamgoed van Pippijn
Lan,^ gin Zweden de benaming
en
g
pp ^ van L. Voor den
g der 24 bestuurs- oudtijds het
bij^L. zie op
afdeelin en (buiten
de stad Stockholm),aan het slag
a9
p Neerwinden.
(
Landes,
inz. de langs
hoofd waarvan een Landshó di
^steppen;
pP
g de kust van de
r+9 staat.
Lanai, een der Sandwich-eil., 350 K.M 2., 600 Golf van BiscaYe, tusschen de Gironde en
inw. • schapenteelt,
visscherfJ.
P
graafschap
in het Z. van de PYreneën, zich 230
Lanark, Clydesdale,
p
y
^ ^
Schotland, 2283 K.M2., 1 448 000 inw.; steen- K.M. ver uitstrekkende zandvlakten,
ijzerzer
en iJ en loodmijnen,
koolbeddingen,
Jnen^
J ieteg
g^
rijen
en industrie (middelpunt
Glasgow). —De slechts dun bevolkt
P
J
L., aan de Clyde,
hoofdstadL
Y 5900 inw. ; in de na- door de z.g. Parens
Gasco
New-L.,met katoenspinnerijbiJ heid het dorp
J
p
8ners die zich
Tp New-L.
op
en.
p hooge
g stelten over
schap in het N. van den vaak moerassigen
Lancaster of Lancashire
,ggraafschap
Engeland,
4887 K.M2 . 4 826 000 inw. ;• teelt bodem bewegen. —
ng
van het Lancaster-rund;; ijzererts en steenkoolbeddin- Het dep.
p L. 9364 K.
en562
K.M2.) voeden een zeer belangrijkeindu- M2. 289 000 inw.;
(
strie die zich in Manchester concentreert; voor- hoof dst. Mont-de-Marnaamste handelsP1. is Liverpool.
— Koning
g Eduard san.
^
•
867. Steltlooper
P er
Landjuweel,
zij vierden zoon John van Gaunt
IIIaf
1
^ oorspr.
p
g in 1362 zijn
in de Landes.
de
prijs,
uitgereikt
aan
(geb. 1340 te Gent; est.
1399)
het
graafsch.
L.
J
p
g
g
8
Redeals hertogdom ; met John's zoon Hendrik IV be- den overwinnaar in den wedstrijdder vroegere
$
ri'kerskamers
• later het feest,> dat met zulk een wedin 1399 t
steegdeze zijtak
zijtak uit het huis Plantagenet
a9
werd
ging en zeer schitterend gevierd
den Eng.
g
gp
g troon (zie Groot-Brittannië en Ierland). strijdgepaard
1496, Roemersenz. (Antwerpen
van kanselier van o.m. met optochten
Uit dien tijdis de waardigheid
(
^n
P
g
L. die stemgerechtigd lid is van het waal 1507, Gent 1539 enz.).
L.,
het hertogdom
g
vorstelijketitel in het oude D. Rijk,
Landgraaf,,J,
bestaan.
kabinet, blijven
Lancaster. 1) Hoofstad van het Eng.gg
graafsch. erfelijk
J k in het Hessische vorstenhuis, waar de L. van
bij de kust der Iersche zee Morecambe- Hessen-Hombourghem tot 1866 voerde en de hoofL., dicht bi
hem ook nu nog voeren.
baai),aan de Lune 41 000 inw. • havenst., katoen- den der zijlinies
g
Ierland (Geschiedenis).
Landliga,
— 2 Stad in
en zijde-industrie.
2) den staat Penns YlP
g ^ lersche. Zie op
Landquart,
vanië, in het 0. der Ver. Staten, aan de Conestoga^ r. ziJ riv. van den Rijnin het kanton
q
Grauwbunderland in het 0. van Zwitserland, outCreek, 47 000 inw.
uit de gletschers
der Silvretta
e , stroomt
Lancaster,^ Joseph,
^P
g
p ^
p Eng.
g opvoedkundige, uitvinder springt
onderwij (zie Bell-Lancaster- door de Prattigau en mondt uit bijJ Malans, is 43
van het wederkeertg onderwijs
oor-Klosterseb. 25 Nov. 1778 te Lon- K.M. lang;
onderwijs-methode), geb
q
^ smalspoor
PL.
8^ Landquartbahn,
scholen volgens
oop Davos50
richtte talrijke
( K.M.).
Y
g zijn ssysteem
rechtbank
in Groot-Brittannië,in
Landraad, in Ned.-O.-Indië deewone
g
ggbankroet en vertrok in
vonnis in
• est. 24 Oct. 1838 te New-York. voor inlanders. Deze rechtbanken spreken
1816 naar Amerika ,g
p
Lancastersond, zeestraat in de N.-IJszee, ver- eersten aanleg
g over alle civiele en strafzaken, waarbindingusschen
de Baffinsbaai en de Barrowstraat, van de berechting
g niet aan andere lichamen is o P g
gedragen,in hoo er
in 1616 door Bain ontdekt.
g beroepPover vonnissen van re e
serechten. De L. hebben een rechts ggevan het Meer, een held uit g entschapg
Lancelot,^bijgenaamd
Jg
den sag
encYclus van koning
g
g Arthur of Artus en de leerde tot voorzitter en bestaan verder uit eenrifals adviridders van de Tafelronde. Zijn
werd fier, minstens 2 inl. hoofden, een inl.riester
p
J geschiedenis
g
in Middel-Nederl. verzen vertolkt door Lodewijk seur en een hoofd- of adj.-djaksa.
J J
Landsberg
van V elthem en o. m. in 1846 uitge geven door
g
g a n der Warthe^ stad in het reg.-distr.
Frankfurt prov. Brandenburg
Frankfurt,
W. J. A. Jonckbloet als Roman van L."
g (in het midd. van
Lanciano, stad in derov.
Chien in het 0. van Pruisen ; 39 000 inw. • wolhandel.
p
geb. 7
Landseer, Sir Edwin, Eng.
Midd.-Italië;> 20 000 inw. • zijdeteelt,
weverij.
g dierenschilder,^g
J
Pfalz, Mrt. 1802 te Londen, werd in 1831 lid der LondenLandau, stad in het Beiersch reg.-distr.
g
; vanaf sche Academie, ggest. 1 Oct. 1837 te Londen. Als
18 000 inw.;>
machinefabriek, ijzergieterij
hij ook de bronzen leeuwen
p hij
1291 vrije
J rijkksstad, van 1648-1816 Fr., in 1688 beeldhouwer schiep
door Vauban versterkt, tot 1867 D. bondsvesting.
g van het Nelsonmonument te Londen. — Zijn
II

9
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broeder Charles L. historieschilder, geb. 1799,
8est. 21 Juli 1879 te Londen.
(graafsch.
Landsend,^ Z .W. landtong8 van Engeland
^
g
Cornwallis 18 M. hoog; 5° 47' W.L. v. Greenw.
in de
emeinden vergadering
Landsgemeinden,
g
8 der burgers
g
Zwits. kantons Uri Unterwalden Glarus en A PPen zell tot afdoening
en aan8eg
g van der verkiezingen
legenheden,
^
^ de wetgeving
8 8 betreffend.
Neder-Beieren,
Landshut,, stad in het reg.-distr.
Lan
g

In ons land behooren tot den L. allen die zijn
vrijgesteld van militiedienst wegens
broederdienst,,
g
kostwinnerschapP enz. • allen die deelgenomen hebben
aan de loting,doch niet zijn in edeeld ; allen, die,
na volbrachten dienst bijJ de militie of de landweer
uit den dienst zijn
en ten slotte uit
J ontslagen
g
de vrijwilligers.
De dienstplicht
bij
^ den L. eindigt,,
^
g
behoudens heteval
van oorlog^of mobilisatie, met
g
31 Juli van het jaar, waarin men 40 jaar wordt. De

868. Landsknechten.
in het Z.O. van Beieren, aan de Isar, 24 000 inw.
van 1800-26 zetel eener. hoogeschool
(thans te
8
Munchen .
.. :
Landsknecht of Langknecht heette in de 15e en
de 16e eeuw in Duitschland een krijgsknecht,die
bij
eorga^1 het voetvolk diende. De D. L. werden g
niseerd door keizer Maximiliaan I en zijn
) veld. ZijJ werden aangeworven
heer Georg
9 von Frundsber9
8
door veldoversten, verdeeld in vaantjes" van 400
man, waarvan 10 á 16 een regiment vormden. Hun
hoofdwapen was de spies; later werd de helft met
vuurroerenewa
^ Aend. De L. dienden ook in het
buitenland en somwijlen
zelfs teen8 Duitschland.
De naamin
^8de 17e eeuw teloor.
Landskrona, havengit. in den Zweedschen kin
Malmó aan de Sond, 16000 inw.; industrie, handel.
gem. in N.-Holland ten N. van AmLandsmeer,
^ g
sterdam, 2488 inw.; overstroomd in Jan. 1916.
Landsting,
Landstin de Eerste Kamer van den Deenschen
Rijksdag.
Landstorm, dat deel van de mannelijke bevolking
8
van eenig
8 of tot
^ land,
^ hetwelk niet tot het leger
de marine behoort maar toch in oorlogstijd tot
de verdedigingdes lands kan worden opgeroepen.

L. wordt uitsluitend ingeval
van oorlog gof oorlo 8ug
gevaar tot den werkelijken
dienst opgeroepen.
g
J
Landverhuizing.
g Onder het art. Bevoikin988tatietiek 8aven wij
ee ' e cijfers
betreffende L. De o
J
^op
blz. 131 voorkomende tabeleeft
het aantal land8
verhuizers uit Nederl. havens vertrokken, waarvan
maar een zeer kleingedeelte Nederanders waren.
bij
Landweer. Behoudens de uitzonderingen
g
J de
wetemaakt,
gaan
bijJ de
8
g in ons land de ingelijfden
^J
militie te land, die daarbijJ den bijJ de wet bepaalden
P
diensttijd
diensttijd hebben volbracht,
g van dienst^ opden dag
eindi^g
' J
over bij de L. Voorts behooren tot
wettelij voorschrift, een
de L. zijJ die, ingevolge
g
ge wettelijk
militie-diensttijd moeten volbrengen;
gden militie-diensttijd
g ,
zij, die daarbijJzijn
zijngeplaatst,
^en zij,J^die daarbijJ vrijJ
8P
willigienstnemen.
De
dienstplichtigen
bi'
de
L.
gbij
worden bestemd voor den dienst van het wapen
of
P
het dienstvak, waarvoor zijJ in het leger
zijn geoefend.
gg
Zï die bij Jde pantserfort-artillerie
Zij,
hebben gediend,
P
g
worden bij
der L. ingedeeld.
J de vestingartillerie
g
g
De diensttijd
bij
de
L.
duurt
zeven
jaren,
doch
]
J
J
voor hen, die langer
8 tot dienst bijJ de militie verplicht
rP
eweest
zijn dan tot den lsten Aug.
^ van het jaar,
] aar
J
waarin een achtjarige dienst is of zou worden vol-

LAND WEER—LANGEOOG.

Land van bestemming.
g

Aantal uitgezeilden.

Jaren.

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1)

131

Totaal
aantal
landverhuizers.

HierbijJ
waren
Nederlanders :

N.-Amerika

Z.- en Centr.-Am.

Totaal

Nederl.

Totaal

Nederl.

Totaal

Nederl.

53 590
49 854
56 880
50 954
62 402
20 545
50 318
64 188
43 838
72 609
87 813

2 963
2 440
2 297
2 548
4 393
3 030
2 939
3 220
2 638
21bó
2 330

52 fl58
49 237
55 911
49 394
59 999
16 715
43 700
61 325
40 595
67 658
82 767

1)
2 424
2 282
2 509
4 331
1 848
1 703
2 984
2 364
1 803
2100

614
278
526
577
402
2 126
5 715
2 627
3 226
4 362
6 052

1)
—
—
29
59
1 176
1 223
227
267
352
226

18
32
15
10
43
48
13
12
7

1)
16
15
10
3
6
13

4

4

Afrika

9
7

Voor dit jaar
ontbreken de gegevens.
J
^$

bracht, telt de tijd,
J langer
J de militie8eJ, dien zij
8 bij
diend hebben, in mindering
bij de L. Is de Staat
8J
in oorlog of in andere
buitengewone
omstandig8
8
heden dan kan een jaarlijks
te vernieuwen wet de
]
dienstplichtigen bij
bi de L. tot langeren
dienst verg
1909 telde de L. voor het
]
P lichten. In het jaar
eerst het maximum aantal lichtingen.
g
Uit hetersoneel
der L.-afdeelingen
P
g worden
L.-infanterie á 925 man
]
g eformeerd: 48 bataljons
44 compagniën
L.-vesting -artillerie à 185 man.
p 8n
Voorts een zeker aantal afdeelingen
pontonniers,
^ P
genietroepenp
en hospitaal-soldaten.
Lan
ge
^ Helene D. voorvechtster der vrouwenbewe^
' geb.
werd in 1876
P 1848 te Oldenbur g,
g ^ g 9 A ril
hoofd eener kweekschool voor onderwijzeressen
te
J
Berlijn,
J^ sedert 1902 leidster der Al g.
g D. Vrouwenvereen^
' g ggeeft het maandschrift »Die Frau"
uit.
Langbroek,
in Utrecht ten N. van Wijk
^ gem.
g
g
J bijJ
Duurstede, 1305 inw.
Lange,
^8geb. 11
g , D aniël de, N ed. toonkunstenaar,
Juli 1841 te Rotterdam, was van 1859-1863
leeraar in cello-sP el te Lemberg
g in 0.-Polen, van
1864-1870 organist
bij
te
J de Protest. gemeente
8
g
Paris
J^van 1871-1878 leeraar aan de Muziekschool
van de afd. Amsterdam der „Maatschappij
^^
pP J tot bevorderinger
Toonkunst", werd in 1878 secretaris
g
dier Maatsch • in 1876 muziekverslaggever
van
gg
het Nieuws
v. d. Da "
»
g^vormde tot tweemaal toe
een Ned. à-ca Pella-koor ^waarmee hijJg
grooten roem
behaalde volgde
in 1895 Frans Coenen op
g
P als dir.
van het Conservatorium en van de Muziekschool;
componeerde tal van liederen, enz.; vestigde zich
eenige
jarengeleden in Amerika.
g
in Z.-Afrika, in het Z. van
Lan
^ gebergte
gen
^ eber
8
derov.
de Groote
P Kaap Pde Goede Hoop,
P^
Riv. en de Breede Riv.

Langeland,
, tot
^ e ll. tusschen "nen en Laaland,
g
het Deensche ambt Svendbor8behoorend 275 K.M2.
19 000 inw. • hoofdstad en haven Rudk'óbin
3500 inw.
gem. in de Belg.
Langemarck,
prov.
rov W.-Vlaan^ g
g
gP
deren ten N. van Yperen,
5415 inw.
P
in het reg.-distr.
Breslau, in
Langenbielau,
Lan enbielau dorp
rP
g
het Z.O. van Pruisenrov.
Silezië aan de RotP
wasser, 19 000 inw.; textiel-industrie.
Langends k landstreek in N.-Holland, ten N.
van Alkmaar, waartoe behooren de dorpen: BroekoP-Lan gendi J>
k Z.-Scharwoude,> N.-Scharwoude en
Oudkarspel.
Belangrijke
groententeelt, inz. kool.
$TJ ^
P
geb.
Langendi k^ Pieter van,^ Ned. blijspeldichter,
^g
JPe
25 Juli 1683 te Haarlem,est.
18 Juli 1756 ald.,
g
schreef Don Quichot of de bruiloft van Camacho"
(1699), Krelis Louwen"(1711),De Wiskunstenaars of 'tevluchte
juffertje" (1715)) enz,
g
Erfurt in het
Langensaiza^ s tad in het reg.-distr.
g
Z. van Pruisenrov.
Saksen),
de Salza zi Jriv.
P
van de Unstrut, 13 000 inw.; katoenindustrie; 17
April 1813 versloegen de Pruisen er de Beieren,
27 Juni 1866 had er een treffenlaats
tusschen
p
de Hannoveranen en de Pruisen die verslagen
g
werden. Het Hannoveraansche leer
g moest echter
29 Juni d. a. v. capituleeren.
P
Langenscheidt Gustav, D. taalgeleerde en uitest.
^ggeb. 21 October 1832 te Berlijn,
gever,
J^ ald.gest
Nov. 1895,^g
gaf met Charles Toussaintg est.
1877) uit : Franz. Unterrichtsbriefe zum Selbststudium Erwachsener"(1856),waarmee de „Methode Toussaint-Lang enscheidt" tot het aanleeren
van talen door zelfoefeninggburgerrecht
verkreeg.
g
g
Langeoog, Noordzee-eil. aan de 0.-Friesche kust,
tot het Pruis. re8.-distr. Aurich behoorend, 18 K.M2.,
400 inw. ; zeebad, hospitium
voor geestelijken
en
g
J
P
onderwiJzers.
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LANGE PARLEMENT—LAOCOON.

Lange
g Parlement,^ Het,^ het door koning
g Karel I
van Engeland
in 1640 samengestelde
parlement,
8
P
g
hetwelk in 1648, na uitwerping
Yt
P g der Presbyterianen,
werd aangeduid
en in 1653
als Romp-parlement
pp
8
ewaP enderhand uiteen werd
re
door Cromwell g
g edtesaven. Monk riep
P het 21 Febr. 1660 opnieuw
P
men waarna het Karel II terugriep
^P en zich 16 Mrt.
1660 ontbond.
gem. in Z.-Holland, aan de Lek, tegenLangerak,
^ g
g
gen
over Schoonhoven, 949 inw.
Arnsberg,
Lan^erteld^ dorp
P in het reg.-distr.
g
g^
het W. van Pruisenrov.
Westfalen), 15 000 inw. ,
fP
knoopenen kantfabrieken.
P
in het 0. van Z.-HolRui e Weide,
Lang Ruige
^ gem.
g
land tusschen Gouda en Woerden, 625 inw.
Langweerder
Wielen,^ lang
g meer in
g en bochtig
g
het Z.W. van derov.
Friesland,^ in deem.
gem DoniaP
Lang kat de meest N. afd. van de residentie 0.kust van Sumatra ; in den laatsten tijd van veel
belang
P
g door den uitvoer van tabak en petroleum;
een deel van hetebied
wordt ingenomen
door het
g
g
rijkje
en Onderhoorigheden,
onder bestuur
g
g
J] Langkat
d afd. is Tandvan den sultan van L. ; hoofdP 1.der
'oengP
oera met 3612 inw. w. o. 51 Europ.
P en 938
]
Chineezen.
Oviedo, in het N.
Langreo,
P
g ^ ggemeente in de prov.
van Spanje (Asturië), 19 000 inw. ; ijzergieterij,
steenkoolmijnen.
Langres,
P Haute-Marne, in het
g ^ stad in het dep.
0. van Frankrijk,
op het
J ^ aan de Marne,^
Pijzerrijk
us
M. 9000 inw.; indg tot 608 M.),
pplateau van L. (hoogte
trie; versterkt legerkamp; overwinning
g der Duitschers 16 Dec. 1870.
g, bijJ de Chin.
Lang-son,
^ s tad in N.-0.-Tonkin g
g
grens; in Febr. en Maart 1885 werd hiergevochten
g
gr
tusschen Chineezen en Franschen.
N.-Brabant, ten Z.
Langstraat,^ streek in de prov.
P
van het Land van Altena en het Land van Heusden, tusschen 's-Hertogenbosch
en Geertruidenberg.
g
g
de Middeleeuwen de benaming
Lan ue d'oc, in g
der Proven aalsche taal Proven . oc = ja); in tegenstellin
g tot de Lav9 ue d'oïl, de N.-Fr. taal
(oil = oui = 'a
J).
Languedoc,
J
, v oorm. Pprov. in het Z. van Frankrijk;
g
45 800 K.M 2 . >• hoofstad Toulouse; thans de depart.
P
Lozère Gard, Ardèche, Aude, Hérault, HauteGaronne, Tarn-et Garonne, Tarn en ook nogg deden
van Haute-Loire en Ariège
g omvattend. Kanaal
van L. = Canal du Midi(z. a.).
Lannes, Jean, hertog
g van Montebello, Fr. maarschalk^ geb.
11 Apr. 1769 te Lectoure (dep.P Gers),
gP
nam in 1792 dienst,ging
p
^ g g in 1798 met Napoleon
naar Egypte;
gYP behaalde 9 Juni 1800 bijJMontebello
de overwinnin
g^• werd in 1804 tot maarschalk en
hertogg van Montebello verheven, onderscheidde zich
werd
van 1805-9 in de oorlogen
van Napoleon,
p
g
22 Mei 1809 bij
gest. 31
J AsP ern zwaar gewond,
g
Mei te Weenen.
Lannoy,
Y^ Fe rdinand de,ggeb. in 1510 in Italië,
werd in 1573 door Requesens aangesteld tot stadvolgend
houder van Holland, welk ambt hijJ in het vol
gen

'aar neerlegde; est.
in 1579
op het P
kasteelJ
bij
jaar
g
^g
Dole in Frankrijk.— Philips
psde L. heer van Beauvoir, was krijgsman
in S . dienst,^bij
J gP
J het begin.
g
van den 80-Jarigen
gouverneur van Vlisg Oorloggg
singen en Middelburg,
g werd in 1573 door Alva tot
admiraal benoemd, trachtte met Mondr
.Mondrago
on samen
tevergeefs Zeeland
voor den Koning te heroveren,,
g
gest. in 1574.
Lansdowne, William Petty, graaf Shelburne, markies van, Eng.
g 2 Mei 1737, was
g staatsman; geb.
van 1766-68 lid van het min.-Chatham heftig
g teg tinstander van de ministerieele oorlogspolitiek
teen
g de N.-Am. koloniën leidde in 1782 als
staatssecretaris van buitenl. zaken de vredesonderhandelingen
in, bracht in 1783 met Pitt het coalitieg
ministerie ten val,est.
J achterg 7 Mei 1805. — Zijn
kleinzoon Henry
ry Charles Keith-Fitzmaurice, markies van L.
,ggeb. 14 Jan. 1845, was van 1872-74
onder-staatssecretaris in het min. van oorlog,
g^
1880-82 Ind. ambtenaar, werd in 1883ouverg
neur-generaal van Canada, van 1888-93
— onderkoningan Indië, werd
in 1895 min. van oorlog,
g,
van 1900-1905 min. van buitenl. zaken.
in het
Lansing,
g, hoofdstad van den staat Michigan,
g
N.O. der Ver. Staten, aan de Grand River; 31 000
inw.
Lansingburg,
g^ stad in den N.-Am. staat New-York,
aan den Hudson; 13 000 inw.
Kan-soe, in het
Lan-tsjeoe,
l ^ hoofdst. der prov.
P
midd. van China, aan den r. oever der Hoangho;
g
500 000 inw. ; handel, vooral in Mon g.
g bontwerk.
Lanuvium stad in het oude Latium, ten Z.O.
van Rome (aan den Appischen
Weg),beroemd door
PP
de lente-feesten ter eere van Juno Sospita • thans
Civitd Lavinia.

Lanzarote,: het meest 0. en laagste
^ der grootere
gr
Kanarische Eil., vulkanisch, 806 K.M2. • 18 000
inw. ; hoofdst. en haven Arrecife.
der
Tai-volken beLao ^ Laos) , een tot de groep
^ Per
hoorend volk aan den middenloop
P der Me-kong in
N.-Siam en in het Fr.rotectoraat
Laos. De L. in
P
het W. tatoueeren zich en heeten daarom Laop^u
dam c ,Zwartbuikig e L.").
Laodicea, in de Oudheid een stad in het Z.W.
van Phrygië
Eski-Hissar door Antiochus
Y8 (tegenw.
g
II (261-246 v. Chr.) gebouwd.
— L. ad mare.
g
Zie Latakieh.
te Troje,
Laocoon, zoon van Antenor,
^ priester
P
],
waarschuwde zijn
voor het houten
g
J landgenooten
verborg;
J dit vijanden
J
Paard der Grieken,^ wijl
g^hijJ
werd daarvoor met zijn
J twee zonen door twee
monsterachtige
die uit zee opkwamen,
g slangen,
g
P
gedood.
edood. De beroemde antieke Groep
p van L.(fig.
g 869),
waarschijnlijkin de 2e eeuw v. Chr. door de RhodePol yd
sische beeldhouwers Agesander,
en
9
y
Athenodorus vervaardigd,
g in 1506 te Rome g evon den, thans in het Vaticaan ; een in 1906 mede te
Rome ontdekt fragment van den r. arm vertoont
een sterke buiging
J
g
g der gebruikelijke
g
g g in tegenstelling
reconstructie. Naar dezeoe
n9' zijn
gr Pnoemde Lessing
verhandeling
grenzen der schilderkunsten
g over de ^
derëzie.
Po

LAOMEDON—LAPPEN.
Laomedon,^ zoon van Ilos,^ koning
e
g van Troje,
l^
hield PoseidonNeptunes en Apollo
het bedongen
p
g
loon van den herbouw der muren van Troje en
het hoeden der kudden. Het zeegedrocht,
zij
g
^ dat zij
tot straf opp hem afzonden en waaraan L.'s dochter
Hesione moest wordeneofferd
werd door Heracles
g
Herculesggedood. Toen L. echter ook zijn
J woord
brak tegenover
Heracles,
hij door dezen
^ werd hij
g
verslagen
met zijn
g
J zonen Priamus uitgezonderd).

869. GroepP van Laocoon.

Laon, versterkte hoofdst. van het dep.
P Aisne,
in het N. van Frankrijk,16 000 inw.;> kathedraal
Notre-Dame lle en 12e eeuw); industrie. — Hier
onbesliste slag
g tusschen Blucher (die over 2-voudige
g
overmacht beschikte) en Napoleon
9 en 10 Mrt
p
1814; 9 Set.
P 1870 liet een Fr. onderofficier de
citadel in de lucht vliegen,
na de bezettingg ervan
g
door de Duitschers.
in Achter-Indië, ten 0.
Laos,^ Fr. protectoraat
P
van de Mekong,
g 255 000 K.M2., 632 000 inw.;
ingedeeld
in 14 commissariaten,^ hoofdst. Loean g in
g
Praban gin het N. ; sedert 1893 Fr. ; de opperresident
PP
j
van L. (die sedert 1901 te Wieng•tsan
aan de
Mekong
van Fr.
g
g
g zetelt) staat onder den gouv.-gen.
Indochina.
Lao-tie (Lao-tse), Chin. theosoof, leefde in de 6e
eeuw v. Chr.
Chr., schreef het beroemde boek: stTa6.
teh-king" Het boek van het tad en van de deugd").
g
en ethische oerHet tad is het kosmische, logische
g
beginsel en de leer van L. een soort mythisch
Y
pantheisme.
ois de Galaup,
Lapérouse,
p, ggraaf de, Fr.
^
^ J ean Fra
aP
zeevaarder geb. 22 Aug.
zeevaarder,
g 1741 te Le Guo bijJ Albi,
ging in 1785 op
P bevel van Lodewijk
^ XVI met twee
gg
scheen
A een reis om de wereld ondernemen, deed
in 1787 tusschen Noord-Japan,Korea en KamtLapéé(Straat van La
s'atka
gewichtige
^
g
g ontdekkingen
g
ging
g in 1788 naar Australië en kwam door een
^.^
schipbreuk
om bijJ het eil. Wanikoro (ten N. der
P
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Nieuwe Hebriden hetgeen
eerst in 1826 ontdekt
g
werd. De ^,
VoYa ge autour du monde" (4 dln, 1797
werd naar dagboeken
van L. bewerkt.
g
zeeën te tusschen de eil.
La rouse^ Straat van,^ zeeëngt
en Sachalin, verbindt de Zee van Ochotsk
met de Japansche
Zee, 40 à 46 K.M. breed.
p
hoekige
Lapidairschrift soort Lat. schrift,^ van hoekten
navolging
gedenksteenen
g g der inschriften oppg
(Lat. lapis). La
ru
Lapidaire
stijl,
p
J^ de beknopte
P uitdrukking
swi's,
eigen.
J aan de oud-Rom. opschriften
P
g
Laplace,
La lace P ierre Simon, m arkies de,^ Fr. wiskundige
g
ge,geb.
en
eb. 28 Mrt. 1749 te Beaumonten-Augge (Calvados), ald. leeraar in de wiskunde,
werd in 1803 kanselier van den Senaat te Parijs,
in 1817 tot markies verheven;est.
g 5 Mrt. 1827 te
Parijs;
Paris; ontwikkelde tegelijk met Kant een kosmische theorie (zie Kant-Laplacesche
theorie) in zijn
zij
p
werk .Mécani
^,
que Céleste" (1799-1825).
in N.-Europa,
Lapland,
, gebied
p
g
p^ omstr. 400 000
K.M2., 100 000 inw. (Zweden, Lappen,
Noren,
pP
Finnen, Russen, Kareliërs ; het N. en N.W. behoort tot Noorwegen
(Finmarken, z.a.. het 0. tot
g
ZwedenPn
Zweden( Lapmarken
La marken, de lans Norbotto en Wester115 885 K.M2.; 60 000 inw.), het N.O. tot
Ruslanda
( het N. van Finland {(z.
z a.)} met het schier eil. Kola, z. a.).
het aestuarium,
La Plata,^ R io de,^ eigenlijk
g J
^ gevormd door de vereent
in van de Parana en de
gg
Uruguay, 320 K.M. lang,
gbijJ Buenos-Aires 40 K.M.
en meer naar zee 220 K.M. breed; ook heteheele
g
daartoe behoorende stroomgebied
(op
g
p een na het
grootste van
Z.-Amerika),
e 3700 K.M. lengte
gte
der bevaarbare deelen van het rivierstelsel 130 000
K.M., stroomgebied
3
000 K.M2.;^ eenigste
g
g
oede haven
Montevideo, overigens
slechts open
^
g
p en
reedenBuenos-Aires
e.a.).
(
La Plata. 1) Hoofdst. der Arg
rov.
prov.BuenosAires, met de haven
havenpl
1. Ensenado en de voorstad
95 000 inw. ; haven, sterrenwacht, museum
(in 1882esticht).
— 2)) C iudad de L.P.,
P. oude naam
g
van Sucre(z. a.).
La Plata-landen, de tot het stroomgebied der La
Plata behoorende Z.-Am.
Staten Bolivia
(het Z.O. deel),
Brazilië(d
Braziliëde Z.
Z. 0. staten), Argentinië, Uruguay
g Y
en Paraguay;
g Y;
de laatste drie,
die ereheel
g
toe behooren,
heeten ookeg
zamenli
J k La
Plata- Staten.
Lappen volksstam in N.Rusland Fin870. Lappen.
land, Zweden
en Noorwe g en ^ tot den Finsch-Ugrischen
^ en taal-

134

LAPPEN—LASKARIS.

stam behoorend; klein (1.3 tot 1.6 M. , vui elseg
laatskleur, zwart haar, ronde schedel, ietwat scheeflatte neus ; naar hun levensstaande oo
g en, platte
Woud-L. en V inch-L. in
wijze
9
J verdeeld in Berg-L.,
heteheel
circa 25 000. Zij Jnoemen zichzelf Same.
g
Lara, staat in het N. van Venezuela, 24 085 K.M2.,
190 000 inw.; hoofdst. Barquisimeto.
fl
Lara Kidoel, Ratoe, door de Javanen vereerde
geest,
eest die voorgesteld
wordt als de koningin
g
g der
zee ten Z. van Java en van de rotsachtige Z.-kust
de zwaluwnestklippen
PP staan onderhaarbescherming.
8
1) Stad in de prov.
Santander, in het N.
Laredo.
Lar
P
van Spanje,5100 inw. ^ ; haven,
^ visscherï
J . --2)
Stad in den staat Texas in het Z. der Ver. Staten,
aan de Rio Grande del Norte, 13 000 inw.
Zutfen van de prov.
Laren,
s ggem. in de graafsch.
g
P
rp aan den
Gelderland 4473 inw.; zeer oud dorp
tramweg
g Deventer—Lochem; station van den
spoorweg
g
P
g Zutfen—Hengelo.
N.-Holland 1 uur ten
Larengem. in de prov.
Laren,
P
N. van Hilversum, 4022 inw.; aan de stoomtram
Hilversum--Naarden • veel vreemdelingenverkeer
g
in den zomer.
Lans Lat.t enk. lar),tbij de Romeinen de beschermgoden
der gezinnen,
huizen, straten, kruisg
g
ween
g steden enz. • > vooral
huisgoden (L.
( amiliare8 : zielen van vrome afgestorve•
nen, die over hun vroegere
g
woning
g bleven waken, wier
beeltenis in hout of steen
zich in huis, soms in een aParte kapel
P (lararium) bevond.
In de antieke kunst werden
zij
als jonge
^ voorgesteld
g man8
nen, met een krans van laurierbladeren om het hoofd,
ggekleed in een korte tunica
en een als beker dienenden
871. Lar.
hoorn in de hand houdend.
De nevenstaande g
geteekendnaar een bas-reliëf
. is eteekend
in het Vaticaan. Men vindt de L. telkens weer
afgebeeld
op
in Pam 'i P de muren der huizenPompeji,
g
woonlijk
J twee, een aan elke zijdevan het altaar,
en in dezelfde houding.
rgere orde waren
hooge
g Van hoo
Penaten, de beschermgoden
der familie, ook bijJ
g
verandering
g van
woonplaats.
P
d
Lariks of lorkenboom behoort tot
de naaldboomen,
verliest echter telkenjare zijn bladeren en verdraagt
snoeien beter dan
anderenaaldboomsoorten. De 9 ewone
L. ( Larix europea,
p
fi
.872 a. tak met
fig.872
langen korte uitsPruitsels b. tak
872. Lorkenboom.
met mannelijke

1

en vrouwelijkebloesems, c. dekblad, d. overlang ache doorsnede van een korte spruit,
p
e
e.
rijpe vrucht f, schub van een vrucht met
zaadje alleen) is inheemsch in degezaadj
zaadje,
e g. zaadje
beren van Midden-Europa,
P^ levert duurzaam
hout, dat rijk
J is aan hars, ^ verder de z..g Venet.
terpentijn en in Z. landen het L.-manna of
manna van Bria
^ on(een extract uit de knoppen).
Larissa, T. Jenis'ehr, hoofdst. van den -Gr.
nomos L. (4202 K.M 2 ., 95 000 inw.; in het oude
Tbessalië aan de Salamvria Peneus 18 000 inw. •
tot 1881 Turksch.
Laristan,^ landschap
P in het Z. van Perzië 59 468
K.M2 ., ongev.
90 000 inw. ^• hoofdst. Lar;
Lar; haven
g
Lin eh (ten W. van Bender-Abbas).
Lingeh
— Fran^is
Larochefoucauld, oud Fr. geslacht.
g
X!, hertog
,ggeb. 15 Dec. 1613, nam deel aan de
g de L.
onlusten der Fronde; hij
J maakte zijn
J woning
g tot
de verzamelplaats
van alle schitterende vernuften
P
uit zijn
tijd,est. 17 Mrt.1680; zijnMémoires de
Jg»
la *once
d'Anne d'Autriche" (1662) geven
een
g
g
voortreffelijke
zijn tijd,
J
ggeschiedenis van zijn
J^zijn
^
,^ Maximes et réflexions morales" (1665) zijn
11 een
voorbeeld van klassiekroza.
P
Larochecq
a uelein Henri Duverger,
graaf de,
g
g eb. 30 Aug.1772 stelde zich in 1792 aan het hoofd
der royalisten
in de Vendée,^ viel 4 Mrt. 1794 bij11
Y
Nouaillé. -- Zijn
Zijn broeder Louis Duverger,
g. markies
geb. 29 Nov. 1777, leidde in 1813 en in 1815
de L.
^ g
de royalistische
beweging
in de Vendée en sneuvelde
Y
^S
ald. 4 Juni 1815 bijJSaint-Gilles.
La Rochelle. Zie Rochelle, La.
La Roche- sur -Yon. Zie Roche-sur-Yon, La.
en
Larousse,
^ Pierre, Fr. woordenboekschrijver
J
uit8ever, geb.
23 Oct. 1817 te Toucy,
8
Ygest. 3 Jan.
1875 te Parijs;
J hoofdwerk »Grand dictionaire
universel du XIXe siècle" (15 dln. 1864-1876,
1. .
met 2 suPP
Larven noemt men bijJ de dieren, die in hun ontwikkelingen
gedaanteverwisseling
de
g
g
g ondergaan,
g
vormen waarin zijJ zich voordoen na het verlaten
van het ei.
Las Casas, Fray
y Bartolomé de,
^ SP. philanthroop,
P
P,
geb.
in 1474 te Sevilla, ging
g
gg in 1502 naar Amerika,
arbeidde aan de verbetering
g van den toestand der
inboorlingen,
P van Chiapas
g ^ werd bisschop
P in Mexico,
gest. Juli 1566 te Madrid. ZinJ menschlievendheid
bewoog
in de Am.
g hem voor te stellen Negers
g
mijnen
te laten werken in plaats
van de Indianen,
mi
J
P
die onder dit werk bezweken, wat de oorsprong
P 8
was van den lateren slavenhandel, waarvan de
gruwelen stellig niet door hem voorzien werden.
Dieudonné,^ marLas Cases,^ Emmanuel Augustin
u9
kies de g eb. 1766 op
P Las Cases bijJ Revel, kamerI, vergezelde hem naar St..
heer van Napoleon
po
Helena, moest in 1816 terugkeeren
g
^gest. 15 Mei
1842; zijn Memorial de Ste.-Hélène" (8 dln. 18131824),zijn
edeelteli'k
zelf gedicteerd,
g dicteerd
^
J door Napoleon
is een belangrijke
^J bron voor de geschiedenis.
g
Las kar. Zie op
P Gwaliar.
Laskaris, T heodoru8 keizer vanNicaea,schoonzoon
van Alexio8 III rag
A elos
, gr
grondvestte in 1204,^ na
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49 kaPelmeester in de kerk San Giovanni in Laterano te Rome, vanaf 1557 ka Pelmeester te Munchen
ald.est.
talrijkekerP
g 14 Juni 1594 ; componeerde
^
wereldlijkezijn
keliJ ke en wereldlijke
werken; bijz.beroemd zijn
J motetten en de zeven boetpsalmen.
Ps
een lange
Lasso S P. law), werpstrik,
P
g lederen riem
met een lus aan het eind, dien
de Z.-Am. jagers
]g
,
en comboys
om wild en vee opP te vangen.
Y gebruiken
g
g
prov. Leon in de
Latacun
^ ^a hoofdstad der P
Z.-Am. republiek
Ecuador, ten Z. van Quito,> 2780
P
M. b. d. zee, 15 000 inw.
Latakieh, het Laodicea ad mare der Ouden, stad
in het T.-Syrisch
wilajet Beiroet, aan de Middelt.
Yrj
Zee, 25 000 inw. ; haven.
30 Jan. 1850 te Bols
Lateau,
g
^ L ouise,geb.
d' Haine(België)als
dochter van een arbeider, trok
g
sedert 1868 door haar na zware ziekte ontstane
stigmata
(z. a.) gepaard
met vizioenen, waaraan
g
gP
zich na 1871 ook een wonderbaar vastenaarde
P
groote scharen van bedevaartgangers tot zich. Na
^
den dood van den bisschop
P van haar diocees ver•
en verloor zij veel
de verschijnselen
dwepen allengs
gs^J
van haar aanzien;,g
ast. 25 Aug.
g 1883.
La Tine,^ Pplaats in het Meer van Neuchatel waar
aalwonin
en bevonden
paalwoningen
zich in de ijzerperiode
hebben en allerlei ijzeren
wapens
en gereedschappen
P
J
g
PP
gevonden
werden, en waarnaar de La-Tine-tijd
g
z. a, aldusenoemd
werd.
g
(inz.
La-Tène-ti d vóár-Romeinsche ijzer-periode
J
Pe
de 4 laatste eeuwen v. Chr. tot in de eerste eeuw
n. Chr.), met eigenaardige, voorn. Keltische be•
schaving zwaarden ,lans unten,
bronzen arm- en
P
halsring en oorringen,gordelhag ^g
ken, messen en
naalden), voorn.
in
Frankrijk,
Zwitserland,
Duitschland tot
aan de Oder en
Hong ari'e
verJ
breid. Zie ook
op
P Oertijd).
^
Lateraan auLateraan
paleis te
Jk P
Rome waarin
deusen
woonpa
den tot aan hun
ballingschap
g P te
Avignon;
tegen^ g
w. bevindt zich
sinds 1843 daar874. Keltische bergvesting
g
g uit den La-Tène-tijd.
in het Museum
J

de verovering
P door de Kruis^ van Konstantinopel
vaarders het rijk van Nicaea^g
est. in 1222.
geleerde,
Laskaris,
^ Constantijn
^, Byzant.
Y
g
^ geb.
g
in 14341, vluchtte in 1454 uit Konstantinopel
P naar
Italië waar hijJ de kennis der Gr. taal verspreidde.
P
Van 1466 tot aan zijn
J dood in 1501 woonde hijJ
te Messina.
geb. 11
Lasalle,> Ferdinand, D. soc.-dem. agitator,
^g
g
Apr.
P 1825 te Breslau uit Joodsche ouders, maakte
het eerst naam door
zijn optreden
in 1848
P
ten gunste eener van
diefstal beschuldigde
gravin Hatz eld
schreef de geleerde en
scherpzinnige werken :
He^, Die Philosophic
P
rakleitos des Dunkeln" (2 dln. 1858) en
„System der erworbenen Rechte" (1862, 2e
dr. 1880),trachtte na
1862, tegenover de liberale burgerpartij een
873. Lassalle.
radicale arbeiders
P artij0 te stellen,^ streed voor P
productieve associaties met
staatshul
en
8 van het algemeen
P en invoering
g
rechtstreeksch kiesrecht, en werkte hiervoor met
redevoeringen
en ggeschriften,
^gest. 31 Aug.
g
g 1864
aan een wond, die hij0
kreeg
in een duel met den
^
Walach"
bojaar Racowitza
zijn
zijn be, wegens
0 schen bojaar
g
gen tot Helene von Dónni9es. De z.g.
g „Ijzeren

loonwet van L."

luidt: heteg
middelde loon
slechts
bedraagt
zooveel als onontbeerlijk is
voor het levensonderhoud van
den werkman,
alsewoonli'k
J
g
noodig
g is om het
Seslacht in stand
te houden en
voort telane
ten." Deze stellingerd
in 1875
g
door de D. soc.dem. opP voorstel
van Liebknecht
uit hunro
am
P ^
afgevoerd,
daar
g
de ervaring
g bewezen had, dat zijJ onjuist
onju is was.
nomos in het 0. van Kreta, 5700 inw.
hoofdst. Kastéli of Gera
P éíra. — Hetggeb. L. of
Lassiothika het Dicte der Ouden, ald. is tot 2160 M.
hoog.
g
Lasso(Orlando di) of Orlandus Lanus, naast
Palestrina deootste
componist der 16e eeuw;
8rP
geb.
eb. in 1520 te Bergen
g in Henegouwen,
8ouwen van 1541--

Gregorianum Lateranense voor heidensche en Christ. oudheden; ernaast staat de kerk van den H. Johannes (L.-Kerk),
de hoofdkerk van Rome en „de moeder en het
hoofd van alle kerken", beroemd door de daar
gehouden
oecumenische kerkvergaderingen L.-8Y •
8
noden :1123 1139,, 1179,
, 1215,
, 1512-17). Ten 0.
van het L. bevindt zich de Scala Santa (Heilige
Trap),
28 marmeren treden uit hetPgleis van PiiaP^

136

LATERAAN—LAURVIK.

tus te Jeruzalem, waarlangsg Jezus opgeklommen
AP
Ag
moet zijn
zij werden in
J om verhoord te worden; zij
324 door keizerin Helena naar Romeebracht.
g
Lateur, Frank, Vl. schriJ ver onder het pseudoniem Stijn
Stijn Streuvels,
^ ggeb. 4 Oct. 1872 te Heule bijJ
Kortrijk, neef van den
dichter Guido Gezelle,
lle, eer
lirag en vriend van Hugo
^J
A
V erriest trad in 1895 voor
het eerst in het openbaar
A
als schrijver
o woont
na
A^
zijn
J huwelijk met Alida
Stallens te In ogY
chem.
Zijn
J werken^^Lenteleven"
1899, Zomerland" 1900,
Zonneti
1900, enz..
in N.-Nederland
veel o
Aara
g g. In 1914-15
schreef hijJ^, In Oorlogstijd.
875. Lateur.
gJ
Uit het dagboek
van Stijn
g
Streuvels"g
( Au .-Nov. 1914, 4 dln.) waarvan het
5e dl.(
1914) in 1916 volde.
g
Latijnen Latini in de Oudheid de bewoners
der door Tiber, APenniJ nen^ Volscerberg en en de
yrr
Tyrrheensche
Zee begrensde,
gr
, Midden-It. streek
Latium. Volgens
de latere sage
zij een volk
g
g heeten zij
te zijn
onder een koning
g
J geworden
g Latinus, die de
eerste bewoners met de uit den vreemdeekomen
g
Arcadiërs en Trojanen
Trojanen tot één volk vereen gd
zou hebben. Zij
J vormden een verbond van 30
steden met Albalonga
g als hoofdstad. 338 v. Chr.
werden werden zijJ door de Romeinen onderworpen.
p
Lati'nsche
muntconventie,, het in 1865 (in
1
( 1885
vernieuwd) tusschen Frankrijk, België,
Italië en
g
Zwitserlandesloten
verdragg
betreffendegelijkg
soortig e aanmunting
en zilver opP den
g van goud
g
voet van den franc. Griekenland trad in 1867 formeel tot de L.M. toe. Zonder te zijn
J toegetreden
g
slaan hun munten naar ditzelfde systeem:Spanje,
Roemenië, Bulg
ari J^
e Servië en deZ.-Am. republieken.
p
Latimer Hugh, martelaar der Hervorming in Eng eland, geb. omstr. 1490 te Thurcaston was van
1535-39 bisschopA van Worcester,^g
gaf zijn
J bisdom
o , stond onder
Eduard VI met Cranmer en Ridley
y
aan het hoofd der Protestanten en werd met den
laatste 16 Oct. 1555 onder koning in Maria te
Oxford als ketter verbrand.
adellijk ggeslacht, waarvan
Latour d'Auver gne^ Fr.
afstammen de vicomtes van Turenne, de hertogen
g
van Bouillon, de heeren van Murat en de hertogen
og
van L. — Uit een bastaardlinie stamde Théophile
p
23 Nov. 1743 te Carhaix
Malo Corret de L.
^ geb.
g
(dep.
A Finistère); bijJ het uitbreken der Fr. revolutie
nam hijJ in de 0.-Pyreneeën
het bevel opp zich over
Yr
een corps
helsche
^ de z.g.
A van 8000 grenadiers,
gr
g ^,
colonne", verkreeg
^ ^ omdat hijJ elke
g van Bonaparte,
bevorderingg afwees,^ den eeretitel de eerste grenadier
g
van Frankrijk", sneuvelde
27 Juni 1800 bij Neuburgg
^
in Beieren. Hij schreef : Ori inesauloises"
(1802).
g
In 1889 werd zijn
lijk, datop
het slagveld
begraven
J J^
g
g
was, overgebracht
naar het Panthéon te Parijs.
g
J
Trappe, klooster bij
La Tra
J het Fr. dorp
P Soli
^Y-la/^

Ii

Y

Tra e, waar de Orde der Trappisten
((z. a.) gepp
sticht werd.
Zie Mormonen.
Latter-Day-Saints.
y
Lauban, stad in het reg.-distr. Lie
^'tz, in het
Z.O. van Pruisenrov.
(A Silezië), 15 000 inw. werkA laatsen der sAoorwe gen • linnen- en katoenindustrie.
Laudanum (Lat.),voorheen ieder kalmeerin en slaapmiddel,^ thans zooveel als opium; L. van
Sydenham (Laudanum liquidum
Sydenhami)
is een
y
9
safraanhoudende oium-tinctuur.
A
Lauenburg
g in Pommeren, stad in het Pruis.
reg.-distr. Cëslin 14 000 inw.
g
g ^ Saksen-L., voorm. D. hertogdom
aan den ben.-loop
A der Elbe, de laatste Slavische
verovering
g van Karel den Groote(804); het werd
1 Juli 1876eheel
bij JPruisen ingelijfd
gJ en vormt
g
nu de kreits Hertogdom
L.(1182 K.M2. 54 000
g
inw. van het reg.-distr.
Sleeswijk
SleesJ der prov.
g
A
wijk-Holstein;
in 1871 ontving
J
g Bismarck de domeinen van L. als dotatie; in 1890 werd hijJ tot
hertog
9 van L. verheven.
Laura stad in het N.W. van Bohemen, aan deEger,
11 000 inw. ; suiker- en metaalfabrieken:
Cornwall,
Launceston. 1) Stad in hetraafsch.
g
in het Z.W. van Engeland,
4 000 inw. — 2) Stad in
g
den Austr. staat Tasmanië, 25 000 inw.
van Petrarca
Laura, de beroemdeeliefde
,g eg
woonlik
J neemt men aan dat zijJ een dochter was van
Audibert de Noves en deemalin
van H^
ues de Sade
g
(geb.07teAvi
on,
est.1348 ;anderenbewerendat
(g
^ g
zij., alleen bestond in de verbeeldingg van den dichter.
Laurahutte
Oppeln,
^ ggemeente in het reg.-distr.
AA }
g
in het Z.O. van Pruisenrov.
P Silezië ;16 000 inw. ;
i' zer- en zinkindustrie.
ijzerSt.-. Zie Sint-Laurensrivier.
Laurentius, De Heilige, diaken te Rome, onderin in 258 onder
gg
Valerian/us denmarteldood, doordat hijJ
op
A een rooster werd
verbrand;edenkg
dag10 Aug.
g
Laurier (Laurus
nobilis), struik aan
de kusten der Middek. Zee voorkomend, met harde
leerachtige bladeren
(specerij
Ade CaAecerijJ; op
narische Eil. wordt
hij
J een boom, die
zeer duurzaam timmerhout oPlevert.
Reeds in de Oudheid
was een krans van
L.-bladeren (lauwerkrans)het zinnebeeld van den roem.
Laurvik of Larvik,
876. Lauriertak.
havenst. in het Z.
van Noorwegen
aan
den
mond
van de Laag
g
^ in de
Christiania-Fjord
10 000 inw.]
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Lausanne hoofdst. van het Zwits. kanton Waadt,
aan den voet van den Mont-Jorat,, in de nabijheid
van het Meer van Genève, met hangend
kabelspoor
P
g
naar de haven Ouchy,66 000 inw. ;, zetel van het
bondsgerechtshof
van het Eedgenootschap;
Eed enootscha ; Goth.
g
kathedraal, slot, universiteit (sedert 1536),techn.
wiJ nbouwschool; industrie wijnhandel.
J
Lausitzer-gebergte, Lausitzer bergland,
, een deel
9
van het bergland
dat in het N. Bohemen insluit; van
g
het Elbesandsteingeb.
tot aan de Iser,^ een hoogg
gvlakte van on g.
g 320 M. hoogte; wordt verdeeld in
het eigenlijke
g J L.-geb.
g in het N.W. en het Jeschkeneb. in het Z.O.; hoogste ^
punt de gJeschkenberg
g
P
(1010 M.)

Lauterbrunner-dal, dal in het Berner Oberland,
1 K.M.
ten Z. van Interlaken,, 12 K.M. lang,
g,
breed, met tal van watervallen (Staubbach 264 M.)
s
gPoor
en het dorp
P Lauterbrunnen,^ 3 300 inw. •, bergspoorween
g naar Morren en den Kl. Scheidegg.
gg
riviertje P
op de grens
van
Lauwers vergraven
grriviertje
g
Friesland en Groning en mondt uit in de Lauwerszee, een breeden inham in de Wadden,, reeds ten tijde
J
der Romeinen ontstaan en daarna tot de 13e eeuw in
grootte
toegenomen.
Sindsdien zijn
^
J er on g.g 14 500
g
H. A. land ingepolderd.
de
Lava Na Politaansch^ eigenlijk
vloeibare massa,, die bijJ vulkanische uitbarstingen
g

877. Lavameer opP Hawaï.
uit het inwendige der aarde stroomt zijJ verstijft
bij
J het afkoelen tot versteeningen,
g ^ aan de opperPPer
vlakte vol blazen en slakken, maar inwendig
g vast
enlazi
bazalt, andesiet, obsidiaan enz.).
g (trachiet,
g
De oppervlakte
is soms in losse blokken verdeeld
PP
blok-L. of in fijn
zand overgegaan (meel-L. L.
J(meel-L.)
wordt aangewend voor molen-, bouw- en straatsteepen, de schuim-L. alsuimsteen,
de glazige
P
g g voor
sieraden, enz. Een enkele maal blijft
J de L. in den
krater, die dan caldera SP. ,,ketel" )heet, staan en
vormt eenloeiend
n. eer. Bijgaande
afbeeldingg is
Jg
g
die van. een L.-meer, dat tot 1895 bestaan heeft
in den vulkaan Kilauea opPHawaï • het had een
doorsnee van 250 M.
gemeente in de prov.
Pontevedra, in
Lavadores,
^ g
P
het N.W. van Spanje(Galicië),aan
de kust, 15 000
P
inw.
Ma enne in het
P Mayenne
Laval, hoofdstad van het dep.
van Frankrijk,
J, aan de MaYenne r.-zi Jr, van de
Maine), 30 000 inw. ; kathedraal.
Lavaletta(La Valetta), zeer versterkte hoofdst.
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van het Eng.
g ell. Malta,, 61000 inw. ,; twee havens
universiteit, sterrenwacht ; oude gebouwen.
L. was
g
vroege
vroe er de hoofdzetel der ridderorde van St. Jan
Johannieters),
,ggenoemd naar den grootmeester
^
Jean de Lavalette,, die de stad in 1566 stichtte.
Lavallière, Louise Fran oise de Labaume Leblanc
hertogin
de, minnares van Lodewijk KI Vgeb. 6 Aug..
^,g
1644 te Tours,in
^g 1674, door de Mo nter p an ver drop g en, in een klooster;,gest. 6 Juni 1710 te Parijs.
J
Lavater Johann Kasar,
Lavater,
p , D. schrijver,
J ,geb.15 Nov.
1741 te Zürich,, werd in 1769 geestelijke
g
J te Zurich r
verwierfooten
roem doorzijn
zijn „Ph
omische
ysiogn
^
Fragmenten"
(4 din.,, 1774--78, waardoor hijJ met
g
beroemde tiJ dgg
enooten (Goethe) in aanraking kwam•
werd 26 Sept.
J de inneming
P 1799 bij
g van Zurich door
de Franschenewond
est. 2 Jan. 1801.
,g
g
E mile de, Belg.
Lavaleye,
g staathuishoudkundige
Y ^,
g
en liberaal schrijver,
5 Apr.
J , geb.
g
gg
P 1822 te Brugge,
werd in 1864 hoogleeraar
te Luik;,gest. 2 Jan. 1892;
g
schreef„: De la
propriété et ses formes
pr, »
P
PP
,Over het eigendom
en zijn
zijn oorspr.
g
P vormen").
Lave erie Charles Martial Allemand, kardinaal
gggeb. 31 Oct. 1825 te Bayonne,
^ werd in 1854 hoogY
leeraar aan de Sorbonne,in
, 1863 bisschop
P vanNancY,.
in 1867 aartsbisschop
in 1881 aPostoP van Algiers,
g
lisch vicaris van Tunis,, in 1882 kardinaal,, in 1884
ook aartsbisschop
van
P
P van Carthago
g en primaat
Afrika;,zijn
zeer verdienstelijkdoor zijn
P
o treden teen.
g
de slavernijJ ;est.
26 Nov. 1892 te Algiers.
gg
Lavendel ( Lavandula, tot de Lipbloemigen ber
hoorende struik in de Middell.
Zee-landen, rijk aan aromatische
oliën,, die met wijngeest
worden
vermengd
tot L.-spiritus,
met
p
g
wijngeest en rozenolie tot L.-water
(toiletartikel).)
Lavinium, oude stad in Latium, volgens
de sage door Aeneas
g
gesticht ter eere zijnerade Laggad

Lavoisier, Antoine Laurent, Fr.
scheikundige,
geb. 16 Aug.
g g
g 1743
te Parijs,
) werd in 1771 Pachterggeneraal der belastingen,
g in 1776
bestuurder der salPeter- en kruitfabrieken in 1791 commissaris
der schatkist, tijdens
het Schrikbewind als voormaliggPpachter der
belastinge
belastin en in 1794 onthoofd. L.
steunend op de ontdekking
g 878. Lavendel
der zuurstof, de juiste verklaring
g
voor de verbrandingsverschijnselen
en voor de
g
J
samenstelling
g van het water,^ wierp
P de tot dan toe,
heerschende verbrandingstheorie omver en grondvestte de moderne scheikunde,af
g deze ook, samen
met Guyton de Morveau e. a. een nieuwe riomenclatuur ; hij
h siol. scheikunde
J was de baanbreker derPY
geb.
Law, John L. of Lauriston, berucht financier,g
16 April
P 1671 te Edinburgh,
g vestigde
g in 1716 te.
Parijs
J een credietbank ,die in 1718 in een staatsbank
veranderd werd,, verbond daaraan een handelscom a ie (Compagnie
d'Occident),^
de exploitatie
P8n
pag
P
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vaneanada en de landen aan denMississippi
g
PP beoogde
eMississiPPi-compagnie)
'e en verwekte door zijn
o eJ op
PaB^
een onzinnige
g speculatiewoede; werd in 1720
staatsraad en controleur-generaal
der finantiën,
g
vluchtte toen zijn
J ondernemingen
g ineenstortten, in
Dec. 1720 naar Brussel;
gest. 21 Maart 1729 te
^g
Venetië.
, groote
neerstortende
Lawinen(Fr. avalanches
gr
sneeuw- en ijsmassa's
in het hooggebergte; er J
zin :
weder versche
stof-L., die ontstaan als bijJ
als een stofwolk
sneeuwlotselin
een orkaangelijk,
P
g^
of slag-L.,
voor van de hellingen
nederschiet
^ gronda9
9
g
al bij
J dooi enföhn(z. a. ;^ deze vallen door haar eigen
g
zwaarte en schuiven dan denond
^ ^waaropPde massa
rust, met zich. mede;gletscher- of i's-L., aan steile
heffingen,
letscherdeelen.
g ^ bestaan uit losgeraakte
8
g
Boven 3300 M. hoogte komen L. zelden voor.
Lawn-tennis,^ een uit Eng.
P^ dat
g afkomstig
8 balspel,
gespeeld
es eeld wordt opP een door een staand net begrensde
^
sP
eel P
laats, met mmiballen
die met vilt bekleed
^
zijn.
J Doel van het spel
P is met het raket den bal over
het middelnet, d.i. in het veld der tegenpartij, te
slaan. Mist een speler
den bal,^ slaat hijJ hem over het
P
buitenste net of tegen
g het middelnet, ^dan verliest hijJ
eenpunt.
L. werd vroeger
P
^
g meest opPeen grasveld
lawn^ tegenw.
meest op
g
P een vloer van zand of leem
es eeld.
BP
Lawrence. 1 Stad in den staat Massachusetts, in
het N.O. der Ver. Staten, aan de Merrimac, 86 000
inw. — 2) Stad in den staat Kansas, in het midd.
der Ver. Staten,, aan de Kansas, 11
inw.; staatsuniversiteit Indianenschool.
geb.
Lawrence,^ Sir Thomas^ Eng.
^g
g portretschilder,
P
4 Mei 1769 te Bristol, werd in 1820presiden
1820resident der
Academie,est.
g 7 Jan. 1830; schilderPius VII, George IV),
de vorstelijkeersonen
P
ministers(Metternich, Wellington), schrijvers(Scott,
entz de tooneekPeetster Siddons ©n andere vrouwen.
geestelijkeorde
Lazaristen of Vincentianen, R.-K.eesteli'ke
gewijdg
aan de inwendige zending,
ook aan de
g^
zending
door den
g onder de heidenen^ in 1624 gesticht
g
H. Vincentius à Paulo,
^ ggenaamd naar. de hun afgege
staneriori
van
St.-Lazare te Parijs
J
J noggsteeds
P
bloeiende orde.
Lazarus(hetzelfde als Eleazer,
^ » God helpt"),de
,door Jezus uit hetaf^opgewekte
broeder van
Pg
Maria en Martha Joh. 11:1v.; 12:1 v.. Naar den
zieken L. uit deJ
geli'kenis in Luc. 16: 20 heeten de
hospitalen
ook lazaretten en dewijl de L. uit dezen
P
tekst vol
» zweren" was,^ beteekent lazarij
1 zooveel
als melaatschheid; de melaatschen moesten vroeger
g
.hun aanwezigheid
aankondigen
g
g door een instrument,
dat L.-klep
p heette.
der bevolking
Lazzaroni, naam der laagste klasseg
te Napels
0
P ;zij
J stonden in 1647 onder Masaniello op
tegen
de S P. heerschappij.
^
Lea was volgens Genesis 29:16v. de oudste dochter van Laban en de zuster van Rachel.
Leadville, stad in den staat Colorado, in het mid\den der Ver. Staten, 3106 M. boven de zee, 12 000
; in 1878 gesticht.
inw.; zilver-,^g^
goud- en loodmijnen
g
,Leamin n stad in het graafsch. Warwick, in

het midden van Engeland,
ier
^
^ aan de Leam (zijrivier
g
van de Avon);) 27 000 inw. •^staal-,
college; staal• zwavelen zoutbronnen.
Leander, de minnaar van Hero (z. a.).
koning
Lear,^legendarisch
g
8 van Brittannié held
van het treurspel
Kin L." van Shakespeare.
pe „King
p
Leavenworth, stad in den staat Kansas, in het
midd. der Ver. Staten, aan de Missouri, 21 000 inw.
Lebak, afd. in het Z.O. van de resid. Bantam in
het W. van Java, hoofdP1. Rang kasbitoeng^180 131
inw.,. w. o. 91 Europ.
P en 617 Chin. L. is bekend door
den Max Havelaar" van Multatuli.
Lebanon,^ stad in de staat Penns 9lvanië in het
0. der Ver. Staten, 18 000 inw.
Fr. avonturier,
Lebaudy,
Y^ Jacques,
q ^ zeer vermogend
8
die in 1903 in de Sahara een keizerrijkwilde stichten,
wat nietelukte.
Hij Jnoemde zich Jacques
I keizer
Q
g
der Sahara, en werd het voorwerp
rp
van algemeenen
sot.
P
0.-Vlaanderen,
Lebekke,
^ 8gem. in de Belg. prov.
P
ten Z. 0. van Dendermonde, 6586 inw.
Charkow, in Kl.Lebedin,^ stad in het gouvem.
g
Rusland(Oekraine),14 000 inw.
Lebedjan, stad in het gouvern. Tambov in Midd.Rusland aan den Don, 13 000 inw.
Lebel, Nicolas,ggeb. 18 Aug.
ug 1835, werd in 1870
kapitein
in het Fr. leer,
ka
P
g^in 1883 directeur van de
normaalschietscliool in hetlegerkamp
leerkam van Chalons ,
nam in 1890 ontsla
;est. 6 Juni 1891 te Vitré.
gg
Naar hem heet het door hem en eenige
anderen 8e^
construeerdeeweer
M. 86 van het Fr. leger
8
8 Lebel-

geweer.

geb.
Leboeuf, Edmond Fr. maarschalk,
g 6 Dec. 1809
te Paris
staf der artillerie
J^chef van den eneralen
8
den oorlog gin het Oosten in 1854; in den
tijdens
It. oorlogg in 1859 commandant der arde-artil8
lerie in 869 min. van oorlog,
g in 1870 maarschalk,
biJ het uitbreken van den Fr.-D. oorlogg chef van den
generalen staf; • 12 Aug.
g hij
J het bevel over
g kreeg
g
het derde legerkorps
; bijJ
de overgave
g ^
g van Metz (29
Oct. werd hijJ krijgsgevangen, woonde na het sluiten
van den vrede ambteloos te 's Ha
est. 7 Juni
ge;gest
de . Ome). L. heeft een soort bete MoncelP
zijn
ruchtheid
J in 1870 aan de Fr.
gen door zn
Kamergegeven
en door de feiten zoozeer gelogenKameren
gg
g g
strafte verzekering,
het Fr. leger
gereed was, en
g^
g g
er zelfseen
„g knoop Paan een slobkous" ontbreken
zou.
Lebombo-geb., ens eb. tusschen Transvaal in het
W. en Port. 0.-Afrika en Tonga-land (Natal) in het
0., on g.
g
g 500 M. hoog.
Lebrun Charles Fr. historieschilder, geb. 24 Febr.
1619 te Parijs,
J hofschilder en dir. der schilderacademie ald. ;est.
J schilderijenwaren
g 12 Febr. 1690. Zijn
meestal bestemd als ontwerpen
voor de koninkL
P
Gobelinfabriek• zijn hoofdwerk
is de beschildering
g
van het kasteel te Versailles (1679-93).
Lebrun,^ Charles Fra
ufrois
^ hertog
g van Piacenza of
Piaisance Fr. staatsman;eb.
g 19 Mrt. 1739 te St.Sauveur-Landelin bijJ Coutances, was vóór de Revolutie tot 1774 insp.-gen. der kroondomeinen; in 1789
lid der Nat. Vergadering,
in 1795 van den Raad der
8
8^
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Vifhonderd
daarvan belangg^
^ bewees als president
P
bijJ den staatsgreep
diensten aan Bonaparte
rijke
gr P van
p
18 Brumaire, werd daarna door hemekozen
tot
g
derden consul, wasedurende
het keizerrijk
keizerrij aartsg
gouverneur-generaal
van Ligurië
en
^g
^
g
herto van Piacenza, werd in 1810 na den troonsafhertog
stand van koningg Lodewijk
g
.! naar ons landgezonden
diensten te organiseere
or aniseeren en bleef
om er de openbare
P
alsouv.-eneraal
met het bestuur belast.
g
g
een welwillend man, echter zonder een
HijJ
schaduw vaneza
dat door de prefecten
met hardP
g g^
heid werd uitgeoefend.
Na 1814 sloot hijJ zich aan bijJ
g
de Bourbons, werd in de Honderd Dagen „grootmeeswerd na den teter van het onderwijs"
J s" en pair,
P
rugkeer van Lodewijk
^ XVIII uit zijn
J waardigheden
g
ontzet doch herkreegg de waardigheid
van pair,
en
P
g
overleed 6 Juni 1824 te Saint-Mesme.
V i ée^ Fr.portretLebrun, Elisabeth Louise
^ ggeb.
9
P
schilderes
16 April 1755 te Parijs,
est.
^ ggeb.
J^ ald, gest
P
Mrt. 1842.
Lecce, hoofdstad derrov.
p L. in Z.-Italië, die vroeB er den naam vanTerra d'Otranto droegg (6797 K.M.2,
769 000 inw.), dicht bijJ de Adriat. Zee, 36 000 inw.
Lecco, havenstad in derov.
Como, in het N. van
P
Italié aan de uitstrooming
g der Adda uit het meer
van L. het Z.O.edeelte
van het meer van Como ;
g
12 000 inw.
Lech, r. zijriv. van den Donau, komt uit het Forznarinmeer in Vorarlberg,
Schon au beg^ wordt bij
J Schonga
de
is 285 K.M. lang,
g
g^mondt uit tegenover
ruine Lechsend.het
g laaggP Lechteld (40 K.M. lange
vlakte tussohen Lech en Wertach) versloegg keizer
19 Aug.
Otto de Hongaren
g 955.
g
Hartpole,
Hartle Eng.geschiedLeck
Lecky, William Edward
gg
kundigei geb.
^gest. 22 Oct.
g 26 Mrt. 1838 te Dublin,
1903 te Londen ; voornaamste werken: „History of
the rise and influence of the aPirit of rationalism in
Europe" 5e druk, 2 din., 1872), „History of Eng(8 dln. 1870--1890
1870-1890),
land in the 18th century"
ry
„Historyf Ireland in the 18th century" (5 dln.,
1892) enz.
dichter
Leconte de Lisle,r Charles Marie,^ Fr. lyrisch
^
$eb. 23 Oct. 1918 oPRéunion werd in 1886 lid der
Académie, gest. 17 Juli 1894 te Louveciennes ; dichtbundels : „Parries et poésies"(1855),Poêmes an;• Jleverde uitstekende vertati ques" (1852) e. a. hij
linen
g van klassieke dichters.
geb.
Lecouvreur,
: Adrienne,
^ Fr. tooneekPeelster^g
5 April
Dame bij Epernay,
J P Y^was vanaf 1717
P 1892 teDamery
aan het Théátre fran ^ais tePari Js verbonden, was de
minnares van maarschalk Maurits van Saksen
,gest.
20 Mrt. 1730.
Leda,
koning
^ ggemalin van den Spart.
g Tyndareos
P
van
beminde van Zeus welke haar in deedaante
g
een zwaan bezocht, waarna zijJ 2 eieren voortbracht.
De mythologie laat uit het Bene ei van L. Helena
ontstaan, uit het andere Castor en Pol deuces.
Lede,^ ggem. in de Belg.
gprov. W.- Vlaanderen, ten
N.W. van Aalst ; 5 113 inw.
Ledeberg,
g^ Z.O. voorstad van Gent,
^ in de Belg.
g
Prov. 0.-Vlaanderen 13 902 inw.
1588
secretaris
der
Ledenberg, Gilles van, vanaf
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Staten van Utrecht, was een ijverig
aanhanger
g van
Oldenbarneveldt bewerkte dat Utrecht, evenals
Holland, waardgelders
g
in dienst nam, werd
doorprins Maurits uit
zijn
J ambt ontzet en
poedig
sP
P met
g daarop
Oldenbarneveldt
De
Groot en Hoo9erbeets
gevangen genomen.
Hij
in den
J pleegde
P g
nacht van den 28 sten
Sept.
SeP 1618 in de gevan genis te 's-Gravenhagge zelfmoord, door
middel van een broodmes. Zijn bedoeling
g
879. Ledenberg.
was de verbeurdverklaringan
zijgoeden
g
Jg
ren te voorkomen. Deze werd echter toch uitgesproken
en zijn
J lijk
J werd bijJ vonnis van 15 Mei
P
1619 veroordeeld om met de kist aan dea
g te
wordenehan
gen waaraan het 3 weken bleef
g
hanen.
g
ug , radicaal Fr.
Ledru Rollin, A lexandre Auguste,
Led
staatsman,^ggeb. 2 Febr. 1808 te Parijs,
J^ advocaat;
van Febr. tot Juli 1848 lid van het Voorloopigg Bewind en min. van binnenl. zaken; bewerkte de invoeringan
het alg.
g kiesrecht, vluchtte als aanvoerg
der van de soc.-dem,arti
P J na den Juni-oPstand in
1849 naar Engeland
^ ; na de amnestie keerde hij
^ in
g
1870 terugg en werd in 1871 lid van de Nationale Ver• est. 31 Dec. 1874 te Fontenap-aux-Roses
8aderingig
bijJ Parijs.
Lee, Robert Edmund,
^ ggedurende den Am. Burgerg
oorlog
g der Zuidelijken;geb. 19
gggeneraal in het leger
Jan. 1807 teStratford(Virginia),werd in 1861 overste
;• bij het uitbarsten van
van een cavalerie-regiment
g
den Burgeroorlog
o erbevelh. van de troeg
g was hij
J PP
PP
P en uit Virginia,nam 26 Juni 1862 het opperbevel
over het Zuiderleger
g over, overwon 13 Dec.1862 bij^
Frederiksberg,3 Mei 1863 bi'J Chancellorsville; 1 Juli
1863 moest hijJ het onderspit
3^ 3
P delven bijJ Gettysburg
in Pennsylvanië
en moest zich in 1864 terugtrekken
Y
ingenomen
o
opRichmond ; ^toen deze stad 9 Apr.
P
g
Grant •^ g est. 12
werd
werd, gaf hijJ zich over aan generaal
g
Oct. 1870 als hoofddirecteur van het W ashi ton
College
e9 te Lexington.
g
Leeds, stad in hetaafscha
g,
PYork (West-Riding),
in het N. 0. van Engeland,
aan de Aire en aan het
g
L.-Liverpool-Kanaal
(van 1770-1816 gebouwd
;, 170
po
g
L.-Liver
K.M. lang,verbindingskanalen45
K.M. 440 000
^
en technoloinw.; Yorkshire College
^ (geneeskunde
g
p. van de
'e Lat. school, ^theol. seminarium;^ middel P
^^
En . laken-industrie en handel;
handel ijzerindustrie.
Eng.
hwater, Jan Adraansz. Ned. waterbouwRijp, molen e ^ g in 1575 in het dorp
kundige,
P De R'
ggeb.
het eerst een plan
tot
maker en ingenieur,
g
^ ontwierp
P
rP
het droogmaken van het Haarlemmermeer en beschreef dit in het „Haarlemmer-Meer-boek", waarin 1647 verscheen;;
van de eerste druk waarschijnlijk
van de BeemhijJ werkte o.m. aan de drooglegging
g gig
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ster en bewees belangrijke
beleg van
diensten bij Jhet beleg
's Bosch;est.
g tusschen 1649 en 1654. Naar hem is
een der drie groote
stoom gemalen van den
HaarlemmermeerPolnab Jhet
der a
((nabij
dorp
^ de Kaag;
g ge bouwd van 1843-45).
gem. in het
Leek,
s g
Z.W. van derov.
P
Groningen,
g 6 740 inw.
bevat de doren
1' Leek
Tolbert, Midwolde,
Oostwolde, Lettelbert
880. Leeghwater,
en Zevenhuizen. Het
dorp
P L. ligt
g aan de
vaart naar het Leekster meer.
Leek,
k s tad in het graafsch. Stafford,, in het W. van
Engeland,
17 000 inw.; zijdespinnerij.
g
we l de klcosterk loosterlip gdie
Leekebroeder,
b
,
wordt;
gf maar niet tot priestergewijd
p
gelosten aflegt,
stoffelijk zaken in een
hij
J draagt
g voor de stoffelijke
g zorg
)of wijdtzich aan het ondervan
wijs schoolbroeder of aan de verplegingzieken.
Leem, naam van een kleisoort, welke meer zand,
meer iJ zeroxYde en meer glimmerblaadjes
J bevat dan
g
gewone klei, doch minder kalk bevat en minder
kneed baar is. In ons land noemt men de klei in de
diluviale en oudereonden
L. • de Limburgsche
g
gr;
klei is eigenlijkeen L.-soort.
geweer M. 89,
Lee-Netford^ n aam voor het Eng.gg
van het magazijn en
genoemd naar de ontwerpers
P
den loop.
P
Leen ( Lat. feudum^^feodum), eenggoed, dat iemand
wederzij d(leenman,
leenman vassus, vazal) onder bedingg van wederzi'dtrouw, in erfelijk
J bezit ontving
g van den ei genaar (leenheer). Het leenstelsel ontwikkelde zich in
de Germ. staten, doordat de koi ing en aan hun getrouwen gronden in bruikleen afstonden ( beneficiën
aanvankelijk tot wederopzegging,later voor levensIang,
en ten slotte ook als erfelijkbezit • ook doordat
de koningen
gedwongen
g werden om
g
g
g langzamerhand
hun regalia
( koninkl. rechten)
) af te staan aan degeeg'
slachten die zich het bezit derraf
g eli' Jke rechten
zie op
erfelij wisten te verzekeren. Paar
p Graaf) erfelijk
e lieden, terwille van een machvrije
gende vri
tigen steun,
onafhankelijk
J eigendom
ei endom in L. veranderden, de vazallen wedergedeelten van hun beneficiën als achter-leenen afstonden, ook hof-, staats-,
kri' s- en rechtsambten
voorwerpen van beleeningg
^
werden, doordrongg het leenstelsel alle openbare
verP
houdingen in de Middeleeuwen. Als regel
g waren de
L. zwaard-L.^ w aarin alleen een man kon opvolgen,
volgingshier en daar echter ook spille-L.,
p
^ met erfoP
recht ook voor vrouwen. Wanneer een beleeningg had
plaats gehad,
dan stelde^
de leenheer denP
leenbrief
g
Kwam er een ander leenheer, dan moest voor de vernieuwin
(
g van het L. een uitkeering
g (laudemium)
gedaan
edaan worden. De leendienst bestond uit kri'
Jgsdienst verschillende hofdiensten, opbrengsten ver eeringen"),
in het zittingg nemen in het leeng verder
^

gericht. Na de Middeleeuwen raakte het leenstelsel
meer en meer op
zoodat vervallen
^
P den achtergrond,
leenen niet weer vergeven
en zelden nieuwePge
og
richt werden; toch is het leenheerlijk
J recht als een
ingewikkeld
eigendomsrecht
in enkele landen tot in
in
g
g
den tegenwoordigg
en tijdin stand gebleven.
Leendegem. in het Z. van N.-Brabant ten 0.
Leende
Valkenswaard, 1 429 inw.
ten N.O.
Leens,
^ ggem. in het N.W. van Groningen,
g
van ZoutkamP^3 956 inw.
Aurich, in het N.W.
Leer, stad in het reg.-distr.
g
van Pruisenrov.
P Hannover),tusschen Ems en
Leda, 13 000 inw.; zeevaartschool; zeehaven.
in Z.-Holland, ten N.W. van
Leerbroek,
^ gem.
g
Leerdam in de Vijf
J Heerenlanden, 773 inw.
Line en
Leerdam, gem. in Z.- Holland,^ aan de Ling
Leerdam
den spoorwegg Gorinchem—Geldermalsen, in de
Vijf Heerenlanden, 7 369 inw.
Leersum,
,ggem. in het 0. van Utrecht, aan de
electr. tram Doorn—Amerongen—Arnhem,
1 670
g
inw.

881. Leeuwen.
eo) ,naast tijger
enjaguaar
a ^aar het groot-Leeuw (Felis lg
J
ste der katachtige
het mannetje
mannetj
g
g roofdieren geel,
manen aan den hals en voor op
P de borst ; staart
gzijn
P
in een kwast eindigend.
De L. bespringt zijn
prooi
soms wel van een afstand van 9 M. af ; leeft in Afrika
soorten zinde
in W.- en in Z.-Azië. De belangrijkste
J
Berber-, de Senegal,
de Kaapsche,
de Perz. en de
g
P
zonder manen). Zie
Goeds'raat-L.
(de laatste bijna
J
ook op
P Poema.
Leeuw, De, het 5e teeken van den Dierenriem (z.a.)
verder naam van twee sterrenbeelden : de Groote L.,
met de ster van de eersteootte
Re lus
; de Kleine
grgu
s
L. tusschen den Gr. L. en den Grooten Beer.
der prov. Friesland,
Leeuwarden, de hoofdst.
P
r
der Fr. stadhouders,
39 130 inw. Vroeger residentie
r
wieraleis
noggbestaat. De Prinsentuin, hun vroeg
in 1648, is thans een druk beg ere lusthof,aangelegd
zochte uitspanningsplaats. In de Gr. Kerk vindt
men hun grafkelders. Van de oudste kerk, de St.
Vituskerk van Oldenhove, is alleen de onvoltooide
over. L. heeft een leven
( M.),
toren, deOldehove40
M. over
dien
p
g handel in vee, ^zuivel- en landbouw produkten,
nijverheid en industrie.
verder veel scheepvaart,
P
in het W. der Prov . FriesLeeuwarderadeel,
, gem.
S
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land door deem.Leeuwarden
in tweeëngescheiden
g
g
11 806 inw.; bestaat uit de dorpen Stiens,
Wirdum,
^
,
Huizum, Finkum, Jelsum, Lekkum, Britsum, Hi um
Goutum, Kornjum, Hempens, Swichem, Miedum
en Teems ;gemeentebuis
te Leeuwarden.
8
Wamel, aan den
Leeuwen, dorpP in de Geld. gem.
g
.Z. WaaldeJ k, aan de stoomtram Wamel—Druten—
Nijmegen.
Leeuwenhoek, Anthoni van, Ned. natuurkundige,
1^eb. 24 Oct. 1632 te
Delft;
, beroemd om
zijn
J eigengemaakte
microscopen
en talrïP
J
ke microscoPische onderzoekingen. Hoewel
geheel autodidact,
deed hijJ verschillende
belangrijke ontdekkinen o. a. de bloedligen,
chaam P]
'es, de sp erma] infusietozoën
en de
diertjes^g
gest. te Leiden 26 Aug.
g 1723.
883. Leeuwenhoek.
Leeuwendalers de
bewoners van Leeuwendaal, met welken naam VonVereende
del in zijn
J landspel
P Leeuwendalers" de Vereenigd
heeft aangeduid.
g
zan vo el met rechten, harLeeuwerik Alauda , zangvogel
den snavel, breede lange
vrij korten staart
g vleugels,
g ^ vrij
en rechten, lange aan den
gen nael
bewoont bijnauitsluitend Europa,
P
Afrika en Azië en
broedt op
P den
grond. Hier te
,R
lande kent men
^veld-L., boom-L.,
kuit -L., en heide884. Leeuwerik.
L. In Z.-Europa
P
leeft de kalander-L. in de Aziatische steppen
PP de
zwarte L.
prov.
rov ra
BLeeuw-Saint-Pierre,
, ggem. in de Belg.
gP
bant ten Z.W. van Brussel 7 965 inw.
Leeward-eilanden of Eilanden onder den Wind.
Zie Antillen.
wat iem. aan een ander vermaakt,
Legaat,
g ^ datgene
g
zonder dat deze als erfgenaam
de geheele
nalateng
g
schaPof een evenredigg deel daarvan ontvangt
^en
zonder dat het den legataris
verplichtingen oplegt.
g
Is de nalatenschapP onder het voorrecht van boedelaanvaard, dan worden de L. betaald uit
beschrijving
overblijft
wat na voldoeningg der boedelschulden overblijft.
die met een Ppolitieke
gaten, biJ deRom. degenen,
g
zendin
zending(legatio)
) belast waren • ook de vaste helpers
^
P
der veldheeren en stadhouders in den vreemde; onder de keizers de stadhouders der keizerlijke
prov. en
J P
le9ati Au9
usti .
hunlaatsvervan
P
gers bijJ het leger
g
Ook de titel van deevolmachti
den
g
g der Roomsche
afgezanten
als het kardiCurie, meestal bijzondere
J
g
nalen waren : legati
eg'
a latere)) met vèrstrekkende vol-
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heetten de prov.
van den voorin.
Legaties
g
P
Kerk. Staat.
dat niet op historische gronden
Legende, v erhaal
P
g
berust; ook rand- of inschrift van munten eneg
denkpenningen,
Leger
^
g des Heils. Zie Heilsleger.
Legioen,
Leioen Romeinsche legerafdeeling,
g
g^ gedurende
g
den bloeitijdder republiek
300 ruiters en 4200
P
man voetvolk sterk; verdeeld in hastati1200^PrinciPes 1200 , triarii (600) en velites (1200),ingege
deeld in 30 manipels
P en 60 centuriën en aangevoerd.
g
door 6 elkaar afwisselende tribunen en 60 centurionen. In de le eeuw v. Chr. op
P 5000-6200 man
gebracht,
plaats van in manipels
P in 10 kohorten
g
^inP
verdeeld met den zilveren ofouden
adelaar als veldg
teeken ; onder de keizers bereikte ieder L. een sterkte van 5 tot 6000 man en telde met het vaste ruitercorPs, de technische troepen
P en de hulptroepen
ong.
hadden als
g
g 10000 man. De legioensoldaten
volledig e uitrustingg : helm, harnas, rond metalen
schild en scheen Platen ; echter misten sommige
g
groepen^
een of meer dier stukken; hun bewa Pening bestond uit de speer
(hasta)
P
) en het zwaard
(gladius)..
van het legitimiteitsLegitimisten,
, d e aanhangers
g
g
beginsel,
g
^ d. w. z. de stellingg van de onveran erfelijke monarchie (koningschap
derliJ kheid der erfelijke
g
P
Frankrijk de aanhangers
bij
Gods); in Frankrijk
g
J de gratie
g
der Bourbons, in tegenstelling
g
g met de Orleanisten.
Verona,,
Le na
o stad en vestingg in de It. prov.
g,
P
aan de Etsch, 17000 inw; levendige
g handel.
Milaan, 24000
Le nano s tad in de It. provincie
Legnano,
P
inw.; hier leed 29 Mei 1176 Frederik Barbarossa de
nederlaag
stedenbond.
J
gtegen
g den Lombardijschen
geb. te
Le ouvé E rnst Wit rid^ Fr. schrijver,
Legouvé,
J ^g
Parijs
Parijs 15 Febr. 1807, ald. gest.
14 Maart
g
1903; vooral bekend door zijn,
J , samen met Scribegeschreven, tooneelstukken : Adrienne Lecouvreur"
(1849),Les contes de la reine de Navarre" (1850),
Bataille de dames" (1851) enz.
Ridderorden (Frankrijk).
Legioen
van eer. Zie op
g
P
geb. 30 April
Lehár Frans, Oostenr. componist,
,g
P
P
1870 te Komorn, woont te Weenen, bekend door
zijn oPerettes „Wiener Frauen" (1902), Der
Rastelbinder" Die lustige
g Wittwe" (1905), Der
Graf von Luxemburg"
g (1909).
Le Havre. Zie Havre.
Lehe, vr. Bremerlehe, P laats in het Pruis. re g.g
district Staderov.
(P Hannover), )37 000 inw.
von, D. wijsgeer,
Leibniz,
LeibniZ Gottfr. Wilhelm, vrijheer
J
Jg
zi , in 1676 bibliothecaris
geb. 1 Juli 1646 te Lei Pg
en raad van den hertogg van Hannover, laterg eheimraad en historiograaf,
te Weenen tot rijksg
heer en rï kshofraad
benoemd, in 1700 president
J
P
estichte Academie
der wetenschapder door
hemP
annover;
Nov.
gest.
N. 1716 te Hannover;
beJn,g
P en te Berlijn,
kend wiskunstenaaruitvinder
wiskunstenaar( uitvinde der differentiaaleJ g r, rechtsgeleerde, staatsman en
wijsge
g^
g
od
geleerde.
g g
2133
Leicester. 1) Graafsch. in Midd.-Engeland,
g
K.M2 ., 481 000 inw. ; veeteelt, (runderen, schapen),
P ,
kousen-fabricage.
g — 2) Hoofdstad van hetggraafsch.
machten.
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L aan de bevaarbare Soar en het Leicesterkanaal; 227 000 inw. vroeger residentie
der machtige
ge
graven van L.
8r
Leicester,^ Robert Dudley,
van,^gunsteling
y^ graaf
^
^
g van
koningin
^ ggeb. 24 Juni 1532, zoon van
^ Elisabeth
John Dudley,
J^ hertogg van
Northumberland, eerst
(in 1550) geh. met
Amy
y
Robsart van wierlotseP
lis gen dood, in 1560 hijJ
(ten onrechte) beschuldigd
g
^
geheienehuwd
met de weg
duwe van den graaf van
Essex. In 1585 oAP
erbevethebber der Engelscha hulptroepen in
de Nederlanden teen
g
SPan
e in 1586 door
]^
de Nederlanden be885. Leicester.
noemd tot landvoogd en
bevelhebber hunner
krijgsmacht. Aanvankelijkmet gejuich
ontvangen,
gJ
g
tusschen hem en de
ontstond er al spoedig
P gwrijving
op
Nederl. regenten.
Noch zijne
^
P hun gezag
g g jaloersche
g
talenten noch zijn
hem voldoende
J karakter gaven
g
kracht oral zich te handhaven; het verraad
van eenigezijner
zijner officieren maakte zijn P
positie nogg
moeieliJ ker en zijn
J heerschappij
PPJ eindigde
g te midden
van hevige
g twisten en onder wederzïJdsche klachten.
In 1587 werd hijJteruggeroepen en belast met o P
van Londen.
P erbevel van het leger
g ter beveiliging
^g
Gest. 4 Set.
P 1588.
gem. in het N.W. van Z.-Holland 59 560
Leiden,
^ g
inw. bezit een hoogeschool,
g
ggesticht (1575) en8eschonken door Prins Willem I ter belooning
g der
verdediging
heldhaftige
in 1574. Reeds in 1186
^g
wordt deplaat
delaats als stad vermeld, omstreeks 1670
zijJ het toppunt
van bloei. In 1807 sprong
P 8
PP
er een kruitschip,
waardoor de stadgedeeltelijk
P
werd verwoest. Men vindt er tal van academische
inrichtingen,
bibliotheken, musea, de ^
graftomben
g
van Boerhaave, Van der Palm en Van der Werf,
heteboortehuis
g
van Rembrandt,
enz. Druk bezochte veemarkten,
belas
gJ
ri ke
industrie, o. a.
laken.
Leiden, Jan
van eig.. Jan Beukelsz., eenLeidsch
kleermaker en
leider der Wederdonpeg
rs wist zich
in 1533 met den
Haar', bakker
886. Jan van Leiden.
Jan Matthijsen
meester te maken van de stad Munster. Toen de
laatste sneuvelde, werd Jan van L. het hoofd der
konin van Sion"
stad, liet zich 24 Juni 1534 tot „koning

uitroepen
en trad zeer wreed oPg
. Wie zijn voor eP
wendeoddeli'ke
werd ter
J zendinggbetwijfelde,
g
doodebracht.
Na een belegg van 13 jaar,
> dat de
>
g
inwoners tot hongersnood
bracht, werd de stad 14
g
Juni 1535 overrompeld
en Jan v. L. 23 Jan. 1536
P
doodgemarteld.
g
Leidsche flesch, een van binnen en van buiten tot
op
P zekeren afstand van den rand met staniol of
bladtin bekleedelazen
flesch dienende tot het
g
verzamelen van electriciteit • in 1746 door Cunaeus
te Leiden uitgevonden.
g
Leidsche Vaart, kan. tusschen Leiden en Haarleen^g^
gegraven in 1656 en 1657.
Bijbel.
Bijbel
Leidsche Vertaling;
g Zie op
P
in Z.-Holland, ten 0. van LeiLeiderdorp, gem.
g
den 2717 inw., veeteelt en zuivelbereiding.
gem. in het N. van Z.-Holland,^b^i de
Leimuiden,
^ g
N.-Holl. grens, aan het Z.uiteinde van den WesteinderPlas
^ • 1858 inw.^ ; het dorp
rP L. ligt
g aan den
s poorweg
P
P
g Hoofddorp-Leiden.
Lancaster in
Leig h^ fabriekstad in het graafsch.
^
het N.W. van Engeland, 44 000 inw., steenkolenindustrie.
mijnen,
Leighton,
^ Frederick,
^ggeb. 3 Dec.
, Eng.
g
g schilder,
zijnopleiding
P
1830 te Scarborough,
g ^ ggenoot zijn
g te
Rome en elders; werd in 1878resident
1878presiden der
te Londen, in 1896 tot lord verheven,
gest. 25 Jan. 1896 te Londen;; schilderde vooral
mythologische onderwerpen
in ideale opvatting:
P
Ariadne door Theseus verlaten, Andromache,
Badende PsYthe enz.
in Z.-O.-Ierland 197 35 K.M.';
Leinster,
^ prov.
P
116 000 inw.; hoofdstad Dublin. In het Z. Mount
L. 795 M. hoog.
g
Leipzig,
P g s hoofdstad van Saksen,
, aan de Witte
Elster, de Pleisse en de Parthe, 590 000 inw. hoogeschool
eschool (in
1409e8
sticht, na
die van
Berlijn
en
J
Munchen de
meest bezochte van
Duitschland, met
rijkeverzamelisgen
academie
van beeln
dende kunlimos
sten konin• edenkteeken
kl. conser- 887. Volkerenslagg
bij Leipzig.
ipzig.
vatorium
voor muziek, academie voora h.
P kunst, stadsbibliotheek,>
DuitschBoekhandelaarshuis1888 ,1 Gutenberghalle,r
f 1900) , beroemde missen, wereldmarkt voor tabak
middelpunt
unt van den Duitschen boeken garen; middel
handel; industrie. Van 14-20 Oct. 1813 werd bijJ
L. een reeksevechten
en slagen
waarin
g geleverd,
g
g
500 000 man streden, o.a. de slag
g van 16-18 Oct.,
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g

bekend als de Volkerenslag bij L. waardoor de Fransche machtebroken werd. In 1913 werd bij
J L.
eenedenkteeken
ter herinneringgeraan opgericht,
Pg
g
MidLeith
^
r s tad in het Schotsche graafsch.
Lothian de haven van Edinburgh,
g^aan de Firth of
Forth, 80 000 inw.; dokken, werven, molens.
Leitha r, ziJ r. van den Donau,^ ontspringt in Bek lengte
neden-Oostenrijk,
J^
g 178 K.M.; rechts ervan
ers
N.Leith
eb. 5-700 M. hoogeg uitloopers
Leithageb.,
Pder
Ka aten vormt voor een deel de grens tusschen
vandaar: Cisleithanië
Oostenrijken Hon ari
g eJ^
en Transleithanië sedert 1867 aanduidingg voor de
beide helften der Oostenr.-Hong. monarchie.
Leitmeritz, stad in N.-Bohemen, aan de Elbe,
15 000 inw.
Leitrien
Leitrim, graafsch. in het N.O. der Iersche prov.
P
Connaug^
ht ten Z.O. der Donegal-baai 1588 K.M 2. >
64 000 in.; hoofdplaats
P Carrick-on-Shannon.
Lekkerkerkgem. in Z.-Holland op
Lekkerkerk,
P den N. oever
van de Lek, 4 006 inw.; veeteelt, zuivelbereidingg en
visether".
^J
Leliaards, in de middeleeuwen naam der Fransch•
P J in Vlaanderen ontleend aan het
gezinde partij
wapen
der Fr. koningen
g : een hemelsblauw veld
P
metouden
leliën. Hun tegenpartij noemde zich
g
Liebaards, naar den liebaard of leeuw van het
Vlaamsche waPen, of Klauwaards,^ naar de 3 leeuwenklauwen die zijJ in 1380 als veldteeken aannamen.
Leliegewassen Liliaceeën familie der Eenzaadlobbige
kenmerken: het bloemdek is
P
g planten;
bloemkroonachtig enransen
staat in 2 drietallige
g kransen
evenals ook de meeldraden. Het vruchtbeginsel
is bovenstandig
^
g en driehoekig.
g De ondergrondsche
sten el is vaak
stengel
de een bol. Tot de L. behooren : de Lelies
Herfsttijloozen (Colchideeën) en de Asper ewassen Smilaceeën waartoe o.m. het Lelietje der dalen behoort.
Lelies Lilieeën^ onderfam. der Leliegewassen
e9
Liliaceeën omvat: de Tulpen,
P
P^ de Wilde Tulpen,
de HYacinten, de sneeuwitte Lelies (Lilium cantal
van
in
het
wild
groeiendeplandum verder nog
P
g
g
ten : Geelster, Voelmelk
t Kievitsbloem enz., ten
g
slotte moesPplanten als de Ui, het Bieslook, de
Sjalot, de Prei enz.
Lelietje
1 der dalen. Zie Dalkruid.
eigenlijk
Lely,
Lel Sir Peter,
^
g J Peter van der Pass,
Nederl.ortretschilder
geb. 14 Oct. 1618 te Soest
,g
P
in 1641 in Londen hofschilder van Karel I, daarna
in dienst van Cromwell en Karel II ;est.
g 30 Nov.
1680 te Londen; schilderde o.a. de z.g. Windsorschoonheden (dames van het hof van van Karel II).
geb. 23 Sept.
Lel Cornelis, Dr.,
Lely,
P 1854 te Amster>g
dam verwierf in 1875 te Delft het diploma
van
P
civiel-ingenieur,
naam als water^ maakte grooten
gr
bouwkundeg e en was van 1886-1891 ingenieur
der
g
waarvoor hijJ een Pplan tot
Zuiderzee-vereenigmg^
'
g edeelteliJ ke droogmaking
P L. was
gen g der Z. ontwierp.
van 1891-1894, min. van waterstaat, handel en
in het ministerie-Van Tienhoven en van
nijverheid
1897-1901 in het minst.-Pierson van 1902-1905
gouverneur
van Suriname en vanaf 29 Aug.
g 1913
g
opnieuw
min. van waterstaat.
P
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Le-Maire-ell. Zie Schouten-eil.
Le-Maire-straat, zeeëngte tusschen de Z.O.van,
rn

Vuurland en het Staten-Eil.
Lembecq,
prov. Brabant, ten
^q ^ ggem. in de Belg.
gP
Z. van Brussel, aan de Senne 5511 inw.
Leman. Zie Genève Meer van.
Lemberg,
van het Oostenr, kroong
land Galicië, 206 00 inw. (w. o. 57 000 Israëlieten), zetel van een Kath. Griekschen en Armenischen aartsbisschop,
P^
g eschool (in 1784gesticht),
g
politechnikum, Poolsch literair nationaal instituut„
opgericht
door graaf Ottolinski; missen
,^ Drieeg^
koning enmis" duurt 4 weken.) L. werd 3 Sept.
P
1914 door de Russen veroverd, 22 Juni 1915 door,
Oostenrijkers
hernomen.
J
Lemercier, Jacques, Fr. architect, geb. omstr.
1585 te Pontoise, in 1618 koninkl. architecteg
worden in 1660est.
vanaf 1624 aan het
g bouwde
,
Louvre, voor Richelieu het Palais Cardinal te Parijs
en een kasteel in Poitou, verder o.a. de Sorbonnekerk te Parijs.
J
Lemsterland, in het
Lemmer,^ vlek in de gem.
g
Z.W. van Friesland, aan de Zuiderzee, stoombootverkeer met Amsterdam, Sneek en Groningen;g
scheepsbouw,
^ visscherfJ en bokkingrookerijen.
g
P
J
Lemming
gMyodes soort van woelmuis leeft in
holen onder denond
oor
^ ^in de poolstreken
P streken en Nwegen,
ween bekend om het trekken"
in talrijke
troepen..
^^
Lemnos nu Limni, Limnos, Ital. Stalimence
voorm. T. eil. in het N. der Aegeische Zee, 454 (477)
K.M.2,.
r 29 000 inw.; hoofdstad Kasteo(n) (of Lim.
nos),2000 inw. L. werdedurende
den Balkang
oorlogoor
de Grieken bezet; volgens de beP aling
gen van den vrede van Londen zou later door de
Mogendheden
uitgemaakt
worden wat er met dit
g
g
en andere eil. in de Aegeische
Zee zou gebeuren.
g
g
Lemonnier> Camille, Belg.
eb. 24 M.
Mrt.
g schrijver,
1835 te Ixelles bijJ Brussel; schreef naturalistische
romans
Nos Flamands" 1869,
> H stéri
Y
que"
1885, ,^Madame LuPar" 1888 enz. werken voor
de jeu
over kunst :Gust. Courbet,.
] gd en geschriften
g
1878 en „Les peintres
de la vie" 1884,^ enz,g
• est.
P
13 Juni 1913 te Brussel.
rov Friesgem. in het Z.O. der P
prov.
Lemsterland,
^ g
land, aan de Zuiderzee, 6 820 inw.; bestaat uit
Lemmer, Oosterzee, Echten, Follega en Eester g>
a•
veeteelt, scheepvaart
en veenderijen.
P
Lemures,^bij
J de Rom. zielen van afgestorvenen,
g
die 's nachts als kwelgeesten
optraden,
en ter be,
g
P
zweringwaarvan 9,11 en 13 Mei de lemuria-feesten
waarbij de vader van het gezin
ggevierd werden, waarbij
g
onder het uitspreken
van bepaalde
formules negene
P
gen
maal een offer van zwarte boonen moest brengen.
g
Lemur. Zie Maid.
Lena, riv. in 0.-Siberië, ontspringt
P in het Baikalgeb.,
eb. komt bijJ Jakoetsk in het laagland,
is 4 599
g
K.M. lang,
g mondt met 45 armen in de Nordensebie
k]
iild-zee (deel
der N.-IJszee) uit. Stroomgebied
g
2 32 mill. K.M2 ; stoombootdienst tusschen Kirensk
en Jakoetsk.
portretschilder,^ggeb. 13 Dec..
Lenbach,^ Franz von, Po
1836 te Schrobenhausen ' in 0 PP
er-Beieren • leer-

144

LENBACH—LEO.

en
ling
(
g van Pilot^y; deed reizen in Italië (1863)
Spanje
der oude
J
} om beroemde schilderijen
P J((1864)
meesters te copiëeren woonde vanaf 1840 te Miinchen ; daarest.
6 Mei 1904; talrijkeportretten
gp
d enooten, o.a. Bismarck, Moltke,
,van beroemde tiJg
Gladstone e. a. ; ook veel damesportretten.
Wagner,
p
Lenclos, Anne,^ gewoonlijk Ninon de L. genaamd,
beroemde courtisane, geb. 15 Mei
1616 te Parijs,
J,
door haar tot oP hoo gen ouderdom bewaardgebleven schoonheid bekende maakte haar huis tot
van geleerde
en beroemde p er,een verzamelplaats
g
p
sonen,^gest. 17 Oct. 1706.
door
Len e ^ 9^raphische, de hoek gevormd
g
den meridiaanL.-graad,
L.-cirkel) van een plaats
P
(
gekozen bemet een als uitgangspunt der tellinggg
gin-, nul- of eersten meridiaan, van waaruit men
en 0.- lente)
-naar het W. of 0. tot 180° telt(
g
of alleen naar het 0. tot 360°. Als nulmeridianen
gelden die van Greenwich Ferro (17° 39' 51" ten W.
g
van Gr.),Berlijn
J (13° 23' 44" ten 0. van Gr.),Parijs
20° 23' 9" ten 0. van Ferro, 2° 20' 9" ten 0. van Gr.
Washington (77° 3' 2" ten W. van Gr.). Omdat het
L.-verschil van tweeplaatsen tevens het verschil
van hunlaatselï
ken tijdis, geeft men de L. ook
J^g
p
in uren, minuten en seconden aan. De door twee
nabiJligg
ende meridianen of L.-graden
ingesloten
gr
^
sferische tweehoek en de tusschen nabi
li endemeriJ gg
l.lianen liggende
deelen der hen kruisende paralgg
lelcirkels of breedteparallelen
noemt men L.- of
P
Terwijl de eerste even groot
parallelgraden.J
gr zijn,
J
zijn
J de laatste al naar de betreffende breedte van
gr
verschillendeootte.
L. van een sterrebeeld is de
boog
boo der ecliptica
tusschen zijn
en
zijn breedtegraad
gr
p
Zij wordt van dit laatste steeds naar
het lengtepunt. Zi'
het 0.eteld.
g
plaats in het Pruis. re g.
Lennep,
g distr. Dusseldorf,
p^ P
_met Funfzehnh5fe 13 000 inw.; sP inneriijzerJ en en i'J
industrie.
Lennep,
A: Jacob van, zoon van David Jacob van
Lennep
p ( letterkundigig
e geb. te
Amsterdam 15
Juli 1774,est.
g
11 Febr. 1853),
Ned. dichter en
romanschrijJ ver,
geb. te Amsterdam 24 Mrt.
1802,
^g est. als
rijksadvocaat,
te
Oosterbeek 25
Aug.
g 1868;
schreef een
reeks Ned.eg
schiedk. romans,
0. a. De Pleeg888. Jacob van Lennep.
g
p
zoon" (1829),
De Roos van
Dekama" (1836), Elisabeth Musch", .Ferdinand
Huck"
p
Huyck"(1840) }en tal van dramatische ,en epische
werken.
geb.
Lenormand,^ Marie Anne,^ Fr. kaartlegster,
g
^g

27 Mei 1772 te Alen^ on; had onder het le Keizerrijk
eenoote
werd in 1809 echter verbanPu
^ reputatie,
nep waarover zij wraak nam door haar Souvenirs
zijJ den
^
prophéti ques d'une SibYlle" 1814 waarin
val van Napoleon
voorspelde.
Opzien
verwekten
p
p
P
haar Mémoires
historiques
et secrets de l'im péra,^
q
trice Joséphine".
ZijJ stierf 25 Juni 1843 te Parijs.
p
J
der Fr. tuinarchiLenotre^ André,grondlegger
^
gg
tectuur,eb.
g in 1613 te Parijs,
J ald. gest.
g in 1700;
heeft de tuinen aangelegd van Versailles, St.-Cloud,
Fontainebleau, enz.
de art. Pas-de-Calais, in het N.W.
Lens^ stad in het depart
Frankrijk;31 812 inw.; steenkolenindustrie.
e glazenschijf
schijf met koelLens,^ doorzichtige
gg
g of c Y lindervormiggeslepen
J de vlakken bol
gg p vlakken. Zijn
dan heeten ze convex, zijn
J
ze hol, concaaf. Verder noemt
men de L.: biconvex(dubconvex
beloonvex beide zijden
J
(afb.
planconvex:: één
afb 889 a •^ p
4
zijde
convex,^ de andere glad
a b c d e f
J
g
(b); concaaf-convex: één zijde
889. Lenzen.
is lichtebo
g concaaf,
g en
een sterkerebo
en
cong g
vex (c); biconcaaf: beide zijden concaaf (d); planconcaaf: één zijdeconcaaf, de anderep late( en convex-concaaf: het concave vlak sterkerebo
g gen
dan het convexe (f). De eerste drie, in het midden
dikker dan aan de randen, heeten convex9eerende,
lenzen; ieder vlak heeft zijn
de andere divergeerende
9
J
eigen
brandpunt
g
p ^ de brand Puntafstand heet de
een lijnerdoor getrokken:
de as.
brandwijdte,
g
Convexg eerende L. geven
reëele beelden van lichg
binnen de
tendeanten
buiten de brandwijdte,
p
li ende
voorwerpen
liggende
brandwijdte
p vertoonen als
alle divergeerende
L. virtueele of schijnbare
beelg
J
den. De L. wordenebruikt
bijJ brillen, lou P,
es
g
microscopen,
toestellen,
g
^ fotografische
p ^ verrekijkers,
J
meestal als een combinatie van lenzen. — Zie ook:
F.
waarbij men inPplaats vanpunt
Brandpunt,
p
p ^ waarbij
(fig. 181) ggelieve te lezen: punt B. (fig. 228), en Bril.
— Kristal-L. van het oog.
g Zie Oog.
o9
door stoom in werkingggebracht
pomp,
Lenspomp,
g
po p ^ P
Ps
om water uit het ruim van stoomvaartuigen te verwiJ deren.
Elst tegenover
Lent,^ dorpp in de Geldersche gem.
g
g
uitgangspunt van den tramli nJNijmegen
Nijmegen;
—Arnhem, station aan de spoorlijn
J g
J Nijmegen—
p
Arnhem • boomgaarden
en warmoezerijen.
g
punten,^ waarin de ecli P Lentepunt,
p ^ een der beide p
tica den evenaar sniJ^
dt en wel dat, waarin de zon
bijJ het begin
g der lente staat; d. i. in het teeken van
den Ram. Zie verder Aequinoctium.
op
Lentini, stad in de It.rov.
^ PSicilië;
p Syracuse,
Yr
23 000 inw. het Leontini der Ouden, in 1693 door
en aardewerkeen aardbeving
verwoest,
e
g
a• h ndelhande
fabrieken.
(Zie Pausen). — Leo
Leo,^ naam van 13 pausen.
P
de Groote, de Heilige,
9^ 440-461, kwam theoretisch
enractisch
krachtiggop
van
P
P voor het primaat
P
Rome, sloot in 452 vrede met Attila, redde in 455
Rome van den volkomen ondergang, waarmede
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Genserik het bedreigde; gest. 10 Nov. 461. —
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vulkanenketen tusschen' het Managuameer en den

e, 795-816, kroonde 25 Dec. Grooten Oceaan, 60 000 inw. — 4) L. de los
Leo III, de Heilig
800 Karel den Groote tot Roomsch Keizer. — Aldamas,grootste
stad van den staat Guanag
Leo IV, de Heilige, 847-855, overwon de Sara- J'uato> in het midd. van Mexico> ten W. van

cenen, vergrootte
Rome met de Leonti nsche
g
J
stad. — Leo IX, de Heilig
e, 1048-54, bloedverwant van keizer Hendrik III,, streed tegen
g de
simonie en het huwen derriesters
• werd in
P
.
en genomen.
1053 door de Noormannen—
g g
g
Leo X, 1513-21, geb. 11 Dec. 1475 te Florence,
tweede zoon van Lorenzo de Medicis, bevorderaar
van kunsten en wetenschappen
en
PP , prachtlievend
P
verkwistend stichtte de hoogeschool
te Rome,
g
verleende aflaten aan hen,^ die bijdragen
g gaven
g
J
voor de voltooiing
g van de St. Pieterskerk aflaatbrieven),wat leidde tot de Hervorming;
gest. 1 Dec. 1521. —1
Leo XII, 8 23-29 geb.
22 Aug.
g 1760, eerst werkzaam als nuntius van
Pius VII, veroordeelde de bijbelgenootschappen
en de vrijmetselarij
vrijmetselarij,onderdrukte
on
ru alle reformatiepogingeng^
van sommige katholieken;est. 10 Febr.
1829. — Leo
, 1878-1903
XIII,j tevoren Gioacchino
Peed,
geb. 2 Mrt. 1810 te Carpineto
bij
Ana ni
,g
P
J Anagni
1846 aartsbisschop
P van Perugia,
g in 1853 kardinaal na den dood van Antonelli(1876) naar
ar
Romeeroe
en^in 1877 tot kardinaal
earner^
P
gekroond,
lengo benoemd,^ 3 Mrt. 1878 tot paus
P gekroond
gest. 20 Juli 1903 >. vredelievend,> bekwaam diplodi loknoopte
aan met de
P weder betrekkingen
g
staten vooral met Pruisen, maakte een einde
aan den Pruis. Kulturkam
P f in 1877, en vaardigde vele encyclieken
uit, o. a. over Thomas
Y
van Aquino (1879),tegen de vrijmetselaars (1884),
over Christelijkestaatsregeling(1885),over
het
g ^
arbeidersvraagstuk
(1891) en tegen
het Prog
b
testantisme (1897).
Leo Africanus, eig. Alhassan ibn Mohammed
Alwazzan Arab. aardrijkskundige,
geb. omstr.
g^ geb
J
te Granada, deed verre reizen, ging na
1517 over tot het Christendom, woonde te Rome
en Bologna.
Belangrijk
is zijn
J „Beschrijving van
g
gJ
Afrika".
Leoben, stad in Stiermarkena ten N.W. van
Gratz> 12 000 inw. • middelpunt
der Oostenr.
P
steenkolenmijnen • hier werden 18 Apr.
steenkolenmijnen;
P 1797 de
vredesPreliminairen gesloten
tusschen Oostenrijk
Oostenrij
^
Frankrijk,gevolgd
P
^ ^ door den vrede van Campo
Formio.
Oppeln
Leobschutz^ stad in het reg.-distr.
^
PP der
Pruis.rov.
Silezië, 13 000 inw.
P
Leominster, stad in den staat Massachusetts
in het N.O. der Ver. Staten, 12 000 inw.
Leon. 1) Landschap
P in het N.W. van Spanje,
vroeger
een koninkrijk,
^^ besproeid
P
g
J: bergachtig,
g
door de Douro; bestaat uit de p rov. L.(15 377
K.M 2 . 394 000 inw.),Zamora en Salamanca. De
hoofdst. L. aan de Bernesga, 19 000 inw. Goth.
kathedraal,
van
> St. Markusklooster,> middelpunt
P
den Spaanschen
linnenhandel. — 2) Provincie
P
van de Z.-Am. republiek
Ecuador, vulkanische
P
hoog vlakte (Cotopaxi
e. a. ^hoofdst. Latacunga.
P
^
— 3) Stad in Nicaragua, aan den voet van de
n

Tampico,
57 000 inw.
P

Leonardo da Vinci, It. schilder en beeldhouwer,g
geb. in 1452
te Vinci, een
kasteel bij
J Em-

poll;• tot 1482
werkzaam te Florence, trad in
1487 als kri'
J^skundeg
ingenieur
g
in dienst van
den hertog
g van
Milaan, stichtte
daar . een schilderschool keerde
in 1499 terug
890. Leonardo da Vinci.
naar Florence,
ging
in in 1516 op
uitnood' in van koning
P uitnoodiging
g Frans I
naar Frankrijk
en stierf 2 Mei 1519 te Cloux
J
bijJ
Zij
Zijn wereldberoemd meesterwerk
is het nu zeer beschadigde „Avondmaal",
,
in het vroegere klooster Sta. Maria delle Gratie
te Milaan; verder zijn
zij van hem vooral bekend
vrouwenportret,
P
> bekend als»La belle Ferronicère"
van Mona
> in het Louvre • het portret
P
Lisa (zie op
P Gioconda, La >• Madonna in de
Rotsgrot
(Parijs
g
Jj en Londen). L. bezat buitenewone wetenschappelijkekennis o het g
gebied
gop
van kunst, architectuur, ontleedkunde sterrenkunde, werktuig kunde enz.
Leoncavallo Ruggiero,
^geb.
g
9g, It. componist,
P
8 Mrt. 1858 te Napels,
Naels in 1892 beroemd geworden door zijn
opera »I Pagliacci"(„Paljas").
^
J P
(491-480 v.
Leonidas,
^ koning
g van Sparta
P
Chr. verdedigde
verdedigde in 480 met 300 Spartanen
en
P
6000 man hulptroepen uit Midd.-Griekenland en
den Pelo Ponnesus den bergpas
^P Thermopylae
PY
teen de groote overmacht van de Perzen onder
Xerxes, tot hij
met al de zijnen
de Spartanen.
JP
en 700 Thespiërs)
door het verraad van Ep hialP
tes, die den vijand
vijand een voetpad
P aanwees, waar lans
aan^
evallen konden
g de Grieken in den ru g
worden, om het leven kwam.
Leonieden, een vroeger van 12 tot 14 Nov.
jaarlijks
jaarlijks voorkomende sterrenregen,
^ , uitgaande
g
van het sterrenbeeld van den Leeuw, in 1899
door delaneten
Jupiter
P
P en Saturnus zoo sterk
uit zijn
baangedrongen,,dat hij
hij tot dusver niet
J
meer in de nabijheid
nabijhei der aarde kwam.
waren,galons, tressen, snoeren,
kwasten vanoudof zilverdraad,^ of verguld
of
^
g
verzilverd koper- of ijzerdraad, vooral te Neugenoemd naar de Spaanrenberg vervaardigd,
P
^t^
sche stad Leon.
Leonti'nsche
stad(It. Città Leonina het
1
van Rome ^aan den r. oever
Noord. stadsgedeelte
b
, doorpaus
van den Tiber
Leo IV ommuurd
P
(848-852),nu grootendeels ontmanteld.
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LEOPOLD I—LERMA.

Leopold
I,^ koning
geb. de P
lepelvormigverbreed , de L. is geheel
p
^ van België (1831-65), 1g
g
.
16 Dec. 1790,1jongste
zoon van hertog
1g
g Frans wit.
van Saksen-Coburg,
1829-31
in geheimen,,
g
morganatischen echt verbonden met de tooneelspeelster
Karoline Bauer
, wees 11 Mei 1830 de
P
kroon van Griekenland af, werd 4 Juni 1831
door het Belg. Nationale Congres tot
koning
g
gekozen,
gehuwd met prinses
Louise
^ in Aug.
g
g
g
P
gest. 11 Oct. 1850 ^dochter van L odewijk
^ Philis
p van Frankrijk,
J1gest. 10 Dec. 1865, deed veel
voor de ontwikkeling
g van den staat.
Leopold
II,, koning
9 April
g
p
g 1 geb.
ng van België,
P
1835 te Brussel, zoon en opvolger van Leopold
1I,
^
22 Au g . 1853 gehuwd
Aug.
met aartshertogin
Maria
g
g
Henrietteeb.
1836 1 g est. 19021 dochter van
g
aartshertog
zij
f 1
g Jozef),
g de 10 Dec. 1865 zijn
ope en regeerde
in diens geest
streng
g con g
g
stitutioneel stichtte in 1876 de Internationale
Af rik. (later Kon o- Maatsch."
1• na de erkenningg
van den nieuwen Kongostaat,
g
J 28 Apr.
P
^ kreegghij
1885 den titel Souverein
van den Kon ostaat"
•7
f)
g
est. 17 Dec. 1909 en opgevolgd door zijn
zij neef
•
Zijn eenige
Zijn
L., geb. 1859, 1overleed
g zoon L.
22 Jan. 1869;^J
zijn dochters zijn
(geb.
891. Lepelaar.
g
J : Louise
P
1858,
1858 gehuwd
met prins
Philips
p s van Sakseng
P
Coburg-Gotha,
van hemgescheiden
15 Jan.
(Cochlearia), plantengeslacht
Lepelblad
van
,
g
9
P
P
g
1906, Stéphanie,
Rudolf de fam. der Kruisbloemig en (Cruciferen).
gehuwd
met kroonprins
Crucif eren Het
^
g
P
van Oostenrijk,
Lony,
ai gewone L. C. officinalis)
met eironde of ietwat
^, na diens dood met graaf
g
f
Clémentineeb.
1872 ^in 1910 gehuwd
met
hartvormi e en
wortelbladen
bijna
bolvormige
^ bijna
g
g
^
hauwtjes
p
Prins Victor Napoleon.
J^ komt — naast andere soorten — in
Leopold,
Leo
old naam van twee D. keizers. Zie oop ons land voor; er wordt eengeneesmiddel tegen
Duitschland (Geschiedenis).
scheurbuik uit bereid.
prins van Anhalt-Dessau, Pruis.
Leopold
I! P
Lepidus,
, drieman,
^ Marcus Aegniliuss
p
p
1 trad na
veldmaarschalk bekend onder den bijnaam
van den moord op
P Caesar toe tot de partij
J
P J van
den Ouden Dessauer, g eb. 3 Juli 1676,, zoon van Antonius, werd P ontifex maximus,
^ en vormde
Johann George
I en prinses
Henriette van met hem en Octavianus in 43 het Tweede Drie9
P
Oranje, volgde
zijn vader op,
g in 1698 zijn
P^was vanaf manschap,
P^ kreegbij
.l de deelingg in 40 de provincie
P
1693 in Pruis. dienst, droeg
poging
gbijJ tot de overwin- Afrika doch viel bij
Jzijn
J P
g g om Sicilië te
nisg
bij JHochstadt (13 Aug.
(36) in handen van Octavianus, die
g 1704),nam deel verkrijgen
J g,
aan de veldtochten vanrins
Eugenius in Italië hemevan
en
evenwel den titel van
,
P
g
g hield hem
(1705-07),aan die in de Z. Nederlanden Pg
pontifex maaimus liet behouden;est. 13 v. Chr.
(1709-11),werd in 1712 veldmaarschalk verZie Alpen.
Lepontisehe Alpen.
p
p
overde in 1715 Rn
ZLerdo de Tejada,
S ebastiaan
g en en StralsundPop de we
1
> Mexicaansch
den versloegg in 1745 de Oostenrijkers
in Silezië, staatsman,
25 Apr. 1827 te Jalapa,
1 ggeb.
P
P1in 1857
behaalde 15 Dec. de overwinninggJ
bij Kesselsdorf • minister van buitenl. zaken en min.-pres.; in
1747. — Zie ook op
in 1863 met Juarez
g est. 9 Apr.
P
P van het Congres,
P Dessauer 1861res.
g
Marsch.
door de Franschen verdreven1 daarna diens min.
Zie op
Leopoldsorden.
van buitenl. zaken1 in 1867 voorzitter van het
p
P Ridderorden.
Leopoldville,
in den Kongo-staat
Midd.- hooggerechtshof,
van 1872-76P pres. derrepureup
P
^ plaats
go
gg
^
Afrika),^
1882 door Stanley
gesticht,
nw.
i.
door PorfTrio Diaz , gest
est.
y g
1 6000
J verdrongen
g
Op
gt in Fr. Kongo
ligt
Apr.
P den teg enoverli
gg. oever li
P 1889 te New-York.
g
Brazzaville.
Lerida,
Lerida het oude Ilerda, hoofdst. der SP.
Lepanto,
en volks- prov. L. 12151 K.M 2. 1 285 000 inw.; in Catalo, in den
^ officieel Naup aktos
e
mond E?^aktos
^ op
P den N. oever van de Golf nib),25 000 inw.
van Corinthe
des Lérins, Fr.
Lerinische eil., I lesg
eil.-groep
l 3400 inw. Hier behaalde 7 Oct.
P
1571 de It.-Sp.
P vloot onder Don Juan van in de Middell. Zee aan de kust van het dep..
F
Oostenrijk
Oostenrijk de overwinning
g op
P de Turken,1 van AlPes-Maritimes ^• voornaamste eil. Ste.-Marguewie er 30 000 sneuvelden.
rite^ met fort en staatsgevangenis IJzeren
(Platalea leucorodia),^voge tot de Masker, Bazaine) en St.-Honorat.
Lepelaar
p
der Steltloop ers en de fam. der Reigers
Lerma, Francisco Gomez de Sandoval y Rojas,
9
behoorend komt in Europa
omstreeks 1550,10
gunsteling
P in ons land en aan hertog van,eb.
g
^ en
den Donau voor;
> de snavel, 20 c.M. lang,
g1 bijJ na 1598 almachtig
p 111 van
^ minister van Filips
unt
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EERMA—EETTRES DE CACHET.
Spanje, veroorzaakte
door zijn verkwistend ne Po^
hij zelf
tisme het verval van zijn
i jl hij
J land,^ terw iJ
grooten
rijkdom
rijkdom verwierf^ • in 1618 afgezet,
^est
gest.
8
g
g
in 1625.
Hydra vanL.,
L. een vreeselijke
slangg met
Lerna,
^ y
J
9 koppen,
PP ^ leefde naar de Gr. sage
^ in het moeras
van L. bi•J Ar g
os ,g
gedood door .Heracles(z. a. .
Lero,^ vroeger
g Leros,, eil. in de Ae geïsche Zee,
bij de kust van Kl.-Azië 49,5 K.M 2., 7000 inw.
behoort tot de Twaalf Eilanden", welke door
Italië bezetehouden
werden als waarborggvoor
g
het door Turkije
J nakomen van de bepalingen
van den vrede van Lausanne.
Lerwick,
hoofdplaats
der Shetland-eil.,^ bijJ
P
^
Schotland, 4700 inw.;
middelpunt
der haringg
P
vangst.
g
Alain René,
geb. 8 Mei
Lesage,
^ Fr. schrijver,
^g
9^
J
1668 te Sarzeau,^ gest.
Nov. 1747 te Boulo negg
van verscheidene tooneelstuksur-Mer, schrijver
J
ken beroemd door zijn
J komische romans uit het
SPaansch> vooral Le
» diable boiteux" (1707) en
door Gil Blas de Santillane"(1715-35),dat
langen
tijd ten onrechte voor een vertaling
^ tijd
^ uit
het Sp.
g
P is aangezien.
Zee, naar de oude
Lesbos, eil. in de Aegeïsche
g
(Mitilini) door
en tegenw.) hoofdst. Mytilene
Y
de Turken Midillu g eheeten aan de kust van
Kl.-Azië, vlak ten Z. van Troas, 1700 K.M2.,
141 000 inw.> meest Grieken; oudtijdseen machtige demokratische staat met bloeiende steden,
als: Methymna,
> Eresol Pyrrha,
Y
Y
> Antissa,
^ MYtilene werd vanaf 1355 door hertogen uit het
Gattilusiogeregeerd,
kwam
Genueescheeslacht
g ^
g
in 1462 aan de Turken onder Mohammed 11 ,
werd 13 Juni 1914 door Griekenlandeannexeerd.
g
Daar Turkije deze annexatie niet erkend had,
bezetten de Entente-mogendheden
het eil. om
g
het als operatie-basis
voor hun vloten tegeP
bruiken.
(of Lesginen,
Lesghiërs
9
, door de Georgiërs,
9
Armeniërs en Osseten Leid g eheeten Kauk.
volk, hoofdt. in het Russ. gebied Dagestan,
601 000 zielen (Mohammedanen).
Zie Da9estan.
Lesgistan.
9
Lesins Kroatisch Rvar, oudt. Pharos Oostenr.
eil. in de Adriat. Zee, beh.. tot Dalmatië; 303
K.M2.,
K.M2. 19 000 inw. ; kalksteeng eb. tot 633 M.
6 ; zuidvruchten en
vischvan st • hoof d I. L.
, z -^

=

3500

inw.

Leskovac, stad in het
Serv. distr. Bran's
Branja, o
op
den 1. oever van de Morava, 14 000 inw.
Lesseps,
Lesse s Ferdinand,, vieomte de, Fr. diplomaat,
P
geb. 19 Nov. 1805 te Verzich vanaf
sailles, wijdde
J
1854 aan hetraven
van
g
het Suez-kanaal z.a. dat
13 Aug. 1869 werd voltooid. Daarentegen
Daarentegen mis- 892. F. de Lesseps.
P
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lukte de uitvoering
P
g van het door hem ontworpen
plan
an het Panamakanaal (z. a.) en werden
P
(geb.
1849)
hij
g
J en zijn
J zoon Charles de L.
vijf jaar
J
wegens
bedrog
g tot vijf
^
g en verduistering
gevangenisstrafveroordeeld
• doch het Hof van
g
g
Cassatie vernietigde
het vonnis. Gest. 7 Dee.
g
1894.
prov. Henegouwen,
Lessines,a stad in de Belg.
gP
r steenen Ath;^ belangrijke
tusschen Gramsbergen
g
gJ
groeven, 10 748 inw.
otthold Rp hraim D. dichter en
Lessing,
9
criticus, geb. 22 Jan. 1729 te Kament (Saksen),
in 1770 bibliothecaris te Wolfenbnttel
gest. te
ag
Brunswijk 15 Febr. 1781; groot als geleerde en
als dichterlieleren, fabels, ePigrammen, drama's meester in
het methodisch
onderzoek en in
denrozasti
J1.
P
Door zijn
J kritisch-ethischeeg
schriften
(„Brieven over
de nieuwe letterkunde", 1759,
„Laokoon",1766)
bracht L. een
893. Lessing.
geheelnieuwe
g
richting
g in de D. letterkunde en kunstleer,
bevrijdde
het D. tooneel van de nabootsing
J
g der
Franschenambo ische
^ Dramaturgie"
g 1768
—69) enaf
g zelf voorbeelden in zijn
Jj tooneelwerken :»Miss Sara Sampson"
1755 >» Minna
P
von Barnhelm"(1763),Emilia Galotti" (1772),
Nathan der Weise" (1779). L. was ook de
grondvester van een vrijere
vrijere theolog.
g
P.
^ wetenschap.
Leste,^ woestijnwind,
gepaard gaande
g
J
r 0.-wind,^gP
metroote
warmte en droogte,
g
g^ waait opP Madeira en de Canarische Eil.
Lethar9 ie^slaapziekte, zich vooral vertoonende
na sterke uitputtingen, bij
bi hersenziekten,^ vergift'^
in g
en ^
typhus
enz. Fig.g de toestand,^ waarin
YP
voorstellingen
dedi
g eest geen
g
8 en g ewaarwor ngen opneemt.
P
verg etelheid" in de Gr. fabelleer
Lethe
stroom in de Onderwereld, waaruit de schimmen
der afgestorvenen dronken om al het verledene
te vergeten.
g
Leto, Lat. Latona, in de Gr. fabelleer de
dochter van den Titon Coetis, door Zeus moeder
van Apollo
en Artemis ^• vooral vereerd op
p
P Delos
en te Delphi.
P
Letten of Lithauers, tot den Baltischen tak
der Indo-Germanen behoorende volksstam in
Koerland en Z.-Lijfland
gouv
J
^ ook in de Russ. gouv.
en Kowno, 1 436 000 zielen, meest
Evang.-Luth.
Lettres de Cachet » verzeg elde brieven"),
willekeurige
g bevelen der koningen
g van Frankrijk,
Lodewijk .XI Y ing
sedert Lodewijk
gebruik,^ om personen,
,
P
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die in ongenade
waren gevallen,
Leval-Trahegnies, gem. in de Belg. prov. He^ zonder vorm'
^
g
vanroces
in hechtenis te laten nemen;^ bijJ negouwen, ten W. van Charleroi, 6007 inw.
P
Levant (It. »Morgenland"^ al de van Italië
decreet der Nationale Vergadering
g 23 Juni 1789
uit naar het 0. liggende
liggend landen aan de Middell.
afgeschaft.
g
engere
tot Euphraat
en Nip;
eren zin de
Letti-eil. in de Banda-Zee(Ned.-0.-I.),best. •
P
J^ in en
van Kl.-Azië, Syrië
en Egypte;
uit Letti, Moa, Leikor en eenige kleinere eil. •
gYP ^ de belang^
Y
havenP 1. ald.: KonstantinoPel
(alle ten 0. van Timor); beh. tot de residentie rijke
Y
^ Smyrna,
J
Beiroet Alexandrië enz. heeten Scale di Levante
Amboina; de inlanders zijn
J zon-aanbidders.
(Fr. les Echelles du L. .
Leucadia. Zie Leucas.
Leven,
van al die verschijnselen,
Leucadische rots,
, nu Kaap
, 65 M.
p Ducato,
^ het geheel
g
J
puntvan het eil. Leucas. Hier boven welke men bijJ zekere lichamen (organismen)
or anismen
hoog,
9
^ unt
af werd oudt. jaarlijks
jaarlijks een misdadiger
in zee constateert
constateert, als gevolg
g
g
g der voortdurende wissegeworpen ; ook Sa ppJ
af zijn
n e- li^ der haar opbouwende
stoffen;
stoffen; dienten
ho moet hierg
P
g esprongen.
volge is het essentiëele voor het L. de stofaan die cellen,
Leucas (Leucadia), ook Santa Maura, Gr. wisseling.
g Het L. is gebonden
g
Hayia Maura, ambtelijk
J Levkas een der Ionische welke zich tot de verschillende weefsels ea
Eil. met de kust van Acarnanië door een land- lichaamsdeelen van eigenaardigen
b en bouw or g ag
enbg te verbonden^ vormt sinds 1889 met Ithaka nen samenvoegen
blijkt al een verschil
g ; • hierdoor blijk
de gedaant
g edaante van de levende en levenlooze
en enkele kleinere eil. den nomos L. (473 K.M2.
Een verder verschil bestaat in de
41 000 inw.),287 K.M 2 . 29 000 inw.; hoofdst.
lichamen,
L. of Amaxiki; 5400 inw.; 2 havens; . in de na- scheik. samenstelling
g van organische
g
bi'heid
de vesting
g
g Santa Maura. Volgens latere die bestaan uit verschillenderondbestanddeelen
J
voorn. eiwitstoffen),welke weer zijn
navorschingen
isL.,
L. niet Ithaka,> hetgeboorteg
J samengeg
steld uit drie en meer elementaire stoffen ea
land van Odysseus.
y
van het lichaam of na den dood
de gescheiden
Leuchtenberg,
9
g
9^ Hertog van. Zie Eugène
daarvan door uiterlijkeinwerkinggverdeeld worBeanharnais.
g, waaruit
Leuctra,P
plaats in Boeotië Z.W. van Thebe den in de eenvoudigere
g samenstellingen,
tijden
Ook tijdens
in Griekenland, beroemd door de overwinning de levenlooze lichamen zijn
J gevormd.
g
L. zijn
zij onderworpen
onder
n s (z. a.) op
der
er Thebanen
T eba
and
r Ep amin
o da
o de •
P aan een bestendige
Jzij
veranderin
Spartanen,
8 Juli 371 v. Chr.
g, daar zi Jdie deelen verliezen welke
P
hoofdpl1. van het nutteloos zijn
Leuk Fr. Loèche-la-V
Leuk,
J voor het organisme afscheidin^ hoofd
de art. in het Zwits. kanton Wallis en en de bruikbare weer (uit het bloed)
g J kn. depart
Ten opzichte
van hun werkzaamheid
op Pden r. oever der Rhone 1700 inw. ontvangen.
P
g
-- In de nabijheid:
Leukerbad,^ met warme mi- li bg t het verschil tusschen levende en levenlooze
J
nerale bronnen,
^ leveren dag.g 3 mill. lichamen hierin, dat de eerste in zich zelf het
^ 22 in getal,
g
vermogen
tot verandering
L. water.
g bezitten zelfwerk=
g
zaamheid spontaneïteit),zich met ei en
Leukosia. Zie Levkosia.
g organen
^
beween (plaatselijke
P
Leusden,ggem. in het 0. van Utrecht, 3377 bewegen
P ),
a g^
J beweging,
inw. • best. uit de heerlijkheden L. en Aschat en zich voeden, groeien,
g
P
^ een eigen
^ voortplanten,
b
temperatuur
bezitten, enz. en ten slotte • sterven
omvat een aantal buurtschappen
P
^
PP en landgoederen.
Het individueele of
Leuthen
Breslau, en in ontbinding
Leuthen, dorp
g
g overgaan.
g
P in het Pruis. reg.-distr.
L. verdeelt men: 1) in kiem-L.
700 inw.; bekend door de overwinning
g
g van Fre- organische
latent-L. waar te nemen aan het zaad en de
Oostenrijker onder
derik den Groote op
P de Oostenrijkers
tijd weerstand bieden aan
eieren, die b tijd
van Lotharingen.
9
invloeden — 2)planten-(vegetatief)
Leuven, Fr. Louvain, D. Lówen stad in de uitwendige
g
hoogeBelg.
Brabant,
e- L, bestaand in wasdom, voeding,
g ea
g ^ afscheiding
g prov.
P
^ 42 307 inw.. De hoe
duidelijk
duidelijk aangetoond
in 1426 door Jan I V, herto
geg
g van Brabant, voortplanting,zonder
g ing
gesticht, was in de 16e eeuw een der voornaam- voel en beweb
dierlijn (a imalisch)
g 1 • -- 3 dierlijk
ste van Europa
^beweging,
g
g g ^ wil en denkvermogena
P en telde duizenden studenten. In 1.,met gevoel,
zijn
op
e rond
zijn
o
1835 door de re
regeering
Berin gesloten, maar in 1836 welke eigenschappen meestalgegrond
door deeesteli'kheid
opnieuw
opgericht.
In- een zenuwstelsel in het lichaam van het dier; -P
Pb
J
€'
L. (van het menschelijk
dustrie: bierbrouwerijen,
malerijen en metaal- 4)) psychisch
pY
J organisme),
J^ malerije
In den nacht van 25 opP 26 Aug.
^ dat zich onderscheidt door de werkzaamheid van
J
en
en het verstand,^ dat
1914 werd ong.. 1/5 deel van L. door de Duit- heteheu
^ phantasie
P
g
g de
tot uiting
schers verbrand en tal van ingezetenen
gedood;; door de spraak
g komt. Ten slotte
P
g
men 5) van een geestelijk
L. het L,
de St.-Pieterskerk werdedeelteli
9
1
P
g
Jk vernield, spreekt
samenleving.
verder g
^ De leer van
J
ti ingen verloren de beroemde Laken- van de menscheli'ke
siolo
hallen met de niet minder beroemde bibliotheek het L. heeth
^
PY
bg ie of biologie.
klier van het
Lever .He
van 2 à 300 000 dln. Hetrachti
eg stadhuis bleef
par^ d e grootste
g
P
menschen- en dierenlichaam, vanewicht
voor
gespaard.
g
bP
en bloedvorming,:li g
t in den vorm
de voeding
Leuze,
Henegouwen,
^
P
^ ^gem. in de Belg.^prov.
van een af Bronden
vierhoek aan de . r.. zijde
ten 0. van Doornik, 6024 inw.
g
^

•

LEVER—LEXMOND.
onder het middelrif ) waaraan zi
zij door een af zonderli'ke
Pplooi van het buikvlies (de L.-band)
J
bevestig d is, weet'g bij Jvolwassenen 1,5 K.G. en
meer, en bestaat in eenrootere
r. en een kleig
nere 1. L.-lob. Aan den achterkant bevindt zich
van onderen de zoog en. L.-poort,
^ de ingang
b ^ der
p
bloedvaten en de mond van de galkanalen en
ook dealblaás.
De L.-arterie(slagader)
dient
g
g
tot voeding van het leverweefsel.
Uit het bloed,
)
dat door deoortader
gevoerd
binnen gevoerd wordt,)
wordt in een fijn
J netwerk van vertakkingen
g
alkanalen de gal
(galkanalen)
tijdelijk
g (z. a.) bereid,^ die tijdelijk

a

6'

4

`5

894. Lever. 1. Rechterlob; • 2. linkerlob;
^ 3.galblaas; 4. leverarterie; 5. poortader • 6. holle ader.
in de galblaas bewaard wordt en daarna door
de galbuis
galbuis door de L.-poort
afgevoerd
wordt.
P
g
Door de L.-ader verlaat het bloed de L.
Leverbloempje
P1 Hep atica triloba tot de Ranonkelgewassen Ranunculaceeen
behoorende,
,
vroeg in
voorjaar
't voorjaar bloeiende plant, met
Pmooie,
>
blauwe bloemen. In ons land alleen in tuinen.

895. Leverbloempje.
PJ
rimoniaplantensoort
lantensoort behooLeverkruid
g^
rende tot de fam. der Roosgewassen Rosaceeën) en de onderfam. der Rozen, heeft gele,
tot aren vereenigde
g bloemen,) komt voor langs
g
waterkanten en in veenachtige hooge
g
)
o gronden,
bloeit in Juli.
Levermossen. Zie Mossen.
Levertraan, drank, bereid uit de lever van
den kabeljauw,
kabelj
J vooral aan de kusten der Noorw.
Lofodden-eil. ter genezingaangewend bij kl; ?^-
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ach ' heid ^
Eng.
^ ziekte enz. Voornaamste stapelP
^en
Plaats Bergen.
Levetzow, Ulrike von bekend door haar betrekkingen
tot Goethe,
zij in 1822 te
^ dien zij
^
Karlsbad leerde kennen en die haar verheerzijn„Trilogie
^)
lijkte
in zijn
J
g
^ der Leidenschaft"; )geb.
4 Febr. 1804 te Leipzig,
P g) gest. 13 Nov. 1899 0op
haar landgoed Triblitz bijJ Leitmeritz.
Leviathan, in het Oude Test. (Psalm 104: 26
en Job 40 : 20 en in de rabbi'nsche
legenden
J
^
een fabelachtig zeemonster (in de Leidsche Vert.
het Gedrocht" in de wolwasscheri' het meestal
uit een weekkuip
P en 3-4 baden voor wasschen
en spoelen
bestaande stel machines.
P
Levieten,
Levieten oorspr.
P naar Levi,
^ den Sen zoon van
Jacob, g enoemde stam van Israël,) die zich met
Simeon samen een gebie
gebied veroverde, later vergen en verstrooid werd (Gen. 34 en 49).
Toen Jeruzalem het centraal-heiligdom
g
^eworden was, werden de in de hoofdstaderoe
^ Pen
L. als ondergeschikte
priesters
aangewezen,
later
g
P
g
slechts als tempeldienaars
geduld.
P
g
Leviraat-huwelijk
J (levir = broeder van den
man),huwelijk met de zoonlooze wed. van een
broeder,
Deuter. 25,
^ waartoe volgens
) vs. 5,) bi'J
g
de Israëlieten de overlevende ongehuwde broeder verplicht
was.
P
Leviticus,
Leviticus h et 3e Bijbelboek,
bevat aanwi'zinJ
en Levieten; )aan het voor^en voor de priesters
P
lezen daarvan werden in de kloosters vermaningen
g
vas eknoo P)
t daarvandaan: iemand
de Levieten
)^
lezen", d. w. z. hem een berisping
toedienen.
Pg
Levkosia Leukosia teg.
g meestal Nikosia
hoof dst. van Cyprus,
YP > aan de N.-kust,> 16 000 inw.
Sussex,) in
Lewes,^ hoofdst. van het graafsch.
g
het Z. van Engeland, ten N. van Brighton,
11 000 inw.
N. en grootste
Lewis,
der Hebriden,) behoo^
g
rende tot het Schotscheraafsch.
Ross en Crog
marty,
Y het Z. deel, Harris, behoort tot Iverness,
2273 K.M2. met inbegrip
eil.
b P der omliggende
g^
35 000 inw.) hoofdst. Stornoway.
Y
Lewisham voorstad van Londen
) ten Z. van
Greenwich
) 161000 inw.
Lewiston, fabriekstad in den staat Maine, in
het N.O. van de Ver. Staten, 26 000 inw.
Lex Heinze, aanvulling van het Duitsche Wetb.
v. Straf r.^ ter verscherping
P g van de straffen oop
misdrijven
tegen
de zeden,)g
genoemd naar het
J
g
souteneur Heinze
Proces tegen
g den Berli'nschen
J
25 Juni 1900, na herh. verwerping
P g) door den
Rijksdag
J ^aangenomen.
g
Lexington. 1 Stad in den staat Kentucky,
Y)
het 0. der Ver. Staten, 35 000 inw. )• staatshoo^eschool. -- 2) DorpP in dén staat Massachusetts) in het N.O. der Ver. Staten 18 K.M. N.W.
van Boston; 19 Apr.
het le g
evecht in den
P
N.-Am. Vrijheidsoorlog.
J
^ — 3) Stad in den N.Am. staat Missouri, aan de Missouri, 4200 inw.
veldslag
^ ^ 20 Sept.
P 1861.
^ in den Burgeroorlog
Lexmond,
Lexmondgem. in Z.-Holland,) in den Alblaseerwaard nabij
J de Lek) 1667 inw.
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L ucas van,
Leyden,
rië, hoogste gedeelte
^eig.
^ L. Huyqensz.s een der (d. i. Wit Geb. geb. in Sy
Y
grootste N.-Ned. schilders engraveurs
der 16e van het Syr. tafelland,
150 K.M. lang,
^
g
,meer dan
g,
eeuw; geb. 1474 te Leiden, ald. est. 1533.
in doorsnee 30 K.M. breed, 1930 M. kam-hoogte,
LeY,
ds Dr. Willem Johannes, staatsman der met den 3063 M. hoogen
g Dhor el-Chodib en den
voorm. Z.-Afr. Republiek
Timaroen (3212 M. hoogg,• aan zijn
,ggeb. 1 Mei 1859 te Ds'ebel
J
P
J voet
g. 400 stammen, der beMagelang
het overblijfsel,
Ma elan opPJava, ^van 1884-89 staatsprocureur
sel on
P
der Z.-Afr. Re ubl.
,1889-98 staatssecretaris,, roemde vederwouden); bewoond door Droesen
1898-1902ezant
in Euro aP,
welke functie werd in het Z. en Maronieten in het N. die met een
g
opgeheven
door het einde van den oorlog met Christ. stadhouder onder de Porte staan. De
Pgg
Engeland
1899-1902 •, hij^J was een sterk voor- pprov. (moetessarriflik) L.
g
^ 3100 K.M 2 . 200 000
git
stander vanoede
spoorwegverbindingen, u- inw.
breidmg der industrie,, goede
organisatie
van
Libau,^ versterkte havenstad in het Russ. gouv.
g
g
g satie
onderwijs
en defensie en bestreed allen Eng. Koerland aan de Oostzee, 84 000 inw. badplaats
J
invloed op
P het binnenl. bestuur van Transvaal. en oorlogshaven(Haven Keizer Alexander Ill).
Na den vrede heeft hijJ
zich voorn.gewijd aan L. werd 8 Mei 1915 door de Russen bezet.
de studie der Z.-Afr.eschiedenis.
oud-It. g
Liber (Liberp pater),
t r oud
godvan
v ngroei
goei en
g
LeYdsdor p, P laats in het N.O. van Transvaal bloei in de natuur, inz. van den wijnbouw en
distr. ZoutP ansber
landelijke
latergelijkgesteld
met
g, ten N. van de Olifantsriv. de landeli
J
ggenoegens,
g ^
i nen^ met de omligLeyte,
g - den Gr. Dionysos, samen met Ceres en Libera
Y , een der PhiliPPJ
gende eil. 7923 K.M2. 358 000 inw.; hoofdst. Persep hone v ereerd. Op
P het feest ter eere van
L., de Liberalia(17 Mrt.) kregen
Tacloban.
gde jongelingen
graafsch. Essex, N.O. de mannelijke
toga.
Leyton,
Le ton stad in het Eng.gg
J
g
voorstad van Londen, 125 000 inw.
Liberale Unie,
, Nederlandsche staatspartij,
P
^J,
idt
Lhasa(Lassa, Lhassa hoofdst. van Tibet, in waarvan de beginselverklaring
b
g als volgt
g luidt:
een vruchtbare vlakte in het Z. des lands, De Liberale Unie is van oordeel, dat voor den
31000 tijdelijk
wel 50-80 000 inw. handelsstad,
tijdelijk
^ , bloei onzer volksgemeenschap
g
P in het heden en
behoort te
veel kloosters (18 000 monniken),inz. Labhrang. in de toekomst de staatkundeericht
g
1 K.M. W. de in 1643ebouwde
residentie van zijn
gJ uitbreidinggen verhooging
J op
P geleidelijke
g
^ 8 van
den Dalai Lama, Potala,
stoffelij welvaren van het
, voorname Boeddhisti- zedelijk,
J geestelijk
gJ en stoffelijk
1904 werd L. tijdelijk g
sche bedevaartplaats; intijdelijk
volk ,samengaande
met eene harmonische
^
verhouding tusschen de belangen
bezet door een Eng.g expeditiekorps onder Youn9 verhoudin
^ van individuen
husband doch spoedig
enroe
Het hoofdP g weer ontruimd.
P en die van het geheel.
g en
g
juris en staatsman, be
beginsel,
L'Hóp ital^ Michel de,^ Fr. jurist
g
^ dat het streven naar bereiking
g van dat
der vrijgeb. 1504 te Ai ue
9'
^ is het beginsel
9
g Perse van 1560-68 onder doel moet beheerschen,
ng
Frankrijk,
held. Dienovereenkomstig
de vrije
vrije
uiting
Catharina de Medicis kanselier van worde
eëerbiedi
de rtrachtte tevergeefs
bemiddelend op
P te treden vanedachte
^ ^ Pe
g
g
gd en verdedigd;
g
tusschen deodsdienstige
est. soonli'ke
vrijheid
vrijheid gehandhaafd;
PP , gest.
Jj ontwik^ partijschappen,
P J
g
^ de vrije
g
J
keling der in het volk aanwezige
Mrt. 1573.
g krachtengelanten met lange,
steund • met vooropstelling
Lianen,
g
g
P
^ van eene vrijzinnige
J
, slingerplanten,planten
en de volksklimmende of rankende stengels,
die zich van handelspolitiek,
^ zoowel de productie
P
P
g
welvaart bevorderd,
boom tot boom slingeren en,^ vooral in tropische
, als de economische onvrijJj
P
wouden een ondoordringbaar
vlechtwerk vormen. heid der zwakken door krachtige sociale hervorg
opgeheven. De Liberale
der Jura-formatie Me- mingen
Lias de onderste laag
g zooveel mogelijk
g J Pg
zozoïscheeriode
fig. bij
J Aardkunde),in Unie oordeelt, dat naar bereiking van bovengeP
^ zie ^
Duitschland
en Frankrijk meestal noemd doel gestreefd moet worden met behoud
,Engeland
^
donkere kalksteen, mergel en leisteen (vandaar van ons constitutioneel stelsel, onder uitoefening
van het volle staatsburgerschap
Zwarte Jura).
P door allen, die
g
Liau-Ho, r iv. in N.-O.-China,
, in den bovenloopP niet om redenen van staatsbelang
g daarvan beS'aramoeren
Siramoeren, verdeelt de Mantsjoer.
hooren te worden uitgesloten.
-- Voorz. der L. U.
^
J
g
-- Voor de beide
S'en -King in een 0. (Liau-toeng)
9
gen een is Mr. H. Goeman Borgesius.
P rov. Sjeng-King
Vrij LibeVrije
W. (Liau-si) helft, mondt uit in de Golf van andere liberalearti
P
P J en
^ zie men op
(Bond van) en Vrijzinnig-Democratische
Liau-toeng.
9
3
g
Partij.
in de Chin.-Mantsjoer.
prov.
Liau-jang,
^J
>
P
1 9,
Negerrepubliek aan de Pe erS'eng -Kin8,60 K.M. ten Z.O. van Moekden,>
Liberia,
, vrije
^P
van de riv. de Mannah tot
50 000 inw. ; hier overwonnen de JaParmers tus- kust0 er-Guinea
PP
de Cavall 95 400 K.M 2., 1,5 mill. inw.; het
schen 30 Aug.
g en 3 Set.
P 1905 de Russen.
Liau-toeng
Pera]
q., schier- klimaat is het warmste der aarde'aartem
9f
9 (Liao-toeng,
tuur 27,5 0 C.); rijk
eil. behoorende tot de Chin.-Mantsjoer.
prov.
]
J aan wouden; vruchtbaar.
P
;• aan het hoofd een Pre(graafsch.)
S'en
P
g
J g-King,scheidt de Golf van Liau-toen bg van Vierrov.
sident, 13 representanten
(voor 2 jaar
gekozen)
de Gele Zee, eentonig
hoogland
(900-1000 M.
g
P
^
g
g
;
gekozen) • dan
nogg
het Z. vormt hetach
P ebied Kwan-toeng (z.a.). en 8 senatoren (voor 4 jaar g
Libanon, Ar. Dsjebel Libnan, Hebr. Lebanon 6 ministers. Hoofdstad Monrovia. In 1822 ontI,
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staan uit Monrovia, een nederzetting
J
^ van vrijgelaten N.-Am. ne bgerslaven die sedert 26 Juli
1847 een staatsregeling
g ^ hebben; in 1860 met de in
1834 aan Kaap
P Palmas
g estichte Negerrepubliek Mar^land vereenigd.
In 1910
g
namen de Ver. St. met
goedvinden der andere mo^endheden de reorganisatie
g
van het bestuurswezen ter
hand en regelden Duitsch896.
land
Frankrijk
GrootJ
Brittannië en de Ver. Sta- Wapen
P van Liberia.
ten de staatsschuld. President is : Dana Howard(sinds 1912).
in het N. van Peru;
Libertad. La. 1) Depart.
P
hoofdst. Trujillo.
Trujillo. — 2) Depart.
van Salvador
P
hoofdst. Nueva (Nova) San Salvador of Santa
Tecla (19 000 inw.); haven L. of Puerto de la
L. (2000 inw .
Libourne, stad in het dePart. Gironde in het
Z.W. van Frankrijk
J (ten W. van Bordeaux),
aan de uitmonding
^,
g der Isle in de Dordogne,
20 000 inw.
sage
e stichtster
Libussa Liboes'a volgens
jongste
der Przemysliders-dY nastie in Bohemen;^J
g
dochter van den hoofdman Krok, alsriesteres
p
gevierd, kwam aan de re eerin die zij met
wijsheid
voerde, huwde den Boheemschen land)
g
ook voor de stichteres
• zij geldt
heer Przem^sl ^
van Praag.
g
eerst naam van het ten W. aan Egypte
Libyë,
gYP
Y ^
N.-Afrika tusgrenzende
grenzende land,
a later van geheel
g
schen NiJ1 en Atlas, terwijl de Z. landen Aethiowerden;a sedert Eratosthenes naam
Pië genoemd
g
vroeger
voorgeheel
Afrika. Libysche woestijn,
^
g
g
deeheele
Sahara, nu slechts het N.O. deel
g
daarvan (de Eng.
g invloedssfeer).
Licent. Zie Convooi.
Licht, de objectieve oorzaak van de zichtbaarheld der dingen,
y9
g de door Huygens
g ^ bestaat volgens
opgestelde
ondulatie-theorie, die de vroegere
Pg^
^
emanatie-theorie verdrongen
heeft,
, uit ^olving
gen door de lichtgevende lichamen meegedeeld
aan een overal voorhanden uiterst fijne, veerkrachtige
g stof, aether, waarin zij
J zich als lichtgolven
voortplanten.
Treffen deze golvingen
^ het
g
^
P
netvlies van het oog,dan ontstaat de indruk ' an
Zi' planten
zich in den aether voort met
licht. Zij
P
een snelheid van 300 000 K.M. in de seconde,
waarbij
]
^b
^ der aetherdeeltjes
J de bewegingsrichting
loodrecht staat op
g van den lichte de richting
straal. Liggen
gb alle stralen van een lichtbundel
parallel,^ dan noemt men het licht gepolariseerd
gP
P
de ol(zie Polarisatie van het licht). Blijven
g
vingen
van den aether in een en dezelfde midg
denstof of medium, daneschiedt
de voortplanting
g
P
g
rechtlijnig;
van 2 verschillende
8
J ^^ aan de grens
mediums echter wordt het L.edeelteli
^
Jk in het
^
le medium teruggeworpen(reflexie),
reflexie gedeeltelijk
^
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g ebroken bij
J het treden in het 2e medium
d. w. z. van de oorspronkelijkerichting
richtin afgeleid
g
(breking
^ der lichtstralen). Bij
J dit laatstegaan
^
de verschillende lichtstralen, die zich door de
snelheid hunner trillingen en door de lengte der
g olven onderscheiden
^ uit elkander en vormen
een kleurig
spectrum.
Als
J het zoogen.
g beeld,
b
P
verscheidene van éénpunt
uitgegane olven na
Pg
verschillende ween
afgele
g
gd te hebben weer
samenkomen, kunnen deze elkaar versterken of
geheel
(interferentie;
gofgedeeltelijk opheffen
zie ook Buiging
9 9 van het licht).
Lichtenberg,
g^ dorp in het Pruis. district Potsdam ten 0. van BerlinJ^
met Friedrichsfelde
133 000 inw.
plaats in het W. der P
prov.
rov rans
TLichtenberg,
9^ P
vaal (Unie van Z.-Afrika),aan de W. uitloopers
P
der Witwatersbergen.
g
Lichtenstein,
^
J'achtslot in het Wurttem berg sche Schwarzwald,
817 M. b. d. zee, op
>
P de
plaats der oude elï
kn. vesting^(door den roman
P
gJ
Lichtenstein" van Hau
f bekend),in 1842
opgebouwd.
P^
gem. in het Z.O. derrov.
Lichtenvoorde
P
,g
Geld.,
a 5219 inw.^ best. uit het dorp
P L. en de
buurten het Zieuwent, Vragender, Lievelde en
Harreveld. L. ligt aan den spoorweg
^ Winterse
wijk—Zutfe en aan de stoomtramlijnen Groenlo
wijk—Zutfen
en Bocholt-L.
in het
Gross-L., plattelandsgem.
Lichterfelde,> G
g
P
Pruis. re
.-district Potsdam, 9 K.M. ten Z.W.
reg.-distric
Berlin
J^43 000 inw.
in de Belg.
VlaanLichtervelde,
g prov.
P
^ gem.
^
deren tusschen Rousselaere en Brugge, 6721 inw.
Lichtgas, in ruimeren zin ieder tot verlichting te benutteng^
as in engeren zin het uit
gas-kolen door droge destillatie in retorten bereideas.
bestanddeelen ervan
g
g De lichtgevende
zijn:
benzol,^ aethyleen
en propyleen,
verdunP PY
Y
)
nende bestanddeelen : waterstof, methaan, kooloxYd en stikstof verontreinigende:
koolzuur en
g
sporen
van zwavelkoolstof. Het L. heeft een
P
eigenaardige,onaangename
lucht;
^ door zijn
J geg
halte aan kooloxyd
zijn
^ is het giftig.
g g Wegens
g
J
groot warmtegevend
vermo ^gen wordt het ook
g
g
voor verwarmingsdoeleindengebruikt,
verder tot
g
krachtopwekking
P
g in
ggasmotoren. Het L. is uitdoor Minckelers(z. a. .
g es,
Lichtmis, Maria Lichtmis, 2 Febr. feestdag
der R.-Kath. Kerk,gewijd aan het bezoek van
van haar
Maria aan den temp,
P
P^ ter o dracht
eerstgeborene, Jezus(Luc. 2, vs. 22-24). Het
feest ontleent zijn
J naam aan de wijding
J g der
kaarsen,^ kaarsen-processie,
P
^ggevolgd
g door de mis,
waarbij
J veel waskaarsen worden ontstoken als
zinnebeeld van het Licht der wereld" Luc. 2
vs. 32). In de Grieksche Kerk sinds 542evierd
g
als het feest der ontmoeting
g (van Simeon met
het Kindeke in den tempel).
Overi'sel
verLichtmiskanaal,
^ in de prov.
P
J
van Dedemsvaart (bijJ hetgehucht
bbinding
9 ehu c
^
Lichtmis) en Vecht, in 1828 door baron van
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Dedem begonnen,
voltooid.
^ in 1847 door de prov.
g
P
Lichttherapie.
Lichtthera ie. Zie Phototherapie.
p
Licinius Gajus L. Stolo, zette als volkstribuun
(366 v. Chr.) met zijn
g L. Sextius de 3
J collega
z.g. Licinische wetten door, waarin de schuldenlast der Plebejers
verminderd en hun de ééne
J
plaats
in het Consulaat voorgoed
P
g verzekerd werd,
terwijl
beperkt
werd.
P
g
g
J het groot-grondbezit
Licinius,
Licinius Rom. keizer. Zie op
P Rome.
Lick-sterrenwacht naar haar
stichter John Lick(1796-1875)
te San Franciscoenoemd
• ^P
op den
g
rC
Mount Hamilton in Californië,
^
1.n
ten 0. van San José.
Lictoren, in het oude Rome dienaren van de hooge
g
^ magistraten,
wie zijJ voorafgingen met de
fasces (z. a.); deraetoren
hadden
F
er 6, de consuls 12, de dictotores
24; de L. moesten de ligstraffen,
24;
door deze machthebbenden voorgeschreven,
^ ten uitvoer brengen.
^
g en
Lido. Zie Lagunen.
9
• Lie, Jonas, Noorsch schrijver,
897. Lictor.
geb. 6 Nov. 1833 te Eker bi'J
^
Drammen, aanv. advocaat, schilderde in zijn
J
romans en novellen meestal de natuur en het
volksleven in Noorwegen;
est. 5 Juli 1908 te
g ^g
Bitrum bijJ Christiania.
Lieben,^ Alt-, dorp
P in Bohemen,> aan de Moidau >
27 000 inw. ; weverijen,
spinnerijen.
geb. 20
Max,
Liebermann,
^
^ D. genreschilder,
g
^g
Juli 1847 te Berlijn, sedert 1898 hoogleeraar,
schildert realistischeenrestukken;
ook etser.
g
Liebig, Justus, Freiherr von, D. scheikundige,
geb. 12 Mei 1803 te Darmstadt, 1824-52 hoogleeraar te Giessen, daarna te München, aid.
est. 18 April
gest.
P 1873. De resultaten van zijn
arbeid maakte hij dienstbaar
aan de uitbreiding
g
der theoretische scheikunde; hij
J lede
g tevens den
g rond voor de landbouw-scheikunde waardoor
hij
groot diensten bewees;
J aan den landbouw rooie
bekend door de samenstelling en invoering
g
van het vleeschextract.
Liebknecht, Wilhelm,
D. soc.-dem.oliticus
P
en schrijver,
J
^ ggeb. 29
Mrt. 1826 te Giessen,
vluchtte naar Zwitserland wegens deelname
aan den Bad. oPstand
ging
1848-49g
g later
naar Engeland,
keerde
g
in 1862 tere
g, werd in
1865 uit Pruissen verbannen, vestigde zich in
LeiP zi als re1868 te Leipzig
dacteur van het „Democrat. Wochenblatt",
later van den „Volksstaat" vanaf 1878 van de Vorwhrts" en vanaf
;1890 van de nieuwe Vorwárts" te Berlijn,

werd in 1872 met Rebel wegens
hoogverraad
tot
g
^
2 jaar vestingstraf veroordeeld, vanaf 1874 lid
van den Rijksdag
van ,1879-92 ook der Saks..
Tweede Kamer;
^ gest. 1 Aug.
^ . 1900 te Chariottenbur
geb. 13 Aug.
^ . — Zijn
^
g
J zoon Karl L.,
g
1871 te Leipzig,advocaat
te Berlijn, werd in
J
1908 soc.-dem. lid van het Pruis. Huis van
Afgevaardigden, in 1912
ook van b,
den Rijksdag,
J
was de eerste, die ald. tijdens den
oorlog
g
durfde stemmen tegen
de oorlogscredieten.
g
g
Liechtenstein soeverein vorstendom, tusschen.
Vorarlbergn
Zwitserland (kantons St. Gallen
g
en Graubunderland • 159 K.M. 2 , 10 000 Kath.,
D.-sprekende inw. constit. monarchie, landdag
van 15 leden;^ de regeering
regeering (2 landraden) en
de schoolraad zetelen te Vaduz (hoofdstad);
recours-instantie voorolitieke
aangelegenheden
P
te Weenen waar ook de vorst resideert. Door
het verdrag van 3 Dec. 1876 vormt het met
Vorarlber gb een emeensch
gemeensch. tol- en belastingbgebied. Sinds 1868 is er geen leer
g meer. Vorst
Johann Joseph
van L.,geb.
26 Juni 1760, ^ vorst
p
^
geworden
in 1805,
g
,gest. 20 Apr.
P 1836, blonk in
den T. oorlog
g van 1788 en als Oostenr. veldmaarschalk in den strijdtegen
tegen Na
Napoleon
oleon I uit.
Zijn kleinzoon Johan II,
Zijn
geb. 5 Oct. 1840, is de
^ ^
tegenw. vorst.
h oofdst. van het reg.-distr. L.
Liegnitz,
g
9
13 615 K.M 2 . 1 177 000 inw. 1in de Pruis. prov.
P
Silezië ten W. van Breslau, aan de Katzbach,
70 000 inw. — 15 Aug. 1760 versloeg Frederik
de Groote hier de Oostenrijkers
onder Laudon;
J
niet ver van L. ligt
het dorp
Wahlstatt,
^ beg
P
kend door de overwinning van Blucher(vorst
von Wahlstatt) op
P de Franschen onder Mac
donaldslag
aan de Katzbach 26 Aug.
g 1813).
Liempde
,
bg em. in N.-Brabant ten Z.O. van
Bokstel,
eg
P
> 1491 inw. station van den spoorweg
Bokstel—Gennep.
P
gem. in Gelderland ten Z.W. van
Lienden
,g
Rhenen, 4558 inw. Tot L. behooren de dorpen
Pe
L. In en en Ommeren en de buurten Aalst,
Meerten en De Marsch.
Lier,
^ stad in de Belg.gprov.
P Antwerpen,.
25 985 inw. aan de vereeniging
van Gr. en Kl.
g ^
Nethe; nijverheid en
borduurwerk. Bij L. lagg
J
het fort L. deel uitmakend van den buitensten
vestinggordel
van Antwerpen
P en 3 Oct. 1914 door
g^
de Duitschersenomn
nadat
hun geschut
even^
g
g
als dat der Eng.
ook aan.
g en Belg.
^
g verdedigers,
de stad L.rooie
schade had toegebracht.
toegebracht De
g
bevolkingwas tijdens
tijdenshet bombardement gevlucht.
gevlucht
gem.
in Z.-Holland,} in het West,g
land> 1519 inw. ; het dorpPligt
g aan de stoomtram
Naaldwijk—Maassluis.
Naaldwi'
J
gem. in het 0. van N.-Brabant,f ten
Lierop,
p^ g
Z. van Helmond; 942 inw.
ter grootte
Menuridae , vogels
Liervogels
9
^
g
van hoenders metrachti
en ,liervormigen
^ staart
^
P
de mannetjes
mannetjes althans),
g en fraai, vliegen
^ en
bijna
nooit. Komen slechts voor in 2 soorten...
J
zijn.
die tot Australië beperkt
P
Jn

LIESB08CFi—LIJFEIGENSCHAP.
in de nabijheid
van Breda, ong.
Liesbosch,
}^
g
200 H.A.root
g behoorde tot de domeinen van
prins Frederik der Nederlanden.
Lieshout.em.
g in N.-Brabant, ten N.W. van
Helmond, 1437 inw.
Lievens, Jan Holl. schilder en etser, geb. 24
Oct. 1607 te Leiden, gest. 1674 te Amsterdam,
aanvankelij onder den invloed van Rembrandt,
aanvankelijk
wien hijJ te Leiden samenwerkte, later te
Antwerpen
onder dien van Anton van D ck
y^• een
P
der beste Holl. historieschilders, werkte o. a.
mede aan de beschildering van het Huis ten
Bosch in Den Haag
g en van het Stadhuis te
Amsterdam.
Liévin, stad P
in het Fr. dep. Pas de Calais,,
aan de Deule Souchez 26 000 inw.
Liga
(Fr. li 9ue
^ bondgenootschap,alliantie
9
of coalitie. — Ligue
(bond voor
9 du bien public
p
het algemeen
welzijn),in 1465 onder leidin
leidingg van
g
Karel den Stoute van Bourgondi
Bour on dië een vereen iging van Fr. leenmannen tegen
Lodewijk
g
^ XI. -De Ligue
6 de Cambrai tusschen den paus,
P 1 den
keizer, Frankrijk, Aragon en eenige It. staten
in 1508 tegen
^ ging te niet door
tegen Venetië gesloten,
a
oneenigheid
der verbondenen. — De Heilige
8
9 L.
(It. Lia
9 santa om de Franschen uit Italië te
verdrijven,
tusschen den paus,
^ in 1511 gesloten
g
P ,
de Zwitsers, Venetië en Aragon, waartoe in
1512 ook Engeland en de keizer toetraden, viel
in 1513 met den dood vanaus
Julius II uiteen.
P
de Cognac,
gesloten tus-- Heilige
9
9 ,g
9 L. of Ligue
schen Frankrijk,
Milaan en
^ den paus,
^
P
J^ Engeland,
Venetië, tegen
keizer Karel V in 1526. — Een
b
andere Heilige
9 L. vormden de Kath. vorsten van
Duitschland in 1538 tegen het Protest. Schmalkaldisch Verbond. — In Frankrijk
Frankrij sloten de
in 1576 onder de Guises de Heilige
9
L. tegen de
Hu enooten
waarbij ook koningg
9
^ waarbij
Hendrik III toetrad en waaruit te Parijs
Parij de L.
Zestienen ontstond, die in Mei 1588 den
barrikadenopstand
verwekte tegen
Hendrik III.
P
g
Teen Hendrik
I V kwam de L. met S . hulpP
P
in oPenli'ken
strijd, maar viel uiteen door onJ
eeni heid. — De Katholieke L. in Duitschland
werd 10 Juli 1609 onder Maximiliaan I van
Beleren gesloten tegen de Protest. Unie van
Ahausen.
oud-adellijk geslacht in Bel gig,
LLigne, oud-adellijk
^^ dat in
1545 tot de rïJ^
k rafeli'ke
in 1602 tot de vor J
hertoge
steli'ke
werd verheven. De hertogen
J waardigheid
^
Arember
van het
Jjn
^ vormen een zijlinie
Huis de L.
Namen, 2051
Li
n dorp
P in de Belg.
g prov.
P
9 Y^
inw., waar Napoleon 1 16 Juni 1815 de Pruisen
onder Blucher versloeg.
Alfons
Maria de, stichter van de
Lig uori
f
^
of Redemptoristen
Liguorianen
(z. a.),^g
geb. 27
p
9
Sept.
Napels,in 1726 priester,
stichtte
P
P 1696 te Naels
in 1732 te Scala bij )Beneventum de kloostervereen'
^ in
g van de Orde van den Allerh. VerSanctissimi Redemptoris),
,
lesserCon gre gatio
P
^
in 1762 bisse',o
gest.
P van El Agata de' Goti,^g

153

1 Aug. 1787 te Nocera, in 1839 heilig verklaard
(gedenkdag
g
g 2 Aug.); in 1871 tot kerkleeraar
z. a.)geproclameerd; voornaamste werk »Theologin
zijn
a moralis",^ zeer verspreid
P
J
J^ eerlijkheden
van Maria".
Ligurië,
^

het land der

Liguriërs,
^
6

een machtig
^

volk uit de voor-historische tijden
in Z.-W.J
Europa.
In het begin
P
g van het historische tijdJ
Pperk woonden de Lig uriërs in vele kleine
volksstammen verdeeld, in Z.-O.-Gallië en in
N.-W.-Italië werden door de Galliërs verdreven
en na lan durf
strij door de Romeinen
g
gen strijd
en (14 v. Chr).
Den naam L. kreeg
g
het land eerst van Augustus.
Sedert Diocletianus
9
was L. derov.
P ten N. der Po met de hoofdst.
Mediolanum (Milaan). Nu It. com artimento
P
met derov.
P Genua en Porto Maurizio.
groep
van
Li9 arische Alpen,
p ^ g
P der W.-Alpen,
P
den Colic di Tenda, in het W. tot den Colle
Altare in het 0. ; hoogste
Marguarei
nareis
g topP: Cima Mar
M. en Mongio
a ].e(2630 M.).
Ligarische Apennijnen,
N.W. deel der ApenP
P en
1
^
ni'nen
J
^ van de Bocchetta di Altare tot den pas
P
La Cisa (1041 M. de Golf van Genua Omsluitend, in den Monte Bue 1803 M. hoog.
g
Li9 arische Republiek,
1797-1805 naam van
p
de republiek
Genua(z. a.).
P
Lig urische Zee,a het N. deel der Tyrrheensche
^
Zee ten N. van Elba, met de Golf van Genua.
Li-hun9-tsjan
g 14 Fbr.
1 9>Chin. staatsman,>geb.
1821 streed in 1853 tegen de Tai-ins
P g^in 1870
gouv.-gen. van Pe-tsji-li, leidde in 1883 de
onderhandelingen
met Frankrijk,
g
J^ werd in 1885
medelid der admiraliteitsdirectie, sloot in 1895
den vrede van Simonoseki met Japan,
P bereisde
in 1896 EuroP^
a was daarna tot 1898 lid van
het Tsung-li-jamen
buitenlandsch departement),
g J
in 1899 onderkoning van Kanton, leidde in 1901
de vredesonderhandelingen
met deEurop
Euro. mog
^ Hij
H ij
^est.
g
g 7 Nov. 1901 te Peking.
heeft veel invloed uitgeoefend
opP de ontwikke^
lingan
zijn
zij land.
g
distr.-hoofdsi. van de Z.-Afrik.
0,
1
prov. Transvaal, 250 K.M. ten N.O. van Preteria^ ruim 1500 inw. (voor 1/2
k
2 blanken); middelPpunt van een ggoudveld;
^^gesticht in 1847 tot
1858 een eigen
g re Publiek.
Lijfeigenschap,een toestand van persoonlijke
J
P
onvrijheid,
waardoor iemand met zijn
Jj nakomeli^
en door zijn
g
J heer tot diensten en giften
krijgssgedwongen
gedwon en werd;^ oorspr.
P ontstaan door krt'
huwelij en
eboorte huwelijk
gevangenschap, later door geboorte,
onderwerping. De liJ
jfei8 ene was onverbrekeli'k verbonden
aan den grond,^ waaropP
g
hij
hij werd daarmee verkocht, geruild
J woonde;^J
^
enz. ; zijn
of gedeeltelijk
^
g
J
J erfenis kwam geheel
aan den landheer; hij
J betaalde een hoofdgeld,r
daarenboven een deel van de opbrengst van zijn
arbeid in natura, hijJ mocht niet huwen zonder
toestemming
zijn heer,^ was onderhevig
g van zijn
^ aan
lichamelijkestraffen. Bij de
J Germ. volkeren was
ij
de L. minder hard dan b ij de Lat.
de slavernij.
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LIJFEIGENSCHAP—LIJKVERBRArTDING.

In de maatscha
maatschappij, zooals die in ons land omstr.
1000 was,^ nam de onvrijheid
onvrijheid der landelijke
J bevolkin
vrije boer zich
g
g allengs
g toe,^ daar geen
temidden der aanhoudende veeten en oorlogen
g
kon handhaven zonder bescherming
g van een
ridder of van de Kerk. Men verkreeg
g die, door
afstand te doen van zijn
vrijegrondbezit; somtg
wijlen
kregen
de boeren dat als leen terug
g en
g
J
werden dan vazallen, anderen werden hoorigen
g
of lijfeigenen.
De mildste vorm der L. was de
J g
hoori9 heil • deze schreef,> naast dienstplichtiggheid en opbrengsten, het
blij ven opP dezelfde
J
plaats voor. De hoorigen
konden sinds de 9e
g
P
verwerven. Gedurende
eeuw erfelijkgrondbezit
g
de Kruistochten en daarna, vooral in de 13e
en
eeuw, verbeterde de toestand der lijfeigenen
en deze
de L. gin g veelal over tot hoorigheid
g
veel in keurmedigheid,
9
^ een soort cijnsplichtigheid welke medebracht het betalen van een
zeker hoofdgeld en het afstaan van het beste
stuk tilbare have" bijt overlijden.
Deze keurJ
medigheid werd wederom vaak afgekocht, waarggeheel
door de vroegere
onvrijeneheel vrij werden
J
ander Floris V kwam dat inz. veel voor). De
een stad vestigen kon, werd
onvrije,die zich in
g
daardoor meestal na zeker tijdsverloop
J In
P vrij.
J
de 16e eeuw was de keurmedigheid
in Holland
g
en Zeelandeheel verdwenen;
in Vlaanderen,
>
bestond zij toen
hier en daar
Gelre en Overijssel
J
nog.
in het alg.
a was in de 16e eeuw de
gs
Nederl. boer vrij. In het einde der 18e eeuw
boerenbegon
de vrijlating
g der lijfeigenen
g
J
J g
in verschillende D. landen door
emancipatie)
p
overblijfselen
er van verdwewetten; de laatste
J
nen in Duitschland eerst in 1832 in het Saks.
Oberlausitz in de Oostenr. landen in 1848. In
eheven. In
Rusland werd ze eerst in 1861 oPg
ons land maakte de Fr. Revolutie een einde aan
der L. (de cijnsen,
de laatste overblijfselen
J
vroondiensten enz.). Het tiendrecht (z. a.) bleef
tot in onzen tijdbestaan.
Russ. gouvern.
aan de Oostzee, zoo
Li 1gl a nd
g
^
genoemd naar de bewoners, Lieven • 47 030 K.M2.
1 455 000 meest Luth. inw.; in het Z.W. Letten,
in 't N.O. Esten (de dorPsbewoners tezamen 83
Proc.); in de steden Duitschers (adel en burgerij,
en Russen (ambtenaren en koopPg
P
Jt 7.5 proc.)
lieden); veel bosch- en korenbouw ; verdeeld in
9 distr.; hoofdst. Riga. — L. werd door Lubecksche kooplieden in 1158 bekend. Bisschop
P Albrecht stichtte Ria
g en in 1202 de Orde der
Zwaardridders, die zich later met de D.
Li'fl.
1
Orde verbond eneheel
L.
Semgalle
allen
L.,Koerland,^ Sem
g
Estland onderwierp;
P in 1561 werd L. een
Poolscherov.; in 1660
kwam het aan Zweden,
>
in 1721 aan Rusland. Van 1877-1905 volgden
g
de Russificeering
g en onderdrukking
g der autonomie.
Li'fsdwan
g, het recht dat de Ned. wet in
j
sommige
gevallen bij Jburgerlijke
g g
g J en handelszaken
aan een schuldeischer toekent,
a om door het tiJ
delijk
gvan een schulg9
g
g zetten (gijzeling)
^J gevangen

mag
te dwingen;
denaar dezen tot betaling
ng
S het m
echter alleen worden toegepast wanneer dit bij^
rechterlijk
en ditgees
J vonnis wordt uitgesproken
gP
schiedt alleen in de bijJ de wet aangegeven
tegen
gevallen. In handelszaken is L. toe
toegelaten
gelaten
g
g
alle kooplieden
voor alle handelsschulden,^tegen
P
g
de onderteekenaren van wisselbrieven en teen
g
de uitvoerders van contracten van zeehandel; in
burgerlijke
zaken o. a. bijJ onrechtmati age daad
g J
en bijJ weigering
g g van afgifte
g van toevertrouwde
stukken ofelden
(tegen
curatoren,
g notarissen, curatoren
g
voogden
enz.). Degijzeling
kan voor dezelfde
g
schuld hoogstens
5 >jaar duren; • men kan ze
g
voorkomen door zich in staat van faillissement
(z. a.) te doen verklaren. Na faillietverklaring
toch kan L. niet meer worden toegepast; wie
zich bij
gingijzeling beJ zijn
J faillietverklaring
vindt^ wordt alsdan op
vrije voeten gesteld. De
Pg
schuldeischer moet zelf voor het onderhoud van
deneggJ
ijzelde zorgen, door het voorschieten van
een zekereeldsom
•^J
zijn recht om de goederen
g
g
blijft ook bij^
van zijn
J schuldenaar aan te tasten blijft
gehandhaafd.
In de 2e
toepassing
vangijzeling
P
g
g
helft der 19e eeuw is de L. allengs
g uit vele
verdwenen.
wetgevingen
grootendeels
b rootendeels
b
crematie, doodenbegrafenis,
Lijkverbranding,
Li'kverbrandin
g fenis
waarbij
J het lichaam door vuur snel in asch
veranderd wordt; oudtijdsgebruikelijk
g
J bijJGrieken> Romeinen, Kelten en Germanen, nu noggbi'
J
de Indiërs en Ja P
aneezen ^• in den laatsten tijd
aanbevolen als de uit hygiënisch
oogpunt ratioYgaP
neelste wijze van begraven, echter door de
meeste regeeringen verboden. In Duitschland
bestaan tal van crematoria te : Gotha (sedert

899. Crematorium op
P de begraafplaats
Westerveld.
1878),Heidelberg,Hamburg,Jena, enz. In ons
land bestaat een crematorium op
P de begraafdoor de
Pg
P laats Westerveld Velzen ^opgericht
Ver. voor Faculatieve L. 1 Apr.
P 1914 werd
daar het eerste lijk
J verbrand (dat van Dr.
C. J. V aillant te Schiedam overleden 27 Mrt.
1914.0Op
een vervolging,naar aanleidinggdaarvan ingesteld
wegens
overtredingg van de Beg
g
g rafeniswet^ besliste de Hoo dge Raad, dato 1 Mrt.

LIJ%VERBRANDING—LIMBURG.
1915, dat de Begrafeniswet geen uitdrukkelijk
verbod van L. inhoudt, zoodat daardoor L. in
Nederland mogelijk
godsd. gronden
g
g J werd. Op
Pg
zijn
J de R.-Katholieken en de orthodoxe Protestanten zeer teag en L. gekeerd.
g
familie der
talrijkste
Lijsters
Lijsters(Turdidae),^
Zangvogels, donker- of lichtbruin van kleur.
Hiertoe behooren o. a.: de Merel T urdus merula), zwarte L. of 9 ietlin
q, blinkend zwart met
galen bek^ de eenige
g der familie die niet in het
(T.
najaar naar het Z. trekt;
najaar
q
^ de Kraagmerel
torq uatus, met zwarte veeren maar witten hals
en kop,
de Groote of dubbele 9grauwe L. T.
P^
viBeivorus komen hier te lande zelden voor.
groot
T, pilaris)
z werft in rooie
De Kramsvogel
^
9

Lijster.

^

vluchten vaak 's winters boven onze weilanden,
en is blauwris
g J van kopPen nek zwartbruin
van rug en geelzwart van borst; de Koperwiek
(T. iliacus) wordt hier meestal in strikkenevangen,
bruin
van kop,
hals,
vleugels
en staart,
^
P>
g
,
onder den buik wit met zwartbruine strepen; de
Zan9^
lijster (T. musicus) is de kleinste der inborst,
landsche soorten
, met ge
^ hals en
g a
buik, waarop
P driehoekige
^ zwarte vlekken.
lange
Lijsterveld, Serv. Kosoveposje
Lijsterveld
7, 52 K.M.an
^vlakte lans
g de Ibar, niet ver van Pristina
in Servië, bekend door twee overwinningen der
Turken (15 Juni 1389 op
P de Serviërs, en 19
Oct. 1448 op
P de Hongaren).
Kroatië en Slavonië,
Lika-Krbava, comitaat in
i
6211 K.M2.
K.M2., 204 000 inw. >hoofdst. Gospic.
P
Liliaceeën. Zie Leliegewassen.
9
Lilienthal, Otto, D. ingenieur, geb. 23 Mei 1848
te Anklam, deed sedert 1889 vliegProeven met
een door hem uitgevonden
vliegtoestel; est. 10
gg
Aug.
g 1896 door een val. Hij
J schreef :»Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst" (1889).
In 1914 werd voor hem een monument Pg
o ericht te Grosslichterfeld bijJ Berlijn.
J
Reizen" de
Lilip ut i n Swifts
f werk Gullivers
>
naam van een sprookjesland,
welks bewoners
]
P
(Liliputters)
slechts één duim langg waren.
P
Lille. Zie Rijssel.
Lima. 1) Hoofdst. der Z.-Am. rePubl. Peru en
van het dep art. L., 11 K.M. van den Grooten
Oceaan,
^ 136 M. boven den zeesp.
P aan de Rio
Rimac 141 000 inw.; kathedraal(1535),hoo eschool • voorstad San Lazaro • als haven dient
Callao; talrijke
aardbevingen
^, de hevigste die
J
van 28 Oct. 1746, de laatste in 1904. — L. is
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in 1535esticht
door Pizarros als Ciudad de los
g
Rees.
— 2) Stad in den staat Ohio in het
y
N.O. der Ver. Staten, 31
inw. ^P
•petroleum^
enasstreek.
g
— L. der 70 eil.
Liman. Zie Lagunen.
9
^ de
bocht aan den mond van de Jenissei (Siberië).
Limbach, stad in het Saks. distrikt Chemnitr
17 000 inw.; industrie.
N.W. van
Limbricht, ^em. in Limburg,
g^
Sittard, 1507 inw.
hertogdom
dom van het oude
Limburg,
9^
^
Duitsche Rijk,
^ aanv. behoorende bijJ Luxemburg,
g,
in 1288 (na den slag^bijJWoeringen)
door
g
Jan I van Brabant met Brabant vereend.
g In
de 13e eeuw was het een ngebied. waarvan de
N.-grens
ong.
g
^
g overeenkwam met de Z.-grens
van de tegenw.
Ned. prov.
L. In het W. en Z.
g
P
grensde
rensde het aan Luik (vlak bijJ de Z.-grens
de
g
Aken,
hoofdst. L.. In het 0.rensde het aan
,
Montjoie
en Vianden. In de 16e eeuw behoorde
]
Tijden den 80-Jar.
ook het tegenw.
Z.-L. ertoe. Tijdens
g
Oorlogstrekte het zich in het N. uit tot bijna
bijn
Sittard, de Z.-grens
was onveranderdgeg
bleven en in het Luiksche ten Z. van de stad
Luik had het een enclave. BijJden Munsterschen
vrede tusschen Spanje
P ] en de N. Ned. verdeeld,,
zoodat deraaf
g sch. Daelhein en Valkenberggmet
Maastricht een der Generaliteitslanden (z. a.)
vormden Staats-Limburg).
9 . Dit Staats-L. kwam
in 1801 bijJ het keizerrijk
keizerrijk Frankrijken maakte
geen deel uit van het Gemeenebest der Bat. Republiek
ubliek(1801-1806),noch van het Koninkr.
Holland. In het Koninkr. der Nederlanden
(1814-39) vormde L. eenrov.
die de tegenw.
P
g
Bel
omvatte. In 1830 koos L.,
Belg.. en Ned. prov.
P
met uitz. van Maastricht, de zijdeder omwenmet België
teling,
g vereenigd tot de verg^
deelin
g van 1839, toen de r. Maasoever met
Maastricht en eenige
als Weert en
P
g plaatsen
Walen op
P den 1. oever,
^ bij
J Ned. werdengevoed en,
>met uitz. van Maastricht en Venlo,>
met Luxemburg
g tot een Duitsch Bondsland verheven welke bepaling
prov. L. in
P g voor de Ned. P
1866 werd ingetrokken.
g
prov.
Belg. rov. door de
Limburg,
9 ^g kleinste
van Ned. L. gescheiden, 2412 K.M2,
279 170 inw. (d. i.16pe
16er K.M 2.). 0. en N.
de Ned.rov.
P L. verder N. door de Ned.
prov. Noord-Brabant
begrensd,
^
^ Z. door de Belg.
g.
prov. Luik,
Brabant
P
P
^ W. door de Belg. prov.
en Antwerpen.
De bodem behoort grootendeels
g
P
sommige
vooral in
tot de Kempen; oop
g plaatsen,
P
't N. veengrond, overigens diluviaal zand; het
daarente
Z. en de Maasvallei
g en zeer vruchtbaar. Hoofdbezigheid
der bevolking
g is de landg
bouw, hoofdt.ranen
meekrap,
^ hennep,
P>
P,
beetwortelen, in het Z. ooftteelt voor uitvoer naar
Engeland,
vee- en bijenteelt.
bijenteelt. De weinigg belang^
gomvat vooral bierbrouwerijen,
rijke nijverheid
J,
branderijen
en stroovlechteri
J en. L. bestaat uit
J
3 arrond.: Hasselt, Tongeren
en Maaseik, hoofdst.
g
is Hasselt. Voor deeschiedenis zie hertogdom
L.
9
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Limburg,
9:

LIMBURG—LIMhiAT.

Zuidelijkste
Ned. rov.
prov.
220 238
382 682 meest R.-Kath. inw. hangt alleen
in het N. met het. overigeg Nederland samen,
waardoor dezerov.
veel minder typeeren
eerend Ned.
P
eigenaardigheden
heden vertoont dan eenige
g andere.
Het Z. derrov.
een
P is het Ned. bergland,
g
randgebied van het Ri Jnsche plateau.
randgebied
De bodem
P
bestaat uit een hoo ge golvende vlakte, die de
hoogste
^ Ppunten van ons land draagt. De St. Pietersber
g is 123 M. ; ten W. van Maastricht
blijft
vrij hoog
hoog en golvend
(ten N.W.
J de bodem vrij
g
van Maastricht 90 M.),daalt echter naar het
N. snel, waardoor de 1. Maasoever tot Roermond
blijft Ten N.W. van St. Geertruid
meer vlak blijft.
de hoogte
bij Bemelen 120 M.^J
bij de
^ 150 M.^J
Duitscherens
180-200 M. Afz. heuvels zijn
zij
g
Kruisberg
g ten N.W. van Meersen (108 M.),
de Sibberberg
bij Valkenburg
(150 M. de
g
^ J
Bescheilberg (210 M. ten Z. en de Krikelen- of
Ubagsberg
de
g g (200 M. ten N. van Gulpen,
P
Vrouwenheide (217 M. en de Vaalserber g (198
M.). Het hoogste
ligt
^ in het Z.O. bijJ het
g punt
P
» VierlandenPunt" : 322.4 M. BijJ Roermond daarentegen is de hoogte M.,
slechts 25 M.J
bij GennepP
12.5 M. De bodem bevat de oudste gesteentenn e van ons
formaties, alsmede de eenige
mijnen
g mij
Men vindt er steenkool-, kalk-, mergelen bruinkoollagen. Er worden thans 8 steenkolenmijnen
geëxploiteerd,
g
P
J
^ te weten 5 van par-ticulieren (hierin is begrepen de Dominiale mijn
mij
Kerkrade) en 3 staatsmijnen (Wilhelmina,
Emma en Hendrik). Deze mijnen
liggen
J
^g alle ten
0. van een lijn
van Simpelveld
naar
J getrokken
^
P
Schinnen. Volgens de wet van 1908 zal ged.
15 jaren het opsporen van delfstoffen in ons
land uitsluitend van staatswee
Door
^
g eschieden.
den Staat isereserveerd
een opp.
g
PP van 14 500
H.A. ten W. en N. der bestaande mijnen;
in
J
concessiegegeven
7000 H.A. de dikte der lagen
gg
8
bedraat 0,35-1,85 M. In de mijnen werkten
in 1913: in de staatsmijnen:
2756,^ in de partic.:
J
P
6748ersonen;
de opbrengst was in dat jaar
P
^]
resp
res . 417 852 en 1 455 227 ton, ter waarde van
en fl. 11
000. ,De steenP. fl. 3 241
koolexploitatie
heeft een sterke ontwikkeling^ der
P
industrie in L. tengevolgegehad
ehad. --De Ged.
tellen 6, de Prov. Staten 45 leden. Naar
de Eerste Kamer zendt L. 3, naar de Tweede
Kamer 6 leden. Derov.
P ressorteert onder het
Hof te 's Herto ^enbosch ^; er zijn
Jj 2 arr.-rechtbanken te Maastricht en Roermond, en 8 kantongerechten (Maastricht, Heerlen, Sittard, Gulpen,
en Roermond, Venlo,> Weert,> Helmond). De
hoofdst. is Maastricht. -- Voor de geschiedenis,
,
zie Limburg,
hertogdom.
y,
9
lg
Limbur(Fr. Limbourg),
Limburg
9,
] in de Belg.
prov.^
Luik, tusschen
Verviers en het D. Eupen,
Pen
aan de Vesdre, vroegere hoofdst. van het herto d. L.(z. a.); 4765 inw.; laken- en metaalindustrie; L. werd in 1670 veroverd door Condé.
het Pruis. reg.Limburg a. d. Lahn,
,stad in.^
distr. Wiesbaden, 11 000 inw.

Limburgsche
klei. Zie LOBS.
9
graaf
van,
Limburg Stirum,
Limbur
, Ned.
p
^ Leopold,
g

generaal,
bij
^ een der hoofdpersonen
^
P
J het herstel
onzer onafhankelijkheid
in 1813,^^
geb. in 1758 te
J
Hoogeveen,
was
g
in 1768 reeds
cadet bijJ
reg. der Oranjegarde,
arde klom oop
tot kapitein
in
P
het reg.
g
]
Nassau werd in
1782 raad en
intendant der
bisschoppelijke
domeinen
te
verloor deze betrekking door de
revolutie van 1795, leefde als ambteloos burger
in Brabant, later in den Haag, bood den graaf
van llogendorp zijn dienst aan in 1813, ver-

901. L. van Limburg Stirum.

toonde zich reeds 17 Nov. met een oranjecocarde op den hoed op straat, werd aangesteld
tot provisionneel gouverneur van den Haag,
vaardigde een proclamatie uit, waarin hij kennis gaf van het optreden der voorloopige regeering ; op zijn aandrang werd de proclamatie
uitgevaardigd, waarin Van llogendorp en Van
der Duijn van Maasdam verklaarden het voorloopig bewind op zich te nemen; v. L. S. trad

aanstonda op als bevelhebber der troepen en
begon een Nederl. leger te organiseeren; in
1814 werd hij luit.-generaal en ontving het
grootkruis der Militaire Willemsorde; later werd
hij commandant v. Amsterdam. Hij stierf in 1841.
Limburg Stirum, Mr. J. P. graaf van, geb.
omstr. 1875, studeerde te Leiden, was daarna in
diplomatieke betrekkingen werkzaam te Rome,
Konstantinopel en Peking, het laatst als gezant
te Stockholm, werd 28 Oct. 1915 benoemd tot

Limbus (Lat. gordel, omheining), volgens de
Kath. dogmatiek de verblijfplaats van de zielen
der ongedoopte kinderen (L. infantum), in het
N. T. van diegenen, die na Christus' hemelvaart
den hemel zouden beërven (L. patrium, AbraLimehouse, stadswijk van Londen, aan den
1. oever van de Theems, 37 000 inw.
Limerick, hoofdst. van het Iersche graafsch.
aan den mond van den Shannon, 38 000 inw.;
industrie- en havenstad.
Limfjord, zeearm welke het N. deel van Jutland van het Z. scheidt, 160 K.M. lang; Aalborg
ligt op den Z. oever.
Limmat, in den bovenloop Linth, r. zijriv. der
Aar, ontspringt in het Zwits. kanton Glarus,
stroomt door het Walenmeer en Linthkanaal in
het Ziirichermeer en mondt uit bij Brugg; 141

LINNEN—LINGER.

Limmen,gem. in N.-Holland, 1678 inw.; het
dorp L. ligt —
aan de stoomtram Beverwijk—
J
Alkmaar.
Haute-Vienne
Limoges,
9^ hoofdst. van het depart.
P
in het Z.W. van Frankrijk?
92 000 inw.;
J
^ PorceJein-, vroegerr
g ook email-industrie.
Limousin,^ Limosin voorm. graafsch.
en prov.
P
g
in Frankrijk,
HauteP
J^ nu bevattend de depart.
Vienne en Corrèze • hoofdst. Limoges.
g
Limpopo,
pp ^ Krokodilriv. in 0. Z.-Afrika,> ontspringtg
^ ten Z. van
aan de Witwatersrandbergen,
Pretoria, vormt een deel der 0.-rens
en de
g
lit.-rens
van Transvaal en mondt ten N. van
g
de Delagoabaai
uit;^ 1600 K.M. lang.
g
g
Jaèn in het Z.
Linares. 1) Stad in derov.
P
van Spanje, aan de Guadalquivir,
> 36 000 inw. •>
q
mijnbouw
en industrie. — 2) Hoofdst. der ChiJ
leensche p rov. L. (10 210 K.M 2. 109 000 inw. >
aan den voet der Cordilleras, 11 000 inw.
Stad in den staat Nuevo Leon in het N.O.
—3
van Mexico, 7000 inw.
aan de Noordzee
Lincoln. 1) Eng.. graafsch.
g
nasschen de Humber en de Washbaai, 6853
K.M 2 . 558 000 inw. ; veeteelt, landbouw; het
Lincolnschaa
wol. —
^ levert voortreffelijke
J
2) Hoofdst. van hetraaf
g sch. L. 57 000 inw. ;>
kathedraaleb.
g 11e-14e eeuw). --3) Hoofdst.
van den staat Nebraska in het midd. der Ver.
Staten, aan de Platte Riv. 44 000 inw.; hoogesch.
Lincoln,^ A braham, 16e President der Ver. St.
van Am., geb. 12 Febr.
1809 te Hardin County
y
(Kentucky),aanv. landman, later advokaat te
Springfield, kwam in 1847 in het Congres,
tegenstander van den slavenhandel, werd 4 Mrt.
1861president wat de slavenstaten als voor1861resident
gebruikten om af te vallen, voerde den
Burgeroorlog
der Vri'verkla^
g na de proclamatie
P
J
ring van de slaven L.'s emancipatie-proclamatie) tot aan de onderdrukking
g van den o P stand; in 1864 herkozen, trad hij
J 4 Mrt. 1865
zijn
iJ n, werd echter reeds
^ tweeden ambtstermijn
14 Apr.
in een schouwbui
schouwburg
P d.a.v. te Washington
^
Booth.
doodgeschoten
door den tooneelspeler
^
P
6 Oct.
Lind,
Lind Jenn
y, Zweedsche zangeres,
^ geb.
^
b
1820 te Stockholm, in 1852eh.
P
g met den pianist
Otto Goldschmidt, maakte groote kunstreizen,
woonde sedert 1858 te Londen, gest
est. 2 Nov. 1887
Phaar landgoed
^ Malvern (Worcestershire).
3 Juni 1839
Lindau
^ geb.
g
r Paul, D. schrijver,
J
te Maagdenburg,vanaf 1872 journalist te Berl
fij
n1895-99 intendant van het Meininger
g hof^^
theater daarna aan verschillende Berli'nsche
J
g
schouwbur g
en verbonden; geestig
b criticus, too^
t? en
acelschri'ver i schreef ook vertellingen en romansDer
dem Westen" 1886 .
g
s^ Zu naoh
Linde Tills ,Pplantensoort uit de fam. der
Tiliaceeën
, bg roote boomen uit de N. gematigde
g
é
geelachtig
dine kenbaar aan het langwerpig,eelachti
blad. Hier . te lande twee soorten: de GrootT.
bladig
9 L., T
9 L. (zomer-,, water- of vroege
andif olia en Kleinbladi9e L.(winter-, steen-,
of late L.,
L. T. p arvif olia afb. 902,
berg9.
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a bloeiende tak,
vrucht,
> b bloesem,
> e stempel,
P> d vrucht

e doorsnede der

vrucht). Beide leveren hout voor snijJ

werk en houtskool,

bast en lindebloesem
voor thee. De L. kan

tot 1000 jaar oud
en 30 M. hoog worden.

Linden
gem. in
:g

N.-Brabant, aan de
Maas, nabij
J Mook 902. Kleinbladige
^ Linde.
en aan den spoorweg
Nijmegen—Venlo,
500 inw.
J^
Linden. 1) bijJ Hannover, stad in het Pruis.
distr. Hannover, door de Ihme van die stad
ggescheiden, 57 941 inw. • ijzergieterijen,
J ^ asphalt,
J ^
—
chem. fabrieken, katoen- en tapijt-industrie.
2) L. in Westfalen, dorP in het Pruis. distr.
Arnsberg,
inw. • steenkolenmijnen.
g>
J
Linde Jansz.
, Gerrit van der, Ned. dichter
ggeb. 12 Mrt. 1808 te Rotterdam,r later hoofd
eener kostschool te Londen en ald. 27 Jan. 1858
g est. HijJ schreef onder den schuilnaam : De
Schoolmeester een bundel komische g edichten
in 1860 met voorbericht en levensbeschrijving
g
uitgegeven
door Jacob van Lennep.
p
g ^
Lind o, Mark Prager Ned. letterkundige, geb.
te Londen 18 Sept.
leeftijd
J
P 1819,^ kwam op
P 19-j.
J
in ons land, 1842-53 leeraar aan hetmn.
te
^Y
Amsterdam, daarna 12 jaar
langghoogleeraar
]
g aan
de Kon. Mil. Academie te Breda, in 1865 insPecheur L. 0. in Z.-Holland; schreef
sinds 1.851
,
feuilletons in de » Arnh. Ct." onder den schuilnaam van den Ouden heer Smits, welke later
als Brieven
en Uitboezemingen"
werden uitge»
g
b even. Met zijn
J vriend Lodewijk Mulder schreef
hij Afdrukken van Indrukken"(1854),richtte
een nieuwen »Ned. Spectator"
op(1856),die
P
P
alleen volschreef. Verhi'
g
J tot 1860 bijnageheel
der schreef hijJ de oorspr.
romans
Clementine"
»
P
en Le
» Saltimban que"
q en vertaalde verschillende
Eng. werken Dickens .
^ikolas Petrowits^
Linewitsj
(ook L enewits'
r,
,
1
Russ. generaal, geb. 24 Dec. 1838 in het gouvern.
Tsjernigow, werd in 1895 commandeur in 0.-Azi"
leidde in 1901 de expeditie
tegen
Pekin
g, was
g
P
or
in den Russ.-Jap.
van
P oorlog^eerst koormandant
het eerste leger,> later,> als opvolger van Koeroest. 23 Apr.
atkin^ opperbevelhebber tot 1906^• g
p
P

1908 te St. Petersburg.
g
Line
gaggekanaliseerde rivier in de Betuwe in
het Z.W. derrov.
P Gelderland, ^ontvangt
^ haar
water van deolders
tusschen Rijn
J en Lek aan
P
den eenen en de Waal aan den anderen kant,a
alsmede van eened.
in
^ der Vijfheerenlanden
J
Z.-Holland loost bij
J Gorinchem en door het
Kanaal van Steenenhoek in de Merwede.

Li n eh haven inrt,
het Perz.. ,landsch. Laristart,
aan de Pert. Golf, 15 000 meest Ar. inw.; be-

langrijke in-, uit- en doorvoerhandel.
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LINGGA—LINTWORMEN.

Li 9^
n a een der afd: van de resid. Riouw en
Onderhoori heden omvat de Z. eil. van den
Riouw-L.-archipel
(Lingga,
P
99 Singkep
^ g P enz.),20 122
inw. w.o. 29 Europ.
P en 4770 Chineezen. Het eil.
1. heet eveneens L.
hoofdpl
L. is 825 K.M2. de hoofd
goe
en^ v oorm. oorlogsschepen, die goed
p
en wenden konden en waarvan de onderste
batterijen ook bijJ' storm
batterijen
kg gebezigd
g konden wor
den. Zij
J stonden in rangg boven de fregatten,
g
hadden 2-4 batterijen
batterije boven elkaar, 60 of 100
130 st.eschut
en waren bemand met 600—
8
1300 koppen.
Tegenw. vervangen
door dePantPPe ^
g
serschePen.
in Z. Linlithgow,
^ graafsch.
9 ^ of W.-Lothian,
g
Schotland 311 K.M2. 79 000 inw. De hoofdst.
spoorL. aan het L.-meer,: 4000 inw. • slotruïnen •>P
wegviaduct over de Avon • haven is Borrowstounnesz.
Linnaeus Karl von, Zweedsch natuurvorscher,
geb. 23 Mei 1707 te Riishult in Smiland kwam
in 1735 naar Nederland, promoveerde
te HarP
derwiJ k in de geneeskunde,
reisde in 1736 naar
g
En eland en Frankrijk,
zich als arts te
Engeland
^
J^ vestigde
Stockholm werd in 1741 hoogleeraar
in de meg
dici'nen
te U Psala
P
^ in 1742 in de plantkunde
J
gest.
10 Jan. 1778 te Hammarby;
Y^ voerde het
^
allereerst het stelsel in omplanten met een
geslachts- en een soortnaam te benoemen stelsel
van L.; kunstmatige
g en daarom nu
g indeeling
niet :meer in gebruik); L. was ook in andere
takken van natuurlijke
historie een man van
J
groote beteekenis. Zijne
Zijne werken » Skriften"
^
zijn door de Zweedsche Academie van Wetenschappen
uitgegeven. Zie ookopo Clifford.
PP
Linne,gem. in Limburg,aan de Maas, ten
Z. van Roermond, 1153 inw.
Linoleum, kerkzeil een stof, uitgevonden door
den Engelschman Walton in 1860 om vloeren
en muren te bekleeden • het bestaat uit een sterk
juteweefsel, van boven bedekt met een mengsel
van lijnolie
lijnolie, kurkmeel en hars,> van onder met
een soort vernis, enekleurd
met grondverf
^
l^
(geelbruin, roodbruin, olijfkleurig); het kan
met opgedrukte
patronen verfraaid worden,^ ook
PgP
door een mengsel
van allerlei kleuren (graniet8
9
L. of ook door het aaneenvoegen van verschillend gekleurde en gevormde stukken, die geofiguren
metrische
vormen mozaïk-L. .
Lifcrusta Walton is
een L. voorzien van
geperste figuren, bestemd v. behangsel.
Jan
Linschoten
Hu^9en van, Ned.
reisbeschrijver,
geb.
^^
J
te Haarlem omstr.
1563,
jeugd
^ ging
PJjeugd.
g g op
J naar Spanje,
903. Linschoten.
kwam in dienst van
den bisschop
P van
Goa en deed met hem een reis naar Indië; in

1592 woonde hij
J te Enkhuizen; in 1594 en 1595
ging
in hij
mede op
P
P een der schepen,
J als koopman
Pm?,
die door de N. IJszee heen een wegg naar Indië
moesten zoeken; gest. 8 Febr. 1611 te Enkhuizen. Schreef o. a.: Intinerario voyage ofte
schipvaert
naer Oost- of Portugaels
Indiën enz.
P
g
ReY^
s heschrif t van de navigatiën
der Portu^ag
lo sen in Orienten"(1595),dat herhaaldelijk
herdrukt en in het Lat.,> Fr., D. en Eng.
g werd
vertaald.
gem. in het N. van Utrecht ten
Linschoten
,g
N.W. van Oudewater, 1577 inw.
groep
Linschoten-eil,
,g
P van kleine eil. ten N.
van de Lioe-Kioe-eil. (ten Z. van Kioesjoe).
]
Lintwormen Cestodes orde der Platwormen
Plathelminthes uitsluitendarasitisch
levend;
P
het langgestrekte lichaam
bestaat uit een kop
P
en een reeks vaneli'kvormige
g J
a ledematen,^ naar
achteren steeds kleiner wordend. Aan den kopPJ
zijn
2-4 zuignappen soms
ook een krans van haken.
,
De leden vormen elk afz. een voortplantingsdeel
ofeslachtsdier,
g
^in elk lid zijnzijmann. en vrouw.
organen
aanwezig,
paring
^
gr
P
g tusschen verSommig L. kunnen
schillende leden mogelijk
g J is. Sommige
18 M. langg worden en tot 1300 leden tellen.

904. Lintworm. A overlap sche doorsnede van
twee leden, B kop,
achterste deel van een L.
P^
-- De ontwikkelingsgang van de L. is : ei, kiem,
blaasworm of vin lintworm. Meestal heeft de
dierlij
ontwikkeling
g niet in één en hetzelfde dierlijk
De eieren van de ongewapende
P
L. bijv.
J^ die in den dunnen darm der menschen
leeft, komen met de uitwerpselen
naar buiten,
P
kri'
krijgen
hun verdere ontwikkeling in de maag
J gg
van een koe, waar de kiem vrijJ wordt en zich
met 6 bewegelijke
haakjes
haakje in den darmwand
g J
in het bloed komt en ten slotte in een
of ander hoekje
hoekje van het koeienlichaam blijft
blijf
waar zijJ in een blaasje
blaasj verandert blaastergroott van een erwt). Eet
of vin terrootte
later een mensch het vleesch niet door en
dooraar,
g
^dan komt de vin in zijn
J lichaam en
ontwikkelt zich daar tot een L. Deze L. leeft
dan in het verteerde voedsel, veroorzaakt spijsPJ
verteringsziekten
en is vooral gevaarlijk
g
J als de
g
eieren in de maag
terechtkomen. Dan kunnen
zich daaruit blaaswormen ontwikkelen, die in
de hersenen en de oogen terecht kunnen komen.
Ook de Jewa
^ ende L.(met een krans haakjes
]

LIN'1'W ORMEN—LISZT.
aan den kop)
zij menschen-L.
Aen de breede L. zijn
eerste bevindt zich in varkensvleesch • de
andere in visch. — Omgekeerd kan de mensch
het tijdelijk
woondier"
worden van weer andere
^}
L.-eieren en blaaswormen, die zeerevaarli'k
g
J
kunnen worden.
Linz,
^ aan den Donau,^ hoofdst. van OpperPP
Oostenrijk
1 Goth.
1 68 000 inw.;
P
J^ bisschopszetel,
Maria-domkerk • industrie;
vro er^
een vesting,
f
g1
omsloten door 32 zoo en. Maximiliaanstorens,1
waarvan er nog
vij bestaan.
gvijf
(Ervum lens),
kleine, alseulvrucht
verP
bouwde cultuurplant
van de
P
familie der V linderbloemien reeds in oude tijden
9,
een belangrijk
gJ volksvoedsel,
nu nog
g in Duitschland;
het stroo heeft een hooge
voedin
g swaarde voor het
vee. Fig. 905.
a bloesem,
1
b P eul.
Rioe-Kioe ,
Lioe-Kioe
Lieu-Kien
Lioe-tschioe ,
905. Linze.
Loe-ts ^'oe , eil.-roe
eil.-groep (55
eil. in den Gr. Oceaan,
N.O. van Formosa, het Jap. ken . Okinawa vormend1 zonder de Linschoten-eil. 2420 K.M 2.
502 000 inw. (de bevolking
^ bestaat uit eengemend
A
g ras van Maleiers,1 Chineezen en Japanzij Okinawashima of Groot-L.
ners ; voorn. eil. zijn
de handelsplaats
Nafa, Amamioshima (805
P
K.M2.1 met haven van dien naam) en Ishigaki
(246 K.M2.). In 1872 door Japan
P ingelijfd.
^fd
J
Lion, Golfe du, of Lig urische Gol
f, zeeboezem
aan de Z.-kust van Frankrijk tusschen kaap
P de
Creus in het W. en kaap
P Croisette in het 0.
of Eolie^bijJ
Liparische EH.,t It. 'sole Lipari
p
de Ouden Aeolische Eil.
^
^ groep
l^ P van 7 grootere
en verscheidene kleinere vulkanische eil., ten
tot de
It. rov. MesN. van Sicilië,
prov.
sine, 116 K.M
K.M2.,
2. 20 000 inw. Het grootste eil.
is Lipari
$'1 met de
P 1 38 K.M2 .1 tot 595 M. hoog,
hoofdst. Lipari,
P ^ 16 000 inw. 1• de andere grootere
$
eil. zijn: Vulcano,
1 Stromboli,1 Salina 1Vulcanello,1
Panaria1 Filicuri en Alicuri.
Lipbloemigen. Zie Labiaten.
Tambow,
Lipezk,
^ stad in het Russ. gouvern.
g
p
ten W. van de stad Tambow, 24 000 inw.
Oppeln
in de
Lipine,
Li
ins dorp
PP
P in het reg.-distr.
g
Pruis.rov.
P Silezië, 18 000 inw.;• zink en steenkolen;; chemische fabrieken1 zwavelzuur.
Lippe,
e vorstendom in het W. van Duitschland tusschen
de prov. Westfalen en Hannover,1
P
1215 K.M2., 151 000, meest Protest. inw.;• bergp
land met belangrijke
^J veeteelt. Sinds 6 Juli 1836
een const. monarchie;
1 landdag"^gvan 21 leden
kieswet van 3 Juni 1876),1 ri ksd af evaardigde • levert 1 bataillon fuseliers in het Pruis.
leer.
leger
g Hoofdst. Detmold.
oop
van den Rijn, ontspringt
Lippe, r. zijriv.
P
J
bijJ Lippstadt
de Z.rens
van Lippe,
PP
PPe^
^
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bevaarbaar
1 is 255 K.M. lang
g en valt bijJ Wezel
in den Rijn.
J
Minden,1 in
Lippstadt,
^
P p^ stad in het reg.-distr.
de Pruis.rov.
e Westfalen, 16 000 inw. )• ijzerJ
fabrieken1 artilleriewerkplaats.
P
LiP tau(Hong.
g Liptó1 Hong.
^ comitaat ten N.
van den Donau, 2258 K.M 2.7 87 000 inw. 1• de
bodem, door de Waag ddoorsneden, goeddeelsgevormd door uitloopers
der Karpathen,
rij
1 is rijk
P
P
wouden en weiden1 uitstekend vee (Liptauer
P
kaas . Hoofdst. Li tószentmiklós
g1
^ aan de Waag,
3000 inw.
Lira(meerv. lire), It. munteenheid van 100
centesimi = 1 franc. Inoud
zij er munten
g zijn
5, 10 f20 en 100 L. 1 in zilver van 1
21 1
21 5 L.

van de in de Doubs vallende
, zi'riv.
Lisaine
J
Savoureuse in het Fr. depart.
P Haute-Saone.
Jan. 1871
Sla
Slag aan de L.(bij
J Belfort),1
tusschen Werder en Bourbaki
, die op
P het bericht van de nadering
g van het D. Z.-leger
^ 18
Jan. bevel gaf tot den terugtocht, waarmee het
lot van het Fr. 0.-leger beslist was.
Lissa, Dalmat. eil. in de Adriat. Zee, 100
K.M2.1 10 000 inw. ,
• versterkte haven bij
bi' de
^i J L.
L
hoofdP I. L.,
^ 5200 inw. In den zeeslag'
(20 Juli 1866) werden de Italianen onder
Persano door de Oostenrijkers
onder Tegetthoff
ff
9
J
verslagen.
8
Lissa Poolech L, stad in het Pruis. reg.distr. Posen, 18 000 inw.
Lissabon Portug . Lisboa), versterkte hoofden havenstad van Portugal
in de prov.
Estre^
P
ag (Tejo)
madura tw"b
aan den mond der Taa
am]
J gebouwd
ze gebouwd met Belem 356 000
P hitheatersgewi
inw.'; kasteel PaÇo das Necessidades, waterleidinear en (de oudste reeds in 1749 voltooid);1 kerk
Santa Maria de Belem, medisch-chirurg. hoog eschool ' academie van schoone kunsten en wetenscha
en nationale bibliotheek enz.> textielAP;
L.,
industrie;
; handel (ook doorvoer-handel).
/ L.
oudt. Olisi
pp o
, onder Rome Felicitas Julia, viel
in 716 den Arabieren in handen en werdas
P
door Al^honsus I in 1147 met behulp
P van Friesche
en Z.-Nederl. Kruisvaarders heroverd. Onder
Johannes 111 tot residentie verheven, als uitallengs
gangsPunt der Port. zee-expeditiën
A
g de
belangrijkste
belan
rijkste handelsplaats
van Europa
P
P1 onder
de Sp.
weer verf overheersching
^ (1580-1640)
—
vallen. Door een aardbeving 1 Nov. 1755 voor
twee derden verwoest.
gem.
in het N.W. van Z.-Holl., 6445
Liss y gem.
inw.1 aan de stoomtram Haarlem—Leiden. Tot
deem.
P L.
L.,het gehucht
^
^ behooren het dorp
Venenburg en versch. buitenverblijven.
Lister en Mandal, zuidelijkst ambt van Noorg 1 7264 K.M2., . 82 000 inw.;• hoofdst. Chriswegen
ween
Liszt,
1
^ Franz,
^ klaviervirtuoos en componist,
P
geb.
22 Oct. 1811 te Raiding
g
^ in Hongarije, te
Weenen en Parijs
l^ . concerteerde 1839—
) gevormd,
48 met uitbundig
Europa,
^ succes door geheel
g
P1
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was daarna tot 1859 hofkapelmeesterr
te Weimar,
woonde na 1861 bij
g te Rome (waar
J afwisseling
ontvingr te Weimar en
hij
J de kleine wijding
Pest, gest. 31 Juli 1886 te Bayreuth; hij been behoort als
^ nnstigde vooral Richard Wagner
componist
sY
mPhonieënr oratoriums,
rooie
^ een groot
P
enz.) tot de zoo
en. Nieuw-D. school; ook
zoogen
g gschrijver.
L'Italia farà da se , r} Italië zal zich zelve
vrijheidsoorlogen
helen"
helpen",devies in de It. vrijheidsoorlo
gen.
bij
g
J
^Jde Katholieken gebruikelijk
gebed, bestaande
uit een aantalr
korte beden,
r
die, door een vóórbidder uitgesproken, door de
biddendee
g g emeente herhaald of met korte
bedsformulen beantwoord worden. Dikwijls
J worden ze door afz.ersonen
in stilte gebeden.
In
g
P
diteval
g zeggen
gg deze zoowel de aanroepingen
als de antwoorden. De oudste L. is de Allerheiligen-L.,
die in hoofdzaak uit de Christ. oud9
heid stamt en het voorbeeld werd der overige
g L.
Litauen Lithauwen , voorm. met Polen verbondenrootvorstendom
g 275 000 K.M2.
^ ong.
g
bestond vóór de verdeeling
g van Polen uit het
L. (woiwodschap
Wilna en Troki),
eig.
^
P
,
hertod.
g Samo^itië en Litausch Rusland (de
gouvern. Kowno, Wilna, Grodno, Mogilew, Witebsk^ Minsk en Soewalki). -- Jagello,
, die ko9
vereenigd in 1386 L.
ning van Polen werdr vereende
Polen; in 1569 werd tot de unie van beide
volken besloten. -- De Litauers, een Indo-Germ.
volksstam, vormen met de Letten en de uitgestorven Pruisen één taalgroep
J wonen in de
g P^• zij
gouvernementen Kowno, Wilna, Grodno en SoeN.-0.-Pruisen,
zijn
^ 2 1/2
walki en in N.-O.-Pruisen
zijn
ong.
,2 mill.
zielen sterk, meest Kath., in 0.-Pruisen Protest.
justice bed dergerechtigheid"),oorLit de J
zetel,
P de kog
^ waarop
sP ronkeli'k
J de verhoogde
ningen van Frankrijk
later de
Frankrijk recht spraken;
P ra
plechtigeP
parlementszitting,
b,waarin
koning
de koning
zelf verscheen, later gebruikt om de geweigerde
r"a istreerin
ag
ag van besluiten af te dwingen.
gem. in het N. van N.-Brabant,r aan de
Lith,
i^
Maas, ten N.W. van Osch, 1450 inw.
Litho9 raphie. Zie Steendruk.
gem. in het N. van N.-Brabant aan
Litho
Yen
,g
de Maasr ten N.O. van Osch,^ 656 inw.
piano-virtuoos en comPoLitolfí Henr
y, D.P
nistrg
geb. 16 Febr. 1818 te Londen 1851-60 te
Brunswijk
eener muziekuitgeverszaak
g
^
J eigenaar
Colleetion L." goedkoope uitgave van klashij 6 Aug.
sieke muziek),daarna te Parijs,
^
J^waar hij
1891 overleed.
Littleborough, voorst. van Rochdale in het
in het N.W. van Engeland,,
graafsch. Lancaster
a
12 000 inw. •r industrie.
Little Falls, stad in den N.-Am. staat NewYork, aan de Mohawk en het Eriekanaal,
10 000 inw.
Little Rock, hoofdst. van den staat Arkansas,
in het midd. der Ver. Staten aan den Arkansas,
46 000 inw.; medisch college; handel (vooral in
katoen), "zer
^J gieter^jen en oliemolens.

geb.
Littré, Rmile Fr.eleerde
rg 1 Febr. 1801
g
te Parijs, werd in 1871
lid der Fr. Academie,
>
gest. 2rg
Juni 1881, geneesheer
(gaf een vertaling
g
g
van Hippocrates uit, 10 dln. 1839-61),wijsen bevorderaar van
g
g eer (ijverig
a ver
J
Comte's P ositivismer muntte bijz.
J z uit als taalgeleerde.
Liturgie
(Gr. liturgia,
9 , „staatsverrichting"),
g
bi'
J de Atheners zekere door de burgers
^ voor
eigen rekeningg uitgevoerde
openbare
dienstver
g
A enare
richtingen; in het kerkelijkspraakgebruik
in het
P ^
alg.
der in naam der Kerk inz. door
^
g het geheel
dee
P riesters te verrichten vormen van de ^ meenschaPP
eli Jke Godsvereeringg(offers, ^gebeden,
^
lezing
en^ gezangen,plechtigheden).
g ^ ^Deze vormen
hebben in de Kath. kerk hoofdz. betrekking
goop
de Mis, de Sacramenten en sacramentaliën, de
gebeden
op
uren der geestelijken,
en
^
Pbepaalde
P
g
J
regelen
tevens den tijd
tijd waarop,
plaats
waar,
g
P,
P
de kleeding
g en de taal waarin, ^de voorwerpen
P
waarmee deodsdiensti
eg plechtigheden
verricht
g
P
g
worden. Toen in de 4e eeuw de Christenvervolrijke
gingenP
ophielden,^ ontplooide
de L. zich in rijker
P
en verschillend in verschillende kerkelijke
r
3
J centra. In het 0. ontstonden: een Syrische,
een Grieksch-Byzantijnsche,
een Armenische en
Y
J
een Koptische
L., in het W. een Romeinsche en
P
een Gallicaansche. In de R.-Kath. kerk is in
hoofdzaak de Romeinsche L. blijven
blijve bestaan;
kreeg
g in het einde der 6e eeuw tennaastenbi
vorm. Zij
^ a door
J haar tegenw.
g
J werd vastgelegd
de hervormingen 'van het Concilie van Trento en
de uitgave
der officieele liturgische
boeken. De
^
g
L. wordt sindsdien vastgesteld
door den Paus
g
ro
en de Congregatie
der riten. — BijJ' de Pa g
zij
testanten is de L. veel minder omvangrijk
gJ zij
bepaalt
zich tot de voorgeschreven
verrichtingen
g
P
bi'
Pr huwelij en beJ doop,
J het Avondmaal,^bij
in en tot de zeer eenvoudige
vestiging
g gvan
g regeling
den kerkdienst. — De wetensch. behandeling
g en
verklaring
g der L. heet liturgiek.
.
Livadia,^ Russ. keizerl. lustslot bijJ' Jalta (z.a.).
Lan.Eng.graafsch.
g
Liverpool,
p r stad in het Eng.
caster aan den mond der Mersey
Y in de Iersche
Zee, 746 000 inw.; hoogeschool, sterrenwacht na
Londen derootste
handels
handelspl1. en haven van
g
met de groote Eng. fabriekssteden door kanalen en spoorwegen verbonden,
met het tegenoverliggende Birkenhead door een
katoenmarkt der
•
tunnel onder de M i erseY^eerste
wereld en belangrijke
gJ landverhuizershaven.
Liversed
Yorkshire
g
9^e stad in het raafseh.
15 000
(W.-Riding)
a
gin het N.O. van Engeland,
inw.; industrie.
Livia Drusilla, geb. 81 v. Chr., 3e gemalin
van den Rom. keizer Augustus,
, na haar schei9
ding an Tiberius Claudius Nero(38 v. Chr.),
/9
wien zij
J Tiberius en Drusus schonk ; had grooten
invloed op
haar
gemaal
en
wist
voor
haar
zoon
g
P
uit haar eerste huw. Tiberius, de troonsoPvolg^ te verkrijgen; gest. 29 n. Chr.
Livingstone,
, David,, Eng.
g zendeling
g en ontdek9
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kingsreiziger,
19 Mrt. 1813 te Blantyre bijJ
^
o ^ ggeb.
Y
Glasgow, ging 1840 als zendeling naar Z.-Af r.
ontdekte 1849 het Ngami-meer,
bereikte 1851 de
g
LiambaibovenlooPder Zambesi),trok 1852-56
over de waterscheiding
Kasai
^ van Zambesi en Kasja
Kassans'e
•
) naar Loanda en doorreisde daarna het land van Loanda tot Quelimane, waarbijJ
hij
J Nov. 1855 de
Victoriavallen
der
Zambesi ontdekte.
Naar Eng.
tern
g
g^ekeerd schreef hijJ
Y travels"
^^„Missionary
1857.0 zijn
PJ vierde reis, 1858-59,
waarbij
J hem zijn
broeder Charles L.
vergezelde,
^
^ bevoer hijJ
de Sire
Sjire en ontdekte
het S'irwaJ
en Njassameer.
In
J
1864 teruggekeerd,
906. Livingstone.
gg
schreef hij
J Narra»
tive of an expedition
to the Zambesi" (1865).
P
Tot Brit. consul benoemd voor de Binnenlanden
van Afrika, drong
ghijJ 1867 langs
^ de Rovoema
door tot het land van Kasembe, ontdekte 1868
het meer van Bangweolo,
bevoer in 1869 de
g
Tan
an'ikaontdekte
bi' N'an we de Lioealaba
Tanganjika,
gbij
Njangwe
terugen werd 1871 door Stanley in Oedjidji
g
JJ
avonden bereisde met dezen het Tang
an'ikagevonden,
J
meer en begeleidde
hem in 1872 naar Oen'anJ
g
rij
^ brak vandaar weder op
P naar liet rijk
]'embe
Kasembe, stierf echter 1 Mei 1873 in het
•
dorp
Zijn lijk
lijk werd 18 Apr.
PTsjitambo.
J
P 1874 in
de Westminsterabdij
J te Londen bijgezet.
Jg
in D.-O.-Afrika
Living stoneg eber9te
^ bergland
g
N.O. van het Njassameer,
g
J
^ 2040 M. hoog.
watervallen aan
Livin9 stonevallen, 32 rooie
g
den Beneden-Kongo, boven Boma.
Livius,^ Titus, Rom. geschiedschri'ver
J ver geb. 59
Chr. te Patavium (Padua) en daar est. 17
n. Chr. schreef een geschiedenis(„Annales")
vanaf den bouw van Rome tot den dood van
Drusus(9 v. Chr.),in 142 in decaden verdeelde
boeken, waarvan er 351-10 1 21-45) bewaard zijn.
J
prov. L.
Livorno,
a havenst. in de midden-It.p
aan de
345 K.M2. 136 000 inw. Toscana
Middell. Zee en aan een kanaal naar de Arno,
marine105 000 inw.; belangrijke
P
J handelsplaats;
academie • industrie (vooral scheepsbouw).
in den Z.W. hoek van
Lizard Head, vooreb.
g
zuidelijkste
het Eng.
Cornwall,^ de zuidelijkste
punt
^
ggraafsch.
P
L. H. en kaap Landsvan Engeland; tusschen
P
end (de westelijkste
punt)
ligt
g de Mountsbaai.
P
J
L'oeblingouvern. in Russ. Polen,1 tusschen
Ljoeblin,
Weichsel en Boeg,ten Z. aan Galicië grenzend,
16 838 K.M2. 1 508 000 inw. De hoofdst. L..
Poolsch Lublin, aan de Bistriza, 63 000 inw. Op
den Rijksdag
van 1569
te L. werd Polen met
J
^
Lithauwen vereenigd (Unie van L.).
H
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Llanell
Y! havenst. in Wales aan de Carmarthenbaai 32 000 inw.
in de S , prov. Oviedo (Asturië),1
Llanes stad
PP
aan de kust van de Golf v. Biskaje, 22 000 inw.
Llanos
^ i n Spanje
P J en voorm. S P. Amerika
g rooie vlakke, boomlooze in den regentijd
weelderig
begroeide
steppen,
g
g met gras
g
PP ^ door
herders en veetelers Llaneros bewoond.
prov. van Chili tusschen 400 en
Llanp uihue
,P
42 0 Z.Br.> 91
K. M2. 105 000 inw.; hoofd P1.
Puerto Montt. Het Lago
g de L. ,Cordillarasmeer
in Chili, 45 K.M. l ., 40 K.M. br. stroomt door
de Rio Maullin uit in den Grooten Oceaan.
ter indeeling
Lloyd,
^ der scheY ^ maatschappij
PPJ
P ,
P en in klassen voor zeeverzekering^ en transport,
zooenoemd
naar Edward Lloyd,
y, einde der 17e
g
eeuw de eigenaar van een
koffiehuis te Londen,
,
waar scheepsaangelegenheden, vooral die betreffende de verzekering,behandeld werden. De
Londensche vereen
in breidde zich later uit
gg
tot een verzekeringsmaatschappij, die zich sedert
1834 ook toelegt op
P de classificatie van zeeschepen
en naar het voorbeeld van het Fransche Bujaarlijks een
reau Véritas 1828esticht
g
^ dat jaarlijks
algemeen
register
uitgeeft
van alle schepen
g
g
P der
g
wereld heeft een uitgebreid
informatiebureau
g
voor handels- en scheepvaartzaken
en geeft
een
g
P
ei
en blad uit. Met hetzelfde doel werkt in
eigen
de Germanisehe L. te Berlijn
J ^esticht in 1867 te Hamburg),
]jaarlijks
g^
J ks een
intern. scheepsregister en om de 2 jaar
] nieuwe
voorschriften voor bouw en uitrusting van scheStoombootmaatscha P g
P en en machines uitgeeft.
pijen zijn:
Oostenr. L. (Lloyd
Y Austriaco) te
J
PJ
Triëst in 1832 naar het model der Londensche
L. opgericht,
in het bezit van
g
Pg^ in 1836 vergroot,
een arsenaal metrootsche
inrichtingen
g voor
g
schee
scheepss- en machinebouw; de Norddeutsche L.
1 5 gevestigd,
te8 in7
e
g
g^voor het vervoer
naar
vanassa
aanvankelijk
g en goederen,
g
^
P iers
New-York en Baltimore, sedert 1875 ook naar Z.Amerika, sedert 1890 ook van Genua naar NewYork ; ondernam in 1886 met ondersteuning
g van
het D. Rijk
J de instellinggvan stoomvaartlijnen
voorposten goederenvervoer
naar Australië en
P
g
Oost-Azië.
in 1883 opgericht
met
Lloyd,
Pg
^
Y ^ Rotterdamsche,
7 schepen
voor de vaart op
P Java en 2 voor de
P
Eurofeesche vaart. In 1884 werd in samenwerkingmet de Stoomvaartmaatschappij
PPJ Nederland
een wekeli'ksche
verbinding
J
g met Ned.-O.-Indië
ingevoerd
, in 1892 bi'J mailcontract met den Ned.
g
Staat vastgele
g d^ die P er uit- en thuisreis
fl. 4000 daarvoor waarborgt. In 1913
bedroeg
g
het kapitaal
25 mill. g
gld.,
P
^ waarvan 15 mill.gestort; de vloot der maatsch. omvatte 8assaP
bruto re
.-ton en 21
reg.-to
g iersschePen^metende 41
reg.-ton;
.-ton;
P metende 110 624 bruto re
in aanbouw waren toen nogg1 mailstoomschip
17 000 bruto re
reg.-ton
.-ton.
en 1 vrachtschip,
P^
voor de verbinding met Indië, heeft de
•
Rott. L. evenals de maatsch. Nederland, krach-
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tig medegewerkt
medegewerkt tot de oprichting
P
^ der Kon.
Paketvaartmaatschappij,
vaart
PP J, die een geregelde
g a
tusschen de verschillende havenst. in den Ind.
Archipel
ava
P el' onderhoudt,
^ en van de Java-ChinaJa A
anli'n.
J
m
Lloyd,
Y, Koninkl. Hollandsche, in 1903 te Asterdam opgerichte
stoombootmaatsch. (in 1913:
Pa
20 mill.ld.
i2 mill. g e g kapitaal,
, waarvan 51'
P
plaatst,
laatst en 73/44mill. obligaties),voortzettin
voortzetting van
de in 1900 te Amsterdam opgerichte
Z.-Am. Lijn,
PgJ
die niet tegen de buitenl. concurrentie was opbgewassen. Met steun der Ned. Handelsmaatsch.
, ontving
opgericht
ontvin de Kon. Holl. L. van den
P^
Staat een subsidie van 3 millioen, te verdeelen
over 15 jaar.
De vloot bestaat uit 5 passagiersJ
P ^
schepen,
scheen waarvan de nieuwste,1 de Gelria en de
Tubantia (z. a.),elk 14 300 bruto re .-ton meten,
en 9 vrachtbooten met samen 40 212 bruto reg.ton. De L. onderhoudt een 14-d. sneldienst Amsterdam, Dover, Boulogne-sur-Mer, La Coruna,
Vigo
g en Lissabon naar Rio-de-Janeiro, Santos,
Montevideo en Buenos-AYres en daarnaast vrachtdienst op
P de Z.-Am. havens.
geb. in
Lloyd
g, David,^ Eng.
Y George,
g staatsman,^^
1863 te Manchester, uit ouders uit Wales afzijnvader spoedig
komsti
P
g> werd, daar zijn
g stierf,
opgevoed
bij
P^
J een oom,^ onbezoldigd
g CalvinistischBatist
predikant en schoenmaker te Llan YstumP P
dwYin Wales, ^werd na veel moeilijkheden
moeilijkhede over te hebben advocaat te Criccieth, werd
lid van den Graafscha
Graafschapsraa
Braad en in 1890 voor
Boroughs lid van het Lagerhuis;
tijdens
den Boeren-oorlog
gafhij
hij daarover zijn
zij
J
g^
afkeuring moedig
zij district
g te kennen,^ maar zijn

Lloyd
Y George.
g
vaard'
af ; in het
^ de hem niettemin opnieuw
P
Lagerhuis behoorde hij tot de uiterste linkerzijde
J^ van 1905-08 was hijJ min. van handel in
het kabinet Cam
bell-Banneran won als zoopm
danig
de
zelfs
gachting
g
g der conservatieve tegenstanders, werd in 1908 in het kabinet-Asquith
Kanselier van de Schatkist, werd bij
bi' de hervorming
na van het Kabinet in Mei 1915 min. van
munitie, in welke hoedanigheid
hij
g
J de aanmaak
van oorlogsbehoeften
in Engeland
organiseerde.
^
g
g

Loanda, N.W. deel van de Port. kolonie Ang ola oPde W.-kust van Afrika waarvan de
hoofdst. eveneens L. of San Paulo de L. heet
en 10 000 inw. heeft (2000 blanken). Punt van
uitgang
g g van den spoorweg; haven langzamerg zamer
hand verzandend.
kustland in Neder-Guinea, tusLoangokust,
9
schen Ma'oembabai
en den mond der Kongo,
J
g;
thansrootendeels
tot Fr. Kongo behoorend,,
Kongo
met havenp I. Joan
Loango
o.
Bautzen, aan
, stad in de Saks. prov.
P
den voet van den Lobauer Berg
9 (445 14.1.
11 000 inw.
Herwen en Aart,
Lobith,, dorp
P in de Geld. gem.
g
daar waar de Rijn
J in ons land komt, }behoort
eerst sinds 1 Mrt. 1817 bijJ Nederland;
Nederland; belangg
rijk
rijke doorvoerhandel.
, stad in het Zwits. kanton Tessino
aan de uitmonding
^ der Mag
agia in het Lago
^
Ma iore (hier Meer van L. 5600 inw.
Maggiore gem. inP
het W. der prov. Geld.,,
stadj L. en de
5129 inw.
a bestaat uit het stadje
Klein-Dochteren en Armhoede; aan de
spoorlijn
p
J Zut Phen—Hen geloo en de stoomtramlijn
J Borculoo—Deventer; mooie buitenverblijven
J
voorm. vesting,
a in verschillende oorlogen meermalen beleerd.
ag
Lochemsche Berg,
9, heuvelachtig e streek ten Z.
Lochem, 16-50 M. hoog. Uitg
den berg
wordt leemv
van bergg egraen
a
^waarin sporen
P
^kristal enlimmer.
g
Locke, John, Eng. wijsgeer, geb. 29 Aug. 1632
te Wrington Somerset gest. 28 Oct. 1704, de
grondlegger van het Eng. empirisme, leidde,
onder loocheningan
alle aangeboren
begripg
g
gP af van de uiterlijkeen
P en^ alle voorstellingen
g
innerlijke
g
^ • hoofdwerk : „Essay3
J gewaarwordingen
concern human understanding"
concerning
g (1690).
Lock ort stad in den N.-Am. staat NewLockport,
York, aan het Eriekanaal; 17 000 inw.
plaatsin het Zwits. kanton Neulaats
Lode,
chaatel bij Chaux-de-Fonds, 13 000 inw.; school
voor horlogemakers,
museum van >
uurwerken,
>
standbeeld van Jean Richard, den grondlegger
der horloge-industrie.
beweegLocomobiel Lat.: van de plaats
P^
baar"),vast met haar stoomketel verbonden en
daarop
stoommachine,, op
^
P aangebrachte
P beweeggbaar onderstel die in bedri Jfvaardi gen toestand
vervoerd kan worden. Men onderscheidt rijJ'
gemonteerd
dende L. die op
zijn en
P wielen gemonteerd
J
vooral bij
g worden en
J den landbouw gebezigd
g
niet-rijdende
of half-L. In den laatsten tijd
tij
J
ook de sneller in beweging
g g te brengen
g
in plaats
van
P etroleum- en spiritusmotoren
P
P
stoommachines als L. aangewend.
g
deplaatbewegend"),
Locomotief Lat.: van delaats
dat zichzelf en eenige
voertuigen onderti voertuigen,
en met de L. tot een trein verbonden,
•
van de eenelaats
naar de andere kan beweP
drijfkrach de stoom wordt
en^ waarbij
waarbij als drijfkracht
aangewend,
g
r welke in de L. zelf wordt agevormd.
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Men onderscheidt den ketel, waarin de stoom 843--876 geb. omstr. 804, 3e zoon van L. de*
wordtevormd
de machine, waarin
deze stoom V rome, verkreeg
^
^
^
gin 817 Beieren en de O. landen,a
arbeid verricht en het op Pwielen gebouwde
in 843 de landen ten O. van Rijn en Aar, en
^
onderstel,
1 waarop
P ketel en machine rusten. Een werd zoo de stichter van een Duitsch Rijk,
J^ dat
afz. voertuig,de tender, bevat de noodige brand- hij in 870 met D.-Lotharingen vergrootte; ést.
stof en het voedingwater voor den ketel. Soms 28 Aug. 876 te Frankfort.
vormen L. en tender één geheel. Een door stoom
Lodewijk IV, de Beier, keizer van Duitschland
bewogen g
voertuig werd het eerst vervaardigd
g (1314-47), geb.
^g 1287, ^was de zoon van hertogg
door den Fr. ingenieur
1769^ • het liep
gen tij
Cugnot
langen
tijd
g
^
9 van Beieren;^ streed lan
P L. den Strenge
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J

niet op
zijnerfdeel met zijn
P rails en rustte opP drie wielen. In 1804 om zijn
J nbroeder Rudolff^ werd
wist Threvetick een L. in bedrijfJ te brengen
door 5 keurvorsten
gg
^ in 1314 tot koning gekozen
oPeen spoorweg
P
g in Wales. In 1823 richtte naast hertog
^ Frederik den Schoone van. OostenGeorge
9 Ste?^henson te New-Castle de eerste L.- rijk;
J ^ overwon dezen in 1322 bijJ Miihldorf en
fabriek op. De L. Rocket" van diens zoon nam hem gevangen, gaf hem echter in 1325 de
Robert S. voldeed aan alle gestelde
Johannes XXII in den
gestelde voorwaar- vrijheid
vrijheid terug
terug.. Door paus
P
hij
den bij
Liverpool-Manchester.
Zie ban ^
gedaan,
hij samen met Frederik,
^ regeerde
^
J den proefrit
P
P
ook op
d ie in 1330 stierf. In 1327 trok .L. naar Italië;o
p
9 en.
PSpoorweg
P
prov. Henegou- liet zich 17 7Jan. 1328 te Rome door twee den
Lodelin s
ar tgem.
in de Bel g.
^ gBelg.
wen,> ten N. van Charleroi, 11
inw. • kolen- paus
vijandige
g
^ en door dezen in den ban gedane
P
J
industrie.
bisschoppen
tot keizer kronen; maakte Nicolaas V
PP
kwam in 1320
Lodewijk naam van keizers van Duitschland. tot paus
Lodewijk,
in plaats
van Johannes;k
P
P
Voor zoover niet hieronder behandeld, zoeke naar Duitschland teru g^• kon zich echter niet
men hen op
ver zetten tegen
P D uitschland (Geschiedenis).
P
g de eischen der pauselijke
J Curie,'
Lodewijk I, de Vrome, keizer van Duitschland die te Avignon sterk onder Fr. invloed was,
814-840 geb. 778, 3e zoon van Karel den totdat de keurvorsten 15 Juli 1338 te Rheims de
Groote, 28 Jan. 814 alleenheerscher over het eischen van denaus
de verP afwezen. Wegens
g
Frank. rijk,
hij in 817 verdeelde onderzijn
zijnggrooting
zijn erfelij
erfelijk bezit (in 1323 beJ^ dat hij
g van zijn
Lotharius, Pippijn en Lodewijk; door een leende hij zijn zoon Lodewijk met de mark
tweede deelin
gunste van zijn
g (829) ten gunste
^^ Tirol en Karinthië werden verJ zoon Brandenburg;
Karel uit zijn tweede huwelijk
huwelijk met Judith,^ ver- worven door diens huwelijk
huwelijk met Jiar 9arete Mauloorzaakte hij
van zijn
zijn zonen uit het tasch(1342) en Holland, Zeeland,> Friesland en
P
J een opstand
huwelij
eerste huwelijk
in 1342 door zijn eigen huwelijk
^ op
P het Lu bgenfeld" bij
J en moest,
J Henegouwen
gg
kreeg L.
verlaten door zijn
leger 833 ,afstand met Margaretha
J leger
van Henegouwen)
kreeg
y
r^
doen van zijn macht (tot 834); gest. temidden heftige te genstanders: paus Clemens VI, die in
der door de herhaalde verdeelingen
verdeelingenopnieuw
P
1346 den. ban vernieuwde, en de D. vorsten,> die
ontstane verwarringen,
kozen.
g
g ^ 20 Juni 840 Pop een eil. 11 Juli 1346 Ka rel 1 V tot tegenkeizer
in den Rijn
L. stierf 11 Oct. 1347 bijJ Fiirstenfeld.
J bijJ In elheim.
g
Lodewijk de Duitseher, koning der Duitschers
Lodewijk II koning van Beieren, geb. 25 Aug.

164

LODEWIJK II—LODEWIJg XVI.

1845 te NY
mPhenbur$J zoon van koning
g Maximiliaan 11 en van Maria, dochter vanrins
P
zij vader 10 Mrt.
Willem van Pruisen; volgde zijn
op,
zich in den Fr.-Duitschen oorPJ
logan
1870--71 trouw aan den N.-Duitschen
g
BondJ ; bewerkte op
P Bismarck's aandringen,
g J dat
de D. keizerskroon aan Wilhelm 1 van Pruisen
werd aangeboden
kreegechter steeds meer den
; kree
g
indruk dat menolitieken
dwang
g op
P hem uitP
kunstzin J
oefende en trok zich, door
zijn
J
J g
waaraan hijJgeldsommen
aanzienlijkeeldsommen verspilde
P
(Wagners opera's,
o era's het bouwen van kasteelen),J
vervreemd van zijn volk,J geheel
terug in de
gg
eenzaamheid en verdronk, krankzinnig
^ gewor1886,
den in het Starnberger
g Meer,J 13 Juni 1886
nadat zijn
prins Leopold, 10 Juni 1886 als
J oomJA
regent
was opgetreden.
g
Pg
Frankrijk
Lodewijk,
Lodewijk n aam van koningen
g van Frankrijk.
zoover niet hieronder behandeldJ zoeke
men hen op
P Frankrijk
^ (Geschiedenis).
koningg van Frankrijk
IX,^ de Heilige,
J
9 ^
^ Lodewijk
1
1226-70 geb.
L'f 25 Apr.
P 1215,J zoon van Lodewijk
dezen op
P onder het voogdijgJ'
^ VIII,
^ volgde
g
schaP van zijn
J moeder Bianca
van Castilië; versterkte de
koninklijke
macht, verbeterde
J
p erkte de
het rechtswezenJ be
beperkt
machtsaanmatigingder pausen
P
en vazallen ;• ondernam een
kruistocht1248--54J liet in
1259 aan Engeland
zijn
g
Jj bezit aan de Garonne onder Fr.
suzereiniteit;• trok in 1270
Lodewijk
naar TunisJ overl. 25 Aug.g 909. Lodewijk
de Heilige.
1270 voor Tunis ; in 1297 heig
lig
g verklaard.
Lodewijk
XIt koning
Frankrijk(1461-83),
1461--83
Lodewijk
g van Frankrijk
g eb. 3 Juli 1423 zoon van Karel VII V alo-is ,
op;
stond als dauphin
tegen
zijn
; veroorP
g
J vader o
zaakte door de onderdrukking
rooien een
^ der groote
van den adel tegen
zich(Ligue
9 du bien
g
met Karel den Stoute aan
p ublic, zie op
PLia
9
hij het
het hoofd;
J na diens val (1477) trok hij
Bourgondië,
ondië J Artois, Vlaanderen en Pihertog Bour
cardië aan zich, verwierfJ
in 1481 Provence,
Anjjou
en MaineJ maakte de koninkl. macht
d
onbeperkt
) sloot zich later,J door vrees voor den
P
dood vervolgd
vesting Plessis-les-Tours
1 in de vesting
gest. 30 Aug.
op,
g
g . 1483.
PJ
Frankrijk 1643-Lodewijk XIV,
Lodewijk
g van Frankrij
^ koning
zijn vader L.
volgde zij
geb.
JD 5 Sept.
P 1638,^ volgde
moeder Anna
zijner
op,
onder voogdijschap
PJ
van Oostenrijk, die Mazarin tot minister maakte.
Na diens dood (1661) nam L. zelf het bewind
af zin
zijnhof met dichters en kunsteop
P zich, omgaf
naars en bevestigde
macht des
P
g de onbeperkte
konings in het binnen- en Frankrijks
J overwicht
in het buitenland Jgesteund
door uitstekende
g
ministers(Colbert, le Tellier, Louvois) en veldheeren(Turenne, Condé, Villars, Luxembourg
zijnP
enz.). Tengevolge zin
huwelijk met de S .
prinses Maria Theresia voerde hijJj in de S P .
P

Nederlanden 1667-688 den Devolutie-oorlog(z.a.);,
S
veroverde 1672 de Nederlanden, maar werd door
de coalitie der Europ.
onder den
P Mogendheden
g
deze
stadhouder-konin Willem Illgedwongen
stadhouder-koning
g
g
weer op
P te geven;
J in 1678 bi
den vrede van
Nijmegen
kwam
hij
J in het bezit
van FrancheComté en in 1679
van Freiburg
g en
Hiiningen
J tien
steden in den Elzas en bijna
Jjna ge heel Lotharingen.
g
Door de Réunie/,
kamers z.a. trok
hij
J nogg andere
910. Lodewijk XIV.
gedeelten van Elzas en Z.-Nederland aan zich, en bezette in
vredestijd 30 Sept.
P 1681 Straatsburg.
g HijJ ver volde
den ing de Jansenisten (z. a. Jbeperkte
P er
vloed van denaus
P door aanneming
g van de vier
artikelen der Gallicaansche Kerk 182 en hief
1685 het Edict van Nantes (z. a.) op
o waardoor
400 000 refugiés
het land verlieten.. In den oor g
loS
tegen
het Duitsche Rijk,JJ
de zeemogendheden,
g
g ,
Spanje
P J en Savoye
Y (1688-97) liet hijJ den Palts
verwoesten en behield bijJ den vrede van R"^s
wijk
) Elzas en Straatsburg.
^ In den S P. Successieoorlog(z.
a.) verkreegghij
hij ondanks zijn
^
J herhaalde
nederl
en bij
^
J den vrede van Utrecht (1713)
zijn kleinzoon Philips van
den Sp.
P troon voor zijn
Anjou. L. stierf 1 Sept.
zij land
P 1715 en liet zijn
een berooide schatkist achter fwaartoe ook
nog
gen de verkwistende hofhoug had bijgedragen
Jg
disgen zijn
zij leven met maîtressen Lavalliére,
an Maintenon, met welke laatste hij
sedert 1685 heimelijk
gehuwd was).
J g
koning
Lodewijk XV,
Lodewijk
g van Frankrijk (1715-74),
^
geb. 15 J
Febr. 1710, achterkleinz van den vorige,
pJ
zoon van den in 1712 overl. dauphin L.,
L. hertog
g
op
van Bour^ ondië, volgde
g
g
P onder het regentschaP (tot 1723) van den hertog
g van Orleans,
huwde in 1725 met Maria Lescy ynska werd weldra
gehaat
en veracht wegens
wegen de maitressen-heerg
ï der markiezin van Pompadour,
p
PPJ
, later
van de gravin Dubarry. In den Poolschen
Suceessieoorlo
g (1733-38) en in den Oostenr.
' s-Successieoorlog
(1741-48) werd de Fr.krijg
kris
g
nog
gehandhaafd door den maarschalk
gg
van Saksen enraaf
engraa Belle-Isle, maar in den
g (1757-63)ging
l Oorlog
g g veel daarvan
verloren. In den oorlogg met Engeland
verloor
g
FrankrïJ
k zijn
zijn bezittingen
in N.-Amerika en 0,g
Indië en daalde in aanzien. L. stierf 10 Mei 1774.
Lodewijk
Lodewijk XVI,^ koning van Frankrijk
Jjk 1774—
92 Jkleinz van den vorige,
eb.
Aug.
g . 1754 ,
b J geb. 23 Au
L., den een'
derde zoon van den Dauphin
^a
P
1770eh. met Marie
zoon van L. XV 16 Mei 1770geh
van Oostenrijk, beklom 10 Mei 1774

LODEWIJK XVI—LOEVESTEIN.
den troon • hij was van goeden wille, maar door
weinig
$ inzicht en wilskracht niet bijJ machte de
wantoestanden te verbeteren, moest in 1789
de Al
g. Staten bi'eenJ
roepen,
wier Derde
P
Stand zich tot Nat.
Vergadering
$
$ verklaarde en heel spoedig
P $
de omwenteling deed
uitbreken (zie Frankrijk). Door het Par^ jsche volk 6 Oct.
1789edwon
$en zich
$
uit Versailles naar
Parijs
te begeven,
$
J
. hij vergeefs 911. Lodewijk XVI.
poogdeJ
(21 Juni 1791) te
vluchten, beëedigde
14 Sept. de nieuwe consti$
tutie werd na de bestorming der Tuilerieën
Templle
(10 Aug.
in den Tem
$ $
u$ 1792) als gevangene
gebracht, 21 Sept.
P onttroond,^ 17 Jan. 1793 ter
dood veroordeeld en 21 Jan. onthoofd.
koning
XVII,
Lodewijk
Lodewijk
J^ zoon
^
$ van Frankrijk,
van L. XVI en van Marie Antoinette, geb. 27
Mr. 1785 te Versailles, na den dood zijns
J vaders
door zijn oom, den$
lateren L. XVIII, tot koning
van Frankrijkui eros en
door de Conventie in
P^
den TemPle aan den schoenmaker Simon overiJ lot dat
$ eleverd
^ ald. $gest. 8 Juni 1795. Zijn
lang
bleef, deed verschillende
P$
^ onopgehelderd
avonturiers (de bekendste daaronder : .Naundorff,
z. a.) de rol van L. XVII spelen.
P
Frankrij 1814-Lodewijk
Lodewijk XVIII,s koning
$ van Frankrijk
geb. 17 Nov. 1755 te Versailles, broeder van
L. XVI, vluchtte 21 Juni 1791 naar het buitenland vormde met zijn broeder, den graaf van
Artois(later Karel X),a
emi$rantenle$ er te
Coblenz(1792),nam na den dood van L. XVII
in 1795 den koning stitel aan, woonde na 1797
in Witau en Warschau, na 1807 in Engeland,
$
werd in Apr.
P 1814 bijJ Senaatsbesluit opP den Fr.
trooneros
en^trok 3 Mei Parijs
$
P
J binnen en
'aard' de 4 Juni de Constit. Charte uit. Na den
vluchtte L. 20 Mrt. 1815
terugkeer
van Napoleon
p
$
naar Gent, keerde 9 Juli naar Parijs terug,werd
door zijn
omgeving tot reactioY
J ultraroyalistische
naire maatregelen gedwongen, est. 16 Sept. 1824.
Lodewijk Philips, koning der Franschen (1830
--48 geb. 6 Oct. 1773 te Parijs, zoon van
hertog Louis-Philippe-Jose h d' Orléans, sloot
zich met zijn
J vader bijJ de Revolutie aan, streed
als luit.-gen.
met Dumouriez 6 Nov. 1792 bijJ
$
Jemappes,
PP ^ vluchtte met dezen naar Oostenr.$ebied 4 Apr.
$ als leeraar
J
P 1793,^ leefde een tijdlang
te Reichenau bij Chur, ging in 1796 naar N.Amerika in 1800 naar Engeland, huwde 25 Nov.
1809 te Palermo met Marie Amelie, dochter van
Napels,keerde in 1817
koning
$ Ferdinand I van Naels
zijn
zijn hof de vergadernaar Paris:
$^
$
) terug,
P laats • der liberalen werd. Na den val van
Juli 1830, luit.-gen. van het rijk,
Karel X,

l
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beklom hij
J krachtens besluit der Kamer van
7 Aug. den Fr. troon, zocht, gesteund door den
middenstand, de anderep
door depoliParti'en
J
P
tiek van het zoo en. Juste-Milieu te bedwingen,
deed na de Febr.-revolutie 24 Febr. 1848 afstand
ten gunste van zijn kleinzoon den graaf van
Parijs,
stierf daar
^, vluchtte naar Engeland,
n$
26 Aug. 1850 te Claremont.
in de It. prov. Milaan, aan de Adda,>
Lodi, stadP
28 000 inw.; veeteelt (Parmesaansche kaas),chezijde-industrie; 10 Mei 1796 versloeg
mische- en zijde-industrie;
e$
Bonaparte
hier de Oostenrijkers.
p
Lodomerië Lat. naam van het voorm. zelfst.
vorstendom Wladimir in WolhY nië; reeds Andreas II van Hongarije noemde zich „koning$
van Galicië en L." welken titel de keizer van
Oostenrijk na de eerste verdeeling van Polen
(1772) weder aannam.
Lodz stad in het Russ.-Poolsch gouvern. Petrokow,
der Russ.> 396 000 inw. • middelpunt
P
Poolsche katoen- en wol-industrie. — L. werd
6 Dec. 1914 door de Duitschers bezet.
Loele Boer9 as. Zie Lule Burgas.
9
Loenengem. in het N. van Utrecht, 1285
,
inw.^ bestond vbbr 1819 uit twee rechtsgebieden,
s$
L.-Kronenbur
$, dat tot Holland,1 en Stichts-L. ,
dat tot Utrecht behoorde; ligt
$ aan de spoorlijn
Amsterdam—Utrecht.
Loenersloot,gem. in Utrecht, nabij Loenen,
479 inw.
Kwan $
Loeng-tsjeoe,
9 ! ^ stad in de Z.-Chin. prov.
P
si nabijJ de grens
van Tonkin,1 12 000 inw.
$
Loeri$tan bergachtige prov. in het Z.W. van
Perzië, 39 100 K.M 2. hoofdz. bewoond door
;• de eenige
Bachti'aren
J
^ stad is Choremmabad.
Loevestein oors P r. Leuvenstein kasteel en
fort in de gem. Poederooien, in het Z.W. van
Gelderland, aan de vereeniging van Maas en
Waal tot Merwede. Het kasteel, een zwaar vierkant gebouw met twee torens, is zeer oud en
bekend in deeschiedenis
• ^het is waarschijnlijk
$
gesticht door Gerard II heer van Homes, Altens enz. gehuwd met Johanna van Leuven
(Louvain), vrouwe van Herstal enz. en naar haar
genoemd. Gerard stierf in 1332 en tusschen 1337
en 1345 wordt L. het eerstgenoemd. Het behoorde toen reeds aan de Graven van Holland,
die het als grensfort tegen Gelderlandgebruik$
ten. In 1389 benoemde graaf Albrecht van
Beieren eenen ridder Bruisten of Brunstijn van
tot gouverneur
van L. Deze,t tot de
Herwijnen
^
$
Kabeljauwschen
behoorend,
van
J
J
^ werd een vijand
Albrecht toen deze Hoeksch was geworden, en
in 1397 belegerde Albrecht L. dat door Otto
van Driel werd verdedigd, maar ingenomen werd.
in$eL. werd in 1570 door Herman de Ruyter
y
nomen en tot den dood verdedigd, in 1572 door
de Staatschen heroverd. In 1574 en 1589 door
S an'aarden
in 1672 door de Franschen
de Spanjaarden
J
vergeefs
aangevallen
(de Holl. veldmaarschalk
$
g
T urenne .
Paulus Wirtz verdedigde
I,. teen
$
$
L. diende herhaaldelijk tot staatsgevangenis;
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bekend is de ontvlucht'^ van Hugo
eloo
9 de Groot en als dit uit^
Pen is,
^wordt de lijn vas ez. a.) 22 Mrt. 1621. In 1831 werden er Belg.
knoo en dat dan buiten
g houden. Het aantal knoope
o esloten.
Te ogenw. dient het boord is,^geeft
de snelheid in zeemijlen
(ook
^
P^
J
bot opslagplaats van militaire goederen.
genaamd) Pper uur. -- Met de grond-L.
knoopen
g
^
P g

912. Loevestein ten tijdevan Hugo
^ de Groot.
roeA van 6 grootere en
Lofoten Lofodde ,n g
vele kleinere eil. en klippen
PP aan de N.-kust van
Noorwe en behoort
tot het ambt Nordland;
>
belangrijke
visscheri'
^^
J
^ haring),
g J
J (kabeljauw,
delPpunt Vaag ii levertraanfabrica^ e .
L0fsta. Zie Dannemore.
Log,
^ ^ werktuig tot het meten der vaarsnelheid
van scheen
schepen,best. uit L.-blok, L.-lijn,
J L.-rol en
L.-glas.
Met de gewone
L. (fig.g 913) meet men
g
g
den weg1door het schi Pin 14 of 28 seconden
den aflooPJ
ti d van een zandlooper
P (het L.-glas
g
punt in het water uit afge9 ^ van een vast P
ge
led.
vormt het L.-blok of de
A
g Dit vaste punt
L.-plank
L.b ^ee n dermate verzwaard quadrant,
q
P
dat het met deunt
P naar bOven loodrecht oop
het water drijft.
Jnl
J Het is aan een lijn,de L.-lijn(/)
bevestig,
P on ^. 50 M. afstand van het
^^ die op
L.-blok een witte
lap
draagt, en van
P
daar af ingelijke
gJ
deelera verdeeld is,
wier lengte staat tot
een zeemijl (1852
M. als 14,^ resp.
P 28
sec. tot een uur
en wier eindpunten
door knoopen
(1, 2,
>>
3, enz.) kenbaar zijn
J
913. Log.
gemaakt(knooplenpten 6,84 M.). De
L.-lijn
L.-lijn is opP de L.-rol gewonden,
g
^ welke bij
J het
loggen door een man omhoog wordt gehouden.
Het L.-blok wordt achterop
over boord
gP
^ ewor
en
^ de L.-li Jn rolt af •^ zoodra de witte lapP
buiten boord gaat, wordt het L.-glas omgekeerd

meet men de vaart van het schip
P over den
bodem, het vasteunt
daarbijeen dieplood.
P
P is daarbij
Dooreli'kti
dig log
g J Jb
^g en met beide L. berekent
men de richting en snelheid van den stroom.
Tegenwoordig
van
g
a wordt in Amerika in plaats
P
het houtenuadrant
een lederen zak gebruikt,
q
g
die meer weerstand biedt aan het water en
juistere uitkomsten levert dan het houten blok.
-- Tegenw.
gebruikt
men meestal een patent-L.
^
p
g
sillometer bestaande uit een kleine vlakke
ProPellerschroef
^ die aan een lijn in het water
wordt nagesleept.
^
P De schroefwentelingen worden
op
^
^ dat door wiJ'
P een raderwerk overgebracht,
o een
zere het aantal zeemijlen
op wijzerplaat
J P
aangeeft,
P heeft
g ^ die het schip
P na het uitwerpen
afgelegd.
af
-- De reeling -L. een houtblok, wordt
g ^
ter zijJ de van het schip
P aan de voorsteven over
en dan de tijd
waarin
boordegooid
tijdopgenomen,
P^
gb
zij
getal
meters
^
J een opP de reelinggaangeteekend
g
voorbi
J drijft,
J waaruit eveneens de vaart wordt
berekend. De reeling-L.
wordt steeds bijgeringe
J^ g
g
vaart of bij hetgg
voor anker liggen tot metingg
der stroomsnelheid aangewend.
van een getal
heet in de wiskunde
Logarithme
g
9
de exPonent, die aan geeft tot welke macht een
(grondtal)
moet worden verheven,
bepaald
getal
^
g
P
bij v
op te leveren. Zoo is bijv.
om het eerste getal
getal
P
het gewone of Bri iaansehe L.-stelsel
(met het grondtal 10) 1 de L. van 10, 2 de L.
van 100 3 de L. van 1000, 5 de L. van 100 000
getallen 10, 100, 1000 enz. resp.
enz. daar de getallen
P
de eerste,> tweede, derde enz. macht van 10 zijn.
J
Met eens voor al berekende L. van het talstelsel
igvuldigingen en deevermenigvuldigingen
zijn alle vermen
L.-tafels zijn
lira en in optelof aftreksommen om te zetten.
P

LOGARITHME—LOLLHARDEN.
Daar nl. biJv. 100 X 1000 = 10 2 X 103 =
102
3 = 105 =100 000 is, en omgekeerd, daar
100000:100=10 5 :10 2 = 105 - 2 = 10 3 =1000 is
behoeft men in het eersteeval
maar de L. 2
g
en 3 samen te tellen, in het andere de L. 5 en
2 af te trekken om de L. van hetroduct
of
P
van hetuotiënt
te vinden. De L. bestaat uit
q
den aanunyzer,gelijk
g J aan het met 1 verminderde
aantal cijfers
van het getal
en een decimale
J
g
breuk de mantisse; zolo is de L. van 2 = 0,3010,
die van 20 = 13010
enz.
,
Martinus Gesinus Lambert van, Ned.
Loghem,
9
letterkunde
geb. 3 Apr.
g e,^
P 1849 te Leiden, ^eerst
leeraar te Goes en Amsterdam,, in 1877 medeoprichter
van het Weekblad de Amsterdammer",,
^,
waaraan hij
J tot 1900 verbonden bleef, sinds
1887 redacteur van het tijdschrift
Nederland"
„Nederland";
schreef onder den schuilnaam Fiore della Neve
Sneeuwbloem hetedicht
Eene
Liefde in het
^,
g
Zuiden"(1881),verder Liana"(1882),Van
eerre Sultane"(1884),Walter"(1892),den
roman „Victor" (1888) en novellen.
hoofdst. derP
S .pprov. L.(5041
Lo
9 rono
^
K.M 2., 188 000 inw., in het N.O. van OudCastilië, aan de Ebro 19 000 inw.
Lohengrin,^ held uit een Midden-Hoogduitsch,
b
,
de sage
g van den Zwanenridder behandelendgedicht uit het einde der 13e eeuw, zoon van
Parzival, door de Heilige
g Graal (z. a.) aan de
door Frederik van T elramund bedreigde
Elsa
g
van .Brabant wonderbaar ter hulpe
als
P gezonden
g
kam
vechter,
verlaat haar weder
P
,huwt haar doch
,
als J teen
zijnverbod in, ^ naar zijn
zij afkomst
g zijn
vraagt. De sage
sage is door R. Wagners
opera
zeer
9
P
bekendeworden.
g
Jhr. Alexander FrederikdeSavornin,
Lohman, J
Ned. staatsman, leider der Christ.-Historische
staatspartij,
P
g ,
J, ggeb. 29 Mei 1837 te Groningen;
11 Mrt. 1861 ald.egepromoveerd
romoveerd tot doctor in de
beide rechten; 19
Dec. 1862 benoemd
tot rechter te APPin^edam ,• in 1866
rechter te 's Hertogenbosch; 22 Oct.
1872 raadsheer in
hetrov.
P
^gerechtshof van N.-Brabant,
uit welk ambt hijJ
24 Febr. 1884 ontslag nam. Sinds
1879 lid der Tweede
Kamer voor Goes;
17 Febr. 1890 min. 914. De Savornin Lohman.
van Binn. Zaken in
echter reeds in 1891
het kabinet-Mackay,
y^
aftrad;
, 1892-94 lid der Eerste Kamer,, sindsdien weer onafgebroken lid der Tweede Kamer
hijzijn
zij colleges
voor Goes. 17 Nov. 1883 opende
hij
P
Vrije
hoo gleeraar in het staatsrecht aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam,
, slechts door zijn
kort ministerschaP onderbroken,
, maar in 1891
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weer hervat. Een beginselverschil
met dr. A.
g
zijn
Ku er dwong
Kuyper
zijn ontslag
^ te
g hem 1
nemen. Van zijn
vlug^ en tijdJ vele politieke
P
schriften noemen we : „Gezag
,^
g en VriJheid" 1874 ,
" (1875),
1875
„ De Staatsschool en de Roomsche Kerk"
De school, waaraan de natie gehecht is" (1876),
De vrije school"(1877),Wat wil de anti-rev.
(1883), ,^ Wat wil de rechterzi Jde?"
PartiJ ?" 1883
(1886),„Partij of Beginsel”(1892),Volk en
Overheid" (1893) en het standaardwerk „Onze
Constitutie" (1891). L. is Min. van Staat.
der Darthe in N.-W.-Frankrijk
Loir,
J,
J
^ zijriv.
mondt uit boven Angers
g , 310 K.M.
grootste rev. van Frankrijk, ontspringt
Loire,
^ g
oP de W. helling
g der Cévennes,, is 1002 K.M.
bij
lang
J St.-Nag (825 K.M. bevaarbaar),^
zaire in den Atl. Oceaan uit, stroomgebied
,
g
121000 K.M 2 . BijJ Nantes 1900 M. breed. Grootste
zi riv. zijn : 1. Allier, Cher, Indre, Vienne, SèvreNantaise; r. Arroux en Ma enne
• kanaalverbinY
dingmet de Boven-Cher,^ de Saone en Seine, , ook
met Brest (Canal latéral a la L. 196 K.M. lang,
van Digoin
tot Briars).
b
L.,
genoemd naar de riv. de L.
Loire,^ Fr. depart.,
,g
P
de ouderaafsch.
Forez, ,Beaujolais
Beaujolai en deelen
g
K.M2.,
.M 2 . 641 000
Lyonnais
omvattend, 4799 K
•
3
inw. ; steenkool (bekken van St.-Etienne en Rive
de Gier ,Jijzerindustrie;
, hoofdst. St.-Etienne.
Verder zijn
naar de riv. de L. genoemd
de
g
J
gevormd uit het landsch. Forez
deP art. Haute -L. ,g
en deelen van Languedoc
en Auvergne,
g, 5001
g
K.M 2 .,
Y^ L. -Infé^ 304 000 inw.. hoofdst. Le Puy;
gevormd,
neb
evormd
rieure uit de Z. deelen van Bretagne
6980 K.M2., 670 000 inw. ,hoofdst. Nantes.
in Midden-Frankrijk,
genoemd
Loiret,^ depart.
J ,g
P
naar het rev. de L. die beneden Orleans in de
Loire valt, 6812 K.M 2 ., 364 000 inw.; omvat
ne, Dunois en G9 tideelen van Orléannais, Sologne,
nais-Orléannais.
de
art., uit deelen van Ordepart.,
Loir-et-Cher,
6422 K.M2.
léannais en Touraineevormd
g
271 000 inw. ,; hoofdst. Blois.
prov.
rov 0. Lokeren,
, fabriekstad in de Belg.
g P
Vlaanderen tusschen Gent en St.-Nikolaas, aan
de Durme, 22 996 inw.
Loki Loke in de Noorsche mythologie de
god van het vuur,^ ook der vernieling
god
g en van
het kwade;, van demonische afkomst,, hield echter verblijf
J de Goden, vriend van Odin,
J bij
veroorzaakte door zijn
list Balders dood ; sinds
J
eketend
tot den ondergang
g
g der wereld, ,waarbijij^
Zij
strijd met Heimdall(z. a.). Zijn
hij
J valt in den strijd
van den dood de
zijn
g
J Hel, degodin
Midr
9 en de wolf Fenrir.
J ardsslan
Loliharden(Lollarden, van het oud-Nederd.
lollen, lullen , d. i. valsch zingen"),volksnaam
en ^
estichte
gestichte
van een omstr. 1300 te
P
godsdienstige vereeni in die zich wijdde aan
het zorgen voor zieken en overledenen; naar hun
Alexius- broeders, naar
heilige
b Alexius^ Alexannen
^
hun cellen Cellisten g enoemd ook naam voor de
Begijnen); tïJ dens de InquiBeq harden(zie op
P
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sitie werd de naam L. langzamerhand
eenPotg
naam voor ketters in Eng.
^ bijv.
J voor de aanhangers
van Wiclef.
f
g
Lombardi
1^ e landstr. in Boven-Italië ten N.
der Po,^ tusschen Ticino en Mincio, ^g
genoemd
als .deel
naar de Longobarden
(z. a.
^ vroegera
g
van Gallia Cisalpina
een Rom. prov.,
in 476
P
P
door Odoacer, in 483 door de 0.-Gothen, in 553
door de Grieken, in 568 door de Longobarden,
g
in 774 door Karel den Groote veroverd, in de
Middeleeuwen in veel kleine reeublieken en hertogdomen
m
verbrokkeld, waarvan Mantua en
Oostenrij
Milaan aan Oostenrijk
kwamen (1714) en
vormden; van 1797-1802 behoorde
L. tot de CisalPJ
i nsche^ tot 1805 tot de It. re
P ubliek tot 1814 tot het koninkrijk Italië; daarna.,
vereeni
met Venetië
g d als Lombardisch-Venetiaansch koninkr., een deel der Oostenr. monarchie, totdat in 1859 hetrootste
gedeelte,
in
g
g
1866 de rest (Venetië) aan Italië kwam. Het
tegenw.
compartimento
L. bestaat uit 8 prov.:
P
p
g
Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milaan,
Mantua, Pavia en Sondrio; 24 085 K.M2.,
4 787 000 inw.
Lombardstreet, straatY,
in de Londensche City,
zijn• daarom in overwaar deroote
geldbanken
zijn
g
g
drachteli'ken
zin aanduiding
g voor de Eng.geldJ
g 8`
markt in het algemeen.
g
geheeten),
Lombok (door de inboorlingen
g Sasakg
een van de Kl. Soenda-eil. door de Straat van L.
(de scheidslinie tusschen de Aziat. en de Austral.
flora en fauna) van Bali gescheiden, vulkanisch
(Rendjani of Piek van L. 3760 M.),4708 K.M2.,
376 583 inw. (w.o. Euro
66 P eanen . De inlandache bevolking
g bestaat uit Sasaks (de meerderheid en Baliërs (de heerschende klasse, tot
1896). Middelen van bestaan zijn landbouw,
nijverheid,
handel en vischvangst. Havenst. AmJ
dst. Mataram. Met Bali (z. a.
enan (z. a. hoofdst.
P)
vormt L. de residentie Bali en Lombok. — L.
25 en 26 Aug. 1894
is bekend door de nederlaag
te T'akrane
J
g ara en Mataram toegebracht aan
een Ned. expeditie,
waarbij
Jj zeer vele mane
Van Ham)
schappen
en officieren (o. w. generaal
g
PP
sneuvelden. Kort daarop
A werden echter Mataradj
ram en Tjakranegara
genomen
en moest de radja
J
g
g
V etter.
L. zich overgeven
aan generaal
^
g
It. eneesheer en anthroLombros0, geneesheer
poloog, geb. 1836 te Verona, in 1862 hoogleeraar
in desPY
chiatrie te Pavia, later
te Turijn;
J ald.
^
zij theorieën
est. 19 Oct. 1909 ;^ bekend door zijn
gest.
enz.(crimineele
overgeesteszieken, misdadigers
g
L. is een misdadiger
polo9 ie . Volgens
anthro ?
g
g
meer een zieke dan een boosdoener. Hij) onderscheidteboren
misdadigers,
g ^ door de erfelijkg
heid en de omstandigheden
daartoe voorbeschikt,
g
en andere die door voorbehoed- en geneesmiddelen teruggehouden kunnen worden.
Lomond, Ben L., berg in het Schotsch graafsch.
Stirling,973 M. ; Z. ervan het Loch L. het
grootste meer van Gr.-Brittannië, tusschen de
graafsch. Stirling en Dumbarton, 85 K.M 2., tot

192 M.
30 eil. >watert door de Leven
P> diep,
in de Clyde
Y af.
Londen (zie het frontispice
bij
J de letter L.),
P
hoofdst. van het Britsche rijk
grootste stad der
Jig
aarde en middelpunt
van het wereldverkeer • aan
P
de beide oevers der Theems, 75 K.M. boven de
monding,
de graafsch.
Surrey,
g^
g
Y> Kent, Middlessex en Essex; alsraafsch.
(Administrative
g
county
Y of L, ca. 302 K.MQ. 4 522 000 inw.
(bijna
en
J 140 o der totale bevolkinggvan Engeland
g
Wales
alsolitiedistrict
(Metropolitan
and
P
p
citYof L. Police districts) of Gr eater L.
L., 1795
K.M2., 7 251 000 inw. Hetraafsch.
L. (de City
Y
inbegrepen)is verdeeld in 29 metro olitanboP
roughs P
en 28 arliamentsborou g
hs^• de bevolking
g
woont in ong.
Stadswijke
600
000
huizen.
Stadswijken
aan
g
•
N.-oever: de City
Y (27 000 inw.),het handelskwartier met de Bank of England de ambtswoningan
den Lord Mayor
g
Y (Mansion House),
het hoofdpostkantoor,
> beurzen,> uitgevers; na het
P
bijn ontvolkt. Van hier af in
sluiten der zaken bijna
•
W. de Strand en Covent-Garden, met vele
theaters; naar het Z.W. Westminster met het
parlement,
P
^ de ministeries en de abdij
J^ ; ten N.
daarvan de voorname buurten van Pall Mall
Regentstreet,
g
Y e.a.,a. waarbij
^ Piccadilly
J zich in
het N.W. en W. Hyde
gton aanKensingto
Y Park en Kensin
•
Aan het 0. einde der CityY de Tower,
ten 0. en N.O. daarvan East-end met Whitechapel.
Aan den Z. oever der Theems meest inP
dustriëele en commerciëele ondernemingen.
Beg
lan rijke wijken
zijnzijn
Battersea, South Lambeth,>
Vauxhall,
^ Deptford,
P
^ Greenwich e. a. Ongeveer
g
1600 kerken en kapellen
(50 R.K.); de mooiste
P
is de St. Paulskerkeb.
g 1675-1710, op
P 2 na
derootste
Christel. kerk,^ 152 M. lang,
M.
g
g^
br. koepelh.
110 M. ;^ Westminster Abbey
P
Y (in
haar tegenw.
) in
^gedaante uit de 13e eeuw)
g
Goth. stijl,
met de graven
grave
g
J? nationaal heiligdom
Eng. koningen
en be• g edenkteekens van Eng.
^
roemde Britten. Parken : Hyde
Kensingto
Y Park,^ Kensington
Gardens, Green Park, St. James, Victoria Park
(117 H.A. en aan den 1. oever Battersea Park.
Van de openbare
gebouwen
noemen wijJ : het
9
p
laat-Goth. Parlementsg ebouw met Westminsterhall 1840-52ebouwd
voor 3 mill, pd.
P st.;
g
100 vertrekken, 3 torens); verder het stadhuis
(Guildhall,
1411-13, met de reuzenfiguren
^ ggeb.
^
g
Temple(1572),Somerset
Gog en Magog),
gg^
P
House thans zetel der reeerins;
bg
b de kon. Paleizen: St. James en Buckinsham Palace, het laatder vorsteebouwd
in 1825, ^nu verblijfplaats
s
steli'ke
fam.
fam.,met kostbare schilderi'verzamelinJ
J
: de oudste is London Brid^e ; 5
9g
g en. Bruggen
spoorbruggen; Theemstunnels (de eerste 1825—
42ebouwd
•; Tower Bridge
1886--94 . -^
g
,
Bestuur. Sedert 1888 vormt L. eenraafsch.
g
bestuurd door 1 voorzitter, 19 aldermen en 118
raadsleden; de City
g beY heeft een zelfstandig
stuur onder den Lord Mayor
Y ;• ze bestaat uit
jaarlijk den Lord
28 wards, wier 26 aldermen jaarlijks
g
Yor uit hun midden kiezen. — Inrichtingen
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voor hooger onderwi j s: de hoo eschool tot 1900
alleen dienende tot het afnemen van examens,
nu tevens inrichting
^ voor onderwijs;
J^ verder
University
Y College,
g^ Kings
g^ en de scholen
g College,
voor rechtsgeleerden: Lincoln's Inn Middle
Temple,
P en Gray's
Y Inns. Onder
P^ Inner Temple
de museums en bibliotheken vooral belangrijk:
gJ
het Britsche Museum, het South Kensingtonmuseum (officieel Victoria-and-Albert-museum;
velerlei kunstverzamelin g en > kunstbibliotheek > na tuurwetensch. bibliotheek,g
ged. in Bethnal Green
onder dakgebracht),Museum voor Natuurkunde, Ind. Museum in het Imperial
Institute,
P
Nationalealeri'
Trafalgar
S uare. — Meer dan
JSquare
g
Covent Garden, DruryY
theaters, voornaamste:
^
Lane, Her Majesty
J Y^ St. James en Garrick
Theater, Lyceum, Haymarket en Savoy Theater;
concertzalen : Albert Hall(8000ers.
Crystal^Y
P
Pglace in S Ydenham. — De industrie is zeer
g
belanrijk
nogg belangrijker
de handel en de
^J^
^J
De haven (The Pool) 10,5 K.M.
scheepvaart.
p
lang>tot Gravesend 37 K. M. >
• rooie
groot dokken,
Docks, SurreyY and Commercial Docks
(15 bassins),West India Docks, Victoria and
Albert Docks. De invoer bedraagt
^ 31 van den
ij • als uitvoertotalen invoer van het koninkrk
van Br. roducten
producten en in sterkte der hanP
delsvloot staat L. bijJ Liverpool
ten achter; ca.
P
over L.; het
30 0/0 van den totalen uitvoeraat
g
scheepvaartverkeer
is het aanzienlijkste
dergeP
J
heele wereld. -- Geschiedenis. L. reeds van
betetekenis ten tijde
der Romeinen(Londinium)
J
werd onder Alfred
den Groote residentie en
f
verkreeg
die 1210 in een
^ tal van vrijheden,
J
der tegenw.)
werden
grondwet
rondwet (de grondslag
^
g
samengevat; inbegi
het be in der 18e eeuw telde L.
derenzen
van het raafsch.
700 000
g
g
inw. in 1801: 953 310 in 1841: 1949 277 inw.
Londen, Vrede van. Zie Macedonische Oorlog.
9
Londensche Conferenties, samenkomsten van
deLon
Mogendheden
en
te
evolmacht'
den
der
Mo
g
^
g
den tot bijlegging
J g^ g van Europ.P verwikkelingen;
in 1829 en 1832 over de aangelegenheden van
Griekenland; 1830-31 en 1838 over het Belg.
g
vraagstuk; in 1852 over de erfopvolging in Denemarken(Londensch Protokol van 8 Mei 1852),
in 1863 over den Gr. troon, in 1864 tot beslechting van een Duitsch-Deensch geschil, in
1871 ter herz. van den
1864 over Luxemburg,
g^
Pari'schen
Vrede van 1856, in 1884 ter ontwart
ringer
Egypt.
8
YP aangelegenheden, Dec. 1912—
Febr. 1913 vredesconferentie tusschen Turkije
en de Balkan-staten.
Belgg . prov.
Londerzeel,
:ggem. in het N. van de Bel
ten N. van Brussel; 5824 inw.
•
in de Canad. prov. Ontario,^
London, stad P
46 000 inw.; universiteit.
der N.-Iersche
Londonderry,
g
Y ^ Derry, graafsch.
Prov. Ulster, 2114 K.M 2.,> 141 000 inw. — De
hoofdst. L. boven de monding der bevaarbare
Foyle
^ h Foyle,
Y in den Lough
Y^ 41 000 inw.
Long
g g
9 P ul lno^ het in de borstholte gelegen
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ademhalingsorgaan der hoogere gewervelde dieren. Bij
aan weerszijden
weerszijde van de
J den mensch ligt
een L.; de rechter-L. bestaat uit drie,
de L.-long uit twee kwabben. Tusschen de beide
L. ligt
t het hart. De L. en de wand der borstholte zijn
J overtrokken door een dun vlies, dat
borstvlies heet voorzoover het de borstwand bekleedt, als L.-vlies over de L. ligt
t en middelvlies voor zoover het tusschen de beide L. ligt.

915. Lonen.
g
Het weefsel der L. is sponsachtig,bijzonder
bijzonde
en rose gekleurd. De takken der luchtpijp,
in de beide L. loo,
loopen,
en eindigen
P Jp^
^ in
hun fijnste
vertakkingen
',
g in kleine L.-blaasjes,
die in trossen als druiven bijJ elkaar zitten.
Daartusschen bevinden zich ontelbare fijne
t haarvaten waarvan het bloed door de uiterst dunne
vlieswanden der blaasjes
J heen,^ zuurstof inzuigt
g
uit de ingeademde
lucht en koolzuur afgeeft
g
g
aan de uit te ademen lucht. — Zie ook op
Ademhaling.
9
Derby,
Long
9 Caton,^ stad in het raafsch.
g
Y^
het midd. van Engeland 19 000 inw.; textielindustrie.
gs 1. in
Lon9 chain
P^s renbaan en uits Pannin aP
het Bois de Boulogne
Ja vr nonnen ^ bi'J Parijs,
klooster.
Henry
enry Wadsworth, Am. dichter,
Longfellow,
^ H
9
geb. 27 Febr. 1807 te PortlandMaine} van
1835-54 hoogleeraar in de nieuwe talen en de
literatuur te Cambrid
g e, nest. 24 Mrt. 1882.
Bekendste werken : de kunstenaarsroman^1H Y f erion" 1839 het drama The Spanish
P an student"(1842),de dichtbundels Voices of the
night"(1840),Ballads"(1841),Poems on
slaverny"
(1843),
vertellingen
vertellingen
Y
^ de poëtische
P
(1847) en vooral
Son of Hia„Song
»„Evangeline"
g
watha" (1855).
hoofdst. van
het Ierschegraafsch.
Longford,
9
L.(1090 K.M2. 44 000 inw. in het N.W. der
prov. Leinster),>
de Camlin,> 3700 inw.
P
Cassius
philoloog
Longinus,
y
^ Dionysus
^ P
9
g enredenaar,
^ uit Athene of Emesa in Syrië,
Y ^raadgever
g
Zenobia van Palmyra;
van koningin
^
Y^ na haar
nederlaag
P bevel van keizer Aure^ 273 n. Chr. op
lianas onthoofd.
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Long
9 Island, eil. aan de Z.-kust van den N.- Het meest komt voor de bacillen- of tubercuAm. staat New-York, 2643 K.M 2. 1,3 mill. inw. leuze L., de lon9tuberculose de meest verbreide
ewi
ze de meest voorkomende
met de tegenovergelegen kust de Connecticut- of ziekte, enercents
P
g J
L. I. Sound vormend, door de Narrows geschei- doodsoorzaak; veroorzaakt door den tuberkelden van het Staten-Eil. Stedenstads ged. van bacil> ontdekt door R. Koch, in 1882 • begint
g
New-York) Brooklyn
PJP en longtopg PY en L. I. City,
^^aan de East meestal met catarrh der luchtpijp
pen,
en gaat langzaam
verder over de geheele
longg
River, 48 000 inw.
g
g
plant be- en verwoest door verettering
(Pulmonaria o icinalis
Longkruid
g het longweefsel
g
g
^P
gaat gepaard
met gebrek
hoorende tot de fam. der Ruwbladi
9 en Asperi- cavernenvormin g ^ g
gP
^
foliaceeën), komt hier te lande schaars voor in aan eetlust, matheid, nachtelijk zweeten, hoesten
(waarbij
dikwijls bloed aanwezig
de bosschen, bloeit vroeg
P^
g is,
J dikwijls
g in de lente met eerst en opgeven
roode,> later blauwe bloemen; schaduwplant
met niet zelden wordt, in het verloop
P der ziekte,
P
zuiver bloed opgegeven). De ziekte verloopt
groote, teere, witgevlekte bladeren.
P
W. -Germ. volksstam, woonde meestal chronisch, kan echter ook in eeni e weLongobarden,
g
• k zijn
zijn(vliegende
omstr. Christus' g eboorte aan de Neder-Elbe, ken, bij hooge
9
J
g koorts,^ doodeliJ
In het verloop
drong
9
P der L. ontstaat ook
g vanaf het midden der 2e eeuw naar het tering).
Z. op en nam het,
Ariaansche Christendom aan, dikwijls
pip- of keeltering
9 en in9 ewan dsJ luchtpijpbegin is deze ziekte noggte g
genezen
vernietigde
de rijken
der Herulers (512) en tering.
9 In het begin
g
J
Gepiden (566) in Pannonië, viel 568 onder Al- door streng
g waken voor schadelijke
J invloeden en
Bijzonder
vatbaar
boin us(z. a.) in Italië overstroomde
dit in het verblijf
t
J in herstellingsoorden.
g
J
N.(naar hen Lombardi e genoemd),drong door zijn kinderen van tuberculeuze ouders en arbeitot bijJ Rome en zwermde na den dood van ders wier beroep
g werkt op
P de ademP nadeelig
Kleph
Alboinus(573) en diens opvolger K
le h 573 — halingsor
gapen (steenhouwers,
g
^ glasslijpers,
JP ^ siover Neder-Italië en Gallië uit. Authari g arenmakers . Ter bestrijding
J g van L. dienen de
(584-590), Kle hs zoon, herstelde de orde • door sanatoria voor longl iders.
Longton,
diensemalin
Theudelinde, dochter van den
9
^ fabriekspl.
g
P in het graafsch. Stafford
in de Potteries, >36 000
hertog der Beieren Garibald, vond het. Katholi- in het N. van Engeland,
g
• pottenbakkerijen.
cisme ingang. Rotpari 636-652 liet in 643 het inw. ^P
J
b oerderij op
P St.-Helena, van 1815
D. recht zoo g voor
dee
Longwood,
^ boerderij
9
g eschiedenis van het
van Napoleon
I.
wichtige
volksrecht in de Lat. —21 woonplaats
p
P
g Longobardisch
g
s tad en vesting
taal boekstaven. Luit rand(712-744)
bracht
Lon
w
P
9 Y,
g in het Fr. dep.
macht. Toen ech- Meurthe-et-Moselle, nabij
het rijkopPhet toppunt
g en Luxemb.
J de Belg.
PP zijner
J
ter Aistul
maakte op
f (749-756) aanspraak
P
P de grens, 11 000 inw.; L. werd in 1792, in 1815,
opperheerschappij over Rome,
Rome kree
kreeg P
Ste- in 1871 en het laatst 26 Aug.. 1914 door de
i'n den Korte, die 756 Duitschers veroverd.
p hanus II hulp
P van Pi p^^
Loniq o^P
plaats in de prov.
Vicenza in het N.O.
de aan de L. ontrukte deelen des rijks
P
J aan den
paus schonk. Karel de Groote maakte 774 aan van Italië 11 000 inw.
Lonneker,
gem'. in den Z.O. hoek der prov.
het zelfst. L.-rijk een eindeg
door de verovering
P
^ g
van Pavia en de onttroningg van den opvolger Overi•J sei 20 813 inw. best. uit de dorpen
P L. en
Usseloo en de buurten Eschmarke, Boekeloo,
van Aistul f, Desiderius.
Longontsteking
9
g (Pneumonie), infiltratie van Rutbeek, Broekheurne, Twekkeloo en Driene ; aan
s oorlijn
het longweefsel met etterig
J Oldenzaal—Enschede; industrie.
b exsudaat uit het de spoorlij
bloed L. begint
steeds met o hoo
Loo,
> Het, kon. lustverblijf
J ten N. van APelg
P Pinbg van
door Willem III, in
bloed in de longen); treedt
in primairen en doorn in 1686ekocht
g
PopP
hoog heersecundairen vorm. De p rimaire of kroepachti9e 1694 door de Geld. Staten tot een hooge
blijvende bezitting^ van prins
L. een der meest voorkomende besmettelijke J kheid en tot een blijvende
P
ziekten, begint
begint
^ ^ hevige
PJ
i• - Willem III en zijn nageslacht verklaard. De
met rillingen,
later hevi ge
nen in de borst, zeer beklemde ademhaling, tuinen, fonteinen en waterwerken werden aaneleg d door den Fr. tuin-architect Lenótre
hooge
g
^ koorts. De crisis komt gewoonlijk
J op
P den g
400 H.A. groot is een der
zevenden dag
verschijnselen verdwijnen, de (z. a.). Hetark
P
g ^• de verschijnselen
^e jachtslot, het
Het oud
temperatuur
daalt Pplotseling.
P
P
g De ontstekingg strekt fraaiste van Europa.
zich altijd
long
P
g Oude Loo,^ maakt met de ouderwetsche poort
g
^ uit. — De z.g.
J over één geheele
ecuntlaire of catarrhale L. tast kleinere deelen en de kleine ramen nog
g^geheel den indruk van
de Soerenlongen
aan;^ komt voor in het verloopP van een oud ridderslot. In de nabijheid
J
,der
r
g
verscheidene infectieziekten (mazelen, typhus, sche bosschen, eigendom der Kon. Familie en
Het L. is door een
influenza),bij
bi' het binnendringen van vreemde gebezigd
gebezigd als jachtterrein.
J
afz. lijn
lichaampjes
in de longen,
bijJbloedspuwingen,
b ^
P
b
J met het spoorwegnet verbonden.
PJ
Lood(scheik. teeken Pb), een metaal, waarnaeen
eelangdurige
ang b bedlegerigheid, na het invers
van het meest voorkomende en
P reide erts
ademen vanrikkelende
dampen
P en stoffen.
P
is, dat meestal met kwarts,
ulrrmonum naam voor het L.-glans
Longtering
g
> kalk^
9 (Phthisis p
spaat,
en zwaarspaat
is vermengd.
verschillende ziekteprocessen,
g Het
P
P ^ vloeispaat
P
P
^ die het longweefsel
g
aantasten en daardoor uitteringgveroorzaken. meeste in den handel voorkomende L. waarvan
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geproduceerd
roduceerd wordt,
wordt
Jjaarlijks
J ong.
^ 300 mill. K.G. ^P
wordt uit het L.-glans
gewonnen.
Dit geschiedt
a
g
g
op
P verschillende manieren;
) de meest alg.
g methode is het roost- en reductieproces,
^ waarbijJ
P
door volledig
g roosten zwavel, arsenicum en antimoon uit het erts verwijderd worden en het L.
voorn. overgaat
in L.-QxY)
d dat in schachtovens
^
door kool bgereduceerd wordt. L.-vergiftiging
ontstaat door het opnemen
van L.-verbindin
L.-verbindinge
gen
P
stof van L. in het lichaam,) dit dringtg door de
slijmvliezen
in de vochten,
J
) belemmert daardoor
de voeding
g der weefsels en doet een sterke
vermagering
lichaam ontstaan.
g g van het geheele
g
De ziekte komt veel voor bij
bi' arbeiders in L.witfabrieken) L.-smelterijen, letter g ieters en letterzetters en eindigt
g vaak met den dood. Dikwi
met koliek,
) welke
J is ookggaat zegepaard
gP
in gedeeltelijke verlamming . L.soms overgaat
g
wit is een der meest gebruikte witte verfstoffen,
in water onoplosbaar,
) in verdund salpeterzuur
P
o f azijnzuur lost hetggemakkelijk op
P onder ontwikkelingan
koolzuur. De oudste methode voor
g
het maken van L.-wit is de Hollandsche. Weens
ag
hetevaar,
)dat L.-witverven voor degezondheid
g
^
hebben) worden ze meer en meer door zinkwit
of andere stoffen vervan
gen. L.-zouten zijn
vervangen.
Jj verbindingen van L. en zuren, komen in vele mineralen voor en worden vaak in de techniek en
in deeneeskunde
gebezigd.
g
a
g
bekend,) met het vaarwater
Loods,^ ter plaatse
P
zeer nauwkeurig
g vertrouwd zeeman,
) die in zeeplaatsen,) waar rivieren in zee uittigaten of op
PP
uitgaande
loo en de binnenvallende en uit
loopen,
gaande schepen
P
vergezelt.
Doorgaans
b
) ook in ons land ) worden
b
L. van re eerin swe ge aangesteld na een examen.
bijna altijd
altijd in zee,
zijn
L.-vaartuien
) kruisen
9
J bijna
binnen en buiten deaten
om L. aan de aang
komende en vertrekkende scheen
P ten dienste te
stellen. Het Ned. L.-wezen is tegenw. een onderdeel van het De
Depart
art. van Marine, hetwelk ook

betonning,
g bebakening,
^) verlichting
g enz. van
zeegaten
de zeegaten
en riviermonden omvat. Eenb
vlagofficier der marine is inspecteur-generaal van
het L.) verder zijn
zijn erpermanenteommissarissen
P
van toezicht en zeeofficieren als inspecteurs
P
voor den dag. dienst werkzaam in de zes districTerschellingg en het Vlie,) 3.
ten : 1. Eems,) 2. Terschellin
Texel,) 4. en 5. Goedereede,) Maas en Brouwershaven en 6. Monden van de Schelde.
Loof,gew. aanduiding voor blad (z. a.), ook
wel voor bladeren en stengels
stengels gezamenlijk..
^
J . In
delantkunde
verstaat men onder L. of thallus
P
de blad- en steneldeelen
g
stengeldeele
van bedektbloeiende
bijv.
bijv. varens. L.-planten
noemt men dan
P
p
ook de algen, zwammen en korstmossen, omdat
die alleen L. hebben. L.-hout heeft meestal een
min of meer uitgebreide
bladoppervlakte,
in
g
AP
tegenst. met naaldhout, waar die klein is. Loofhout bezit in veel grooter mate dan naaldhout het
vermogen
ehakt is, opnieuw uit te
vermoen
om, als het gehakt
g
loopen,
P ) d.i. nieuwe loten voort te brengen,
^ ) is harder en heeft een hoogeren normalen levensduur.
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rooie
Loofhuttenfeest^ het derde der Israël. groot
van 15-22 Tischri(in Oct.) gevierd als
dankfeest na den oogst
herinnering aan
g en ter herinnering

het wonen der Israëlieten in hutten bijJ hun
omzwerving
door de woestijn. Gedurende 8 dagen
g^
woont men in metroen
versierde hutten;^bi'
g
J
heen
de g odsdienstoef enin
P
g en wordt eenpalmtak
en weer bewogen ;• het feest wordt besloten met
de als 9e dag gevierde „Vreugde der Wet",
waarop
voorlezing
P de 'aarli'ksche
^
J
g van de eerste
vijf
Jjf boeken van het 0. Test. geëindigd
g en o P g
nieuw begonnen
wordt.
g
Loog,
9 oplossing
P
^ door een vaste stof
1^ verkregen
als asch,
) ertsen,
) zout) uit te trekken met water
inz. oplossing
P
g van natrium- en kaliumcarbonaat en
van natrium en kaliumhY droxY)
d resp.
P wel zachte
en bijtende
bijtende E.g
genoemd. Moeder-L. houdt men
over als uit een oplossing
P
g een zout gekristalliseerd is. Sulfiet-L. is de oplossing
P
g van zuur
calciumsulfiet,
) bij
J de bereiding
g van cellulose
gebezigd.
ia d
g
Loon op
p Zand,
^ ^gem. in het N.W. derPprov.
N.-Brabant 8220 inw.^ aan de stoomtramlijn
N.-Brabant,
Jj Tilbur^—Waalwi'k
J^ • bestaat uit L.-Straatskwartier
en L.-Vaartskwartier en omvat de doren
P L. en
Kaatsheuvel en eenige
gehuchten
^ buurten en gehuchten;
leerl.00ieri'en
J) schoenfabrieken.
zijn in dengrond
gegraven
zijn
Loopgraven
g an p9
g
^g
en waarin de infanterie zich dekt voor het
gen,
vijandelijk
vijandelijk vuur. In den tegenw.
oorlog
g worden
^
o
zij
gebruikt. Onze afbeelding
g op
J meer dan ooitg
van L.
pagina stelt een systeem
de volgende
P^
Y
^
voor,) g
gelijk
P het front
J die door de Duitschers op
Frankrijk aangelegd worden.
in Frankrijk
der Kevers,
Loopkevers(Carabidae),
,
waartoe o. m. behooren de Schallebijter(z. a.),
de Poppenrooven de Akkerzandkever en de
planKoornloo
1 kever
^ welke laatste de eenige
^ P
teneter is.
De
Loopvogels(Cursores), orde der Vogels.
g
L. kunnen niet vliegen,
geen echte sla^ g ) hebben geen
en stuurpennen in de vleugels, hebben krachtige
vleugels
ooten loopen
hard,^ waarbijJ zij
pooten,
P
J met de vleu
^
roeien. Tot de L. behooren : de Z.-A f rik. StruisEmoe
vogel,
de Am. Struisvogel
9
9 of Nandoe,, de Emoe,
de Hel mcasuaris en de Kiwi.
Loosdreehtgem. in het N. van Utrecht, 2826
inw. ) best. uit de dorpen Oud-L. en Nieuw-L.
en buurten;, landbouw en veenderij.
J
Loosduinen,gem. in het W. van Z.-Holland,
7903 inw.
) best. uit het dorp
P L. en hetgehucht
^
Eikenduinen ; • aan de stoomtramlijn
g—
Jjn Den Haag—
Kijkduin.
J
en dichLoosjes,
Jj
1^ Adriaan, Ned. romanschrijver
ter,geb. 13 Mei 1761 op Texel, van 1782-1818
boekhandelaar te Haarlem, Best. 12 Jan. 1818,
schreef tal van vlot en levendig
gggestelde,) maar
s chologisch uiterst zwakke romans historische
PY
romans, romans in dialogen en in brieven •edichten) drama's enz. Het meest bekend zijn:
J
„Maurits Lijnslager", een Holl. familiegeschiedenis van de 17e eeuw (4 dln., 1814),Historie
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916. Loopgraven. A. Rustplaats. — B. Observatiepost. — C. Gedeeltelijk versterkte L. voor
de machinegeweren. — D. Toegangswegen. — E. Versterkte L. — F. Achterste L.-linie. —
G. Middelste L.-linie. — H. Voorste L.-linie. — I. Verbindings-L. — J. Schuilplaats voor den
sectie-commandant. — K. Schuilplaatsen voor de onderofficieren. — L. Inspringende hoeken
tegen eventueel flankvuur. (De vier doorsneden beneden behooren bij de overeenkomstige cijfers
in het bovenste gedeelte der teekening.)
van Mejuffrouw Suzanna Bronkhorst" (6 din.,
1806) en „Het leven van Hillegonda Buisman",
een [loll. familiegeschiedenis van de 17e eeuw
(4 din., 1814).
Looy, Jac. van, Ned. prozaschrijver, dichter en
kunstschilder, geb. 12 Sept. 1855 te Haarlem,
verwierf in 1884 den „prix de Rome" en reisde
daarna door Italië, Spanje en Marokko. In afz.
uitgave schreef hij : „Proza" (1889), „Gekken"
(1892), „Proza" (1894), „Feesten" (1902) enz.
Lopik, gem. in het Z.W. van Utrecht, nabij de
Lek, 1563 inw.
Lopikerwaard, Z.W. deel der prov. Utrecht,
tusschen de Lek, den gekanaliseerden IJsel en
de grens der prov. Z.-Holland; stond door de
lage ligging van den bodem ten opzichte van
de Lek meermalen bloot aan overstroomingen.
Loppersum, gem. in het N.O. van Groningen,

3242 inw.; best. uit de dorpen L., Garrelsweer,
Wirdum en Loppersumerklap, benevens eenige
buurten en gehuchten; aan de spoorlijn Groningen—Delfzijl.
Lorca, stad in de prov. Murcia in het Z.O.
van Spanje, aan de Sangonera, 73 000 inw.
Lord (d. i. heer), Eng. titel der peers, zoowel
der wereldlijke als der geestelijke; de oudste zoon
van een hertog, markies of graaf pleegt een der
neventitels zijns vaders te voeren, waarnaar zich
de titulatuur regelt ; de jongere zoons van een
hertog en een markies krijgen den titel L. voor
den naam, buitendien komt L. bij eenige hooge
hooge ambtstitels voor ; in het gewone leven ook
de titel der zonen van hertogen, markiezen en
der oudste zonen van graven, ook de titel der
rechters aan hoogere rechtbanken. House of
Lords, de Eng. Eerste Kamer. Ls der Admira-
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de leden van den
liteit en van de Schatkist,
C
raad van marine en van financiën. L.-Lieutenant,
stadhouder,
^ titel van den onderkoningg van Ierland; L. Mayor, titel van de burgemeesters van
Londen, Dublin en York.
Lorelei of Lurlei, loodrecht opstijgende rots
(200 M. aan den Ri J^.
n tusschen St. Goar en
Oberwesel,
g gevaarlijk
g
^ vroeger
J'k voor de schee P vaart beroemd om zijn echo; sedert 1861 doorens de sage
boord door een spoorwegtunnel; vol
g
^
van een watergeest,
verblijfplaats
Ag die
^ de schippers
door haar gezang
op de
g
^ tot zij o
b verlokte,
P
rotsen verpletterd werden;^ bezongen
g door Reinr.
Reine.

Zie Louren^o Marquez.
Lorenzo Marquez.
q
q
Ancona, ^dicht
Loreto. 1) Stad in de It.rov.
P
bij
g der Musone in de Adriat. Zee,
J de monding
met Monte Reale 7000 inw.; in den dom het
z..
g Heili ge Huis (la Casa Santa), het woonhuis
der H. Familie van Nazareth, dat volgens de in
in
de 16e en 17e eeuw alg.
g
g verbreide legende
1295 door engelen naar L. zou gebracht zijn;
beroemdel
jaarl. 50 000 pelgrims).
]
P grimsoord
— 2) Departemento
in het N.O. van Peru ; 60 a
P
100 000 inw. ; hoofdP
1. Iquitos.
q
Lorient,
Lorient stad in het Fr. depart.
P Morbihan
(Bretagne),aan de monding der Scroff, die met
de uitmonding
g der Blavet de Baai van L. vormt,
49 000 inw. ; reede, vlootstation, vesting, zetel
eener marine-prefectuur.
P
Loris Melikow, Michail Tarijelowitsj, Russ.
generaal en staatsman, geb. 2 Nov. 1825 te Tiflis;
in 1877 bevelhebber van het Russ. leger
g in Arren 15 0 t.
versloegi'
meniehij
de
c aan den
J Tuk
Alads'a-Da
]
gh en nam Kars stormenderhand ; in
o
1878 tot g raaf verheven
^ op
^ na den aanslag
Alexander II, 14 Febr. 1880, aan het hoofd der
hoogste executieve-commissie" ggesteld,^ was hijJ
„hoogste
15 maanden lang
een tamelijkpopulair dictator
gPP
van Alexander 111
L. nam na de troonsbestijging
J
in 1881 zijn
J ontsla g, g est. 24 Dec. 1888 te Nizza.
Zijn ontwerp
voor Rusland is
Zijn
P voor een grondwet
^
gemaakt.
1893 openbaar
P
g
en opera-cornAlbert, tooneelspeler
Lortzin
P
P eraco
9 ^^
est.
23 Oct. 1801 te Berlijn,
P onist^ geb.
J^ aid. gest
g
Jan. 1851 als kapelmeester
aan een theater;
P
de bekendste zijner
opera's
zijn
: Zar and ZimP
J »
J
mermann" Der Wildschiitz" Undine" Der
Waffenschmied".
Los. Zie Lynx.
Löss, kalkachtige leemsoort, lichtgrauw tot
waarschijnlijk
bruingeel van kleur,^ zeer poreus,
bruingeel
A
^waarschijnlijk
ontstaan tegen
het einde van het diluviale tijdg
perk,
g swater
^ onder de werking
g van het smeltingswater
derletschers
; ^ komt in groote
uitgestrektheden
g
^
a
voor in Mongolië, Tibet
en vooral in China,
>
waar de Gele Rivier en de Gele Zee aan de
kleur van het L. hun naam danken. In Europa
P
in de dalen van Rijn
g
J en Donau en in de Belg.
Hesbaie ten N. der Maas. In ons land in het
Z. derrov.
^
P Limburg.
Overi'seI
Lossergem. in het Z.O. der prov.
Losser,
J
P
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12 217 inw. ; best. uit de doren
L. (aan de
P
stoomtramlijn
J Oldenzaal—Gronau) en Lutte en
eenige
landbouw en
g
g buurten en gehuchten;
schapenteelt.
P
Los-van-Rome beweging
9 9, sedert 1897 onder
de Oostenrijk
in f (vooral in N. Boheinen en Stiermarken verblijf houdende R.-Kath, Duitschers
gewekte beweging,o. m. veroorzaakt door de
politiek
der R.-Kath.
aan Duitschland vijandige
P
volkspartij
zij had tengevolge, dat vele Kathovolks
P
J^ •zij
lieken overgingen tot de Evang.
g Kerk of tot het
Oud-Katholicisme • in het laatst van 1906 hadden door deze beweging
ong.
P
g b
g 50 000 personen
den Protest. godsdienst
godsdienst aangenomen;
het aantal
g
van
Oud-Kath. in Oostenrijk steegg in een jaar
]
6000 tot 16 000.
Lot. 1) R. zi Jriv. der Garonne, komt van de
depart
W. helling
art. Lozère,
g der Cévennes in het de
481 K.M. langg (303 K.M. bevaarbaar),}
depart.
art. het land) Aiguillon.
uit bij
Aiguillon. — 2) Fr. de
Q
Y omvattend,
^ 5226 K.M2. 206 000
PQuercy
inw.; hoofdst. Cahors.
de
depart.,
art., best. uit deelen
Lot-et-Garonne,
van Guyenne
en Gascog ne; 5385 K.M2.,
K.M 2 . 268 000
Y
inw. ; hoofdst. Agen.
g
het einde
Loterij,
P ^ dat eerst tegen
^
1^ hazardspel,
der Middeleeuwen in zwang
g kwam voor weldadie
g De
g belang.
g doeleinden of zaken van alg.
eerste L. te Londen werd in 1569ehouden
ten
g
bate van het onderhoud der zeehavens, de eerste
te Parijs
J in 1572 ten behoeve van verarmde
engeadellijke
dames. Later door de regeeringen
adelli
g
g
J
Bi de
orgBij
aniseerd om de schatkist te stijven.
Ned.taat
S
s-L. zijn
g
J een zeker aantal winstgevende
Jaarlijk
rijzen en een grooter
aantal nieten. Jaarlijks
prijzen
g
drie L.laats
elk
van ten hoogste
P
^
g
21000 loten. De loten worden niet rechtstreeks
door het Rijk
geleverd,
maar
g
P
J aan het publiek
aan de van staatsweeg benoemde collecteurs en
debitanten. Elke L. is in vijf klassen verdeeld;
klasse
men kan loten koopen
voor één bepaalde
P
P
of voor alle klassen. Elk lot is onderverdeeld in
van aandeel, welke
afz. verkrijgbaar
20 bewijzen
^
.lg
zin(„twintigjes").
De bi' de wet vastgestelde
g
JJ
ris bedraagt
g voor loten die in alle klassen
PJ
geldig zijn f 70. De winst voor den Staat bevan 1100 en
draagt
150/0 korting opprijzen
ggP
o op
o die daar beneden. Door het...
hoo er, en 100/o
hooger,
er (1901-05) werd een wets,
ontwerpot
afschaffinggder Staats-L. ingediend,
P
^
dat echter niet in behandeling
J de
g kwam. Bij
Loterijwet
van 6 Juni 1905 (Stbl. no. 171) is het
J
verbodenarticuliere
L. te houden rzonder daarP
toe vooraf aangevraagde en verleende vergung
ning der re geerin^.
Lotharin
en Fr. Lorraine, district in het N.
9^
Elzas-L.(z. a.); 6226
van het Duitsche rijksland
J
K.M2. 655 000 inw. (van 481 000 inw. is de moedertaal Duitsch,> van 146 000 Fransch •>J
ijzer- en
steenkolenmijnen hoogovens
en walswerken,
steenkolenmijnen,
^Porg
celein en aardewerk, fluweel, en zijdefabrieken;
J
zetel van het bestuur Metz. Vroeg er D. hertog-
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in alle kanalen en g rePP
els bloeit (witte bloemen • ook een andere soort met blauwe bloemen
heette in Egypte
was
gYP L. Voor de Egyptenaren
gYP
de L. het zinnebeeld van de uit de duistere
oer-wateren opstijgende
P Jgende zon; in wandschilderinzij herhaaldelijk
herhaaldelij
ggen en in de bouwkunst komt zij
(L.-zuil; L.-kapiteel). — In Indië stond de
NYI
mphaea stellata, met blauwe,> roode en witte
bloemen, eveneens hoo Dg in aanzien. De ^godheden V ischnoe Laks? 'mi en Gana
9' werden voorgesteld op
P een L.-bloem rustende of met een
L.-bloem in de hand. — De L. waarvan de Lotode vruchten aten,
L.,
^ de Ci./ renae'ische L.
Phagen
a
was een struik van 1.2 tot 1.5 M. hoo
hoog
g Zizyphus L. met opP pruimen
gelijkende
vruchten.
gJ
P
Ook de It. Dadel
7^ ruim Dios
py rus L. draagt
g
dergelijke
der
vruchten.
gJ
van
Lotschental> dal van de Lonza, r. zi'riv.
J
de Inane in het Zwits. kanton Wallis (Valais),
de Ltitschen p as is een gletscherpas
as
de Berg
Pover
ner-AI
Pen
: 2695 M. hoog;
g^ de Lótschber9 baan
voert door den Lótschber
g tunnel 14 536 M.
lang,
1911 voltooid) over de Berner-Alen
g^
P
naar het Berner-OberlandKanderste
g.
Loubet, Emile Fr. staatsman, geb. 31 Dec.
1838 te MarsannedePart. Drome maire te
Montélimar; in 1876 lid der Kamer van A fgevaardig den in 1885 van den Senaat,> van Dec.
1887 tot Apr.
werken, van
P
P 1888 min. van openb.
Febr. tot Dec. 1892 min.-pres.
en min. van
P
binnen]. zaken, in 1896presiden
1896resident van den Se•
van Febr. 1899-1906resident
der re
urepuP
In het begin
zijnpresidentschap,
P
g van zijn
P^
hij
Dreyfus begenadigde,
g^ was hijJ enkele malen
Jb
het mikpunt
van nationalistische manifestaties.
P
Loudon,
Loudon Jhr. James, Ned. staatsman,
altgeb. in
Den Haag
aanvankelij advocaat te
g Juni 1824 •^ aanvankelijk
in 1854 secretaris bijJ den ouvern.-comg
missaris> • in 1859, tijdens
tijdens
zijn
zijn verblij
verblijf hier te
fun eerend
secr.-gen.
bijJ het depart.
van
g
g
P
koloniën • in 1861 min. van koloniën; in 1862
gouvern. des konings
g in Z.-Holl. •^ 1871-75 bgouv.g
gen. van Ned.-O.-Indië. In 1884 in den adelstand
verheven; est. in Den Haag,31 Mei 1900.
in het graafsch. Leicester
Loughborough, s tadg
g
in het mild. van Engeland
Eneland
7 23 000 inw. ?• klokkengieterij.
g
J
Louis d'or, Fr. gouden munt, onder Lodewijk
X111 ingevoerd
in 1640^ • in den loop
g
P der tijden
menigmaal
menigmaal van waarde en stempel
P veranderd.
OorsP r. droeg
keerzijd een uit 4 of 8
zijopP de keerzijde
gzij
bestaand kruis, onder Lodewijk XV een
Lodewijk XVI een hoekig
ovaal, onder Lodewijk
g schild.
Bij
g der francs (definitief in 1803)
J de invoering
door het 20-franc-stuk vervangen,
g ^ dat nogg vaak
wordt.
»louis" genoemd
g
917. Lotus. a Egypt.
Egyptt.
van Pruisen,^g
gemalin van
Louise,
Louise koningin
gYP L.-kapiteel; b. E
g
c. Brahma, afgeb. zittend op
Frederik Willem III, g eb. 10 Mrt. 1776 te HanP een L.
nover • dochter van hertog
g Karel van MeeklenLotus, in de Oudheid naam van verschillende bur9 -Strelitz^ •g
geh. 24 Dec. 1793,^ aanhangster
van
g
planten: de Egyp
t. L. N m
haea L, een wa- de hervormingspartij ten
hove; est. 19 Juli 1810
P
^ p
^g
terlelie die, als de Nip buiten
zijn oevers treedt,a oP Hohenzieritz in Streliz. Het gebeente
zijn
van
g
dom, waarop
^
P den naam van het veel grootere
Lothar. rijk
na
P
^ later Fr.prov.;
J was overgegaan,
bg
D. Genoemd
1871edeeltelï
^
g
J k Fr.gedeeltelijk
naar Lotharius II, den zoon van keizer Lotharius I die het in 855 verkreeg; bijJ
het verdrag
ag
van Meersen (870) verdeeld tusschen Lodewijk
den Duitseher en Karel den Kale. Otto 1 g af
het in 953 in leen aan zijn
zij broeder Bruno,
Pvan Keulen, die het in 959 in
Opper-L.
(Mosellanië) en Beneden-L. (Ripuarië)
PP
P
verdeelde. Beneden-L. (Brabant) kwam in 1429
aan Bourgondië,
in 1047 aan de graven
g
^Opper-L.
AP
g
van Elzasr na hun uitsterven aan Renatus van
Anjou, titulair koning
Anjou,
in 1443 aan
g van Napels,
P
Renates, g raaf van Vaudemont, den stamvader
van het nieuwe Loth.eslacht.
Diens jon
gste
jongste
g
zoon, Claudius, stichtte in Frankrijk
Frankrijk de zijlinie
zijlini
Guise's. Gedurende de minderjarigheid van
Karel III, legde
en
Frankrij
legde Hd
11 van F
ran krijk beHendrik
op Ade bisdommen Metz,> Toul en Verdun;>
g
van 1690-97 was Frankrijk meester van het
geheele land. Hertog
IVV kei?^
lt
g Frans Stephanus
zer Frans I) gaf het in 1435
aan Stanislaus,
,
koninbg van Polen fin ruil voor Toscane na
; diens
dood (22 Febr. 1766) kwam het aan Frankrijk.
J
BijJ
Vrede van Frankfort kwam in 1871 D.
L. (het b
ged.
ed.
b van het voorm. depart.
P
Moselle en het kleinsteed.
van het depart.
g
P
Meurthe aan Duitschland.
pseudoniem van Julien Viaud
Loti,
^ Pierre,P
z. ald.).
Loto
9 en Gr. >> otus-eters"> in de Oudp ha
heid legendarisch volk in N.-Afrika, tusschen de
beide Syrten,
dat zich met lotusvruchten voedde;>
Y
IX,
het nam Odysseus ^ astvri.'
o . (Odyssee
IX
Y
J P
62-104).
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haar en haar gemaa
gemaal rust in het mausoleum in
L.
slottuin te Charlottenburg.
^
g Koningin
verwierf in zeer hooge mate de
liefde en achting
g
harer onderdanen,
gedrag
f door haarg
a in den tijd

van Pruisens ergste
rampen.
^
P
Louise Henriette,f dochter van Pprins Frederik
Hendrik van Oranje
Oranje,geb. 27 Nov. 1627 in Den
Haggin
met Frederik Willem, den
^ 1646 geh.
g
Grooten Keurvorst van Brandenburg. Haar derde
zoon,
g van Pruif Frederik, was de eerste koning
zijn
sen. Zij
steeds op
P zij
haargemaal
g
J vergezelde
^
en veldtochten en stierf 8 Juni 1667. ZijJ
schreef vele stichtelijke
liederen, waarvan het
J
z.g . Vervolgmijn toeverlaat"(in den z.g.
t) Jezus is mijn
b
bundel opgenomen)
het meest bekend is.
Pg
Louisiaden of Massim-eil.,^ Eng.
g eil.groep
g P aan
de Z.O.unt
P van Nieuw-Guinea; f2200 K.M2.
door Papoea's
bewoond.
A
Louisiana een der Ver. Staten van N.-Am.,
aan de Golf van Mexico
Mexico; ; in het 0. begrensd
g
door den Mississippi; 128 526
K.M2. 1 656 000
f
kleurlip en • in het Z. vruchtbaar
inw.(500/0gf
laagland
(suikerriet,
f in 't
f katoen) en Pprairiën,
g
N. heuvelachtig
A
g boschland;^ handelsmiddelpunt
- Orléans hoofdst. Baton Rouge.
--L. is
Nieuw
Nieuw-Orléans,
^
in 1541 door de Spanjaarden
ontdekt,f in 1683
PJ
L.enoemd
door de Franschen ter eere van
g
Lodewijk
^ X I V • tot 1763 Fr.,
f daarna Sp.; in
1800 weer Fr. f; in 1803 werd het L.- territorium
voor 15 mill. dollar met inbegrip
s A van alle landen tussehen Mississippi
PP en Stillen Oceaan aan
de Ver. Staten afgestaan
f in 1804 werd uit het
g
Z. deel daarvan het Orleans- territorium gevormd,
f
dat in 1812 als L. staat der Unie werd. Uit het
overige
f het L.-districtf werden voor en
g ^gedeelte,
na de staten Arkansas, Missouri,
f Iowa,t Kansas,f
Nebraska,
f N.- en Z.-Dakota,f Idaho, f Oklahama f
Montana en Wyoming
gevormd.
g^
Y
Z.-Poolland,
Louis-Philippe-land,
f in de Z. IJspp
zeef ten 0. van Grahamslandt in 1838 ontdekt

door Dumont d'Urville.
Louisville,f stad in den staat Kentucky,
Y^ het
0. der Ver. Staten,f aan de Ohio,f 224 000 inw. ;f
voornaamste handels- en fabriekspl.
P van den staat.
Algarvië,
Louléf stad in de Z.-Port. prov.
f aan
g
P
de Barracolf 23 000 inw.
Hautes-PYré. Lourdes,f stad in het Fr. depart.
A
nées
t aan de Gave de Pau,f 8800 inw. ; de nabursg e Massabieille-grot
is,
f sinds de H. Maagd
^
g
er verscheen aan Bernadette Soubirous(1858)
de voornaamste bedevaartplaats(jaarlijks
PPl.m.
200 000el
P g rimsf met miraculeuze bron.
Louren^ o Marquez,
q ^ een der vijf districten van
de Port. kolonie Port.-O.- Afrika of Mozambique;
door de
39 000 K.M 2.f 80 000 inw.f ; besproeid
P
Limpopo en de Zambesi. -- Hoofdst. L. M.,
M. aan
de Delagaobaai,
uitgangspunt van den sspoorweg
g
fP
in-, uitnaar Pretoria,
f 9900 inw. f ; belangrijke
^J
en doorvoer.
Louth,^ k leinsteggraafsch. van Ierland N. der
K.M2., 63 000 inw. f• hoofdst.
P rov. Leinster •f 818 K.M2.
Dundalk.
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Louverture, Toussaint. Zie Toussaint LouverLure.
prov. HeneLouvière La ^ agem. in de Belg.
gP
gouwen,
ouwen tusschen Ber
Bergen
gen en Charleroi,f 21 690
inw.f ; kolen- en glas-industrie.
g
Louvois,f F rancois Michel Le Tellier, marquis
^
de Fr. staatsman,f geb.
18 Jan. 1641 te Parijs;^
gJ
zoon van den kanselier Le Tellier, sedert 1666
leger van Lodemin. van oorlog,
af vormde de legers
XI V en bevorderde diens oorlogspolitiek;
^
bezette 30 Sept.
P 1681 Straatsburg
g en liet in 1689
de Palts verwoesten ;• ^est. 16 Juli 1691.
Louvre
f sedert 1793 het voornaamste museum
van Parijs,
P hofJf aan den r. Seine-oever;f oorspr.
burchtf later residentie;f Lodewijk XI V vergrootte
^
III werd het in 1852-54
het en onder Napoleon
p
nogmaals
belangrijk
no
g
g
gJ uitgebreid.
Lovink f Hermanus Johannes, Ned. landbouwkundig,
te Terborg
g f geb.
^
a 10 Jan. 1866 f. 1887-91
te Zutopzichter
der bezittingen
bezittingen en plantsoenen
A
P
f 5 Sept.
J
P hen^ 1 Mei 1891 adjunct-,
P 1892 directeur
der Ned. Heide-maatschappij,
PPJf welke onder zijn
leiding tot grooten
bloei kwam;
f in 1899 insP ecg
tear der staatsbosschen en -ontginningen. 1 Nov.
1901 directeur-gen.
van den landbouw ;• 1904-07
g
Bij Kon.
voorzitter der Ned. Heide-maatschappij. Bi
zijn departement
P
Besl. van 7 Mrt. 1906 werd zijn
Directie van den Landbouw",f
omgedoopt in„Directie
uitbreiding en meer zelfwaardoor hetrooter
g
standigheid
kreeg.
^ Hij
J bewerkte in 1904 de o P a
richting
g te Rotterdam
a der Rijksseruminrichting
J
te
en de reorganisatie
der Rijkslandbouwschool
g
J
bijzonder toe op
Wageningen,legde
en legde zich bijzonder
P de
zoetwatervisscherï
en de verheffing
^ der veel
artsenijkunde.
Sinds 1909 werkzaam als directeur
J
van den landbouw in Ned.-O.- Indië.
Low Church. Zie An9likaansche Kerk.
geb. 28 Juli
Lowe, Sir Hudson Eng.
g luit.-gen.,
^ fg
1769 te Galway(Ierland);
t 1815-21 gouverneur
g
Y

van St. Helena en bewaker van Napoleon 1,
1825 opperbevelhebber
op
PP
PCeylon,
Y t aldaar overi.
de kwaadaar10 Jan. 1844. L. is berucht wegens
g
dige
gestrengheid,
f waarmee hijJ Nap^ ol eon beg ^
^
handelde.
Lowellf stad in den staat Massachusetts in het
N.O. der Unie,t aan de Merrimac,
t wier watervallen vele fabrieken in beweging
gg brengen ;
106 000 inw.
graaf
Liiwenda!
,g
f Ulrich Frederik Waldemar
van veldheer,
f achterkleinzoon van koning
^ Frederik III van Denemarken,
fggeb. 1 Apr.1700 te
Saks., Russ. en Fr.
Hamburg
g stond in keizerl.,
Hambur
f Saks.
1745-46 Staats- Vlaankrijgsdienst, veroverde
—
deren
^ voor de inneming
t verkreeg
^
g van Bergenop-Zoom
(6 Sept.
1747
f tot dien tijd steeds als
P
P
• est.
onneembaar beschouwd,
t den maarschalkstaf fg
27 Mei 1755 te Parijs.
J

0.Lowestoft, havenst. in het Eng.. graafsch.
g
Suffolk,
, ten N. van Harwich,f 34 000 inw. f; visL. 3 Juni 1665,
scheri'.
zeeslag bij
f tusJL.,
J In den zeeslag
schen de Ned. en de Eng.
a vloot
f leden de
Nederlanders een ernstige nederlaag; de vloot -
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voogd
g Van Wassenaar Obdam vloog
g met zijn
schip
P in de lucht, Kortenaer sneuvelde.
Lowtsen, berg aan de N.W. grens van Montenegro, welke zoowel de Oostenr. Bocche di
Cattaro, een der veiligste
havens
g natuurlijkste
J
der wereld, als de Montene rï
gJnsche hoofdst.
Cettinje
J beheerscht,
^ong.
^ 1800 M. hoog,
g^
onneembaareacht
doch 11 Jan. 1916 door het
g
Oostenr.-Hop g. leger genomen,
enomen nadat het onvoldoendeeschut
dat de Franschen er hadden
g
oPg
esteld
,reeds be bgin Nov. 1915 door het vuur
van een Oostenr.antserschi
P
Pwas vernield. De
val van den L. besliste het lot van Cettinje
J en
vaneheel
Montenegro.
g
g
van, eig.
LoY^
ola Ignatius
de
g Ini9 o Lopez
9
p
stichter der Jezuietenorde;
Recalde
Recalde,
geb. 14910op
^ ^
het kasteel Loyola
SP. prov.
GuiPuzcoa was
P
Y
officier in Sp.
P
krijgsdienst. In
1521 zwaarewondgingg hij
h ij een
wond,
ascetisch leven leiden
ging
,g
g in 1523
ter bedevaart naar
Palestina; studeerde te Barcelona,
Alcala, Salamanca
en Parijs,
J stichtte
toen in 1534 samen met Xaverus
z.a.i Laynez, Bo-

Elbe-Trave-kanaal is L. een tweede Elbe-zeehaveneworden.
— L,
L'. na de verwoesting
g der
^
oude stad door de Rugiërs,
^ in 1143 herbouwd,,
verkreeg als
werd in 1226 vrije Rijksstad
en verkreeg
J
hoofd der Hanze groote macht, die echter vernieti d werd
door den^
Dertigjarigen
oorlog;
gJ
og;
trad 2 Juli 1866 tot den N.-Duitschen Bond en
11 Aug.
g 1868 tot het D. Tolverbond toe.
Lublin. Zie Ljoeblin.
7
Lucanus,r Marcus Annaeus> Rom. dichter,> geb.
g
39 n. Chr. te Corduba in Spanje; oomzegger
g^ van
Seneca • eerst quaestor en augur te Rome ; na
een samenzwering
tegen Nero op
gtegen
P diens bevel ter
dood veroordeeld, liet hijJ zich de aderen openen
P
65 n. Chr.). Van zijn
is slechts de
J gedichten
g
onvoltooide heldenzang
g n Pharsalia" beschriJ'
ving van den burgeroorlog
g
g tusschen Caesar en
Bom
^^e'us overgebleven.
g
Toscana
Lucca. 1) Prov. in het compartimento
P
van het kon. Italië; 1445 K.M2 . 332 000 inw.
— 2) Hoofdst. der It. p rov. L.,
L. 76 000 inw. >
zetel van een aartsbisschopP^• drie academies voor
wetenschap
P en kunst, dom San Martino; zijde-en
lakenfabricage; handel (zijde, olie);heete baden
van L. kocht zich
Ba9 ni di L.). — H et gebied
^
in 1370 van keizer Karel IV vrij
J en werd een
als vorstenrepubliek; werd in 1805 afgestaan
^
I, Bacciochi;
dom aan den zwager
p
^ van Napoleon
in 1815 als hertogdom aan de infante Marie
eertijds koningin van Etrurië, toebeLouise, eertijd
• door haar zoon Karel in 1847 aan Toebadilla, R odri9uez
cane afgestaan.
Cordova, in het Z.
e. a. te Venetië
Lucena,
^ stad in de prov.
P
(waar hijJ in 1537 tot priester
gewijd
e ten Z.O. van de stad Cordova,
P
g J werd) de van SPanJ^
Jezuïetenorde (z. Jezz"eten) en werd daarvan
in 1541 •^g
gest. 31 Juli 1556
de eersteeneraal
g

21 000 inw.;aardenteelt.
P

Foggia,
Lucera,^ stad in de prov.
g^ in het Z. van
P
te Rome; in 1622 heiligg verklaard door paus
Italië ten W. van de stad Fo ia ; 17 000 inw.
P
gedenkdag
Gregorius
Gre
XV
Lucht en Luchtdruk. Zie Dampkring.
^ g
9
g 31 Juli.
gen. naar het
in 1650 uitgevonden door
Lozère^ dePart. in Z.-Frankrijk
Luchtpomp, toestel,g
J^^
ruimte
L.-9 eb. een deel van de centr. massa der Ce- Guericke om lucht binnen een afgesloten
g
vennen;
; in het 0. en Z.O. ruw rwoest bergland
(p), die aan den
te verdunnen. In een cylinder
lf
Y
onderkant door een buis
en rijk aan metaal, 1580 K.M 2., 123 000 inw.
in verbinding
hoofdst. Mende.
g staat met
^
Vrije en Hcinzestad^ republiek,
Vrije
een bord( t) ,bedekt
L'ubeek
^ bonds^
P
staat van het D. Rijk;
door een klok(r),wordt
J 298 K.M 2.> 117 000 meest
Protest. inw. ; best. uit de steden L. en Traveeen luchtdicht sluitende
zuiger, van een kraan
monde 5 arrond. met 49 gemeenten.
gemeenten. De regeeringestaat
uit den Senaat van 14 leden, die
voorzien, heen en weer
g
Bij iedere
levenslang
bewogen.
g zitting hebben (de voorzitter of burg Bi'
en de
opwaartsche
beweging
ang
^
^ emeester wordt voor 2 Jjaar gekozen)
komt een deel der lucht
Bur
eischa van 120 leden, voor
6 jaar
Burgerschap
J gekozen.
^
^
uit het reservoir in de
L. heeft één stem in den Bondsraad en zendt
k ruimte met verdunde
één afgevaardigde naar den Rijksdag.
^
J ^ Hoogste
lucht onder den zuiger,
instantie het Hanze-gerechtshof
te Hamburg.
g
g
gM.,
Inkomsten en uitgaven
1912/13: 16 9 mill. M.
bij
J het neerdrukken,
919. Luchtpomp. wanneer de kraan h
staatsschuld 69,8 mill. M. L. levert het 162e reg.
in depositie
ht gezet
inf. in het rijksleger. Wapen: een adelaar met
P
g
2 koppen,
ko en met een borstschild dat horizontaal is wordt in de open
g
P lucht. Nadat de ewenschte
rood
eneeen
witt veld;
verdeeld in een
roo
ew
ve , lands- verdunning
g in het reservoir bereikt is, wordt
kleuren : wit en rood. — De stad L. aan de het door kraan v afgesloten. Om sneller luchtTrave, 114 000 inw. bezit vele middeleeuwsche verdunninge
men ook wel
^ verkrijgen
Jg gebruikt
g
klok
Onder de leeggepompte
Y
gebouwen met g^roote kunstschatten. Door het twee cylinders.
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zwellen slap
gummiballons o
P^ het tikP ggewordeng
ken eener klok wordt onhoorbaar, omdat de
gaan
klankoverbrenger
ontbreekt^ ; daarentegen
g
g
g
electr. en man.
g krachten er doorheen evenals
warmtestralen en licht, omdat de aether, de
drager
dezer verschijnselen, niet kan worden
g
beginne in de luchtuitgepompt; vloeistoffen beginnen
lagere temperatuur
^ e ruimte te koken bij
Jlagere
P
dan in de vrije lucht, enz.
Luchtpijp
p lp (Trachea), het deel der ademhalin^
sorg anen(zie op
gelegen
tusP Ademhaling),
gg
a
schen het strottenhoofd en de longen : een buis
bestaande uit huidlagen
g en beeni age ringen,
a ^ aan
de voorzijde van den hals • verdeelt zich in de
borstholte in twee takken bronchi die naar
de beide longen (z. a.) voeren. De meest voorkomende ziekte is catarrh der L. meestal door
inademingg an koude of met slechtegassen
verg
vulde lucht; dikwijls gepaar
e aard met catarrh van
strottenhoofd of de slijmvliezen
slijmvlieze der L.
of bronchitis); de z..
g L.tering ^ aatg
gewoonlijk
samen met longlong- of
J
g; vernauwing
g der L.(tracheostenosis),
zich kenmerkend door eeniePende ademhaling,
g,
wordt veroorzaakt door ggezwellen(krop)
P of door
in
kroePachti ge en diphtheritische
verschijnselen
A
de L. Na wonden blijft in de L. dikwijlseen
L.-fistel.
wordt door
Luchtspiegelinga te morgana)
9
volkomen terugkaatsing
g
g van het licht aan het
grensvlak van
twee warme luchtlagen
g
g teweeggebracht.
voor: 1) de
Zij
g
g
J komt in twee gevallen
warmere luchtlaag
g is vlak bij
J den bodem(bijv.
J
biJ een verhitte zandvlakte),
koudere,> waarin
voorwerp
bevinden,
er
boven:
en
toeschouwer
zich
A
de toeschouwer ziet het voorwerp
P rechtop
.P en
tevens omgekeerd
, alsof het in een watervlak
g
weerspiegeld werd. —
2) De warmere luchtlaag
g
ligt boven de koude (bijv. 's morgens, als de zon
eerst de bovenste lagen verwarmd heeft); de
toeschouwer ziet, behalve het rechtop
P staande
beeld van 't voorwer
P, ook no geen daarboven
liggend
omgekeerd
spiegelbeeld.
Wanneer in het
gg
g
Pa
tweedeeval
slechts een afwijking
J g der lichtg
stralen ontstaat door breking,
verschijn het
^^ verschijnt
dikwijls
Puitsluitend in de lucht, zooals
^
aan zee heteval
is.
g
Luchtvaart, de kunst om door middel van
zekere toestellen zich in de lucht te verheffen
en er zich in willekeurige richting
richting te bewegen,
g ,
in engeren zin de ballon-L. in tegenstelling
g
a tot
de vliegtechniek
(zie op
g
P Vliegmachine). Luchtballons zijn
J uit luchtdichte stof vervaardigde
g
ballons
met eengas
as dat lichter is dan
s gevuld
g
dampkringslucht,
^ en berusten op
P
b
P het beging
sel dat elk lichaam dat soorteli k lichter is dan
de middenstof,
^ waarin het zich bevindta daarin
opstijgen
stijJ gen(wet van Archimedes). Men onmoet o
derscheidt vrije ballons, kabelballons en bestuurbare ballons. De eerste kunnen zich vrij
J in de
in de richtingg van den wind, terlucht bewegen
g
wijl men ze door het uitwerpen
van ballast en
P

n
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het laten ontsnappen
vang
gas kan doen stijgen
PP
of dalen,
in luchtlagen,
^ en daardoor brengen
g:
g
waar de wind de verlangde
richting
g
g heeft. Om
zooveel mogelijk wind te kunnen vangen
vangen bezigt
g
men den bolvorm, die bij
J een minimum volume
een maximum oppervlakte
heeft. Vóór den
en oor
AP
logg adden sinds 1896g
geregeld
a gelijktijdige
internationale wetenschappelijke
ballontochten
PP J
plaats. Soms laat men ook onbemande,^ van zelfA
re ristreerende toestellen voorziene ballons zoo
hoog
mogelijk opstijgen
ong.
hoogte
gmogelijk
A Jg en(grootste
g
g
g
29 040 M. in Nov. 1908 vanuit Uccle . — Kabelballons(ballons caPtif s blijven
met de aarde
J
verbonden door een kabel, waarvan het uiteinde
verplaatsbaar
is (kabelstation),^
hebben bf
A
den bol- ofeervorm
bf den vliegervorm
en
P
g
worden veelebezi
agd voor militaire doeleinden.
g
(Het eerst in Frankrijk
) in 1793.) — Bestuurbare ballons hebben een eigen
snelheid,^ tewee
teweeg g
door motoren en ggrooter dan die der
er
g
omgevende
omgevende luchtdeeltjes.
luchtdeeltjes. Ze hebben doorgaans
^
den sigaarvorm
en worden naar de constructie
a
onderscheiden in het stijve
(Zeppelin), het halfJ
stïJ ve(Lebaudy)
systeem(da Schio
yen het slappe
PP Y
en Parseval . — Als de eig.
g uitvinders van den
luchtballon moeten deebr.
Mont9ol ier worden
g
beschouwd, die 5 Juni 1783 te Annonay
y een met
warme luchtevulden
ballon oplieten
Montgolg
A
fibre . De hoogleeraar
Charles volgde
in Aug.
g
g
g
d.a.v. hun voorbeeld, maar zijn
J ballon wasgevuld met waterstofas.
Pileitre de Roziers was de
g
eerste, die zelf in een ballon durfde opstijgen
A Jgen
(21 Nov. 1783),weldraevol
g gd door Charles en
deebr.
Robert(3 Dec.). Bl anchard waagde
de
g
g
eerste zeereis en kwamelukki
g
gvan Dover naar
Calais (7 Jan. 1785). De eerste vrouwelijke
vrouwelijk luchtger was mevr. Thible te Lyon
Y (4 Juni 1784),
de bekendste was mevr. Blanchard, die met haar
man 67 reizen ondernam en in 1819 daarbijJ omkwam evenals haar man tien jaar
vroeger
g (in
d
1810. Een der eerste bruikbare bestuurbare
ballons was de „La France" van de Fr. officieren Renard en Krebs Au g. 1884). Graaf von
Zeppelin bouwde 1898-1900 een sti Jven ballon
en verkreeg
g het nogg niet bereikte volume van
11 300 Ms.,J
bij een lente
g van 128 M. Meer dan
eens werd zijn ballon door storm of brand vernield maar de ouderaaf
liet zich niet ontg
moedigen
t en bouwde telkens een nieuwen, waarbi'
dan van
de vr g
opgedane
Joeger
Agervaringen
g
partij
arti werd getrokken.
Den eersten grooten
tocht
g
g
volbracht Z. 1 en 2 Apr.
P 1909,
^ toen hij
J van
Friedrichshafen over München, Dingolfin
aan de
b
Isar bereikte, daar overnachtte en, nadat de
ballon met nieuwas
gevuld was, naar Miinchen
g g
terugkeerde,
teru keerde er landde en vervolgens
g ens naar Mammzeil terugkeerde.
5 Aug.
g
g 1909 kwam hij
J via
Frankfort a. M. naar Keulen, 28 Aug.
g van
Mammzell naar Berlijn.
J Sindsdien werd vooral
in Duitschland hardewerkt aan de verbetering
g
der bestuurbare luchtschepen
(terwijl
P
J men zich
in Frankrijk
Frankrijk meer op
toelegde).
P de vliegtechniek
g
a }

12

^
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In den Grooten Oorlog
g werd de D.„Zeppelin"
Au . 1914 werd Anttot een oorlogswapen; 25g
werpen met bommen uit de lucht bestookt, Parijs
J en andere Fr. steden deelden dit lot en ook
staken de„Zeppelins" over. ZijJ
naar Engeland
g
werden bestreden met anti-L.geschut"
en door
»
g
en bommengewapende
met machinegeweren
g
g P
vliegmachines.
g
door saLucht,
g
^ wordt verkregen
^ vloeibare,
menpersing
g van dampkringslucht en
P
g en afkoeling
doeleinden, b.v.
gebezigd voor wetenschappelijke
PPJ
van zeer lage
het voortbrengen
^ temperaturen.
P
g
weinig beteekeVoor de techniekractisch
van weinig
P
nis alleen van belang
g bij
J machinerieën onder
watertor edo's
onderzeebooten) en de bereiP
voor medischding
g
a van zuurstof. Ook aangewend
bijv. gedeeltelijke
therapeutische
doeleinden,^bijv.
J verg
P
doovin
^ behandeling
g en lupus,
gen
g van neuralgie
stoffen. V. L. kookt bi'J
en voor ontplofbare
A
—191° C.
ong. 125 n. Chr.
Lucianus,
^ Gr. schrijver, ^ eb. on
Samosata in Syrië;
groot reizen in Azië
Y ^ deed rooie
Griekenland, Italië en Gallië en vestigde
g zich
In zijn
in Egypte.
te Athene; laterrocurator
TYP
J
P
en
talrijke
geschriften
dreef hij
g
J
g
J in bevalligen
en
met degebreken
geestigen vorm den spot
,
g
P
dwaasheden zijner
ti
d enooten
^ inz. met het
J
Jg
volksbijgeloof.
Jg
Lucifer („Lichtdrager"), bij de Gr. Phos horus delaneet
Venus als morgenster; als avondP
ster heet ze Hesperus.
— In Jesaja
J 14 : 12 is
P
L. de koning
„morgenster"
morgenster"(in de Vulgata:
g van
g
Babylon
ofwel de aan God vijandige
g BabYloY
J
nische wereldmacht, vandaar bij
en
y
J Hieronymus
zin voor
de Kerkvaders L. in overdrachteli'ken
J
Satan".
Lucknow. Zie Lakhnau.
Lucretius, Titus L. Carus, Rom. dichter, geb.
Chr., na
99 v. Chr. door zelfmoordest.
55 v. Chr.
g
door een minnedrank tot razernij
te zijn
zijngebracht.
J
^
Zijn leerdicht »De rerum natura" bestaat uit 6
Zijn
boeken in hexameters en behandelt derondbelt
physica,
h siolo^ie^ theologie
g en
g inselen der PY
^ PY
(z. a.
a.),
ethiek volgens
het stelsel van Epicurus
p
g
waarvan hij
g aanhanger
g was.
J een ijverig
J
Lucullus, Lucius Licinius, Rom. veldheer, geb.
ong.. 114 v. Chr. ; onderscheidde zich in den eeroorlog als bevelhebber der
sten Mithridatischen oorlog
vloot. Na in 77raetor
te zijn
zijng
geweest en de
P
prov. Afrika bestuurd te hebben,
J in
P
^ werd hij
74 consul met Marcus Aurelius Cotta, en werd
bestuurder van Cilicië. Door zijn
JgsJ schrander kri
beleid overwon hij
J 74-67 Mithridates(z. a.) en
diens schoonzoon T i9 ranes. Van 66 tot zijn
J dood,
vermoedelijk
in 57,
hij een ambteloos
J
^ leidde hij
leven, dat hijJ benutte om naar lichaam en geest
g
teenieten
van zijn
zijn onmetelijk,
g
J^ in Afrika ver (De uitdrukking
worven vermogen.
g L.-maal hera
weelderige
Zijn
innert aan zijn
g maaltijden.)
J
J
J
waren algemeen
villa's bij
g
^
J Tusculum en Bajae
bekend om hun schatten.
Luderitz, Franz Adolf
f Edward, D.groothan-

delaar
geb. 16 Juli 1834 te Bremen • nam in
,g
1878 aldaar de tabakszaak van zijn vader over;
legde
in 1881 een faktorij
- ^os in Z.W.
g
J te Lagos
Afrika aan, verwierf in 1883 Anqra Pequena
q
z. a.),nu L.-bocht^ evenals de aangr
aan r. kuststrook
• hij
dat,
> in 1884
J stond ditgebied,
g
onder D. bescherming
gggesteld,^ het uitgangspunt
der kolonie Duitsch-Z.-W.-Afrika vormde, in
1885 af aan de Duitsche Koloniale Maatschappij
PP J
voor Z.-W.-Afrika; hij verdronk
in de monding
g
der Oranje-riv. einde Oct. 1886.
Ludi circenses. Zie Circensische spelen.
p
stad aan den Rijn,
Ludwigshaven.
9
J^ in het Beiersche district Paltss
naar ann
MP oorbru
g
heim ^• tot 1843 Rheinschanzeg
genoemd; 83 000
inw. ; belangrijkste
handelspl
handels 1. van den Palts;
gJ
ijzergieterij;
J g
J> machines;
> chemicaliën Badensche
aniline- en sodafabriek) enz.
Loffa-8 op n s^ het gedroogde vaatweefsel der
komkommervrucht van L. cylindrica,
^
^ in Egypte
TYP
en Arabië voorkomend; wordt verwerkt tot
sponsen,
enz.
> hoeden,
P
> wrijfgereedschap,
, stad in het Zwits. kanton Tessino
Lu9 an0
aan het L.-meer La9 o de L. of Lag°
9 Cerisio;
274 M. boven den zeelP>
. • 50 K.M 2.> tot 288 M.
die
P^ in verbinding
g met het Lago
g Maggiore
13 000 inw.
Jekaterinoslaw
Lug ansk, stad in het ouvern.
g
ten W. van de stad Jekaterinoslaw aan de Donez, 32 000 inw.
(z. a.);^ Lu 9g-Lugdunum,
y
^ Lat. naam van Lyon
dunum Batavorum, Lat. naam van Leiden.
S .pprov. L.(9881
Lu9 o. 1) Hoofdst. der P
K.M2. 477 000 inw. in het N.O. van Galicië
aan de Minho 28 000 inw. ; industrie. — 2) Stad
en
in de It.rov.
Ravenna,
g
^ tusschen Bologna
P
Ravenna, 28 000 inw.
Luiaard (Ai). Zie op
P Tandeloozen.
prov.,,
Luik(Fr. Liège; D. Liittich > Belg.
^ P
2895 K.M2.> 890 918 inw. ; rijk
J aan steenkolen
en
en ijzer;
bloeiende industrie, vooral ijzerJ
J
textiel-fabr. — De hoofdst. L. : aan de samenvloeiing van Ourthe en Maas, 167 676, met zes
voorsteden 242 000 inw. ; hoog eschool(in 1817
gesticht),
door de Ned. regeering
^ met minJ
g
gg
en electrotechnische
bouwschool
polytechnische
^P
Y
school; St. Pauls-kathedraal (13e eeuw), St. Jaen
cobskerk (1014-1538); wapen-,
P
^ rijwielenJ
automobielenfabrieken, ggeschutgieterij
J en andere
g
industrie. — De vesting
9 L. bestaande uit de
stad en een sterken f orten
g ordel werd 6-7
Aug.
dagen door de D. troepen
P
^ 1914 en volg.
gdagen
onder Von Emmich veroverd; de heldhaftige
g
verdediger,
g ^ de Belg.
a ggen. Léman,^ werd bewusteloos uit de P uinhoo
P en van het laatste fort
en gemaakt.
—
en krijgsgevangen
Loncin gehaald
Jg g evang
g
g
behoorende tot den WestHet bisdom L.
^ vroeger
g
faalschen kreits, kwam in 1801 aan Frankrijk,
in 1815 aan Nederland en in 1830 aan België;
rov. L. en Limbestond uit de tegenwoordigeprov

.
Felis leo
Luipaard
p
p ardus roofdier van het

LUIPAARD—LUPERCl.1 S.
geslacht en de familie der Katten, levende in
Afrika, Perzië en Indië. Het slanke lichaam is
ong.
g, de kop
F is klein en rond met
g 1 M. lang,
groote oogen,
g In Afrika
b , de staart 60 cM. lang.
g
is de kleur van den ruggdoorgaans
lichtgeel,
g , in
g
Azië donkerder
o de Soenda-eil. zelfs zwart.
, P
De steeds donkere,, meestal zwarte vlekken zijn

920. Luipaard.
P
aan kop,
en midden-ruggenkelvoudig,
P^pooten
P
g,
maar aan de zijde
ijde
ringvormig–In
J
gvormig. .In Tibet en Siberië leeft een soort met witgrauwe vacht,, Unsia
of Irbis F. uncia Buff.),
Amerika is de
f,
Jagoeaar
het meest aan den L. verwant. De L.
9
is een roofdier,^ dat 's nachts zijn
opwacht
zijnprooi
P
P
en onverhoeds overvalt.
Luis Pediculus ongevleugelde insecten,
insecten behoorende tot de orde der Gesnavelde insecten
Rhynchota , onderorde der Dierenluizen A p terg); met doorschijnend,
J
, hard,
^Pplat lichaam en
stijven,
zij kunnen
, hoornachts
, dien zij
J
g en snavel,
in- en uitstulpen;
het bloed uit het
P ^ zuigen
a
lichaam van menschen en zoogdieren.
Bij
g
J den
mensch komen 3 soorten voor : de hoofdluisP.
cap itis , met smallen ko
P^ smal borststuk uit 3
geledingenbestaande,
bestaande en langwerpigachterlijf;
de kleederluis P. vestimenti
,ggrooter en lichter
evenals de hoofd-L.J
g rijs van kleur, maar zonder de bruine streep
en hals, doch
P aan zijden
met een zwarte vlek op het midden
van den rug;
g,
de platluis (P. pubis, Phthirius iniquinalis),
breed enlat,
P leeft opPde behaarde deden van
het lichaam,t uitgez.
het hoofd, , algemeen
g
g emren ver spreid
in Z.-Europa
P
P en den Levant. Uit de eieren
der L.,
L. de fleschvormige
g neten, akomen na 6 dagen
g
e
jong en voort; elk wijfje
le
wijfj
legt
ggt ong
. 50 eieren,
]
waaruit althans 40 wijfjes
J ] voortkomen. De L.
der dierenaan
g nooit op Pden mensch over. Geheel verschillend van de ei g.
g L. zijn
J de blad-L.
(z. a.) en de want-L,(z. a.).
.rov. Buenos
Luján
1 ^ bedevaartsoord in de ArgP
AYres • 12 000 inw.
n aar de overlevering de samensteller
Lukas,
^
g
van het derde Evangelie
g en van de Handelingen,
g ,
metgezel
van den apostel
Paulus,
Kol.
g
F
^ volgens
g
4 : 14eneesheer ;^ volgens een overlevering uit
g
g
g
de 6e eeuw schilder;, zijn
J zinnebeeld is de stier.
Gedenkdag
g 18 Oct.
Luksor. Zie Luxor.
Lulea, stad in het lán L. of Noibotten in het
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N.O. van Zweden
, aan den mond der L.-elf in
de Botn. Golf;, 9000 inw. ,; handel in hout,, teer,,
rendierhuiden; had vaak van brand te lijden,
het ergst
g 11 Juni 1887.
Lulea-elf, de derde der Zweedsche rivieren,
440 K.M. lang,afwatering
van het L ule-meer,,
g
g
vormt denrooten
waterval Njommelsaska
of
]
g
HarsP
rang(Hazensprong)
P g en mondt bijJ Lulea
in de Botn. Golf uit.
in het T. wilajet
Lule-Burgas,
g ^ plaats
P
J Adrianopel,
—
noel aan de spoorlijn
P
J AdrianoP elKonstantinoel
P,• 29-30 Oct. 1912 versloegen
g
g de Bulgaren
hier de Turken.
en alchimist,g
geb.
Luilus^ Raimundus,
^ geleerde
g
in 1235 te Palma opP Majorca;
losbandig
^ na een losbands
]
leven Franciskaner zendeling
,gest.
g in Afrika,
30 Juni 1315. De Ars magna
Lulli of Lullische
9
kunst had tot doel door schematische rangg
schikking
^ der begrippen te komen tot overzichtelijkweten en zekere bewijsvoering. Als alchigrijke ontdekkingen:
mist deed hijJ eenige
belangrijke
g belan
g
watervrije alcohol en koolzuur-ammoniak.
LUIT
Y ^ G iovanni Battista,
^ It. opera-componist,
, stichter en leider der
g eb. 1633 te Florence
Groote Opera
te Parijs en schepper
PP van den Fr.
P
oPerastiJ^
1 • est. 22 Maart
1687. Zijn o era's
gP
beheerschten met die van Rameau het Fr. tooneel tot aan Gluck. Hij
g
J stond zeer in de gunst
bij Lodewijk XIVV en Lodewijk X V • de laatste
wilde ten slotte zelfseen
g andere muziek meer
hooren dan die van L.
Luna Lat. > maan; godin der maan (Gr.
Selene) ,; in de oude scheikunde de naam voor
zilver.
Lund, stad in het In Malmëhus in het Z.
van Zweden (landsch. Skane • ,20 000 inw. ;, hoovroegertijd
J was L. vaak de resig eschool. In vroeger
dentie der Deensche koningen.
g
L.
Lunebur 9^ h oofdst. van het reg.-district
9
11343 K.M2. 546 000 inw.),in de Pruis.rov.
F
Hannover, ten Z. van Hamburg,aan de Ilmenau,
28 000 inw. — De Lunebur9 er heide, tusschen
Elbe en Aller,, 90 K.M. lang,g,hoogste
g
g gedeelte
de Wilseder Berg
g (171 M. ,vooral bekend om
zijn
en bijenteelt.
P
J schapenMeurthe-etLunéville
^ stad in het depart.
P
Moselle in het N.O. van Frankrijk
J^ ten Z. van
Nancyan
de Meurthe, 26
, 000 inw.; industrie;
y,
van 1702-37 residentie der hertogen van Lotharingen.
— Bij
g
J den vrede van L. 9 Febr. 1801
tusschen het D. rijk
J en de Fr. republiek, kwaFrankrijk,
men België
aan Frankrijk
g en den 1. Rijnoever
J
Milaan en Mantua aan de Cisal P. republiek,
Venetië,
, Istrië en Dalmatië aan Oostenrijk.
J
oud-It. herdersgod,
Lupercus,
g^ ook met den
^
p
Arcadischen Pan vereenzelvi
g,d die de kudden
behoedde en de wolven afweerde (vandaar zijn
J
naam : lupus, Lat. beteekent „wolf"); te zijner
eere werden op
15 Febr. d e Lup
ercalia gevierd,
P
halfnaakt,
waarbij
^ de Luperci,
P
J zijn priesters,
p
^
slechts met een leeren voorschootekleed
,geig
ten of bokken en een hond offerden, en met
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riemen, uit de huiden dezer offerdieren gesneden1 allen eeselden
7die zij Jontmoetten,1 vooral
g
vrouwen.
Lupine,
van het geslacht
Lupinus,
,
p
P
p ^ cultuurplant
g
fam. der V linderbloemi9 en, ong. 100 soorten omvattend meerendeels
in 't W. van N.-Amerika,
1
eenige in Brazilië en
een 12-tal in MiddelEuropa.
De laatste
P
hebben handvormig
g samenggestelde,
1 vijfvijf- of
e bladeren,
bloemen metesnag
velde kiel en knopP
vorniigen stempel.
P De
bloemen vormen afwisselend of 2 aan 2
ijle of dichte
trossen,
1
zooals de L. albus L.
met witte, de L. Mrsutus
L. met
g roodachti e 1 de L. an9 ustif olius of smalbladerige
921. Witte Lupine.
P
L. met blauwe bloe- a bloem •1 b vrucht; c zaad.
men. Bij
Bi' de L. luteus
L. ofele
g L. staan de bloemen in kransen tot
een tros vereengd. De gele
g en blauwe L. wordt
verbouwd en als schavooral op
ver
g ron
f zandgronden
g aangewend.
P tinvoeder en groenbemesting
g
g
Lusitania heette in de Oudheid het W. deel
van Hispania,
ong.
Portugal.
g het tegenw.
1
g
P
g
Lusitania,
Lusitania mailboot van de Cunard-li
J1n in
1907ebouwd
mat
30 396 ton, werd
7 Mei 1915
)
1
g
P8mijle
op
mijlen van
P de thuisreis uit Amerika op
(Z.-kust van Ierland zonder waarschuwin getorpedeerd
door een D. onderzeeboot;
1
g P
van de 2150ersonen
aan boord,1 kwamen er
P
1386 om het leven. De D,ezant
te Washington
g
g
had vóór het vertrek der L.ewaarschuwd
dat
g
de overtochtevaar
op Pzou leveren. — Om deze
g
g ruweldaad . te verontschuldigen,
voerden de Duitgruweldaa
g
aan,1 dat de L. bewapend
was;^ 9 Sept.
P
P
1915 werd een D.-Amerikaan1 die beweerd had
4 kanonnen aan boord der L. te hebbeneg
zien,
wegens
te New-York weens
g meineed veroordeeld.
reinen verzoenen"),
Lustrum(Lat. luere,„reinigen,
1 1
bij
P
J de Romeinen het plechtige
g zoen- en reinina het eindi g en van den census
feindigen
b
gingsoffer
door een der censoren uit naam van heteheele
1
g
daartoe op
1 volk
P den Campus
P Martius vergaderde,
g
werd opgedragen. Het ,offer bestond uit een sus
(zwijn),
ovis (schaap)
P en een taurus(stier)
J1
vandaar de naam ervan : suovetaurilia). Daar
het L. om de vijf jaar
werd,1
kreeg
g
J gebracht
g
het woord allengs
g de beteekenis van een vijfJ
jarig
tijdvak — De studenten vieren om de
J
gtijdvak.
jaar L.-feesten, ter herdenking
g van de stichtinghunner universiteit.
Luther,> M aarten,ggrondlegger
erg van het D. Protestantisme 7 geb. 10 Nov. 1483 te Eisleben, vanwaar zijn
te Mara bi'J
g
J vader,1 Hans L.(vroeger

Eisenach woonachtig), een half jaar later vertrok naar Mansfeld. L. kreeg
g onderricht te
Mansfeld,
1 kwam in
1 Maagdenburg
g en Eisenach;
g
1501 aan de hoog eschool te Erfurt om te stui
deeren in de rechten1 maar wijdde
zich ten
slotte aan de studie van het humanisme en de
scholastieke wijsbegeerte
en werd in 1505 maJ g
gister. Tijdens
g
g
Jjdens een zware ziekte door een godsin hi
hij in het
dienstige
b crisis aangegrepen,ging
hij later,1
klooster der Erfurter Augustijnen,
J
1 waar hij
door het hoofd der Orde,1 Johan von
g es
Staupitz, na langen strijd
odstot de nieuwe
dienstige
overtuiging kwam waaruit later de
b1
Hervorming
g is ontstaan. In 1507 tot priester
P
gewijd;
ewi'd;
in de wi'sbeg
J
1 in 1508 tot hoogleeraar
hoogeschool van Wittenberg
g beer eerse aan de hoogeschool
noemd en (na een verblijf
J te Rome,1 1511) in
1512 tot doctor in deod
Tegenover
g
g eleerdheid.
g
het voorop zetten
van zoo en. goede
werken",7
1117
g
hield L. zich aan de leer der vrije genade,
1
g
werkte reeds vóór 1517 als leeraar enrediker
P
zoowel als ineschrif
te voor dit standpunt
en
g
P
hij tegenover
teen de scholastiek1 totdat hij
de
tegen
g
aflaatprediking
aflaat
g van den Dominicaner monnik
P
Tetzel 31 Oct. 1517 zijn
1 over
11 stellingen",
J 95
g
den aflaat, aan de slotkerk te Wittenberg
b aanHij moest zich in Oct. 1518 verantwoorP lakte. Hi'
den voor kardinaal
Au sCa^ 'eianus te Augsg en ontkwam
slechts door een
overhaaste vlucht
gevangenneaan
ming.
g In 1519 diste
P uteerde hijJ
Leipzig
Pg met Eek
en verbrandde 10
Dec. 1520 te Wittenber
g de tegen
g
hem uitgevaardigde
922. Luther.
pauselijke
banbul
P
J
van 15 Juni1 schreef
in 1520 zijn
J drie geweldige
g
^ reformatie-geschriften : An den christl
Adel deutscher Nation",
1
Gefan^ enschaft der Kirche"1 11Von
1) Die babylon.
Y
der Freiheit eines Christenmenschen" en verdedigde zich 17 en 18 Apr.
P 1521 voor den RijksJ
dag te Worms. Door keurvorst Frederik den
Wijze op
o den Wartburg
voor de
g eg beveiligd
g
volgen
vertaalde hijhijhier in
van den rijksban,
^
1522),
10 maanden het N. T. eerstedrukt
in 1522
g
keerde in Maart 1522 om den beeldenstorm te
dempen
naar Wittenberg
171 legde
P
g in 1524
g terug,
het monnikskleed af en huwde 13 Juni 1525
met Katharina van Bora(z. a.). ScherpP keerde
hij
en het streven
g de Wederdoopers
P
J zich tegen
van het landvolk naar vrijheid
vrijheid dat in den
Boerenoorlo
Boerenoorlogg ontaardde;1 en stichtte een nieuwe
zelfstandige
g van
g landskerk1 onder bescherming
zijn
J landheer. Door de Keur-Saks. kerkvisitatie
1527-29 fde beide cathechismen (1529),1 het
voltooien der Bijbelvertaling
g (0. en N. T. voor
J
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't eerst in 1534, waardoor hijJ tevens de schepper
PP
der nieuwe Hoogduitsche
schrijftaal
werd,^g
legde
g
J
Zij
hij
voor een nieuw volksgeloof.
Zijn
J den grond
g
g
geestelijke liederen zijn
groot kracht en
J van rooie
innigheid.
L. stierf 18 Febr. 1546 op
g
P reis naar
Eisleben en werd bijgezet
in de slotkerk te WitJg
tenberg . Zie ook op
9
P Eervorming.
ij er in
Luthersche Kerkgenootschappen i'n
land twee, n.l. het meer orthodox, e Hersteld
Evangelisch-Luthersche
Kerkgenootschap
9
9
p (z. a.)
en het meer vrijzinnige
g Evan9elisch-Luthersche
J
Kerkgenootschap. Grondslag der organisatie
organisati hier•
is het Alg. Rel.
g voor het Kerkbestuur,,
bij
J Kon. besl. van 6 Febr. 1818, no. 39,> gear resteerd en nadien nogg in 1855,> 1859,> 1879 en
1915ewi'zigd.
kerkelij bestuur is
kerkelijk
g
g J a Het hoogste
aan een s Ynode bestaande uit acht
dienstdoencredikanten
,
g
^twaalf gemeenteleden,
een secretaris met zijn
J secundus (de laatste
alleen stem hebbende wanneer hijJ als secretaris
oP treedt en het tweede lid der financieele commissie met de twee hoogleeraren van het seminarium alsraeadviseerende
leden. Jaarlijks
Jaarlijk
P
volgens
rooster twee predikanten
en drie
^
a
P
emeenteleden
met hun secundi af. De synode
node
Y
houdt hare vergaderingen
op den
^ te Amsterdam,^P
g
eersten Maandag
op
gvolgende
g
P den tweeden Pinksterdag.
gBijaal
J synod
Y besluit van 4 Juni 1885 is
het beheer der synodale
fondsen en eldmiddeY
g
commissie,
lep ^onder toezicht van de synodale
Y
en onder verantwoordelijkheid
aan de synode,
Y
J
opgedragen aan een financieele commissie,^ bestaande uit twee leden, door de synode
voor
Y
den tijd
J benoemd. — De uitvoetjd van vier jaar
ringvan de besluiten der synode
is opgedragen
Y
aan de synodale
commissie,
P vastge^ welke op
Y
^ vijfmaal
stelde tijden,
vijfmaal 's jaars
'aars te Amsterdam
J
vergadert. Deze commissie bestaat uit den secretaris met zijn
vij andere leden der
J secundus en vijf
synode, van welke laatsten twee predikanten
en
P
drieemeenteleden
moeten zijn
zijn. Aan haar is,
g
•
verantwoording
ook het
g aan de synode,
Y
algemeen
aI
toezicht op de gemeenten,
kerkeraden,>
g
P
predikanten
en proponenten
opgedragen.
Het
P
Pg a
PP
bestuur van de afzonderlijke
is bijJ de
J gemeenten
g
plaatselijke
kerkeraden,
bestaande uit
an
P
P redikJ
^
ten ouderlingen
g , kerkrentmeesters en diakenen.
Het Evang.-Luth.
Kerkgenootscha
Kerkgenootschap in het Kog
ninkri'k
J der Nederlanden, onder het ressort der
snode is verdeeld in zeven ringen,
synode,
t.w.: Amg
sterdam Rotterdam, 's-Gravenhage, Utrecht,
Haarlem, Groningen
en 's-Hertogenbosch.
Er
g
g
zijn thans 48 gemeenten,
zijn
benevens 9 filiaalg
bgemeenten met 55 dienstdoende Ppredikanten. Te
Amsterdam bestaat een Evang.-Luth.
seminarium.
g
Bedford,^ in het
Luton, stad in het graafsch.
Luton
g
Z. van Engeland, aan de Lea, 50 000 inw.;
messingfastroovlechterijen,
ijzergieterijen
en messingfaJ
J a J
g
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koning
g Gustaa Adolf en de Oostenr. veldheer
Pappenheim, en vielen aan beide zijden meer
dan 9000 dooden. — De slag
g bij
J L. van 2 Mei
1813 was na den Russischen veldtocht de eerste
belangrijke
ontmoeting
vereend Rusg J
g van hetvereenig
leger
van
Jg
g met de krijgsmacht
Napoleon
Na
, die hier zegevierde.
zegev
ierde. De Pprins von
p
Hessen-Hombur
9 sneuvelde en von Scharnhorst
werd doodeli'k
J ggewond. Het verlies der Verbonden Mogendheden
bedroeg
^ dat
g
g 10 000 man,
der Franschen was noggg
grooter.
gebouwd van
Luxembourg,
Luxembourpaleis te Parijs,
Jog
1615-20 • na 1795 zetel van het Directoire;
onder Napoleon 1 zetel van den Senaat, later
derairs
•^ onder Napoleon111 en onder de
P
derde republiek
(sedert 1879) weder van den
P
Senaat. In een bijgebouw
van het paleis het
J gP
en beeldhouwwerken
Musée du L. schilderijen
J
der nieuwste, voornl. Fr. kunstenaars).
Luxembourg, ^ ois Henri de Montmorency,
y,
hertog
g de, Fr. maarschalk,
^ veldheer van Lodewijk
PP
^ XI V,• ggeb. 8 Jan. 1628,^ in 1672 opperbevelhebber in de Nederlanden; verwoestte in 1676
versloegg Willem HI van Oranje,
de Breis au • versloe
9,
11 Apr.
bij Mont-Cassel;• voerde het bevel
P 1677,J
versloeg Willem 111
in 1690 in Vlaanderen;^ versloeg
bij
3 Aug.
b
J Steenkerken,^ en 29 Juli 1693 bi'J
Neerwinden;
^ggest. 4 Jan. 1695.
Luxembur oud D. vorstendomr sedert 1839
Luxemburg,
verdeeld in: 1) het 9 rootherto9 dom L.,
L. neutrale
staat, deel van het D. Tolverbond; behoorde
van 1815-66 tot den D. Bond; 2586 K.M2.,
260 000, meest D. sprekende,
Kath. inw. >• in het
P
N. bergachtig
a (Eisling,
g^ Z.-helling der Ardennen
g
en van den Eifel • in het Z. vruchtbaar(Gutijzererts, steenland), rijk
J aan wijn,
J> fruit, vee,>J
en leisteengroeven,
> industrie; spoorwegen in
g
1910) 525 K.M. Volgens
de,^ naar de Belgische
g
g
ingerichte,
in
^ staatsregeling
a
g
g een constitutionele
erfelij
monarchie erfelijk
in
huis Nassau(sinds
1907 ook in de vrouwe} Wetgeven
like
g
J linie).
lichaam : de Kamer der
beAfgevaardigden,
staande uit 48ekozen
g
leden. De regeering
g beo
staat uit eenresident
P
min. van staat) en 2
direcof 3 medeleden
teursg eneraal den
staatsraad van 15 leden, benoemd door den
923. Wapen
groothertog.
P van
g
g . L. is verLuxemburg.
deeld in 4 districten:
L. (Stad en Land),Diekirch en Grevenmacher; regeeringstaal Fransch.
Inkomsten in 1912: 18 696 000 uitg.
g 20 629 000
doorlooP end budget
g 10 329 000a staatsschuld 12
„
macht : 1 comp.
Saksen, mill. frank. Gewapende
Lutzen^ kleine stad in de Pruis. prov.
PgendarP
e
4000 inw.; in den slag
> comp.
> 145 man),
g van 16 Nov. 1632 30- men (2 officieren,
P vri'williJ
Jarige
g sneuvelden hier de Zweedsche g ers (6 officieren,> 240-280 man); >landskleuren
g Oorlog)
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rood-wit en blauw. — De hoofdst. L. aan de
inw. ; atheneum metpriesterAfzette> 21
P
D. on
bdsbelan
ri
seminarie; van 1815-66 belangrijke
gJ
vestin
p
gi gesloopt
g
P in 1867. — 2) De Belg.rov.
L., in Z.-0.-België, doorsneden door de Ardennen boschrijk, veel ijzererts en leisteen; belang4418 K.M2.,
rijkste riv. de Ourthe en de Semoy;
231 313 inw. meest Walen; hoofdst. Arlon.
van L. of Liitzelbur 9,
Geschiedenis. Deraven
g
reeds in de 10e eeuw vermeld, kwamen in 1308
met Hendrik V II op
P den D. keizerstroon; diens
kleinzoon, keizer Karel 1 V verhief L. in 1354
zijnzwager, kotot
g het aan zijn
gdom en gaf
nin
g Wenzel van Bohemen. Diens nicht Elisabeth
stond het land in 1443 af aan
van Bourgondië
9
Bourgondië;
in 1477 kwam het aan 't huis Habsg
1555 aan Spanje, in 1713 aan Oostenburg,
9,
in 1795 aan Frankrijk bi
bijhet Weenerrik
J ?J
Congres
in 1815 als groothertogdom
onder den
g
g
g
koning
g der Nederlanden D. bondsland • na de
omwenteling
deel aan
g
g werd in 1839 het grootste
ontbindingg van den
de Belgen
afgestaan.
Na de ontbindin
g
g
D. Bond in 1866, werd hetrootherto
dom
door
g
g
het verdrag
g van Londen van 11 Mei 1867
neutraal verklaard en de vesting L. door de
Pruisen ontruimd. Toen met Willem III 23 Nov.
1890 de mann. linie van het huis Oranje-Nassau
vroegere
ertog
hherto van
uitstierf^
volg de in L. de vroegere
unie
Nassau, Adolf,
f^ P^ waardoor de personeele
P
met Nederland ophield.
Deze gaf
g in 1902 het reP
g,
g
P over aan Willem,^ den erf-groothertog,
g entscha
en stierf 17 Nov. 1905, waarop
P W illem als grootzij
wegens
gens ziekte zijn
hertog
a opvolgde, die in 1908 we
tot regentes
benoemde. Hij
J stierf 25
g
g
Colmarberg Met hem
Febr. 1912 op
P het kasteel Colmarberg.
de mannelijke
lijn
lijn uit. Hij
•
J werd oPgeJ
zij oudste dochter Marie Adelheid
volgd
b door zijn
(geb. 14 Juni 1894). Deze jonge
J g vorstin kwam
herhaaldelij in
in het begin
g harer re geering
^ herhaaldelijk
met haar meer vrijzinnige
•
b ministers
J
(zelve is zijJ streng-Katholiek). In de eerste
haarprodagen van Aug.
dagen
P
g
g 1914 werd,^ongeacht
land door
de D. legers bezet.
test haar onzijdig
g
p t. dorp
Luxor E
op
P bij
J het oude Thebe,^ o
gYP
den 0. oever van den Ni1; ruïnen van een
A rnmonstemP el.
in het Z.O. van N.-BraLuYks
g
9 estel^gem.
bant nabijJ de Belg.
890 inw.
g grens,
g
Luzern kanton in Midd.-Zwitserland, 1501
K.M 2 . 167 000 inw. ; in het Z. bergachtig,in het
N. heuvelland, behoorend tot hetebied
van de
g
Aar en het Vierwoudstedenmeer. — De hoofdst.
L., aan, de Reuss en het Vierwoudstedenmeer,
van het vreemdelingen40 000 inw. ; middelpunt
g
P
is een in de
verkeer in Zwitserland. BijJ
rotsenehouwen
gedenksteen,
een leeuw,
> ter
g
g
evall
gevalle
herinnering
g aan de Z wits. lijfgarden,
Parijs, 10 Aug.
g g van
J de verdediging
g 1792 bij
de Tuilerieën • ook eenletschertuin
met beg
roemdeletscherof reuzenketels. — L. kwam
g
in 1291 in het bezit van de Habsbur9ers
, trad in
1332 toe tot den Bond der Woudsteden; deoliP

tick der ultramontaanschearti'
P J in L. was de
hoofdoorz. van den Sonderbundsoorlog
g van 1847.
met de
Luzon,
^ hoofdeil. der Philippijnen,
PPJ
kleine biJ-eil. 109 206 K.M 2. 3 799 000 inw. In
het Z. en opP het Z.O. schiereil. Camarines sterk
vulkanisch, de nog
Y is
g werkzame vulkaan Mayon
2715 M. hoog.
riv. de Pasi ag en de
g Belangrijke
gJ
zijn de Maleische Tagal
CagY
a an. Bewoners zijn
Ta als en
in 't Z. ;^
I orrotten
e. a. in 't N. • ^Ne agritos
g
in 't N.O. en W.; hoofdst. Manilla.
Lyal,
Lal Edna. Zie Bayly.
yy
L
LLiyceum,^ een aan Apollo
p
^ eeius» den Wolfsewi' deplaat
laats
dooder" of „Lichtverspreider")gewijde
het oude Athene, het oudste worstelperk
P
(gymnasium)
afd.^ bekend om haar schaduwrijke
schaduwrijk
gY
en tuinen en vooral om hetmnasium
gY
onwaar Aristoteles en na hem de Peripatetici
P
derwi s gaven. J
Later bij de Rom. de aanduidingg
onderwijs In
voor dergelijke
inrichtingen
van onderwijs.
g
g J
Middeleeuwen de scholen, waar de
wsbei
geerte van Aristoteles in scholastieke vormen
werd onderwezen. In lateren tijd
g
J inrichtingen
van hooger
en
gY
g onderwijs,
J ^ tusschen de gymnasia
de hoogescholen.
In Frankrijk
Frankrijk de naam (lycée)
Y
g
met de stedelijke,
der staatsgymnasia,
g
^ in tegenst.
gY
J
die collè
e"
g
»
g worden geheeten.
Lycië,
L cië in de Oudheid een landschap
P aan de
Z.-kust van Kl.-Azië, oorspr.
P bewoond door aan
de Pisidiërs verwante Milyërs en Solymiërs,
,
later door een Indo-Germ. volksstam, die zich
Termilae noemden, maar die door de Grieken
Lyciërs
ggenoemd werden. L. kwam in de 6e
Y
eeuw v. Chr. onder Perzische, later onder Macedonische en Syrische
heerschappij. Na 190 v.
Y

onafhankelijk
Chr. vormde het
een J steden-verbond; onder keizer Claudius werd het een Rom.

prov. Hoewel het land veel van de Gr. beschavin overnam,
^ hield het toch langgen hardnekkigg
gewoonten. Merkt eigen
vast aan zijn
eigen taal en gewoonten
rotsgraven, bearbeid
gzijn
zijnde Lycische
Y
in den trant van houten bouwsels.
AllenLyck,
a.
Y, s tad in het 0.-Pruis. reg.-distr.
stein aan het L.-meer en de L. -riv. hoofdst.
van het Masoerenland, 13 000 inw.; machinefabrieken.
van Sparta
in de 2e helft
LY
cue9us^ wetgever
P
g
sage een Spart.
der 9e eeuw v. Chr. ;^
volgens de sage
koningszoon
uit het oud egeslacht
der Procliden
g
g
voog d van zijn
zijn neef,
g Charilaus. Nadat
^ koning
hijJ zijn beroemde wetgeving
^g eP Sparta)
g
g (zie op
burger verg even en haar door een eed der burgers
had, moet hijJ het land verlaten hebben
en zich door honger
g hebben laten omkomen.
^ rij
rijk aan
Lydië,
L
dië landschap
P in W.-KI.-Azië
goud; hoofdst. Sardes. L. heette oorspr.
Pr. Maeonië,
werd vanaf de 8e eeuw v. Chr. (712) door de
Mermnaden beheerscht, wier laatste koning,
g
Croesus, in 546 v. Chr. door den Perz. koning
werd onderworpen.
De Lydiërs bezaten een
Cyrus
y
P
, verwijfden
ontwikkelde weefindustrie
onder de
J
heerschappij
PPJ der Perzen en smolten later samen

met de Hellenen.
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s ir Charles,
eoloog
LyeII,
^ Eng.
b^geb.
g 14 Nov.
gg
Y ^
1797 te Kinnordy
Y Forfar •^ hoo gleeraar aan
Kin 's College te Londen, gest. 22 Febr. 1875;
verklaarde in zijn
werk ^^PrinJ opzienbarend
P
ciPles of geology"
g gY (1830-33) de veranderin ^gen
der aardoppervlakte,
omwenPP
^ zonder bijzondere
telingen
aan te nemen, uit steeds werkzame
g
oorzaken.
vloeiLtmphe^ kleurlooze of geelachtig-witte
g
g
stof, bestaande uit het heldere, eiwitrijke L.p lasma en de zich daarin bevindende, ^met witte
bloedlichaampjes
overeenkomende L.-cellen en
AJ
die uit het bloed door de wanden der haarvaten
in de weefsels van het lichaam stroomt en vandaar naar de L.-vaten.
i ne
L m hevatenstelsel een stelsel van fijne
Lymphevatenstelsel,
J aderen in alle deelen van het menscheli Jk lichaam
en waarvan de bestemming is, het bloed te
voeden door toevoeging
1m
.!
a g van Y
A he en chylus
z. a.). De1YP
m hevaten zijn
dunne en dunwanJ
die
van de borstes
die in de nabijheid
J^
g buisjes,
holte zich vereenigen
tot een grooteren
en een
g
g
kleineren stam, waarvan derootste
de borstg
melkbuis uitmondt in de linker sleutelbeenader.
m he-klieren worden opP verschillende
De lyp
plaatsen in het lichaam, inz. in de buik- en
borstholteevormd
door de 1 m
hvaten ' die
g
YA
fijnetakjes
zich rterlaatse
in fijne
J verdeelen.
P
LY nchbur
9 ^ s tad in den staat Virginië, in het
0. der Ver. Staten, 29 000 inw.
-mer
uitLynchen,
Y
^ volksrechtspraak
P raa in N.-Amerika,
geoefend door onbevoegden
onbevoegden tegen
tegen personen,
P
g
^ die
door de strafrechtbank naar de openbare
meeP
ningin het geheel
niet of niet strenggg
genoeg
g
g
gevonnisd worden. De naam komt van John
Lynch een boer, die in het einde der 17e eeuw
leefde in Virginië en zich rechterlijke
J functies
had aangematigd.
Théodore,
LYnden van Sandenburg,
9^
baron van, Ned. staatsman, geb. 24 Febr. 1826
te Utrecht; van 1853-54 en van 1856--66 waarnemend rijksadvocaat
• in 1866 lid der Tweede
J
Kamer; in 1868 min. van Eeredienst; nam met
het min.-.Heemskerk zijn ontslag
g en was in het
2e min.-Heemskerk(1874-77) min. van Justitie;
1879-81 min. van Buitenl. Zaken; in Juni 1881
min. van Financiën tot Mrt. 1883; werd toen
benoemd tot min. van Staat, vervolgens
g gekozen
g
tot lid der Eerste Kamer voor Utrecht en overl.
9 Nov. 1885.
LY^
n n stad in den staat Massachusetts in het
N.O. der Ver. Staten, 89 000 inw.; schoenenindustrie.
of Los(Felis lynx), roofdier tot de
Lynx
Y
fam. der Katten(Felidae) behoorend, kwam
Europa
vroeger
a in geheel
P voor,^ nu nogg alleen
g
Alpen,de Kar aahen
in de Alen
in
P
^ Scandinavië en
Rusland, ook in Siberië. De kleur van den L.
komt overeen met die van het mos der boomen,
waarop
hij zijn
prooi beloert. Aan de ooren
Phij
J P
eigenaardige kwastjes
J haar.
hoofdst. van het Fr. de
depart
art. Rhóne aan
Lyon,
Y^

924. Lynx.
den samenloopP van Rhone en Saline, 524 000 inw.
sterke vesting;
•^ belan
belangrijkste
grijkste
g ^ twee hoo escholen
g
zijde-industrie
der wereld;^ handel in zijde,
J
J ^ wijn,
brandewijn,
— L. was
P
J^ katoen en schapenwol.
reeds in den Gallischen tijd
van
^
J als Lugdunum
beteekenis vormde later met de om geving het
9 raafsch. LYonnais; kwam onder Koenraad 11
aan het D. rijk
J en in 1363 aan Frankrijk.
Jjk. 0 P stand tegen
gemeenteraad,
29
g den Jacobijnschen
^ ^
J
Mei 1793; veroverd door de troePen der Conventie 10 Oct. 1793, en daarna verwoest; opP
stand der zijdewevers
(21 Nov.-3 Dec. 1831);
J
in den Fr.-D. oorlog
Set.1870
1870, op het
g werd 4 Sept.
bericht der overgave
van Sedan, het stadhuis
g
door het volk bezet en de republiek
uitgeroepen.
A
LLYyrische ppoëzie,
^ die soort van dichtkunst,
welke de onmiddellijkeuitdrukking
g van hetgevoelsleven van den dichter is; zij
zij heeft haar naam
ontvangen
van de lier,^ een speeltuig,waarmee
g
de Grieken hun zangen
be geleidden.
^ begeleidden.
mag dus
J Zij
g
beschouwd worden als de eigenlijkeen de meest
oorspronkelijke
van alle, dichtkunst, tevens als de
P
J
oudste, daar men de muziek als de oorsprong
P g der
poëziekan
beschouwen. Toen later ook verzen
P
geschreven werden om te lezen,^ behield men den
g
naam van L. P. voor die, welke voor
den zang
g
geschikt waren. De L. dichtstukken komen
g
g ewoonlik
f
J voor onder den naam van oden, lofzangen
of liederen. Van de oudere poëzie
is
9
P
vooral die der Hebreërs bij
J uitstek L. ^• bij
J de
Grieken kwam ze eerst na het ti'
tijdperk
d erk van het
epos
zij zich
P tot zelfst. bloei;^bij
J de Rom. heeft zij
nooit volledig
»
g ontwikkeld. — Sinds de beweg ingvan (18)80" wordt in onze litteratuur nag enoegb uitsluitend deze dichtsoort beoefend.
Spart.
veldheer en vlootvoogd,
Lysander,
g1
^
P
Y
maakte door den zeeslag
gbij
J Ae ^osPotamos in
404 v. Chr. een einde aan den Peloponnesischen
P
in,
oorlog
a>; nam,> door verraad geholpen,
^
P > Athene in
maar werd om zijn
J willekeur en overmoed naar
Sparta
teruggeroepen en door den satraap PharPP
nabazus van landverraad beticht ; sneuvelde in
den Thebaanschen oorlog
oorlog onder de muren van
Haliartus, in 395 v. Chr.
LYsimachu8 van Pella, veldheer en vertrouwde
van Alexander den Groote, in 323 v. Chr. landvoogd
^ en later (306) koning
g van Thracië; na den
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(301) heerscher over geheel
Kl.slag
g
^ bij
J Ipsus
P
Azië aan deze zijde
J van den Taurus • sneuvelde
in den oorlog
Seleucus op
P de vlakte van
gtegen
^
Coros aan den Hellespont,
in 281 v. Chr.
P
Lysistratus
L sistratus Gr. beeldhouwer, een broeder van
s^
Y
pp us (eveneens beeldhouwer),^ geb. te Sicyon
Y
in den Pelo Ponnesus 1• leefde omstr. 330 v. Chr.
HijJ maakte beelden van volkomen gelijkenis
en
gJ
was de eerste die hetelaat
der af te beelden
g
personen
eerst in was afdrukte,^ om daarnaar
P
he i ., beeld te ontwerpen.
P
preparaat
uit cresolri'ke
Lysol,
P
Y ,P
J teerolie,^ vette

olie en kaliloog,
P
^^ei^g. een oplossing
g van cresolen
50 /% in zeep,
neutrale,> olieachtige
P
^ e vloeioplosbaar
stof^ kookt tusschen 187 0 en 2100 C. ^P
1
tot een klare vloeistof in water, alcohol ^Y
encerine en mengbaar met vetten en oliën. L. in
water opgelost,
P^
^ schuimt als zeepsop
P P en bezit in
geigenschappen.
hooge
mate reinigende eigenscha en. Vaakgebezigd voor desinfecteerende en antiseptische
P
doeleinden. Om zijn
giftbestanddeelen ook vaak
J g
aangewend tot zelfmoord.
LY ttelton haven van Christchurch(z. a.),stad
op
P het Z.-eil. van Nw.-Zeeland, 4000 inw.
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Moskau.
M,
de dertiende letter van het alphabet; in
^
het Lat. is M = Marcus
, in het Fr. is M. =
Monsieur M.M. = Messieurs); in Schotsche
eigennamen
is M' = Mac(„zoon"); als Rom.
g
cijfer
is M = 1000 •^ als Duitsch geldteeken
is
J
g
M. = mark. — M. is in het Ned. afkortinggvoor
meter, M. 2 voor vierkante meter, M.3 voor kubieke meter; M. is ook = model.
Maag
9 S tomachus^ de zakvormige
g verwijding
van het spijsverteringskanaal
g
(zie op
SpijsP p^
vertering9
is
'"°09*'
lintra dwars hn1 ^,
rntke.
'
Teen in de buiku^f
holte onmiddellijk onder het
middenrifge1e
; ^ , r,^.; ^
gen;• is verdeeld
in een zakvor..,
mie in de 1.- t+ l ^iw9^
mige,
helft van het
925. Maag.
lichaam liggeng
de kromming,
g^
M.- krommin
9, waarin de slokdarm uitkomt een
portier py lomiddelste deel,^ de M.-kuil, en hetp
ringvormige uitmondin in den twaalfrus),,uitmonding
darm. De ingang
ving
erigen
g gvan het darmkanaal
^
in de M. heet M. -mond cardia . De M.- wanden

^

bestaan uit een buitenstelad
g buikvlies een
middelste spierenlaag
g en een binnenste slijmP
Jm
vlies met talrijke
slagaderen
en de z.g.
g
g lebJ
klieren
^ ter vertering
^ die het zure M.-sap
g van
het vleesch en het eiwit leveren. De M. neemt
de spijzen
PJ
op,
P welke door den slokdarm worden
aangevoerd,
chymus
^ verandert deze in spijsbrei
g
PJ
en verwijdert
ze daarna door het portier
naar
P
J
den twaalfvin
geri
g en darm. Door de Aeristaltische of wormsgewijze
beweging der M. worden
g J beweging
de spijzen
met haar slijmvlies
slijmvlies in aanrakingge
PJ
g
bracht met het M.-sap
of
p vermengd
g en geheel
g
edeelteli'k opgelost.
Bij de dieren is de vorm
gedeeltelijk
P gJ
der M.J
g eli'k aan die der menschen; alleen hebben de herkauwende dieren (z. a.) vier magen.
g
Maa
9^d sterrenbeeld in het 6e teeken van den
Dierenriem (z. a.),tusschen den Leeuw ten W.
en de Weeg schaal ten 0. Het beeld bevat o. a.
Spica,
Het punt
A ^ een ster van de eerste grootte.
g
P
der herfstnachtevening
tege
nw.
genw. door dit
g ggaat te
der Pruis. P
prov. Sakrov
Maagdenburg,h oofdst.
sen en van het reg.-distr.
M. 11514 K.M2.,
9
1249 000 inw. 287 000 inw.; vesting
g aan de
Elbe,> museum,> belangrijke
gJjke industrie (scheepsPs
bouw> machines,> locomotieven,pantserplaten
(van
P
P
Fr. Krupp),
belangrijke
> suiker,
s enz. ;^ belangrijke
pp >
handel in kolen en hout, stapelplaats voor den
suikerhandel. Reeds onder Karel den Groote als
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koopstad
vermeld. Het schepengericht van M.
P
stond in de Middeleeuwen in hoog
>»het
g aanzien,
Maagdenburger recht" was algemeen
bekend. In
g
Oorlog
den 30-Jarigen
ag werd M. 20 Mei 1631
a
en bijnageheel verwoest,
bestormd door Tilly
yg
waarbijJ 30 000 ingezetenen
omkwamen.
g
Maagdenburger halve bollen. Zie Guericke,
Otto von.
Maagd
9 van Orleans. Zie Arc, Jeanne d'.
Maalstroom door eb en vloed veroorzaakte
wervelstroom inz. die aan de Noorw. kust tusschen de eil. Várë en Moskendsb (de meest Z.
eil. der Lofoten).
Maan, wachter of trawant der aarde, loopt om
deze in ongev.
29
^ 53 dag
g =1 maand) van W.
g
naar 0.
zich
0.,en met haar om de zon; >verplaatst
P
ruim 13° naar het 0.,^ waarbij
dagelijks gemiddeld
dagelijks
g
men den graad van zichtbaarheid als schijnzij n: nieuwe M.
9gestalten der M. aanduidt. Deze zijn:
tusschen aarde en zon); eerste kwartier M.
90 0 0,. van de zon); volle M.(aarde tusschen
M. en zon) ; laatste kwartier M. 90° W. van de
zon). Gaat de M. door de schaduw der aarde,
dan ontstaat eenerfeelt.
of geheele M.-verg
duisterin
q (z. a.). De M.- baan is een ellips,
P^ wier
vlak met het vlak der ecliptica
een hoek van
P
5° 9' vormt. Deemiddelde
afstand van M. en
g
J ongev
aarde is 384 420 K.M.;
K.M.; haar middellijn
on gev.
11 van die der aarde (3480 K.M.. Daar de
M. bij
gJ
P om de aarde zich tegelijk
J haar omloop
om haar as wentelt wendt zij ons
J steeds dezelfde
wentelingg om
langzame wentelin
zijde
toe;^^
tengevolge der lan
J
haar as duurt een M.-dag 291/2
g
2maal zoo lang
als een aarde-dag.
der M.,
PP
g — De oppervlakte
welke haar licht van de zon ontvangt,
g vertoont
g rootere en kleinere vlekken, waaraan men den
eeven
heeft, ofg
naam van zeeën, meren enz. gegeven
schijn te hebben;
schoon de M.een
gschijnt
P
g dampkring
vlekken zijn bergen en dalen. De M. veroorzaakt door haar aantrekkingskracht
in de
g
zeeën der aarde eb en vloed. De invloed der M.
op
P het weder is van weiniggbeteekenis.
Maand, in het alg.
g de omloopstijd
P J, van de maan
M.,
oom de aarde; men onderscheidt: si derische M.
omloopstijd
PJ maan,
van de maa
tot
ot ze weer voor
dezelfde vaste ster is (27 d., 7 u., 43 min., 12 sec.);
den omloopstijd
(periodieke)
M.
2) tropische
^
p
^
van het lentenachtevenin^ sPunt tot wederom hetzelfdeunt
> u., > 43 min., 3 sec.); 3) sy noP (27 d., 7
dische M. van de eene volle M. tot de andere
(29 d., 12 u., 14 min., 3 sec.); 4) Draken-M.,
sti'd vanaf den klimmender of daden omloo
PJ
lenden knoop
(27.d.,
P
P tot wederom hetzelfde punt
5 u., 5 min., 34 sec.) ; 5) anomale M. den tijd
tusschen twee opeenvolgende
doorgangen
van het
^
g a
P
perihelium (27 d., 13 u., 18 min., 37 sec.); 6)
(30 d.,
zonne-M., 12e deel van een zonnejaar
J
10 u. 29 min., 4 sec.). De kalender-M. hebben,
behalve Febr., 30 en 31 dagen.
Zie ook oop
g
Kalender.
verschijnsel
bij
volle
Maansverduistering,
J
1J
9^
schij van
maan, waarbij
schijnbaar een zwarte schijf
J schijnbaar

naar W. voorbij
J de maan ggaat; dit is de
aardschaduw welke bij
J volle maan tusschen
maan en- zon op
A de maan valt. Het ontstaat

926. Maansverduistering.
g
alleen wanneer zon, aarde en maan in één
rechte lijnstaan,^ wat niet bi' Jelke volle maan
heteval
is omdat
het vlak der maanbaan met
,
g
de aardbaan een hoek maakt (zie Maan). In
fig.
g
g A stelt Z de zon voor,, S den slagschaduwkeel
kegel,H den halfschaduwkegel
a der aarde,^ en
1,> 2, 3 en 4 den loopP der maan tijdens
Jjdens de ver duistering en. Daar de top
P van S ong. 217 aardstralen van A aflig^
t en de maan slechts 60
is zal^ in den aangegeven
aardstralen verwijderd
stand verduistering
gPplaats hebben als de maan
dichtenoe
bij de
komt om door S
g
P
g
J ecliptica
teaan.
zij
zij echter boven of
Gewoonlijkgaat
g Gewoonlijk
g
onder den kegel
^
g door. Men onderscheidt geheele
verduiste(partiëele)
totale enedeelteli'ke
p
g
J
ring^al naarmate de maan geheel
gofgedeeltelijk
door S.aat.
der maan in
P
g Valt het middelpunt
de as van den keel
men van een
P
g ^dan spreekt
duur eener
centrale verduisterin bg . De langste
g
verduistering is 4 u. en 38 min.
verduisterin
a
Maanzaad, maankop,
^p
^(Pap,
?^ bol of papaver
f
^ ggroene Pplant met witte,
p aver somniferum),
roode of eierkleurige,
a aan de basis donkergevlekte bloembladeren en bolle of eivormige doosvruchten met witte,gJ
grijze of blauwe zaden. In
Z. streken, ook in Z.-Duitschland en Oostenrijk
J
deze plant
verbouwd om het melksap,
P
P^
rijk
(z. a.) kan worden
P
J is en waaruit opium
bereid. In N. streken, ook hier te lande, om
de zaden, die zeer veel olie bevatten.
Maarheze,ggem. in het Z.O. van N.-Brabant,
aan de lijn
J Weert—Eindhoven, 675 inw.
gem. in Utrecht,^ aan de lijn
Maarn,
J n Utrecht-^ g
Arnhem (le stat. voorbijJ Driebergen),1247 inw.
gem. in het midden van Utrecht
Maarsen
,g
aan de Vecht en de spoorlijn
P
J' n Amsterdam —
Utrecht> 2636 inw. ; best. uit het dorp
P M. en de
buurt M.-broek.
Maarseveen,ggem. in Utrecht, ten N. van
Utrecht en ten W. van Maartensdi kJ^
1428 inw.
aar gen.
g
naar
Maart, 3e maand van het j'aar
kri'
J gs bg od; ook lentemaand, omMars, den Rom.
dato Ahaar 2lsten dag met
de voorjaarsnachtJ
g
begi der lente valt.
evenin
g het begin
pseudoniem van den schri'J Maartens, Maarten,
^ P
ver Mr. Dr. Joost Marius Willem van der
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Poorten-Schwartz,
, ggeb. 15 Aug.
g . 1858 te Am sterdam^opgevoed
in Engeland en Duitschland ,
Pg^
studeerde te Utrecht in de rechten,promoP
veerde ald. in 1883,>^P
werd, nauwelijkse romoveerd^ reeds aangewezen
om tijdens
tijden een ziekte
g
•
zijn
,. dien te ver J leermeester,
^ Pprof. Fruin
vanen
g vertoefde veel aan de Riviera, in Alzijnbuiten Zonheuvel bijJ Doorn,,
IersP
of op zijn
schreef in het En gelsch tal van romans en
novellen. Hij
J debuteerde in 1890 met»The Sin
of Joost Avelingh".
M. M. stierf 4 Aug.
g 1915
g
oP Zonheuvel.
Maartensdi
kgem. in Utrecht, best. uit de
Jo g
dorpen M. en Blauwkapel, de buurten Groenekan en Achterwetering
chterwetering en het gehucht
Nieuweg
wetering aan
de spoorlijn
^
P
J Utrecht—Hilversum;
2528 inw.
gem. in het N.O. der prov.
Maartensdijk,
P
1s Sint,
^ ^
Zeeland eil. Tholen 2827 inw.
in
Maartrevolutie of Maartbeweging,
. 9^
Maart 1848 in verschillende E uro . landen,
,
vooral in Duitschland en Oostenrijk
J> uit> als een
gevolg
Parijs en van
g van de Febr.-revolutie te Parij
g
drangg naar meer staatkundige
^ vrijheid
vrijheid en
opP de regeering
g door de volkeren, en
g
veroorzaakteedurende
eeni agen tijd
J groote
rooie verg
staatsregeling van versch. lan•
gen in de staatsregeling
deninvoerin gen wijziging
g
J g avan grondwetten,
enz.. In ons land had zijJ,hoewel er van een
„volksbeweging" nauwelijks
nauwelijks sPrake kon zijn,
J tot
gevolg dat de Koning(Willem H) het initiatief
nam tot eengrondwetsherziening
gin liberalen zin.
g
Maas(Lat. Mosa, Fr. Meuse een derrootg
ste riv. van ons land,^ ontspringt in het Fr.
dePart. Haute-Marne,^ op
P het Plateau van Langres, wordt na 230 K.M. bevaarbaar, stroomt
door de de art. g
Vos es Meuse en Ardennes,>
komt bijJ Givet in België,
g neemt 1. de Sambre,> r.
dan in ons land,> waar ze r.
de Ourthe op,
P>
de Roer en de Niers, 1. den Dommel opneemt
en
P
vereenig de zich vroe
vroeger
ger bij
J het slot Loevestein
met de Waal tot Merwede. Hoewel de M. veel
minder water heeft dan de RiJ n, is haar bed
nauwer en haar verval sterker, zoodat waterstand en stroomsnelheidrooie
verschillen kung
nen vertoonen (te Maastricht is de spie
Pbgel der
riv. 45 M. boven A. P. te Roermond 15 M.;
bij
stand is haar vermogen
en Maasg
J den laagsten
gte
tricht 45 M 3. bijJ hooge
g standen meer dan
2000 M 3.er
P sec.). Vóór in 1904 de Nieuwe
M.-mond voltooid was, bedroeg het verval in het
0.-W.erichte
deel der M. maar de helft van
g
dat der Waal. Het kwam toen herhaaldelijk
J
voor dat de Merwede het water der beide riv.
niet snelenoeg
a kon afvoeren,
g
^ wat een grooie
opstuwing
P
g van water in de beide riv. met daardijkbreu ten
aanegaard
gaand
gevaar
voor dijkbreuk
P
g
g
g e had. Door de Heerewaardensche overlaat
bij
J Fort St. Andries werd dan water uit de
Waal in de M.elaten
het water der M. stuwde
g
no
nog
b sterker opPen stroomde dan door de Beersche overlaatnabijJ Linden en Beers in het 0.
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van N.-Brabant) door het N.O. deel van N.Brabant in de richting
g Den Bosch Beersche
Maas) en door de Dieze weer naar de M. terug
of door het Afwateringskanaal,
^ den vroegeren
g
g
M.-arm het Oude Maasje
J en verder naar de
Amer. In 1904 is de M. bijJ Heusden door een
sluis afgesloten,
Maasj is veranderd
^ het Oude Maasje
g
een nieuwen M.-mond
, de ter 9sche Maas;• de
Heerenwaardensche overlaat is opgeheven.
De
Pg
Beersche overlaat werkt echter nog
g iederen
winter; wanneer de M.-beddingg
dieper
P geworden
g
zal zijn,
P men dat mettertijd ook deze
J^ hoopt
overlaat zal kunnen vervallen. — De lengte van
de M. is 804 K.M. haar stroomgebied 48 600
K.M2. — Zie ook op
P Nieuwe M. Oude M. en
Mond van de M.
gem. in Limburg,
de Maas
Maasbracht,
g^
^ g
r. oever),ten Z. van Roermond, 1576 inw.
gem. in Limburg,
W. van
Maasbree,
g^
^ g
Venlo, 10 137 inw.
Maasdam,ggem. in Z.-Holland, in het N.O.
van den Hoekschen Waard, aan de Binnengedijkte Maas, 1594 inw.
dijkt
stad
in de Belg.
prov. Limburg,
g,
g
P
aan de Maas, 4717 inw.
Maashees en Overloon,gem. in het 0. van
N.-Brabant, aan de grens van Limburg,ten Z.
van Boxmeer aan de Maas, 1611 inw.
Maasland,gem. in Z.-Holland, ten N. van
Maassluis, bestaat uit het dorp
P M. een deel van
het dorp
Burgersdijk;
P De Lier en het gehucht
g
g
J;
3022 inw.
Maasniel,gem. in Limburg,even ten 0. van
Roermond, 3104 inw.
Maassluisgem. in Z.-Holland, aan de spoorlijn
Rotterdam—Hoek-van-Holland,
10 382 inw. •
J
>
visscherf'
en nijverheid.
nijverheid
P
J^ scheepvaart
hoofdstad der prov. Limburg,
39 572 inw.^ •ggebouwd
op de beide oevers der
P
g. M.
Maas enescheiden
in het ei
eig.
M.,op
P den 1.
g
oever,
P den
> ouderwetsch en nauw,
> en Wijk,
J^ op
r. oever, modern, ruim en fraai gebouwd. Het
brugg de
voorn.lein
is het Vrijthof
•^ de voorn. bru
P
J
Maasbru een massieve steenen dam met 8 bogen
en 155 M. lang• de voorn. kerk de St. Servaaskerk met een forsch standbeeld van Karel den
Groote voor het org el. In de stad een standbeeld van Minckelers(z. a.). Er zijn
Jj vele kloosters >• musea; degglas- en aardewerkfabr.»P
S hinx"
telt 3600 werklieden, die der Société ceramique
q
2000; een groot aantal bierbrouwerijen,branderijen,
Jijzergieterijen,
rijen ijzer
J^ tabaks- en sigarenfabrieken,
g
g
ierfabrieken enz. M. is door spoorwegen
papierfabrieken,
a verP
bonden met Venlo, Aken, Luik en Hasselt. —
Bisschop
(gest.
384) verplaatste
den
P
P Servatius
^
bisschopszetel
van Tongeren
naar M. maar bisP
g
hem in 722 naar Luik.
scho
g
P Hubertus verlegde
Van 1204 tot aan de Fr. omwentelin
•
ag was M.
een condominium van Brabant (later van de
Staten-Generaal) en Luik. De burgers behoorden tot de jurisdictie
af van de Staten óf van
J
denrins-bisschop
P
P van Luik, al naar hun moe-

^
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der tot een van beiden behoord had. Elk souveezijn bug
burgerein had te M. zijn
en zijn
P
J schepenbank
Ook onder de Staten-Generaal heetten
de door hen aangestelde ambtenaren Brabantsche ambtenaren. Zij
altijd Protestant, ) de
J waren altijd
Luiksche natuurlijk
J Katholiek. De bezettingg was
Staatsch. 29 Juni 1579 werd M. door Parma
Aug . 1632
ingenomen, verwoest en uitgemoord
o
) 22 Aug
• een beleg van 2 maanden door Frederik Il en1673 )1748 en 1794 door de
drik heroverd );
langen
tij door de
gen tijd
Franschen veroverd,) in 1830 lan
eng
geblokkeerd. In 1815 definitief als hoofdBelgen
stad derrov.
g
P Limburg gmet Nederland vereenigd.
— In de nabijheid
ligt
g
g de St. Pietersberg.
J
Maatscha i' tot Nut van 't Algemeen,
Maatschappij
^
^bi'J
afk. Het Nut, in 1784est.
door Jan Nieuweng
hugzen; beoogt
g van den verstan^ de verbetering
deli'ken
en maatschappelijken
toestandd
PP J
) zedelijken
J
des volks,bepaaldelijk door invloed uit te oefever nen op
g en het onderwijs,
P
f de opvoeding
J)
en de verheffingg
edelin van volksbegrippen
als van den
zoowel van het arbeidsvermogen
b
levensstandaard der werklieden. Aanvankelijk
J
goede en
trachtte zij
J haar doel te bereiken doorgoed
e geschriften
te verspreiden,
g
) door de
P
g
P
scholen uit den weg te helpen
gebreken der
Pen
g
en
ruimen en door daden van edelmoedigheid
5
te beloonen. ZijJ
andere voortreffelijkedeugden
g
onderdkreeg al spoedig
P op het
P
gg rooien invloed
wijs
J en gaf
g van 1786-1834 45 boeken met 180
verhandelin en over het schoolwezen uit. Het
verhandelinge
of
leden, verdeeld over 306 afdeelingen
•
b
654,
departementen,
P
) bedroeg
g op
P 1 Mrt. 1915: 16 654
vereenigingen.
gingen. De Maatschappij
w.o. 8 vereeni
PPJ telt thans
o. a. 329 volksbibliotheken, 53 bibliotheken voor
jongelieden
jon gelieden en 13 vakbibliotheken,) 4 volksleeszalen) 87 bewaarscholen,) 164 cursussen en inrichtingen van teeken-, ambachts-, reken-, herhas 152
lingsJ ) zang- en gY mnastiekonderwiJ)
b) slöjdspaarbanken
en -kassen, 35 zieken- en begrafenisP
fondsen 24 hulpbanken,
en tal van andere nutP
Bovendien worden in de
ti<ge volksinstellingen.
g
letterkundig en wetengeregeld letterkundige
meeste de
P art. geregeld
schappelijke
voordrachten gehouden.
g
P1^ J
Maatscha ij van Weldadigheid,
Maatschappij
g in^ liefdadige
9
stelling)in 1818 opgericht
door ggraaf Van den
P^
zich ten doel de verbeterin g
Bosch(z. a.),7 verbetering
van den toestand der volksklasse te bevorderen
doorplaatsing van de haar toevertrouwde huisGere
Geregel
geld wordt arbeid
^gezinnen en personen.
P
voorn. veldarbeid, terwijl tevens e•
gen te bevordebelange
tracht wordt hun zedelijke
J belan
•
De Mij.
op
g
P de kot richtte achtereenvolgens
loniën Frederiksoord (z. a. )Wilhelmina'soord en
WillemsoordOveri'sel
. In 1822 werden in de
J
gem.
Norgde 3 koloniën Veenhuizen gesticht,
) in
^
g
1820 de Ommerschans. Deze beide zijn
J in 1859
rijkovergegaan.
bedelaarsgestichten aan het rijk
als bedelaarsgestichten
^a
Aan oppassende
arbeiders geeft
de Mij.Jgelegeng
PP
^ b
heid eigen boer te worden. Verder bestaan er
mandenmakeri•J en ) tuin- en landbouwscholen enz.
De koloniën der Mij.
J tellen samen ruim 2000

zielen. Beschermvrouw is H. M. de Kon.-Moeder.
Macao,^ sedert 1557 Port. nederzetting
g op
P een
schiereil. van het tot de
Chin.Kwan g
P rov.
toeng behoorende e il. M.
aan den mond der
M.,
Kantonriv.,
Kantonriv. met verscheidene bijbehoorende
eil.
J
12 K.M2. 75 000 inw. — Stad M. zetel van den
Port. ^gouv.) • invoer van opium; uitvoer van thee
en. zijde.
De vroegere
beteekenis van M. als midJ
g
delPunt van den 0.-Aziat. handel is verdwenen
door de openstelling
P
g van Hongkong
g ge. a. havens.
Macarsca, stad in Dalmatië, ten W. van Rag usa) 12 000 inw.
Macaulay, Thomas Babin ton lord, Eng. staatsman eneschiedschri'ver,
geb. 25 Oct. 1800 te
g
)g
J
Rothley
Y Temple;a dvokaat;) 1830-47 lid van het
Lagerhuis,
bogen Raad
g
^ 1834-38 lid van den Hooge
Calcutta en gouvern. van Agra; 1839-41
min. van oorlo
met
g) 1846-48 rijJ
plaats en stem
in het ministerie; in 1857 pair;
)
P )
1852 weer lid van het Parlement;
)gest. te Kensington 28 Dec. 1859. Hij
y
))
J schreef o. m.: „History
of England from te accession of James II"
(5 dln.) 1849--61 .
, koning van Schotland 1040-57
Macbeth
zijnmededinger
maakte zich door moord opP
zijn
g
Duncan 1 in 1040 meester van den Schotschen
troon;
) werd door Macduff
ff en Malcolm(zoon
van Duncan) in 1057 bij) Lumphanan
overwonP
nen enedood •) held van een treurspel
P van Shakespeare en van een opera
van Verdi.
P
Maccabaeën »Hamers" , familie van Joodsche helden, zoo ggeheeten naar Judas Maccabi,,
een zoon van Mattathias, uit heteslacht
der
g
Hasmonaeën. Judas streed vanaf 167 v. Chr. met
een bende dappere
om zijn.
PP geloofsgenooten
g
b
J volk
van het juk
der Gr. koningen
van Syrië
te beJ
g
Y
vrijden.
Na Judas' dood (160) voltooiden zijn
zij
J
Johannes, Jonathan en Simon in korten
tijd het herstel van den Joodschen staat (135).
Onder Simons zoon Johannes Hg rcanus 1 135—
105 bereikte de staat het toppunt
van macht;
PP
zijn
aan
J zoon Aristobulus I nam den koningstitel
g
105. De dynastie
ging te niet met Aristobulus
Y
III (35),nadat in 63 het rijk door de Romeinen veroverd was, en werd uit geroeid door
Herodes den Groote. Deeschiedenis
der M.
g
vormt den inhoud van de tweebi•
) belsche boede Protest. apocrief geacht,
ken der M. door P
)
g
door de Kath. voor kanoniek gehouden. Een
derde boek bevat berichten over de Jodenvervolg ing te Alexandrië onder Ptolemaeus Philopater , een vierde vermaant, onder herinnering
aan de M. tot een vroom leven.
geb.
MacClellan^ George
9 B inton
^ Am. ggeneraal,)g
3 Dec. 1826 te Philadelphia ;• bij
J het uitbreken
van den Burgeroorlog
der
g
a in 1861 gen.-majoor
J
^
landweer van den staat Ohio, na het aftreden
van Scott ooPP
pperbevelhebber van het leger
der
^
Unie) • versloeg
g Lee 1 6 en 17 Sept.
P 1862 bi'J
Antietam, maar
werd, wijl hijJzijn
zijnoverwinningg
) wijl
niet doorzette,) 17 Nov. van het kommando ontheven;) gest. 29 Oct. 1885 te Orange
g (N.-Jersey).
Y

MACCLESFIELD—MACEDONISCHE OORLOG.

189

Cheshire nen het tot eenprovincie. Na 395 n. Chr. kwam
, stad in het raafsch.
Macclesfield
g
g
Eneland)
in het W. van Engeland
35 000 inw.;^ textiel- het aan het 0.-Rom. rijk
J^in de 14e eeuw onder
de heerschappij
PPJ der Turken^ en vormde tot vóór
MacClintock,r Sir Charles Leopold,
p ^ Eng.
g zee- de Balkan-oorlo bgen de T. wilajets Saloniki en
vaarder
1819 te Dundalk, ondernam in ten deele Monastir en Kosowo. Sinds 1895 bijna
^ geb.
g^
J
1848-49,> 1850,> 1852 en 1857 expedities
naar den jaarlijks
P
jaarlijks opstanden
tegen
tegen de regeering;
P
^^ door
g
Arktischen Archipel
van Amerika om Franklin tusschenkomst van Rusland en Oostenrijk
Oostenrij werd
P
te zoeken, waarbij
bewijze van
sultan in 1903 tot verbetering
J hij
J de zekere bewijzen
g in het bewind
•
dood vond; werd in 1877 vice-admiraal, in genoodzaakt. Door een vlootdemonstratie dwon1883 admiraal,gest. 17 Nov. 1907 te Londen.
Mo
endheden in 1905 een interMogendheden
g de rooie
g
MacClintock-eiland eil. in de N. IJszee ten nationale controle op
P de finantiën in M. af. Na
Z. van Franz-Joseph-land.
den Balkan-oorlog
gbij
deed Turkije bi' den vrede
P
MacCluer, zeeboezem aan de N.-W.-kust van Londen (30 Mei 1913) afstand van M. dat
9 olf
van Nw.-Guinea.
bij
J den vrede van Boekarest (10 Aug.
g 1913)
Sir Robert John le Mesurier,^ Eng.
MacClure,
^
g verdeeld werd tusschen Griekenland, Servië en
zeevaarder,ggeb. 28 Jan. 1807 te Wexford Ier- Bulgarije,
g J^ waarbij Bulgarije een veel kleiner deel
land • drong
in den kree b7
het had verland.
P een expeditie
g
g in 1850 op
P
g
Arkt. Archipel
Balkan-oorlog
Macedonische Oorlog of Tweede
g
P van Amerika,1 van de Behringstr.
9
uit door tot de Melville-baai (26 Oct. 1850) en (zie op
9 D e onderhandelingen
g
P Balkan-oorlog).
vond daarmee de zoo langgg
gezochte N.-W.-door- tusschen de Turken en de verbonden Balkanvaart, werd na 3 overwinteringen door een red- staten te Londen waren nog
no^ langg niet beëindings-expeditie bereikt in de Prins van Wales- dig^
d toen er reeds een heele reeks conflicten
straat ^g
• est. 18 Oct. 1873 te Portsmouth.
ontstonden tusschen de verbondenen onderling.
.Etienne Jacques
Joseph
rooie aan Macdonald,
p Alexandre, Bulgarije
q
^
g J meende op
P ggrond van het groot
hertog van Tarente, Fr. maarschalk,
geb. 17
dat hetenomen
had in de gevechten
^g
g
g
Nov. 1765 te Sedan, uit een Schotsch bgeslacht
Kirk-Kilisse Loele Boerg as ^ Adrianopel)
aanA
door zijn
zij
sPraak te kunnen maken opPhet leeuwendeel van
g
trad vroeg
b in het Fr. leer
b verwierf
)
in den slagg
bij JWagram
(1809) den Macedonië en op
wat wrijving
af met
A Saloniki,rg
g
maarschalksstaf en den hertogstitel,
^ werd in de Grieken. De stichting
g
g van het koninkrijk
Albanië had de Serviërs beroofd van eenroot
1813 door Blucher aan de Katzbach verslagen
g
g
werd in 1814 door Lodewijk
gebied
langs
langs de Adriat. Zee,^ dat zijJ voor zich
^ X V Ill tot pair
P
g
begeerd
zij
hadden
en
zij
eischten
dienovereenkomstig
verheven diendeedurende
de
Honderd
Dagen
g
g
g
alsewoon
grenadier,
werd in 1816 kanselier eenrooier
deel van Macedonië dan aanv. overg
g
g
van het Legioen
van Eer,^g
est. 25 Sept.
was. Bulgarije wilde van geen tonP 1840 0op eengekomen
g
gg
het slot Courcelles bijJ Guise.
cessies weten. Als nieuwe mededinger
naargeg
• reeds
Macedonië^ landschap
P ten N.O. van Thessalië biedsuitbreiding trad nu ook Roemenië op P^
grens,
zijn verlangen
op
g had dit land zijn
g te
^ de Ol
Y m- vóór den oorlog
P het Balkan-schiereil. D e Z. g
om in de DobroedsjaJ een betere
is steeds dezelfde kennenegeven
P us en het Kamboenia-geb.,
g
g a
en waarin de stad Silistria
gebleven,
ebleven overigens
heeft zich de grens
voorn. g rensregelin
g
g
^ g te kri'Jg
naar het N. en 0. belangrijk
zijn. Terwijl
zou zijn.
Terwij nu de verbondenen
g J gewijzigd
g Jg^• vruc ht - begrepen
^P
baar,^J
rijk aan mijnen
er reeds over eenseworden
waren den
mijnenen natuurvoortbrengselen.
•
g
g
gent welke deze 10 Juni
Grootste riv. de Haliacmon Vistriza Axios Czaar om arbitrage
g te vra b
mop (Stroema). Hoofdst. waren had aangeboden,
(Wardar), Strymon
^ trachtten 25 Juni 1913 Bul g.
g
g
achtereenvolgens Edessa, vanaf Archelaus: Pella, troeP en zich biJ verrassingmeester te maken
bijna
oorlog
bijn
onder de Rom. Thessalonica. De Macedoniërs van Serv. stellingen,
waardoor
de
oorlo
g
g ^
waren waarsch. niet stamverwant aan de Grie- onvermijdelijk werd. Griekenland schaarde zich
ken. Als eerste koning
g van M. wordt Perdiccas I aan dezide van Servië, Roemenië verklaarde
genoemd (omstr. 700 v. Chr.). Alexander 1(498 3 Juli datzelfde te zullen doen. Het eischte de
als nieuwe grens.
De
—454) werd in 493 v. Chr. door de Perzen lijn
J
g
J Toertoekai—Baltsjik
. regeering
den o P onderworpen,
slag
J Pla- Bulg
g bij
g
g
g verklaarde zich tegen
A ^ maar in 479 na den sla
taea weder vrij.
vrij Perdiccas 11(448-413) stond marsch van Roem. troefen niet te zullen verden
h en oorlog
zijd der zetten. Ook Turkije wenschte van de gelegenheid
e Pelo ponnesisc
og aan de zijde
g
Spartanen
• Archelaus(413-399) toonde zich een terof
P iteeren en eischte een gunstigergrensg
P
g g
zijde
Bulgarije
voortreffeli k vorst; Philippus 11(359-336) regeling. Bul
g J werd aldus van alle zijden
en verkeerde in een uiterst hachemaakte zich door den slag
g bijJ Chaeronea van Grievijandelijkheden
positie. 29 Juni namen de vijandelijkheden
kenland meester • zijn
J P
J zoon Alexander(336-323) li'ke
een aanvang
eenerzijds
verhief M. tot middelpunt
van een wereldrijk.
J en
g tusschen de Bulgaren
g
P
J
anderzijd en wel over
de Serviërs en Grieken anderzijds
Na zijn
J
J dood werd M. een der Diadochenri'ken
front van 200 K.M.ebied
van Istip,
het had echter door de snelle wisselings van heerg
P^
lijde en werd aan het Doiran-meer en van de kust tusschen de
schers en talrijke
te lijden
g
J oorlogen
onderworpen
(in 197 slag
C noscePha- Stroema en Kawala). 1 Juli ontwaPenden de
•
P
g bij
J Y
b Pydna)
• in 146 maakten de Romei- Grieken de Bu . bezetting
lac 168 bij
g van Saloniki. De
Y
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Bulgaren
leden tegen
tege de Grieken 5 Juli de
g
nederlaagte Kiltisj
( N. van Saloniki),
Jten
tegen
de Serviërs te Istip
g
P (8 Juli). 10 Juli ver klaarde Roemenië Bulgarije
g J den oorlog
g en bezette zonder tegenstand
het betwiste gebied
in
g
g
de Dobroedsja.
J Varna en Roestjoek
J werden mede
bezet 20 Juli had de Roem. cavalerie reeds de
Balkan-Passen tusschen Sofia en den Donau bezet. Ook het T. leer
ng den veldtocht
g begon
bezette 15 Juli Rodosto, 16 Juli Kirk-Kilisse,
20 Juli Adrianopel.
Een Gr. eskader bezette
P
25 Juli Dede-Agatsj
Dede-A ats',
J 27 Juli behaalden de Grieeen overwinning
g aan de Stroema. Inmiddels had czaar Ferdinand 21 Juli een waeenstilstand met al de verbonden statenevraa
gd
g
aan koning
g Karel van Roemenië en 30 Juli
begonnen
de vredesonderhandelin
gen te Boekavredesonderhandelinge
lt
die 10 Aug.g tot den vrede van Boekarest
leidden. Deze vrede bestond uit een reeks van
verdragen: 1 0. Het Roem.-Bulg.
g^ waarbij
g verdrag,
Roemenië de verlangde
grenslijn
J
g
g
J Toertoeka'-Balts'ik
t (nauwkeuriger
g Ekrene) kreegg •; de ves tingwerken van Roestsoek
Roestsjoe en Choemla moesten
g..2 jaar^
gesloopt
P zijn.
J n. — 20. Het Bulg
Serv. verdrag
vast,^ waarbijJ
g
g stelde een grens
Egri-Palanka
en het Plasjkawitza-geb.
g
J
g Servisch,
Stroemnitza echter Bulg. bleef. — 30. Het Gr.Bulg.
vast, vanaf Klath
g verdrag
g stelde een grens
g
ten N. van Doiran) ten N. van Demi-Hissar,
Seres, Drama en langs
g Xanthi naar de Ae bgeïsche
Zee. — 40. Het Gr.-Serv. verdrag
g stelde een
grens vast vanaf Klath tot aan het Isba-meer
g
waardoor Monastir Servisch werd. -- Bulgarije
^ J
verloor hierdoor eenroot
deel van Macedonië,
g
waarvan het bezit de nationale wensch der Bularen was.en
— Nu konden de onderhandelingen
b
Turkijeopnieuw
P
met Turkije
beginnen.
Bulgarije
g
g J sloot
29 Sept.
P 1913 vrede met Turkije,
J^ dat de in den
Maced. oorlog
P^ enz.)
g bezette streken (Adrianopel,
behield; derensli'n
g
J liep
P van Enos aan de
Aegeïsche Zee tot kaapP Koeroe (S.-Stefano) aan
de Zwarte Zee. De definitieve vrede tusschen
Servië en Turkije
Turkije werd 14 Mrt. 1914 gesloten.
g
Met Griekenland vlotten de onderhandelingen
g
niet; de Mogendheden
moesten tusschenbeide
g
komen doch moesten toestaan dat Griekenland
de bezette eilanden (Mytilene, Lemnos, enz.)
behield, met uitzondering
g van Imbros Tenedos
en Castelloriza, welke echter niet versterkt zouden mogen
worden. Turkije
g
J heeft hierin berust,
den afstand echter nooit officieel erkend. —
Voor Albanië zie men op
P dat land en in het
Supplement.
p^
Macerata, hoofdst. der Midd.-It. p rov. M.
(2816 K.M2. 257 000 inw.),23 000 inw. ; oude
hoogeschool,
rechtseen
t
^ggest. in 1290,^ nu noggalleen
kundige
g faculteit.
g
Machiavelli,
Machiavelli Niccoló^ t. staatsman en geschiedschri'
,geb. 3 Mei 1469 te Florence;; in 1498
J ver
kanselier van den Raad der Tienen; hem werden
diplomatieke zendingen
di
gewichtigeP
g toevertrouwd;
in 1512 verdacht van medeplichtigheid aan een

samenzwerink
de Medicis en gevangen
g
gtegen
g
g gezet enefolterd
•^ later kreegg hijJ weer vee
veel ing
vloed in zijngeboorteplaats;
est.
g 22 Juni 1527
J
te Florence; hij
een »Istorie
J schreef blijspelen,
JP
florentine 1215-1492" (1532); het meest bekend
zijn
zijn politieke geschriften
Discorsi" 1531
g
J zijn
en vooral Il Principe"
De Vorst", 1535),
waarin hij, om de verdorven It. staten te redden,
een onbeperkte,
gronde
^ alleen opP verstandelijke
gdJ
slagen berustende vorstenheerschappij
PPJ aanbeveelt
(vandaar Machiavellisme
wet der
, de aan een
g
moraalebonden
staatkunde). ZijJ verwekten een
g
bijv.
v
zeer rijke
literatuur; Frederik de Groote bij
J
een Anti-Machiavel".
r^
machinekanonnen,
Machinegeschut,
, automa9
tisch vuurwapen
van minstens 3.7 cM. kaliber,
P
naar hetzelfde be
beginsel
ginsel als het machinegeweer
g
g econstrueerd.
Machinegeweer, automatische mitrailleuse,
vuurwapen
met één loo P, g eeft automatisch tot
P
600 schoten in de minuut, werkt door den terugg
stoot minder vaak door de directe beweegkracht
van het buskruitg^
as heeft het kaliber van een
gewoon ggeweer,
bijJ 250
P
g
^ waarvan de patronen
zijnbevestigd;
tegelijk
g
P banden naast elkaar zijn
J op
de looP,in een buis evat
wordt met water
g
door Maximgeconstrueerd
afgekoeld; het eerst
g
Maximmitrailleuse .
in
dorp
Sjedlez
Maciejowice,
J
P in het gouv.
g
^
1
Russ.-Polen tusschen Boeg
g en Weichsel; hier
leed Kosciuszko 10 Oct. 1794 de nederlaag.
g
Aeneas baron,> Ned. staatsman
Mackay,
Y^
(anti-revol.),^ geb.
1838 te Nijmegen;
g
J a ^ in 1862 in
de rechtenegepromoveerd
romoveerd te Utrecht; was van
1865-88 in verschillende betrekking en werknaam bij
rechterlijk macht te Arnhem en
J de rechterlijke
1876-88 lid der Tweede Kamer, >1884
—85 voorzitter; in 1888 belast met de vorming
van een ministerie(ministerie-M., 21 Apr.1888
wegens den uitslagg
—21 Aug. 1891
afgetreden wegens
^ ;g
verkiezin
der
g en die in het nadeel der rechterzijde uitvielen); 1888-90 min. van Binnenl.
zijde ;s 1890-91 min. van Koloniën; 1891-1905
opnieuw lid der
Tweede Kamer (voor Kampen,
P,
dat in 1905 een liberaal afvaardigde); van 1901
—05 tevens voorzitter; van 1907-09 lid van den
Raad van State;
^gest. in 1909.
MacKees ort stad in den staat Pennsylvanië
MacKeesport,
Y
in het N.O. der Ver. Stat.; 43
> 000 inw. ; ijzerJ
en staal-industrie.
Mackenzie. 1) Riv. in het N.W. van Canada,
ontspringt uit de naar het Groot Slavenmeer
vloeiende bronriv. Athabasca en Peace River,
neemt 1. de Liard en de Peel-River op,
P^en r. de
Groote Berenrivier, is 4600 K.M. lan g en mondt
uit in de N. IJszee; stroomgeb. 1 660 000 K.M2.
in 1789 door den ontdekkingsreiziger Alex.
Mackenzie ontdekt. — 2) Territorium van Canada, 1 456 000 K.M2. ; 5000 inw.
Mackenzie, Sir Morell, Eng . keelspecialiteit,
geb. 7 Juli 1837 te Leytonstone
(Essex), arts te
Y
g
Londen
Londen, behandelde in 1887 den D. kroonprins,
P
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den Tateren keizer Frederik 111 overt. 3 Febr.
1892 te Londen.
president
der Ver. StaMac Kinley,
Y^
P
ten^g
geb. 29 Jan. 1844 te Niles (Ohio); in 1876
Afgevaardigden
als republikein
in het Huis van Afgevaardigden
P
der Ver. St.ekozen
zij
g
^waar hijJOct. 1890 zijn
tariefwet voorstelde;• in 1892
P
gouverneur van Ohio,
^ in 1896 en in 1900 g e g
kozen totresident'
^volgde
g in die betrekkingg
een imperialistische
Sept 1901 te
P
Ppolitiek;
^ 6 Sept.
door een anarchist zwaar gewond; est.
^
14 Sept.
P 1901. Gedurende zijn
J bestuur werden in
1898 de Sandwich-eel.—
g eannexeerd en 20 Apr.—
Pr
10 Dec. 1898 de oorlog
met Spanje gevoerd,
gg
waardoor Cuba en Porto-Rico, Guam en de PhiliPPJ
i•nen aan de Ver. Staten kwamen.
Mac-Mahon, Maria Edme Patrice Maurice
van Magenta,9
graaf van, hertog
Fr. maarschalk,>
g
geb. 13 Juni 1808 op
^
P Sully
Ybij
J Autun, uit een
Ierscheslacht
• ^diende tot 1855 in Algiers,
verg
^
overde alsoopperbevelhebber
van het 2de korps
PP
P
van het Orientleg er den Malakow stormenderhand; besliste 4 Juni 1859 den slag
gbijJ Magenta
g
in den It. oorlog;
van
g ^in 1864 gouv.-generaal
g
g
Algiers; in den Fr.-D. oorlogg 1870-71 opperPPer
bevelhebber in 0.-Frankrijk;
J^ 6 Aug.
g 1870 bijJ
Sept. bijJ Sedan gewond
en
Worth verslagen; 1 P
^
krijgsgevangengemaakt;
emaakt •kreeg
kree 11 Apr.
P 1871
weer het opperbevel
over het leger
ger vanVer
PP
sailles en bedwong
der Commune.
b den opstand
P
Na den val van T hiers 24 Mei 1873 totresiP
dent der republiek
gekozen,
^ nam hijJzijn
P
g
Jj ontslag>30 Jan. 1879, toen de republ.
partij
P
P J de
overhand kreeg;
g ^ gest. 17 Oct. 1893 op
P het kasteel
La Forest bijJ Montargis.
g
Macon stad in het depart.
Mâcon,
P Saone-et-Loire a
aan de Saone in het 0. van Frankrijk
J^ 20 000
inw. -- M ac o ns stad in den staat Geor
gië in het
Georgi
der Ver. Stat., 41 000 inw.
1500
Macquarie-eiland,
q
^ Eng.
g eil. in Polynesië,
Y
K.M. ten Z.O. van Tasmanië, behoorende tot
Tasmanië, 440 K.M2 . onbewoond; rijk aan zeehonden.
Macrinus, M. Opellius, Rom. keizer (zie Rome,
Geschiedenis).
Madách Imre, Hong. dichter, geb. 21 Jan.
1823 te Alsó-Sztre
^ •gest
est. 5 Oct. 1864 te
g ova
des
Yarmath • schreef :»De Tragedie
^
Menschen"
Menschen", lyrische gedichten
en treurspelen.
g
P
eil. in den Ind. Oceaan; Fr. koMadagaskar,
g
lonie^ van de 0. kust van Z.-Afrikagescheiden
g
door het 370-1000 K.M. breed Kan. van Mozambiq ue • met de kusteil. Ste.-Marie de M.
e. a.) 585 300 K.M 2. De kust is in het N.O. en
N.W. rijk
vlak •; hoofdgeb.
hoofdgeb
g
J aan baaien, ^overigens
het midden (het Ankaratra-geb. in den Tsiafa'avona
2607 M. in het 0. naar de kust met
J
rijke riv. aan de
moerassige
belangrijk
g inzinkingen; belan
of St. VincentW.-zijde (Betsiboka,^ Mangoka^
riv. • klimaat aan de kusten tropisch
en voor
P
Europeanengevaarlijk,
in het binnenland^ eEuro
P
zond;1
rijk aan delfstoffen;
eigenaardige lantenJP
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en dierenwereld. De bewoners, 3 105 000MalaMalagsjen
assi's Madagassen,
of Mala
s'en
gassi's,
aJ
g
^ Malagasjen
g Maleisch ras
g
J meerendeels van gemengd
heerschende ras de
Hova's),in het W.
een Negertype met
•/i
^
PPen
: Kaff erei enscha
(Sakalawa's).De taal
der inboorling en het
Malagassi r behoort
tot den Mal. taalstam. De handel,
vroeger voor de helft
in Eng.
g handen, is
steeds meer aan
gekomen.
Frankrijk
Frankrijk gekomen
oores. 103 K.M.,
Spoorw
telegraaflijnen
6872
g
J
K.M. Hoofdst. Antananarivo.
Geschiedenis. De
stam der Hova's
heerzijn
927. Madagaskar.
Rijstg
J
J st- breidde zij
stamP ende Hova-vrouwen. scha
i' sedert 1813
PPJ
onder Raddma I biJ•
na over 't g eheele eil. uit. Raddma,
P
^ die Europ.
zeden en het Christendom voorstond, werd door
deze,
zijn
gemalin Ranavdlona in 1828 vergiftigd >• deze
J g
een vijandin
der Europeanen,
1 heerschee daarna
P
J
met bloedig
despotisme.
Haar zoon en opvolger
g
P
(1861) Raddma II werd in 1863 vermoord om
zijn
og^hijhij werdPge
J bevorderen der beschaving;
volgd
zijn gemalin
g
Rasoherina die 27 Juni
g door zijn
1865 met Engeland
een handelsverdragg sloot, en
g
deze in 1868 door een bloedverwante, Ranavddeel van den
lone 11 die in 1869 met eenroot
g
adel overging
^ g tot het Christendom. In 1883 deden
de Fr. anschen opnieuw
hun aanspraken
op
P M.
P
P
elders bezetten Tamatave,
gelden,
> konden echter niet
verder voortdringen en sloten in 1887 met de
Ranavdlona III
sedert 1883 regeerende
koningin
g
^
een verdrag,
P
g^ waarbij M. onder Fr. rotectoraat
kwam. In 1895 ondernamen de Fr. een nieuwe
Duchesne, veroverden
expeditie
onder generaal
P
g
de hoofdstad,
^ wat aanleiding
gggaf tot het erkennen van het Fr.rotectoraat.
In Jan. 1896
P
werd AL. een Fr. kolonie, die door een ouv.generaal bestuurd wordt; in 1897 werd de koning
in afgezet
afgeze en verbannen, eerst naar Réulater naar Algiers.
g
der Magdalena-eil.,
La,
Maddalena,
g
^ grootste
g
^
in de Straat van Bonifacio, ten N.O. van Sardinië, 20 K.M2.; met uitstekende haven.
prov. Caserta in
stad in de It.P
Maddaloni,
^
Cam anië ten N.O. van Napels,
Campanië,
P . 20 000 inw. •>
naar den slottuin van Caserta.
waterleiding
Made - en - Drimmelen,ggem. in het N.W. van
N.-Brabant aan de lijn
J Bosch—Lage-Zwaluwe,
g
4769 inw.; best. uit de doren
M. en D. de
P
buurten Oude-Kerk en Oud-Drimmelen en het
gehucht Standhaze.
Made in Germany
g „vervaardigd
g in
Y (Eng.
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Duitschland" handelsmerk, dat volgens de Eng.
wet ter beschermingg van handelsmerken van 1887
de uit Duitschland ingevoerde
artikelen moeten
g
dragen^ voor zoover zijJ althans van beteekenis
zijn
J voor den Eng.
g handel.
Madeira Port. eil. aan de W.-kust van Afrika
vormt met het eil. Porto Santo (2400 inw. en
de kleine Woestijn-eil.
Woestijn-eil Ilhas Desertas) een Port.
het distr. Funchal (815 K.M2.
K.M2., 151 000
P
inw. •^ bergachtig
a (Pico Ruivo 1847 M.^ vulkag
nisch • ontzaglijke
keteldalen en diep
g J
Puitgeholde
^
rivierdalen steilegJ
oevers; zacht en gelijkmatigg
klimaatemidd.
temp.Paan de Z.-kust 18 80 C. >
g
der lucht daardoor heilzaam
g
g root vochtgehalte
voor longlijders.
Zeer vruchtbaar,^ vooral wijn
wij
g J
verder mais,granen,
bataten,
Europ.
>
g
P
vruchten ananas, bananen, koffie; de handel is
in Eng.
g handen; hoofdst. Funchal. — M. is in
1419 door Portugal
gekoloniseerd,^ behoorde van
g g
1580-1640 evenals Portugal
g aan Spanje; sedert
1836 onder rechtstr. bestuur van Portugal.
g
zijriv. van de Amazone-riv. ontMadeira, zi'riv.
staat uit de riv. Mamoré, Guaporé
en Beni, is
P
3200 K.M. lang,2,7 K.M. breed en mondt niet
ver van SeraP in den Braz. staat Alto Amazonas
uit; stroomgebied 1 158 000 K.M 2. Stroomversnellip gen maken de M. tusschen 9 en 12 0 Z.Br.
370 K.M. ver onbevaarbaar ; er wordt daar nu
een spoorweg
om het
P
glangs
g de rivier gebouwd
g
verkeer mogelijkte maken.
art. Nord,
depart
Madeleine,^ La,^ stad in het Fr. de
van Rijssel,
16 000 inw.
J
wespen,
mu g Maden,
Maden insektenlarven,> van bijen,
P ^
J ^
gen^
en vliegen,
a
a met een week, wormvormig
^
lichaam, zonderooten;
sommige,
als die der
P
g
horzels
, zijn
J zeer lastig voor het vee en leven
in de neusholten der schapen
en onder de huid
P
der koeien, soms ook in de huid der menschen.
— Ook naam van den ingewandsworm
(Oxyuris
^
g
vermicularis , die soms zeer talrijk
J bijJ kinderen
in den endeldarm voorkomt.
Madero. Zie op
P Mexico, Geschiedenis.
Madioen^ residentie op
P 0.-Java tusschen Soerakarta in het W. en Kediri in het 0. ,g
grenst
g
ten N. aan Remban
a en ten Z. aan den Ind.
Oceaan, 5874 K.M 2. 1 349 472 inw. ; in het Z. en
W. bergachtig
b
b 1 in het midden en Z. is de bodem
het vruchtbaarst. Voorn. bergen:
g Goenoen bg Lawoe (3254 M.),G. Mangoetas (1554 M.),G.
Pandan (900 M.) en Wilisgeb. (2551 M. djatien ander hout;^ warme bronnen. Vroeger
g vormde
M. met Kediri een deel van het rijk van Mataram; na den Java-oorlogg van 1830 werden deze
gewesten door de inl. vorsten aan ons afgestaan.
g estaan
^
— De hoof d
aan de Madioen-riv. en aan
A I. M.
de spoorlijn
1^ heeft 22 814
P
J Soerakarta—Soerabaja,
inw. w.o. 922 Europ.
P en 1827 Chineezen.
Madison. 1) Stad in den staat Indiana in het
N.O. der Ver. Stat., aan de Ohio, 7800 inw. —
2) Hoofdst. van den staat Wisconsin in het N.
,
der Ver. Stat. ten W. van het Michi anmeer
g
26 000 inw. ; staatskapitool,
P
^ hoogeschool.
g

der Ver. Stat. van
Madison: James^ 4e pres.
P
Amerika1809-17 geb.
,g 16 Mrt. 1751 te Port
Conway
werd in 1780
1
Y Vir ^inië ; rechtsgeleerde,
g
lid van het Continentaal Congres in 1801 staatssecretaris in 1809resident
•^ onder zijn
zij bestuur
P
1812-14 de oorlogg met Engeland
(Tweede
g
Onafhankeli'kheids-oorlo
Onafhankelijkheids-oorlog)
Pplaats,
^ hij
J werd in
1813 herkozen, trok zich 4 Mrt. 1817 terug; gest.
28 Juni 1836 te Montpellier
Virginië .
P
Hindoe-rij
ja ait
Mad! ap ahit of Mad1p
^ voorm. Hindoe-rijk
PJava, dat reeds in 840 bestond en waarvan
de bevolking
g in 4 kasten verdeeld was. De Javanen werden door de uit Hindostanekomen
g
veroveraars aanv. buiten deodsd.
gemeenschapP
g
gehouden,
laagst kaste (der Soe^ later tot de laagste
g
gerekend.
Onder de Hindoe-vorsten reg
g eerde Java over 28 kleinere volken in nagenoeg
g g
deeheele
tegen.
0.-Ind. archipel.
g
a
P De hoofdst.
heette eveneens M.,
M. de bouwvallen ervan liggen
gg
in het regentschap
(Soerabaja).
Het
P Modjokerto
Ja H
g
J
ging
rijk
tengevol
a onder tengevolge
Jjk M.g
g van de verbreiding
a van den Islam opP Java,^ de val ervan
moet waarsch.esteld
worden tusschen 1515-21.
g
eil. ten 0. van Java, zelfstandige
Madoera,
^
g
^
residentie 5406 K.M 2. 1 493 289 inw. w.o. 612
EuroPeanen en 3085 Chineezen. De bodem bestaat uit mergel
^ en mergelachtigen
b kalksteen en
g
is heuvelachtig
Vischg zonder hooge
g toppen.
PP
van st veeteelt,> landbouw,>g
vangst,
ouvernements-zoutwinni . De bevolkin g Madoereezen die zich
van het eiland uit ook over Java heeft verbreid,
is kleiner maar forscherebouwd
dan de Jag
vaan krachtiger en zelfstandiger, maar tevens
slordiger. Stierenwedrennen en -gevechten zijn
er bijzonder
in zwang.
g Hoofdst. is Pamekasan oop
J
de Z.-kust. — M. behoorde vroeger
tot het rijk
g
van Mataram en was verdeeld in drie regentg
schappen
: Bangkalan,
^ Pamekasan en Soemenep.
P
PP
g
Na de oorlogen
der 0.-I. Compagnie met Matag
ram kwam ook M. onder haargezag
g g en ressorteerde onder Soerabaja. Het zelfbestuur der
Madoereesche vorsten werd meer en meer vervangen
door dat van het Ned. gouvernement
en
g
g
thans staat M.eheel
onder ons rechtstr. gezag.
g g
g
meesteres" naam voor
Madonna It. mijn
»iJ
de Maagd
g Maria; in de beeldende kunst degeschilderde of gebeeldhouwde voorstellin bg van
Maria met het kind Jezus, ook wel met heiligen.
g
Beroemde M.-schilders: Giov. Bellini, Correggio,
99
Titiaan, Raf f eël, Murillo.
(prov.) van Eng.-0.Madras,^ Ppresidentschap
^
P P
Indië (367 064 K.M 2. 41 405 000 inw.; met de
vazalstaten 392 881 K.M2 . 46 217 000 inw. • verdeeld in 22 Eng.
^ distr.(inbegrepen 3 afz. bestuurde reg entsch. ^ vereenigd
g in vijf divisies en
vijf
vazalstaten: Trawankoer,^ Kotsji,
J^ PoedoekatJ
tas Ban g
ana Palli en Sandoer. — De hoofdst. M.
M.,
aan den Ind. Oceaan,^ op de kust van Coromandel1 519 000 inw.^ • bestaat uit het Europ.
fort
P
St. George,
g ^ de door de inboorlingen
g bewoonde
Zwarte Stad en de voorsteden; zetel der re geering
(sedert 1857),^P
polytechn.,
theol.
Y
g ^hoo eschool
g
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en landbouwscholen. Industriekatoen- i glasen
g
lederwaren; suikerfabrieken, aardewerkfabrieken,
zoutziederijen).
— M. was de eerste Eng.
J
^ vaste
nederzetting in 0.-Indië 1639 sedert 1653 een
nederzettin
presidentschap.
.
P
Madre austral,^ L a 9 una de la, haff aan de
N.-O.-kust v. Mexico, 180 K.M. lapg^tot 30 K.M.
breed, door vier eil. van de zeeescheiden.
g
S an é en van depprov.
Madrid,
^ hoofdst. van PJ
M.(8002 K.M2 . 878 000 inw.); aan de Manzanarel 600 000 inw. 655 M. boven den zeel .;
vastelandsklimaat met hooge
g tem Peratuursverschillen;
^ 29
> meer dan 900 straten, 76 pleinen,
P
wandelparken
(El Prado en het park
van M.,
P
P
Buen Retiro). Kon.aleis
(1834,^ met kostbare
P
schilderijen),bibliotheek, museo del Prado, natuurk. museum, sterrenwacht ; centrale hoo e,
school> enz. Industrie (tabak,> sigaren,
^ tapijten,
g
PJ
porcelein en leder). Voor
g oud- en zilverwerken^P
den handel als middelpunt
van het SP
. spoorP
P
wegnet van belang.
g — M. wordt in 930 als een
voorpost
van Toledo onder den naam Majoritum
voor
P
^
enoemd
^ sedert 1561 de residentie der koningen;
g en
vredesverdragen
in 1536 tusschen Spanje
g
PJ en
Frankrijk in 1617
tusschen J
Spanje en Venetië,,
P
in 1800 tusschen Spanje
P J en Portugal.
g
Maeander thans Menderes, riv. in W.-Kl.Azië doorstroomt met tallooze kronkelingen
Phrygië
en Carië, mondt bij
Yg^
J Milete in de Aeheet de M.
g
^ eïsche Zee. Naar zijn
J kronkelingen
b
928. Maeanders.
of Grieksche band, als versiering
g aan bouwwerken vaatwerken en wanden voorkomende in twee
hoofdvormen, één met rechte(a) en één met
(b) lijnen,
welke laatste een rij
rij naar
^gebogen
^
J
elkaar overslaandeolven
nabootst.
g
Gajus
'
Cilnius, Rom. ridder, boeMaecenas,
zemvriend van keizer Augustus, hoogst beschaafd,
begunstiger
van Virgilius,
Horatius en andere
^
g
^
dichters gest. 8 v. Chr. De naam M. is spreekdichters,
P
rij beschermer
woordelijk
J ggeworden voor een rijk
kunsten en wetenschappen.
PP
Maenaden(Mainaden,„de Razenden"), verDionysus
(z.
a.).
eerstern van
y
Maerlant Jacob van, Ned. dichter, geb. omstr.
de
vestigd
1235 te Damme in het Vrije
Vrije van Brugge; vesti
als koster, te Maerlater, waarschijnliJjk
J
hijzijn
lant bijJ Brielle,^ aan welk plaatsje
Jhij
P
J naam
te Damme, ald.
ontleende. In 1266 stadsschrijver
est. omstr. 1300. Hij
Ned.
gest.
^J
J is de belangrijkste
zij
dichter der 13e eeuw. Zijn
Zijn eerste werken zijn
uit het Fr. en het Lat. vertaald.
zijn „ Marti'nsGrooten naam verwierf hij
J
J met zijn
„Rijmbijbel"
zangen",
g > » Der Naturen bloeme",
en Spiegel
historiael".
»
enportretschilMaes, Nicolaas, Holl.enreg
P
der, geb. in 1632 te Dordrecht, gest. in 1693

u
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te Amsterdam, leerling
, voorn.
g van Rembrandt,
schilderijen:
Oudje
AmsterP
J aan het spinnewiel
J
dam Luie keukenmeid (Londen).
geb. 28
Maeterlinck,> Maurice, Belg.
^g
g schrijver,
J
Aug.
g 1862 te Gent; eerst advokaat,> woont sedert
La princesse
1896 te Parijs;
zijn drama's
P
J^zijn
Maleine"
L'intruse"
>»Pelléas et Mélisande",>»
,
zin
mysticisme,
g van een pessimistisch
Y
P
J uitingen
Monna Vanna" echter van een zich los maken
van deze wereldbeschouwing;atere
tooneelwerg
ken van M. zijn
Marie Madeleine" (1909) en
J »
» L'oiseau bleu" 1910 • hijJ schreef verder verscheidene boeken van min of meer moralistisch
karakterLe
esse
» trésor des humbles",> La
>1 sasagess
la destinée", La vie des abeilles" e. a.); cntving10 Nov. 1911 den Nobelprijs
r voor letterPJ
kunde • zijn
werken werden in 1913 op
J
P den
Indexe
laatst.
gP
Joan, van 1 653-78 ouv.Maetsuyker,
^ ene g
Y >
raal van Ned.-O.-Indië^g
geb. te Amsterdam 14
Oct. 1606; van 1636-44 werkzaam te Batavia,
daarna directeur-eneraal
en eerste raad van
g
Indië. In 1653 voorlooi
voorloopigbenoemd,^ in 1654
officiëel bevestigd
Onder zijn
g als gouv.-generaal.
g
g
bestuur braken de opstand
van Troenadjaja
7! en
P
de eerste Javaansche oorlog
g uit. De Z.-W.-kust
van Sumatra werdrootendeels
onderworpen,
P,
g
tegen
de Portugeezen
werd in Voor-Indië en oop
g
g
Ceylon
^ Formosaging
g g voor de 0.-Ind.
ggestreden,
Y
Compagnie verloren. M. overl. 4 Jan. 1678.
Maf eki9^n stad in het N.O. van Britsch Beetde Molopo
zi'riv.
P (zij
riv. van de
soeanenland,
j
Oranjerivier),zetel
van den Britschen resident
J
voor het Beets'oeanenlandJ
Protectoraat 2700
inw.; door de Boeren van Oct. 1899 tot Mei 1900
tevergeefs
belegerd.
g
geheim genootschap
Mafia of Maffia,
^f , g
P op
P Sicig
lië overeenkomend met de Camorra (z. a.) in
Ben.-Italië. — Mafiosi, leden der M.
binnen-bergvesting
in het
biMagdala,
g
^
g
g
^ vroegere
land van Abessinië, 190 K.M. ten Z.O. van Gondar; 13 Apr.
P 1868 door de Eng.
g onder Robert
Naier
(van Ma9' dala bestormd en verwoest.
p
grootste riv. der
Magdalena,
Ma
,g
9
^ Magdalena-riv.,
9
Z.-Am. republiek
Columbia;
Columbia; ontspringt
P b op
P 2 0 5`
P
N.Br. uit een meer der Cordilleras, breekt zich
baan naar het N.O. met watervallen en stroomversnellingen, komt dan in de groote laagvlakte
tusschen de W. en de 0. Cordilleras, is 1070 K.M.
en mondt uit in de Caribische Zee, met
lang
a
stoomschepen
tot Honda (dicht bijJ Bogota)
beg
P
Stroomgebied 266 000 K.M2. Zijriv.
vaarbaar. Stroomgebied
J
Cauca, So gamoso en Cesar.
, dePart. in het N. van Columbia
Mag dalena
meest laagvlakte
met oerwouden en savanna's,
g
69 800 K.M2. 100 000 inw. ; hoofdst. Santa Marta
aan de kust.
Maria van Magdala,
Magdalena,
9
^ volgelinge
^
^
9
^
van Jezus(Luc. 8: 2; Marc. 15 : 47),wordt volgehouden voor de
gg
g ens de oude overlevering
zondares uit Luc. 7: 36; vandaar de boetvaardige
9
der Chr. kgend
kende en in de kunst
Magdalena
9
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Batoni,
Batons Rubens, van
(schilderijen van Correggio,
99'
Dyck .
baai aan de Z.-W.-kust van
Magdalenábaai,
9
het schiereil. Neder-Californië; 90 K.M. lang,
door het eil. Santa Margarita
van de zee geg
scheiden • haven.
eil. aan den 0.-ingang
Magdalena-eilanden,
g g
g
^
der Straat van Bonifacio, tusschen Corsica en
Sardinië; de meeste (zooals CaPrera La Maddalens Santa Maria) behooren tot Sardinië, de
andere tot Corsica.
Krain
bijJ Adelsberg,
Ma9 dalena
rat
g^
9
^ grot
^
(Oostenrijk),
prachtigste
en grootste
stalacg
t ^
P
g
tieteng•rot in Europa.
P
Magelhaens,
Ma elhaens F ernao de,
9
, Eng.
P . Magallanes,
^S
g
Magellan), Port. zeevaarder, geb. in 1480; trad
in 1517 in dienst van keizer Karel^ Vin
g g^ om
een nieuwen weg van het W. vaar de Molukken
te zoeken, 20 Sept.
vijf schepen
P onder
P 1519 met vijf
zeil ontdekte 21 Oct. 1520 de zeeën
zeeëngt
te tusschen
Z.-Am. vasteland en Vuurland(Straat M.)
en 28 Nov. den Grooten Oceaan; sneuvelde 27
Apr.
op
P 1521 in een gevecht
P het eil. Matan
g
PhilsPPJ
i'nen .
ubliek Chili
t erritorium der re P
Magellanes,
g
^
aan beide zijden
van Straat Magelhaens,
171 438
g
J
K.M2.> 17 000 inw. •>Jjacht,^ visscherijJ' en schapenP en
teelt; hoofdst. Punta-Arenas.
Milaan, 10 000
Magenta,
P
9
^ stad in de It. prov.
zijde-industrie oliehandel;; 4 Juni 1859
inw. • zijde-industrie
behaalden hier de Franschen en Piémonteezen
een overwinning
g
P de Oostenrijkers;
gop
J
^ deswegen
werdeneraal
Mac-Mahon tot hertog
g
^ van M.
verheven.
Noorwege
gen en
noordelijkste eil. van Noorwe
Ma^ero
^
Europa, met de
Noordkaap (z. a.).
a.
P
plaats aan de W.-grens
der
Magersfontein,
9
g
^
P
Oranjerivier-kolonie;
hier
Oran
J
^ de Boeren versloegen
g
den Eng.
generaal Methuen, 11 Dec. 1899.
gg
Ma
99 ia riv. in het Zwits. kanton Tessino,
stroomt door het Lavizzara- en M.-dal Maindal en valt bijJLocarno in het Lago
^g
g Maggiore.
Ma ^
ie de kunst om langs
^ wegg
g
g geheimzinnigen
wonderbaarlijke
werkingen
tot stand te brengen,
g
g
J
werd uitgeoefend
door personen,
die beschikten
g
P
bijn niet
over wetenschappelijk
nog
g niet of bijna
PP J
z.g.g bovennatuurlijke"
vermogens
g
J
zie ook op
P Occultisme). In de Middeleeuwen
onderscheidde men hoogere
en lagere,
witte en
g
g
zwarte M. (zwarte kunst, zwarte kunstenaars),
al naardat deersoon
P
>die zulke wonderen"
»
verrichtte, als een heilige, of alsg
een werktuig
des duivelsgold.
Ma9 iërs, bi'J de Meden en Perzen leden der
priesterkaste
uit een bepaalden
Chaldeeuwschen
P
P
van hun
stam. Zijgeraakten,
J g1 door de verheffing
Zoroastrische leer tot Medischen staatsgodsdienst,
totrooie
macht ,welke no gver root
werd door
g
g
hun astronomische kennis, sterrenwichelarij
J en
„Wijzen uit het
droomuitleggingen, enz. De
Oosten" Matth.2:1 moet men zich als M. of
sterrenwichelaars denken (zie Drie Konin9en .

Ma na Charta Lat.; Eng. the Great Charter"
d. i. de
Eng.
rondwet
» Groote Keur"),>
gg
door den adel en deeesteli'kheid
afgedwongen
g
J
van koning
g Jan zonder Land (Jean Sansterre of
het
John Lackland 15 Juni 1215 ; ze regelde
g
bevrijdde de geestelijkheid
leenstelsel bevrijdde
leenstelsel,
van de
J
g
wereldlijke
rechtspraak,
^ verbood belastinghefP
J
g
gaande
fingzonder vooraf
voorafgaande
goedkeuring
g
g van adel
eneesteli'kheid
•^ verbood straf of vervolging
^
gg
J
tegen
vrije
g aar rec
g
J mannen zonder voorafgaanderechtspraak;^ thans nog
g
g der Eng.
g staatsg de grondslag
regeling.
n ieuw-Lat. ma9 no-nati =„hoogMagnaten
Ma
g
g
geborenen"), in Hon
Hongarije
^ J de voornaamste adelli'ke
geslachten,
geboort
^ die krachtens hun geboorte
g
J
hebben het land te vertegenwoordigen
in
g
een bijzondere
Kamer Ma9natentafel . In Polen
J
vroeger
vroeger de naam der geestelijke
wereldlijk
g
J en wereldlijke
en van den hoogen
J
g adel.
Ma neet ijzerhoudend lichaam,
Magneet,
g en
^ dat de eigenijzerhoudend lichamen
schaP bezit om andere ijzerhoudende
te trekken en vast te houden • wat allereerst
het
natuurlijk ijzererts,
J
waargenomen is bij
J een natuurlijk
M.. Later leerde men
M.-ijzererts(natuurlijke
M.-ijzererts
^
deze eigenschap
P aan het staal voortdurend, aan
g
het weeke Jijzer tijdelijk
tijdelijk meededen(kunstmatige
9
M.. De aantrekkingskracht van een M. is het
sterkst aan de beide uiteinden(de p olen ter^
in 't
gordel)
wijl
lf
9
J ze in 't midden(indifferente
eheel niet bestaat. De verbindingslijn
geheel
^J tusschen
deolen
heet de ma9`netische as. Hangt
g men een
P
M. aan zijn
aan een draad P^
o of
P
J zwaartepunt
plaatst men
hem beweegbaar op
punt,
P,
P een spitse
P
g
dan wijst
p ool naar
J hij
J met de eerie Ppool Noordhet N. met de andere(Zuidpool) naar het Z.
der aarde). Brengt
zie Magnetisme
9
g men twee
beweegbare
M. bijJ elkander, dan stoog
ten deeli'knamige
elkaar af,
g J
^ polen
P
terwijl
J de ongelijknamige elkander
aantrekken; eveneens krijgt
Jg een stuk
ijzer
ijzer, dat naar de pool
van een M.
P
zijde de ongetoegekeerd
is,
toe
g
^ aan die zijde
li'knami
zijd de
g e en aan de andere zijde
J
pool. Breekt men een M.
^P
g J
midden door, dan krijgt
Jg men twee
nieuwe M. met elk tweepolen. De
sterkste draagkracht hebben de hoefijzervormige
^ M.,
M. wier polen
naast
929.
P
J
Hoefijzerelkaar liggen
en door een anker verg^
f
magneet. bonden zijn.
IJzer neemt zeer licht
J
den magnetischen
toestand aan,r als
g
het in de nabijheid
van een M. gebracht
wordt
g
J
of aangebracht
wordt in een draadspiraal,
g
P
^ waar
een electr. stroom doorheen^ aai electromagnetisme z. a.),maar verliest dien dadelijk weer,
verwijderd
of de electrische stroom
als de M.
J
wordt opgeheven.
— Hard staal wordt sterker
Pg
houdt echter ook een
magnetisch dan week ijzer,
J
magnetism
deel van 't opgewekte
ma
gnetisme voortdurend
Pg
agEvenals op ijzer en
staal werkt het magnetisme ook, hoewel
in mindere mate, op nikkel,
>P
mecobalt en enkele andere metalen; bijJ
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talen, bij v. bismuth, antimonium, zink vertoont
Pomgehetolaire
verschijnsel
N.—Z. zich in o etegenrichting:
^ Z.—N.(diamagnetisme,
9'
g
verover
ofp
paramagnetisme).
.
9
g ewonehetMen
klaart deze magnetische
verschijnselen
verschijnselen (volgens
g
g
Am
Ampère) als^
de werking van kleine, ^evenwijdig
Jg
louPende electrische stroomen, die iedere molecule van den M. omstroomen. Daarom spreekt
P
men van een magnetisch
fluïdum. — Zie ook
g
Magnetisme, Dierlijk.
Magneetnaald,
9
^ dun magneetstaafje, dat zich
vrij
en de sturende kracht van het
J beween
g
volgen kan (zie Magnetisme der
aardmagnetisme
b
aarde). De declinatienaald is draaibaar om een

Declinatienaald. 930. Inclinatienaald.
vertikale as en wijst
J de declinatie aan opP een
horizontale schijf • de inclinatienaald draaibaar
om een horizontale as, wijst
J de inclinatie aan oop
een vertikale schijf.
J
in de Oudheid het meest 0. kustMagnesia,
g
landsch. van Thessalië, met het sehiereil. M.
ten 0. van den Pagasaeus
Sinus, Golf van Volo)
g
en de bergen Ossa en Pelion • steden Dernetrias
hoofdst. en M. De bewoners M agneten)
.^ eerst
gelden als
^^ gelde
in 197 v. Chr.edeelteli'k
g
J zelfstandig,
stichters van de beide Kl.-Aziat. steden M.
in Lydië
en Karië: M. ad SipYlu m^ nu Manissa
Y
(hier behaalden in 190 v. Chr. de Rom. een overwinning
en M. ad
Y
g op Antiochus 111 van Syrië)
Maeandrum door Artaxerxes aan Thernistocles
geschonken,
die er omstr. 460 v. Chr. stierf. —
g
In het tegenw.
koninkr. Griekenland vormen
g
sedert 1889 het schiereil. M. en naburi ge streken met de N.roe
(Magnesische
g
g Pder Sporaden
P
eilandenreeks den nomos M.(2020 K.M2.
103 000 inw.); hoofdst. Volos.
ontstaat door het gloeiend
wor Magnesialicht
g
g
den van stiften van magnesia
(het oxyd
Y van
g
magnesium)
in knal ^lasvlammen • sterk lichtg
als Drummonds kalklicht.
g
gevend^ aangewend
(scheik. teeken Mg),
Magnesium
Ma
g
g^ metaal-element overal in de natuur verbreid, maar niet
vrij doch in zouten (magnesiet, dolomiet, talk,
speksteen,
P
^ terpentijn,meerschuim,> in bitterwater
enz.),wordt verkregen
uit zijn
zij chloried door
g
verhittingmet natrium of uit carnalliet door
electrolYse. Het is een zilverkleurig,
g^
^ lanzend> niet zeer hard, tegen
P lucht bestand
g de open
metaal • S.G. 1.7, atoomgew. 24.36; laat zich
vijlen, boren, hameren, tot draad trekken en in
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vormenieten;
^
^ smelt bijJ 7500,^ kookt bijJ meer
dan 10000 ; aan de lucht verhit brandt het met
verblindend wit licht, dat toegepast wordt bijJ
P hotograPhie bijJ' avond(M.-licht);
^ met bar Yum en strontiumzouten wordt het in vuurwerkeg
bruikt. Water wordt bij
J het koken door M.
langzaam^
ontleed, andere oxyden
bijJ smelthitte,,
Y
en het dient daarom als toevoegsel
bij
g
J le
geerinte zuiveren en tot de
g en om ze van oxyden
Y
bereiding
bereidin van magnalium
(legeering
g
g van alumig
nium en M.).
licht, ontstaan door het verMagnesiumlicht,
g
branden van magnesium
in draad- ofpoeder^
P
vorm zeer helder en rijk
J aan chem. stralen
daarom als lichtbronebruikt
bij
g
J het Photogragsel van
mengse
P heeren : door het inblazen van een men
en sal Peterzuur of hypermanYP
g ma9nesium-blikg aanzure kali ontstaat het z.g.
seinlicht voor momentopnamen.
P
ma een lichaam magnetisch
Magnetiseeren,
g
^
^
ken • iemand in magnetischen slaap
P maken of
door dierlijk
genezen.
— Mag neti^ magnetisme
9
g
seur, iemand, die door magnetisme ziekten tracht
teenezen.
g
Magnetisme
der aarde. Uit het verschijnsel,
g
J
dat een zich vrijJ bewegende
magneet
(zie M a9 g
g
neetnaald zich met zijn
naar het
P
J Noordpool
N. met zijn
naar het Z. richt,^ volgt,
g,
P
J Zuidpool
dat de aarde zelf eenrooie
magneet
is, die
g
g
nabij
N.-pool
Z. P een magnetische
^
J de aardrijksk.
J
pool (meestal
echter ma net. N.-pool
,
P genoemd),
^
^
nabij
Z.-pool
een ma ^net. N.-pool
J de aardrijksk.
J
P
P
meestal Z.-pool
genoemd)
bezit; de eerste,> ontP
g
dekt door James Ross (1831),ligt
g in N.-Amerika
en 264° 21' O.L. v. Greenwich,
O 73° 25' N.B.
,
zal echter op
van de waarnemingen van
gg
P grond
Amundsen's P oolex P editie (1903-06) opnieuw
P
worden bepaald.
De magn.
(Z.-pool)
P
P
^ N.-pool
P
ligt
ltaten van deexg (naar de voorloopige
Pg resultaten
P editie van Shackleton 1908-09) opP72° 25' Z.B.
en 154° O.L. v. Greenwich. De richting
g en de
sterkte der mag net. kracht in de aarde is oop
verschillendelaatsen
der aarde ongelijk
P
gJ en dan
ook nog
nog onderworpen
g ,
P aan zekere schommelingen,
die deels regelmatig,deels ook onregelmatig
onweders, die zeer vaak gepaard
zijn,
g
J^ ma net.
gP
gaan
aan met Noorder- en Zuiderlichtverschijnselen.
J
Den hoek tusschen den astronomischen meridiaan
en den magnetischen^ door een vrijJ opgehangen
magneet
aangegeven, noemt men declinatie. Hang
Hangt
^
een magneet
zoo o
hijdraaibaar is
g
P^ dat hij
om een horizontale as, die door zijn
zij zwaartezijn
^
gaat,
lengte-as
in het
P
g ^ en brengt
g men zijn
vlak van den magnetischen
meridiaan,
^ dan zal
g
J in den evenwichtsstand met den horizontalen
stand een hoek maken, welke men inclinatie
noemt.
Magnetisme
, Dierlijk(naar den ontdekker
g
tot nogg toe
Mesmer z. a.) ook Mesmerisme),^
wetenschappelijk
PP J niet of weinig
^ onderzochte, in
alle menschen, en in ma netiseurs
(z. a.) in zeer
g
hoog
g kracht,^ die uit de vingerg
b emate aanwezige

hij
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toppen
PP uitstroomt en door z.g.
g »P assen" handbewegingen)o
overgebracht,
op een patiënt
^bi'
J
g
P
dezen uiteenloopende
verschijnselen
opwekt:^everschijnselen
P
P
nezin g^ mag netischen slaap
P en zelfs helderziendheid.
plantengeslacht
der Ma 9'noliaceeën •
Magnolia,
^ P
g
g
boomen en heesters uit N.- en Z.-Amerika en
0.-Azië, metrooie
glanzende
bladeren en
,g
g
prachtige, helder ^ekleurde bloemen. Bekendste soorten : M.
9 randif lora(ten 0. v.
den Mississippi),boom
van 30 M. hoog^
te met
witte, heerlijk
J riekende bloemen • M.
glauca,
9
,
]l. acuminata (om zijn
J
op
augurken
gelijkeng
P
gJ
de vruchten Au9ur931. Magnolia.
kenboom g enoemd en
g
etala scherm1'1. tripetala
boom). De M. vormen een der beste sierplanten
P
van den tuin; te Aalsmeer en te BoskoopP veel
geteeld,
^ ter verzending
g
g naar alle landen van
Europa.
P
van de macht van CarMa g 0,grondvester
g
thago > 550-500 v. Chr.;• schreef ook over akkerbouw en was de stamvader van hetgeslacht
waartoe o. a. Ramilcar, Hanno, Hasdrubal en
Hannibal behoorden. — M. zoon van Hamilcar
Barcas, broeder van Hannibal, stond onder diens
bevelen in Italië (218-216 v. Chr.),streed
later met Hasdrubal en Hanno in Spanje, gest.
203 of 193 v. Chr.
Magog. Zie Go9 en Magog.
, de heerschende volksstam in het
Ma
g Y aren
Trans-Leithaansche deel der Oostenr.-Hong. monarchie behoort tot deroe
P Oeral-Altaïsche
g der
volkeren. Gezamenlij
Gezamenlijk aantal in de landen der
. Kroon (in 1900) 8 742 000 zielen, d. i.
51.40 o der bevolking;
bovendien
•
in de Boekowina en in Roemenië.
groot nationale
Mahábhárata^ naam van het rooie
der Indiërs; als dichter ervaneldt
g
zij tegenw. vorm bevat het 100 000
Vjasa en in zijn
loka uit de meest verschillende
tijden.
Het gedicht,
dat reeds in de 4e eeuw
g
J
n. Chr. als wetboekold
oorspr.
^
g behelsde
P den
strijd
J van de Koeroes of Bharatas met de Panlavas en den ondergang
g g der eersten. Door biJ
van allerlei aard is het echter geheel
voegingen
^n
g
veranderd.
(mahonie-)
ma
Mahagoni,
9
9 ^ h out van den mahagoni• wordt
boom, zeer hard, min of meerevlamd
g
in de meubelmakers'
J verwerkt. M. komt uit
Mexico,
> Cuba, Eng.-Honduras,
^ enz. Eng.-Indië
g
g
en Afrika leveren het Kailcedrahout g enoemde
III. — Nieuw-Roll. of wit M. is het hout van
verschillende soorten van EucalYPtus.
Mahanoy-City,
Y
Y
Y^ st ad in den staat Pennsylvanië
in het N.O. der Ver. Staten, 14 000 inw.; kolenmi'nen.
J

Mandi, de door de Muzelmannen verwachte
profeet, dien Allah zenden zal,
> om het werk
P
van Mohammed te voltooien. — M. eig.. Mohammed Achmed, de leider van den opstand
in
P
E
Egypt.
t. Soedan,^ geb.
in 1844 te Dongola,
trad
g
g
vanaf 1881 als M. op
P en verwierf zich grooten
aanhang;
g ^ was na de innemingg van El-Obeid
(Jan. 1883) meester van geheel Kordofan vernietigde 4 Nov. 1883 bijJ El-Obeid een Egypt.
bYP
leer onder den Eng.
leger
Hicks Pasja,
1,
g generaal
g
veroverde begin
a Juni 1884 Berber, daarna Omdoerman maakte zich 26 Jan. 1885 van Chartoem meester;^g
est. 28 Juni 1885 te Omdoerman.
Mahé grootste der Eng. Seychellen, 144 K.M2.;
hoofdst. en haven Port Victoria.
tot het Fr. 0.Mahé,
^ bezitting,
g^
Ind.ouvern.
Pondichéry,
de kust van
Y^
g
Malabar, in Voor-Indië; 59 K.M 2.; 9800 inw.;
haven.
aan de Z.-0.-kust van MauriMahébourg,
g^
tius aan de baai Grand Port, 20 000 inw.
dirigent
diri
ent en comp oMahler, Gustav,
nist,g
geb. 7 Juli 1860 te Kalischt in Bohemen
kapelmeester
in versch. P
plaatsen, vanaf 1897 te
P
Wenen en spoedig
P g daarop
P dir. van de Hofopera
all. ^• ald. est.
gest 18 Mei 1911.
P
I,^ sultan van Turkije,
1696,
g 1696
J^geb.
regeerde
1730-54. — M. II,
1785,
g
^ggeb. 20 Juli 1785
tweede zoon van Abd oel-Namid 1, beklom den
troon 1 Aug. 1808,^g
tengevolge van de afzetting
ging
van zijn
g na den
J broeder Moestep ha 1 ,Vg
vrede met Rusland (te Boekarest, 28 Mei 1812)
over tot binnenl. hervormingen naar Europ.
P
voorbeeld; vernietigde
in 1826 de Janitsjaren,
J
g
moest bi den vrede met Rusland (te KonstanLinoP el, 14 Sept. 1829) Griekenlands onafhankeli•J kheid erkennen
, en in 1838 Syrië
en Cilicië
Y
^ gest
afstaan;
est.
aan Mehemed Ali van Egypte
GYP
gedurende een tweeden oorlo g met dien vorst,
1 Juli 1839.
Mahmoedijeh-kanaal,
gYP r ver ^ i n Beneden-Egypte,
t
bindt den Rosette-arm van den Nijl met Alexandrië ; 77.5 K.M. lang;
1819-20.
g^ gegraven
gg
Mahoniehout. Zie Mahagoni.
g
Mahratten, Arisch Hindoevolk in Z.-`V.-VoorIndië> van Daman tot Z. van Goa; >g
grondvestten
est. in 1680) een
omstr. 1650 onder Siwadsji
^ (gest
groot rijk,dat na diens dood in twee helften >
later (in de 18e eeuw) langzamerhand
in vele
g
kleine staten uiteenviel, welke in 1817 en 1818
door de Eng.
werden.
g
g tot vazal-staten gemaakt
Belangrijkste
M.-staten: Barode Gwaliar,
gr J
> Indaoer.
Mahrisch-Ostrau stad in het N. van Moravië,
aan de Silezischrens
37
> 000 inw. ; >steenkoleng
mijnen
b
J^ hoogovens,
^ijzerpletterijen.
Mahrisch-Schonberg,
9 stad in het N. van Moravië aan de Tesszi'riv.
J van de March),13 000
weverije n; • weef- en landbouwschool.
inw.;
., weverijen
Mais
s oudste dochter van Atlas, door Zeus
moeder van Hermes, later vereenzelvigd met de
M. of Ma^ jests(de Meigodin),
Rom. natuurgodin
g

MAIA—MAIB.
dochter van Faunus,g
gemalin van Vulcanus.
Berk. graafsch.
raa
Maidenhead s tad in het Eng.
Maidenhead,
gg
shire) aan den r. oever der Theems, )15 000 inw.
Maildienst, Koninklijke West-Indische stoomvaart-maatschappij,
21 Juli 1882, verPPJ) opgericht
Pg)
kreegn
„Koninklijke";
g 1883 het praedicaat
P
))
J
) de
eerste stoomscheen
P verlieten 27 Mrt. en 12 Mei
1884 Amsterdam,
) met bestemming
g naar Paramaribo en van Curaçao
^ terugg naar Amsterdam. Van
1884-93 maandeli'ksche
J
) van 1893-97 3-wekeli'ksche
dienst;
gsche dienst
bovendien
7 sindsdien 14-daa a
J
onderhoudt de Mi'.
kustvaart
g g
J een geregelde
tusschen de W.-Ind. koloniën, Haïti en NewYork. De vloot der Mij.
telt 8passagiersschepen,
J
metende 39 860 bruto re
reg.-ton
g.-tons en 4 vracht)metende 13 909 bruto reg.-tons; bovendien zijn
op
P
P
P stapel
J in 1913 twee schepen
ezet van totaal 6560 bruto reg.-torts.
De Mij.
gezet
^
J
heeft een contract met de Ned. regeering
re eerie voor
het vervoer der W.-Ind. mail. •
Maimene Maimana bergt. in N.-W.-Afga hanistan ; tot 1875 zelfstandig; 12 399 K.M2.,
100 000 inw.Oesbeken )• de vervallen hoofdst.
M. heeft 2500 inw.
r. zijriv.
van den Rijn;
Main,^ de belangrijkste
J
J)
^J
ontstaat uit de bronriv. de Witte M.,
M. die oop
het Fichtelgeb.,
en de R oode M.,
M. die in de
g
Frankische Jura ontspringt, en die zich vereenig
•) door haar vele kronkea enbij Kulmbach
J
linen
g 495 K.M. lang,a)bevaarbaar vanaf Bamzij de Regnitz
opneemt.
Stroomgeberg,
zij
g
P
g)
bied 26 430 K.M2.; door het Ludwigskan. in
verbinding met den Donau. — Mainveldtocht, de
tege
veldtocht van Pruisen teen
g de staten in Midd.oorlogg van 1866.)
in 1866. (Zie D. oorlo
tusschen den
, benaming
— Mainlinie
g
g dergrens
vroegeren
N.-D. Bond en de Z.-D. staten,
)geg
vormd door de riv. de Main.
Mainaden. Zie Maenaden.
der Loire,) in W.-Frankrijk;
Maine,
^ r. zijriv.
J
J
ontstaat uit Ma enne en)
Sarthe; 12 K.M. lang;
g)
mondt uit beneden Angers.
a
tegenw
Maine,^ voorm. Pprov. van Frankrijk,
J) de tegenw.
Mayenne,
enne sinds 955 erfelijk
erfelij
Part. Sarthe en Ma
graafschap; in 1481 met Frankrijk
g
J vereenigd.
Maine de meest N.O. staat der Ver. Staten
van N.-Amerika;) 85 568 K.M 2 .) 742 000 inw. )
rijk
g } en riv. KenJ aan meren (Moosehead,) Sebago)
nebec
) kust met vele
) Ste. Croix,) Penobscot);
kabaaien;) granietgroeven,
ijswinning,
g
g)
g
)J
toen wol, hout, leer); hoofdst. Augusta. — M.
in 1622 door de En agelschen gekoloniseerd,
á
) tevoren een distr. van Massachusetts) werd 15 Mrt.
1820 een staat der Unie.
N.W.-Frankrijk,
Maine-et-Loire, depart. inJ)
7218 K.M2. 508 000 inw.; graan- en ooftbouw;
hoofdst. Angers.
Mainland. 1) Grootste der Shetland-eil., 938
K.M2., 19 000 inw. ); hoofdst. Lerwick. — 2) M.
K.M2.,
grootste der OrkneY -eil.) 527 K.M2.
of Pomona,
,g
15 000 inw.; hoofd
hoofdpl1. Kirkwall.
Fran coise d'Aubi né markiezin de,
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in 1684 in het geheim
geheim
?
ggehuwd met Lodewijk
XIV van Frankrijk;) geb.
g 27 Nov. 1635 te Niort,)
als Protestante aPgevoed
) tot het
) werd
Katholicisme overgeg aan na den dood
van haar man) den
dichter Scarron, in
1669ouvernante
der
g
zonen van Lodewijk
XI V bi'
bij madame de
Montespan, won de
gunst des
konings
g
s
en kreega vanaf 1684
steeds meer invloed
op
de staatszaken;
41,/u,i
P
^
bevorderde de vervol932. Mad. de Maintenon. ging
in der Hugenooten
^
(z. a.) en de ophefP
fin^ van het Edict van Nantes (z. a. •)g
gest.
15 Apr.
adellijke klooster St. Cyr.
Y
P 1719 in het adellijke
der rov.
prov.Ri'nhessen
Rijnhessen in HesMainz,
residentie der aartsbissen )• vesting;oorm.
g)
schoppen
en keurvorsten van M. ; aan den 1.
PP
inw.) ; belangrijke
industrie
Ri'noever • 121
Rijnoever;
gJ
leer meubelen);) wijnhandel;
(leer,
) belangrijk
gJ marktJ
zijn
wezen. Te M. richtte Gutenberg
q in 1450 zijn
boekdrukkerij
o.
J P
Mai p o ^ vulkaan in de Cordillera's in Argentinië)op
g) aan den voet
P 340 Z.Br. ^• 5336 M. hoog;
ontspringt de riv. M.(210 K.M. lang).
g
Mais(Zea mag s ,Turksche tarwe,
, uit troP isch Amerika afkomstige
a ) 2 M. hooplanten, behooe
g
rende tot de fam. der
Grassen(Graminee0n)
met vruchtkolven, in
vele variëteiten in
alle warme eneg
matigde luchtstreken
verbouwd )• leveren
waardevolroenvoeg
der)g
graan,) dat als
veevoeder (tot koekeneerst
)g ebrog P
ken enemalen
g
maismeel))
maizena
benut wordt ;• ook
verwerkt tot stijfsel
J sel
en spiritus; geve
even
voor brij
J maisbrij,
polenta) en
brood; de onrijpe
JP
kolven worden als
groente
gegeten;
van
g
ga
het sap
P der onrijpe
aa tmen
e
e maakt
P lantn
siroop
933. Mais.
P en suiker ;) van
a. rijpe kolf.
de kolfscheeden) steng elvezels en bladeren
touw,
stroo enpapier; eeni
eenige yank)
) vlechtwerk,

i

P
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teiten zijn
ansche Band: inz. de Ja P
P
J sierplanten
Tand- of Reuzen-M.
. M^ sore^ Eng.-0.4.
vazalstaat
Maisoer En g
g
in Z.-Voor-Indië met het aan de Eng.
gregeeciviele en militaire station Banringg afgestane
g
rijk aan
g alore 76 258 K.M 2. 5 806 000 inw. ; rij
mineralen, inz. aan ijzer;
g en
a
J ?• zetel der regeering
van den resident van Bangalore; hoofdst. M.,
71 000 inw.^ • versterkte vesting;
vroegere hoofdst.
g^ vroeger
o attan.
P
ng
depart.
art. Seine,
Maisons-Alfort,^ dorp
P in het Fr. de
7 K.M. ten 0. van Parijs,
J> aan de Marne,> 16 000
inw. • veeartsenijschool
• industrie.
J
de, Fr. schrijver;eb.
Maistre,: Joseph,
g
pe graaf
g^
van
1802gezant
1 Apr.
P 1754 te Chambéry,
g
Y^
Sardinië te St. Petersburg, in 1807 minister te
26 Febr. 1821 ; verdediger
Turijn;
g van het
g^
J ^ gest.
theocratische despotisme. -- Zijn
J broeder Xavier
de M.,geb. 8 Oct. 1763 te Chambérgest. 12
schrijver
Juni 1852 te St. Petersburg,
g^
vooral bekend :^^
VoYage autour de ma chambre").
Maitland East- en West-M. stad in de
Austr. kolonie Nieuw-Zuid-Wales, aan de Hunter;> 34 000 inw. • haven Morpeth.
P
^ verheheMajesteit (Lat. Ma ^'estas hoogheid,
Majesteit
g
; in de Rom. republiek de aan
het volk,
,
deezamenli'ke
burgerij,
g
g
J
g J^ toekomende hoogste
macht en waardigheid,
over^ welke vervolgens
g
g
en van hen oop de
ging
in op
P de Rom. imperators
p
keizers; thans titel der Europ.
P keizers en kozijn de ma'esteitsnipgen. Uitvloeisel der M. zijn
J
rechten o. m. de onschendbaarheid(en vandaar:
en heiligheid
heilighei van den
onverantwoordelijkheid)
der monarchen.
P
privilege,
Majesteitsbrief,
g inz. dat,
J P
^ keizerlijk
1
waarin door keizer Rudolf
f II 9 Juli 1609 aan de
Boheemsche Protestantenodsd.-vrijheid
en het
g
J
recht om kerken te bouwen werden verleend;
door keizer Matthias in 1618 opgeheven,
Pa
^ wat
aanleiding
de onmiddellijke
g was tot den 30J
Jarigen
g
g Oorlog.
stad in het Russ.-Kaukasische KoeMajkow,
j
bangebied, aan de B'ela
a 46 500 inw.
] J^
Majoeba(Amajuba .Hill tafelberg in de Eng.
kolonie Natal; 1950 M.; 27 Febr. 1881 leden de
gen. Colle
onderg
Eng.
y (die sneuvelde)
g troepen
A
g tege
tegen de Boeren onder Joubert.
hier de nederlaag
aardewerk(fa yy-Majolica, een soortgekleurd
g
het eil. Mallorca(Majorca),,
encegeheeten naar
1
vanwaar in de 15e eeuw de vervaardiging
g g van
overgebracht.
gebracht. Bloeif avence
naar Italië werd over
.,
d in de 16e eeuw, in de fabrieken te Pesaro,>
(Andreoli);>
UrbinoOrazio
r Fontana),
komt inz. voor als vaatwerk enronkvazen
beP
schilderd met ornamenten, figuren en afbeelTe
enw. leeft de fabricatie als luxeTegenw.
ding
industrie weer op.
P
een eil. der Balearen. Zie Mallorca.
Majorca,
1
Major
) hofmeier; in het Frank.
C
1 Domus,(Lat.)
hof- en
rijk
g
J onder de Merovin9 ers de hoogste
staatsambtenaar chef der kon. huishouding,
staatsambtenaar,
g^
tegenwoordiger
s • later,> onder zwakke
^ des koning>
a

heerschersa bezat hij
regeeringsmacht
hij de geheele
g
a
g
(o. a. Pippijn
pp J van Landen, Pippijn
ppr van Herstal,
Karel Marteel, Pip p?
pijn de Korte).
Titus, Roem. staatsman,
Majorescu
>ggeb. in
1
1840 te Cra'ova
, was hoogleeraar te Jassy en
J
Boekarest, werd in 1911 min. van buitenl. zaken,
in 1912 min.-president
(tot Jan. 1914).
P
Flavius Julius,> Westof Ma'orinus
Ma'orianus
)
7
Rom. keizer (457-461); won in 458 eenroot
g
deel van G-allië en Spanje
A J voor Rome terugg^;
werd verhinderd een aanval te doen op
rij
P het rijk
Vandalen in Afrika, doordat Genserich(460)
zijn
J vloot vernietigde,
g^ waarna hij
J onttroond en
7 Aug.
g 461 vermoord werd.
Makáme
^ (Ar.) een uit het 0. afkomstige
g
kunstvorm op
berijmdroza
proza,
P literair gebied:
g
soms met tusschen
evoe
gedichten.
g
gdeg
Ossi
Makarow
Makarow, Stephan
p owits
9, ' Russ. vicep
admiraal en oceanograaf
g
,ggeb. 8 Jan. 1849 te
Nikolajew,
was in 1895
tijdens den Chin.-Jap.
J
^P
oorlog kommandant van het Russ. eskader in
0.-Azië; in 1896 van de le Baltische vloot; in
1904 in den oorlog
opperbevelhebber
g met Japan
P PP
der Russ. vloot; kwam 13 Apr.
r. voor PortArthur om, J de ontploffing
zijn
slagschip
P
g van zijn
b
P
Petropawlowsk.
P
Makart, Hans, Oostenr. schilder, geb. 28 Mei
1840 te Salzburg, leerling van Pilot werd in
1879 hoogleeraar aan de kunst-academie te Weenep,
1884; zijn schilders
schilderijen
en kengest.
3 Oct.1884;
g
merken zich door kleurenpracht
der costumes en
P
overvloede
egebruikmaking
g van naakte vroug g
zijn naar hem
wenfiguren.
— M.-boeketten zij
b
genoemde boeketten van gedroogde
planten
P
g
g
grassen enz.).
a
Celebes
en
, afd. van het ouvern.
Makasar
g
Onderhoorigheden
o
^ best. uit de onder-afd. M. en
Tello Parangloë
en de eil.-groepen S ermondegP
arch.^ Dewakang-eil.,
Postiljon-eil en Gr. Paterg
^ Postiljon-eil.
> w.o. 1063 Europ.
>• 56 346 inw.
P en
4757 Chineezen. — De hoofdP
I. M.,
M. op
P de W. reede;
kust van Z.-Celebes, heeft eenoede
g
zetel van denouv.
en tal van burgerlijke en
g
militaire ambtenaren; 26 145 inw. w.o. 1059
EuroP. en 4672 Chineezen. De handelswijk Vlaardingen
doet aan een Holl. stad denken. Tot
g
1906 was de stad een vrijhaven;
J de haven
J
^ bij
het fort Rotterdam.
Makasaren,
^ volksstam op
P Z.-Celebes,
^ verwant
met de Boe agineezen (z. a.).
Makelaar,
^ door het plaatselijk bestuur aangestelde tussehenhandelaar, die werkt voor anderen,
zijn
meesters of principalen.
Hij
J moet voor de
P
P
J
rechtbank zich onder Bede totetrouwe
lichtsg
P
aanstelling kan zijn
zij
betrachtingerbinden.
De aanstelling
g
takken van
algemeen
of tot bepaald
P aangewezen
^
g
handel beperkt.
De M. mag
g niet voor eigen
g
P
rekenin handel drijven
drijve in de vakken, waarvoor
rekening
en kan bij
g
J overtreding
^ worden
J is aangesteld
of uit zijn
geschorst
g ontzet. Het ver J betrekking
g
schil tusschen een M. en een commissionair is,
dat de laatste handelt voor anderen op
P zijn
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eigen
naam, de M. echterop
o naam zijner
zijnerArin^
ci alen. Velen noemen zich M. zonder door het
plaatselijk
zijn aangesteld,
g
J bestuur te zijn
^ natuurlijk
J
zijn
M.
J dezen in den zin der wet geen
g
Halfapen
Maki of Vosaa
p (Lemur),
PA
^
Prosimii , welke voorn. op
voorP Madagaskar
g
komt ; heeft handen enJ
g rijP voeten boschbewo-

934. Zwartkop-maki.
P
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deel der W.bergland" geheeten,
lam »
^Z.ste
Zste
g
kust van Voor-Indiëresidentscha
P Madras);;
33 000 K.M2. meest bergachtig,zeer vruchtbaar
eer ^
; bewoners voor het grootste deel Hi
PP
does en Mappilas; best. uit het Eng.
g distr. M.
(waarbij
J de Lakadiven) met de hoofdsi. Kannanoer en de vazalstaten Kotsji
J en Trawankoer.
(6 029 000 zielen; hun taal heet
De Malajajali
11
behooren tot de Dravidas.
Mala'alam Hill.
Malajalam)
Zie op
y
P Bombay.
bergketen
der Pyreneeën,
Maladetta hoogste
Maladetta,
Y
g
g
in Catalonië, in den Pico de Nethou 3404 M. hoog.
g
hoofdst. der Sp. rov. M.(7285 K.M2.,
Malaga,
g^p
523 000 inw. ; Granada),136 000 inw.; haven- en
handelsstad aan den mond der Guadalmedina, in
Zijzergieterijen,
de baai van M. der Middell.Zee;J
g
J
suikerraffinaderijen
J ^ katoenspinnerijen;uitvoer
sinaasamandelen,
van wijn,
J^ rozijnen,olijven,
appelen,
lood.
PP
Malaka, Malakka Maleisch Schiereil, schiereil. dat zich van het Z.-deel van Achter-Indië
naar het Z. uitstrekt; >154 000 K.M2 .> ongev.
g
3 mill. inw.; met bergketens
(in het Z. tot
g
tin,peper,
2450 M. bezet; voortbrengselen: tin
goud; kustbewoners Maleiers, in het binnenland
Eng bezitnomadenstammen; verdeeld in de Eng.
prov. M. en de Eng.-Mal.protin^en (o. a. dep
^
P
tectoraten (zie Straits Settlements),benevens een
deel van het rijk
Siam. De Straat van M.
M.,
J
tusschen M. en Sumatra, verbindt de Chin. Zee
met den Ind. Oceaan.
Pélissier.
Malakow. Zie op
P
Malaria It.. Aria cattiva, d. i. slechte lucht",
moeraslucht, welke vroeger
als de oorzaak gold
g
der intermitteerènde of M.-koorts of moerasz.g. M.koorts),een infectie-ziekte waarbij
J g
en bodem door stekende
moerassige
p lasmodién uit moerassi
in
(in het bijz.
J soorten van Anopheles)
^
het bloederaken
in
^ de roode bloedlichaampjes
P^
g

ner),^^
rooie oogen
pels nachtdier .
g en wolligen
^ P
ZiJ
n tweeden naam dankt de
M. aan den langg
werPi gen
vossenkop.
P
WonseraMakkum,
Makkum vlek in de Friesche gem.
g
deel aan de Zuiderzee; voorn. bronnen van bestaan scheepvaart
en handel.
P
Makreelvisschen Scombridae familie van
pelagische
elagische (aan de oppervlakte
der zee levende)
PPe
visschep > met zeer veel soorten, in alle tropische
P
enemati
de
g
g zeeën in massa's voorkomend. Het
zijn
snel
g
J roofvisschen,
^ die zich buitengewoon
voortbeweg en en een groot
uithoudingsvermogen
g
bezitten. De staart is doorgaans
diepgevorkt,,
Pg
de aarsvin en de tweede rugvin
zijn
g
Jjn vaak ge heel ofedeelteli'k
aantal kleine
g
g
J in een groot
z.. valsche vinnetjes
z.g.
opgelost.
De9
gewone M.
J
Pg
Scomber 8comber),
komt in het voorjaar en den zomer
J
inrooie
scholen
g
aan de Europ.
P kust
en in de Noordzee
tot aan de Z.W.
kust van Scandinavië; aan de Z.-Eng.
kustevan
g gen in
o op
de
drijfnetten,
Noordzee met liJ'
nep voorzien van
roodgekleurde hoeken. — De Tonijn
tonijn;
makreel.
935. Makreelvisschen. Boven: toni'
(Thymnus
th
T
m
g
J^ beneden : gewone
y y
p us staalgrijs
J^ aan
en^ zich daarin vermenigvuldigen en
den buik zilvergJ^
rijs komt vooral in de Middell. binnendrieg
Zee in massa's voor; soms 3 M. lang en 500 K.G. ze ziek maken. Een soort ontwikkelt zich in
zwaar^J
; jaagt
enz. Veel 48, een andere in 72 uren, en veroorzaakt zoo
J
P haringen,
g ^ sardijnen
g op
of vierdedaagsche
koorts.
,overeenkomst hiermede heeft de Bonito (Th. de derdedaagsche
g
g
Málarmeer meer in Zweden, W. van Stocky a ec hter slanker en kleiner,> 80 cM.
p elam
bij
de bewoners Mala 'a- holm, 130 K.M. lang,0.5-50 K.M. breed, 1652
Ma abar
p
^
^ Peperkust,
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K.M2.root
g stroomt door den N.- en Z.-Stroom
af in de Oostzee, fraaiste meer van Zweden met
talr. armen en bochten, telt 1260 eil., die 16
gemeenten vormen; bekend door de vele buitenverblijven.
J
Malatesta, It. vorstengeslacht, dat in de 13e—
15e eeuw over Rimini en een deel der Romagna regeerde.
g
Malatie Malatia , stad in het T.-Armen.
(Koerdisch) wilajet
J Mamoeret-iil-Asis,
^ dicht bi'J
den Eu Phraat • 61 000 inw.
van Schotland. Zie ald. oop
Malcolm, koningen
g
Geschiedenis.
Bazar,
Malda,
, distr. der div. Rads'J 9
^ English
s'ahi
in het Eng.-Ind.
presidentschap
J
P Ben galen
g
P
(0.-Bengalen
en Assam ^ • de hoofdst. English
y
g
Bazar, 20 000 inw.
rov 0.-Vlaanprov.
Maldeghem,
Malde hemggem. in de Belg.
gP
deren ten Z.O. van Sluis, 10 549 inw. ; stoomtram naar Breskens.
Malden stad in den staat Massachusetts in het
N.O. der Ver. Stat. aan de riv. M. 44 000 inw.
Malediven of Maldiven, eil.-roe
g P^800 K.M.
ten Z.W. van Ceylon
en onder dat eil. ressort
K.M2.,
2.
teerendt bestaat uit 17 koraalatols; 300 K.M
30 000 inw.; onder een sultan op
P het eil. Mali.
Maleiers, in en geren zin de bewoners van den
Archi
Maleischen
Pel en van het schiereil. Malaka met sluik, zwart haar, geelbruine huidskleur
en weinigg baardgroei,
^hebben geen
g
g staatseenheid,
maarroote
overeenkomst in zeden, ^^
gewoonten
g
en levenswijze
• Mohammedanen.
g J
J , engelijketaal
Stamland is het rijk
^ op
P Sug
J Menangkabau,
matra. In ruimeren zin worden ook de Poltnesiërs tot de M.erekend
(in 1900 tezamen ong.
g
g
Hetzijn
zn koene zeevaarders, handels45 mill.).
en handwerkslieden, minder landbouwers. De
Maleische taal is sinds de 15e eeuw in den 0.Ind. Archipel
P internat. handels- en omgangstaal.
el, ook Ind. 0.-Ind. Z.-O.Maleische Archip
Aziat. Archipel, Indonesié, Insulinde of AustraalAzië g eheeten de eilanden tusschen Z.-0.-Azië
en Australië, ong.
g 2 mill. K.M2. beslaande; in
het W. door Sumatra, in het Z. door Java, Flores, Timor enz. in het 0. door de Molukken,
in het N.O. door de Philippijnen
begrensd N. PPJ'nen begrensd.
Laboean en SingP
a oer zijn
zijn Eng.,
g^ de
Philippijnen
Am. Deli op
Am.,
P Timor Port., het
PPJ
overige
n Nederlandsch.
Malesherbes,^ C hrétien Guillaume de Lamoi9non
staatsman; geb. 6 Dec. 1721 te Parijs;
de, Fr.^g
J;
1750-63 directeur der censuur, laterresident
P
van de Cour des aides" (belastingrechtbank)
eischte in 1771 de bijeenroeping
g Staten
Pg der Alg.
J
en werd daarom afgezet; 1774-76 min. van
Lodewijk XVI voor
Lodewij
binnenl. zaken; verdedigde
g
Conventie; 22 Apr.
gg
P 1794 geguillotineerd.
Fr. dichter, geb.
Malherbe
g 1555
^ Francois de,
te Caen,^ gest.
16 Oct. 1628
te Parijs; schepper
^
gJ
PP
der klassieke Fr.oëzie
; zeer bekend is de
P
Enfin
MalBoileau:
regel
uit
een
gedicht
van
»
g
g
herbe vint ....".

dochter
Malibran, Maria Felicita, zangeres,
g
van den zanger
Manuel Garcia,
,ggeb. 24 Mrt.
g
1808 te Parijs
J^ 1828-32 verbonden aan de It.
Opera
ald.^ in 1826 met den koopman
M. te
P
P
New-York in 1836 met den vioolvirtuoos Bériot
est. 23 Set.P 1836 te Manchester.
g ehuwd
^g
Malines, Fr. naam voor Mechelen(z. a.).
Malissoren, naam der R.-Kath. stammen in
Albanië.
Mallarmé Stéphane, Fr. dichter, eb, 1842 te
Parijs,
10 Sept. 1898, vertegenwoordiger
Ji est.
gP
^
van het symbolisme
der décadence • vertaalde
Y
Poe's g edichten.
Malleco
a P rov. in de Z.-Am. re Publiek Chili
op
P ong.
g 38° Z.Br. • 7701 K.M2. 110 000 inw. •>
vruchtbaar,^J
rijk aan timmerhout • ; hoofdst. Angol.
grootste der S P. Balearen;
Mallorca, Majorca,
,g
7
Dragoner
met Cabrera en Dra
opera 3412 K.M 2 . 248 000
inw.; met twee bergketens,
g
, 1571 M. en 544 M.
g^ rijk aan druipsteengrotten; bewoners Malhoog;
lor quines; hoofdst. Palma.
Malmaison, La, kasteel, 6 K.M. ten W. van
Parijs;
van Napoleon
I en
p
g
J^ lievelingsresidentie
keizerin Joséphine de Beauharnais, die hier 29
Mei 1814 stierf • thans museum v. kunstnijverheid.
Malmen Maulmain Moulmein), havenstad in
de Eng.-O.-Ind. afd. Tenasserim(Birma),aan
de Saloeën; 58 000 inw. ; dokken, werven; uitvoer van teakhout en rijst.
J
Malmö,
^ hoofdst. der ZweedscheP prov. In
Malmohus of M. (4829 K.M 2. 460 000 inw.),aan
de Sond, 90 000 inw. ; slot Malmëhus (sinds 1805
techn. school, zeevaartschool ; begevangenis);>
ri jkste zeehaven van Zweden• 26 Aug. 1848
lap gJ
waPenstilstand tusschen Duitschland en Denemarken.
a
Malo • aroslawez^ stad in het Russ. ggouv. Kloc a 2500 inw. ; sla g bij M. 24 Oct. 1812,
tot den terugtocht
dwong.
welke Napoleon
p
g
g
geb. 20 Mei
Malot^ Hector,^ Fr. romanschrijver,
^g
J
1830 te La Bouille, woonde te Parijs
J^ gest
est. 18
1907 te Fontenay-sous-Bois
• vooral bekend
Y
als schrijver
van »Sans famille" 1878 .
J
enPY
h sioMa{
i hi^ Marcello^ ontleedkundige
g
pg
loog,geb.
g 10 Mrt. 1628 te Crevalcore bijJ Bolo na^; hoogleeraar
te Bologna,
na 1691 te Rome;>
g
g
ald.est.
der mi^ger
g 29 Nov. 1694 • ^grondlegger
g
croseoP ische ontleedkunde en der planten-ontP
leedkunde.
Nord,
Mal
uet
^ dorp
P in het Fr. depart.
P
plaq
dicht bijJ de Belg.
^ 11 Sept.
P
g grens;
g
^hier versloegen
de Nederlanders en de
1709 de Oostenrijkers,
Johan Willem
illem
Engelschen
onder Pprins Eugenius,
9
g
Friso en Marlborou9 h de Franschen onder Villars,
zwaar ewond
gewondwerd. De Franschen verloren 15 000, de overwinnaars 18 000 man.
Malta, Eng. eel. in de Middell. Zee, tusschen
Sicilië en de Af r. kust; met de eel. Gozzo, Comino en de onbewoonde Gominotto en Filfola
303 K.M2. 229 000 inw. ; de bodem bestaat uit
verweerde kalkrots met g rotten en holen •voortbrenltsteen :, katoen,
> ook mar> tarwe, suikerriet;
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,
mei> albast en zeezout ; handel, >scheepvaart,
P
visscherij
g raan
J
^ filigraanJ^ • katoen- en zijdefabrieken,
werk sigaren; aanlegplaats
der Eng.
g stoom
bP
ten • krijgskundig
voor de beheerg
J gg van gewicht
sching der Middell. Zee en daarom zeer versterkt;
wordt bestuurd door een Eng.g
gouverneur;
g
hoofdsi. Lavaletta. — M. in de oudheid Phoenicische kolonie Melite werd 400 v. Chr. door
de Carthagers, later door de Romeinen, Vandalen,
Gotlien Byzantijnen
en (870) Arabieren bezet;1
Y
J
behoorde 1090-1580 tot Sicilië; daarna aan de
Johanniter-orde, welke zich daarom Maltezerorde noemde; werd in 1798 door Bonaparte
p
genomen en is sinds 1800 Eng.
g
Malthezerridders noemt men in ons land, ter
onderscheiding
g van de Johanniters(z. a. de
R.-Kath. edelen, die behooren tot een afd. der
oorspr.
P Johanniter-orde.
d
Malthus> Thomas Robert, Eng.
g staathuishoukundige igeb.
Y^
g 17 Febr. 1766 te RookexY (Surrey);
29 Dec. 1834
1805 hoogl.
Y
Y^gest.
g
b te Haileyburry;
of
te Bath >; schreef : Essay,^ on the principles
P
P
hij de z.g.
population"
1798 ^waarin hij
g. MalthusiP oP
opstelde
(toename der beaansche bevolkingswet
g
P
per 20 jaar
naar een meetk. reeks: 1, 22,
volking
J
^P
4, 8, 16, enz. der voedingsmiddelen naar een
rekenk. reeks: 1 2 3 4 5 enz.),een stellin
waarvan de juistheid
vaak bestreden is. Onder
J
den indruk der sterke vermeerdering van de
armere bevolking in de groote steden is in onzen
ontstaan,
tijd
99
J een Neo-Malthusiaansche beweging
welke sinds 1877 haar middelpunt
heeft in de
P
en door het tijdschrift
tijdschrift
Malthusian League
9
»The
Malthusian" een beperking
b der al te snelle beP
volkingstoename door voorbehoedmiddelen tracht
te bewerken. Ook in ons land bestaat een Nw.Malthus. bond en tevens een Ver. ter bestrijding
J g
van het Nw.-Malthusianisme.
graafsch.
in het graafsch.
Malvern, Great Malvern,
Worcester in het W. van Engeland,
aan den voet
b
der M. HiI:8 (425 M.); 17 000 inw.; miner. baden.
P gewonne
gewonnen
Malvezij,1 ^ roode, zoete wijn,
J ^ oorspr.
de 0.-kust van den Pelo Ponnesus} later naar
hoog
de Gr. eil. overgeplant; in de Middeleeuwen
g
geschat; nu ook door Portugal, Teneriffe, de
Azoren, de LiParische eil.> Sardinië,> Sicilië en
Provence uitgevoerd.
Malwa landschap in Eng.-Indië ten N. van
het VindhYa^eb., vruchtbaarste deel van Centr.Indië; bewoners voorn. Mahratten. De p rov. M.
omvat de staten Indore Bhopal, Dhar-Ratlam,
>
Dsjaora,
J aora e. a.
EgaYPMamelukken(Ar.^a^gekochte slaven"),^
lijfwacht
te ingevoerde
en tot een lijfwacht
g
^ eor
ganiseerde slaven, die zich later van het bewind
meester maakten. Onderscheiden worden de T.
M. of Baharieten(1260-1389) en de Ts'erkesJ
tot de verovering
sische M. of Bards 'ieten(1389
g
door de Turken in 1517). Ook onder de T. heerschaPPJ
i' in Egypte
n
gYP bekleedden de M. de gewicht' ste staats- en hofambten; hun macht werd
eerst door Bonaparte
^
ggebroken. Vele der schoon-
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ste oudeebouwen
te Caïro dagteekenen
uit
g
g
hun tijd.
J
Mamertijnen(Mamertini, zonen van Mars"),
Oscische krijgslieden
uit Campanië, die in dienst
J gP
wareneweest
van A9 athocles(z. a.) en,^ na
g
diens dood (289 v. Chr.) ontslagen,
zich hadden
g
meesteremaakt
van Messana. Zij Jhielden schang
deli'k huis. P
Door hun strooptochten in oorlog
g
zij
ggekomen met Hiero 1 1 v an Syracuse,
Y
^ riepen
P zij
tegelijk de Carthagers
en de Romeinen te hulp.
a
P
De eersten werden door de Romeinen verdreven
(264),wat de aanleidinggvormde tot den Eersten
Punischen oorlog.
g
hasp
rimi9 enius fossiele soort
Mammoet Elep
olifant, 3 M. hoog,
grooter dan de Ind.
olifant; 4 M. lange,
naar buiten ggebogen slagtanden en
dicht behaarde huid.
Volledig bewaarde
ex. werden in N.Siberië in het i'a
J
of in denrond
g
936. Mammoet.
ingevroren
g evonden. Slagtanden
als
g
blauw of fossiel ivoor in den handel.
Mammoet-hol, hol in het Z.W. van den N.Am. staat Kentucky,
met de zijgangen 280
Y>
K.M. langet
de Mammoth-Dome (48 M.
g,
hoog);
g >; stroomende wateren, drui steenvorminP
gen; in 1809 door een jager ontdekt.
Man, Eng. eil. in de Iersche Zee, 588 K.M2.,
52 000 inw. ^ bei
bergachtig
g htig
a(in het Snae Fell 620
M.); rijk
en
ijzer; schapenteelt
P
J aan lood, zink, ijzer;
vischvang
•st ^• linnenwevers'
J en touwslagerij.
g J De
bewoners(Manx) zijn
g
J Kelten. M. heeft een eigen
staatsregeling
staatsre
gen parlement
^ ei
eigen
P
^ g en landsrecht,
onder een kon.ouverneur,
eigen
oudtijds
^
g
^ had oudtijds
koningen. Voornaamste plaatsen
Douglas,
RamP
b
seY^Peel en Castletown.
Manaar, klein eil. aan de N.-W.-kust van
Ceylon,
^ het Z.O. einde der z.g.
g Adamsbrug.
b.
Ceylon en het landschapP
Golf van M. tusschen
Y
Karnatak •^P
parelvisscherij.
J
Managua, hoofdst. van Nicaragua, aan het
meer M.(64 K.M. lang,
^^ door de riv. TiPitaPa
met het Nicaragua-meer
Nicaraua-meer
verbonden 40
g
^ 000 inw.
Manaos, hoofdst. van den Braz. staat Amazonas, boven de monding
Nero in
g van de Rio Negr
Amazone-riv. ; 65 000 inw. ; haven; handel.
Manasse, zoon van Jozef en broeder van
Efraim,
een der 12 stamvaders van Israël >; het
f
zijde van den Jordaan
g aan beide zijden
^gebied M. lag
en W.-M.). — M., koning
g van Juda, 696
642> zoon van Hizkia • afgodendienaar
Molochg
dienst • zijn
10-18)
P (Kron.
g
^
J gevangenschap
te Babel en zijn
g staan niet historisch
J bekeering
vast; het z.g.
g »Gebed van M." in de Apocriefen
P
is een later Joodsch-Griekschedicht.
g
La,
Mancha,
P Nw.-Kastilië r
^
^ SP. landschap
K.M. breed;> 1691-1822 afz.
300 K.M. lang,
g>
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rov. thans
tot de prov.
Ciudad Real,
Toledo,
^
P
>
Cuenca en Albacete behoorende; vaderland van
Don Quixote.
Manche, La, Het Kanaal, zeestraat tusschen
Frankrijk en Engeland.
Daarnaar genoemd
het
Frankrijk
g
g
Fr. depart.
La M.,
M. in N.-W.-Frankrijk;
J^ 6412
p
K.M 2 . 476 000 inw. ; hoofdst. Saint-Ló.
Lancaster
, stad in het raafsch.
Manchester
g
in het W. van Engeland,
^ 3e stad van Engeland,
g
g
verbonden met
door het M.-Scheepvaartkanaal
p
Liverpool
en de Iersche Zee ; 714 000 inw. ;> met
P
Salf ord 231000 945 000 inw. ; Victoria-hoogeschool. M. is het middelpunt
der Eng.
^ katoenP
industrie • verder belangrijke
ijzJ er-, staal- en
g J
machinefabrieken.
Manchester,, stad in den staat New Hampshire
P
in het N.O. der Ver. Staten, 70 000 inw. ; fabristoffen en assementwerken.
kage
P
g van geweven
g
een politieke
partij
Manchesterp ar ij1^ oorspr.
P J
P
P
in Engeland,
^ welke onder leidingg van Cobden en
g
Bright,
y
9^ steunende op
P de Anti-Corn-Law-League
tegenov
z. a. ,de belangen
egenover den
ag der industrie te
en tevens opkwam
voor het
behartigde
a
P
vandaar ook elders:
beginsel
van den vrijhandel;
be
^
naam der vrijhandelpartij
P J en der liberale ecoJ
nomische richting
g Manchesterschool , welke naar
het beginsel
van het laisser faire" op
P staatg
gebied de inmenging
huishoudkunde
g g van den
g gebied
staat zooveel mogelijk
P
g J wil beperken.
Manchester-Schee
Manchester-Scheepvaartkanaal,
^ 1887-94g ep
graven; verbinding tussehen de Eng. stad Manchester en de zee Iersche Zee, Mersey),
y^
K.M. lang,
M. diep.
P
g^
Mancini, Olympia, nicht van kardinaal Mazarin; geb.
eb. 1640 te Rome, ggehuwd met Prins
Maurits van Savoy e-Carl9 nan; later
Bugenius
9
alsiftmen
ster
est. 1708 te Brusgig
g
g beschuldigd,
van Savoye.
sel • moeder vanrins
Bugenius
9'
P
Mandela of PattaniaMandala
Mandalay Mandate Mandelay
3 K.M. van de
stad in Achter-Indië,
>
p
Irawadi • door een spoorweg
P
g verbonden met
Rangoen; 138 000 inw.; handelsverbindingen over
land met China.
zwaardvorMandan »Ko
PP ensneller" ^groot,
g
lange
ge kling.
opPBorneo, ^met lan
mig
g
J
a mes der Dajaks
Mandi Eng.-Ind. vazalstaat aan de Z. hellina rov. Pends'aab
J • 2917
g en van den HimalaJAP
K.M2., 181 000 inw.; hoofdst. M. 5000 inw.
Mandwi(Mandvi, Mandavi hoofdst. van den
vazalstaat Katsjha
in Voor-Indië, ^P
presidentsch.
J
Bomba
J 25 000 inw.
Y^aan de Golf van Katsjha,
Manen (Manes), bijJ de Romeinen de goede
^
eesten de zielen der afgestorvenen
in de Ondergeesten,
g
of f ers
wereld (dii Manes), die door vromelen
P g
bevredigd
gd of opgeroepen werden.
enebeden
bevredi
^
Manes8isch handschrift,^ beroemd manuscript,
P,
in de 14e eeuw in Zwitserland ontstaan • van de
17e eeuw tot 1888 te Parijs;
J daarna als voorheen
te Heidelberg
g bewaard; bevat Duitsche minnezangen, 7000 strofen van 141 dichters en 317
groote afbeeldingen; genaamd naar de Zi richsche raadsheeren Riidi9 er en diens zoon Joh.

Manesse(omstr. 1300)e
ge verzamelaars van
aJ
liederenboeken.
priester,^ tempelschrijver
te
Manetho,
P
GYP P
J
^Egypt.
Heliopolis
ten tijd
tijde van Ptolemaeus I
260 v.
P
•> schreef o. a. een Geschiedenis
v. Egypte"
»
gYP
in het Grieksch. Zij
a fragmente
fragmenten
J is,
^ op
P eenige
verlorenegg
aan ^doch de lijst
jst der 31 d Y J
nastiën is bewaardebleven.
g
Foggia,
Manfredonia,^ stad in de It. prov.
^g aan
P
den Monte Gargano
en aan de Golf van M.
g
der Adriat. Zee; 14 000 inw. ; haven.
(scheik. teeken Mn),
Mangaan
g
9
^ fraai glanzend
metaal
1245° C.,
C. kookmetaal, at.-gew.
P
g 54.93,r smeltpunt
punt 19000 C.
C., S.G. 7.2-8 ;> komt in de natuur
P
voor als bruinsteen,
M.. -s aath ver> hausmanniet, M.-spaat
Bruinsteen
Y en
^en met zuurstof : oxyden).
wordtebruikt
voor chloorbereiding.
g
g
Man
9 aloer(Eng.
g Mangalore; Kodi9 al bij
J de
inlanders),havenst. in de Eng.
Madras
^ prov.
P
in Voor-Indië aan de kust van Malabar, ten N.
van de Fr. bezittingg Mahé 44 000 inw. ;> uitvoer
van koffie.
der AnacardiaMan ggifera,plantengeslacht
P
ceeën • boomen in tropisch
Azië. De 0.-Ind.
P
mangoboom
man
M. indica) wordt gekweekt
om
9
g
zijn
welsmakende vruchten ter grootte
g
J^
J oranjegele
van eenganzenei
(mango,
o ruim ^manga).
g^ mangP
g
Mangrove
, plantengeslacht, behoorende tot de
9
tro ifamilie der SteltboomenRhizo^horeeën , tropiboomen, die op
P banken in de rivieren en

937. Mangrove.
g
langs
g de oevers der rev. en zeeën groeien; o P zij vormen
merkelijk
door hun luchtwortels;^ zij
J
vaak ondoordringbare
wouden.
g
Manhattan Island, eel. in den N.-Am. staat
New-York, ggevormd door de Hudson-, Harlemen East-Hy.; hierop
deel van
g
Pligt het grootste
New-York.
Mani of Manes (Lat. Manichaeus stichter
van een Oosterschodsdienststelsel
zoon van
g
een Perz. magiër;
g ^ ggeb. omstr. 215 n. Chr. te
Mardinoe in Bab Ylonië • stichtte in 242 de secte
der Manichaeërs (z. a.),terwijl
J hijJ zich voor
den in Joh. 14: 16 beloofden Trooster" of
„Helper"
Heler" Parakleet uitgaf
g onder
g i• gekruisigd
g
koning
g Bahram I(276).
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Manichaeërs aanhangers van het Manichae sme, het stelsel door Mani als wereldgodsdienst
bedoeld, een vereen^ingvan oud-Perz. dualisme
en Christ. gnosticisme; leerende dat van den
beginne af een rijk
rijk des lichts en een rijk
rij der
beginne
tegenover elkaar stonden; uit het laatste ontstond de Satan en roofde een deel van
het licht, dat in de stof besloten bleef • om
was de wereldhet hieruit wederbevrijden
te )
zending van Christus;
schepping
PP g noodig
g en de zending
maar de apostelen
vervalschten de ware leer van
P
Christus welke Mani als de Parakleet weder
herstelde. De M. werden verdeeld in volkomenen" en toehoorders; de eersten onthielden zich
streng
g van eiken lust der zinnen, van handenarbeid en bezit, en werden door de laatsten
onderhouden. Het Manichaeïsme verbreidde zich
vanaf het einde der 2e eeuw van Perzië tot N.Afrika en Italië en werd eerst in de 6e eeuw
door bloedige
g vervolgingen onderdrukt, trok zich
terug7vanwaar het in de Middelnaar 0.-Azië terug
onder verschillende namen weder opdook.
A
PJ
,
Manila,
versterkte hoofdst. der Philippijnen,
^
PPJ
aan de Baai van M. op
P Luzon, aan den mond
van de Pasig
g ;> 234 000 inw. > ; zetel van den Am.
gouverneur;
^ • fabrieken van M.-siga^ hoogeschool
^
b
ren en M.-hennep;
gP^ suikerraffinaderijen;
Jjen^• belangrijke
— M. werd in 1569 door de
P
J handelsplaats.
Sf
panjaarden
gekoloniseerd,
S
J
g
} vaak door aardbevingen
; capituleerde
13 Aug.
g 1898 voor
g verwoest ^
P
de Amerikanen; 10 Dec. 1898 bij
J den vrede van
Parijs aan de Ver. Staten afgestaan.
Parijs
g
Maniok cassavestruik, bittere cassave(Maniplantengeslacht
der Wolfsmelkhot uti-llissimaP
f
^
gewassen
Eu ^
horbiaceeén struik uit tropisch
p
P isch
Amerika en W.-Indië,
aid. zoowel als in Afrika en Azië gekweekt.
De trosvormige, zetmeel,
>
maar ook blauwzuur
bevattende, dusifti
g ge
wortels leveren, nadat
hetggif door uitwasschen koken of roosteren verwijderd
is, een
J
belangrijk
g J voedsel,^ M. 938. Maniok.
of cassavemeel, dat tot
koeken of broodgebak(a mannelijke,
g
J? b vrouwelfJ^
ke c vrucht)
ken wordt; het dient
verder tot bereidingg van
tapioca
(Braz. arrowroot). De zoete M. of ai ppi
P
wordt eveneensekweekt.
g
Mani
g oer, Eng.-Ind. vazalstaat in AchterIndië Assam ; 8505 K.M2. 284 000 inw.
hal, 67 000 inw.
hoofdst. M. of 1 mp
Manissa, het oude Magnesia, stad in het T.,
Kl.-Aziat. wilajet
J Aïdin^ ten N.O. van Smyrna,
Y
36 300 inw.
Manistee,
in het
g
^ stad in den staat Michigan
N.O. der Ver. Staten, aan de uitmonding der
• 14 000 inw. >
riv. M. in het Michi anmeer
g
houthandel.
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van N.-Amerika
Manito,^ in de Algonkintalen
g
al het bovennatuurlijke,inz.
de geesten.
geesten
Manitoba prov. in het Z. van Canada, vormt
•
vierkant van 191 000 K.M 2 . • 461 000 inw.
rivieren : Red river en Assiniboine • meren:
Winnipegmeer
(400 K.M 2 . Winnipegosisen
Pb
^
Pb
Woudenmeer • vruchtbare bodem; uitgestrekte
Indianenreservaties; hoofdst. Winnipeg; in 1870
eor^aniseerd.
g
Caldas in
Manizales,^ hoofdst. van het depart.
P
het W. van Columbia in de Midd.-Cordilleras,
35 000 inw.
Mankato, stad in den staat Minnesota in het
N. der Ver. Staten, aan de Minnesota; 11 000 inw.
de sage
Manlius,
^ Marcus,
^ volgens
g
g de stamvader van het Rom.atricische
geslacht
der
P
g
Manlii; consul 392 v. Chr. verijdelde,
naar het
J
heet in 387 den nachteli'ken
aanslag
g der GalJ
liërs op
(vandaar zijn
zijnbijnaam
bijnaam
P het Capitool
P
Cap itolinus . Later wegens
wegens
plannen van hoogP
g
verraad met de Plebejers
ter dood veroordeeld
J
en van de Tarpejische rots geworpen.
g
P — Titus
M.gen. T or uatus omdat hij volgens het verhaal een reusachtigen
Galliër in een twee ^ge g
vecht neerlegde
en hem de halsketen(torques)
q
g
afnam • verwierf zichrooten
roem in den Gall.
g
oorlog(361),was tweemaal dictator (352 en 349
v. Chr.) en driemaal consul (347, 344 en 340).
De hem toegeschrevene
toegeschrevene terechtstelling
g van zijn
gehoorzaamheid als soldaat en in
ongehoorzaamhei
zoon wegens
on
g
spijt van diens overwinning,
een legende.
legende
g^
de s i ze waarmede, volgens
Exodus,,
g
PJ
>
>
de Israëlietenevoed
werden in de woestijn;
g
J
verder naam voor Benige
b zoetsmakende,gestolde
^g
lantensa
en.
De
van
den
M.-esch
afkomstige
PP
ge
geneeskundige^
lM. Calabrische M. een geel.kristallij ne,60-800/o manniet of M.•
ge kristalli'ne
suiker bevattende massa, wordt door inkervingen
g
in de bast of door den steek van een insect
verkreg en, vormt een zacht laxeermiddel. Tamarislc-M. (Sinai-M.), door de monniken opP den
Sinai ingezameld
en als Bijbelsche
M. verkocht,
^
g
ontstaat door den steek eener schildluis in de
Tamarix
manni
f era. M. heeten ook de eetbare
escuknolletjes van het M.-mos (Sphaerothallia
p
lenta , die vaak door den wind meegevoerd worden en als M.-reen
neervallen.
9
aan de uitmonding
Mannheim, stad in Baden
g
van de Neckar in den Rijn;
J 219 000 inw. ^•groohertogelijkslot met schilderijenen oudhedenverzameling • sterrenwacht • conservatorium; staBeneden-Rij
el laats van den handel tusschen Beneden-Rijn
PP
Oostenrijk — In 1606 door
• Z.-Duitschland en Oostenrijk.
Frederik IV van de Paltsesticht
was
g
M. van 1720-78 de residentie van de Palts; de
vestingwerken
werden in 1799 geslecht;
ht in 1803
g
g
kwam de stad aan Baden.
Manniet of Mannasuiker is het zoetmakende
hoofdbestanddeel van de manna(z. a.).
Manning,
9 ^ Henry Edward, kardinaal enPrimaat der R.-K. Kerk in Engeland;
^
^geb. 15 Juli
1808 te Totterig
b de uit Prot. ouders; in 1841
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archidiaconus van Chichester ; sloot zich bijJ
Puseyïsme
(zie op
y aan, werd in 1851
Y
P Pusey)
R.-Kath. • in 1865 aartsbisschop
P van Westminaanhanger
ster,>
in 1875 kardinaal; ijverig
g der
n
Kath. hierarchie;^g
• est. 14 Jan. 1892 te Londe.
Mannlicher
Mannlicher, Ferdinand, ridder von, D. ingenieur,^ ggeb.
30 Jan. 1848 te Mainz; est. 20 Jan.
^g
1904 te Weenen • construeerde verscheidensYstemen van repeteergeweren en automat. pistolen.
P
Manometer (Gr.),instrument om den druk
van vloeistoffen,
en dampen te meten.
^ ggassen
P
Bi'
Bij den kwikzilver - M.(afb. 939) wordt de druk
aangegeven
door de hoogte
eener in een buis
g ^
g

939. Kwikzilver- 939a. Wijzermanometer
m. Pplatte
J
veer7 b. met buisvormi
buisvormigge veer.
manometer.

broken of M.-daken(zie op
P Daken). — Zijn
J
neef Jules Hardouin M.
geb. 1645 te Parijs,
^ g
R hofbouw g est. 11 Mei 1708 te MarlY -le-ai
meester van Lodewijk X I V leidde den bouw van
het Kasteel te Versailles en bouwde den Dom
der Invalieden te Parijs.
J
grafelijkgeslacht
rafeliJ
eslacht in DuitschMansfeld,
land. — Pieter Ernst I,
graaf van M. geb.
g
^ g
15 Juli 1517,^ gehuwd
met Margaretha
van Bre
9
g
derode later met Maria de Montmorency
y (wed.
van denraaf
van Lalaing),
nz
9^ P . veldheer, inz.
g
onder Alva, werd na den dood van Parma stadhouder der Nederlanden Dec. 1592 tot de komst
van aartshertog
^ in Jan.
a Ernst van Oostenrijk
1594),na den komst van aartshertog
g Albert
stadhouder van Luxembur
g, ald. g
^est. 22 Mei
1604. M. regeerde
in de Z. Nederlanden slechts
g
in naam; feitelijk
feitelij was Fuentes het hoofd der
geering.
ing
hetNottingMansfield. 1) Stad raafsch.
ham in Midd.-Engeland,
37 000,
> met M. Woodg
house 11000 48 000 inw.; kousenfabrieken. —
2) Stad in den staat Ohio in het N.O. der
Ver. Staten, 18 000 inw.
hoofdst. der Ben.-Egypt.
Mansoerah,
^
gYP prov.
P
Dakalieh r. aan den Damiette-arm van den
Nijl, 40 000 inw.; hier werd in 1250 Lodewijk IX
gevangen genomen.
Mantegazza,^ P aolo, It. hY
P sioloo
g en anthrogeb. 31 Oct. 1831 te Monza, werd in
P oloo
g; eb.
1870 hoogleeraar
te Florence; est. 28 Aug.1910
gg
te San Terenzo • schreef o. a.: J^Ph Ysiologie
^ der
Liefde",»„Hygiëne
H iëne der Liefde" ^De
a^ Geslachtsverhoudingen
der Menschen",
b
> Ph
» Ysiolo agie der
Vrouw".
Manteuffel, Edwin, baron von, Pruis. gener.veldmaarschalk,ggeb. 24 Febr. 1809 te Dresden;
werd in 1857 hoofd van het militair kabinet;
nam een belangrijk
belangrijk aandeel in de reor
reorganisati
ganisatie
het Pruis. leger, vooral van het officiers;korps; werd in 1865 gouv.
van SleeswiJ k; verg
dreef bij het uitbreken
van den D. oorlog
g
Oostenrijker uit Holstein, bezette het
i 1866
) de Oostenrijkers
van Hannover en nam in Juli het oppererbevel over het Main-leger
g op
A zich. In 1868 tot
bevelh. van het le legerkorps benoemd, voerde
hij
g aan in de slagen
J dat in den Fr.-D. oorlog
g
bi'J Colombey-Nouilly
Y
Y en Noisseville, streed later
alsoopperbevelhebber
van het le leger
PP
g (vanaf
27 Oct. 1870) bij
J Amiens en aan de Hallu, dreef
aan het hoofd van het Z. lege
leer
g (na 9 Jan. 1871)
korps
g
P van Bourbaki over de Zwits. grens;
was 20 Juni 1871-73 opperbevelh.
van het bePP
in Frankrijk
zettingsleger
b a
oJ •; werd in 1873 gen.veldmaarschalk • 1876-79 met diPlom. zendingen
g
naar Rusland belast; 1 Oct. 1876 stadhouder
van Elzas-Lotharingen;
est. 17 Juni 1885 te
g ^ gest

opstijgende
kwikzuil h . Bij den wijzerof
P J gJ
^
metaal-M. dient de afwijking
veer
A
J gvan een platte
heeft
^^ die de ruimte waarop
A de druk plaats
P
afsluit
afsluit, of van een buisvormige
buisvormige veer,^ welke de
vloeistof bevat, waarop
P de druk wordt uitge.
oefend, als middel tot meting
g van dien druk.
De bovenbedoelde afwijking
P een
J g wordt dan op
gradenschaal
zichtbaar g
gemaakt.
emaakt
g
Manour
g
geb. 17 Dec. 1847 te
Y: Fr. generaal,
Mainstenon Loir-et-Cher werd in 1869 art.officier, maakte het bele
beleg
g van Parijs
J mee,j was
van 1883-87 leeraar aan de krijJagsschool te St.div.-generaa
generaal
CY>
r werd in 1893 kolonel,> in 1906 div.lid van den Hoo en
g Raad van Oorlog,
b^1910
—12 mil.ouv.
van Parijs,
ging eind 1912 in
g
J^ ^a
de reserve over; in Aug.
g 1914 werd M. chef van
het 6e leer,
doch
g ^dat langsg de Maas oprukte,
P
terugtrekken
moest, later belast met de verdedig
ging van Parijs
J^ na den slagagaan de Marne werd
hij
van het Legioen
g
g
J beloond met het grootkruis
van Eer; nadien streed hijJ tusschen de Oise en
gewond
bi'
de Aisne,
7 werd 12 Mrt. 1915 zwaar gewond
J
het kijken
door een schietgat
en bleef ten g
gee
g
J
volgge daarvan blind.
Barcelona in het
Manresa,
^ stad in de prov.
P
N.O. van SPan J^
e 22 000 inw.; ^textiel-industrie.
Mans, Le, stad in het de art. Sarthe, aan de
Sarthe, in het W. van Frankrijk
J ten N.W. van
Tours,> 69 000 inw. • industrie; hier versloegg—
11
1871rins Friedrich Karl het Fr. Loire12 Jan. 1871prin
lege onder Chanzy.
Francois, Fr. bouwmeester,g
geb. in
1598 te Parijs
Mantinea(Gr. Mantineia oudtijdsstad in
g in 1666; bouwde kleine
J^ ald. est.
kasteelen in klassieken stijl;
J ten onrechte houdt 0.-Arcadië • hier overwon (418 v. Chr.) de Spart.
P
men hem voor den uitvinder der door hem koning
g Aqis 11 de Ar giviërs • in 362 v. Chr.
weder toe
toegepaste
easte en naar hem genoemde
e
overwinning
der
Thebanen
onder
E
aminondas
g
,
g
p
g
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--BouwBouwo de Spartanen.
die hier sneuvelde, op
vallen te Paleopoli.
P
Mantsjoe of Mansjoeren, hoofdtak van den
Toengoesischen volksstam; veroverden in 1644
ald. de tot 1912 heerschende
China en vestigden
a
dynastie.
Zij
J
J e en de
J bewonen voorn. Mants'oerï
Y
daaraanrenzende
Russ. gebieden
aan de overg
g
zijde
van de Amoer. Hun taal is door het Chin.
J
verdrongen.
vrijwel
g
Mantsjoerije,^e Kwan-toeng,
Mants'oeri
9, het
9^
N.O. deel van het Chin. rijk;
J ^ bergachtig,watervan de Amoer,^ Liau-ho en Jarijk,stroomneb.
b
loe vastelandsklimaat; 939 280 K.M 2. 12 742 000
Koinw. Mants'oeren
> Chineezen, Toengoesen,
g
J
reanen en Ja P
aneezen • landbouw,> veeteelt, miJ'
nen; administratief in drierov. verdeeld;
;
hoofdst. Moekden. In 1906 werden eenige havens
voor den handel met vreemdelingen
g geopendg P
Het Z. van het schiereil. Liau-toengg Kwantoeng (z. a.) vroeger
g door Rusland, nu door
de invloedssferen van Japan
Japangepacht,
Ja
P en
P
Rusland in overig M.
zijn in 1905 bijJ verdragg
J
aanleg van den M.-spoorweg
vastgesteld.
De aanleg
g
g
A
M., terwijl de
bracht Rusland in betrekking
g tot M.
zij
Bokseropstand
Rusland verplichtte
zijn macht
P
P
heteheele
land uit te strekken. Daar het
g
dit niet weer ontruimde en de streken, waardoor de spoorweg
g
g (van het grensstation
a ligt
P
naar Port-Arthur) in 1903 gesteld
Mantsjoerija
M
g
!
1
werden onder het Russ. stadhouderschap
P van het
Verre 0. kwam het in 1904 tot den Russ.-Jap.
P
oorlog waarvan M. het tooneel was. In 1907
oorlog,
ontruimden Rusland en Japan
P M., bleven echter
elk hun spoorlijnen
bezet houden.
J
P
Mantua, ho ofdst. der It.pprov. M.(2339 K.M 2.,
349 000 inw. Lombardi'e sterke, door meren
'ngaan
omgeven
vesting
aa de Mincio, 33 000 inw. ;
g
sterrenwacht, museum ; leerlooierijen, handel in
zijde.
Het gebied
van het voorm. hertogdom
M.
g
g
J
werd in 1785 door Oostenrijk
J met de Milaneeache landschappen
tot de prov.
Lombardije
J verP
PP
eenig d ^ • in 1859 bijJ Venetië gevoegd;
a^ in 1866
g
Met Italië vereenigd.
g
Zie EmaManuel II, ex-koning
g
b van Portugal.
nuel H.
eig Manuzzi, ook Manucci It. boekManutius,!eig.
Aldinen heeten.
wier uitgaven
g
geb. 1448 te Bassiano
Aldus I M. de Oudere
,g
J op,
richtte in 1485 te Venetië een drukkerij
o
waarin naast eigen
werk (in het Lat.) veel
g
eritische werken, o. a. Editionesrinci
Pes van
P
Gr. klassieken nauwkeurig
g en smaakvol verschenen^
gest.
Best. 6 Febr. 1515. — Zijn zoon Paulus M.,
g eb. 12 Juni 1511 uitstekend Latinist nam in
ging
1533 de drukkerij
,g
g 1561 naar Rome
J over
g est. 6 APril 1574. — Diens zoon Aldus 11 M.,
philoloog,
geb. 1547,P
geb.
g^ werd in 1590 hoofd der
ausel. boekdrukkerij
J te Rome; stond de Venetiaansche zaak af aan 1V icolaus Manassi;
^ g est. 1597.
van de Jarama (r.
Manzanares. 1) R. zijriv.
J
prov.
zi'riv.
van de Ta aag in de S . P
P Madrid;
J
ontspringt op
o den Cerro de los Siete Picos,
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stroomt door Madrid. — 2) Stad in de S
.rov.
AP
Ciudad Real in het Z. van Nw.-Castilië, ten 0.
van de stad Ciudad Real, 11 000 inw.
Manzanillo. 1) Stad aan de Z. kust van het
eil. Cuba, 14 000 inw. — 2) M. Puerto de Colima, in den Mexic. staat Colima ; havensi. aan
den Gr. Oceaan.
Manzoni, Alessandro, It. dichter, geb. 7 Mrt.
1785 te Milaan; in 1860 lid van den It. Senaat;
streng
g Kath. ,g est. 23 Mei 1873 stichter en
hoofd der romantische school in Italië. Hoofdwerk : de hist. roman »
I promessi
sposi"
(1825
P
P
—26^ in alle Europ.
gebracht.
overgebracht
P talen over
dePol
Ynes. bewoners van Nw.-Zee•
land inz. van het N.-eil. en van de Chathameil.; 49 700 zielen, nu Christenen.
Maraboe. Zie Adjudant.
Maracaibo, hoofdst. van den staat Zulia in
Venezuela, aan de uitmonding
g van het Meer
van M.
, La9 una de M. 16 769 K.M2. in de
hoogeschool;
eschool • hoofdGolf van M., ong. 50 000 inw.;^ hoo
stapelplaats en uitvoerhaven voor koffie enz.
Aserbeidsjan
Mara9,
ha stad in de Perz. prov.
J
A
ten 0. van het Oermia-meer • 15 000 inw.; in
de Middeleeuwen was daar de sterrenwacht van
Perzië.
Mara n o eil. in den Braz. staat Para, tusschen
de mondingen der Amazoneriv.
en de Rio Para;
;
19 270 K.M2.
Maranhao Maranharn, kuststaat in N.-Brazilië; 459 884 K.M 2 .; 562 000 inw. ; hoofdst. Sdo
Luiz de M. op
P het eil. van denzelfden naam;
32 000 inw. ; verzandende haven.
in de It. prov.
Marano di Napoli,
P rov NaP
p ^ plaats
els 12 000 inw.
pels,
J
^ in het T. wilajet
•
!+ stad in Kl.-Azië,
HalebAle PP
o aan den 1. oever der Dsjihan;
52 000 inw. ; weverij,
J^ ververij.
plaats ten 0. van Genua
Marassi,
, villastad
^P
en tot dielaats
dieplaatbehoorend.
Jean Paul, Fr. revolutionair, geb. 24
•
Mei 1744 te Boudry
Y (Neuchatel); ^ veearts bijJ den
graaf van Artois; verwoed
demagoog
g ^ bij
J
het uitbreken
der Revolutie
in 1789; uitgever van den
» Ami du P eu P le" (na 21
Set.
P 1792:
Journal de la
ReP
ubli
que
werd in 1792
lid der Conventie ; werkte
mee tot de September-gruwe13
len en de terechtstelling der Girondijnen;
J
Corda in het bad
Juli 1793 door Charlotte Corday
vermoord.
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Marathi Mahrati een der nieuwere Ind.
talen, gesproken
(door ong.18
181/2
1 mill. menschen)
g P
in het land der Mahratten, verdeeld in verschill.
dialekten, o. a. het Konkani aan de W.-kust
tusschen de W.-Ghats en de zee, en het Dakhan
in het Z. en 0.
Marathon, vlek aan de 0.-kust van Attica
ten N.O. van Athene; in 490 v. Chr. hier overwinninger
Atheners onder M iltiades op
g
P de
Perzen.
in het Pruis. reg.-distr.
Cassel,
Marburg,
9!
g
aan de Lahn, >22 000 inw. ; hoogeschool
(30 Mei
g
1527 door Philip
p van Hessengest. • Goth. Elisabethskerk (1235-83) met de sarcophaag
Barco has der
H. Elisabeth; kasteel (1-3 Oct. 1529 theolotusschen Luther,
e. a.
^isch dispuut
P
^ Zwingli
9
Hervormers .
Marburgg! tad in Stiermarken aan de Drau
ten Z. van Gratz ; 28 000 inw. ; zetel van den
bisschop van Lavant • fabrieken (leder, meubels,
likeur);^P
spoorw.tunnel van Leitersbergg(670 M.
M.).
Marceau, Fran ois Séverin Des raviers Fr.
generaal, geb. 1 Mrt. 1769 te Chartres; versloeg
12 Dec. 1793 de Vendeeërs bij
bi' Le Mans; besliste 26 Juni 1794 den slagg
bijJFleurus • streed
in 1796 bij
P bijJ Altent het Rijnleger;
J ^ ^ 20 Sept.
kirchenewond
•^g
est. 23 Sept.
P 1796.
g
Plebejische fam. van het^esl.
Marcellus Rom. Plebejische
Marcellus,
Claudius. — Marcus Claudius M. overwon 222
v. Chr. de Insubriërs en onderwierpP BovenItalië streed in den Zen Punischen oorlog
gbi'J
Nola met succes teen
Hannibal;
bg
^ veroverde in
212 Syracuse; sneuvelde in 208 tegen
Hannibal
^
bi'J Canusium. — Marcus Claudius M. consul in
51 v. Chr. aanhanger
van Pompejus,
werd in
p
g
46 door Caesar na Cicero's verdedigingsrede
(Pro Marcello) begenadigd enop
o zijn
zijn terugreis
terugrei
Rome, 45 v. Chr. vermoord door een reisbgenoot. — Marcus Claudius M.
! veelbelovende
volneef,t aangenomen
zoon en vermoedelijke
o volvermoedelijke op
^
huwde in 25 v. Chr. met diens
9
^ van Augustus,
dochter Julia, stierf door iedereen bereurd in
23 v. Chr. te Bajae,
volgens sommigen
sommigen
J
is hi'
J ^ volgens
op
last van Julia vergiftigd
Popda
o dat haar zoon
troonopvolger zou worden.
•
March(Slay. Morawa voorn. riv. in Moravië; ontspringt op
o de Z.-hellin g van den Hohen
Schneeberg,
in haar benedenloopPde
gren
grens
g!
Oostenrijk
Oostenrijk en Hongarije; 350 K.M.
lang (129 K.M. bevaarb., vanaf G ódin
mondt
even boven Pressburg
g in den Donau uit.
Marchand, Thomas, Fr. officier en ontdekkingsreiziger
g
Nov. 1863 te ThoisseyY
a eb.
•^22
g
(depart.
Ain);^ meermalen leider van expedities
P
P
in N.-Afrika; nam 16 Juli 1898 na een tocht
dwars door Soedan Fasjoda
voor
Frankrijk
Frankrij in
J
; moest het echter 11 Dec. weder ontruimen ; nam in 1900 deel aan de expeditie
tegen
P
^
China; vroeg
zijn ontslag;
g^
g in 1904 als overste zijn
streed in Aug.
als div.-generaal
in Frankrijk
Frankrijk.
g
g
vlakte
in
Beneden-Oostenrijk
Beneden-Oostenrijk
ten
Marchfeld,
g.
van Weenen,> tusschen Donau en March; on g

900 K.M2. • bekend om haarpaarden
en ganzen.
P
g
De slagvelden
van As Pern en Eszlinggen Wagram
g
g
li gen in het M.
ligge
^ vlek in de Belg.
g prov.
P
Henegouwen,
Hene ouwen aan de Sambre ; 21
inw. >; kolenmi'nenglasblazerijen,
ijzerwerken.
J
^J
gem. in de Belg.
Luik,a ten Z.
Marchin,
! g
g prov.
P
van Hoei; 5596 inw.; steengroeven.
in de Belg.
Hene ^ ou Marcinelle,
! plaats
P
l; prov.
P
wen, aan de Sambre ; 18 418 inw. ; kolenmijnen,
ijzerwerken,
pannenbakkerijen.
J
^P
J
oudtijds een volksstam tusschen
Marcomannen, oudtijd
Marcomannen
Midden- en Boven-Main, den Boven-Rijn
Boven-Rij en
Donau woonachtig;
g ^ door Marbod ong.
g 8 v.
Chr. in het tegenw.
Bohemen gevoerd,
stichtten
g
g
ziJ daar een rijk
J!dat maar een kort bestaan
had, Marbod zelf vluchtte 18 n. Chr. naar Italië
en stierf te Ravenna. Ten tijd
tijde van Marcus
vielen zij het
Rom. rijk binnen (oorlog
rijk
og
der M. 166-180 n. Chr.),dro p g en in 270 weer
tot Ancona en Rome door, werden door Aurelianus over den Donau teruggeworpen. In de
4e eeuwaat
hun naam verloren.
^ langzamerhand
g
Marconi
! Guilelmo uitvinder der draadlooze
telegraPhie (z. a. ^geb.
g 25 Apr.
P r 1874 te Grifforse bij
g g in 1896 naar Engeland;
^ ^ ging
J Bologna;
^Company,
gesteund door de Wireless Telegraph Com an
gelukte het hem in 1902 seinen te geven
gelukte
van
g
de Iersche naar de Canadeesche kust ; ontving
in 1909 met Braun den
Nobel
rijs voor natuurPJ
kunde.

Marco Polo, de voornaamste ontdekkin sreizider der Middeleeuwen, geb.
in 1254 te Venetië;
g
vergezelde
zijn
g
J vader 1Niccolo P. en diens broeder Maf/eo P. op
P hun 2e reis naar den khan
der Mongolen,
^ Koebilai,
^ stond bij
g
J dezen in
groot aanzien en werd stadhouder der prov.
g
P rov
Kian^-nan^ • keerde in 1295 met zijn
zij vader en
zijn oom over Z.-China, de Soenda-eil.> VoorIndië Perzië en Armenië naar Venetië terug;
geraakte
Braakte als bevelhebber
^van
tijdelijk
een galei tijdelijk
te Genua(1298)gevangen;
stierf als lid van
g
b
den Grooten Raad in 1323 te Venetië. Zijn reiszijn van rooie
beschrijvingen zijn
groot beteekenis.
Marcus, ook Johannes H.(Hand. der APostelen 12 : 12),de Evang elist uit Jeruzalem afkomstig^ metgezel
van Paulus, daarna van Barg
nabas • volgens
Kol. 4 : 10, 2 Tim. 4 : 11 weer
g
bi•J Paulus in Rome,^ daarentegen
gens 1 Petr.
volgens
g vol
: 13 tolk van Petrus te Babylon
(d. w. z.
Y
Rome • stierf volgens
de kerk. overlevering
g
g als
bisschop
1^eP van Alexandrië den marteldood;
denkdar
Het Evangelie
van M. is
^ 25 April.
P
9
volg ens de kerk. overlevering
ontstaan uit leerg on
redenen van Petrus in Rome ; hoofdsi. 16: 9-20
is later toegevoegd; in de Leidsche Vert. eindigt
het Evangeli
Evanelie
g
dan ook met 16 : 8. — De R.nemen echter heteheele
Evangelie
als
g
g
door M. g eschreven aan ; onder henzijn
zj
J de
meesten van meening
g dat Johannes ill., de
reisgenoot van Paulus en Barnabas, een ander
was als H., de leerling
g van Petrus.
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Marcus Aurelius. Zie Antoninus.
hertog
g van Parma en Piacenza ; bestuurde vanaf
Mardis stad in het T.-Arm. wilajet Diarbekr, 1559 de Nederlanden metroot
beleid;^legde
g
g in

aan den Masius-beig^; 25 000 inw. (5000 Chr.).
Mardonius, Perz. veldheer ; werd 493 v. Chr.
door zijn
stasp
J schoonvader Darius 1 Hy
P is met
een leger
leger naar Griekenland gezonden,
moest
g
nadat zijn
J vloot bijJ den berg
^ Athos door storm
vernietigd
g was, teru gkeergin • sneuvelde 479 v.
Chr. in den slaggbijJ Plataea.
Maremmen,
moerassige
kust^
g en ongezonde
g ezon
streken in Z.-Toscane en aan de Middell. Zee
van Cecina tot Orbetello; 150 K.M. las
g, 11-30
K.M. breed; worden sedert 1828 metoeden
g
uitslag drooggelegd.
Alexandrië, nu
Marengo,
9^ dorp
P in de It. prov.
P
tot de stad Alessandria behoorend; hier overwon Napoleon
14 Juni 1800 den Oostenr. g ene ^
raal Melas.
De II., uit Antiochië, een der 14
Margaretha,
9
noodhelpers; als Christin ten tijde
van DiocleJjde
tianus door haar heidenschen vader verstooten;
door
denbeant
Olybrius
wegens
P refect
y
g ens on
woorde liefde in deevan
enis
geworpen
en
g
g
g
P
onthoofd; herdenkingsdag 13, ook 20 Juli. —
Een 2e Heilige
patrones van Schotland;^geb.
g M..P
1046, gemalin van koning
1046
g Malcolm III van
Schotland (vanaf 1070);
^gest. 16 Nov. 1093;
heilig
g verklaard in 1251 ;• herd.dag
g 10 Jan.
Margaretha
van Avesnes,
gravin van Holland,
9
,g
Henegouwen enz. huwde in 1324 met keizer
Lodewijk van Beieren, werd na het sneuvelen
van haar broeder Willem II IV in 1345 beleend met diensraaf
schaPPen. Zie verder het
g
art. Hoekschen.
Margaretha
van Oostenrijk,
9
l^ landvoogdes der.
Ned., gab. 10 Jan. 1480 te Gent, dochter van
keizer Maximiliaan I en Maria van Boer ondië •
als toekomstige
toekomstigegemalin
van den kroonprins
g
P
Karel aan het hof van Lodewijk
XIoopgevoed.
gevoed.
^
Toen deze met Anna van Bretagne
huwde,
9
trouwde zij
J in 1496 met den Infant Johan van
SanJe
overleed en in 1501
P
adie hetzelfde jaa
Jr
met hertog
ye^est. 1504).
g Philibert II van SavoY
Na den dood van Philips
^ den Schooneg edurende het tweede regentschap
s
P van keizer Maxi-

1567 bij
J de komst van Alva haar waardigheid
g
neer en ging n aar Italië terug;
18 Jan.
g^ gest.
g
1586 te Ortona in het toehm. koninkrijk.
J Napels.
P
Margaretha
van Valois of van Navarre, eerg
der van AnJoulême^ •geb.
11 Apr.
g
P 1492,a dochter
van Karel van Orleans; in 1509 gehuwd met
Karel van Alencon g est. 1525 in 1527 met
Henri d'Albret, koning
g van Navarre ; door haar
dochter Jeanne g rootmt eder van Hendrik 1 V van
Frankrijk;• neigde
neigde tot het Protestantisme over;;
g gist. 21 Dec. 1549 te Béarn ;^ schreef o. a.:
»He
Ptaméron des nouvelles" 1559 .
Margarine,
9
^ in ons land wettelijk
P
ge Jjk verplicht
stelde naam voor kunstboter. De scheikundige
g
Mé9e-Mouriès vond in 1869 een rocédé
uit,
P
waarbij
machinaal verJ rundervet gewasschen,
g
deeld en in een van een roerwerk voorziene
ggesloten ketel in water tot op 450 verhit wordt.
Het zich aan de oppervlakte
verzamelende vet
PP
wordt afgeschept en in vlakke vaten tot 25°
afgekoeld.
Hierdoor worden de bestanddeelen
g
van het vet, welke het minstemakkeli'
g
Jk smelten (stearine enalmitine
P
^ M.ggenaamd) hard,
en de vloeibaarebleven
deeles
^ oleo-M. g e g
heeten> worden, nadat zijJj van de vaste bestanddeelesescheiden
zijn
zij met het vierde deel van
g
hunewicht
aan versche melk gekarnd en verder
g
behandeld alsewone
boter. Na toevoeging van
g
boterkleurstof en aromatische stoffen wordt de
kunstboter dan in den handel bgebracht. Door
verbetering
smeltwijze (verhooging
g van de smeltwijze
g^ van
de smelttemperatuur)
heeft men de opbrengst
P
kunnen verhoog
en^ • om echter het eind. Aroduct
voldoende zacht te doen worden, moeten er nu
,
plantenolies (aardnoten-olie,^ katoenpitten-olie,
P
P
enz.) bijgevoegd
J ga worden. Het eerstverkregen vet
bij
A
J^ 100 dln.
J het uitsmelten heet premier-jus;
remier- •us geven
premier-jus
even
bij
bi' afkoelin
afkoeling 60 dln. oleomarg arine en 40 dln. stearine (voor kaarsenfabrikage
weinigpalmitine.
P
—
b )abenevens een weinig
Dee
g eheel uit plantaardige
P
a bestanddeelen bereidelantenboter
is feitelijk
M. doch in
feitelijk geen
g
P
den zin der wet wèl.
miliaan(1506-15)
eil. voor de kust van Venezuela
Mar
9 arita
landvoogdes der
tegenover
tegenover den staat Bermudez,^ 40 000 inw.;
Ned., waar zij
zij de
voorn.laats
Asuncion (1900 inw.); uitvoer van
P
algemeene toegevisch.
g
P arels engezouten
neenheid
wist te
havensi. op
Margate,
ag
g
P het eil. Thanet bij
J N. verwerven;est.
Foreland in het Eng.
Kent, 27 000
g
ggraafsch.
g
1 Dec. 1530 te
inw. ; badplaats.
P
Meeheien.
Mar elan stad in het Russ. Centr.-Aziat. g e Margelan,
bied Fergana
ten N. van den Pamir s
36 000 inw.
Margaretha
van
^;
9
g
15 K.M. ten Z.O. ervan Nw.-M. Skobelew de
Parma landvoo g Parma,
des der Ned.,g
geb.
hoofdst. van Fergana, in 1876 gesticht, 9000 inw.
1522 te OudenZ. van
gem. in Limburg,
Mar
g rate^ng
g^
aarde • natuurlijke
Valkenbui 1196 inw.
Valkenburg
J
dochter van keizer
Maria, de moeder van Jezus, wordt vooral
Karel V; in 1533 941. Margaretha van Parma. door de R.-Kath. vereerd,1 die haar voorspraak
P
goddelijken Zoon, haar eeren
inroeP en bij
gehuwd met AlexJ haar goddelijken
andro de Medici, in 1538 met Ottavio Farnese, doorodsd.
oefeningen
en tal van
g en gebruiken
g
g
^

b

f

,n
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kerkelijke
feesten vieren te harer eere. ZijJ vieren
J
inz. de zuivering
bijJwelke gelegenheid
M.,
g g
g van M.
M. zijJj haar kind opdroeg
P
P
b in den Tempel
Lichtmis(z. a.),2 Febr.),de BoodschapP van den
dood en
Mrt.),
Engel
p>>
g (M.-Boodschap,
opneming
in den hemel(M.-Hemelvaart, 15
g
P
en
Aug.),haar geboorte
(M.-Geboorte,
g
P
^ 8 Sept.)
zij in
dat zij
J vanaf het eerste oogenblik,
a
^ dat zij
den moederschoot ontvan agen had, vrijJ bewaard
was van de smet der erfzonde M.-Onbevlekte
Ontvangenis, 8 Dec.).
Maria Adelheid van Nassau,groothertogin
g
g
van Luxemburg,
14 Juni 1894 opA het kasteel
g^ geb.
g
Berg,
g
a Wilhelm enPrinb^ dochter van groothertog
volgde
ses Maria Anna van Braganza,
^
g haar vader
14 Juni 1912 meerder25 Febr. 1912 op,
P
^jarig
a streng
^; is een stren g Kath. vorstin.
van Spanje;
Maria Christina,
g
P , ^ geb.
g
: koningin
27 Apr.
g der
P 1806, dochter van F rans I, koning
Beide Siciliën; werd 11 Dec. 1829 de vierde
gemalin van Ferdinand V II van Spanje, dien
g
zij
hij bij
J de
^ dat hij
J zoozeer in haar macht had,
Pragmatieke
Sanctie (29 Mrt. 1830) de troonsg
toekende aan zijnvrouwelijke afstamopvolging
o
volgingvrouwelijk
en ^tot nadeel van zijnJ jongeren
broeder
J g
g
Don Carlos. Na den dood van den koning
g (29
zij re agentes voor Isabella II
Set.
P 1833) was zij
z. a.; Don Carlos deed den bur geroorlo g on tbranden, die tot 1840 duurde en haar noopte
P
12 Oct. 1840 het regentschap
P neer te leggen;
bg
a
zij
g zich naar Frankrijk,
J^ keerde echter in
J begaf
1843 terugerd
1854-64 ten tweeden male
g,
verbannen en stierf 22 Augb . 1874 te Havre.
M. C. trad in 1833 heimelijk,in 1841 openlijk
in het huwelijk
g
J met een soldaat der garde,
hertog van
Fernando Munoz, die in 1844 tot hertog
Rianzares verheven werd over!. 12 Set.
P 1873 .
van Spanje;
Maria Christina,
P J ^ geb.
g
! koningin
g
21 Juli 1858, dochter van den Oostenr. aartsherto ag Karel Ferdinand,
g
^ 29 Nov. 1879 gehuwd
met koning
g Al f onsus II van Spanje; voerde na
zijn
^
P voor
J dood (25 Nov. 1885) het regentschap
haar 17 Mei 1886eboren
zoon Al f onsu XIII,
g
tot 17 Mei 1902.
Frankrijk
koningin van Frankrijk;
Maria de Medici,
! koningin
26 A Pril 1573 te Florence • dochter van den
g
Toscane;•
II de Medici van ^
rootherto Frans
g
ag
16 Dec. 1600ehuwd
met Hendrik IV van
g
Frankrijk;
hij door Ravaillac verg voor hij
J^ één dag
(13 Mei
koningingekroond
g
moord werd tot koningin
1610 ; trok dadelijk
P en de
g
J het regentschap
Lodewijk XIII aan zich;
voogdij
voogdij over haar zoon Lodewij
later door dezen verbannen naar Blois,
Concini, markies d'Ancre,
nadat haargunsteling
g
,
14 Apr.
P 1617 vermoord was ; kwam in 1621 naar
kon geen
invloed krijgen
oop
Parijs
Parijs terug,
g
J8
g^
iè ne
Richelieu; werd in 1630 weer in ComPg
gehouden;
in 1631 naar
gevangeng
^ ontsnapte
P
en in
Brussel • gin
g
g in 1638 naar Engeland
1641 naar Keulen
, waar ziJ 3 Juli 1642 stierf.
Maria I Tudor! de Bloedige
9 of de Katholieke,
1553-5$ g eb. 18 Febr.
koningin
koningin van Engeland
g

1516 te Greenwich, dochter van Hendrik VIII
en Catharina van Ara^^
on • als strenge
g Katholieke werd zijJ door haar stiefbroeder Eduard VI
door toedoen van den hertog
g van Northumberland uitgesloten
van de troonso P
volbgins
^
a^• verkreeg tegen
tegen de schoondochter van dezen laatste,,
Jane Grey
y (z. a.^ die bijJ den dood van den
guitgeroepen
koning
(6 Juli 1553) tot opvolgster uit geroe en
werd, aanhang
g haar
g en hield reeds 3 Aug.
ijve
intocht in Londen; zijJ begon
ijver
g met grooten
g
de herstelling
g der Kath. Kerk. Na haar
huwelijk
(25 Juli 1554) met Philips
p II van
J
Spanje
gezag
in *EnP
g
P J trachtte zijJ het pauselijk
g eland te herstellen en liet zeer vele Hervormoorlogg met Frankden terechtstellen;
^ in den oorlo
rijk waarin
zij
zij door Philips^ werd gewikkeld,
,
g
verloor zij
est. 17 Nov. 1558.
J Calais 1558 •^g
Maria II, koningin van Gr.-Brittannië en Ierland;^g
geb. 10 Mei 1662 te St. James; dochter
van Jacobus I; huwde 15 Nov. 1677 met Willem
Ill van Oranje; na den val van haar vader
11 Febr. 1689 met haargemaal
tot koningin
g en
g
konin
est. 7 Jan. 1697.
^ gest
koninggekroond;
g
Dievenei!. Micrones.
Marianen, Ladronen of Dieveneil.,
eil.-roe van vulk. oorsprong
eil.-groep
P g in den Grooten
Oceaan; zonder Guam 626 K.M 2., 2500 inw.;
verdeeld in een Z. helft, waartoe Guam, het
grootste eil.
Tinian, Rota en Saipan behooren,
P
,
en een N. (onbewoond); kokospalmen
en eenige
P
g
handel. In 1521 door Ma
. 9elhaens ontdekt en
Ladronenenoemd.
Sedert 1668 SP^. in 1898
g
verkocht aan de Ver. Staten en Duitschland.
Maria Louise! keizerin der Franschen tweede
I,ggeb. 12 Dec. 1791,
p
ggemalin van Napoleon
Oostenrijk trad
dochter van keizer Frans I van Oostenrijk,
in het huwelijk,
Apr.
p
J^ was
P 1810 met Napoleon
1812-14 regentes
van Frankrijk,
J^ woonde na
g
troonsafstand met haar zoon, den
Napoleon's
p
herto
lateren hertog
g van Reichstadt(z. a.) te Sch6nhertogdomme
gdommen Parma,
brunn ontvingg in 1814 de herto
en Guastalla, sloot in 1821 een morgraaf van Nei
huwelijk met graaf
7^er9, in
g anatisch huwelijk
Karl Renatus van Bombelles
1833 metraaf
g
en stierf 17 Dec. 1847 te Weenen.
Maria Stuart, koningin van Schotland (1562
^ geb
—68);
geb. 8 Dec. 1542 te
dochter van Jao
cobus V en . Maria van Guise;
aan het Fr. hof opgevoed;
24 Apr.
met
g
P 1558 gehuwd
den dauPhJi n den lateren
Frans II; keerde na diens
dood (1561) naar Schotland
terug • nam als kleindochter
van Mar9 aretha(de dochter
van Hendrik VII) den Eng.,
g
koningstitel aan • als bevorderaarster van het Katholizij de
942. Maria Stuart. cisme verbitterde zij
Protestanten; 29 Juli 1565
gehuwdy,
met haar neef Henry, Darnley,
,
y
dien zij
zij later haatte om den moord op
P haar

P
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secretaris Riccio of Rizzio(9 Mr. 1560); 19 Juni
later,
1566 werd haar zoon Jacobus V1 eboren
>
koning van Gr.-Brittannië. Naals Jacobus I, koning
dat 9 Febr. 1567 haargemaal overvallen en
huwde zij dezen
geworgd werd door Bothwell,
^J
15 Mei 1567 • werd echter door den verontwaardi^den Prot. adel gevangen
genomen en naar
g ^ g
het slot Lochleven in Fifeebracht.
Ten beg
hoeve van haar zoon deed zij
J 24 Juli 1567
afstand van den troon en ontkwam 2 Mei 1568
aan haargevangenis; werd echter met haar
aanhangers
13 Mei bijJ Lan
side overwonnen
Langsid
^
den regent
Murray
y en ontvluchtte naar
b
Engeland,
^ waar zijJj door koningin
g Elisabeth
g eb
vanen
werd. De samenzwering
g van
^ gehouden
g
bevrijde en Elizabeth te
Babinq ton om haar te bevrijden
deed deze in 1586 een vervolging
g g
verraad beschulinstellen tegen M. S.
S.;• van hoo
hoogverraad
did
g ^werd zijzij18 Febr. 1587 onthoofd te
Fotherin^ha
Y.
Maria Theresia, Duitsche keizerin, koningin
van Hongarije en Bohemen,^ aartshertogin
g van
Oostenrijk
geb. 13 Mei 1717 te Weenen, dochter
Jig
van keizer Karel VI, bestemd tot troonoPvol
gster door de Pragmatieke
Sanctie; huwde 12
g
Febr. 1736 met Frans Stephanus (zie Frans I)
van Lotharin9en • beklom 20 Oct. 1740 den troon
der Oostenr. erflanden verloor door den Oostenr.
Successie-oorlog
g
g (z. a.) en de Silezische oorlogen
z. a.) Silezië en Glatz en de hertod.
g Parma
Piacenza en Guastalla, welke ze niet kon terugg
winnen ook niet in den Zevenjarigen
g oorlog
g
(z. a.). Na den dood van haargemaal
(18 Aug.
g
g
1765 maakte zij
J haar oudsten zoon Jozef II
tot mederegent;
g bij
J de eerste verdeelt ^ verkreeg
ling
Aug
b van Polen (5 Aug.
Galicië, van TurkiJ e (1775) de Boekowina en bijJ
vrede
van Teschen (13 Mei
1779) het Inn-distr. In
het binnenl. bestuur
maakte zij
zij het staatskrachtiger
er door
gezagg kracht'
naar centralisatie te
streven, verbeterde de
legerinrichting, het onderw ï) s en de rechtspraak,
maakte een
P
einde aan de li' fel enschaP in de D. P rov incies en beperkte
de
P
heerendiensten • est. 29
Nov. 1780.

Maria-Theresiopel,
p,

Hong.
g Szabadka, stad
in het Hong.
g comitaat
tusschen 943. Maria van BourBács-Bodro g
Donau en Theiss; 95 000ondië
(naar een afg
inw. > • muziekschool • lin- bedding
g uit haar tijd).
nenweverijen.
J
Maria van Bour9 ondië, dochter van Karel den
11
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Stoute,geb. te Brussel, 13 Febr. 1457, moest na
den dood haars vaders het Groot Privilegie
9
z. a.) toestaan, verloor vele harer landen aan
Lodewijk
.I XI van Frankrijk,
J, huwde in 1477 met
aartshertog
M aximiliaan van Oostenrijk z. a.
ga.),
later keizer van Duitschland, stierf 28 Mrt. 1482
tengevolge van een val van haar paard.
Haar
P
zoon Philips
haar oP^onder
p de Schoonti volgde
g
regentschap
g
P van Maximiliaan.
Mariazell, marktPlaats in Stiermarken aan de
SalzbachziJ riv. van de Enns • 1500 inw. •>
prachtige in 1363 door Lodewijk
I van Hong a b
^jk
rijti
gestichte bedevaartskerk, de beroemdste
J g
Oostenrijkjaarl.
J
bedevaarts
100 000
P laats in Oostenrijk
bedevaartsgangers .
Maribo, hoofdst. van het Deensche ambt M.
(dit omvat Laaland, Falster e. a. eil. • 1740
gelegen
op
K.M2.> 105 000 inw. •>g
g
P het eil. Laaland;> 3800 inw. • havenP1. Bandholm.
van Frankrijk;
Marie Antoinette, koningin
J;
g
geb. 2 Nov. 1755 te Weenen,^ dochter van Frans I
g
en Maria Theresia; 16 Mei 1770 gehuwd met
den dauphijn,
PJ,
den lateren konin
Lodewij
g Lodewijk
; leed veel
onder intrigues
en laster en
was alleen reeds
als »OostenrijkJ
sche" bijJ
uitbarsting
g der
bij
Revolutie
het volkeg
haat; deelde in
1792 in den
Tem le de^evang
enscha P
van haar bgemaal; na diens
terechtstelling
944. Marie AntoinettePop de in 1793 g ekar, die haar naar het scha- scheiden
van
vot breng t (naar een schets- haar kinderen;
teekening
2 Aug.
g van David).
g in de
ConciergBrie
opgesloten; 13 Oct. voor de Revol. Rechtbank,^ 16
Oct. 1793 ter dood veroordeeld ene
uillotineerd.
g^
Marie Galante, een der Fr. Kleine Antillen
ten W. van GuadelouP e (Eil. boven den Wind);
inw. • hoof d 1. Grand-Bourg
149 K.M2. 17 000P
g
Marlgot .
M.
Mariënwerder, hoofdst. van het reg.-distr.
9
17 583 K.M2. 961 000 inw. in de Pruis.rov.
P
W.-Pruisen); 13 000 inw.
Marietta, stad in den staat Ohio in het N.O.
der Ver. Staten aan de Ohio, 13 000 inw.
petroleumbronnen,J steenkolen.
P
Edouard,
Mariette, Auguste
9
^ Fr. egyptoloog;
• gest. 18 Jan.
g eb. 11 Febr. 1821 te Boulógne^g
1881 als directeur van het museum te BoelakCaïro (sedert 1890 te Gizeh).
14
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Caserta, ten
Marigliano,
9
^ stad in de It. prov.
P
N.O. van den Vesuvius; 13 000 inw.
Marine(Lat. mare =„zee"),in alg.
g zin alles
wat betrekking
P de zeevaart van een
^` heeft op
land; in engeren
zin het zeeoorlogswezen
oor ti
g
logsmarine , in tegenst. tot de handelsmarine.
Onder het eerste verstaat men de oorlogsvloot,
ter handhaving
g van het gezag
g g van een land ter
zee en ter bescherming
g en verdediging
^ g van de
vaderl. kusten, de koloniën en den zeehandel.
Eerst in de 17e eeuw is men met het bouwen
voor dien bezat men slechts
eener M. beonnen;
ag
een klein aantal oorlogsschepen, oorlogsdie in oorlo skoopvaardijschepen werden
^
A
J met gewapende
der M.
versterkt. Tegenw. ligt het zwaartepunt
A
bij
best. uiteskaders
kad
van liniebi
g
) de slagvloten,
scheen verkenningsschepen kruisers), torpedoschepen,P
flottilles. Treedt men alleen verdedigend
oP:
g
bescherming
g der kustwerken, het beletten van
blokkades, enz. dan bezit
g men kustflottilles,
best. uit kustpantserschepen, kruisers, kanonneer-, torpedoen onderzeebooten. Bijgaand
P
Jg
staatje
staatje, waarin de linieschepen
P boven de 10 000
en deantserkruisers
boven de 5000 ton zijn
zijn
P
opgenomen
, ggeeft een beeld van de sterkte van
Pg
de oorlogsvloten
der rooie
mogendheden
oop
g
g
g
1 Jan. 1914:
Linieschepen
P
Zeemogendheid.
b

Engeland
en Koloniën
g
Vereenigdde Staten ..
Vereeni
Jk
Duitschland
Japan
P
Italië
Oostenr.-Hongarije
arre
g
J .
Rusland

N.O. der Ver. Staten, 17 000 inw.;roductie
van
P
natuur-gas.
— 2) Stad in Ohio, 12 000 inw.
g
Mari otte
^ E dme, Fr. wis- en natuurkundige;
geb. in 1620 te Bourgogne;
geb.
van St.-Martinprior
o
gg
P
sous-Beaune bij
bi' Dijon;
gest. 12 Mei 1684; ontJ ^g
dekker der Wet van M.", reeds 15 jaar vroeer, maar buiten weten van M., door Boyle
g^
verkondigd: dat de volumina van een en dezelfde
hoeveelheid lucht omgekeerd
evenredig
g zijn
zij met
g
daarop
druk.
Puitgeoefenden
g
Maris familie van Ned. schilders van den
laatsten tijd, die vooral
zich aan het landschap
P
hebbenewi'd.
g J ZijJ bestaat uit drie broeders:
25 Aug.
Jacob,
^ geb.
g gest.
g
g
g 1837 in Den Haag,
zijn studies
te Carlsblad 7 Aug.
Hij
J begon zij
g
de Academie voor Beeldende Kunsten in
hij leerling
leerling werd van
zijn
g
J geboortestad,
^ waar hij
Stroebel en Iluib van Hove. Toen deze laatste
naar Antwerpen
verhuisde, ging Jacob M. met
A
hem mede en voltooide zijn
P
g bij
J De
J opleiding
directeur der Academie ald., en bijJ
Keyser,
y
hij naar Parijs,
Van Lerius. In 1866 gin ghij
J waar
hij
J het atelier van Hébert bezocht, en keerde in
1871 naar Den Haag
g terug.
g De opvattingen en
geheel en al
de schilderkunst van Jacob M. zijn
J g
modern en herinneren ineen
aan
g enkel opzicht
A
zij breede
de oude Holl. landschapschilders:
zijn
P

Pantserkruisers

Van
meer
dan
17000
ton.

Van
I0000
tot
17000
ton.

Van
meer
dan
17000
ton.

27
19
18
17
8
9
4
8

34
16
12
19
11
6
6
5

10
6
3
4

Voor de handels -M. zie men op
p
P Scheepvaart.
Marine naam van het Ned. ministerie of
departement,
waaraan de opperste
leiding
P
PP
g van
alle marine-aangelegenheden
is opgedragen. Het
g a
bestaat uit de volgende afd.:>
Materieel, Defensie,
Personeel, Soldijen,
g en kleeding,
t ^ voeding
g^
wezen, Hydrografie, Comptabiliteit
en SecretaP
riaat, Zegel,^leges
indices
^agenda,
g
g en registratie,
g
en archieven. Verder is er nogg een afz. Directie
van Scheepsbouw.
P
Marinette, stad in den staat Wisconsin in het
N.O. der Ver. Staten, op
van MichiP de grens
g
gan, 16 000, met Memoninel(Michigan)
29 000
g
inw.; houthandel.
ouvern Jegouvern.
Marioepol,
p ^ havenst. in het Russ. ^
katerinoslaw aan de N.-kust van de Zee van
Azow, 48 500 inw.g
on . 50 0/0 Grieken).
Marion. 1) Stad in den staat Indiana in het

Van
10000
tot
17000
ton.

14
20
9
14
9
2
6

Torpedo-vaartuigen.
BeOnderschermzeeKustVan
de
Van
booten
minder
meer
pantser- kruiseren
dan
dan
duikschepen. pantserdek
200
200
booten.
ton.
ton,
schepen.

4
2
2

76
11
9
43
13
16
7
16

267
76
84
154
55
78
51
140

29
8
163
70
30
65
55
25

87
50
75
^

15
14
55

streek, zijn wijze van zeker verdeelen der schaduw- en lichteffecten zijn
J aan de Fr. meesters
ontleend. -- Matthijs,
^
Jo g eb. in Den Haag^17 Aug.
1835, studeerde aan de Academie in Den Haag
en AntwerPen
waar
hij
met
saamwoonde.
Jacob
,
J
In 1860 reisde hijJ met dezen in Duitschland en
Zwitserland en in 1872 vestigde
hij
g
J zich in
woonachtig is; zijn
Londen, waar hijJ sedert woonachtig
J
werk, meestgenre-stukken, onderscheidt zich
evenzeer door de zachtheid en de ijlheid van
het koloriet als door het dichterlijke
en wijsJ
J
-- Willem,9
eeri g e ^ dat uit de opvatting
P
g spreekt.
P
geb.
in Den Haag
Haag 18 Febr. 1844, gest. te Rijsg
Js
wijk
geregelde
J 11 Oct. 1910. HijJ volgde
g geen
;^ g
g
opleidingsschool en wellicht moet het daaraan
dat hij
worden toegeschreven,
hij met te meer nauw g
gezetheid en nauwkeurigheid
de karakteristieke
g
g
trekken van het Holl. landschap
P wist weer te

M:^RIS—MARKO KRALJEWITSJ.
tijd de aanwijzingen
geven. HijJ volgde
g tijd
g
g eenigen
J g
van zijn
J
J beide oudere broers,^ werd daarna zijn
eigen
meester en behalve een reis in Engeland
g
g
en Noorwegen
Noorwegen verliet hij
J ons land zelden. Al
deze omstandigheden verklaren, waarom men
weinig
g invloed van vreemden in zijn
J stukken
vindt. Zijn
zijn vol uitdrukkingg en
Zijn landschappen
PPzijn
trillend van licht en glans. — Alle drie behooren
zij
meesters der Holl. school
J tot de allergrootste
g
uit de 19e eeuw.
de Hebrus der Ouden;J
Maritza Marica ^
voorn. riv. van het Balkan-schiereil. • ontspringt
lang;
in 0.-Roemelië opP den Riloda h
g ;J490 K.M. lap
stroomt bij
J de moerassen van Enos in de Aegaeische Zee J ; tot Adrianopel
P bevaarbaar.
Marius Ga'us Rom. veldheer, geb. in 155 v.
Chr. bijJ Arpinum,
P
^ klom door zijn
J krijgskundige
onaanzienzijner
talenten en energie
g in weerwil zij
J
hoogste ambtenop,
o was
li'ke
geboorte
tot de hoogste
^
J
van 107-86 zeven maal consul; overwon in 107
bij
en 106 Jugurtha
g
J Cirta;J in 102 de Teutonen
bij
Sextiae; in 101 samen met Quintus
J Aquae
^
I utatius Catulus de Cimbren bij
J Varcellae (in
de vlakte van Verona). Zijn
.) mislukte poging
Pg ^ om
tegen
Sulla het opperbevel
zijn
^
PP
g
J tegenstander
Mithridates te ontrukken7 veroorzaakte den len
Burgeroorlog.
Burgeroorlog. Door Sulla vogelvrij
g
J verklaard,
ontkwam M. ternauwernood naar Minturnae en
van daar naar Afrika; door Cinna in 87 terugg
drong hij met een leger
geroepen, drong
a Rome binnen
en liet daar 5 dagen
en moorden;
^ plunderen
P
liet zichzelven en Cinna tot consuls voor het
7 (86) )benoemen, doch stierf reeds
'aar
jaar
b
op
dag na de aanvaarding van dat
P den 18den dag
ambt.
Mark, voorm. graafsch. (2200 K.M 2. in het
N.W. van het Pruis. distr. Arnsberg;
P
g ^ besproeid
door de Ruhr; behoorde sedert het einde der
van der M.; kwam in
12e eeuw aan deraven
g
de 14e eeuw aan deraven
van Kleef; kwam
g
door den Gulik-Kleef schen erf oP
vol^
in gsoorlo g
(zie op
P Gulik) in 1666 aan Brandenburg.
g
Mark, sedert 1 Jan. 1876 de Duitsehe munt; als
eenheid, verdeeld in 100fenni
f
^ge = 0.60
P
zilveren munt bevat zij
fijn
J 5 gram
J zilver.
g
Verder zijn
stukken van
1 2 en 5 M.
Jer ook
2J
M.,
met eengehalte. van 0.900, zoodat 180 M. 1 K.G.
ween.
In 1915 daalde in ons land de koers
g
van de M. tot 39 à 40 cents.
oorspr.
Mark,
^
P ^grens vrl.g markgraafschap),
g
PJ
grond
bij
PP J
^
b
J de Germanen de gemeenschappelijke
van een aantal aan elkaar verwante familieroepen
g
P ^ wier overheden de akkers onder de
families verdeelden; weide en bosch bleven echter in g emeensch. gebruik.
gebruik. Was de akkergrond
g
na een jaar
of wat uitgeput, dan zocht de stam
J
anderenrond.
Later, rtoen iedere stam opP een
^
bepaalde
J werd de bouwPplaats bleef wonen,
P
rond oorspr.
grond,
P aan iedere familie toegewezen
^
bijzonder
eigendom
dier familie, doch de onverJ
g
deeldebleven
terreinen : weide en bosch, rivier
g
en moeras, bleven nog
langg gemeensch. eigendom
g lan
^
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allmend . Deezamenli'ke
heetten
g
J eigenaren
^
M.-nooten of M.-genooten,
^ en in den regel
g
g kozen
dezen zich een hoofd of voorzitterJopperste
PP
M.-genoot,
opperste M.-richter,
g
^ voogd,
b J PP
^ bij
J ons
ook wel holtrichter genoemd. De stemmen werden uitgebracht
naar het bezit. In oude tijden
g
hadden de M.-genooten het recht van houw in
de M.", d. w. z.: vrij
van brand- en
PP
J kappen
timmerhout. Buiten de M. mochteen
g hout vervoerd of verkocht worden. Strenge
g straffen
warenesteld
opPhet houtkappen
g
PP door niet M. ^enooten en op
P het kappen
PP bijJ' nacht. M. weiden mochten alleene
^
ggraasd^ niet gehooid
worden. Derenzen
der M. werden aangegeven
gb
g
door M.-steepen; allerlei zaken van algemeen
g
dagen. In
belang
^ werden behandeld op de dip g
ons land worden de meeste M.-gronden
aangeg
troffen in Drente en N.-Brabant, op Pde Veluwe
en in het Gooi (zie Erfgooiers). Steeds meer
wordt echter ditemeensch.
bezit verdeeld onder
g
de eigenaren.
in het Z.W. der prov.
OverMarkelo
P
^ gem.
g
ijsel aan de s Poorl. Zutphen—Hengelo; 4448 inw.
ijsel,
Marken, eil. in het Z.W. der Zuiderzee; 289
H.A. J 1385 inw. Men vindt er het dorpP Monnikenwerf, de buurten Nieuwe Buurten en Kets
en deehuchten
Groote-, Rozen-, > Moenes- en
g
Wittewerf. Werf is de naam voor de hoogten,
g
zijn. Om zijn
waarop
zijn.
g en
P de huizen gebouwd
g
Jjn eigenaardige
zeden
g kleederdracht en voorvaderlijke
J
enewoonten
door vreemdelingen
^ druk bezocht;
g
visscherf'
J en hooibouw; in Jan. 1916 zwaargeteisterd door de overstrooming.
g
geb. 30 Juli 1845 te
, J. C. van, g
Marken
Dordrecht, was de eerste, die te Delft het diP loma van technoloo
g verwierf 1867 ; stichtte
in 1869 de Ned. Gist- en Spiritusfabrieken
en
P
was de eerste fabrikant hier te lande, die aan
ng
personeel medezeggenschap
zijn
P in de inrichting
gg
J P
van het bedrijf
J dood, 8 Jan.
J zijn
J verleende. Bij
1906, bestond hetrootsche
complex
g
P der „Delftuit elf fabrieken en instellinscheNijverheid"
J
enJ en verschillende sociale instellingen,
^^ als
V Markens
Drukkerij",
ru
„Van
ar
JJ V. GemeenJ ) de N.
a.),
schappelijk
Eigendom",
g
PP J
^ het Ag netsPark (z. a.
ebouw JJDe Gemeenschap", enz.
het g
onder Karel den Groote de beMark
9 raaf
stuurder van een mark ofrens
Daar
^
g ewest.
men aan de grenzen in tijden van gevaar oo enblikkelik
J een macht beschikbaar moest hebben
om vijandelijke
vijandelijke invallen af te weren, bezat de
'. meer macht dan de andereraven.
HijJ stond
g
in bevoegdheid
met een hertogggJJ
gelijk, maar zijn
g
J
gebied was kleiner.
Markirch(Fr. Ste.-Marie-aux-Mines J stad in
Opper-Elzas
ten W. van Schlestadt, 12 000 inw.
PP
MarMarko Kral'ewits'(d. i. JJde koningszoon
b
kus"), voornaamste held van het Serv. en Bulg.
g
volksepos
uit den tijd van de oorlogen
P
^ dier beide
volken teen
g de Turken • was een zoon van den
1371) en een vriend
Serv. koning
g Voekasin (gest.
g
sneuKral'J
der Turken,) die omstr. 1395 bij
J Kraljewo

212

MARKO KRALJEWITSJ—MARNE, SLAG AAN DE.

velde. M. K. wordt voorgesteld
als een onoverg
winneli'ke
held,^ met onmetelijkekracht en volt
berijdt een paard
harding;
100 jaar
langg en
g ^hij
J berijdt
J
P
wordt 300 jaar oud.
Mark Twain,
pseudoniem van Clemens,, Samuel
,P
Langhorne(z. a.).
Marlborough,
9: J ohn Churchill,
, hertog
g
g van,, Eng.
veldheer en staatsman, ggeb. in 1650 te Ash Devonshire klom door deunst
van Jacobus 11,
g
wiens minnares de zuster van M. was, op
P tot
generaal; lie
liepmet zijnJ troepen
P bijJ de landing
g
van Willem 111 van Oranje tot hem over; onderscheidde zich alsoAP
erbevelh. in 1689 en 1690
en daarna in den Sp. PSuccessie-oorlo
Successie-oorlogg vanaf
1702 in de Z. Ned. tegen
gen
de Franschen
ransc
en ver kreegnder
koningin
Anna,
, die door zijn
g
g
Jn^emalie Sarah Jennings
28 Mei 1660,
g (geb.
g
^gest.
18 Oct. 1744) geheel
beheerscht werd, onbeg
Perkten invloed. 2 Dec. 1703 tot hertog
g van M.
verheven gin g
hij Jtot hulp Pvan den keizer
naar Duitschland vereenigde
zich met prins
g
P
Eugenius van Savoy,
e • overwon 13 Aug.
g 1704 bi'J
Blindheien 23 Mei 1706 bij
J Ramillies^ 11 Sept.
P
1709 bij
J MalPlaquet verloor echter in 1712 met
zijn
de gunst
der koningin
en zijn
g
J gemalin
g
g
ambten; werd door George
r9 I weer tot opperbevelh. verheven;
^gest. 16 Juni 1722.
Marlitt. Zie John, Eugenie.
g
Marmaros, Hong.
g Maramaros
, comitaat in
N.-0.-Hongarije; 9720 K.M2.
357 000 inw. ; rijk
rij
bosch en zout; hoofdst. Marmarossziget.
Marmarosszi
9 et, hoofdst. van het comitaat
Marmaros, aan den mond van de Iza in de
Theiss; 21 000 inw. ; zout-, mijn- en hout-ind.,
houthandel.
korrelig kristallijn aggregaat van
Marmer,
^
kalkseaatkristallen. Men onderscheidt : 1) enkelvoudig e M.-soorten, uit zuivere of met een kleurstof vermengde kalk bestaande (wit M. of standbeelden-M. bij
bi' Carrara, op
P Paros, in het Pentelicon-geb. • zwart M. lucullan of nero antico;
rood M. of rosse antico; geel M. en vele soorten
met gemengde kleuren); 2) brecciën uit hoekige^ veelkleurige
veelkleurige of p seudobreccién slechts
door aderen verdeelde M.-soorten bestaande (de
uit zeer kleine stukjes samengestelde
gbrocatello,
,
het Florentijnsche
ruïnen-M.,
ruïnen-M. met op
J
P ruïnen
gelijkende
teekeningen
M .g
J
^
^• 3) samengestelde
g
soorten, vreemde mineralen, bij
bijv.
v chloriet of
serpentijn,
gevlamd opP witP J^ bevattend (cipolino,
P
^g
ten of rooden ondergrond
,glimmer, chloriet of
g
talk bevattend, mossel- of lumachel-M. schaaldieren bevattend; het allermooiste, het opaalp
kleurige
g M. van Bleiberg
g in Karinthië).
Marmont,
Frédéric Louis Viesse de
de,
g
, Auguste
hertog van Ragusa,
geb. 20 Juli
g , Fr. maarschalk,,g
1774 te Chátillon-sur-Seine • vergezelde Bonaparte in 1798 naar Egypte,
^ werd in 1809 hertogg
en na de overwinning
gbij
J Znaim (11 Juli)
maarschalk • daarnaouv.
der IllY
r. prov.;
P
^• in
g
1811 opperbevelh.
in Portugal; in 1813 van het
PP
6e legerkorpsbijbi Gross
D> res
^ brschen Bautzen,

den en Móckern • onderwierp
Lodewij
odewijk
A zich aan L
en werd door dezen totair
P en chef
der garde benoemd; verkreeg van Karel X
26 Juni 1830 het bevel over de le mil. devisie
te
) en volgde hem later naar het buitenParijs
land;^g
est. 2 Mrt. 1852 te Venetië.
Marmora, La. Zie La Marmora.
Zee van, bij
Marmora,
de Ouden Propontis,
^
J
p ,
binnenzee tusschen Europa en Aziat.-Turkije,
J,
door de Straat der Dardanellen in verbinding
met de Ae gaeïsche Zee,^ door den Bosporus
met
p
de Zwarte Zee; 200 K.M. lang,75 K.M. breed,
gem. diepte
M. ; talrijke
heeft talrijke baaien en eil.
P289^
,
g
w.o. het eil. Marmora, beroemd door zijn
J wijnbouw en marmergroeven.
g
Marmot Arctom
y s marmots, behoort tot dde
fam. der Eekhoornachti
en tot
g en (Sciuridae)e
de orde der Knaagdieren,
heeft een langharigen,
g
hagen,
donkerbruinenels korten,rt
dichtbehaarden staart,
stompen
snuit met snorharen,
ooien
P
^ en korte poote

Marmotten.
met schen
P e zwarte klauwen en onbehaarde
zolen. Zij
gg
J leeft in de Europ.Phooggebergten:
Alen
Pyreneeën
en Kar athen
• 's winters in
Alpen,
Y
P
families van 5-15 stuks in eenemeensch.
hol,
g
tot het dooraan de hellingen
hellingen der gletschers,
g
brengen van den winterslaap.
P Jongg kunnen zijJ
spoedig
en gedresseerd
worden.
g
P g tam gemaakt
g
ontspringt o
Marne, voorn. ziJ riv. der Seine,^op
lang (364
het Plateau de Langres; 525 K.M.
g
K.M. bevaarbaar); mondt uit boven Parijs
J^ bi'J
Charenton. Voorn. kanaalverbindingen: het
Ourcq-kan., 108 K.M. van Port-aux-Perches
het Zijkan.
Zijkan. der M. 67
naar La Vilette-Parijs
J ^
K.M, van DizyY tot Vitr Y-le-Fran ois
^ • het BovenM.-kan. 73 K.M. van Vitry-le-Fran ois tot
RouvroY -Don'eux
• het M.-Saone-kan.> in 1907
J
voltooid,
tot
J
> 151 K.M. van Rouvroy-Donjeux
Y
Heuille • het J
M.-Rijn-kan.> 315 K.M. van Vitry
Y
tot Straatsburg.
het
zijngenoemd
g
g Naar de M. zijn
Fr. dep.
p M., het middelste deel van Champagne,
8205 K.M2. 436 000 inw. ; hoofdst. Chalons-survan
M. en het dep.
M.,
g
P Haute-M.,, het Z.O. gedeelte
Champagne en een deel van Bourgondië,
t 6257
g
K.M2., 215 000 inw.; hoofdst. Chaumont.
Marne,
^J
^ een der belangrijkste
9 aan de,
, Slag
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veldslagen
uit den grooien oorlog,
9-12
g^geleverd
g
^
Set.
Sept. 1914. 1 Sept.
CP hadden de Duitschers om
iè ne en Soissons bezet en zij
zij naderden Parijs
Parij
Pg
begonnen
nu een o P
marsch
g
P40 K.M. Zij J
naar het Z.-0. Jtrokken Reims voorbij
voorbij en de
richting
in, met het doel
g van het Argonnerwoud
g
den Fr. rechtervleugel
g
g te omvatten. Toen begon
de slag over een front van Parijs
J tot aan Verdun (de opstelling
was van W. naar
P
^ der legers
a
0.: le D. leger
g onder Von Kluck
^ 2e D. leger
g
onder Von Below, 3e D. leer
g onder Von
.pausen 4e D. leger
g Albrecht van
g onder hertog
onder den KroonWurttember
9 , 5e D. leger
b
prins; aan de Fr. zijde:
g onder Manour y,
J 6e leger
ran
Eng.
g onder Fsleger
g onder French,^ 5e leger
chet d'Es
y^ 9 e leger
^ er
^ 4e leger
g onder Foch,
g
onder de Lan9le de Cary,
onder Sarrail)
y 3e leger
g
en een week later had de Fr. opperbevelhebber
PP
Jo re een schitterende overwinnin g behaald
waardoor de D. legers
75-100 K.M. teru bg
g eg
Parij te
slagen
werden en de bedreiging
g
gg van Parijs
wasedaan.
Nog
Nog tot in het laatst van
g
Sept.
P bleven de verbonden Fr. en Eng.
glegers
g
terrein winnen. — Een beslissende rol speelde
F
in den slag
g aan de Marne het leger
g van Parijs
Gallieni, die op
het g
gunstige
ondergeneraal
g
P
g
oogenblik den D. rechtervleugel onder Von Kluck
in de flank aanviel. — Bekend is de leerorder
g
gericht
door Joffre 6 Sept.
P tot de Fr. troepen
P g
en die vertaald luidt:»P
0 het oogenblik
dat
g
een veldslag begint, waarvan de reddin g des
lands afhangt,
g een ieder er
^^ is het van belang
aan te herinneren, dat nu aan geen terugtrekken meeredacht
kan worden. Aller inspanning
P
g
g
moet er op
gericht zijn
zijn den vijand
vijan aan te
Pg
en terugg te werpen.
— Een troep,
P
P^
prijs het
niet meer vooruit kan, moet tot iederenrijs
veroverde terrein behouden en zich laten dooden
even omstandigIn de g^
liever dan te wijken.
gegeven
J
gheden kaneen
tekortkominggeduld
g
g enkele tekortkoming
worden. w.g. Jo//re."
Marnix,
^ Philips
,
9
p van, heer van St. Aldegonde,
Ned. staats- en krijgsman,
J g^redenaar en schrijver;
J
geb.
in 1538 te Brussel;
g
studeerde o.a. te Genève
onder Calvijn en Beza;
week van 1567-72 voor
Alva uit naar Duitschland, was later o. a.
militair bevelhebber van
Delft, Rotterdam en
Schiedam; in 1583 burg emeester van Antwerdathij
hi' na een verPen,
dediging van 13 maanden in 1585 aan Parma
moest overgeven.
HijJ
g
946. Marnix van
was een dereleerdste
g
St. Aldegonde.
mannen van zijn
tijd
Jg
en de rechterhand van
prins Willem van Oran ^>
'e • stelde het smeek»
p
schrift" der edelen op,
P dat in 1566 aan de

213

landvoogdes
landvoogde Margaretha
van Parma werd aang
^; hij
hij wordtgenoemd
als dichter van
g
g
het volkslied Wilhelmus
van Nassauwen", >hoe»
wel dit volstrekt niet vaststaat. Meermalen werd
hijJ
zendingen
belan
belangrijke
i jke staatkundige
g zending
gJ
b belast; zijn, tegen de R.-Kath. gerichte, „Bijenkorf der H. Roomsche Kerk" werd bijJ zijn.
leven 5 maal en na zijn
J dood 18 maal uitgekon die van Petrus
evenzijn
• zijnpsalmberijming
g^
15 Dec. 1598
Dathenus niet verdringen;
g ^ gest.
g
te Leiden.
al-akssd
Marokko of het sultanaat Maghreb
9
»het uiterste W. a sedert 30 Mrt. 1912 Fr.
protectoraat (het N. deel tot ong.
g 34 0 45' N.Br.
P
is met uitzondering van de neutrale zone van
Tanger sinds
27 Nov. 1912 een S . protectoraat),
PP
,
N.W. deel van Afrika; zonder Toeat en de
Sahara 439 240 K.M2., 8 mill. inw. ; doorsneden
de Moeloeja
door het Atlas-geb.; voorn. riv.
J
520 K.M. en de Tensift (660 K.M. ; bevolking
g rootendeels (5 mill.) Berbers;• 3 mill. Arabieren
en Mooren; 200 000 Negers, 150 000 Joden en
14 000 Euroe eanen. Landbouw (tarwe,
mais
erst
g)
met zeer ongelijke
^
J oogsten;
g
inveeteelt ;
dustriezijden
J
en wollen
weefsels, fijn
marokijn-leder,
tapijten
enPotPJ
tenbakkerswerk ; handel
met Europa
P en
karavanenhandel op
P Timboektoe en Senegambië. De
vorst heet
947. Marokkaansch ruiter.
Emir-el-Moemenin Vorst der geloovigen") en is onbeperkt
heerschei. Hoofdsteden M. en Fez. Le ger: 3000
man (askari) infanterie, 2-3000 cavallerie 8—
10 000endarmen
600 man artillerie. In oorg
log
sti'd
J worden alle Marokkanen opgeroepen.
Wapen: 3 zilveren halve manen,^op
g
P een groen
veld; vlag
M. bij
J de
g rood. — G eschiedenis. M.,
kwam omstr. 700
Rom. Mauretania Tingitana,
9
onder heerschappij
PPJ der Arabieren; werd onder
hen volgden
de Almoraviden onafhankelijk;oop
g
in 1150 de Almohaden, in 1275 de Meriniden, in
1361 de Sandieten en begin der 16e eeuw de
sherifs van Tafilet. Omstr. 1603 verviel het rijk
door binnenlandsche twisten; in de 17e eeuw
der 2 sherifs
stichtte Moelei-sheri,
f de dynastie
Y
Aliden van wie Moelei-Soliman(1794-1842)
schie
Pen.
en Abderrahman betere toestanden
Onder diens zoon Sidi Mohammed(1859-73)
Braakte M. in oorlogg met Spanje, moest 26 Apr.
geraakte
P
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1860 20 mill.iasters
betalen en eeniggg
gebied
P
afstaan. Hem volde
sultan Moelei Hassan
g
(1873-94) op;
dezen Abd-oel-Asis,
, onder wien
P^
meermalen opstanden
van verschillende ooproeroef
e stammen en conflicten
met de Europ.
^
P
staten voorkwamen. Frankrij
Frankrijk bezette de oasen
Toeat (1900) en Fi i (1903)
en verkreeg
g
8 Apr.
van Engeland
de erkenningg van zijn
P
g
voorrang
geschil
g als Europ.
P macht in M. Wegens
g g
met Duitschland daarover, werd een intern. con(Z.-Spanje)
ferentieehouden
te Algeciras
Z.-Sane van
g
g
17 Jan.-4 Apr.
In 1907 strijd met Franke
rijk
(29 Mrt.) en
J
g van Oedsjda
J over de bezetting
Casablanca (5 Aug.)
P ^ gevolgd
g g
g door Fr. troepen,
door inwendige
g troebelen. De strijdtusschen
Abd-oel-Asis en zijn halfbroeder Moelei-Hafid
leidde Set.
P 1908 tot den val van Abd-oel-Asis
en de alg. erkenning
g van Moelei-Haf id als sultan (Febr. 1909). Tengevolge
^ g van het vermoorden van Sp.
ontbrandden in Juli
P mijnwerkers
J
1909 bij
tusschen SP.
g
g gevechten
J Melilla hevige
troepen
en naburige
g Marokkaansche stammen.
P
In 1911af
^ de bezettinggvan Fez door de Franschen (20 Mei) en de bezetting
g van LarasjJ door
de Spanjaarden
(8 Juni) Duitschland aanleidingg
J
tot het zenden van een oorlogsschip
ga
^
P naar Agadir. De daaropvolgende onderhandelingen
met
g
FrankriJ k leidden tot het verdrag
g van 4 Nov.
1911,
schadelgen een schadeloos? waarbij
J Duitschland tegen
zij
stellingn
den Kongo
^
g afstand deed van zijn
rechten oPM. 30 Mrt. 1912 erkende
P
hi'J
sultan Moelei-Haf id het Fr. protectoraat;
P
deed reeds 17 Aug.
g
g d.a.v. afstand ten gunste
Moelei-Yoessoe f . Een verdrag
van zijn broederg
regelde de verhoudingg tusschen
van 27 Nov.
1912 regelde
.
Frankrijk en Spanje
Frankrijk
P J in M. — Het land wordt
tegenw.
feitelijk geregeerd door een Fr. res.gg
g eneraal.
eig.
Marokko,
g Marrdkes^ ', hoofdst. van Ma^
N.-helling van het Atlas-geb.;
rokko aan de N.-helling
g
40-50 000 80 000 inw. (6000 Joden); handel,
tuinbouw.
Maronieten, Chr. secce in Syrië, ong. 120 000
zielen, ggenoemd naar het klooster van den H.
der in 680 in den ban
Taro nakomelingen
g
edane Monothelieten (z. a. ; ^ onderwierpen
gedane
P zich
in 1445 aan denaus
Y
P ^maar hebben hun Syr.
litur^ie behouden en de lagere
clerus ma g vóór
g
trouwen.^
Hun hoofd, die zich Pade wijding
triarch van Antiochië noemt, resideert in het
klooster Kanobin op
P den Libanon. Sedert 1860
door oorlogen
met de Droesen zeer verzwakt,
g
zin
van den Libanon
zij bijJ het Chr. pasjalik
PJ
Jzij
in^J
eli' fd.
Marons, Maron- of Boschne era Eng. Maroons,
ag
P Negerslave
eloo
en Negerslaven
de nakomelingen
van weg
^
de binnenlanden van Guyana
en W.-Indië. In
Y
de Ned. kolonie vormden zij
J sinds 1663 een
gevreesde macht,
^ zoodat de regeering
g
g in 1762
g
een verdrag
g met hen moest sluiten en hun onafhankelikheid
erkennen. Eerst na de vrï JverklaJ
ring der slaven in 1863 werd de rust blijvend

hersteld. Hun aantal bedroeg
000,
g in 1762 30 000
thans 8000 man; zij
ui eJ
J reizen in corjalen,
holde boomstammen.
en Hongarije, ontMaros,^ riv. in Zevenburgen
g
springt in het comitaat Csik,^ is 876 K.M. lang,
g,
mondt bijJ Szegedi
edin in de Theiss uit.
Maros-Torda, comitaat in Zevenburgen,
g^ 4154
K.M 2 .,
> 219 000 inw. ; bergachtig; voorn. riv. de
Maros ; hoofdst. Maros-Vásárhely.
Y
D. Neumarkt, hoofdst. van
Maros-Vásárhel
>
Y>
Szeklerland en het Hong.g comitaat Maros-Torda,
aan de Maros;> 26 000 inw. ; suiker-, > speelgoeden spiritusfabrieken.
P
Marot, Clément Fr. dichter, geb. 1495 te
Cahors, kamerdienaar bij
,g est. Sept.
J Frans 1,
P
1544 te Turin;
stijl(style
stijl
y
g
J^ schreef in bevalligen
maroti
^ ue chansons, balladen, epistels,puntP
,P
dichten en eensalmberi'min
P
g.
J
of Markiezen-eil.
Marquesasq
^ F r. Les Marquises naar hun ontdekker ook Mendana-archipel,
p,
Fr. eil.-roe
^ Pvan 11 eil. in 0.-Polynesië,1244
K.M2.,> 3400 inw. • hoofdP1. Taiosan opP NoekoeHiwa • sedert 1842 Fr. Het zuidelijkste ,
eil.,
Fatoehiwa of La Madalena, werd 21 Juli 1599
deroe naar den
door Mendana ontdekt, diedegroep
de .M endow ,
onderkoning
g van Peru,^ Marquesas
4'
noemde.
Frederick,
geb.
Marryat,
,g
g romanschrijver,
^ Eng.
J
Y ^
10 Juli 1792 te Londen; trad in 1806 in Eng.
g
Aug.. 1848 te Langham
Lanham Norzeedienst, b
9 Aug
folk). HijJ schreef talrijke
talrijke zee-romans,a die hem
een Europ.
J
P vermaardheid schonken. — Zijn
geb.
dochter Florence M.,
M. gehuwd met Lean,
,g
9 Juli 1838 te Brighton
,ogest. 27 Oct. 1899 te
o
Oxford, tooneelspeelster
en novelliste,
gaf een
^g
P
levensbeschri'vin van haar vader en schreef
levensbeschrijving
enkele spiritistische
werken.
P
gem. afstand
gem
planeten;
Mars een der groote
Mars,
P
g
de zon: 227,7 mill. K.M.; doorsnede: 6770
K.M. ;• dichtheid : 419 ; omwentelingsduur
:1 jaar
g
J
en 321,7 dagen; aswentelingsduur : 24 uur, 37

948. Mars, door een telescoopPg
gezien.
min. en 22,6 sec. — M. heeft een atmospheer
P
met veelvuldige wolkenvorming
evergeg en wordt ver
door 2 zeer kleine manen. Door den telescooP bezien,^ vertoont zijJ 2 witte, ^veranderlijke
vlekken aan deolen
die
voor ijsvorming
ijsvorming geP
^

g
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houden worden, verder een stelsel van vlekken
en strepen,
g in
P ^ over den aard waarvan men nog
het onzekere is.
Mars, Manors Mamers oud-It.od
g van den
landbouw en van den oorlog,
bovenal bi'J
g^genoot
g
de Romeinen als stamvader des volks hooge
g verMaspiter
= Mars pater
eerin
p
p
p
g als Marspiter,
den
vader M. en had een eigen
P
g offerpriester,
flamen Martialis. Als oorlogsgod komt hijJ overneen met den Gr. Ares. Van de maanden was
hem Martius(Maart)eheili
d van de dieren
g
g^
de wolf, de specht
en het paard. ZijngeboorteJ g
PeP
Maart,> werd door zijn
priesters, de 12
dag,
J P
g>
Saliërs gevierd met processies
en wapendansen.
Saliërs,
P
P
Als bewaker van den burgerstaat
heette hi'J
g
Quirinus. — Zie ook Marsveld.
de W.-kust van het It. eil.
Marsala, stad op
P
Sicilië, ten 0. van kaap Boëo, 65 000 inw.; uitvoer van den bekenden M.-wijn;
J1 11 Mei 1860
landde hier Garibaldi.
krijgs-en volkslied Allons >
Marseillaise,^ F r. krisenfants de laatrie"
enz.); 25
P
> Apr.P 1792 door
den Fr.enie-off
icier Claude Joseph
p Rou9 et de
g
10 Mei 1760,
Lisleeh.
^gest. 26 Juni 1836;
g
stoffelij overschot met
14 Juli 1915 werd zijn
J stoffelijk
plechtigheid
overgebracht
naar den Dom
g
g
P
g
der Invaliden te Parijs)
gedicht
J te Straatsburggg
in Juli
en door. de Marseillaansche vrijwilligers
bij
J^op
P een melodie uit
J hun intocht in Parijs,
het oratorium Esther" van Grison, het eerst
gezongen.
BoucherMarseille,, hoofdst. van het Fr. depart.
P
du-Rhone aan een 0. inham der Golfe du Lion,
551 000 inw. (80 000 Ital.); tweede stad des
lands; faculteit voor wis- en natuurkunde, school
voorenees- enJ
artsenijkunde, conservatorium,
>
handels- en zeevaartschool, sterrenwacht, vele
musea. M. is de eerste handelshavenstad van
Frankrijk
J in 1844 aanJ^; de nieuwe havens zijn
Nijverheid: zeepfabricage 90 fabr.),
gelegd.J
olieslagerijen
en meelfabr.^ijzergieterijen,ma
g )
chinefabr. scheepsbouw, touwslagerijen. — M.
door de Phocaeërs omstr. 600 v. Chr. misschien
reeds omstr. 900 door de Phoeniciërsesticht
Gr.
g
Massalia, Lat. Massilia, was een aristocratische
sbeschavingsvrijstaat belangrijk
handels- en beschavin
r
vrijstaat,
gJ
ppi'
in Z.-Gallië onder de Rom. heerscha
kwam later aan Bourg ondië en Arelate en behield haar onafhankelijkheid
tot de onderwerping
Pg
J
aan Frankrijk in 1482.
Marshall-eilanden(naar den Eng.
g ontdekeil.-roe in den
eil.-groep
kingsreiziger
Marshall),^
a
Gr. Oceaan, ten 0. der Carolinen; 405 K.M2.,
15 000 inw.Micronesiërs • ^hoofdvoortbrengsel
de kokospalm;
voornaamste eil. Jaluit. Sinds
P
1885 D. in 1906evoe
^
gd bijJ de Carolinen D.g
Nw.-Guinea
^ met elï
a als district Jaluit,
gJkn.
hoofdstad.
Marsi, Sabellische volksstam in Midd.-Italië,
om het meer Fucinus, met de hoofdst. Maruvium
thans San Benedetto),befaamd als toovenaars
en slangenbezweerders.
Zij
J waren vanaf 304 v.
g
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Chr. aan Rome onderworP^
en stonden echter in
91 v. Chr. opP in den Bondgenootenoorlog
g (ook
Marsische oorlog
gggenoemd). — M. heette ook
een volksstam in het N.W. van Germanië, die
met de Cherusken deelnam aan den slag
g in het
Teutoburger-Woud,
^ waarin de Rom. legioenen
^
g
onder Varus vernietigd
g werden (9 n. Chr.).
depart
art. MeurtheMars-la-Tour dorp
P in het Fr. de
> 740 inw. • hier versloeg
g het 2e D.
leger
onder Pprins Friedrich Karl 16 Aug.
Aug 1870
g
Franschen onder Bazaine(ook slagg van Vionvilleenoemd
.
g
Marston Moor, moeras ten W. der Eng. stad
York • hier versloeg
g Cromwell 2 Juli 1644 de
van de
troepen
van Karel onder Ruprecht
p
P
Palts.
Marsurn, dorp
P in de em.
g Menaldumadeel in
grooten
het N.W. derrov.
Friesland,^ aan den rooien
P
weg
a van Leeuwarden naar Franeker.
Marsveld
, Camp us Martius vlakte ten N.W.
der stad Romeo den
1. Tiberoever; onder de
P
koningen
een kroondomein,
tijdens de republiek
P
g
^J
ewiJ d en bestemd voor openbare
aan Mars g
P
en lichaamsoefeningen,
ssPpelen,
g er
^ legerPeg
^ wapenmonsteringen,
g ^ de grooie volksvergadering,enz.
met gaanLater, vooral onder en na Augustus,
9
deri'en
g eP
P ^ zuilen en allerlei openbare
J ^ tempels,
bouwen verfraaid. Ook andere steden hadden in
Parij is de
navolging
gg van Rome haar M. Te Parijs
bewaardebleven
in het Champ
p de Mars
g
Z. a.).
sater en fluitspeler,
die
Marsyas,
Marsas Phrygische
P
Yg
Appollo uitdaagde
A
g tot een wedstrijd in de muziek,
waarbij
P moest onder) hij
J voor diens citherspel
doen. Tot straf voor zijn
J vermetelheid door den
werd hem het vel
g
god aan een boom ebonden
grot oP afgestroopt en dit te Celaenae in een grot
gehangen,
waar uit het afdruipende
bloed de
Pe
g
o
riv. M. ontstond.
Marteel, Karel. Zie Karel.
Martelaar( Gr.etui
g g e" in het al gem. ieder,
die voor een overtuiging
g^ inz.
g g wordt vervolgd,
de Christenen, die terwille van heteloof
of
g
van een christ. deugd
g een gewelddadigen
g
g dood
heiligen
veri j werden het eerst als heilig
stierven^J
zij
b
eerd. Het feest aller M. Allerheili
9 en viert de
Gr.-Kath. kerk sinds de 4e eeuw in de Pinksterweek, de R-Kath. kerk (waar het in 731 tot het
feest van alle heiligen
onder den
g
g was uitgebreid
sinds de 8e eeuw oop
naam van Allerheiligen)
9
1 Nov.
gravin de,
Martel de Janville,
,ge,g
^ Gabrielle,
boren de Riquetti de Mirabeau, de laatste afgroote staatsman Mirabeau;
stammelin van den rooien
schrijfster,
geb. in 1850 opP het slot Koëtsal
^g
J
in Bretagne, in 1869 gehuwd
met ggraaf M.,
g
vanaf 1882
G
schreef onder den schuilnaam Gyp
interessante
romans en novellen.
, vaak ikante
P
Marters Mustelidae fam. van de orde der
Roodieren. Hiertoe behooren o. m.: de Boomof Edel-M. (Mustela martel bruin van kleur,
metrooie
gele
g vlek. aan de keel, leeft in de W.g
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een witte winterpels
verruilt. Zie ook op
P
A Stinkdier. Vele dezer dieren leveren fraai bont.
Martha Aram.: „meesteres"),zuster van Lazarus en Maria van Bethanië, naar aanleiding
van Luc. 10 : 38-42 als bedrijvige
Jg huisvrouw
spreekwoordelijk geworden.
den
Martha's Vineyard,
Y ^ eil. behoorende bij
J
N.-Am. staat Massachusetts; 32 K.M. g^
l . 9 K.M.
br.,> ruim 4500 inw. ; badplaats.
Hoofd
Hoofdpl.
1. EdP
gartown.
949. Boommarter.
Martialis, Marcus Valerius, Rom. puntdichter,
omstr. 40 te Bilbilis in Spanje; kwam
Europ.
E
g
g en geb.
P wouden, voedt zich vooral met vogels
eekhoorns; de Steen- of Huis-M. Fluwijn M. onder Nero(omstr. 64) naar Rome, verwierf
deunst
van Titus en Domitianus, maar moest
oina ^ griJ sg
zij vaderland
(omstr. 98) naar zijn
onder Trajanus
bruin met
7
keerera waar hij
terugkeeren,
witte keelJ in 102 stierf.
de Z.-It. prov. Lecce,,
Martina Franca, stad in
vlek, is kleiP
25 000 inw. zijdeteelt.
zijdeteelt.
ner en leeft
en
Martinez Compos,
in schuren en
g
^SP. generaal
p ^ Arsenio,
staatsman
geb. in 1834;; streed in 1859 in
houtmijten,
,g
J
Marokko, in 1864-70 op
is de schrik
P Cuba en bevocht
daarna metoed
der kippen
P in
g gevolg
g g de Carlisten;^riep
PP
in
1874 Alf onsus XII tot koning
950. Bunsing.
duiven,
en
P
g uit;^ dempte
^
1877 den opstand
op
ook hier te
P
A Cuba; was van 1881-83
lande; het Sabeldier M. zibellina van dezelfde min. van oorlog,in 1887 commandant van Madrid^ van 1895-96 weder opperbevelh.
opP Cuba;
kleur als de Edel-M. met
PP
g est. 23 Set.
ke^gelvorm'
P 1900 te Zarauz.
P^grooter
g
^ en kop,
Martini
ue een der Fr. Kl.-Antillen (Eil.
oorera enooieng
en glanzig,
q^
g,
boven
den
Wind),988
K.M2. 184 000 inw. (meest
zijdeachtig
vel,
leeft
in
Sibeg
J
Negers
en Mulatten,> 8000 Blanken); bergachtig
rië N. Rusland en N.-Ameg
g
g
en vulkanisch Mont-Pelé • voorn. voortbrengrika en is om zijn pels
g
P zeer
selen : suikerriet, maniok, katoen, bananen, boutgezocht; de Bunsing
9 (Putorius
soorten; spoorwegen 224 K.M.; hoofdst. Fortf oetidus heeft een donkerde-France. — M. in 1502 ontdekt, in 1635 door
bruineels
oop
J
P ^maakt jacht
Franschenekoloniseerd,
behoort sinds 1664
muizen
otters,f vogels
enz.;
g
7
bg
aan Frankrijk.
een albino van de bunsing is
J
naam van vijf
pausenP
(zieP
op
Martinus,
het Fretje,
vijf
^
^^ dat wel gebruikt
g
Pausen). — M. V, tevoren Otto Colonna' 417—.
konijnenjacht;
wordt bijJ de konijnenjacht;
31),opP het Concilie van Constanz verkozen,
de Wezel (Putorius vulgaris),
strevingen
s^
wist de hervorming gezinde
951. Wezel.
vaalgeelbruin,
^en van meer ^
g
^ met slangachtig
b
dere leden daarvanrootendeels
te verijdelen
en
lenig
g
J
g lijf,vervolgtg muizen enz.
Frankrij
met Duitschland^ Frankrijk
tot in hun holen • het Hermelijn Putorius ermi- sloot afz. verdragen
g
Engeland.
In 1423 riepP hij
hij een nieuwe kerkneus dat 's winters zijn
`
P J met
J bruin zomerpakje
vergadering
^ die echter 8 jaar
a
g
J
g te Siena bijeen,
bijeenkwam
verdaag d werd en in 1431 te Bazel bijeenkwam.
Hij stierf vóór de opening,20 Febr. 1431.
Martinus, De Heili9>e St. Maarten
> ook M.
van Tours,geb. omstr. 316 te Sabaria in Hongedoopt; een voorin Gallië tot Christen
ari e,Jg
g
beeld van deugd
g en een vriend der armen
verhaal van den mantel); in 375 bisschopP van
zij kluis
Tours,^ggest. omstr. 400 in het ald. om zijn
klooster van Marmoutiers. HijJ was een
tegenstander
van gewelddadige
in .
g kettervervolg^
g
^
Ofschoon hij
martelaar was werd hijJP
s oe^
J geen
herdenkingszijnherdenkin
digals heilige
sg vereerd. Aan zijn
11 Nov. zijn Jvele volksgebruiken
verbonden.
g
^>
Jaén in het Z. van
Martoss stad in de prov.
P
000 inw.
Spanje
(Andalusië),>
Marum,gem. in het Z.W. van Groningen, 5484
tramlijn Gronininw. ; het dorp
P M. ligt aan de tramlijn
en—Drachten.
952. Hermelijn.

MARX—MASKATE.
ver geb. 5 Mei
schrijver,
Marx, Karl,
Marx
^ D. social. schrij
1818 te Trier; in 1842 redacteur der Rheinische Zeitung " te Keulen; nadat deze was verhij
boden
ging
ij naar Parijs,
hij met Arnold
,g
gh
J^ waar hij
Ruge
Jahrbucher" uitgaf
»
9 de Deutsch-Fr.
b ; stelde
in 1848 Das
Communistische Manimet Engels
9
»
fest" op
P en gaf
g
1848-49 te Keulen
de Neue Rheinische Zeitung " uit.
Bijna
overal verf
bannen woonde hijJ
na 1849 te Londen, waar hij
J in
1866 de Internationale" (z. ald.)
stichtte, en naast
Engels de eigenlij gg er van
kerondl
g ^n
het moderne socia953. Marx.
lisme (Marxisme)
was }• gest.
te Long
den 14 Mrt. 1883. Voorn. werk :»Das Kapital."
P
De leer van M. het historisch materialisme, is
volgende redeneering
op
P de volgende
bs ^ebouwd : 7sElke
tijdvak van menschelik
periode,
P
^ elk tijdvak
J samenleven
verhoudinge
heeft haar eigen
g maatschappelijke
PPe J verhoudingen
•
in samenhang
g daarmee, haar ei gen recht,
godsdienst, kunst, zedelijkheid.
Maar zoo'n P e g
J
riode verandert. In de wereldgeschiedenis
zelf
g
,
met ijzeren,
werkt een ontwikkelingsdrang,
g^
J
noodlottige
g zekerheid naar een nieuw tijdperk
JP
brengt. Zoo heeft de Oudheid moeten wijken
J
voor de Middeleeuwen, deze zij
zijn veranderd in
•
nieuwen tijd,
P ro P
J^ waarin de kapitalistische
werkgever ontvangt
ductiewi'ze
heerscht. De werkgever
g
J
arbeid van den arbeider. Deze verkoopt
P dien
vooe minder dan zijn
P
J waarde is. De kapitalist
zijne
g enict nu de meerwaarde van den arbeid zijner
Het kapitaal
hoopt
P
P zich oP. Het
proletariaat vermeerdert. De middenstand verdwiJ nt. Zoo komen er twee groot
rooie klassen tegenelkaar te staan : de kapitalisten
en depro•
P
p
letariërs de onteigenaars
en de onteigenden.
In
g
g
dien strijdder belangen
g zal het proletariaat
P
overwinnen niet door bloedige revoluties, straatgens de onikvolgen
tw
rumoer en opstootjes,
P
J^ maar vol
men
•
P
g swet der maatschappij,
PPJ^ welk proces
evenwel een weinig kan verhaasten. En zoo
komt een schoone tijd,
van
J^ waarin organisatie
g
arbeid is,emeenscha
eli'ke
g
PP
J voortbrenging,
^ g^ ^emeenscha
eli'k
van al wat voor die
AP
J eigendom
g
voortbren in noodig
voortbrenging
g is."
Mar
Y boro9 h. 1) Stad in den Austr. staat
000 inw. ; ijzer-.
Queensland, aan de Mary,
J
Y>
— 2) Stad in Victogieterijen
^
P
J en en scheepsbouw.
ria> 6000 inw. ; centrum der goudvelden
van
g
Victoria.
Mar land een der Ver. St. van N.-Am., aan
Maryland
K.M2.> 1 294 000
ChesaPeake-baai ; 31
inw. ; doorsneden door het APP
alachen eb.
^ • verbouw van graan en tabak • steenkool en ijzer;
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ooftteelt en oestervangst;
—
P
g ^ hoofdst. Annapolis.
In 1634 door lord Baltimore, die de streek koloniseerde als een toevlucht voor En g. Katholieken, naar de Eng. konin
gin Maryy g
koningin
genoemd,a
werd M. in 1776 een vrij
vrije staat en trad in
tot de Unie toe.
er
CumberMaryport,
g raa
Y p ^ havensi. in het graafsch.
land in het N.W. van Engeland,
aan
den SolwayY
g
^
Firth; 11 000 inw.
Masaniello(Thomaso Aniello It. visscher,
^ eb. in 1622 te Amalfi,^ aanvoerder van den o P stand die 7 Juli 1647 uitbrak tegen
den SP.
g
onderkoning
we g hertog
P
g v an Arcos te Napels,
gens de drukkende belastingen; sloot 13 Juli
met den onderkoning
^ een verdrag,
^^ waarbij alle
sinds kort ingevoerde
belastingen
werden af^eg
g
schaft; 16 Juli vermoord. M. is de held van de
opera
van Auber:„La
La muette de
d P
Portici",^ wel p
ker opvoering
P
g in 1830 het volk te Brussel tegen
^
regeering
de Ned. re
eerie in beweging
^ g bracht.
ijsvrije
ijsvrije haven van de Z.-O.-kust
Ma - san^
p o
van Korearov.
Z.-K'Jngsan
• in 1899 voor
b g^
P
den buitenl. handeleo
g Pend.
It. operacomponist, ^geb.
Mascagni,
^
9s Pietro,
7 Dec. 1862 te Livorno; sinds 1909 kapelmeester
P
van het Teatro Costanzi te Rome ; verte enwoordiger der realistische richting
g in de It. muziek
zijn
in één acte Cavalleria
rusticana"
J opera
»
P
Sicil. Boereneer" 1890) had buitencrew. succes;
de latere minder.
1. in het depart.
Oran in
Mascara, handels
P
P
Al
Algiers
> 23 000 inw. >; in 1841 door de Franschen
g
veroverd.
Perzië,
Masenderan Masanderanprov. van,
aan de Z.-kust der Kaspische Zee,
kustvlakte,
>
daarachter het Elboers- eb.
wouden ;>
g •^zijdeteelt;
J
veeteelt;
> hoofdst. Sari (20 000 inw. handels P1.
Barferoesj.
Masinissa Massinissa koning der Massyliërs
Y
in Numidië,g
geb. omstr. 238 v. Chr. bondgenoot
van Carthago in den 2en Punischen oorlog in
212, streed roemrijk
onder BasdruP
J in Hispanië
bal sloot zich later bij
J de Romeinen aan en
werd door hen na den slag^bij
J Zama (202)
als koning
Numidië erkend;^^gest. in
g van geheel
g
148 v. Chr.
prov. van het Eng.
Masjonaland,
^ P
g protectoraat
P
1
Z.-Rhodesia tusschen Matabelen- en Manikavan
1140 tot
land;> 60 000 K.M. 2, hoogvlakte
g
Engg .
1550 M.,
M. vruchtbaar en rijk
rijk aan goud;
En
^
Victoria,^ Charter en Salisbury;
Y^497 000
inw. (verder nogg 12 500 blanken);} de inboorling en zijn
J Zoeloes. — M;. tot 1836 deel van het
rijk
J der Matabelen, werd in 1890-93 door de
En^.-Z.-Afr.-ComPg
a nie onderworpen.
P
Maskarenen Mascarenhas de eil. ten 0. van
Madagaskar in den Ind. Oceaan : Réunion (Fr.),
MauritiusEn g. en Rodriguez
(Eng.).
b
g
Maskate versterkte hoofdst. van het sultanaat Oman, aan de Z.-O.-kust van Arabië;
24 000 inw. ; haven,stapelplaats inz. van dadels;
1507-1648 Port .

218

g

^

inw.

MASKER—MATADOR.

Masker(It. masthere van het Ar. masjarah, van den Jasartes aan de 0.-zijde
0.-zijde van de Kasp.
P
„spot-,
s ot- lachwekkend voorwerp"),na gebootst hol Zee ; in een oorlog
hun koningin
gtegen
a
g T omyJ ris
aangezicht,
ver- heet Cyrus
in 529 v. Chr. gevallen
te zijn.
^ waarachter men het eigen
g
y
g g gelaat
g
J
bergt. Deze aangerov
GMassa Marittima,^ stad in de It. Pprov.
ros
9e
zichtsrnaskers werSeto in de Maremmen Toscane 18 000 inw.
den als dooden-M.
Massaoea Medsaoea een der hoofdplaatsen,
P
in Mexico,^ Egypte,
vr. de hoofdsi. der It. kolonie Erythraea,
in
gYP
.
Voor-Azië
Oud0.-Afrika, op
P twee door steenen dammen verItalië en worden
bonden eil. en twee schiereil. der Roode Zee;
954. Maskers.
nog
2300 inw.> ; haven voor Abessinië. — M. eertijds
eertijd
g bij
J dans en
eeredienst bij
Abessinië, na 1557 tot Turkije
Turkij behoorende,
J na- 1. Antiek theater-M. ; 2.
tuurvolkene- Jap.
M. ; 3. Carnavals-M.;>
in 1865 aan Egypte
P
gYP en werd in 1885
bruikt; werden ge- 4. Scherm-M.
door It. troepen
P bezet.
bezigd
op
het
Masséna André, hertog van Rivoli, vorst van
g
P
vroegeretooneel,
toonel thans nog in het It. volks- Essling,
maarschalk, geb. 6 Mei 1756 te
9>g
theater g ebruikeli
14 Nov. 1797
J^k vandaar ook symbool der Nizza • besliste als divisie-generaal
g
tooneelspeelkunst.
den slag
P
g als PP erbevelh.
^ van Rivoli •^ versloeg
Masochisme,^ het verwekken van sexueelePrik- in Zwitserland 25 Sept.
P 1799 de Russen bij^
kelingen door het ondergaan
g aan van mishdelin- Zürich; nam in 1806 Gaëta in en verdreef de
van het de Engelschen
uit Calabrië^ • na den vrede van
g en van allerlei aard door een persoon
P
b
andere eslacht ;• de naam is afgeleid
er Tilsit tot hertog,
van SachbijAsp
As ern
er en
g
^^ na den slag
^J
Masoch, in wiens romans dezeeslachtsafdwalin
g
g
gtot vorst verheven,^.1810-12 bevelti. in
een rol speelt.
Te ggenst. Sadisme(z. a.).
Portugal; door Lodewijk X V III 20 Dec. 1814
P
Masoelipatnam
Masoeli atnam havenst. aan de 0.-kust van totair
est. 4 Apr.
P benoemd;^g
P 1817.
aan een der mondingen
van de
geb. 12 Mei
Massenet Jules, Fr. componist,
Massenet,
g
P
^g
Kistna, (presidentsch.
Madras 40 000 inw.
1842 te Montaud bij
P
J St. Etienne; werd in 1878
Masoeren landstreek in het Z.O. der Pruis. hoogleeraar aan
het conservatorium te Parijs;
J;
prov. 0.-Pruisen,
g..ald. bgest. 13 Aug.
Aug. 1912 ^; schreef tal van opera's,
^ omvat een deel van het re g
P
distr. Allenstein,
luiten voor orkest,
^ en de kreitsen Angerburg
g
g en verder Bi'belsche drama's,
>
ten deele) Goldap, door
de Masoeren, klavierstukken e. a.
>
een meerend. Protest. Poolsch volk, dat een
Massilia, in de Oudheid naam van Marseille.
Poolsch dialect sPreekt (ruim 200 000 zielen). —
Massillon, stad in den staat Ohio in het N.O.
29 Aug.
z aa.) de Rus- der Ver. Staten, 12 000 inw.
9 (z.
^ 1914 bracht Hindenbur
sen in de streek der Masoerische Meren een
Metsys,
Quentin of QuinMets
Mas8 t' 3 Messys of
y,
zware nederlaag toe, zoodat zijJj dat deel van 0.- ten, `'l. aanv. kunstsmid, later historie- en
Pruisen moesten ontruimen.
portretschilder;
geb.
omst. 1460 te Antwerpen,
g
P
Pe ,
bi' de zuivering der ruwe g est. ald. in 1530 ;a voorn. werken : Graflegging
Masoet Russ. bij
gg g
petroleum achterblijvende
achterblijvende neersla g^ uitstekende van ChristusAntwerPen Geschiedenis der H.
P
brandstof voor stoomboot- en locomotiefketels. Anna (Brussel).
Masora(Hebr. „overlevering"), de in de 6e
Mastikboom Pistacia inz. op
P Chios groeientot 8e eeuw te Tiberias en te Babylon
door de boom, waarvan het hars gebruikt wordt voor
Y
Joodscheeleerden
(Masoreten) bezorgde
ver- het bereiden vanleistern
zalven tand poeders,
g
g
P
P
zamelin
g van opmerkingen omtrent den tekst reukwerk vernissen en lakken, en ook wel als
en de vocaalplaatsing
P
g in het Hebr. 0. Test.; specerij.
P
J
verdeeld in de Groot,e en de Kleine M. welke
Matabelenland, voorn. deel van het vr. Matalaatste alleen in uittreksel bestaat.
belenri
van het
^ Z.O. prov.
P
J k in Z.-O.-Afrika
prov.
rov M. e Car- Eng.
Massa, hoofdst. der Midd.-It. P
En . protectoraat
P
Z.-Rhodesia; ^ 217 500 K.M 2. •1
rara(1781 K.M 2 . 212 000 inw. Toscane aan 246 000 inw. 11000 blanken); zetel der overde Fri ido 31 000 inw. ; marmergroeven.
heid Boeloewa
zij
J o (z. a.). — De Ma tabelen zijn
Massachusetts, een der (N.0.) Ver. Staten
der Zoeloe-Kaffers. — Het M.van Amerika, aan den Atlant. Oceaan • 22 133 rijk werd in 1836 gesticht
door Moselikatse
(gest
est.
g
K.M2. 3 366 000 inw. ; bochtige kust ; in het W.
; onder zijn
Loben oela werd het
J opvolger Lobengoel
bergachtig • riv. Connecticut, Merrimac en Hou1889 in de Eng.
getrokken;
in
g belangensfeer
g
^
satonic ; katoen-, schoenen- en wolfabrieken; 1896 voorgoed
onderworpen.
g
P
Harvard-universiteit te Cambridg e. Hoofdst.
Matadi havenst. in de Belg. Kongo-Kolonie,
Boston. Het eerst vestigden
vestigden zich hier de z.g. op
P den 1. oever van den Beneden-Kongo; 1500
Pelgrimvaders,
in 1620. In Mrt. 1915 werd een
(160
blanken))
; uitgangspunt van den Kongog
go
tot invoering
wet aangenomen
invoering van vrouwen - spoorweg.
g
kiesrecht.
S P^ van het Lat. maetator,
Matador.
,» slachLecce; met ter" bij de
de voorn.
Massafra,^ stad in de Z.-It. prov.
P
P
g
J S . stierengevechten
Borgo Sta. Caterina 11 000 inw.
stri'J der,^ die den gewonden
stier den doodeli Jken
g
de
Massa eten Scythisch nomadenvolk, ten N. steek toebrengt; in verschillende kaartspelen
P
^

MATADOR—MAURITIUS.
hoogste
troeven;
g
^ in fig.
g zin : een op
P den voor Persoon
g rond tredend persoon.
Matanzas, havensi. oP de N.-kust van het eil.
Cubar 36 000 inw. In de Baai van M. veroverde
Piet Rein in 1628 de Zilvervloot.
Mata an Kaap, oudt. Taenaron, vooreb. van
den TagY
etus ,Z.- unt
P van het Gr. schiereil.
Morea • na kaap
van
P
P Tarifa de meest Z. punt
EuroP a. Oudt. beschouwd als de ingang
g a der
Onderwereld.
. prov.
Barcelona,
Mataro,^ h avensi. in de S P
P
aan de Middell. Zee,> 20 000 inw. • katoenniverJ
heid en scheepsbouw.
P
de
Materialisme,^ de wereldbeschouwing,
g^
materie(stof) als het eenijgwezenlijk
wezenlij bestaande
alle, ookeesteli'ke
verschijnselen
als slechts
g
J^
J
de modificaties of werkingen
g daarvan aanneemt.
Materialistische ideeën vindt men reeds in de
dstelsels van Democritus en Epicurus,
e
^ wier grondbeginselen
door Lucretius in Rome verkondigd
g
g
werden. Aanhangers
van lateren tijd
g
J zijn
J o. a.
de Fr. Enc Y
cloPaedisten en Holbach de Duitschers Feuerbach, Strauss, Vogt en Buchner en
de Nederlander Moleschott.
Matriarchaat. Zie Moederrecht.
Matrons in het oude Gallië de naam van de
Marne.
Joodsch priester, stamvader der
Mattathias,
^
P
Maccabaeën, streed in 167 voorspoedig
P g voor de
vrijheid
van Israël tegen den Syrischen
koningg
tegen
Y
Antiochus Ep^
i haves.
in de
Matterhorn(Fr. Mont-Cervin top
P
Penninische Al
Wallis en
P degrensvan
Pe-niop
g
Piëmont, 4505 M. ; in 1865 voor het eerst bestegen.
g
Mattheus apostel
en evangelist,
uit Galilea,>
^
P
eerst tollenaar (Matth. 9: 9; in Marcus en Lucas
heet J Levi);
ijn
g wordt bij
J de R.^ zijn
J feestdag
Kath. 21 Sept.,
Set. bijJ de Gr.-Kath. 16 Nov. gevierel. — lietEvan 9 elie van M. in zijn
zijntegenw.
g
vorm berust waarschijnlijk
o. a. ook opP een
Aram. spreukenverzameling
P
^ van hem.
in plaats
van Judas,
Matthias,^ werd apostel
P
P
door het lot (Handel. 1:23 v.v. • de R.-Kath.
kerk heeft hem' 24 Febr., de Gr. kerk 9 Aug.
toe^
ewi'
J d.
geb. 24 Febr.
Matthias,^ D. keizer (1612-19),^g
1557, derde zoon van Maximiliaan II; in 1606
door zijn broeders^
als hun hoofd erkend, dwong
g
hij zijn
zijn broeder Rudolf
f II in 1608 en 1611 afstand te doen van bijna
bijn alle kroonlanden; na
dood 20 Jan. 1612 tot keizerekozen
• beg
• est. 20 Mrt. 1619.
vorderde de teenreformatie
ag
^g
Matthias I Corvinus, koning van Hongarije,
1458-90;^g
geb. in 1443, tweede zoon van Johan
Ilun
tegenkeize Frederik III
y, versloeg
yad
g den tegenkeizer
Duitschland de Turken en Bohemers, die
hem in 1479 Silezië, Moravië en de Lausitz
moesten afstaan, veroverde in 1485 Weenen • ald.
P 1490. HijJ was een bevorderaar der
g est. 6 Apr.
wetenschap
P en had een zeer kostbare bibliotheek bijeengebracht
(zie Corvina).
J g

Matto Grosso
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rooie woud"),staat in
» het groot
0. van Brazilië, 1 500 000 K.M2. 142 000
inw. (o. a. Cariben (z. a.); hoofdsi. Cu Yabá.
Nord, aan
Maubeuge,
P
g ^ stad in het Fr. depart.
de Sambre,> 23 000 inw. • vesting
g van den eersten rang; handel in steenkool, graan en marmer • de vesting
7 Sept.
gcapituleerde
P
P 1914 voor
de Duitschers.
Mauna Kea en Mauna Loa^ twee vulkanen oop
Hawaii, hetrootste
der Sandwich-eil., 4208 en
g
4168 M. hoo
uitgebr
and
gebrand.
g ^•de eerste is uit
5 Aug.
Maupassant,
assant Guy
yde,^ Fr. schrijver,
g^
J ^ geb.
1850 op
P het kasteel Miromesnil in Normandië,
in 1892 krankzinniggeworden
est. 6 Juli T893
gg
^^
te Passy bijJ Parijs;
^ der naturalistiJ^ aanhanger
sche school ; schreef lyrische
gedichten,
romans
Y
g
Le Horla",
Bel Ami", 1885) en novellen
1887).
N icolas Charles Augustin
de, Fr.
Maupeou,
9
p
staatsman geb. in 1714 te Parijs; in 1768 kanselier van Frankrijk;
in 1771 de rechP
t ^ beperkte
ten van het hem weerstrevende Parlement na
XV(10 Mei 1774)
den dood van Lodewijk
J
verbannen^g
• est. 29 Juli 1792 te Thuit in Normandië.
Poitiers;
in Frankrijk,
bijJ Poiti•
Maupertuis,
P
^ dorp
J^
p
19 Sept.
g van den Zwarten
»
P 1356 overwinning
op
Prins"(Eduard van Engeland)
9
g Jan
P koning
van Frankrijk.
J
Marne
Maurepas,
as Jean Frédéric Phéli
p2 aeaux,graaf
g
de Fr. staatsman, geb. 9 Juli 1701, onder Lode/wijk XV min. van marine; in 1749 van het
hof verwijderd;
^ onder Lodewijk
^ XVI in 1774
J
eerste min. herstelde de opgeheven
arlemenPgP
gest. 21 Nov. 1781.
ten; nest.
oudt. het N.W. deel van Afrika,
werd verdoor Caesar onder Romeebracht
g
hoofdsi. Tingis,
deeld in M. Tingitana
9
g^ het
tegenw.
Tanger)
en M. Caesariensis(hoofdst.
g
g
Julia Caesarea;
) in 429 door de Vandalen veroverel kwam! in 534 in het bezit der BYzanti'J
nep die het omstr. 700 aan de Arabieren verloren. — Protectoraat M. heet sinds 1909 het
ten N. van Senegal
liggende
tot aan de SP.
ag
g
bezitting
van Fr.
g
g Rio de Oro veroverde gebied
W.-Afrika.
GelderMaurik g em. in het Z.W. der prov.
P
M., de dorpen
land bestaat uit het dorp
M.
P RaP
heerlijkhei Ek-enen de heerlijkheid
venswaai en Rijswijk
• 4136 inw.
Maurik, Justus van, Ned. novellenschri'ver
J
est. 18
^ 1846^ • ald.gest
ggeb. te Amsterdam 16 Aug.
tal van humoristische
1904. HijJ
vertellingen
uit het Amsterd. volksleven, als:
g
Uit het volk", Van allerlei slag", Krates"
» Burgerluid'J es" • tooneelstukken als :» Een bittereil"
Janus Tulp",
S. of Z." ; ook »InP>»
P >»
drukken van een TatSk" na een reis door
Ned.-Indië. Ook als Nutslezerenoot
hijJ een
g
ongeëvenaarde
populariteit.
^
PP
Mauritius Fr. Isle de France, een der Eng.
g
in den Ind.
M askarenen ten 0. van Madagaskar,
g
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Oceaan; 1863 K.M 2 . 370 000 inw. ; met de bijbeh. eil.: Rodriguez,
Jg
> Nazareth-eil.> Tsjagos-eil.
^
enz. 2093 K.M 2. 377 000 inw.; bergachtig (Montagne de la Rivière noire, 830 M. Pieter Both-ber 813 M.); waterrijk; voorn. product suikerriet >; handel;>spoorwegen
s oorwegen 209 K.M. ; hoofdst.
Port Louis. — In 1505 door de Port. ontdekt,
tot 1598 Port., in 1598 door de Hollanders, die
Maurits noemden, in 1715 door
het naarrins
A
;
de Franschen in bezitenomen
• sinds
1810 Eng.
g
g
geb.
Mauritius 0.-Rom. keizer582-602,g
539 in Cappadocië,
PP
^ schoonzoon en opvolger van
Tiberius I1 23 Nov. 602 door Phocas ten val
gebracht en 27 Nov. vermoord.
Maurits, hertog (1541-47) en keurvorst (1547
Saksengeb. 21 Mrt. 1521 te Frei—53) van Saksen
; zoon en opvolger van hertog Hendrik den
g^g
Vrome;in
g over;
g ^ in 1539 tot de Hervorming
dochter van
9 Jan. 1541ehuwd
met Agnes,
g
g
den landgraaf van Hessen ; ondersteunde in 1545
hertog Henhet Schmalkaldisch Verbond teen
g hertog
drik van Brunswijk;
J^ sloot zich echter in 1546
bi'
bij keizer Karel V aan, die hem na de nederlag^en gevangenneming
g van keurvorst Johan
g g
Frederik van Saksen bij
J Miihlber
^ in 1547, de
keurvorstelijke
waardigheid
en een groot
deel
g
J
g
der Ernestinische erflanden schonk. In Mei 1551
Torga
verbond hij
au
J zich met de Prot. vorsten te Tor
'dingder gevangen
bevrijding
g
g vorsten en hand)
having
a van het Protestantisme ^5 Oct. 1551 ook
Frankrij tegen den Keimet Hendrik 11 van Frankrijk
• rukte snel naar Innsbruck en dwon g den
Keizer tot het verdrag
g van Passau (1552). In
den strijd
J met Albrecht van Brandenburg,
^^
het verdrag
verdrag niet erkende,
^ 9 Juli 1553 bijJ Sievershausenewond
J 11 Juli 1553.
g
^ stierf hij
Zijn
J dochter Anna trouwde later met Willem
den Zwijger.
Oranje, zoon van prins
prins van Oranje,
Maurits,
,P
P
geb.
op het slot
Willem I en Anna van Saksen, geb.
P
Dillenburg 14 Nov. 1567 ; studeerde te Leiden
en werd in 1585 voorzitter van den Raad van
> kapiState,
ka i> stadhouder,
en admig
raal van Holland en Zeeland; in 1588, na het
vertrek van Leicester, admiraal-generaal der Unie,
in 1590 stadhouder en
van
kapitein-generaal
P
Utrecht en Overijsel,
en
J
in 1591 van Gelderland.
rij zijner
zijne
Hij
de rij
J opende
P
krij gsdaden met de veroverins
a van Axel (16 Juli
1586a nam daarna Breda
955. Maurits.
in (3 Mrt. 1590),streed
vervolgens
^
^ in
ggelukkig
N.-Brabant, Gelderland en Groningen.
1 Juli
g
1600 leverde hij
slag
^ bij
J NieuwJ
) den roemrijken
poort. Het sluiten van het 12-JariggBestand
P
tegen
(z. a.),dat 9 Apr.
^
P
J zin geteekend
g zijn

werd,
> leidde, mèt de godsdienstige
g geschillen
g
^
een openlijke
dier dagen
(zie Arminianen),^
A J
^
Johan
veete tusschen hem en den raadpensionaris
P
van Oldenbarneveldt, die 13 Mei 1619 op
P het
schavot stierf. Na het Bestand vond M. in den
een geduchten
teP legeraanvoerder
Sp.
legeraanvoerder Spinola
p
o
hij tot driemaal toe het hoofd
^ tinstander^ zoodat hij
stiet voor Antwerpen
en ook Breda niet kon
P
ontzetten. Hij
P 1625
J stierf in Den Haagg 23 Apr.
jonkvrouw van Mechelen een aanen liet bij de jonkvrouw
w.o. de oudste,
tal onwettige
a kinderen na,>
zijn. HijJ was
Willem en Lodewijk,
^^ de bekendste zijn.
tijd en zijn legJjntijd
derootste
veldheer van zijn
b er
g
kamPvormde een leerschool voor officieren uit
alle landen. HijJ
de krijgs
kunde
der Ouden
Jg
zijnleger
^ tal
grondig
rondig bestudeerd en voerde in zijn
van belangrijke
verbeteringen
in, met name in
g
g J
zegevierde
hij
hij in den
de opstelling. Driemaal ze
gevierde
steden wist hij
hij te ontzetten
slag,12 belegerde
a
en 38 steden en 45 verschanste kasteeles en
forten te veroveren.
de Maargraaf van Saksen,
Maurits,
g
^ gewoonl.
^ g
schalk van Saksen g enoemd^ onwettige
^ zoon van
u usAugusden Poolschen koning
g en Saks. keurvorst A
1696 te Goslar,
11 den Sterken;geb. 28 Oct. ,
leidde een losbandig
in 1711elegitimeerd
g a ^ losbandig
leven, maar was een uitstekend veldheer in Fr.
dienst, waarbij
hij in 1720 veldmaarschalk, in
J hij
1734 luit.-generaal
a
> in 1744 maarschalk, >in 1747
gen.-veldmaarschalk werd. In 1726 kozen de
Standen van Koerland hem tot vorst, maar door
Mentsjikof
de tegenwerking
P
^
^ van den pretendent
a
lie dat
op niets uit, ondanks de 40 000 livres,>
zijn minnares, de beroemde Fr. toodie hij van zijn
neelsP eelster Adrienne Lecouvreur(z. a.) ontving om troepen
P te werven. In den Oostenr.
Successieoorlo
hij o. a. stormenderhand
Successieoorlog nam hij
Praag
g in (26 Nov. 1741),versloe g het leger der
bondgenooten
in 1745 bij
Y en bijJ RonJ Fontenoy
g
en veroverde vele
court en in 1747 bijJ
steden in de Nederlanden : Antwerpen,
> Leuven,>
Bergen,
b > Namen >Maastricht (1748) enz. Gest.
op
zijn kasteel Chambord 30 Nov. 1750. Tijdens
J
Pzijn
een ongesteldheid
in 1731 schreef hij
hij in 13
g
slapelooze
nachten zijn
zijn beroemde »Rêveries miP
litaires."
Mauritshuis, museum te 's Gravenha
g,e in
1633-34 naarlanden
van Jacob van Campen
P
gebouwd als woning voor Johan Maurits van
van Brazilië). In 1821 werd
Nassau denouv.
g
er het Kon. Kabinet van Schilderijenen het
Kabinet van Zeldzaamheden ondergebracht
(dit
g
in het Rijksmuseum);
tegenw.
is
laatste tegen.
a
J
^
^
het M. alléén schilderijen-museum
schilderijen-museu (waarin o. m.
Anatomische Les, Saul en David van Rembrandt en de Stier van Potter).
Mauser, Wilhelm, werktuigkundige,geb. 2 Mei
1834 te Oberndorf aan den Neckar, met zijn
J
29
broeder Paul M. g eb. 27 Juni 1838, gest.
^
eigenaar eener g
ewerenfabriek aid.;
Mei 1914
), ei
construeerde met hem een achterlaadgeweer
met
g
verbeterde sluiting,dat in 1871 in het Duitsche
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leger werd ingevoerd;
n
, ook aan vele andere staten werden M.-geweren
g
ggeleverd. W. M. overleed 13 Dec. 1882.
g Maukoning
Mausoleum,^eigenl. praalgraf,
P
g ^voor konin
door
Bolus(377-313 v. Chr.) van Cariëesticht
g
zijn
gemalin Artenisia te Halicarnassus (een der
J g
zeven Wonderen der Wereld) later de naam
voorpraalgraven in het alg.: die van Augustus
^
en Hadrianus te Rome, van Theodorik te RaF
gin Louise en koning
koningin
venna) van konin
g Friedrich
Wilhelm JIJ van Pruissen te Charlottenburg
b.
Mauve, Anton Ned. schilder, geb. te Zaandam
leerling van P. F.
18 Sept.
P 1838,) was eerst een leerling
van Os en W. Verschuur te Amsterdam ; van
1856-1859 te Oosterbeek, waar Bilders en Willem Maris g rooien invloed op
P hem hadden; in
1865 te Amsterdam, in 1870 te Den Haag,
g)
1876 te Laren,^ waar zijn
zijn kunst tot de hoogste
g
ontwikkelin geraakte. HijJ schilderde voorn.
ontwikkeling
Gooische heidelandschappen
met schapen,
Pe ) een PP
met fijnvoudig
n^zonder eenigg effectbejag,
J g?
Jn
dichterlijke visie,, weergegeven;
was
gevoelige, dichterlijke
g^
zijne eeuw
een derrootste
landschapschilders
zijner
g
P
5 Febr. 1888 te Arnhem.
•
Maxentius, Rom. keizer (306-312 n. Chr.
na het aftreden van zijn vader Maximianus
voorbijgegaan
, nam hiJ Rome in en liet zich tot
keizer uitroe
P en. Galerius bestreed hem teverConstantijn de Groote versloeg hem
g eefs^ doch Constantijn
tijden de
in 312 nabij
; M. verdronk tijdens
J Rome
Zie ook op
P Rome, Geschiedenis.
Maxim, Hiram Fr. ingenieur, geb. 5 Febr.
1840 te Sangersville
in Maine;^ uitvinder op
P het
g
gebied van het electr. licht ; construeerde in
1883 te Londen een automatische mitrailleuse
snelvuurkanon,
zie machinegeweer); later een
>
eenneumatisch
dynamietkanon,
g
P
Y
^ een vliegmachine enz.
Maximianus,^ Gains Aurelius Valerius, agenaamd
>
Ilercutius, Rom. keizer,eb.
g te Sirmium in 250,
door Diocletianus in 285 tot caesar) in 286 tot
augustus
gustus verheven;
au
a van
g bij
J de verdeelins
^ kreeg
het rijk
J in 292 Afrika en Italië met Milaan tot
residentie;• legde
in 305 de waardi gheid van aug
zij zoon
) nam haar in 306 met zijn
g ustus neer,
weder aan. Na een twist met dezen,
Constantijn
vluchtte hij
zijn schoonzoon Constantij
J naar zijn
teen
g dezen een
•
Groote in Galiië smeedde tege
samenzweringen werd na de ontdekkingg daarvan op
P de vlucht gedood.
g
Maximiliaan I, D. keizer(1493-1519), geb. 22
Mrt. 1459, zoon van keizer Frederik 111, verwierf door zijn huwelijk met Maria van BourgondiO(1477) de Bourg. bezittin gen ; na haar
zij
dood (1482) erkenden de Ned.ewesten
zijn
g
als
Philips
p (later de Schoont genoemd
^
strij
haar opvolger, doch ]
eerst na jaren van strijd
zij zoon en
voogd over zijn
hij
gezag
•
zijn
g a als voogd
Jzijn
hij in 1488 te
regent handhaven,
^ zelfs werd hij
genomen en herkreeg
Brugge
J vrijJg zijn
g genomen
gg ggevangen
hij voor Vlaanheil slechts op
P voorwaarde dat hij
deren van het regentschapfstand
zou doen;
P
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met behulp
g zette hijJ
P van een D. rijksleger
J
daarna den strijdvoort tegen
tege de Hoekschen (zie
ald., op Jonker Fransen-oorlog
9 en op
P Kaas- en
Broodvolk); eerst in 1492 was hijJ vooral door
de hulp
P van zijn veldheer Albrecht van Saksen
in het volle
bezit der Nederlanden,
waarover hijJ
het bestuur in
1494 aan zijn
J
zoon Philips
p
opdroeg; na
diens dood in
1506 was hijJ
nogmaals
(tot
g
1515) als
voogd
zijn
g over zij
Karel V reg ent over de
Nederl.eg
westen waar hij
zijn dochter Margaretha
(zie
q
Jzijn
Mar
Margaretha
van Oostenrijk)
t ot landvoogdes
q
^
g
aanstelde) ; in 1486 Roomsch koning
g); volgde
g in
1493 zijn
vader als keizer o
P, in tweeden echt
J
met Blanca S orza van Milaanehuwd
voerde
g
langdurige
Karel VIII en Lodeen
b
g oorlogen
gmet
wijkFrankrijk
XII van Frankrijk om Milaan en Napels;
P ,
onder hem werd in 1492 de eeuwige
g landvrede
esticht Duitschland in zes,> later in tien kreitgesticht,
sen verdeeld,
) en het Reichskammerg ericht inger op
gesteld) ; ook richtte hij
hij een staand le
leger
o
g
landsknechten en was een vriend van kunsten
• onder hem
en wetenschappen,
PP ^ ook zelf schrijver
scheidden zich de Zwitsers van het rijk af, daarentegen verwierf hij Tirol, Górz Gradisca, in
1507 gedeelten van Beieren, en bereidde de
machtsuitbreiding
g van zijn
J huis over Spanje,
Bohemen en Hongarije voor; Best.
gest 12 Jan. 1519
Weis,) in Opper-Oostenrijk.
PP
J
geb. 31
Maximiliaan II, D. keizer1564--76 )g
Juli 1527 te Weenen,)er
zoon en opvolger van Fin Spanje;
dinand I; van 1548-51 regent
P J in
g
1562 koning van Bohemen
en Roomsch koning;
g,
rije
garije;
Honga
in 1563 koning
koning van Hon
; in 1564 keizer;
jegen
verdraagzaamheid
jegens het
betoonderoote
verdraagzaamheid
g
); gest
gest. 12 Oct. 1576.
, konin
I Josef
g van Beieren
graaf Fregeb. 27 Mei 1756, zoon van den palts
geb.
P g
derik van Pfal Zweibrucken-Birkenfeld; volde
g
1 Apr.
zijn broeder,
g Karel 11 van
P 1795 zijn
^ hertog
Karel
Theo7, weibriicken, op
P ; • na den dood van
door in 1799 keurvorst van Beieren • sloot zich
in 1805 bij
aan ); ontving
g 1 Jan.
J het Ri'nverbond
J
den koningstitel; verbond
1806 van Napoleon
^
zich 8 Oct. 1813 met de Geallieerden ); voerde in
Beierenewichtige
a hervormingen
g in stichtte de
Academie der Kunsten en vaardigde 26 Mei 1818
grondwet uit ^; ges
een grondwet
tgest. 13 Oct. 1825.
Ferdinand Jozef, aartshertog van
Oostenrijk en keizer van Mexico 1864-67 )
956. Maximiliaan I.
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pij van
PJ

tijdens de onlusten der
Lodewijk XI V • tijden
Lodewijk
^
(z. a.) week hij
J uit naar het buitenland
(1650-53) en hield 3 Febr. 1653 zijn schitterenden intocht in Parijs
Jg
;• gest. 9 Mrt. 1661 te
Vincennes.
prov.
Mazarron Almazarron stad in de Sp.
PP
Murcia, dicht bij de zeekust, 23 000 inw. ; haven;
ijzer-,
en loodmijnen.
loodmijnen
P
J
^ koperen
Mazas, voormalige
g
g cellulaire gevangenis
g
huis van bewaring
bewaring te Parijs.
J
Mazatlan havensi. in den Mexic. staat SinahandelsP1. aan de
log j 18 000 inw. ;^ belangrijke
gJ
Stille Zuidzee, bij
g g van de Golf van
J den ingang
Californië.
huidMazelenPlorbilli acute besmettelijke
J
ziekte die inz. bijJ kinderen voorkomt en met
koortseg aard
pat;
P
g kleine bleekroode vlekken
verschijnen
eerst op
J
Pggezicht en hals, later over
het geheele
lichaam en verdwijnen
verdwijnen langzamerg
^
hand weer, waarna de huid afschilfert. De ziekte
dage na de besmetbreekt
gewoonli^
g
J 12 à 14 dagen
guit en begint als koortsachtige
koortsachtige catarrh der
b
ademhalingsorganen; ze is meestal ongevaarlijk,
doch kanevaarli'k
a
g
J worden als er longontstelong-,
Vaak heeft zij
king
bijkomt.
zij chronische lor
g,
J
oog- of oorontstekingen
^ tengevolge. Behande•
ling : bedhouder streng dieet, donkergemaakte
op Portorico,^.15 000 inw. kamer, zuivere matig
Mayaguez, haverast.
P
g verwarmde lucht (13 a 15°
uitvoerhandel.
B.),koortswerende middelen, zich na degeneIndianenstam in Yucatan en de na- zing 2 à 3 weken in acht nemen.
Ma
Y a's
burige
van Perzië. Zie Masenderan.
Mazenderan,
b ' deelen van Tabasco en Guatemala in
^ prov.
P
Centr.-Amerika, met eigen
merkwaardigge
Maze a Johan, Russ. Iwan Ste.^hano'u^itsj
Mazeppa,
^
r
^ taal en merkwaardi
van vroegere
vroegere beschaving,
de Masepa, hetman der Kozakken geb. omstr.1645 ;
•
J
g^
Mexicaansche door
)
talrijkheid
van oude bouw- page
van koning Johan Casimir van Polen;^ wePag^
werken en ontwikkeling der M ay a - bidro g l i hen nB ens een liefdesavontuur met de vrouw `an een
overtrof; thans Christenen.
Poolsch edelman door dezen naakt opPzijn
eigen
zijn
^
Koblenz P aard gebonden
r i'sgeMayen,
zijn noodlot PJa
gebonden en aan zijn
^
Y^ stad in het Pruis. reg.-distr.
ten W. van Koblenz, in het Ma
veld 14 000 g even • kwam in 1663 in de Oekraine,> werd in
Mayveld
basaltlava- en leisteenroeven.
1687 hetman en in 1698 door Peter den Groote
ag
MaY enne^ riv. in N.-W.-Frankrijk,
J^ ontspringt tot vorst der Oekraine benoemd; zwoer vervolin het depart.
Orne, wordt bij
bi' de stad M. be- gens tege
teen
g dezen samen met Karel XII van
P
vaarbaar, vereeni agt zich boven Angers
met de •
vluchtte met hem na de nederlaagabij
g
J
Sarthe vloeit als Maine in de Loire. — Hiernaar Poltawa naar Bender; ald.est.
g 22 Sept.
P 1709.
genoemd het depart.
Maine
Bron en
ne Hij
Hi' is de held van een epos
van Byro
M. W. deel der prov.
p M.,
P
P
en N. deel van Anjou; 5212 K.M2. 298 000 inw.
en van een drama van Gottschall en
hoofdst. Laval. — De stad M., aan de M., Slowacki.
10 000 inw. ; katoenindustrie en graanhandel.
Mazurka, Poolsch-nationale dans, in driewijk van Londen, ten 0. kwartsmaat. Sedert Au9ustus III (1733-63) ook
Mayfair,
Y wijk
van Hyde
in zwanggg
gekomen..
als salondans in Europa
Y Park.
g
Palgem.
Ma otta meest 0. der Comoren, Fr. kolonie,
Mazzini Giuseppe, It. volksleider, geb. 22 Juni
ten W. van Madagaskar; 366 K.M 2 . 18 000 inw. 1805 te Genua; ald. advocaat, maar als lid der
met bijbeh.
eil. (overige
J
g Comoren, Glorioso-eil.) Carbonari in 1831 verbannen; stichtte in 1831
2168 K.M2. 98 000 inw. ; handel; hoofdst. Dsau- te Marseille deneheimen
bond het
Jonge
^^
g
g
dsi^ voorn. handelsP1. MsaPure • sinds 1841 Fr. Italië" tot vestiging
a republiek
g g eener vereenigde
P
l
(eig.
eig. Mazarini / l Fr. staats- Italië; woonde vervolgens
Mazarin,
te Genève en Londen;'
! Jules,
g
man geb. 14 Juli 1602 te Rome of Piscina, in 1849 een der Driemannen te Rome; vluchtte
geestelijke
di
diplomaat;
; trad in 1639 in na den val van Rome weer naar Londen, waar
P
P
^
J en pause'.
Fr. dienst; in 1641 kardinaal; gedurende de hij
en
P revolutie-comité oprichtte
P
J een Europ.
minderjarigheid
van Lodewijk
XVI,
in Italië bewerkte ; in
.?
, naast de nieuwe revol. bewegingen
J g
g
koningin-moeder Anna van Oostenri
nvloed 1866 van rechtsvervolging
rechtsvervolging ontslagen,
keerde hijJ
Jjk, i^
rijk
g gest.
10 Mrt. 1872
J lid van het regentschap; voltooide de door in 1870 naar Italië teru;
a
g
Richelieuelegde
g
a basis voor de alleenheerschapP te Pisa.

geb. 6 Juli 1832 te Weenen; tweede zoon van
aartshertoga Frans Karel;
^ verbeterde als viceadmiraal de Oostenr. marine; van 1857-59ouv.g
^en. van het Lombard.-Venet. koninkrijk;
J^ 27
Juli 1857 gehuwd met Charlotte van België,
gehuwd
^,
aanvaardde in 1863 de hem op
P aandringen
^ van
Napoleon
Na
111 aangeboden
keizerskroon van Mexi1
g
co ; deed ald. 12 Juni 1864 zijn
zij intocht; kon de
•
Juarez strijdende
republik.
partij
P
J niet
P
J
onderwerpen; na den aftocht der Franschen
door de republikeinen
in Queretaro belegerd,
geP
a
^^
vanen genomen en 19 Juni 1867 gefusilleerd;
18 Jan. 1868 in de Capucijnenkerk
te Weenen
P J
bijgezet.
J^
Ga'us
Julius Verus
Maximinus,
^ bgenoemd de
^
1
T hraciér,
ege
er
^geb. in Thracië^ in 235 door het le
Rom. keizer uitgeroepen; in 238
bij de beJ
legering
.l door zijn
g
^ van Aquileja
q
Jj soldaten vermoord. — Gapes
Galerius V alerius M.,
^
^ genoemd
g
Da^ 'a of Daza, een Illyriër,
1 door Galeries in 305
Y
tot caesar benoemd; nam in 308 den titel van
augustus
aan;^ in 313 door Licinius bijJ Adrianopel
P
g
verslagen,
versla en nam opP de vlucht te Tarsus vergif
^ in.
Maximus,
Maximus Rom. keizer,
^ 383 n. Chr. Zie oop
Rome, Geschiedenis.
schrijfster Zie
Maxwell,^ Mary
y Elisabeth^ Eng.
g schrijfster.

biBRET—MEDEMBLIK.

Mbret, titel van den vorst van Albanië.
afkorting
g voor Mac; de met Mc aanvang ende namen Po Mac te zoeken.
graafsch. in de lersche
, East Meath
Meath,
^ g
an
P rov. Leinster • 2347 K.M2. 65 000 inw.;> landbouw en veeteelt; hoofdst. Trim.
Seine-et-Marne,
Meaux, stad in het Fr. depart.
P
aan de Marne,
en
i'ijzer> 14 000 inw.
> graanhandel
J
industrie.
Mechelen,> Fr. Malines, stad in de Belg.
a prov.
P
Antwer
Antwerpen,
en aan de DiJ le 59
inw. >• kathedraal (12e-15e eeuw),stadhuis, Johannes- en
L.-Vrouwen-kerk; spoorwegwerkplaatsen, industriekant hoeden,
wollen-stoffen, tapijten);
>
zetel van een kardinaal-aartsbisschop
A en als zoodani g de kerkelijke
g ië. — M.
België
J hoofdst. van Bel
24 en 31 Aug.
•
P d.a.v.
g 1914 en 28-29 Sept.
veel te lijden
van een bombardement door de
J
Duitschers.
Mecklenbur 9, twee bg roothertobg dommen en
bondsstaten van het D. rijk. — 1) M.-Schwerin,
,
13 127 K.M 2. 640 000 inw. aan de Oostzee en
de Elbe ; meest laagvlakte, doorsneden door de
M.-meervlakte (breede landrug, tot 140
M. hoog)
g
met meer dan 300 meren Moritz-M. 133 K.M2.,
Schweriner M. 61 K.M2.); riv.: Warnow, Elde,
Stee enitz e. a.; landbouw en vooral veeteelt van belang. Aan
het hoofd der regeeringier
ministers; een
g
al em. staatsbegrooting
a
g
bestaat niet. Hoo ^ge rechtshof te Rostock;
zes afgevaardigden in
den Rijksda
g ; hoogeRijksdag;
hoogete Rostock;
957.
hoofd- en residentiestad Schwerin. — 2) Wapen
P v. Mecklenburg.
^
M: Strelitz bestaat uit
twee doelen door M.-Schwerin van elkaar geStargar
Star and(hoofdst.
scheiden : de heerlijkheid
.7
2548 K.M 2.),en het vorstendon Icatzebur
2930 K.M 2. (1760
,
9 (382 K.M 2. tezamen
K.M2. domeing oed • 106 000 inw. Voorn. middel van bestaan : landbouw. Landsre geering
n (een
staatsminister en twee raden)) te Neustrelitz;
met M.-Schwerinemeensch.
het hoog
hoo gerechtsg
te Rostock; hoofd- en residentiestad Neu•
strelitz. Derootherto
^
gdommen hebben eengemeensch. Landdag^de
• landsetenden bestaan uit
de ridderschap
g
P (bezitters van een riddergoed)
en het landschap
P (besturen van 47 steden); de
g d. Ook de
boerenstand is niet verteenwoordi
vertegenwoordigd
g
wapen
geel en rood),^
^^
P
zee velden met de wapens van
Mecklenburg,
g,
Rostock,> Schwerin,> Ratzeburg,
g^ Stargar en Wen•
met een middenschild met het wapen
P van
Schwerin en de ridderorden zijn
zij voor beide
M. oorspr.
P door
gJ — Geschiedenis. M.,
D. volksstammen bewoond, werd in de 6e eeuw
door de Slavische Wendische Obotriten en
Mc,
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Wilzen bezet, die in 1160 door Hendrik den
Leeuw onderworpen
en gekerstend
werden; de
P
^
vorst der Obotriten Pribislaw, stamvader van
het nog
nob reeerende
vorstenhuis^ werd in 1167
bg
vazal van Duitschland. In het begin
g der 13e
eeuw werd M. door Waldemar II van Denemarken veroverd, die het in 1225 weder moest
afstaan. De vorsten van M. werden in 1348 tot
hertogen
verheven. Tegen
het midden der 16e
g
a
eeuw werd de hervorming
Aan beide
^ingevoerd.
g
hertogelijke
hertogelijke huizen werd in 1815 de groothertogelijke
waardi
g heid verleend. In 1820 werd de
waardighei
g J
g eschaft. Bij de ontbindin
lijfeigenschap
afgeschaft.
ontbindingg van
Paf
J^
J
den D. Bond en in den oorlog van 1866 stonden
de beide M. aan de zijde
J van Pruisen en voegg
den zich in 1871 bij
bi' het D. Rijk. In 1907 beloofden de re bg eerende bgroothertogen
(in M.g
ag
Schwerin Friedrich Franz 1 V(sinds 1897) en
in M.-Strelitz Adolf
f Friedrich(1904-14) de
invoerin g eener grondwet;
invoering
^ het ontwerpP daarvoor
g
werd echter in 1908 en opnieuw
in 1912 door
P
den Landdag
In M.-Strelitz regeert
g verworpen.
^
P
sinds 11 Juni 1914 Adolf
(geb. 17
f Friedrich II
Juni 1882).
Medan, hoofdP 1. der res. 0.-Kust van Sumatra 36 280 inw. (w.o. 1970 Euro P^
. 13 650 Chin.
en 3360 Arabieren e. a. vr. Oosterlingen);
^ vrij
vrij
a
aanzienlijk
• bureau's der Deli-Maatg arn i
J bgarnizoen
scha1PJ
i'. Even buiten de stad het nieuwe paleis
P
van den sultan.
Mede, honigwijn, bereid uit honig, water ' en
eeni ag e specerijen; dikwijls
dikwijls met wijn, bier of
J
g er bij
most vermengd
gedronken. Vroe
Vroeger
J de Grieg g
ken en Romeinen zeereliefde
volksdrank.
g
Medea(Gr. Medeia dochter van Aeëtes van
Colchis, hielp
P door haar tooverkunst Jason het
Gouden Vlies bemachtigen
en ontvluchtte met
g
hem naar Jolkos, waar zij
J op
P Pelias wraak nam
over het vermoorden van Jasons ouders en
vluchtte vervol
g ens met Jason naar Corinthe.
Toen deze M. hier verstiet, om met Creusa te
huwen, doodde zij
J met een vergiftigd kleed haar
medeminnares, daarna haar kinderen en ontkwam op
draken bespannen
P
P een met gevleugelde
g
^
wagen
naar Athene. Ten slotte onder de onstervg
feli'ken
oPg
enomen, werd zijJ in de E1 seesehe
Y
J
velden deemalin
van Achilles. De stof dezer
g
sage
is dramatisch bewerkt door Euripides,
p
g
Corneille Cherubini oP era »Medea" en Grillparzer.

hoofdst. van het dePart. Antioquia
Medellin,
^
^
inw.; mijnin het N.W. van Columbia,> 71
J
district; hoo geschool ^• belangrijke
gJ handelsstad.
landschap
Medelpad,
P in het lam Westernorrp
land in het mild. van Zweden; 7353 K.M2.
94 000 inw. ; hoofdst. Sundsvall (aan de Botn.
Golf).

. in het N.O. der P
prov.
. N.
Medemblik,
^ g em
Holland aan de Zuiderzee; 873 H.A. 2787 inw.
een der oudstelaatsen
dezerprov.
rov. in de
P
zeer welvarend, in de 18e eeuw
vervallen, thans allengs
g weer opbloeiend; waar-
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' vroeger
vroege de residentie der Friesche („stad
stad des Profeets"),f
schijnlijk
K.M. ten N. van
Mekka, 200 K.M.:
ten 0. van de zeehaven Janbo;
Medici,^ beroemd ggeslacht te Florence,f dat ald. 48 000 inw.;• de tweede heilige
g stad der Mohamgr f van den Profeet in de moskee
van 1434-1757 heerschee. — Cosimo,g
Igeb. in medanen af • het g
El-Haram (15e eeuw).
1389, bestuurde na 1434 met beleid de republiek
P
D. schrijver,
11 Apr.1829
Florence, beschermer van kunstenaars eneMeding,
g
gs
J
f geb.
g
leerden;
eerst in Pruis.,
fgest. 1 Aug.
f,
g 1464. — Lorenzo I de te Koningsbergen in Pruisen,
1 Jan. 1448, klein- 1859-66 in Hannoverschen staatsdienst,gunstePrachti9 e (Magnifico),
fg
9
^ geb.
g
zoon van den vorigf
e in 1469 aan het hoofd der ling van koning
9, 1867-70 diens agent
g George,
g
republiek
f streefde door verbonden met Milaan te Parijs;
gf
P
J ^^gest. 11 Juli 1903 te Charlottenburg;
en Venetië naar een staatk. evenwicht in Italië, schreef onder hetseudoniem
Gregor
Samarow
P
9
vriend van kunsten en wetenschappen
Ze
Zepte
ter und
»
PPe f zelf ook een reeks historische romansUm
dichter0ffere"
1825
und Tief en" 1879
•>
f g est. 8 Apr.
ff
^
f 1872-76 •fHóhen
>
P
P r 1492. —
Zijn zoon,
Zijn
geb. 15 Febr. 1471,f veroor - „Die
Die Saxoborussen",
f »• Krie
f 1888
f Piero,
^ g
g oder Friezaakte in 1494, doordat hij
zur Zeit eschichff
J Karel VIII van den"f 1879,f e. a. •f Memoiren
g
Frankrijk begunstigde, de verbanning
Frankrijk
M., te" (3 dln.f 1881-84 .
g der M.
diepas in 1512 zich te Florence weer aan het
Mediolanum, in Oudheid de naam van Milaan
hoofd der re
regeering
eerie konden stellen; fverdronken (z. ald.).
28 Dec. 1503. — Giovanni de M.. tweede zoon
Medium Lat. f midden,^ middelaar,f tusschenals persoon; bi'
de met den
van Lorenzo I,, kardinaal,f 11 Mrt. 1513 paus
bij het dierlijk
P
J magnetisme
^
Leo X. — Zijns
staande, f in het s Piribroeders zoonGiulio,
m^
agnetiseur in betrekking
o ^ kardinaal,f m
^
J
in 1523aus
als Clemens VII. — Lorenzo II
II, tisme deersoon
fdie de eestenmanifestaties
g
A
P
geb. 13 Sept.
Sanskriet Zend, fGrieksch en
g
P 1492,> zoon van Piero,> later hertog overbrengt; in het^
van Urbino vader van Catharina de M.(zie op Gothisch een werkwoordsvorm met wederkeeCatherine
Catherina),
est. 4 Mei 1519. — Zijn
lijdend beteekenis.
J buiten- rende of lijdende
echtelijke zoon Alessandro,
reven
Zie op
9
^ in 1529 verdreven,
P Gorgo.
in 1530 door Karel V, wiens natuurlijke
natuurlijk dochter
in Groningen,
Meedengem.
Meeden,
$
g f tusschen WinMargaretha
van Parma hij
erfelij
schoten en Veendamf 1772 inw.
9
J huwde,^ als erfelijk
hertog
verfstof,f vroeger
vroege veelvuldig
Meekrap,
b van Florence hersteld;; 5 Jan. 1537 verp^
moord;; met hem stierf het geslacht
van Cosiuit de wortels der M.-plant (Rubia tineg
mo I in de mann. linie uit. — Zijn
in rooiegroot
hoeveelheid vooral in
J opvolger torum vroeger
11 Juni 1519
1519,
van weinigg beteekenis
Cosima I uit een zijlinie,
f geb.
^tegenw.
a
g
J
g
versterkte de monarchie,
meer.
f stichtte het tegenw.
g
Pius V tot rootToscane in 1569 doorpaus
Meeldauw Er t'sip he zwammen,f vooral voorP
g
kunsten en lette- komende op
hertog
o
"`t7
P de bladeren van fruitboomen ; vorb verheven,f begunstigde
Zijn zoon Frans I, men een spinnewebachtig
ren
ren, est. 21 Apr.
P 1574. -- Zijn
P
g weefsel,f waaronder
geb. 25 Mrt. 1541,fg
est. 19 Oct. 1587, de
vader kleine korreltjes
f
J f houden zich vast aan en trekg
van Maria de Medici (zie op
gemalin ken hun voedsel uit de voedsterP lant door uitf g
P Maria),
stulPingen haustoriën . De bladeren worden er
van Hendrik IV van Frankrijk. — Hem volgde
g
kwijnen De
zijn broeder Ferdinand I -- Met Cosimo IIII, ziek van en delant
oP zijn
g ervan kwijnen.
P gaat
kan met fijnJgewreven
zwavel afdoende
geb.
12 Mei 1590,
zij
^gest. 28 Febr. 1621,f en zijn
g
g
1670, worden bestreden.
est. 24 Mei 1670
•
Ferdinand II, g eb. 1610,fg
van Toscane, dat voortging
begon het verval
Meeldraden Stamina , die organen der bloemgg
f
onder Cosimo HI,
14 Aug.
fgest. 31 kroon, waarin het bevruchtend stuifmeel zich
g
^ 1642,
^ geb.
geb. vormt,, ei^g. vervormde bloembladen f• men onderOct. 1723. — Met Johan Gasto 1721-37 fg
24 Mei 1671,
9 Juni 173 7 stierf de re geegedeelte, den helmscheidt een bladsteelvormig gedeelte
f gest.
f
g
rende familie uit.
draad en een bladschijfvormig
g uiteinde, den
J
aarin zich het stuifmeel vormt.
Medië, oude landstreek in het N.W. van het helmknop,
p,
Iran,f met de hoofdsi. Ecbatana A g - Zie verder Bestuiving.
tegenw.
b
9
g Z.O. van Teheran). De bebatana en Rhaga
Rhaae
Meelworm(Tenebrio molitor) of meeltor,
•
gwas oorspr.
P niet Arisch fwerd echter zwarte kever (nachtdier) van 1,5 cM., met korte
enaamd
door de naburige
genaamd,f on- sprieten
en gestreepte
g Ariërs,
g
P dekschilden. De larve of
P
in meel en zemederworP en. De Meden scheurden zich in de 8e eig.
lt M. is 2 f5 cM. lang,
^f
leefg
en verpopt zich in een daarvan gevormd
eeuw v. Chr. van Assyrië
los,^ en verkregen
g
Y
onder hun konin
g en Deioces Phraortes, Cyaxa- ssPpinsel. ZijJ hebben 2 kleine Psprieten en 12
geenf waarvan de laatste puntig
rij in leeing
res Ast t'9
a es ) g rooie macht,
f tot het rijk
P
a toeloopt.
P
v. Chr. door Cyrus,
koning
Meniegem. in de Belg.
Meenee(Fr. Menin),
g prov.
P
y
g der Perzen,f onen de Fr. grens,
derworpen werd. Na den dood van Alexander W.-Vlaanderen, aan de Lys
g
Y
den Groote(in 323) kwam M. aan Syrië,
Y f in 18 346 inw.
152 v. Chr. aan Parthië. Later verdween M.
Meer,
^ stilstaande waterplas,
P f met toe- en afvoer (bekken- en rivier-M.f of alleen afvoer
als zelf st. staat.
Medina(Arab. „stad"),ook Medïnat el-Nabi (bron-M.),of alleen toevoerste
PP en-M. of
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• ook
oo
PAe
^geen van beide (oase- en steppen-M.);
onderscheiden in bergg en vlakte-M. Soms door
bodeminstorting
ontg
g of vulkanische werkingen
staan soms door afsluitende aanslibbing
g van
gb
zee-inhammen strand-M. haffen of launen
g zooals in ons land. De
soms door vervenin
b1
diepste
M. zijn:
i
Baikal-M. (1373 M. en de
P
J
KasPische Zee (1098 M.); dit laatste is ook het
grootst
(13 X Ned. ; ^ dan volgen
g Boven-M. in
g
N.-Amerika en Victoria-M. in Afrika, elk 2,5 X
Nederland.
ontheffing
van de ouderlijke
Meerderjarigheid,
^
^
J
1 9
macht en van die der voogdij, volgens ons
Burg
Burg.. Wetboek intredend op
^ tot 1905 0op
P 21-,
leeftijd.
kunnen M.-rechten
leeftijd. Jongeren
23-jarigen
23-jarigen
]
^
verkrijgen
verkrij gen door Handlichtin
9 (z. a.). Voorts kent
de wet deze M.-rechten toe aan allen die een
huwelijk
J ^gesloten hebben, ook al is dit voor den
21-jarigleeftijd
21-jarigen
en
Jontbonden. Alleen de koin de Grondwetg
meerderjarig
nip in wordt
]
18-jarigen leeftijd.De meerderverklaard op
e 18-jarigen
en de voo gdij
jarige
jarige kan in rechten
Poptreden
voogdij
en het curatorschapP aanvaarden.
prov. krankz.-gesticht
in de N. Meerenberg,
g
g^ P
Holl. gem.
gem. Bloemendaal,
P het vaste^ het eerste op
land^ waar de verpleging
P a azonder mechanischen
Eerst een buitenverblijf,
dwang werd toegepast.
J,
^P
zijn te
tegenw
genw. bestemin 1843 door derov.
voor zijn
P
^ in 1849 geopend.
gP
^
gaangekocht,
Meerkat Cerco p ithecus
, aP ensoort van de
en ,
(groep
fam. der Smalneuzi
9 en
g P der H onda^
met groote wangzakken, groote eeltuitwassen aan
de billen, vooruitsP
ring enden snuit en langen
g
staart. De in troepen
P levende, schrandere,gemakkelijk
J tam te maken soorten leven in Afrika.
De langstaartige
A] der kermismenschen
^
^ aapjes
zijn
J M.
Meerhout,,bgem. in het Z.O. van de Belg.rov.
P
Antwerpen,
aan de Groote Nethe,> 5481 inw.
P
Meerkerk, gem. in Z.-Holland, ten N. van
Gorinchem aan het Merwede-kanaal, 1590 inw.
Meerlo,gem. in het N. van Limburg,ten N.
Maas,
van Venlo, tussehen den spoorweg
g en de Maas
P
1846 inw.
weeke, doffe en ondoorzichtige
Meerschuim welke
Meersehuim,
g
op seksteen geel-wit,
begelijkende
P speksteen,
^
delfstof, gelijkende
staande uit kiezel, magnesia
en water ; in Kl.g
Azië > Griekenland, de Krim, Spanje en Moravië7 ; breekt in
y vaste taaie stukken, welke in de
buitenlucht hard worden, maar snijdbaar
blijJ
J
ven; inz. verwerkt toti'
P JPenko
PPen.
er prov.
Limburg,
gem. in het Z. der
Meerssen,
ga
F
^ gem.
in het Geuldal, aan den
spoorweg
b Maastricht—
—
P
Aken> 6962 inw. ; best. uit de dorpen
M. en
P
Limmel en de buurten Rotem1 Raar en Weerd.
— Te M. werd in 870 n. Chr. het verdrag
den Duitscher en
gesloten
tusschen Lodewijk
g
^
aan
Karel den Kale, waardoor Lotharingen
g
Duitschland kwam.
Meervallen Siluridae uitgebreide fam. van
roofvissehen onderverdeeld in g
8roeP en met
meer dan 100eslachten
en ruim 500 soorten;
g
H

van de orde der BeenvisschenTeleostei ,leven
in gematigde en tropische streken ; met naakte
platen bedekte lichamen, zonder
of met beenige
a P
schubbenrooten
af eglatten
kop,A^steeds voorP
g
^
zien van voeldraden waarmede ze hunrooi
P
tot zich lokken. Eenige
^ Europ.
P soort de heerval
amilie
familie
waarnaar de geheele
Siluruslapis
g
geheeten; 1-3 M.,
genoemd
enoemd
is, ook V ischduivelg
^
50-150 K.G. na de steur derootste
zoetwag
tervisch in Europa; vooral in Donau,> Oder en
Spree
(vroeger
in de Haarlemmermeer),1^rauw^
e
zwart met witachtigen
buik,
g
^ 2lange en 4 korte

958. Meerval.
voeldraden. De Sidder- M. Malapterus electricus , ruim 1 M.
met onder
,grauw ,zwart evlekt
g
de huid een orgaan dat electrische schokken veroorzaakt welke zijn
prooi bedwelmen • leeft in
J P
den Nijl.
De Pantser-M. Loricaria kleine
J
soorten meteheel
gepantserden
kopPen lichaam,
^
gA
in de riv. van tropisch
Amerika.
A
Meerwaarde. Zie Marx.
in
Mr. Theodoor Herman de,
Meester,
^
^ geb.
g
1851 te Harderwi'k
in 1875 te
J^ promoveerde
P
Utrecht in de beide rechten, was ambtenaar ter
provinciale ggriffie van Overijsel,
werd in 1885
P
J
gem.-secretaris
em.-secretaris van Groningen,
b ^ in 1892 admini strateur deren.
g thesaurie bijJ het minisi. van
financiën, in 1898 vice-pres.
van den Raad van
P
Indië daarna van 19 Aug.
g 1905-11 Febr. 1908
min. van financiën in het naar hem genoemde,
doch door Goeman Borgesius
9
ggeformeerde ministerie (dat aftrad wegens
het verwerpen
g
P der
oorlogsbegrooting
P
g b
g van min. S taal sedert Sept.
voor Den Helder;
1909 afgev.
7 de M. is tevens
b
voorz. van de driepensioenraden.
schrifMeetbrief,^ door de wet voorgeschreven
g
inhoud,
teli'ke
van soort en afmetingen, inhoud
J opgave
Pgg
naam, klasse en nummer van een koopvaardijschip.
door schee
scheepssg
P Deze lijst
J wordt vastgesteld
(ambtenaren, door het Rijk
J daartoe aangesteld en beëedigd)
en moet altijd
^
g
J aan boord
aanwezig zijn,
aanwezig
J i wijl
wijl daarnaar haven-,^ tonnen- en
andereelden
worden vastgesteld.
g
Meetkunde, dat deel der wiskunde, dat zich
bezighoudt
met de leer van die figuren
en lichag
^
men aan wier ontstaan eenige
wet ten
^bepaalde
P
grondslag
g ron dsla ligt.
^g Voor zoover de M. zich bezighoudt met lichamen van niet 'meer dan drie
metin en of dimensies, onderscheidt men:
afmetingen
15
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bevlakke Al.lanimetrie
, die alleen figuren
p
g
handelt, welke in een plat
vlak liggen,
^g , en M.
P
figure bein de ruimte(stereometrie), welke figuren
willekeurig
•
g in de ruimte
^ wier punten
P
uit van
liggen.
De oude of Euclidische M.gaat
g
gg
axioma's of grondstellingen,
Aingewikkela ^ waarop
b
der stellingen
Deze axioma's
Ag
^ worden opgebouwd.
willekeuri g punt naar
zij
zijn:
J 1) men kan van een willekeuri
lij trekander willekeurig
punt een rechte lijn
•
gA
• 2) een rechte lijn
g
J kan tot in het oneindige
verlengd
g worden; 3) men kan om een willekeuri gmiddelpunt
F een cirkel trekken met een willezij aan
keurig e straal;^ 4) alle rechte hoeken zijn
gesneden worg
•
g J ^• 5) wanneer 2 lijnen
den door een derde, zbb dat de som van twee
snijlij
binnenhoeken aan dezelfde zijdevan de snijlijn
lijnen mits
dan 1800 is, dan zullen die 2li'nen
zijde
verlengd,
snijden aan de zijde
g , elkaar snijden
die twee binnenhoeken. Dit laatsteostulaat
P
is niet zoo eenvoudig
g als de andere zoodat men
van oudsheretracht
heeft het uit de 4 eerste
g
af te leiden. Toen dat mislukte heeft meneg
tracht een M. te scheppen
ervan
g
AA zonder gebruik
wate maken (de niet-EuclidischeM.. Oudtijds
J
ren derootste
meetkunstenaars Euclides Arg
chimedes en Apollonius ,• in de 17e eeuw Kepler,
p
Galilei Descartes Pascal, Hu hens Newton,
La rap e
in de 18e
Leibnitz;
,
, Maclaurin,
9Euler,
q,
Mon e ; in de 19e Carnot, Poncelet Gauss Móblus
, Plucker, Steiner e. a.
Meeuwen Laridae, familie der Lan9vleu9elivleui ennes, met zeer lange
g spitse
P
g en Lon9p
g els breeden
korten staart
en van voren
haakvormig
omgebogen
snavel ; de drie
voorteenen zijn
door een zwemvlies verbonden, de achterteen is vrijJ ;
leven van visschea en weekKokmeeuw.
dieren.
Men
onderscheidt
zee-M. en zoetwater-M.; tot de eersten behoo(Larus glaucus),
ren o. a. de Burgemeester
9
,
9
Mantel-M. L. marinus en de Zilver-M. L.
ar9 entatus van de zoetwater-M. is het meest
bekend de Kok-M. of Lach-M. L. ridibundus),
's zomers in 't riet en in de duinen, 's winters
o. a. talrijkboven de Amsterdamsche grachten.
g
Meeuwen e.a.
3 bgem. in N.-Brabant,? in het Z.
van het Land van Altena, aan den Verlegden
Ber sche Maas), 848 inw.
Maasmondg
Meezen Paridae , familie der Zangvogels
korten,> rechten,> sterken kegel(Oscines),,
g
^ vrij
vormi
vrij langen
staart en zachte
g
g en snavel,
vederen • schier overal
voorkomend; strijdlustigg
J
trekvogels
jegens
andere
vogels,
grootendeels trekvogels.
^
g
J gg

Bij ons komen
voor: de Kool-M. (Parus major),
,
groen, met zwarten
kop,
in boomA,
gaarden, en de Pimpel-M. P. coerulus),
blauwe vleu
g els en
rug en
staart,roenen
rug
g
gelen buik.
Megaera
Me sera (Gr. Me9 ) een der wraakes
godinnen
of Erinyes
y
(z. a.).
Megalopolis
» g roote stad"),oudt. stad
in Z.-Arcadië, aan den
960. Koolmees.
Helisson • in 370 v.
Chr. door Epaminonverdas g esticht als hoofdstad van het opnieuw
P
eenigde Arcadië;
overblijfsele van den schouwArcadië; overblijfselen
Gieken
van Griekenland).
g(den grootsten
g
vroeger stad in het Gr. landschap
vroeger
Me ara
P
^
Meg aria, op
P de landen gte
^ van Corinthe;• thans
P laats in den Gr. nomos Attica 6400 inw.
Megaris,
Me aria klein landschap
P in Oud-Griekenland,
in het N. en N.O. door den Cythaeron
van
Y
Boeótië en Atticaescheiden
in het Z.W. door
g
den isthmus van Corinthe met den Peloponnesus
P
verbonden; in het midden heteb.
g Geranea, tot
1370 M. hoog
la i en Palaeovoeg (thans MakriPg
no • hoofdst. Megara.
Gr. »g root dier" een fossiele
Megatherium
9
diersoort van de
Orde der Tandeloozen die een
lengte
a bereikte van
18 Eng.
g voeten
(ong.
g 6 M.); verscheidene beenderen van het M.
warenrooier
dan
g
die der olifanten.
Overblijfselen
erJ
van wordeneg
vonden in na-tertiaire lag en in
Z.-Amerika.
961. Geraamte van een
Meen
g^ Haren
Megatherium.
gem.
en Macharen
,g
in het N.O. van
N.-Brabant, ten N. 0. van Osch, aan de Maas
1727 inw.
st ad in N.-Palestina,, bekend door de
Megiddo,
^
9
koning
nederlaag,
g Joziu van Juda in 609
^^
v. Chr. werd toe gebracht door Necho II van
te (2 Kon. 23 : 29).
Egypte
Mehallet el-Kebir, stad in de Egypt.
gYP prov.
P
Charbieh in de Nijl-delta,
34 000 inw.
J
Mehedinti Mehedintsi kreits van Roemenië
Walachi e 4949 K.M 2 . 250 000 inw.; hoof dst.
Turn Severin.
geb.
Mehemed
d Ali,
I onderkoning
gyP ^eb
g van Egypte,
g
1796 te Kawala in Macedonië, kwam in 1799

MEHEMED ALI—MEKKA.
een T. leger
^ naar Egypte
gYP en wierpP zich ald. tot
pasja
ja o
P^voerde Europ.P hervormin
en in, verhervormingen
nietigd
nieti
de in 1811 de Mamelukken, ondersteunde
1824 de Turken teen
g Griekenland veroverde
1831-32 Syrië
gaf het in 1841 aan de Porte
Y lg
in ruil voor zijn
zijn erkenning
erfelij stadg als erfelijk
terug;
g1 legde
legde in 1848 de regeering
a
g neder ;
g sst. 2 Aug.
g 1849.
T. maarschalk, ei genl.
Mehemed Ali Pasja,
1>
Karl Detroit,g eb. 18 Nov. 1827 te Brandenburg;
in 1843 in de
g vluchtte als scheepsjongen
PJ a
haven van Constantinopel
P en ging
g g tot den Islam
over; trad in 1853 in T. krijgsdienst; werd 18
Juli 1877 opperbevelh.
van het T. Donaul^er;
PP
in 1878 tweedeevolmachti
^
g de der Porte oop
het Berlijnsche
congres; 7 Dec. 1878 te Djakowa
J
J
vermoord.
Mei, Bloeimaand, de 5e, bij de Rom. de 3e
maand des jaars,
'aars geheeten naar Maa
y, de ggodin
der lente.
Meidag, wereldfeestdag der social. arbeiders,
volgens besluit
wordt volgen
it van het intern. arbeiderscongres
van 1889 jaarlijks 1 Mei als betooging
jaarlijks
ti g
der arbeiders voor de eischen van hetroletaP
riaat en ter bevordering van den wereldvrede
gevierd.
Meidoorn Cratae9 us oxy acantha tot de fam.
der Roosgewassen
Rosaceeén behoorende Pplant,
9
met kleine bloemenschermvormi ge bloeiwijze)
J
en roodsitvrucht'es.
J
P
landelijk
landelijk D. feest op
Meifeest,
P 1 Mei, van
^
heidenschen oorsprong. Aan den avond van dien
o
dag
isnacht brandt het M.-vuur;
^ op
^ Wal
Purg
o ericht waaromden dag
g wordt de M .-boom Pg
houdt
heen men danst,^ de M.-graaf(M.-koning)
9 f
(M.-koningin)
een feesteli'ken
met de M.-gravin
9
9
J
ommegang
Pi enz.
g a door het dor
Z.W. van HeMeiei
Meij el, ggem. in Limburg,
g^
lenaveen 1908 inw.
Meikever(Melolontha), insect van de fam. der
Blads^
ried
9en (Lamellicornia) van de orde der
Kever$Coleopter g met
sprieten,
^
P
^ waarvan de
laatste leden breedslaatjes
J zijn,
P
J ^ bijJ de man 6 die als een waaier
netjes
7,^ bijJ de wijfjes
J
op
9a
P een steel zitten. De Gewone M. M. vulga?is),zwart, aan de buikzijde 5 witte driehoeken,
dekschilden bruin,
sprieten en pooten
lichtP
^P
bruin zeer schadelijk
g
g;
J als larve (engerling);
vliegt
b in Mei 7voedt zich met de bladeren van
eik, beuk enz. Het wijfje
let
on
ev.
70
eieren
g
g
JJ
in verscheidene hoopjes,
5-10 cM. diep
PJ ^
P in
— welossenrond.
De engerling
g
g g kruipt
P na 4-6
ken uit het ei en leeft in denrond
tot den
g
zomer van het vierde jaar,
de gewassen
J benadeelt
^
g
door de wortels af te knagen,
g ^ verpopt zich en
kruipt
J fde
P na 2 maanden in de lente van het . vijfde
Jjaar naar buiten.
Meilhac Henri Fr. tooneeldichter, geb. 21
Febr. 1831 Parijs
te J ; werd in 1888 lid der Académie gest.
6 Juli 1897 te Parijs;
g
J^schreef
udovic Halévy)
(meestal in samenwerking met L y
(vele
levendige
a tooneelstukken en operetteteksten
P
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het meest bedoor 0fenbach gecomponeerd);
kendi L'attaché d'ambassade"(1862),La belle
Hélène"1865 > » grande-duchesse
rande-duchesse de Gérolstein"(1867),Froufrou" (1869) e. a.
Meiningen, hoofd- en residentiest. van het hertog d. Saksen-M. aan d e Werra,a 17 000 inw.
g r . kverslot
metunst
belangr
f racht'
^en tuin en belan
gen.
zijn Gasts Piele"
Meiningers,
g
^ De,
^ het door zijn
(1874-90) algemeen
bekend geworden
tooneelg
g
ezelscha
P van den hofschouwburg
^ van hertogg
George
dat onder lei9 II van Saksen-Meiningen,
g
din van Ludwig
k door geschiedkundig
^
9Chrone
9
g
voortreffelijk samenspel
Jjuiste monteering
P
b en voortreffelijk
g stte
g rooten roem oogstte.
in de Belg.
prov.
rov 0.-VlaanMeirelbeke,
^ gem.
g
gP
deren ten Z. van Gend, 6549 inw. ; leerlooierijen
J^ aardewerkfabr.
Meissen,
^ s tad in N.-Saksen,
^op
P den 1. oever
der Elbe, 36 000 inw. ; dom (1260-1450) met
vele kunstschatten; oudste Europ.
porseleinfabr.
PP
(1710),
; jutesPin1710 gesticht door Bótt
9 er(z. a. ^J
neri'J^ijzergieterij.
J
J g
physioloog
Meissner, Georg,
9, P
Y
g en ontleedkundie
g geb.
^ g 19 Nov. 1829 te Hannover; ; in 1855
hoogleeraar te Bazel, in 1858 te Freiburg i. Br.,
30 Mrt. 1905;
1860-1901 te Bëtting
en ^• ald. gest.
g
onderzoeking en van de huid,^ de gezichtsorganen,
g
g
e. a. — Meissnersche lichaampjes, de naar hem
genoemde,
fijne zenuwvaten gevormde
verg
^ uit fijne
g
dikkin^en aan het uiteinde der gevoelszenuwen.
g
Meissonier Ernest, Fr. schilder,^bgeb. 21 Febr.
1815 te Lyon,
31 Jan.Zij
1891 te Parijs. Zijn
Y ^ ggest.
J
kleine, maar duur betaalde schilderijen
J
geven
deels genre-stukjes,
J^ deels oorlo gstafereeg
g
tijd
len uit den Napoleontischen
tijd.
P
g er
^ meesterzangers,
g ^ de D. burgerger,
dichters^ die vanaf 1300 in aansluiting
g aan de
minnezangers
de lyrische
dichtkunst, in naar
^
Y
ilde-wijze afgesloten
vereen'
gilde-wijze
g
^ in
g en, naar vaste
regelen
beoefenden. Meester" werd,
> wie een
g
nieuwe Ton"melodie )vond en naar het oordeel der Merker"
zonder fouten voordroeg.
»
g
Regenbogen, Hans
De meest bekende M. zijn:
J
Folz,, Muskatblut Hans Sachs. Het laatste gilde
g
van M. handhaafde zich te Ulm tot 1839.
Me-kiang.
9
9 Zie Me-kong.
Mekines Miknas , stad in het binnenland van
Marokko, zomerresid. des sultans, 50-60 000
inw. ; in den omtrek talrijke
J olijfgaarden.
Jg
Mekka, hoofdsi. van het T.-Arab. wilajet
J
Hedsjas, 70 000 inw.; in een onvruchtbare streek
der Muzelmannen
belangrijkste
gbedevaartsplaats
bedevaarts
als geboorteplaats
van Mohammed Jjaarl. 80—
b
P
100 000el
verf grime^ die er 30 mill. gulden
g
teren en middelpunt
der Moh. theologie
P
g (zetel
van den s'eich-al-oelema
hang
J
^ een der grootste
deleP 1. van het 0. ; ^belangrijkste
gebouw
en
gJ
g
hoofddoel derelgrims
is de groote
Moskee BeiPa
g
toellah (Huis Gods) of Mesjid
el Haram geheeJ
ten met opP het binnenplein
de Kapba (z. a.). —
P
Mekkas
9 . Zie op
p oorwe
P H eds^'as.
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Mekkabalsem, Opobalsem, balsem van Commieen struik uit Z.-W.-Arabië ,
^ hora opobalsamum,
p
door uitkoken der twijgen
en in P ar g
J g gewonnen
fumerieënebruikt.
g
Me-kong M e-kian
een der
Me-kon
1
9 of Cambods'a
grootste riv. in Achter-Indië ontstaat uit Dsats'eoe
en Dsji-tsje
oe
J
J
J in Z.-Tibet, stroomt door
de Z.-Chin.rov.
Junnan (als Lan-tsan vormt
P
een deel derrens
tusschen Eng.
Eng Achter-Indië
g
Siam (in het W. en Fr. Cochinchina (in het
0.),is 4200 K.M. lang,
uit in de Z.g
Chin.-Zee.
ed in BeMekrán > het oude Gedrosia, kustgebi
loets'istan
en in Perz. Kerman ; het W. deel
J
sinds 1870 Perz.; havenst. Gwadoer (tot Oman
behoorend 5000 inw.
Melaatschheid, Lepra, in de Middeleeuwen
naam voor velerlei kwaadaardige
g huidziekten,
die voor besmettelijk
waarom
g
J werden gehouden,
de lijders
in bijzondere
bijzondere
leprozenhuizen werden
J
P
pgenomen.
Tegenw. verstaat men onder M. de
ooPg
g
Le^ ra, een in Z. en tropische
streken, maar ook
P
in Rusland vaak voorkomende ziekte. Ze wordt
door den in 1880 door Hansen en Neisser ontdekten L.-bacil veroorzaakt; eerst ontstaan er
vlekken op
P de huid L. maculosa daarna knobbels L. tuberosa),,
in verettering
g overaan waarbij
waarbij ook het gebeente
gebeente wordt aangetast
gaan,
g
en vingers,
lichaamsg ^ teenen en zelfs grootere
g
deelen afvallen L. mutilans). Een afdoende
geneesk.
behandeling
g is nog
g
g niet bekend.
Melaboe, Meulaboh of Analaboe havenst. aan
de Z.-kust van Atjeh,
J
Philippus
(vergriekscht
uit
Melanchthon,
pp
^
g
Schu=arzerd), D. Hervormer,eb.
g 16 Febr. 1497
te Bretten in de Palts, zoon van een waPensmid ; studeerde te Heidelberg
g en Tubin gen
waar hij
J docent in de
oude talen werd ; in
1518 hoog leeraar in het
Grieksch te Wittenberg ;
sloot zich bijJ
aan *als heler
P in den
strijd
J voor de hervormin g der kerk • als
» PraecePtorGermaniae"
leeraar van Duitschland en hervormer van
het schoolwezen al ngei
meen beroemd, werd
hij later om zijn
zijn ver- 962. Melanchthon.
zoenend optreden
en
P
zin overhellen tot de Calvinistische Avondmaalszij
door de strenge
^aangeb
g Lutheranen heftig
vallen^g
gest. 19 Apr.
P 1560 te Wittenberg. HijJ
stelde de »
Aug
sbur
»A
Pogsche Confessie" en de
I^
ie" er van (in 1530) opP
; zijn
J n Loci communes" (1521) vormt de eerste Prot. dogmatiek,
zijn
der Visitatoren an die Pfarr»
J Unterricht
herren im Kurfurstentum Sachsen" (1527) de
eerste Prot. kerk- en school-orde.
Meianesië, de gezamenlijke van W. naar 0.

en Z.O. om het Austral. vasteland gelegen
a g eel.
zie ook Oceanië . Onder Melanesiërs worden
eenerzijds
alle bewoners van M. saam
gevat (ook
saamgeva
J
Papoea's
in ruimeren zin aangeduid),andere
zij
gemengde
J ds slechts de Maleisch-Papoeasche
P
^
g
bevolking
b van M. verstaan.
Melas, Michael, baron von, Oostenr. generaal
der cavalerie,
^ageb. 12 Mei 1729 te Radeln bijJ
Schissburg
in Italië 14
a, in 1797 opperbevelh.
PP
Juni 1800 bij
est. 31 Mei
a ^ gest
J Marengo
g verslagen;
te Elbeteinitz in Bohemen.
Nellie(eig.
Melba,
g Helene Mitchell),^opera-^
zangeres,
g
^ggeb. 19 Mei 1865 te Melbourne, debuteerde in 1887 te Brussel; huwde in 1882 met
sir Charles Armstrong.
g
Melbourne, hoofdst. van den Austr. staat Victoria aan de Yarra, 4 K.M. van haar uitmonding in de Hobsonbaai,a met de voorsteden
589 000 inw.; zetel der re
regeering,
geerins hoogeschool
g
sinds 1853) • handel. In 1835esticht
genoemd
g
^g
naar den Eng.
g eersten minister M., door de
ontdekking
ontdekkin van goudvelden
snel in bloei toeg
genomen.
, naam van den PhoeMelcarth » stedegod"
a
nicischen zonnegod
a , inz. te T rus
Y vereerd. Naar
hem noemden de Phoeniciërs de Straat van Gibraltar Zuilen van M." Door de Grieken met
Heracles vereenzelvigd.
g
koningb
g
der erechtigMelehisedek(Hebr. „koning
b
hed" volgens Gen.
14 : 18 priester en koningg
P
van Salem (Jeruzalem) ten tijd
tijde van Abraham;
goldbij
J de latere Joden volgens
Ps. 110: 4 als
g
vooraf schaduwin
ag van den Messias. De Melchisedekieten,g
gnostieke secce in de 2e eeuw, vereerden M. als hemelschen verlosser.

in
Meichtal
P
^ twee dalen der Berner Alpen,
het Zwits. kanton Unterwalden(Obwalden),het
Groote M. met het dorp
P M. waar Arnold an der
Halden, gen. Arnold von M., een der stichters
van het Eedgenootschap, gewoond
gewoond moet hebben,,
en het Kleine M. van het Groote door den
Hohenstollenescheiden.
g
vroeer Mari nano, stad in de It.
Meleg nano, vroeger
prov.
Milaan,^ 7200 inw. j• hier overwon 13 en 14
P
Frankrij de Milaneezen
Sept.
P 1515 Frans I van Frankrijk
III de
Zwitsers; 8 Juni 1859 Napoleon
2
Oostenrijkers
Oostenrijkers.
in Limburg,
en Herckenbosch em. g,
ten Z.O. van Roermond, 2377 inw.
stad en presidio
ten Z.O. van
kaap
Melilla, S . P
P
P
Tresforcas, aan de N.-kust van Marokko, 9000
inw. ; haven (sinds 1902 vrijhaven); citadel;
sinds 1496 Sp.
P
Méline Jules, Fr. staatsman; geb. 20 Mei 1838
te Remiremont; advocaat te Parijs,
J in 1872 lid
van de Nat. Vergadering,in 1876 van de Kamer
van Afgevaardigden;
1883-85 min. van landg
a
bouw; in 1888 en 1889presiden
1889resident van de Kamer
Afgev.;
P
g ^ 1896-15 Juni 1898 min.-president;
in 1903 senator.
Meliniet, ontplofbare stof, door den Fr. scheiin
Turp
uitgevonden, voorn. best. uit
kundige
a

bíELINIET—MEMPHIS.
pikrinezuur
alleen in Frankrijk,
; vroeger
J) later
P
^
ook in andere landenebruikt.
g
Meliskerke
,ggem. in het W. van het eil.
Walcheren,
Middelbui
) aan de tramlijn Middelburg—Dom^ Dombuig)638 inw.
Melissant,ggem. op
P het Z.-Holl. eil. Goereeen-Overflakkee) ten W. v. Sommelsdi'k
J) 1687 inw.
Melitopol, stad in het Russ. gouvern. Taurië,
dicht bijJ de Zee van Azow,) 31 500 inw.
Melksuiker, Lactose, een bestanddeel van de
melk,
van
) wordt bereid door het verdampen
P
melk,) waaruit de vet- en kaasdeelen verwijderd
J
zijn,
meestal in den vorm van een fijn onder,)
J)P
wordt voor medische en industrieele doeleinden
benut.
gordel,
Melkweg,
g g
) die bijna
J als een
9 witachtige
groote cirkel den sterrenhemel omspant;
ongeg
P
lijk
vermogen.
Zijn
J
g
^
J van breedte en lichtgevend
sterontvangt hij van tallooze verwijderde
licht ontvangt
J
ren) die een platte,
P
)lensvormige,
^) op
P één plaats
P
es pleten laag vormen,
) in wier midden of in
gP
wier nabijheid
zich ons zonnestelsel bevindt.
J
gem. in de Belg.
0.-Vlaanderen
Melle,
g prov.
P
^ g
ten Z.O. van Gend,) aan de Schelde, ) 6325 inw. )
kant-industrie.
Meloen Cucumis melo tot de Komkommergewassen
Cucurbitaceeën behoorende Pplant,) uit
9
Z.-Azië afkomstig,
g ) ggroeit in alle Z. landen,) bijJ
ons in kassen;) heeft geurig
PP a
g g en zeer sappig
vruchtvieesch.
Melos, nu Milo, meest W. der Z. Cycladen,
in de A geïsche Zee; 147,7 K.M 2. 5400 inw.
vruchtbaar,) vulkanisch (warme bronnen);) ruïnen
der oude hoofdst. M.) ; hier werd in 1820 het
beroemde beeld van Venus g evonden Venus van
hoofdst.
Milo, in het Louvre te Parijs);
J )tegenw.
g
Kastro Plaka )1100 inw.
bijJ de Grieken
Melpomene,
p
de muze van het treurspel,
afgebeeld
^
P) doorgaans
^
met een tragisch
masker en
g
een krans van win erdbladeren ) soms met de heldenattributen : knods of zwaard.
Melun, hoofdst. van het
Fr. de art. Seine-et-Marne,
)
aan de Seine ) 15 000 inw.
Melusine, volgens de Fr.
sage een schoone zeenimf,
stammoeder van het Fr. geslacht Lusignan,
^ wier ge9
schiedenis den inhoud vormt 963. Melpomene.
P
van eeneliefd
volksboek
g
(het eerst verschenen in 1474).
Melville,Ppl. aan de Z.-kust van de Z.-Afr.
prov.
Kaap
P) tusschen de MosP de Goede Hoop,
P
selbaai en de Plettenbergbaai.
g
Melvillebaai, inham der Baffinsbaai, aan de
W.-kust van Groenland;) tusschen UPernivik en
Kaap
P York.
Melville-eiland. 1 Eil. aan de N.-kust van
Australië, ten N. van de Van Diemen olf
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4350 K.M 2. — 2) Eil. van den Arktischen archipel
van N.-Amerika, tot de ParrY -eil. beP
hoorende
) ten N. van den Melvillesont 42 500
K.M2 .;) hier overwinterde Parry
y in 1819.
Melvilleschiereiland schiereil. van 0. N.Amerika ) tusschen het Fox-Bekken en de Committee-aai.
KoningsMemel,^ stad in het Pruis. reg.-distr.
^
g
berden meest N. stad van Duitschland )• aan
bergen,
den ingang van het Koerische Haff, 21 000 inw.
Mémilmontant a vroeger voorstad, thans arrondissement van Parijs.
J
Memlinc of Memling, _lans schilder, omstr.
1430 geb. te Mainz, woonde te Brugge, ald. Best.
11 Aug.
; de
1494;
hoofdvertegenwoordiger
á
der
Ned. schilderkunst van het laatsteedeelte
der
g
15e eeuw) ;zijn
zijn werk is schitterend van kleur,s
gedetailleerd van techniek,
gedetailleerd
diepe
) maar zonder die
P
karakteristiek.
i
'tri
he district
Memmen
9^en stad in ethetBe erne
Zwaben,
en
) aan den Ach,) 12 000 inw. •) ijzerklokkengieterijen, machinefabrieken; was van
1286-1802 vrije
J rijkJ sstad;) hier overwonnen de
10
Franschen onder Moreau de Oostenrijkers,
J
Mei 1800.
Memnon, zoon van Los (Aurora) en Tithonus,
vorst der Aethiopiërs,
J
P
) door Achilles voor Troje
gedood;• naar hem noemden de Grieken de Zuibestaande,
len van M. bij
J Thebe,^ twee nogg bestaande
zittende kolossale figuren,
door
g
) daar geplaatst
gP

964. Zuilen van Memnon.
Chr. waaruit bi'J
koning
^ A menophis 111, 1 000 v. Chr.,
zonsopgang
van stukjes
J steen
Pg ^ door het springen
P ^
door temperatuurverhooging
^ ^ trillende tonen o P P
stijgen,
J g ) die beschouwd werden als bgroet van M.
aan zijn
J moeder BOS(de dageraad).
Memorie van Toelichting,
g staatsstuk,) waarvan
een ingediend
wetsontwerp
gaat,
g
P vergezeld
g
^
) ter
mededeeling
g van de redenen en overwegingen,
welke tot de indiening
^
g ervan in den voorgestelden vorm hebbeneleid.
g
BenedenMemphis,
p ^ o udste hoofdstad van Beneden-E
te in het smalsteedeelte
van het Nijldal,
^
J
) weltempel
van
licht door koning
^
P
g Menesgesticht;

230

MEBZYHIS—MENGELBERG.

Ptah ruïnen bij
J Mit Rahine) ten Z. van Cairo.
Memphis
p , stad in den N.-Am. staat Tenessee
aan den Mississippi; 131 )
inw. ; stapelplaats
voor katoen en tabak ;• gesticht
in 1819.
g
o
Menado,
MenadO hoofdst. van de Ned. resid. M.(op
Celebes en de nabijliggende
ell. •) 57430 K.M2.
K.M2.,
J gg
436 406 inw.) w. o. 1264 Europeanen; sago
sago, rist
rijst,
koffie, cacao) enz. ) 10 344 inw.
) w. o. 576
Europ.
P en 2784 Chin.;) haven,) uitvoer van koffie.
Menaikanaal,, Menai-strait zee-engte
g tusschen
het ell. Anglesey
Y en Wales;) 25 K.M. lang,
a) 400
g
M. breed, overbrugd door de Menai- en de
Britanniabrug.
g
Menaldumadeel, g em. in het N.W. van Friesland, omvat de dorpen:
Berlikum,
P
) Dronrj
JP)Menaldumemeentehuis
Beet
um Marsurn
Marsum,Dei) Beetgum,
g
num) Boxum,) Engdum,
) Wier,) Schingen,
g
b ) SlappePP
en Klooster An J•um )• 10 340 inw.
terp,
P)
vereenig zich
Me -nam
, riv. in Achter-Indië,) vereenigt
den Me-ping,mondt beneden
Bangkok door
g
een delta uit in de Golf van Siam; stroomgebied
150 000 K.M2.
^ere naam van een landan
Menangkabau,
s
, vroegere
gsche BoschaPop
Padangsch
P Sumatra,) thans tot de Padan
behoorend, onder den Evenaar) door

965. Menan kabauwsch huis.
bergen
omsloten
g
) door tal van riv. besproeid.
P
en zeer vruchtbaar. De bevolking,
Menan 9 g)
kabauers wordt beschouwd als het stamvolk der
Maleiers. (z. a.)
Mena
iërs, oudt. een Bel g . volk in N.-W.
p
Beneden-Rij en Schelde.
Gallië,) tusschen Beneden-Rijn
Katie an riv. op
Mendawei, of Katingan,
P Borneo,) oatsPr.
op
g renseb. tusschen de
P de Schwaner-berag en(grensgeb.
W. en de Z. en 0.-afd. van Borneo),stroomt
naar het Z. en mondt uit in de Baai van Sampit
it van de Java-Zee.
Mendelssohn Bartholdy,
P
)
Y, Felix, D. componist,
geb. 3 Febr. 1809 te Hamburg,
1835 (met
g)
g
korte onderbrekin g te Berlijn)
J directeur der
Gewandhaus-concerten te Leipzig
P a, stichtte ald.
in 1843 het conservatorium voor muziek ; ald.
gest. 4 Nov. 1847. Een der voorn. vertegenw.
der romantische richting
g in de muziek,) meester in hetoPP
ulaire koorlied, reeds in zijn
J eerste composities
toonend
ggroote mate van rijpheid
P
JP

1821-28) verscheidene klavierkwartetten,) een
octet,) ouverture ))Sommernachtstraum") ))Meeresstille andluckliche
Fahrt" schonk oude vors
men nieuw leven, gelijk
hij ook de meesterwerg JJ
ken der 18e eeuw
) inz. die van J. S. Bach
weer naar voren bracht.
Mendes,, oud-Egypt.
gYP stad in de NiJ ldelta) waar
bok-god Mendes werd vereerd. Ruïnen bijJ
de bok-god
Tmai el-Amdid.
schrijver geb.
g
22 Mei
Mendès, Catulle, Fr. schrijver
Philo1843 te Bordeaux, schreef gedichten
en novellen ))La vie
méla" 1864 enz.),)
et la mort d'un clown," 1879; Le roi vier e "
1888; ),,Monstres Pparisiens,"
) 1882-85 enz.) en
drama'sLa
HijJ
)^ part
P du roi,") „Justice").
))
en kwam. 7 Febr.
schreef ook eeni a
ge operateksten
P
1909 bij
J een spoorwegongeluk om het leven.
prov.
M.(146 378
Mendoza,, hoofdst. der Argent.
g
p
K.M2.) 225 000 inw. )• aan den voet van de
Cordillera's,) 39 000 inw. ;) Andes-spoorweg: M.—
Valparaiso.
P
Mendoza, Anna de vorstin van Eboli(z. a. .
Menelaus,, naar de Gr. sage
g koningg van Lacedaemonië)J
• jongere
broeder van Agamemnon,
9
geg
maal van Helena, wier schaking
g door Paris de
aanleiding
oorlog;
g,
J
g was van den Trojaanschen
strijders voor Troje,
een der dapperste
strijders
J ^na welks
PP
zijn schipP door
val hijJ 8 jaar
omzwierf,^ daar zijn
J
een storm uit den koersesla
^
agen werd,) voor hijJ
Sparta
weder bemet Helena zijn
P
P
J woonplaats
reikte.
Menelik beter : Menilek) keizer van Abessinië geb. 17
Aug.
J f
)• in 1865 koningg van Sjoa;
g
9 Mrt. 1889, na den dood van Johannes Negus
Negesti
van geheel
Abessinië;
g
) sloot met Italië
g
3 Mei 1889 eenrotectoraatsverdra
g)versloegg
hen echter 1 Mrt. 1896 bijJ Adoea. BijJden vrede
van Addis Abeba (26 Oct. 1896) werd M. weer
°eg
geheel
onafhankelijk; in 1909 (of 1913?) droeg
J^
hij
ziekte de regeering
a
g over aan zijn
g
J wegens
kleinzoon Lids ' Jeassoe en stierf 17 Dec. 1913.
Menenius Agrippa, de gezant,
) dien de Rom.
g
Plebejer
uitwijkingg der Plebejers
Patriciërs bij
J de eerste uitwijkin
den Mons Sacer (493 v. Chr.) aan dezen
zonden. Hij
P
^
) door het sprookje
J overreedde hen,
van de ledematen, die aan de maa bg hun dienst
weigerden, toe te geven.
Menetekel volledi ^g : mene mene tekel up arsin ,
de door een onzichtbare hand op
P den wand
geschreven Arameesche woorden welke (Daniël
g
5 : 25) aan Bels ^'assay (z. a.) den ondergang
g g van
rijk voorspelden;
drei g ende waarzijn rijk
P
) nand. „dreigende
schuwing ".

Mengelberg,

Joze Willem, Ned. toonkunsteJozef

naar,) geb.
28 Mrt. 1871 te Utrecht;)g
gaf reeds
g
eg ;
zeer jong
'on blijk
J van agrooten muzikalen aanleg
studeerde aan de Utr. muziekschool bij
J Richard
Roll, H. W. Petri e. a.) en van 1888-92 aan
het conservatorium te Keulen) • van 1892-95
stedelijk
J muziekdirecteur te Luzern; vanaf 1895
van het Concertgebouw
te Amsterdam,
dirigent
g
a

tevens direkteur der Amsterdamsche afd. van
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der museum» Toonkunst" (1898) en dirigent
g
concerten te Frankfort a. M. (1907); concerteerde
meermalen metroot
succes in het buitenland.
g
eig. Meng-Kho,
de wijze
wijze Meng"),eig.
Meng-tse
^
9
geb. in 372 v.
Lat. Mencius; Chin. zedeleeraar
,g
Chr.,g
gest. omstr. 289 v. Chr. • naast Confucius
Zijn
alsrootste
moralist vereerd. Zijn
gesprekken
g A
g
vormen»Het Boek van M.",> het vierde der zg.
vier klassieke boeken.
hooge
Menhirs Kelt.: hoo
» eg steenen"), groote
^g
g
rij,
steenen zuilen, dikwijls
P een rij
J verscheidene op
grafsteenen, in vele landen wellicht orameest grafsteenen
of offersteenen, inz. in Scandinavië, Duitschland en Bretagne.
Menin. Zie Meenen.
Zie .Hersenvliesontsteking9.
Meningitis.
g
Meningitis
cerebro-s
g9
p inails
^ hersenvlies-ruggenoemd,,
p^
g^ ook wel nekkramp
g emerg -ontstekin
,
samentrekking der nekspieren,
krampachtige
P
P
^ samentrekking
wordt,
waardoor het hoofd achterovergebogen
wordt
a g
besmettelijke
ziekte,^ veroorzaakt door ontstekingg
J
van hersen- en ru gg
emer svlies
g hooge
g
g
^ brengt
koorts
koorts, daarna bewusteloosheid mee,> eindi agt in
der gevallen
met den dood en komt
40 à 600/0
g
vooral bij
jongelieden voor.
J kinderen en jongelieden
Menno Simons,^ Ned. Hervormer,f stichter van
de orde der Mennonieten of Doopsgezinden (zie
Baptisten);g eb. in
1496 te Witmarsum,
werd in 1524riesP
ter, in 1531astoor
P
in zijn
P
g
Jgeboortepl.,
dit ambt in
legde
a
1536 neer, huwde in
hetzelfde jaar en
voegde
zich bij
g
J de
WederdonPers • leidde
de eerste jaren een
zwervend leven; na
in
1547
meestal
0.-Friesland op
P de
goederen van den
966. Menno Simons.
BarthoLuth,raaf
g
lomeus von Ahle f eldt;
gest. 31 Jan. 1561 te Oldesloe (Holstein). HijJ
g
werken, o. a. een
schreef tal van onderwijzende
jkege » Fondamentboek van het rechte Christelijke
J
loof" (1539).
prov. in de Ni'idelta;1571
Menoefieh,^Egypt.
J
gYP P
inw. >• hoofdst. S'ibinK.M2. bouwland,> 971
J
el-Kom. De stad Menoef, aan het Menoe
f ieh kan. (tusschen Rosette- en Damiette-arm),
22 000 inw.
Menorca Minorca een der Sp.
P Balearen in
de Middell. Zee; 760 K.M 2. 38 000 inw.; kalkvan Kelt. bouwsteen g roeven^ overblijfselen
J
werken • hoofdst. Mahon.
de
Mensaleh, meer in Beneden-Egypte,
gYA ^tijdens
J
overstrooming
g van den Nijl
J 2500 K.M 2., ten 0.
van den Damiette-arm • daaraanrov.
DachaP
lieh de stad M. 11 000 inw.
Menscheneters of kannibalen(welk woord
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gevormd is uit Caraibe
g
> volken,
> die nog
g uit
wraakzucht, uit bijgeloof
of uit gewoonte menJ gg
schenvleesch nutti gensommi eg Negerstammen,
,
g
Maleische en Melanesische volken).
de groote
groepen,
Menschenrassen,
g P ^ waarin
^
g
het menscheli'k
geslacht naar verschillende kent g
merkende eigenaardigheden
wordt onderscheiden.
g
De eerste, die in den nieuweren tijd
J een wetenschaAP
eli'ke
was LinJ indeelingg beproefde,
P
naeus(1766); hij
zijn met apen,
J verdeelde zijn
A,
halfapen
en vleermuizen in dezelfde orde der
P
Primaten ondergebracht
geslacht
der menschen
g
g
Genus Homo sapiens)
in twee soorten(species):
:
p
p
de Dag-M.
H. diurnus) en de Nacht-M. H.
g
nocturnus , onder deze laatsten de Orang
g 0etangs
onderscheidde hijJ
a verstaande. De Dag-M.
g
in 4 rassen, naar de bekende 4 werelddeelen
met beschouwing
a ook van de licham. en ageestel.
eigenscha
PPen onder de eerste vooral de huidskleur en de kleur en vorm der haren, onder de
laatste de 4 temperamenten
en de kleeding
g in
P
aanmerking
g nemend: Amerikanen,^ Europeanen,
Aziaten en Afrikaners. Blumenbach(1795)
voegde
aan de 4 aar^dri'ksk.
rassen van Linnaeus
a
J
voor de nieuw ontdekte eilanden van het 5e
werelddeel nog
noa een 5e ras toe : het Maleische.
) zijn
Bij
zijn vaststellen der rassen maakte hij
hij allereerstebruik
van de verschillende vormen van
g
het hoofd, zoodat hij onderscheidde
Kaukasiërs,
,
Mongolen,
,Aethio Piërs Amerikanen
en Maleiers.
g
^
De Eng. arts en natuurvorscher Prichard bouwde hierop
systeem
der M. oop
P een ethnologisch
g
Y
en werd nagevolgd door Horatio Hale e. a. In
Duitschland heeft men tot omstr. 1860 aan de
Blumenbachsche indeelin g vastgehouden;
in
g
Frankrijk
Frankrijk volgt men nog
g altijd
J Cuvier, die het
menschdom naar de huidkleur en andere ontleedk. kenteekenen in 3 rassen indeelt (naar de
3 zonen van Noach : Blanken of Japhetieten,
,
P
Negervolken of Chamieten en Gelen of Semieten. Bij
Bi' de nieuwste stelsels onderscheidt men
die, welke op
P zuiver licham. (somatische) eiandere, welke daarg enscha
PPen berusten,> en andere
naast of in delaats
daarvan de taalkundige
P
g
(linguistische)
verschillen in aanmerkingg nemen.
g
Onder de eerste is het bekendste het craniologische systeem
van A. Retzius, dat alleen op
Y
P den
gegrond
schedelbouw ise
rond en de volken verdeelt
in lap g-schedeli
, z. a.) en
p kali
g en Dolichoce
Brachycep hall> z. a. >waarbijJ
breed-schedeligen
o
later door Wekker en Broca nog
groep
g de g
Pgevoegd
b werd van de daartusschen-in staanden
stelde een snuitvormig
Mesoce hall . Prichard
g
vooruitspringen van het monddeel der kaken bi'J
sommi
g e volken vast en noemde deze Scheefstaan de
Pro9 nathee, waartegenover
tandigen
b
a
menschen met loodrecht boven elkaar staande
Ortho^ nathee .
Rechttandigen
Rechttandigne
snijtanden,
J
Retzius deelde nu het menschdom in naar den
vorm van hun schedel, alsmede naar de betrekkeli'ke
lengte
Ar
g en breedte hunner hersenpan,
J
waarbij
) hij
J tevens den stand der kaken in aan-
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Zijn indeeling
merking
a werd verder uitgeg nam. Zijn
werkt door V irchow
, W elcker, Broca e. a. De
tot dusver in Duitschland meest verbreide indeelin
g is die van 0. Pesthel welke,> voortwerkende op
aangegeven
P door F. Muller aangegeven
grondslaen naar haarvorm en taal, a de menschen vergen,
deelt in 7 rassen : I. Australiërs. II. Papoea's.
P
III. Mongolen.
IV. Drawida's. V. Hottentotten
g
Negers
en Bosch'esmannen.
VI. Ne
gers. VII. Middel)
ras. Deze indeelin bg is ook door E.
Haeckel aangenomen.
Mensjikof,
1
^^ Russ.
a vorst Alexander Danilowits'
staatsman en veldmaarschalk geb. 16 Nov. 1672
te Moskou uit nederigen stand, klom in dienst
waardigvan Peter den Groote tot de hoogste
b
b
heden oP,oefende onder Catharina I en Peter II
bijna
onbeperkte
macht uit;^ in 1727 ten val geP
bracht en naar Siberië verbannen;
^gest. 2 Nov.
1729 te Beresow (Siberië) in ballingscha
ballingschap.. -Zijn
91
^ vorst Alexander Sergejewitsj
J achterkleinz.,
1
geb. 11 Set.
M.
,g
P 1787 in 1836 Russ. min. van
marine, in 1853ezant
te Konstantinopel,
g
P^ veroorzaakte door zijn
ruw optreden
mee den
P
J
Krim-oorlog;
later opperbevelh.
der Russ. landb^
PP
Krim ; • est. 2 Mei 1869 te
en zeemacht in de Krim
Petersburg.
g
Montana,
^ stad in de It. prov.
P Rome, 2400
inw. ; h ier werden 3 Nov. 1867 de troepen
P van
Garibaldi verslagen door deauseli•
P
J ke zouaven,
geholpen
pe door de Franschen.
g
aan de W.-kust van
, eil.-roe
g A
Sumatra; 3171 K.M 2. met de Nassau-ell. (1920
K.M2. 12 000 inw. ;1 vulkanisch •; de inboorlingen
g
leven inaalwonin
en
sagogo- en
P
g • suikerriet, sa
zijn
kokospalmen.
De voorn. ell. zij
J Siberoet of N.
P
Porn en Sikabau of Z.-Pora tussehen beide in
de Zeebloemenstraat).
Mentone(It.), Menton (Fr.), stad in het Fr.
depart.
Al
Alpes-Maritimes
es-Maritimes aan de Middell. Zee;
P
000 inw.; druk bezocht herstellingsoord
.l'aarg
16.1 winter 9.9° C.).
temperatuur
P
opvoeder
Mentor,
^ vertrouwde van Odysseus,
P
y
van diens zoon Telemachus; vandaar fig.:
g oPvoeder?g
gouverneur.
Adolf
Menzel,
f von, D. schilder en lithograaf,
>
g
^
eb. 8 Dec. 1815 te Breslau,
geb.
^ in
1853 lid der academie en hoogleeraar te Berlijn,
est. 9
J^ ald.gest
M. illustreerde Kug.q
Iers Geschichte Friedrichs d.
Gr."1839-42 , de rachtuitP
Friedrichs d.
^^
gave der Werke
Gr."1843-49 >» Aus Këni g
Friedrichs Zeit" ; zijn schilderi'en
) hebben deels histor. onderzijn zij,J^alsook
weren
P ^ deels zijn
zijn
en ouachewerq
J aquarellen
g
ken genre-stukken van imPresken,
967.
sionistischen aard.
Mephistopheles Mep histo^ in Mephistopheles
de oude D. volkssage en in
Goethe's„Faust" benaming
g van den Duivel.

Drente,
Meppel,
Me
el gem. in het Z.V. der prov.
P
aan het vereenig in^sPunt van verschillende wateren en het scheidingspunt
der spoorwegen
^P
Zwolle—Leeuwarden en Zwolle—Assen; 11 387
inw.; bestaat uit de stad M. de buurten Oosterboer en Zomerdijk
GroeneZomerdijk en de gehuchten
g
scheepv
v.
veld en Ding
stede; ^levendi ge handel en schee
pp elerdie
p a Bet, ontstaat te MePliel uit de
samenvloeiing
g van Beilerstroom,> Wold-A> Reese
bi • Zwartsluis in het Zwarteenz. en mondt bij
water uit.
Meran,^ badP1. in Tirol,^ aan de uitmonding
g v.
jaarlijk
de Passeier in de Etsch •> 12 000 inw. •,Jjaarlijks
15 000ersonen
bezocht,^ meest zenuwliJ
p
wijn-e ooftbouw.
ders ^g
• goud- en zilverindustrie;^wijn-en
vulkaan in de Jay . resid. Kedoe,
ten 0. van Magelang^3145 M.
Mercantilisme, het vooral door Colbert,(z. a.)
ontwikkelde staathuishoudkundig
g stelsel, dat het
bezit van edele metalen en een den invoer overtreffenden uitvoer als de rijkdom
van een land
J
beschouwde en daarom mijnbouw,
r ni.l ^ handel,
J
verheid en uitvoer bevorderde, daarenteggen landHet
bouw en invoer (door tolheffin g beperkte.
P
stelsel is door de Physiocraten
en Adam Smith
Y
wetenschappelijk
wetenscha
Pl J weerlegd.
overzettingg van KreMercator,^ Gerhard, Lat. overzettin
mer,
, Vl. wis- en aardrijkskundige,
^7bgeb'. 5 Mrt.
J
1512 te Rupelmonde
Vlaanderen ^gest. als cosP
mog raaf van den hertog
g van Gulik 2 D. 1594
te Duisburg^•vooral bekend door een door hem
(Mercators
het eerstebruikte
kaartprojectie
g
PJ
projectie, 1569),inz. voor zeekaar'.en waarbij
meridianen en breedtecirkels rechte lijnen
zijn
J
.l
en loodrecht op
P elkaar staan.
1)
Stad
in
derov.
San
Luis
in
Mercedes.
P
Argentinië
aan de lijn.l Buenos-Aires—Mendoza
g
—Valparaiso;
11 000 inw. — 2) Hoofdstad van
P
het dePart. Soriano in het Z.W. van Uruguay;
^Y
15 000 inw.
prov.
Brabant,
Belg.
P
,
gem.
in
de.
Belg.
Merchtem,g
ten N.W. van Brussel, 5 952 inw.; distilleerderiJ en^ ververijen.
Mercia,
^
j het land der Merciërs, Angelsaksisch
koninkr. in Brittannië, van de Noordzee aan
de beide overs der Trent tot aan Wales; in 829
onderworpen.
door den W.-Saks. koning
9
P
gEgbert
Mercier,
Mercier Desideratus Josephus,
, kardinaal7
aartsbisschopan
Mechelen
Mechelengeb. 21 Nov. 1851 te
P
en-Brakel in Brabant, van 1877-82 leeraar
Eigen-Brake
eerse aan het seminarie te Mechede wi'sbeg
J
lep daarna hoogleeraar te Leuven, was de baanbreker der neo-scholastiek, werd 25 Mrt. 1906
1907 kardinaal,
aartsbisschop,
> verwierf na
P>
de bezetting van België door de Duitschers veel
sympathie door zijn
zijn kloek optreden.
p
Mercurius(Lat. merx = koopwaar),zoon van
Jupiter en Maia, bij de Rom. de god van
vereenzelviggd met Herhandel enewin.
gewin.Later vereenzelvi
(z. a.).
, de planeet
Mercurius,
P
^ welke zich het dichtst
bij
afstand 57 1^^2 mill.
g
J de zon bevindt;^ gemidd.

MERCURIUS-11ERVEILLEU SES.
K.M.; middellijn
J 4800 K.M.^ omloopstijd
PJ 88 dagen;zijJ bezit een atmosfeer.
gletscheraan de N.Mer de Glace J, letscher
zijdevan den Monthlanc bestaande uit drie
den Jararmen;> 42 K.M 2.> 141/22K.M. lang,
g^
din 2767 M. hoog . Zie de afb. bijJ
e Eng.
ge,
Meredith ,
9^
g dichter en novellist
est. 18 Mei
geb. 12 Febr. 1828 in Hampshire
P
,g
1909 te Box-Hill; schreef burlesk-satirieke vershaving of Shag
Shagpat",
at" 1855
telling enThe
shaving
1855),
»
The ordeal of Richard Fetalrijke
J romans
veral"
The
comedians",
1
»egoists",
a > The
» tragic
tragic
The amazing marriage", Beaucham 's career", enz.) enedichten.
g
Merel. Zie Lijster.
gsel van kalkmengse
Mergel,
b men
g ^ ^grauw of geelachtig
g
met leema waarvan nu eens het eerste
(kalk-M.), dan weer het laatste(leem-M.) het
hoofdbestanddeel vormt, bevat soms veel kwartskorrels(zand-M.); gevormd door zee- of zoetwater • M. wordt gebruikt voor cementbereiding en als bemesting.
Badajoz
in het
Merida. 1) Stad in derov.
J
P
inw. ;
Z.W. van Spanje, aan de Guadiana,
11
>
de oude Rom. kolonie Emerita Augusta; 780 M.
lange Rom. brug. — 2) Hoofdst. van den staat
Yucatan in het 0. van Mexico, 62 000 inw. ;
hoo^eschool ^• belangrijke
gJ handel. — 3) Hoofdst.
van den staat M.(99 000 inw. in Venezuela,
ten Z. van de Golf van Maracaïbo 5000 inw.;
hoogeschool.
g
Meriden, stad in den staat Connecticut in het
N.O. der Ver. Staten, 27 000 inw.; metaalwaren.
Meridiaan of midda^ cirkel. Zie op
P Breedte
en Lengte.
9
fijn wol, ook
Merinos,
^SP. schapenras,
P
^ met fijne
andere landen ingevoerd.
g
Meriónethgraafsch. in Wales; 1731 K.M2.,
60 000 inw.; hoofdst. Do ell Y• kousen- en handschoenenfabrica^ e; flanelweveri'en.
J
Merkelbeek, gem. in Z.-Limburg,ten Z.O. van
Sittard, 771 inw.
gouv.-gen.
van Ned.-0.Merkur Mr. Pieter,
g
g
Indië geb.
geb. 18 Mrt. 1787 te Naarden,promo^P
veerde in 1808 te Leiden, werd in 1815 benoemd tot ambtenaar voor den dienst in 0.Indië werd in 1821 alg. secretaris, in 1822
gouv.
der Molukken,^ in 1828 pres.
van het Hoogg
P
gerechtshof, in 1829 Raad van Indië bestreed
delanden
van Van den Bosch(z. a.) tot inP
voering van het Cultuurstelsel, werd in 1840
vice-pres.
van den Raad van Indië en wn. ng ouv .P
• est. 2 Aug.1844.
gen.; van 1842-44 ouv.en.^^
g
g
Merlin de Toovenaar, figuur uit de oudBritsche sage; volgens Geoffrey
rey van Monmouth
in de Britsche Kroniek,
> waaraan de Pro Phetiae
Merlini" toegevoegd J>
zijn en in »Vita Merlini"
uit den omgang
van den^
duivel en een
maagd
^
g
ontstaan; de stof is meermalen in gedichten en
romans behandeld.
enaum van een
Merodach-Baladan, Bi'belsch
J
g
der koningen
koninen
van Babylon
Y ^ 722-709 v. Chr.
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(Jez. 39:1 . 2 Kon. 20: 12 als te genstander der
AssYrische koningen
koningen in den laatsten tijd
J uit de
inschriften. in spijkerschrift
meer bekendgePJ
worden.
Mero1 in de Oudheid hoofdst. van het z.g.
b
eil. ANI. tussehen den Nip
J en den Astaboras
(Atbara)
ten
)^ ruïnen en talrijke
PY
J pyramiden
N.O. van S'endi
in Soedan. Hier bestond omstr.
J
600 v. Chr. een machtige priesteren handelsP
staat. — M.Merowe^ Meraoei),^ hoofdpl1. der
Dóngola
van Egypt.-Soedan,
op den r.
P
GYP
^
^P
Nijloever.
J
Merovingers, het geslacht der oudste Frank.
koningen, zoo genoemd naar den omstr. het
Merovaeus of
midden der 5e eeuw regeerende
reeerenden
g
De voorn. zijn:
Clovis I(481-511),
J
diens kleinz. Clotharius I(558-561) en diens
kleinz. Clotharius II(613-628). Onder zijn
J
nakomelin gen verloren de M. door bloedige
familieoorlogen
verzwakt
r de macht aan hun
^
hofmeiersmajor
domus) uit het geslacht der
J
Karolingers
(z. a. ^; de laatste 111., Childerik III ,
9
afgezet.
- '-'n den Korte afgezet
werd in 752 door Pi^^1
riv. in de N.-Ain. staten NewhamP shire en Massachusetts, mondt beneden
Newburyport
in den Atl. Oceaan uit • van Lowell
YP
af bevaarbaar.
10
Merry
Va! Raff aele kardinaal,
> geb.
g
Y del Val,
Oct. 1865 te Londen; in 1892aus.
P kamerheer,
1899-1903res.
dei
P
P der Accademia pontifica
Nobili ecclesiastics in 1903 kardinaal enaus.
P
staatssecretaris.
van het reg.-distr.
M.
Merseburg,
9
^^
10 212 K.112 . 1 310 000 inw. der Pruis.rov.
P
Saksen, op den 1. Saale-oever; 21 000 inw. ;
machine-, leer- en speelgoed-industrie.
^op
in Engeland,
ontspringt o het
Mersey,
g
Y^
g eb. ten 0. van Stockport, neemt
Penninisch geb.
de Irwell oP,vormt beneden Warrin gton een
32 K.M. lang
g en 1,5 K.M. breed aestuarium in
de Iersche Zee. Van Eastham een scheeP vaartkanaal naar Manchester.
Mersiwan, stad in
het T. wila'et
J Siwas
in KI.-Azië, Protest.
centrum, 20 000 inw.;
zilvermijnen.
J

Merthyr
Tydfil,, stad
YY

in Wales, 81 000 inw.;
centrum van het i'zerJ
en steenkolendistr. van
Z.-Wales.
Merveilleuses(Fr.
„wonderbaren"),in
Frankrijk
onder het
J
Directoire(1795-99)
gekleede
oP vallend
in hoog
^ oP geschorte oud-Grieksche dracht, met overdreven g evormde hoeden enz.

968. Merveilleuse.
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M. in de Russ.
Merw,
^ hoofd
P 1. der oase M.,
prov.,
Transkaspische
rov. bijJ de Perz. grens,
P
^
^10 000
inw. — M. een overoude nederzetting,
g, lag tot
1795 ong. 27 K.M. meer 0.; het kwam in 1856
aan de Tekke-Turkmenen, in 1884 aan Rusland.
Merwede, naam van den hoofdarm van den
Rijn vanaf Woudrichem (vroegere
samenvloeiRijn
g
ing van Waal en Maas) tot Dordrecht.
Merwede-kanaal. Zie Keulsche Vaart.
Merxem^ voorstad van Antwerpen,
P 16 532 inw.
in Afghanistan,
Mesar,
Mesar Mesar-i-Sjerif,
^ f^
,
g
landsch. Balkh >• 25 000 inw. • bedevaartsplaats.
P
Z. van Eysden,
Meschggem. in Limburg,
Mesch,
g,
,
Y
303nw.
i.
tegenover het Belg.
,
g Mouland,
Willem,
Mesdag,
^ Ned. zeeschilder,,
Groninge
23 Febr. 1831;
1831; tot 1866 0op
n
g eb. te Groningen
het bankierskantoor van zijn
J vader • vanaf 1869
gevestigd
in Den
g
a
Haag. HijJ
de
meestoPP
ulaire
Noordzeeschilder
en heeft een on^ evenaardeproP
ontductiviteit
wikkeld. Met zijn
J
vrouw Sient'e
J M.van Houten, eveneens een begaafd
schilderes van
PPheidelandscha en en
stillevens geb. te
Gronin gen 23 Dec.
969. Mesdag.
1834, overl. in Den
Haag 20 Mrt.
1909) g
gaf
hij in 1903 aan den Staat eenprachthij
P
verzamelingchilderijen
P ten
g schilderijen en kunstvoorwerpen
eschenke
^emeen
^ welke thans als Museum-M. algemeen
bekend is (deze verzameling
g bevat de mooiste
modern Fr. schilderkunst, zeergoede
Ned. kunst
g
en een kostbare collectie Jap,
P,. Perz. en andere
kunstvoorwerpen). In 1881 schilderde M. het
panorama van het strand te Scheveningen
^ vanaf
P
(Panorama-M. in de Zeehet Seinpost-duin
P
straat ,
opP
zijn
zijn70e verjaardag
J
^ werd hijJ com mandeur van de Ned. Leeuw; hij
J stierf 10 Juli
1915 te 's Gravenhae.
ag
Khorassan ,
Mesjhed,
P
1
^ hoofdst. der Perz. prov.
130 000 inw. ; vervaardiging
,
PJ , sjaals,
J
g van tapijten,
zijden
stoffen,, degens,
en zilverwerken;,
, gouda
g
J
bedevaartsplaats.
P
Mesmer, Franz(volgens anderen Friedrich)
dierlij
der leer van het dierlijk
Anton,
^ grondvester
g
geb. 23 Mei
netisme het zg . mesmerisme;g
magnetisme,
van Constanz;
1733 te Iznang aan het Meer
;
zijnmagnetische
geneeswijze;
begon in Weenen zijn
begon
g
g
J^
zij methode
ginga in 1788 naar Parijs
J,waar zijn
erheen
in
de
mode
kwam;
gest.
5
Mrt.
1815
g
^^
te Meersburg.
b
Dierlijk.
Mesmerisme. Zie Magnetisme,
^
y
of middelhoofdigheid
noemt men
Mesocephalie
^
p
dien vorm van den menschelijken
schedel, waar)
bi'J de grootste
breedte 34 tot 4/5 van de grootste
g
g

lente
g is. Mesocep halen noemt men de menschen
met zulk een schedel. Zie ook opP Menschenrassen.
Mesolongion
(It. M issolun
, hoofdst. van
g
9' hi
den nomos Aetolia en Akarnania in Midd.Griekenland
van de Golf van
, aan de N.-zijde
J
Patras, 7700 inw. ,• werd in den Gr. onafhankelikheidsoorlo
g de Turken
g 1825-26 dapper
J
PP tegen
heroverd;n Byro
verdedigd;
a in 1829 door hen heroverd;
stierf er 19 Apr.
P 1824.
Meso
„
p otamië Gr. Tusschenstroomenland"
Arab. Bl-Ds 'esire„eiland"),het land tusschen
berglan
Euphraat
en Tigris,
P
a , van het Armenisch bergland
besproeid
bouwde Perz. Golf;; oudt. goed
P
g
land, thans met uitzonderin g der rivierzoomen
gens onder AssY,
woestijn; achtereenvol
achtereenvolgens
r. Perz.,,
Macedon.,
Parth. Rom. en Perz. heer, Syr.,
Y , Parth.,
schaPP
i' J,
sinds 1648 Turksch. Voorn. rev. Ds'oeJ
en dadellab en Chaboer •^P
producten olijven
Jj
palmen; steden in het N. Diarbekr, ,Oerfa,,
Mardin,
, Nisibin,
, in het Z.
, Harran en Mosoel,
vroeger Babylon.
De bewoners zijn
zij meest AraY
Zie ook op
9,
P Oorlog,
van het voorkomen
Mesozoïsch, ten opzichte
P
der dieren in het midden staande tusschen
P alaeozoïsche en kaenozoïsche vormen. M. fork
en krijtformaties.
'natie9
roe p, de trias- ^jura]rijtformaties
fig.
a 8.)
Messalina, Valeria dochter van den consul
Marcus Valerius Messalla Barbatus, eersteeg
malin van den Rom. keizer Claudius en moeder
losbandig
van Brittanicus,
^ berucht om haar losbandig
leven,
, haar heb- en heerschzucht, • in 48 oop
Naraanstoken van Claudius' g eheimschriver
J'
cissus g edood.
Messana. Zie Messina.
Messchaert, Johannes Martinus, Ned. zanger,
geb. 22 Apr. 1857 te Hoorn; 1883-95 leeraar
gP
aan het conservatorium te Amsterdam ,; in 1906
ineli'ke
g J betrekkingg te Frankfort a. M. sinds
1911 leeraar te Berlijn;
J^ vermaard vertolker der
Christuspartij
P J in de Matthei Passion van Bach.
Messenië, landschap
P in het Z.W. van den
PeloPonnesus, • in het 0. door den Taygetus
van
Y^
Laconië in het N. door het Lycaeongeb.
van
Laconië,
Y
Arcadië en Elisescheiden
• in het W. en Z.
g
bespoeld
door de diepP landwaarts indringende
g
P
en daardoor de Golf van M. vormende Jonische
Zee. In het midden een door den Pamisus doorstroomde vlakte,
, aan de randen bergachtig,
a
a, in
het W. in den Sechi 1391 M. hoog,naar het
Z. uitloopend
in een schiereil. met kaap
P Acrita
P
(tegenw.
Gallo). — M. werd na de Dorische
g
volksverhuizin (z. a.) een zelfst. staat; in den
volksverhuizing
len en Zen Messenischen oorlog
9 (743-724 en
685-668 v. Chr.) aan de Spartanen
onderworp
pen; trachtte in den 3en M. oorlog
9 (465-455
v. Chr.) vergeefs
zijn
zijn vrijheid te herwinnen; na
g
den val hunner laatste berga vesting
b (Ithome)
gingen de Messeniërs in ballingschap; in 369 v.
Chr. door Bpaminondas teruggeroepen, keerden
zij
g en bouwden aan den voet van den
J terug
berg
b Ithome een nieuwe hoofdst. Messene. M.

MESSENIE—METEOREN.
was nu tot 146 v. Chr. onafhankelijk; daarna
onder de Romeinen. In het teenw
koninkrijk
ag
Griekenland vormt het Z. en 0. deel van het
oude M. den nomos M. 1674 K.M2. 128 000
inw. terwijl
J het N.W. deel tot den nomos Trih lia behoort. Het oude Messene, in den volksPY
mond Nisi Pamisus aan de Pamisus, 8100 inw.
Messias(Hebr. Masjiach =Gr. Christos —
„Gezalfde"), in het 0. Test. aanduidinggvan den
konin g^• later uitsluitend van den verwachten
die als
spruit
van den stam van Davidgebruikt,
g
P
volmaakt koning, na J
een tijd van verdrukkingg
(de zg.
rijk zou
^ M.-weeën h et M essiaansche rij
Daarnaast treedt in de voorspellingen
der Hebr.rof
P eten de voorstellingg naar voren
van den knecht Gods, d. w. z. dat trouwe deel
wereldheerscha
des volks, waarvoor
de PPJi' bestemd is. In den laatsten tijd
J vóór Christus
werd de verwachting van den M. weer sterker
en Jezus zelf verklaarde zich nadrukkelijk
J voor
zinnelijk
den beloofden M.,
M. gaf echter aan de zinnelijke
€;
J
F geestelijke
^en der Joden een diepere
wending
g en verbond (naar Jes. 52 v.v.) met
deedachte
van den koninklijken
koninklijke M. die van
^
M., dien reeds de oudste Christenlijdenden
heid in de Messiaansche voorspellingen van
het 0.-Test. trachtte aan te toonera.
Messidor(van het Lat. messio oogst, en het
Gr. doron
,g ave de tiende maand van den Fr.
republikeinschen
kalender (20 Juni-19 Juli).
P
M. op Sicilië
Messin g hoofdst. der It. p rov. M.,
(3226 K.M2. 515 000 inw.),aan de Straat van
M.(Faro di M. 127 000 inw.; zeer versterkt;
hooeschool
1538 •^ haven met twee vuurtorens.
ag
— M. in 732 v. Chr. als Zanklegesticht, werd
omstr. 493 door Anaxilas van Rhegium met Mesin
seniërsekoloniseerd
en Messana genoemd;
g
g
den len Punischen oorlog
g (264-241 v. Chr.)
door de Romeinen, in 831 door de Saracenen,
in 1071 door de Noormannen veroverd; in 1860
in
door Garibaldi bezet;
^ in 1740 door pest,
P
1823 door een over1783 door aardbeving,
g
stroomin
geteisterd; 28 Dec. 1908 door een
gg
waarbij 77 286 inw.
aardbeving
geheel verwoest,1 waarbij
gg
omgekomen zijn.
J
Messin g Straat van, (Faro di M.), zeeën te
lang,
tusschen Z.-W.-Italië en Sicilië,
^ 30 K.M.an
3,5-22 K.M. breed.
een legeering
Messing,
p
A
g van koper
g
9s 9geelkoper,
en zink, van licht- totoud
g ele
g -kleur, met
18-300/o zinkgehalte,
^ laat zich zeerggoedgieg
onderscheidt men: 1)geten. Bij
9
J hetgiet-M.
woon iet-M. broos, met hoog zinkgehalte; 2)
taaiiet-M.
voor
buizen en apparaten
der
^
PP
g
chem. industrie; 3) giet-M.
voor kunstgietwerk
g
g
cuivre ppoli). Het smeedmet hoog
A^
gkopergehalte
bare M.(nieuw-M.) bevat ong. 400/0 zink en
ong.. 5 0 e Jijzer; het voor draadfabricage gebruikte
g
moet zooveel motael-M.
en tot blikewalste
f
g
vrij blijven.
blijven
vrij
gelijk van vreemde bijmengsels
gelijk
J
g
scheik. enkelvoudige lichamen of
elementen (z. a.),die een eigenaardigen glans
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(metaalglans)
bezitten,^ ondoorzichtig
ondoorzichtigzijn,
J ^ warmte
^
en electriciteitoed
geleiden en zich laten
goed
g
rekken, Apletten en smelten; de brosse M. werden vroeger
als half-M. aangeduid.
Lichte M.,
a
g
van een soort.ewicht
beneden 5,^ zijn
zij de M.
g
alkaliën (kalium, natrium, lithium),der
alkalische aardenbar um >
strontium,
calcium,
>
r
magnesium)
en der eigenlijke
g
Y
g J aarden (beryllium,
aluminium zirconium, yttrium, thorium, erbium,
cerium,^ didym,
gemaka
Y > lanthaan) •;zij
J oxydeeren
Y
ge wijze
wijze in vochtige
heftige
kelï
k gedeeltelijk
gedeeltelijk op
g
P hefti
J^^
lucht vandaar onedele M. g enoemd • tot de
laatste behooren ook de zware M. erts-M. daar
zijnmangaan,
zij
afgescheiden): man aan ijzer
J uit ertsen zijn
nikkel, kobalt, chroom, uranium, koper, tin,
lood, zink, cadmium, bismuth, en van de platinaM. ruthenium en osmium. De M. die tegen
atmosferische invloeden bestand zijn:
J kwikzilver,
zilver, g
goud,
platina (iridium,^P
palladium) wor^P
den edele M. g enoemd. De meeste M. en hun
zijn wit;
geel de M. der
legeerin
^g
g en (z. a.) zijn
ge ko Perle geealkalische aarden,
eenige
^^goud en eeni
ringen; roodachtigg het bismuth • ^ rood het koper.
P
De meeste M.even
met zuren zouten ^^
• edeelg
telijk
J lossen zij
J zich in zuren, onder ontwikkeling
^o
A.
a van waterstof,
Metalloïden of niet-metalen zijn
g
J de volgende
elementen : zuurstof, waterstof, koolstof, stikstof, chloor, bromium, jodium, fluorium zwavel,
selenium,
bo> tellurium, arsenicum,phosphorus,
P P
rium silicium; de onderscheiding
g is echter niet
streng
g door te voeren, daar b.v. arsenicum ook
tot de metalen kan wordenerekend.
g
hoofd 1. der voorm.
Metammeh Matáma hoofdpl
t. prov.
gYA
P Kalabat, aan de Atbara, >vóór den
hanopstand
van den Mandi(1882) belangrijke
gJ
P
deleP^
1. • in 1889 sneuvelde hier keizer Johannes
van Abessinië teen
volge
og de vol
lgel. van den Mandi.
Meta
^ titel van een boek van Aristop h siea
physica,
h s iea" •
telesMeta
taPY
»
^ Achter deAY
later de aanduiding
g der wetenschap
P van de
laatste, bovenzinnelijke
en
^
J ggronden der dingen
(na .Hume van de laatste
werktuien
g ^• vervolgg
oorzaken van onze kennis der dingen; na Kants
Rritik der reinen Vernunft" het systematische
bewijs van de allereerste elementen onzer kenwat oop
nis. Meta
^
p hY sisch noemt men datgene
bovenzinnelijke
de M. betrekkingg heeft, ^ het bovenzinnelijke.
meteorieten meteorolieten, aérolieten uranolieten, kleine steen- of metaalachtige
g
massa's, die uit de wereldruimte opA aarde nedervallen door het snelle binnendringen in de
atmospheer
ggloeiend worden (vallende sterren);
P
zijn
massa's,^ dan spreekt
men van
P
g
J het grootere
vuurbollen of , boliden. Deze boliden springen
meestal uiteen, vóór ze de aarde bereiken. De
periodiek
M. zijn
J vernietigingsproducten van eriodieke
welke in de wereldruimte een baan
beschrijven
en, wanneer de aarde hun baan
J
kruist of er dicht bij
bi• komt, door de zwaartekracht aangetrokken
worden. De grootste
M.,
^
g
die men tot dusver heeft zien vallen, is de z.g.
g
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IJzeren Berg", die 12 Mrt. 1899 bij Borgo
Meter, De, is de grondslagvan het decimale
in Finland neerkwam en 325 K.G. woo g. Veel of metrieke stelsel van maten, het tienmillioengrooter is de hieronder afgebeelde
afgebeeld M. De steen- ste deel van het vierde van een aardmeridiaan
g
zijn
J vrnl. uit
silicaten samenesteld
bg
^ de
vrnl. uit
ijzer-meteorieten
1
een le eerins van nikkel
en ijzer
die zonder strucJ
tuur is of een kristalacht ige octaedrische of hexaedrische structuur toont.
Door eenPJ
^ e oli'st vlak
van een octaedrische i'zerJ
meteoriet met zuren te
etsen, ontstaan verschillende strepenfiguren
`VidP b
manstuttische figuren).
Meteorolo
g ie, leer van
de veranderingen en verschi'nselen
in de atmosJ
P heer ^• houdt zich bezi ^^g
met de beschouwing
beschouwin
g van
den druk, de temperatuur,
P
de vochtigheid,
de kracht
970. Verweerde IJzermeteoriet uit Oregon,
13 500 K.G. zwaar.
a
g
en de richting
s der stroomingen
(winden) en de electrische gesteldheid
tusschen Evenaar en Noordpool).
^
g
van het luchtruim. De M. breidde zich eerst na
eener in de
, oorsP r. spotnaam
Methodisten
A
de uitvinding van den thermometer en den baro- Anglicaansche
Anglicaansche kerk ontstane godsd.
secte, waarg
meter tot wetenschap
g
A uit, bevorderd door Saus- aan men verweet dat zij de bekeerin
bg teweeg
sure, Deluc, keurvorst Karel Theodoor van de bracht volgens
volgens een bepaalde
methode,1 daar zijJ
P
Palts(stichting der eerste „Meteorologische So- strengen
strengennadruk
dk legde
legdeop
P het erkennen en bezietat" te Mannheim),inz. door A. von Hum- lijden
der zonde , oP een ter bepaalder
bepaalder
tijd volt
J
bolrit, werd echter eerst in den laatsten tijd
en een zich
^rend doorbreken van de genade,
g
J
vruchtdraend.
vruchtdragend
g
Door von Humboldt, Dove e. a. daaroP
vertoonende volmaaktheid.
Zij werd eJ
g
zij in de eerste 60 jaren
der 19e eeuw sticht in 1739 door John en Charles Wesley
verkreegzij
J
een overwegende
zijd der (z. a.) en George W hite f field te Oxford, en reeds
overwegende uitbreidin
uitbreidingg naar de zijde
een toene- spoedig
P ^ streng
^ie. Tegelijkertijd
^ J
g hiërarchisch in vereengingen en
^
J volgde
g der aardoppervlakte
conferentie als
mende bezettin
met b
z.g. klassen ingedeeld'aarli'ksche
bezetting
PP
J
J
gezag
bijna onbeperkte
hoogste kerkelijk
kerkelijk
o g met bijna
meteorol. stations(z. a.),die tot nationale hoogste
P
s P g deden zich onderlinge
waarnemingsnetten
verbonden J^
zijn, aan het macht).
) Zeer spoedig
^ e ver g
hoofd waarvan meteorol. instituten zijn
schillen
voor,
en
sinds
1797
scheidden
zich
verJ ^ eP laatst. Sinds 1860 is eenerzijds
g en af. Het Methodisme is
J deze or g^ an isa- schillende richtin
tie over veel meer landen verbreid en verbe- vooral in Engeland
van grooten
invloed op
P de
g
b
lager volksklassen, evenzoo
terd, ook door aaneensluiting^op
P intern. meterol. Staatskerk en op
P de lagere
congressen bgrootere vergelij
g Jk baarheid verzekerd,
Amerika (in 1901 tezamen 181/22mill.). De
b
anderzijds
door vergelijking
Methodist.-Episcopale kerk in Amerika,^g
gesticht
J
gJ
b van gelijktijdige
g J J.
omstandigheden
door middel van synoptische door Thomas Coke,, verricht sinds 1849 ook zeng
kaarten een nieuwe, meer natuurk. richting di^
sarbeid in Duitschland. De o»P
wekkin gsingeslagen,
zij
^
7 ^ die door weerPro^ nose en waarsc hu- samenkomsten" (revivals, cam Ameetin gs
b zijn
g
win^en voor stormen ook praktische
toepassing
Amerika karakteristiek geworden. Een
P
P
heeft gevonden.
(z. a.
a.).
spruit van het M. is ook het Heilsleer
9
Meteorologische
stations,^ stations voor g ere Methodius. Zie op
g
ACy rillus.
gelde
waarneming
verschijnsele der
door den
Eng. gezant
Methuenverdrag,
b
^ van de verschijnselen
g
9 ^^
(z. a.) • zijJ zijn van ongelijk
al gesloten
gesloten handels^ J be- Methuen in 1703 met Portuga
lang,
gelang
plaats
Port. handel
gwaardoor de geheele
^^
g
g van den omvang,
^^
A
b,
g
der vestiging
g met instrumenten; langzamerhand
in Eng.
Eng handen kwam; in 1836
J b en de uitrustingb
5g
een zeer belangrijk
^J centraal-station is voor ons Pbgeheven.
land het Meteorol. Instituut te De Bilt bi'.l
Methusalem Jjuister Iliethusala Hebr. man
Utrecht; vanroot
gewicht
zijn
zijn de M. S. oop van den werpsteen"),de zoon van Henoch, stierf
g
g
de toppen
en tegen
de hellingen
hellingen van bergen
volgens Gen. 5: 27 in den leeftijd
J
^
J van 969 jaar.
PP
g
het grootste
opP den Mont Blanc,
Metriek stelsel, stelsel van maten en gewich( bergstations);
b
g
het hoogste op
M.)
M. in Peru. ten, in Frankrijk
(
P den El Misti (5852
J ontstaan en in 1799 definitief
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ingevoerd;
A staten en vele
b
^ door de meeste Europ.
buiten Europa aangenomen of ten minste verAm.),
oorloofdEn eland1 Ver. Staten van Am.
waarvan de meter derondslag
b is. Eenheid van
g
lengtemaat is de meter, gewichtseenheid het
slechts Gr.-Brittannië
P
g ram. In Europahebben
Montenegr
Rusland en Montene
gro hun oude stelsels van
en gewicht behouden. In Denemarken werd
in 1909 tot invoerin g van het M. S. besloten.
g
en verder te
inburgere
Om het M. S. te doen inbureren
Parijs de
Areiden werd 20 Mei 1875 te Parijs
Meterconventiegesloten.
Mets
Y s. Zie Massys.
^
Mets'nikow Ili'a (Elias) Iljitsj, Russ. zoëloog geb. 15 Mei 1845 in het gouv. Charkow,
van 1870-72 hoogleeraar
te Odessa1 sinds 1886
a
te Parijs
Parij werkzaam als leider van een afd. van
Instituut-Pasteur gezaghebbend
geleerde
oop
1g ^
^
gelijkende embryologie en van
vergelijkende
hetebied
der ver
g
het onderzoek der la gere Bierwereld inz. werkP
alg.pathologieaactegebied der alg.
zaam op
g
A het gebied
riologie
ontvingg in 1908 met Ehrlich
t^ 1 enz. ;1 ontvin
samen den Nobelprijs
g
PJ voor geneeskunde.
Metternich,, Clemens,, vorst von M.-Winnebuv/_^J1
Oostenr. staatskanselier, geb. 15 Mei 1773 te
van het `VestfaalCoblenz ;• 1797-99 vertegenw.
ag
op het congres
te Rastatt;
scheg g ravencollege
g
a P
in 1801 Oostenr.ezant
te Dresden, in 1803 te
g
Berlijn,
J^ in 1809 min. van
J^ in 1806 te Parijs;
buitenl. zaken, in 1821 huis-, hof- en staatskanselier ; bijna
40 J jaren lang
g de ziel van de
J
buiten- en binnenl.olitiek
van Oostenrijk,
P
politiek
overgeleverde
geleverde
handhaver der van ouds over
A
van het Habsbur ^sch-Lotharing sche Huis, beslist tegenstander van elke nationale of liberale
beweging;
A de cona ^t in dezen zin werkzaam op
1 Karlsbad1 Troppau,
^ Aken,
PP 1
g ressen van Weenen,
Laibach en Verona. Door den opstand
in Weenen
P
g e ontgedwonn,
van 13 Mrt. 1848 tot aftreden gedwongen,
week hij
J naar Engeland, keerde in 1851 naar
terugen stierf aid. 11 Juni 1859.
Weenen terug
Mettra
Yt lhederlandsch een landgoed in het
0. derrov.
, 1850 aangekocht
P Gelderland in
door de Vereen. N.-M. welke de godsd. en
gens, die
jongens,
verstand. opvoeding
g van jon
P
^ beoogt
een streng
g toezicht behoeven; deze kunnen hier
een ambacht of handwerk leegren. De stichting
heet naar een soortgelijke
te Mettray,
y1
g J
Midd.-Frankrijk
dorpje
PJ bijJ Tours,^ in Midd.-Frankrijk.
hoofdst. van het D. distr. Lotharingen
en vesting van den eersten ran g ; aan de samenvloeiing van Seille en Moezel •1 69 000 inw. 1
bisschopszetel;
^ op
P de beide Moezel-oevers, door
P
eengordel
van forten omgeven,
g
^
, waarvóór opPde
hoogten rondom nog^ andere vaak gepantserde
gA
— M. het Gall. Divodubevestigingen liggen.
ga
rum het Rom. Mediomatricum, onder de Franken hoofdst. van Austrasiii, kwam in 870 aan
het 0.-Frank. rijk
Jt werd in het be gin der 13e
in 1552 door Hendrik II
Jrijksstad,
eeuw vrije
D.
van Frankrijk
Frankrij bezet en bij' den vrede van Westin 1648 officiëel aan Frankrijk
Frankrijk
afgestaan,
1
g
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in 1871 aan Duitschland teruggegeven.
— In
a^
de omgevin g van M. 14, 16 en 18 Aug. 1870
de bealis,ende D. overwinningen
overwinningenbij
J' ColombeY Nouill Y1 Vionville1 Gravelotte,1 enz.,1 waardoor
Bazaine met zijn
zij leger in M. werd in gesloten
27 Oct. capituleerde
(173 000 man,, 3maar P
schalken en 6000 officieren krijgsgevangen).
Meulebeke,gem.
in de Belg.
prov. W.-Vlaang
gP
derenf ten Z. van Thielt ,9620 inw.
Constantie Belg
Meunier
Belg. beeldhouwer en
1 Constantin,
schilder, geb. 12 Apr.
zij
P 1831 te Brussel,, vond zijn
vooral in het zwoe gend leven der
fabrieks- en mijnwerkers;
1ggest. 4 Apr.
J
P 1905 te
Brussel.
Meurthe,
der Moezel,
^zijriv.
J
, ontspringt
P a op
P de
W.-helling
Vogezen en mondt uit bij
b der Vogezen
J Frouart',161
K.M.
K.1VL. lang.
— Het de art. M.-et^
a
Moselle
in
f 5280 K.M2.1 565 000 inw. •1 gevormd
g
1871 uit de Fr.ebleven
deelen der de
depart.
art M.
^
Moselle1 ; hoofdst. Nancy.
y
Meuse(Fr. naam voor Maas1
de
depart.
art in het
van Frankrijk;
Frankrijk; 6241 K.M2.J 278 000 inw. ;1
hoofdst. Bar-le-Duc.
Mexborough, stad in het N.O. van Engeland,
graafsch. York W.-Ridin b 1 aan1
de Don 14 000
D
inw. ; ijzersmelterijen
J 1 g lasfabrieken.
J
Mexico Meico
in
1
^ statenbond en republiek
P
het Z. van N.-Amerika1 met Neder-Californië en
de eil. (4042 K.M2 . 1987 201 K.M 2.1 15 063 000
gestrekt hoogl
inw. ^ ; uit
uitgestrekt
and, de helft meer dan
O
1000, een tiende
deel meer dan 2000 M. hoog;1
g
hoogste
beren
^ : de CitlaltePetl of Piek van Ori^
zabat 5550 M.,
M. de Po PocatePetl 5452 M.
M., de
Iztaccihuatl 5286 M. De Atlant. kust is arm aan
havens : slechts Tam P
pico, Puerto Mexico en de
reede van Veracruz ; rijker
aan havens is de
J
kust van den Gr. OceaanGua mas
,Mazatlan,t
Acapulco
1 Salina Cruz enz. ;7 bevaarbare riv.
P
vooral de Rio Grande del Norte en de Coatzacoalcos. — Voortbrengselen : rijst,
J t suikerriet t
koffie
1 cacao,
1 katoen
1 cochenille
1 tabak, mais
(waarschijnlijk
J J hier het eerst verbouwd);1 landbouw nog
nogprimitief,
P
tdoor kolonisatie-proeven
A
der regierin
olijven,
J
bgen invoering^ van druiven 1
1
sinaasappelen
en groenten
bevorderd. Groote
PP
^
zilverrijkdom,
zilverrijkdom bovendien
gd lood,, koper,
en goud,
Per 1
zilver,t ijzer;
ijzer; belan
grijkste industrie de katoenbelangrijkste
nijverheid,
1
nijverheid
vooral te Guadalajare enJ
Puebla;
verder wol-industrie, goud- en7
zilverwerken,
papiermolens,
ijzerg ieterijen.
a iermolens aardewerk-fabr. t ijzergieterijen.
J
Hetrootste
verkeer is dat met de Ver. Staten
g
van Amerika. Spoorwegen
25 287 K.M.t teleP
a
graaflijnen
74 899 K.M. De bevolking
bevolking wordt in
^
J
4 hoofdgroepen verdeeld : Creolen of blanken van
,
SP. afkomst 190/oIndianen
370/0 ,Neers
Negers70 000
t
en de uit de vermenging
^ g dezer drie rassen
voortgesproten bastaard-bevolking:
g Mestiezen,t
Mulatten, Zambo's, Chino's enz. 44 0 (J0 ;• godsp
dienst meest R.-Kath. •1verplicht
kosteloos lager
P
^
onderwijs.
9 en bestuur. Aan
J — Staatsinrichting
het hoofd staat een voor 4 1 sedert 1904 voor 6
president;
Congres
Jjaren gekozen
g
P
1 het Wetgevend
g
g

238

MEXTCO—MEXICO (GOLF VAN).

bestaat uit een Huis van Afgevaardigden
met
g
233 voor 2 Jjaren indirect gekozen
leden en een
g
Senaat van 56 (2 voor eiken staat) indirect
gekozen leden. M. is verdeeld in 27 staten, 1 bondsdistrict en 4 territorios.
Wapen: een no
al (cactus)
nopa
rots inP
zee, op de
•Peen
^
plant een adelaar met uites
Preide vleugels,
g ^ een slangg
doodend. Vla :roep
wit
g
en rood. Le
9 er: iedere
weerbare Mexicaan is verleger
ger of bijJ
P licht bij
J het le
971.
de nationalearde
te dies
nen. Vredessterkte van het Wapen
P v. Mexico.
staande leer
g in 1912: 3200
officieren en 41 000 man; le reserve 28 000,
2e reserve 150 000 man; oorlogssterkte
3500
g
officieren en 82 000 man. De oorlogsvloot
telt
g
2 korvetten,^ 1opleidingsschip,5 kanonneerbooten enz., met 216 officieren en 1240 man. —
Solis en
Geschiedenis. Nadat de Spanjaarden
P J
Pinzon, die Yucatan ontdekten, de eerste berichten over M. naar Europa hadden
gebracht,
g
,
veroverde Cortez in 1519 het rijk
rij der Azteken
•
Spanje; van 1540 af werd het,> als koninkrijk
anJ^
e door onderkoningen
^ geregeerd
g a
J Nw.-S P
enedurende
270 jar
g
Jen onderdrukt. De eerste
oP stand van den geestelijke
.Hidalgo
9 in 1810
g
J
werd weliswaar onderdrukt, doch de wreedheden der onderkoningen
verwekten nieuwe o P g
standen7 door 1 turbide metg
goed gevolg geleid
(1822-23 als Augustinus
1 keizer van M.). Na
9
zijn
de grondwet
van 16
g
g
J val nam het Congres
Dec. 1823 aan, welke 4 Oct.
1824 in werking
g
trad en kooseneraal
Victoria tot eerstenPreg
sident der republiek
M. Sedert is de binnenl.
P
eschiedenis van M. een wirwar van partijgeschiedenis
P J'
omwenteling Santa Anna, na den val
strijden omwenteling.
•
Guerrero(1829) en Bustamante(1830-32)
de de federalistische in
1 Apr.
wijzigde
P 1833 pres.,
P
eenecentraliseerde
republiek,
tot wier dictag
P
tor hijfj zich in 1841 opwierp.
oP wierP Den hierdoor veroorzaakten afval van Texas (2 Mrt. 1836) kon
hij
J niet verhinderen; de annexatie ervan door
oorlogg met
de Ver. Staten veroorzaakte een oorlo
deze (in 1846); M. moest bij
J den vrede van
Guadalou
P e-Hidal
g>0 2 Febr. 1848,> Nw.-M. en
P volgd
Nw.-Californië afstaan. Hierop
vol gde weer
strijd
J tusschen de centralisten en federalisten (in 1853 terugroe
Pin^van den verbanafgenen Santa Anna, in 1855 echter opnieuw
^
P
zet en tusschen de liberalen en de clericalen
Om betaling
totdat in 1861 Juarez res. werd.
g
en voldoening
g van de eischee en bezwaren
hunner onderdanen te verkrijgen,
J g ^zonden Spanje,
Engeland
en Frankrijk
Frankrijk in 1861 een expeditieP
s
leger naar M.; na de Conventie van Soledad op
19 Febr. 1862 trokken zich Spanje
P J en Engeland
g
tegenterug
PP
g
a^• de Franschen namen na dapperen
stand 17 Mei Puebla in en trokken 10 Juni de

hoofdstad binnen. Een door de Franschen bijeen^eroe
P en vergadering
g
g van notabelen Proclameerde het Mexicaansche keizerrijk en
droeg
g
de kroon aan den Oostenr. aartshertog
g Maximiliaan(z. a.) op,
ze 10 Apr.
P^
P 1864 aannam
zij intocht in de hoofdstad hield,
en 12 Juni zijn
voortdurend tegen de republikeinen
te
P
kamen
111 op
p
P had. Toen Napoleon
P aandringen
g
der Ver. Staten de Fr. troepen in 1866
terug-a
riep,
de republikeinen
15 Mei 2867
P^
P
Queretaro in en lieten den
ald.eno
g evangen
b g
men keizer fusilleeren. De reeubliek werd hersteld en Juarez weerres.
P Na diens dood (18
Juli 1872) werd Lerdo de T e9 'adapres.,
in 1877
P
o gevolgd door Porfirio Diaz(z. a.^ deze in
opgevolgd
1880 door Gonzalez. In 1884 en bij Jde volgende
volgend
werd Porf irio Diaz telkens herko• ,onder wien orde en regelmaat
zen
teru
terugkeerde
gkeerden
ag
• de rep.
bloei tegemoet
tegemoet ging.
A een ongekenden
g
gg
In 1910 kwam het in sommige
g streken weer tot
gewapenda
verzet tegen de regeerins
a en 21 Mei
a
1911 sloot deze met de opstandelingen onder
Madero een vrede, waarbij
J het aftreden van
Porf irio .Diaz als voorwaarde gesteld
gesteld was;^ 30
Sept.
gekozen,
P 1911 werd Madero tot pres.
^ die
P
g
echter 18 Febr. 1913 door opstandelingengevanen
genomen en vier dagen
g g
g later vermoord
werd. 19 Febr. 1913 tradeneraal
Ruerta als
g
voorlooi
pres. op,
Pg P
P^ die zich maar kort als
hoofd van den staat kon handhaven. In Nov.
d.a.v. brak een nieuwe opstand
uit onder geneP
Taal Villa, en al spoedig
P g daarop
P heerschte er
in M. volslaen
anarchie^ behalve Villa kwam
ag
Carranza in opstand
tegen
de
ookeneraal
g
A
g
centrale regeering.
g De Ver. Staten bezetten een
a
ti'
tijdlang
J
g Vera Cruz (in 1914) en zetten in overle^gmet de A.-B.-C.-staten (Argentinië,
Brazilië
g
en Chili) het aftreden van Huerta door. De voor
hemekozen
opvolger, Carbajal
Carba 'al, werd door de
g
Staten niet erkend, waarna Carranza 30
Oct. 1914 het bewind aanvaardde. Villa zette
den burgeroorlog
a
a nu voort tegen den nieuwen
P resident en er ontstond weder een toestand van
anarchie; 9 Mrt. 1915 zonden de Ver. Staten
opnieuw
twee oorlogsschepen naar Vera Cruz.
P
Carranza wist zich ten slotte te handhaven.
Mexico. 1) Staat van de federatieve rePubliek
M. 23 185 K.M2. 975 000 inw.; met de vulkanen Iztaccihuatl, PoPocateP etl en Nevado de
Toluco. — 2) Hoofdst. der republiek
M.
M., vormt
P
met het omliggende
land het Bondsdistrict
ag
Distrito Federal, 1499 K.M2. 719 000 inw.);
2266 M. boven zee, 471 000 inw., kathedraal
(1573);
en mijnbouwschool;^PP
papier-,,
^ geneesk.
gJ
aardewerk-,
lederwerk-fabr. goud- en
> lederwerk-fabr.
^sigaren-,
g
• in de nabijheid
het paleis
ChaPulP
J
tePpee met het P
paleis van den president
en de
P
g ^door Cortez
militaire school. M. is het vroeere
a
in 1579 verwoeste, Tenochtitlan.
Mexico, Golf van, deel van den Atl. Oceaan,
derootste
binnenzee aan de kust der Ver.
g
Staten en van Mexico, door de Florida-straat
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met den Atl. Oceaan, door de Yucatanstraat met
de Carib. Zee verbonden; het Z.-deel neet Golf
van CamPêche^ • tot 3900 M. diep;P^1 560 000
K.M2.root.
g
Meerbeer,
g Jakob Meyer
Y Beer,
Y
, Giacomo,^ei g.
D. opera-componist,
Sept.
Set. 1791 te Ber
g eb. 5
lijn
J ; •ging
g ^ in 1815 naar Italië,, waar hijJ een
reeks It. opera's
componeerde;
in in 1826 naar
Pg
g
Parijs;
le
»
J^ trad in 1831 ald. op
P met Robert
Diable", die hem wereldberoemd maakte; daarna
o. m. ^1Les Huguenots"
1836 > » Le Prophète"
P
g
1849
L'Africaine" (1865); in 1842 tot Pruis.
generaal-muziekdirecteur benoemd;
^i; est. 2 Mei
g
1864 te Parijs.
Zijn
oera's
P
^ die opP uiterlijk
J
J
effectgericht
zijn
van
zijn en door het gebruik
g
^
drastische middelen eneraffineerde
karakteg
ristiek uitmunten,: hebben het tooneel langen tij
tijd
Johan Georg
Mezger,
9, Ned. geneeskundige,
^,
9 ,
g
geb. 22 Aug.
promoveerde
g
g 1839 te Amsterdam; ^P
in 1863 te Leiden;^ vestigde
vestigde zich in het AmstelHotel te Amsterdam als specialiteit
voor masP
s^^
e • werd de wetenschappelijke
g
PPJ grondlegger
g^ der
geneeswijze verbazijn eneeswiJ'ze
e bereikte door zijn
g^
zin
wekkende resultaten; ook tal van vorstel.
zingwekkend
personen lieten zich door hem behandelen;
vestigde zich in 1889 te Wiesbaden; oefende
's zomersrakti'k
zijnvilla te Domburg,
g,
J uit opPzijn
dat daardoor totrooters
bloei kwam;
,gest. te
g
Parijs 2 Mrt. 1909.
Parijs
Mézières, hoofdst. van het Fr. depart.
P Ardennes aan de Maas, 10 000 inw. ; vesting; 2 Jan.
1871 door de Duitschersebombardeerd
en ingeg
nomen; in het laatst van Aug.g 1914 opnieuw
P
door hen bezet.
te
Mezzofanti,
p1^ , It. taalkenner,^ geb.
g
^ Guiseppe,
hoogleeraa
Bolo
Bologna
na 17 Sept.
leeraar en
P 1774 ^• in 1804 hoc
1812 tevens bibliothecaris aan de hoogeschool
ald. • in 1833 eerste custos der Vaticaansche
Bibliotheek;> in 1838 kardinaal; >verstond en sprak
P
58 vreemde talen;
^^est. 15 Mrt. 1849 te Napels.
P
0.
Mheer
Mheer, ggem. in het Z. van Limburg,
g^
van EY sden , 870 inw.
Miami-Erie-kanaal, kan. in den N.-Am. staat
Ohio, 454 K.M. lang,van Cincinnati aan de
Ohio tot Toledo aan het Erie-meer.
Miasma (Gr.),ziektestof, welke buiten het
menscheli
J k lichaam ontstaat of tot rijpheid
JP
komt en in het lichaameraakt
uit de lucht,
g
uit den bodem of uit het water; zijJ wordt
onderscheiden in levende M.(bacteriën enz.) en
niet-levende M. kwalijkriekende
J
^ voor degezondheid schadelijke
J uitwasemingen).
Micha(Hebr. Wie is als God?"),de 6e
onder de 12 kleinerofeten
van het 0.-Test.;
P
werkte onder .Hizkia in het rijk
J Juda, omstr.
720 v. Chr.
een
Michaël Hebr. Wie is Godegelijk?"),
der zg.
^ tevens beschermengel
g Isg
g aartsengelen,
raëls overwinnaar van den draak0Penb.12:7 ;
door de R.-Kath. zijn
P
J hem 8 Mei en 29 Sept.
ewiJ d.
g
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Michaud,, Josep h Francois
^ ^ Fr. eschiedschri'g
J
ver en journalist
geb. 19 Juni 1767 to Albens
J
,g
aanhange
SavoYe 7• kwam in 1790 naar Parijs;
J^ aanhanger
Bourbons, fel tegenstander van Napoleon 1;
gest. 30 Sept.
Y Schreef o. a.:
P 1839 te Passy.
Histoire des croisades" (1812-22) en Histoire
des 15 semaines"(1815),dat 27 uitgaven
beleefde.
g
20 Apr.
Michel Louise, Fr. anarchiste,^ geb.
gP
1883 op
P het slot Vroucourt (Haute-Marne),^
onwettige
bewoner; na de
a dochter van den bewoner;
Commune in 1871 naar Nw.-Caledonië verbannen • keerde na de amnestie in 1880 naar Parijs
terug
anarchistische opruiing
g ^ • in 1883 wegens
g
P
g
tot 6 jaar
veroordeeld; in 1885
J gevangenisstraf
g
g
begenadigd ;• gest. 9 Jan. 1905 te Marseille.
eig.
Michel Angelo,
Buonar9
g Michel Angelo
g
rotti It. beeldhouwer, schilder en architect;
geb. 6 Mrt. 1475 te Caprese
bijJ' Florence ; leer^
P
ling van den schilder Ghirlandajo en van den
beeldhouwer Bertoldo te
Florence;; in 1505 door
Julius 11 naar Rome
paus
P
gest. 17
g,d ald. gest
genoodi
1564;, een der^rootkunsteste en veelzijdigste
J
naars aller tijden.
Voorn.
J
beeldhouwwerken:
de
» Pieta" in de St. Pieterskerk te Rome, hetrafg
monument van Julius 11
met het Mozes-beeld in de
972. Michel Angelo. kerk San Pietro in Vincoli te Rome, en derag
ven der Medici in San Lorenzo te Florence;
voorn. schilderijen:de 0.-Test. fresco's op
P de
zoldering,Het laatste Oordeel" (1541) aan den
altaarwand der Sist. KaPel in het Vaticaan;
grootste architectonische werk : de koepel
g
P der
St..Pieterskerk te Romebe onnen
in 1546).
g
Miehelet Jules, Fr. eschiedschri'ver, geb. 21
hoogl1. aan het
Aug.
g 1798 te Parijs;
J^ 1838-51 hoc
College
e de France;,g
est. 9 Febr. 1874 te H Yères ,
hoofdwerken : Histoire de France" (16 dln.
1837-67 ; in democr.eest
» Histoire de la
g
révolution fran aise" (7 dln. 1847-53) en de
veel gelezen boeken L'oiseau"(1856),L'amour"
(1859),La femme"(1860),La mer" (1861) e.a.
in het N.O. der
Michiels9 gestel,
g
, Sint-,gem.
prov. N.-Brabant, 4345 inw. ; doofstommen-instituutesticht
in 1840).
g
Michigan,
9^ een der N.-ste der Ver. Staten van
Am. ; omvat twee door het Huron-, Michiganen Boven-meerevormde
schiereil.(Beneden- en
g
Boven-M. • 151 923 K.M2. 2 810 000 inw. ; in
koperproductie,ijzerertsijzererts- en houtproductie
de
P
eerste staat der Unie • rijke
J zoutmijJn en, vooral
in het Saginawdal.
Staatshoogeschool
te Ann
g
g
Arbor ; hoofdst. Lansing;
g, ggrootste stad Detroit.
-- III. in 1805 als territorium georganiseerd,
werd 26 Jan. 1837, nadat uit het W. deel ervan
het territorium (de latere staat) Wisconsin was
is van 1850.
> Uniestaat; de grondwet
g
ggevormd,
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in den N.-Am. staat InMichi9 an City,
Y^
diana, aan het M.-meer, 15 000 inw.
grootste der 5
Michiganmeer,
g
^op
P één na het grootst
•
meren;
gebied der Ver.
^ggeheel in het gebie
g a ; 61 660 K.M2. met het Huronmeer door de Straat van Mackinaw verbonden;
viscliri'k • aan het M. liggen Chicago en Milwaukee.
Miehoacán staat in W.-Mexico, 58 694 K.M2.
992 000 inw.;rij
rijk aan vulkanen Jorullo Piek
•
Tancetaro, Pantamban • hoofdst. Morelia.
Poolsche dichMickiewicz,> Adam, de grootste
g
ter^g
geb. 24 Dec. 1798 te Zaosie (bijJ' Nowo
groflek
verdachte naar
b
^ in 1824 als politiek
P
Odessa verbannen,ging in 1829 naar het buitenland; 1840-44 hoo
hoogl
1. in de Slav. letterkunde
het Collège
•
gest. 26
b de France te Parijs;
J ^ gest
1855 te KonstantinoPel ^• schreef o. m.^^Pan
Tadeusz",
hetJ
lan^ rootste en voortreffelijkste
delf'
epos in de wereldletterkunde.
J kPo
en plantaardige
Microben kleinste dierlijke
Microben,
P
a
J
wezens; in eng.
b zin Bacteriën(z. a.).
Microcc
^ en" meng halen Gr. kleinhoofde
schen^ die door vroegtijdige
g J b vergroeiing
a der
^
schedelbeenderen een merkwaardi 0g kleinen schedel en een uiterst onvolledige ontwikkeling
g der
hersenen en dereestvermo
ens
g
g hebben •; vroeger
g
verkeerd als Aapmenschen
aangeduid daar men
p
als een overgangsvorm
de microcephalie
tusb ^ svorm
p
schen mensch en dier beschouwde.
Micronesië, verzamelnaam voor de eil.-groeb
Pen in N.-W.-Oceanië. Micronesiërs,
^ de bewoners van M.
in 1878
Micro
9
p hoon Gr. ^ een door Hughes
omzetting van
toestel
uitgevonden
o
^ dat door omzetting
trillinge
klanktrillingen
in trillin
gen van een electr.
g
zeer zwakkeeluiden
zoozeer versterkt,
g
dat zijJ duidelijk
duidelij hoorbaar worden, en ze daarna
•
leidt. De omzettin ag der klank- in stroomtrillingen
door een vibreerend koolg
g geschiedt
contact welks weerstand zich met de klanktrillin g^en
wijzigt
wijzigt en overeenkomsti
overeenkomstigge stroomveranag in de leiding^ doet ontstaan^ die dan
in de telehoon
weer als klanktrillingen
waar P
a
neembaar zijn.
J
Microscoop,
p^ ieder
of tisch toestel ter vervan zeer
g rootin g
kleine voorwerpen.
De
A
eenv. M. of louP e bestaat uit een convexe
glazen
lens, of,
> ter
g
voorkoming
g van chromatische of sferische
afwijkingen,
uit e:n
J g
samenstel van lenzen;
de samengestelde M.
bestaat uit minstens
2, in een buis op
P bepaalde afstanden van
elkaar bevestigde verzamellenzen met zeer
973. Microscoop.
P

kort brandpunt.
De vergrooting
P
g
gdoor de M. wordt
begrensd
g
berensd
door de duidelijkheid
duidelijkh
ei der beelden. De
is uitgevonden
door de brillenslijpers
Hans
g
JP
en Zacharias Jansen te Middelburg omstr. 1590.
Midas(Gr. m th. Phrygisch koning,zoon
van Gordias en Cybele, smeekte Dionysus de
gave af,^ alles wat hij
gave
te
hij aanraakte in goud
g
doen veranderen, bevrijdde
zich van deze lasti
lastigge
J
door te baden in den Pactolus, die
zij wateren meevoerde. Als
sindsdienoud
in zijn
g
in een muzikalen wedstrijd
J tusschen Apollo
en Marsas
of Pan,^ kende hij
hij den
p
y
laatste denrijs
uit wraak
PJ toe,^ waarop
P Apollo
p
zijn
J ooren in ezelsooren (Midasooren) veranderde die hijJ zorgvuldig
zijnPhrygische
b
g onder zijn
Y^
muts verborg;
zijn barbier,
geheim al
g ^ zijn
^ wien het gehei
zeer drukte, groef een gat in den grond,
fluisterde daarin de woorden : 11Konin bg M. heeft
ezelsooren" en vulde het weer. Echter groeide
op
riet, dat de woorden nafluisterde.
P die plek
P
Zoo lekte heteheim
uit en M.. pleegde
^
P g uit ver driet zelfmoord.
Midda9 cirkel. Zie Meridiaan.
Middel-Amerika. Zie Centraal-Amerika.
Middel-Azië. Zie Centraal-Azië.
in het 0. der KaapMiddelburg. 1) District
P
prov.,
5755 K.M2. ong.g
10 000 inw. Hoof dR
1. M.
M.,
P
aan een knooppunt
van Boorwe
gen. — 2) Distr.
PP
P
in derov.
P Transvaal, >15 710 K.M2.> 37 000 inw.
, aan de e Poorlijn
Hoofd
p 1. M.
J Del ^oa -baai—
Pretoria.
rov ZeeMiddelburg,
9^ ggem. in het W. der Pprov.
land op het eil. Walcheren, 18 825 inw.; best.
uit de stad M. en M.'s-Ambacht. In de Nieuwe
Kerk (1575), de oude kloosterkerk der Abdij,
J
vindt menedenkteekenen
van Willem 11,
g
Roomsch-koning
praalgraf
van Jan en
g en eenP
a
Cornelis Evertsen, door den beeldhouwer Rombout Verhulst(1680). Het stadhuis (zie de afb.
bi'
J Goth. Kunst), van 1512-18 door de bouwmeestes Keldermans uit Mechelen voltooid,
draagt
25 bijna
bijna levensgroote
levensgroot
zijn voorgevel
g in zijn
^
vangraven
en gravinnen
van Holg
g
land en Zeeland, alsmede een van de Koningin
g
metrinses
Juliana; den W.-gevel
vormt de
P
^
oude vleeschhal(1513-18),tegenw. openbare
groenteveiling.Abdij
De voorm. Abdij strekt thans tot
verblijf
bestuur ; • in de groote
P
J aan het prov.
g
statenzaal de beroemde 7 gobelins van Jan de
Maeght
(omstr. 1600^ met voorstellin
voorstellinge
gen van
9
der Zeeuwen in den 80-Jarigen
zeegevechten
b
b
oorlog.
Zeeland, bezit
g M. is de hoofdst. der prov.
P
tal van inrichtin gen van onderwijs
J en het museum van het Zeeuwsche Genootschap
e
P van WtenschaPP
en^in 1769 te Vlissingen
Vlissingenopgericht
Pg
en
in 1801 naar hier verplaatst. —g
In 1217 kreeg
M. de stadskeur; in de Middeleeuwen dreef het
een levendigen handel, die echter, mede door
het verzanden der haven, verliep;
P nogg steeds
drukke markt van landb.- en zuivelproducten.
P
der werel eschieMiddeleeuwen,^ h et tijdperk
JP
denis dat be
begint
gint bij
J het einde der Oude en
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eindigt
ndigt
bij
aanvang der Nieuwe Geschieden bi' den aanvang
nis en dus den tijdJ omvat tusschen den val van
ontdekking van
het W.-Rom. rijk
J in 476 en de ontdekking
Amerika in 1492. De belangrijkste
verschijnselen
verschijnsele
gJ
van dit tijdperk
zijn:het
g
JP
verdwijnen
der Rom. wereldheerschappij
J
PAJ en het
op
treden der Germaansche volP den voorgrond
g
ken ;• de opkomst
der nieuwe godsdienstvormen
P
g
van Christendom en Mohammedanisme )• het leenstelsel als vorm van het staatkundi
staatkundigg leven;J de
hiërarchie der Kerk en haar streven naar de
wereldheerschappij;J de opkomst
en ontwikkelin
ontwikkelingg
A
der steden J• de uitvinding
g der boekdrukkunst en
de herleving der oude
kunsten en wetenschap-A
pen in Renaissance en Humanisme.
Middelharnis,ggem. in het Z.W. van 'Z.-Holland
J o P het eiland Goeree-en-Overflakkee
4123 inw.
Middel-Hoo
9 duitsch. Zie Duitsche taal- en
letterkunde.
lijn
Middelie
J bgem. in N.-Holland^ aan den lijn
Purmerend—HoornJ 664 inw.
Middellandsche Zee, een binnenzee van den
Atl. Oceaan, tusschen Europa,
J Azië en Afrika;J
3850 K.M.lg. , grootste br. 1500,J gemidd.
br.
g
600 K.M. o PA
ervl. 2 967 570 K.M 2.^gemidd.
gemidd
Pte 1400 M.J staat in het W. door de Straat
van Gibraltar met den Atl. Oceaan
J in het 0.
door het Suez-kan. met de Roode Zee in verbinding.
g Onderdeelen : Adriatische, TY rrheensehe J Aegeïsche
en Zwarte Zee en Zee van Marb
mora. Het Z.-gedeelte,
de kusten van Afrika en
g
SYyrië,
S
> is arm aan inhammen, de N.-helft,> de
kusten van Europa
daarentege
P en Kl.-Azië, Jdaarentegen
talrijke
bgolven en baaien. — De M.7 bi'J
J
de Rom. Mare internum of M. nostrum g eheeten vormde van oudsher den verbindingsweg
g g
tusschen het W. en het 0.J zoodat de M. niet
alleen de grootste
grootste maar ook de belangrijkste
gJ
binnenzee der wereld is. Vele eeuwen lang
speelde
aan haar oevers de wereld geschiedenis
P
a
zich af; na de ontdekking gvan de Nieuwe Wereld
en van den zeewe
zeewegg naar Indië nam haar be; na de opening
teekenis af•
P
g van het Suez-kan.
(1869) is het verkeer weer belangrijk
g J toegenomen.
g
Middel- Hederlandsch. Zie Nederlandsche taalen letterkunde.

Middelpunt
en middelpuntzoekende
p
p
u aalkracht.
kracht. Zie Centrif^
gem. in het N.O. van Groningen,
Middelstuur
^ g
g ,

aan den spoorweg
^ Gronin en—Delfzi
P
g
J^l 2240
inw.;
M.
M., Huizinge
Huizinge en
J best. uit de dorpen
P
Westerwijtwerd
of Boorndie
inham van
p, vroegg
de Noordzee in N.-W.-Friesland; strekte zich
in de 13e eeuw
voorbij
J Leeuwarden tot Bolsward uit;J in de 15e eeuw geheel
dichtgeslibd.
g
g
De daardoor ontstaneronden
zijn
g
J de Nieuwlanden het N.-deel heet Het Bilt.
Midden-Amerika. Zie Centraal-Amerika.
hraq ma koepelvormig,bi
Middenrif Dia p
bij de
zoogdierenrs door de lichaamsholteeg
II
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spannen
spierachtig
P
P
b vliesa dat de borstholte van
de buikholte scheidt; ondersteunt als bodem der
zij
borstholte het hart en de longen,
^^ is door zijn
onwillekeurige gelijkmatige
samentrekkinge
gen van
g J
a samentrekkin
gewicht
voor de ademhaling
g
g
g en
bevordert in verbinding
door
g met de buikspieren
P
druk op
de lediging
P de ingewanden
g
gg daarvan.
dat de zon
Middernachtszon,^ het verschijnsel
ook bij
J haar onderste culminatie, dus 12 uren
na den middag
aJ boven den horizon blijft.
J ft. De
hoog te boven den horizon is voor plaatsen
oop
A
verschillende hoogte
verschillend; de duur der
g
zichtbaarheid neemt toe met de nadering
tot de
pool. Voor
de N.-ste Europ. stad, J Hammerfest,,
P
en voor de Noordkaap
P duurt het verschijnsel
bijn
bijna 3 maanden (van half Mei tot einde Juli).
Middlesborough, havenst. in het N.O. van Engeland, in het graafsch. York (North Riding),
stapelbij
nw ^
P
^ der Tee,J 105 000 i.;
J de monding
laats voor het ijzer
van het distr. Cleveland.
A
Eng. bg raafsch.^ 734 K.M 2 .J met de
Middlesex, Eng.
000 inw. ;
tot Londen behoorendeedeelten
1
g
door de Theems besproeid; na Rutland het
kleinste, maar tegelijk
het belangrijkste
en
g J
gJ
dichtst bevolkteraafscha
g
P.
Middleton,^ fabrieksst. in het N.W. van Engeg
land in het raafsch. Lancaster, 28 000 inw.
katoen- en zijde-industrie;
g
J ijzergieterijen.
J
J
J
Midi, Dent du Midi,
, top
Y
P in de Savoysche
Alpen (W.-Alpen),
het Zwits. kanton Wallis >
Alen
A
(de Bigorre),
3260 M. — Pic du M.
M., de Bagnères
,
9
9
top
M.,
P in de Pyreneeën,
Y
^ 2877 M. — Pic du M.
2835 M.
d'Ossau, top
Y
P in de Pyreneeën,
Midian, landsch. in het N.W. van Arabië, ten
N.O. der Roode Zee; van de Golf van Akaba
ontdekkingen
Burtons ontdekkinge
tot El-Weds'
Ja volgens
b
rijkJ aan ruïnen en verlaten mijnen;
J
vroeger
bewoond door den Nomadenstam der
bg
Midianieten
, die als stamverwanten van Israël
afstammelinge
g
of afstammelinen
van Midian, den zoon van
en Ketura
, beschouwd werden (Gen.
25 : 1).
Edinbur shiregraafsch. in
Mid-Lothian of Edinburgshire
Z.-0.-Schotland;
J 938 K.M 2 .J 508 000 inw. ;
hoofdst. Edinburgh.
g
Midwolda,
g ten
^ ggem. in het 0. van Groningen,
N. van Winschoten
J 4545 inw.J ; best. uit de
eenigg e buurten;
dorpen
M. en Oostwoud en eeni
A
a
J
gem.
in N.-Holland,
Midwoud,
^
g
^ ten Z. van
Medemblik, 1073 inw.
Formicidae , insectenfamilie van de
Mieren
1200 soorten
ell en, met
orde der V liesvleu
9
9
,
waarvan in ons land de Roode Boschmier (Formica ru
f a het type
YP is ^; leven steeds in gezelmannetje
scha en bestaande uit gevleugelde
mannetjes
schappen,
g
g
wijfjes
JJ en ongevleugelde werk-M. Na de
paring
gaan de mannetjes
mannetje dood. De M.-nesten
P ^g
uitgangen en holten in den grond,
in
g
heuvelachtigaardhoopen,
opgeworpen aardhoo n
oom
in bheuvelachtig
stammen enz.; daarin treft men doorgaans
ook
g
vele bladluizen (z. a.) aan, de melkkoetjes"
16
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der M. Worden de M. aangevallen,
P
^ dan spuiten
^
zij
van hun achterlijf
g g
J uit de punt
P
J een vergiftig
vocht uit, het sterkriekende M.-zuur. Sommige
g
soorten hebben ook angels. De
M. zijn nuttigg
J
door hun verdelging
en larven; hun
g g van rupsen
P
en cocons meestal
ten onrechte M.-eieren
1
P oPP
heeten vormen een geliefd
voedsel voor vogeheeten,
g
werkelijk eieren der M.
g els en visschee. De werkelijke
bijn onzichtbaar.
J voor het bloote oog^ bijna
of Mierenleeuw, tot de orde der
Tandarme dieren (Edentata) behoorend dier in
Z.-Amerika, met een langen staart, dien zijJ over

rom'"

974. Miereneter.
hun lichaam uitspreiden,
zij slapen.
Met de
P
P
^ als zij
zij de
sterke nagels
van hun voorPoaten breken zij
g
neaten der mieren op
P en vanen
g ze met hun
tong.
nn ^kleverige
k e cri
lange, dunne,
g e to.
g
Mieres, stad in derov.
P Oviedo of Asturië in
het N.W. van Sane
J^ten Z. van Oviedo,:
18 000 inw.; steenkolenmijnen.
J
Mierevelt,^ Michiel Jansz. van,^ Ned.portretP
schilder,
1 Mei 1567 te Delft, aid. gest.
^ ggeb.
g
^
27 Juli 1651 ; schilderde vooral vorsten en
geb.
staatslieden. — Ook zijn
> Pieter M.
> g
J zoon,
1596,
1632, was een gewaardeerdportret^ ggest.
^
g
P
schilder.
Miens Frans van, de Oudere, Holl.enreschilder,
16 Apr. 1635 te Delft, gest.
12
^ ggeb.
^
P
Mrt. 1681 te Leiden ; vooral voorstellingen
g uit
den huiselijken
en gezelligen
kring
e
g der voort
g
geb.
name wereld. — Zijn zoons: Jan van M.
g
^
17 Juni 1660 te Leiden,g
gest. 17 Mrt. 1690 te
Florence, en Willem van M.
,ggeb. 3 Juni 1662
te Leiden, aid.est.
g 24 Jan. 1747, evenals diens
geb. 24 Dec.
zoon Frans van M.,
M. de Jongere,
9 ^ g
1689 te Leiden
7 bgest. aid. 22 Oct. 1763,^ allen
schilders, maar de laatste vooral bekend als
^ chiedschri'ver.
J
tramlijn
Mierlo,
a ggem. in N.-Brabant,^ aan de tramlijn
—Helmond 3253 inw.
Geldrop—Helmond
Miguel, Dom Maria Evaristo,geb. 26 Oct.
1802 te Lissabon, 3e zoon van koning
g Johannes
VI van Portugal;
door zijn
zij broeder dom Pedro,
g
2 Mei 1826 ter wille zijner
dochter Maria
J
da Gloria afstand deed van de kroon, met deze
prinses
verloofd en tot regent
benoemd (26
P
^
Febr. 1828); liet zich 30 Juni 1828 tot koning
uitroeP en ; moest, nadat dom Pedro in 1833
Lissabon veroverd had, 26 Mei 1834 te Evora
alle aanspraken
opgeven
en Portugal
P
g verlaten;
Pg
woonde in 1851ehuwd
met prinses
Adeiheid
^
P

von Lowenstein - Wertheim - Rosenberg9,
anaf
1856 op
P Bronnbach bij
J Wertheim (Baden); aid.
gest. 14 Nov. 1866. — M. liet een zoon na.
Dom Mi. g eb. 19 Set.
P 1853 Oostenr. kolonel
en hoofd van het Huis Bra anza en 6,
dochters,
van wie Maria Theresa bgeb. 1855) de weduwe
is van aartshertog
terwijl Maria
g K arel .Lodewijk,
^ terwij
1861) met groothertog
Wilhelm van
•
^
g
Luxembur gehuwd was.
Luxembur
Miguliuskaj
uliuska'a Staniza, vlek in het gebied der
•
kozakken, aan den Don, 28 000 inw.
Mijaszk, Mi'aszhi' Sawod, stad in het 0. van
Rusland in hetouvern.
Orenburg,
g
^^ aan de
(451 K.M. lang^^ groote
dheroots
Mijasz
g ouwassc
1
), 17 000 inw.
rijen)
rijen
Utrecht,
Mijdrecht,i gem. in het N.W. der prov.
P
3995 inw. ; droogmakerijen,
P
^
J ^ scheepstimmerwerven.
Mier Mr. Pieter,gouv.-gen. van Ned. 0.-Indië,
geb.
te Batavia 3 Juni 1812 ^; in 1837 griffier
der
g
g
Hooge
a Gerechtshoven van Ned. 0.-Indië,
^ in
1838 raadsheer en in 1846 vice-president
der
P
beide Hoven; 1 Jan. 1856-12 Mrt. 1858 min.
van koloniën • 1860-66 lid der Tweede Kamer;
1866-72 ouv.- en. • gest. 6 Febr. 1881 te
's Gravenhage.
Mijl
mi lia > » duizendtal" bi'J te
1 (van hetvoegen assuuin„schreden"), tot de invoering
van het metriek stelsel eenheid der lentemaat
g
voorrootere
afstanden. De oude Rom. M.
g
(later milliarium) van 1000 schreden = 14725
}
K.M.; de Duitsche 9eo gr. 111. = 7 420
K.M.
^
(1 kwadraat-M. = 55,0629 K.M 2 . 1 K.M 2. _
0,01816 kw.-M.); de Pruis., Noorw. Deensche
M. = 7,532 K.M. de Oostenr. Post-111. = 7,586
K.M., de nog
no^g
geldende Eng. geogr. M. (statute
mile British mile)) = 1,609 K.M., deewone
g
Eng.
M.^(London mile, English mile) = 1,523
9
10,688
K.M. • de vroe agere Zweedsche M.(mil) = 10
K.M. de zee-M. of nautische M.=- 1,852 K.M.
bi' het mijnwezen een onderaardsche
bij
Mijn,
1
(zie fig.
fig 975);
gang, metaal- o f steenkolengroeve
g
grond, in bouw
een in den grond,
bij) het krijgswezen
J^ g hoeveelof onder het water verboren
verborge
ontplofbare stof, welke de vernietiging
•
beoogt van de zich in de omgeving werken ssfeer bevindende le germassa's of schepen. De
door middel van een lont of
M. kan ontploffen
P
van een electr. vonk, door een bij aanraking
^
der M. zich vormend contact of door een sterken schok erteen.
ag
Mijnsheerenland,gem. in Z.-Holland, in het
N. van den Hoekschen Waard, 1475 inw.
Mijnwormziekte Anchy lostomasis ook wel
Mijnwormziekte
Egypt.
gYP chlorose of Gotthardziekte, bloedarmoede
met waterzucht en verin hooge
g
^ mate, gepaard
val van krachten, ziekte, welke veel voorkomt
ze wordt verin de W.-D. mijnbouwdistricten;
f
oorzaakt door Dochm;us duodenalis, een tot de
waarvan het
Draadwormen behoorendearasiet
P
mannetje wijfje
tot 10 en het wi'f'e tot 18 m.M. langg
bi' duizenden in den twaalfwordt en die soms bij
vingeri
P
g en darmparasiteert.
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975. Steenkolenmijn.
J
1. Dwarsdoorsnede van een mijn.
2. Lift voor het omhoo g en omlaag
bgren
J
Wagentjes voor steen^ en der arbeiders. 3. Electrisch boortoestel . 4 en 5. Wagentjes
koolvervoer. 6 en 8. Mi'nwerkerslam
P en om aan kleeren of hoed te bevestigen.
J
mijn. 10. Kooi voor het omhoogg
7. Veiligheidslamp
Veiligheidslam van D av?^ . 9. Arbeid in de mijn.
brengen der steenkool.
Miter, hoofdbedekking
g der oude Aziat. volkenfi g. 976 a); in
de Christ. kerk de
bisschoP smuts (b). De
bisschops-M.
wordt
P
onderscheiden in de
kostbare mitra reti^^^
osa , de minder kosta
m, aurip1'hrJ bare
gistaf en de eenvoudi- 976. Mijter:
a. van een
<l
vorst; b.
p lex . Som - Babylonisehen
g e (m. simplex).
Y
mie
e z.
g. van een Kath.riester.
g abten (de
P
gemijterde abten) mogen dezelfde M. gebruiken, waarvan het gebruik
nauwkeurig omschreven is. Pausel. M., zie Tiara.
Mikado, oudt. titel van den keizer van JaPan; tegenw. Tenno of Tenshi.
Milaan,
> I t. Milano hoofdst. der N.-It,prov.
p
000 i nw. in Lombardije),
M.(3163 K.M2 .> 1
J,
in een groote vlakte aan de Olana, door kanalen verbonden met de Adda, Ticino, Po, Lago
di Como en Lago Maggiore; 599 000 inw.; be-

roemde kerken, w.o. de Dom (begonnen in 1386,
voltooid onder Na poleon I). In de kloosterkerk
Sta. Maria Bella Grazie (uit de 15e eeuw)
bevindt zich het Avondmaal van Leonardo da
Vinci. 11. bezit tal vanaleizen
musea en
P
inrichtingen voor hooger
onderwijs.
onderwijs. Belangrijke
a
^J
industriemachine-^J
ijzer-,Apapier-,
leer-, zijde-,
a
PP
J
zeepP en chem. fabrieken); — M. het oude
Mediolanum, was de hoofdst. der 1nsubriërs
werd in 222 v. Chr. Rom., later 2e stad van
het Rom. rijk; in 452 n. Chr. door de Hunnen
in 490 door de 0.-Gothen, in
569
geplunderd;
>
door de Lon gobarden genomen; viel in 774 in
handen
Fke
n trachtte iin de
u
a
eder ran
e e12e
eeuw
zelfstandig te worden, werd als brandPunt van
het verzet tegen de keizers in 1162 door Frederik I verwoest. In 1167 weder opgebouwd,
,
P^
bijJ
Le
Legnan
nano
slag
werd de stad in 1176 na den slag
J^• had echter onder de twisten der Welfen
en GhibelliJ nen te lijden.
Vanaf 1395 hoofdst.
J
van het door keizer Wenzel ^ estichte hertogdom
n
M. waarin tot 1447 de V isconti's, later de
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Sforza's regeerden
• in 1545 aan Spanje, in 1714
Mill c.a.gem. in het N.O. van N.-Brabant,
g
aan Oostenrijk,
P Mill (station aan de spoorA
J) in 1797 hoofdst. der door Bo- best. uit de dorpen
nap arte ingestelde
CisalPJ
i• nsche Republiek,
P en St. Hubert, 3085 inw.
J Boxtel—Gennep)
P
! in lijn
g
1805 van het koninkr. Italië! in 1815 van het
Ave
Aveyro
ron
Millau of Milhau, stad in het depart.
P
het Z. van Frankrijk,
Lombardisch-Venetiaansch Koninkr. ;• in 1859 bi'J
J! aan de Tarn,! 18 000
handschoenfabricag en handel.
den vrede van Villafranca aan het koninkr. inw. ^; handschoenfabricage
Millerand, Alexandre Fr. staatsman,)ggeb. 10
Sardinië afgestaan.
b
Milan 1, koning
3
) in
g van Servië, uit het huis Obre- Febr. 1859 te Parijs,
J) advocaat en journalist,
nowits
geb. 22 Au g. 1854 2 Juli 1868 1885 soc. af gevaardigde
7 '(z. a. !g
a ) 1899-1902 min. van
1875 handel,
partij
tot vorstekozen
6
g!
! in 1904 door de soc.-dem. P
! Maart 1882 koning,
J uitgeg
gehuwd met Natalie(z. a. ! van deze in 1888 stooten) van Juli 1909 tot Nov. 1910 min. van
g
werken
gescheiden • deed 6 Mrt. 1889 afstand ten behoeve openb.
! van Jan. 1912 tot Jan. 1913
P
van zijn
Aug.
J zoon Alexander en verliet het land;) min. van oorlo a)
ag 1914 tot 29 Oct. 1915
g
keerde in 1894 teru b!
g • in 1898 commandant van opnieuw.
P
Genua, aan de
het Serv. leger;
M i lles i m ^o dorp
P in de It. prov.
P
a leefde na 1900 weer in het
Bormida,
Bormida 1500 inw,.^ • hier 13 en 14 Apr.
buitenland ;• gest. 11 Febr. 1901 te Weenen.
P 1796
soldaat,! overwinnin
op
Milesloriosus
(Lat.),
p
g van Bonaparte
P de Oostenrijkers.
!
spreekwoordel.
geworden
hoof dfig . in een blijspel
Millet, Jean Fran ois Fr. schilder, geb. 4 Oct.
JPel
P
g
est. 20 Juni
van den Rom. dichter Plautus(254-184 v. Chr.). 1814 te Graville bij
J Cherbourg,
g) gest
te Barbizon;) naturalistisch schilder van
en rijkMilete Miletus oudt. de machtigste
g
J
ste der Jon. steden in Kl.-Azië; in Carië,! nabijJ landelijke genrestukken, als: de Zaaier, Arenden mond van den Maeander in de Ae eïsche
leesters! Herderin,) Aardappeloogst,
$'
g
APe a ! Angelus.
Zee. — In de 6e eeuw kwam M. onder Perz.
bij, militair kampP midMilling en,
Millin
en Legerplaats bi'
souvereiniteit,
in 494 den op de Geld. Veluwe bij
! werd na den Jon. opstand
P
g) een
P
J Millingen,
van het g
v. Chr.eg lunderd
gehucht in de gem.
Barneveld;
) te Nieuw-M. ,
g
P
)had veel te lijden
beleg door A lexander den Groote,^ maar was nog
g ggem. Apeldoorn,
P voor rijksP
^ is een remonte-depot
J
onder de Romeinen een aanzienl. handelsstad. dienstpaarden.
P
Ruïnen bij
M i l l9i h^e nggem. in Gelderland,
P Palatia.
) ten W. van
J het dorp
Nijmegen aan den Rijn en de Pruis. grens,)
Milford, stad in den staat Massachusetts in Nijmegeng
het N.O. der Ver. Staten, 11 000 inw. ; schoen- 3833 inw. ; omvat ook het bgehucht Zeeland.
fabricatie.
Millticker,
> Karl, Oostenr. operette-componist,
naam der smalle geb
geb. 29 Mei 1842 te Weenen, 1869-83 kapelMilitairerenzen
ag
g
f vroeger
landstrook aan de T.rens
van Oostenr.-Honaan het Theater" ald. • est. 31 Dec.
g
arre
)
P
g g van 1899 te Baden bijJ Weenen;! schreef 21 operettes,
g
J!19 574 K.M 2.! ontstaan door vestiging
voortvluchtige
Serviërs
! Kroaten en Bosniërs, o. a. „Der Bettelstudent" (1881).
a
die,! vanaf 1535 opP militaire wijze
wijzegeorganiseerd.,
Milner,^ Alfred, viscount, Eng.
g
g g
g staatsman, geb.
derenzen
te
tege
gen de Turken moesten verdedi- 25 Mrt. 1854 te Tubi nen;
g
ag in 1881 advocaat,
g ;• werd in 1849 een afz. kroonland met zuiver 1889-92 onder-staatssecretaris van financiën in
militair bestuur(Militaire Kolonie). De M. G. Egypte ;• 1892-1905 Britsch opper-commissaris
PP
werden verdeeld in de Zevenbur gsche (in 1851 in Z.-Afrika • in 1897ouvern.
der Kaap-kolonie,
P
)
g
opgeheven),de Serv.-Banatische (1 Nov. 1872 in 1902 ook van de Oranjerivieren Transvaal)
} en de Kroat.-Slavoni- kolonie! ; keerde in 1905 naar Engeland
bi'
ingelijfd)
terug.
g
b
g
J Hongarije
g
eide onderhanscheg.
! die 8 Aug 1873 als Kroat.-Slavonisch De door hem met de Boeren geleide
nieuw georganiseerd
en 15 Juli 1881 delinen
grensgebiedg
g
ag leidden tot den oorlogo van 1899.
geheel
eheel met Kroatië en Slavonië vereeni
vereeniggd werd.
Milo, Gr. eil. Zie Melos.
Portugal
gal
geld-eenheid in Portu
Willemsorde. Zie op
Milreis,
, o f 1000 reis,!g
P Ridderorden.
2 7 0 (Portugal)
Brazilië; inoud
= ong.
Militie(Lat. militia,„krijgsdienst"),de tijdeg
g
g f!
lijk
inwoners van een land,! die door en ong.
f ) (Brazilië). Men heeft in Portugal
J bewapende
P
g
g 1,40
zijn
zij
dienstplicht
loting totJa
krijgsdienst
alg.
inoud
g
P of g
J
g stukken van 10 Coaangewezen; in Zwitserland en de Ver. Staten róa de ouro, gouden !
kroon),
van Am. vormt tegenw. de M. alléén den grond- 5, 2, 1 M. in zilver van
sla
g der weerbaarheid.
t+ 5+ 1IA
20 M., in Bra1/2,
/10
1/20
wijsgee en staathuis- zilië inoud
Mill,^ John Stuart,^ Eng.
gwijsgeer
g stukken van 20,
20 Mei 1806 te Londen,! van 10, 5 M.
M., in zilver van 1/2,
2)1
a! geb.
g
1836-58 ambtenaar der 0.-Ind. ComPa
anie;
g
van en 2 M.;) 1000 M. zijn
zij een
1865-68 lid van het Lagerhuis ;• gest. 8 Mei 1893
de reis.
te Avignon.
Vertegenwoordiger
der inductieve
Milt(Lien, splen , kliera
ag
methode; kampioen der vrouwenrechten; hoofd- achtig
a ingewand in de buikwerken: „System
logi
S y stem of logic"
c" (2 din.,1 1843
1843), holte ) dicht onder het midof political
economy"
1848), denrif, 1. van de maag
!!„Principles
P
Y (2 dln., !1848
P
b1• ze
Subjection of women"(1869),waarin hij het ligt
van
P
^ besloten in een plooi
977. Milt.
vrouwenkiesrecht verdedigt.
het buikvlies en is daardoor
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en middenrif. Het is een
verbonden met maag
blauw- of bruinachtig roods half eivormige,
weeke massa, ^
ong. 12 cM.gs
1 . 8 br. en 4 a 5
dik. In het M.-weefsel bevinden zich eigenaardige witte lichaampjes,
De
7
PJ ^ de M.-blaasjes.
functie der M. is no g niet volledig bekend,
,
waarschijnlijk
belangrijke
i jke bereidingszij een belan
bereidinsJ J is zij
gJ
voor kleurlooze bloedlichaampjes.
Zij
P
PJ
J is
voor het leven niet onontbeerlijk
J • zoowel menschen als dieren kunnen zonder M. voortleven.
Miltiades^ Ath. veldheer,^ overwon 12 Sept.
P 490
v. Chr. bijJ Marathon de Perzen; werd in 489
489,
omdat hij
een mislukten aanval oop
g
J een wegens
Paros hem opgelegde boete niet kon betalen,
eerloos verklaard en stierf kort daarop.
P
Eng. dichter,^g
geb. 9 Dec. 1608
Milton,
,Eng.
a John
te Londen, stond vanaf 1641 in
hoog aanzien om zijn
J gods-g
dienst. enolit.
P stri' dschrifJ
ten; in 1649 onder Cromwell
geheim secretaris van den
Staatsraad;
g de de teverdedi
rechtstelling van Karel 1 in de
beroemde »Defensio pro
Ppopulo
P P
anglicano"
(1651) tegen
Salig
g
masius'» Defensio reggia" • in 978. Milton.
1654 blindeworden
gest. te
^g
g
Bunhillfields 8 Nov. 1674. Zijn
P »Paradise
J epos
lost" (1667) is wereldberoemd.
Milwaukee,ggrootste stad van den N.-Am.
staat Wisconsin, aan den mond der rivier M.
meerenin het Michi an-meer
• 374 000 inw.
>
g
deels van D. afkomst; bierbrouwerijen
exportbierbrouwerijen,
P
slagerijen,
ijzergieterijen,
g
J> machinefabr. >• drukke
g J^ J
handel inraan
en hout.
g
g„nabootsing"), het verschijnsel
verschijnse
Mimicry
Y (Eng.
vele dieren door natuurlijke teeltkeus
vorm,
,
kleur en teekening^ van hun omgeving
g g aannemen
(sommige
lijken zelfs op
P bladeren of stengels).
^ J
Mimosa,plantengeslacht
van de familie der
g
^P
Vlinderbloem9 ewassen
, boomen en heesters van
tropisch
Amerika omvattend. Het bekendst is de
P
M.udica
(Kruidje-roer-mij-niet),een halfp
heester uit Brazilië en W.-Indië met zeereg
bladeren,^ die bijJ de minste
voe ' geeveerde
g
aanraking haar blaadjes
blaadjes naar de bovenzijde
bovenzijde oop
elkander legt,
terwijl bij
J sterker betasting
gge^^ terwijl
heele bladeren slap
P neerhangen.
^
Minaret juister Mandrat(Ar. „vuurtoren"),
de slanke torens opP de moskeeën, van welker
oPg
g
g aleri'
J de moe'ezzin (z. a.) de geloovigen
gbij
bi' de T.
roet
Zie het frontispice
P tot het gebed.
mijnsta in
Minas de Rio Tinto,^ Rio Tinto^mijnstad
rov. Huelva 12 000
Z.W. van Spanje (prov
kopermijnen.
P
J
Minas Geraës, staat in het binnenland van
Brazilië, 600 000 K.M 2. 396 000 inw.; hoogland,
in het Z.O. bergachtig, in het W. breede dalen;
zeer rijk
diag
J aan metalen en edelgesteenten,
mantwasscheri'en
g
J ; • bevolking
^ meest vrije
J Negers
en kleurlingen, verder Botokoeden e. a. Indianenon . 10 000) en
D. en It. kolonisten;
;
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hoofdst. sedert 1897 Bello Horizonte (tevoren
Ouro Preto).
zi'riv.
zijriv. van de Po in BovenMinclo,
Italië; ontspringt
als Sarea stroomt
P ^ in Tyrol
Y
door het Gardameer, mondt uit beneden Mantua; 192 K.M. lg.; gewichtige
g
g verdedigingslinie.
Hier overwonnen 25 en 26 Dec. 1800 de Franwhen onder Brune de Oostenrijkers
ostenrijkers onder Bellegarde.
Minckelers, Jan Pieter, Ned. natuurkundige,
g eb. in 1748 te Maastricht,^ studeerde te Leuven
eerst godgeleerdheid, later natuurkunde; achtereenv. hoo
g 1. te Maastricht 1772 ^te Brussel
(1788) en weer te Maastricht (1797); was de
uitvinder van het steenkolengas,
b7 waarmee hi'J
reeds in 1784 zijn
zij natuurk. kabinet verlichtte;
est. 4 Juli 1824 te Maastricht.
Mindanao Ma ^ indanao na Lu zon hetgrootste der Philippijnen,
met de oml. eel. 97 968
PPJ
K.M2. 500 000 inw. (Maleiers, in het N. Neg ritos •^ bergachtig
P 3200
g
g en vulkanisch (de Apo
M. •^ voornaamste P
pl. Il^
i an en Zamboanga.
g
Minden West .-M. of M. in Westfalma, hoofdst.
van het reg.-distr.
M.(5262 K.M2. 736 000 inw.)
9
der Pruis.rov. Westfalen,
Wezer,
>aan den
>
27 000 inw.; vroeg-Goth. dom (13e eeuw); tot
1870 vesting.
ijPhili i'Mindoro,
pp
^ Philipps-eiland,
^ een der Philipp
nen met oml. eil. 11 073 K.M 2. 173 000 inw.
(Maleische Manguianen
en Ta gals • ^hoof d P1.
^
Calapan.
P
Mineraalwater, bronwater met een aanmerkeaan zouten of gassen,
vaak van zeer
lijkgehalte
g
g
hooge
(Karlsbader SPrudel 72,50).
P
b temperatuur
Hetehalte
aan zouten wordt veroorzaakt door
g
het uitloogen
^ ^ de
g van onderaardsche zoutlagen,
hooge
door het snel omhoog^komen
P
g temperatuur
uitrooie
diepte.
P Vele soorten M. worden in^
of uitwendig
gebruikt
(in
g
g als geneesmiddelen
g
de badplaatsen). Als laxeermiddel wordt gebruikt het Bitterwater, dat een hoog
gehalte
gg
van zwavelzure magnesia heeft.
Mineralen. Zie Delff
stoffen.
Mineralo9 ie. Zie Delff
stofkunde.

Minerva,^ de Rom.
g oden der wijsheid;
inz.
J
beschermster van het
handwerk, te wier sere
derooie
Quinquatrus
q
^
19-23 Mrt.) door alle
handwerkers en kunstenaars, de kleine Quinquatrus
uatrus (13 Juni) door
het fluitersg ilde werd
gevierd. Later met de
Gr. Pallas Athene vereenzelvigd.
Minervino Mur9^o stad
in derov.
Bari delle
P

979. Minerva.
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Puglie
in het Z. van Italië A Pulië 19 000 inw.
^
Land der 1000 bronnen"),> and
Min9 relië
schaP in het Russ. gouvern.
g ouvern Koetals in Transtot de
kaukasië bewoond door de Mingreliërs,
9
Geor
Georgiërs
behoorend,
^ ong.
g
g 240 000 zielen. M.
was van 1414-1813 een zelfst. staat onder het
geslacht Dadian.
schiereil., ontMinho,^ riv. van het Pyreneesch
Y
P van
loop
s ringt in
i N.-0.-Galicië,n
mondt na n lo
253 K.M. aan de Port. bgrens uit in den Atl.
stroomgebie
gebied 17 011 K.M 2. — De Port.
Oceaan; stroom
M. 7273 K.M2. 1 170 000 inw. hoofdsi.
Oporto.
P
Miniaturen,, in de Oudheid,
^ inz. in de Middeleeuwen zeer fijn
versieringen
g
J geschilderde
^
van handschriften (codices), oorspr.
P meest met
miniurn menie ) in den vorm van initialen,^ randteekenin en zelfst. afbeeldin gen betreffende den
voerd door miniatoren. De M.tekst, enz., uitge
schilderingereikte
in het begin der 16e eeuw
g
haar hoogtepunt; na de uitvinding der boekdrukkunst door houtsnede en staal ggravure veraangewen
gewend voor
drongen;
ti 7 in de 18e eeuw inz. aan
porcelein.
orcelein
opPP
perkament,^ ivoor of P
P
Minimen(Lat.), Minste broeders of Paulanen,
monniksorde, welke met die der Franciscanen
ge levenswijze
levenswijz
gestrenge
overeenkomt, doch haar in gestren
nogovertreft; in 1436 door Franciscus van
Paula(z. a.) gesticht, in 1474 doorpaus Sixtus
bevestigd;
IV bevestigd;
ag van
a eischt volkomen onthouding
vleeschgebruik • thans nog kloosters in Italië,
een te Krakau.
Minne g polis de grootste stad van Minnesota,
op
PP 301 000
P den r. oever van den Mississippi,
(veel Scandinaviërs ; universiteit; industrie;
•
handel in koren en meel.
Minnesota, staat in het N. der Ver. Staten,
ten 0. van het Bovenmeer, 217 088 K.M2.
2 076 000 inw. ;talrijk
talrijke meren en riv. Missisi M.-River,
Sainte Croix, Saint Louis, >enz.);
PF
>
Hoofdst. Saint Paul;
landbouw, hout en ijzer.
hoogeschool
te Minneapolis.
M. werd in 1849
P
g
territorium in 1858 staat der Unie.
van den Mississippi
Minnesota River,^ r. zijriv.
PF
J
in den N.-Am. staat Minnesota; ontspringt
P ^ aan
derens
van Dakota,^ mondt uit bijJ Saint Paul,
g
is 420 K.M. lang.
dichters der
Minnezangers,
Y
9 ^ de D. lyrische
12e en 13e eeuw, zoo genoemd naar de stof,
zij vooral behandelden : de liefde. De
welke zij
Dietmar von Aist, Friedrich von
voorn. M. zijn:
J
ausen Heinrich von Morungen,
Reinmar de
9
en
Oude vooral Walter von derVoelweide
9
Wolfram
van Eschenbach, later Gottfried von
f
ei en, Ulrich von Lichtenstein, Konrad von
Neifen,
g, Neidhart, Frauenlob, e. a. Nederl. M.
waren o. m. Hendrik van V eldelce en Jan 1
van Brabant.
Minorca. Zie Menorca.
koning
Minos,^mythisch
^ ^rondla g g van Kreta,
Y
^er der Kret. heerschappij
PPiJ ter zee, beroemd als
wetgever;
J
^
^ dwong
g de Atheners tot jaarlijksehe
iJ

leverin
(zie Minoleveringg van een aantal burgers
b p^
taurus .
Minotaurus(Lat. stier van Minos", z. a., volgens
legen
de legende
een
a
d
met een stierenkop,
P^
Minos in het Kretensische Lab Y
yjaarlijks met 7 jongelingen
rinth jaarlijks
J a
g
en 7 maagden voedde, welke Athene
als tribuut moest leveren, tot Theseus het monster met behulp
P van
Ariadne doodde.
Minsk,gouvern. in W.-Rusland,
in hetebied
van den Dn JP
e r en
g
980.
de Njemen;
in het Z.O. zeer moei
Minorassiga>• 91408 K.M 2 .> 2 813 000 inw.
taurus.
(meest 'Wit-Russen). Hoofdst. M.,
ten Z.O. van Wilna, 109 000 inw.
Minussinsk,
^ stad in het Russ.-Sib. gouvern.
g
Jenisseisk aan de Jenissei en de Minussinka,
10 000 inw.
Mioceen, de onderste laag der jongere tertiaire formatie. Zie fig. 8.
Miq uelon Fr. eil. aan de Z.-kust van NewFoundland ontstaan uit de eil. Grande M. en
Langlade
) 215 K.M 2.7 600 inw.
b
graaf de,
de
Mirabeau,^ Honoré Gabriel Riquetti,
,g
q
gnon bi'
Fr. staatsman,
9a
Mrt. 1749 te Bi
^ geb.
^
g
Nemours; zoon van Victor Riquetti, marquis de
M.(geb. 5 Oct. 1715, gest. 13 Juli 1789, vooral
bekend door zijn Ami des hommel" 1755),
werd door zijn vader om
zijn
J ongeregeld leven
meermalen, het laatst
1777-80 te Vincennes
gevangengezet;
deed in
g
a g
1784 een heftigen aanval op
P het financieele
beleid van Calonne; ^ing
in 1785 met een geheime oPdracht naar Berlijn; werd in 1789 tot
afgev. van den derden
stand in de Etats Gé• deed
nérauxekozen
g
dezen door zijn
J welsPre981. Mirabeau.
kendheid zegevieren
in
h
de Nationale Ver aderinga^; verloor door zijn
zij streven naar eenrondg
wettige monarchie,^ inz. naar een parlementair
P
ministerie ten deele zijnpopulariteit;
toch in
J
1790resident
der Jacobi'nenclub
in 1791 ook
P
J
der Nat. Verg.; est.
g 2 Apr.
P 1791.
Miramar kasteel bijJ
aan de Adriat.
Zee, vroege
vroeer
g bezitting
a van den Oostenr. aartsa Maximiliaan, die hier 10 Apr.
P 1864 de
keizerskroon van Mexico aanvaardde; thans van
den keizer van Oostenrijk.
J
Miranda, staat in het N. van Venezuela,
141 000 inw.; hoofdst. Ocumare del Tuy,
Y^ grootste
^g
stad Caracas met haven La Guaira.
Mirandola, graaf van. Zie Pico.
Modena ,
Mirandola
^ stad in de N.-It. prov.
P
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ten N.O. van de stad Modena, )17 000 inw. ;)
rijstbouw
en zijdeteelt.
zijdeteelt
J
(Eng. Meerut), hoofdst. der div. M.
(29 334 K.M 2 . 5 808 000 inw.),van de Eng.en Oudh Ara
Ind. Vereen. Prov. van Agra
g ,
b
vroeer
vroeger
g N.-W.-prov.); 116 000 inw.
Mirjam Hebr. „weerspannigheid", Gr. Mariam Maria
) oudere zuster van Mozes en
Aaron(Exod. 2 : 4 en elders) haar dood Num.
20 : 1 gold
(Exod. 15 : 20, )Num.
) g als profetes
P
12, Micha 6 : 4).
Mirza
ore stad der div.
(Eng.
Mirsapoer
p)
b
p
Benares der Eng.-Ind.
Ver. Prov. (Agra,
b ) vroeg
den Ganges,
g) 55 000 inw.
g er N.-W.-Prov.),)
de voornaamste godsdienstoefening
Mis,
g
^ der
^
R.-Kath. die naJ
hun 7e jaar gehouden
zijn,
g
J)
gen bij
haar op
feestda
feestdagen
J te
P Zondag
^ en bepaalde
P
wonen,
van wettige
a verhindering.
g
) tenzij
J in geval
De drie voorn. deelen der M. zijn: de offerande,
)
a Volgen
Volgens de R.de consecratie en de nuttiging.
iJ
leer heeft Jezus op
P den avond voor zijn
zijn
g
lijden
brood en wijn
wijn veranderd in zijn
eigen
J
lichaam en bloed en dit tot spijs
PJ en drank
zijneJ
jongeren.
Door de macht,) die
gegeven
egeven aan zijne
g
deriester
bijJ
zijne
wijding
zijne
f
J ^^gekregen heeft,) verandert deze met dezelfde woorden het brood en
den wijn
wij eveneens in Christus' lichaam en bloed.
verandering
g heet transsubstantiatie, d. i.
in eene
verandering
g van eene zelfstandigheid
andere. Volgens
de R.-Kath. leer blijf
blijft van het
g
en den wijn
g maar de ^eJ alleen nog
daante) den schijn
schij over en bestaat er na de
niets meer van het wezen van het
brood (hostie of ouwel) zooals de niet R.-Kath.
wijn.Bij
J de nuttiging
meestal zeggen)
en den wijn.
gg
^g
eet en drinkt deriester
de geconsacreerde
P
^
geconsacreerden wijn.Meestal
hostie en den geconsacreerden
wordt die nuttiging^ ook gebruikt
door (een deel
g
geloovigen
van de aanwezige
b ) die echter alleen
b t^
de broodsgedaante
ontvangen,
g j wijl
wijlvolgen
vol gens de
g
en al onder
leer Christus tochehoel
g
ieder van de beide gedaanten tegenwoordig is,
en het om f ractische redenen de voorkeur vergedaanten
dient boven de nuttiging
^ ^ onder beide gedaanten.
R.-Kath. beschouwen de M. of het M.-offer
als een onbloedi
ge hernieuwing
onbloedige
g
^ van het bloedige
kruisoffer en de oneindige verdiensten ervan worden in het M.-offer opPde menschen toegepast.
Miseno, Kaap, vooreb. aan de Golf van Naels 92 M. hoog; hier oudt. de stad Misenum.
pels,
Misiones,
)
g
^ N .O. territorium van Argentinië,
tusschen de Uruguay
^ Y en de Parans 29 229 K.M 2.) 41 000 inw.
genoemd naar de JezuïetenmisBies der 17e en 18e eeuw; na
hun verdrijving
b (1778) achter)
uitgegaan, sinds 1870 wederekoloi
n'seerd • hoofd
hoofdpl1. Posadas
inw. )aan de Parana.
planten(Mespilus),
Mispel
^
^
P
p
familie der Rosaceeën,
J boonren 982. Mispel.
P
a. vrucht.
en struiken der N.emati
gde
g
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zone. Gewone M. M.ermanica
fig.
9
g 982) als
peervormige
vruchtboomekweekt
;)deP^
^
g vruchten
eerst in halfrotten toestand b
genietbaar ;• het hout
wordt voor draaiwerk gebruikt.
riv. van N.-Amerika,) met
Mississippi,
^
pp : langste
de Missouri als bronriv. in het alg
a . de langste
rivier der wereld;) 6970 K.M. ; ) stroomgebied
g
3 275 000 K.M2. ) • ontspringt uit het meer Itasca
Minnesota ) stroomt door het Traverse Lake en
meer andere meren eerst 0.-waarts, dan Z.waarts door eenroote
vlakte,) van Cairo af
g
door een 40-130 K.M. breed alluviaal-land, dat
veel van overstroomingen
te lijden
heeft,) en
g
J
mondt door vijf
de South
g
J armen (de grootste
P
Pass)
bbij
ew Or eens met een delta 31860
J New-Orleans
K.M2. in de Golf van Mexico uit;
uit; in den benedenloo vaak veranderd
van beddingb^; scheepP
vaart 3130 K.M. stroomopwaarts
tot aan de St.
P
Anthony -watervalle
Anthon
-watervallen boven Saint Paul. Meest
belangb r . i'riv.:
r. Missouri,) 1. Ohio,
J
) rr. Arkansas en Red River.
Ver.-Stat., in
Mississippi,
pp ^ een der Z.-ste der Ver.-Stat.
het W. door den Mississippi
)121 515
g
PP begrensd,
K.M 2.) 1797 000 inw. voor meer dan de helft
kleurlingen; aan de )
kust vlak, in het binnenland
bergachtig en vruchtbaar; zacht, maar ongezond
klimaatele koorts);
landbouw
(katoen,)
mais,
)
)
haver). Hoofdst. Jackson;)g
grootste stad Vicksburg . — M. werd in 1798 als territorium
gevormd uit een deel van Geor
ia het N. deel
g)
hiervan werd in 1817 een staat der Unie) het
O. deel tot territorium (later staat) Alabama
georganiseerd; in den Bur
Burgeroorlog
g
g stond M.
aan de zijde
J der Geconfedereerden.
Missolun
9 hi. Zie Mesolongion.
^
van den Mississippi,
Missouri
Missouri, voorn. r.-zijriv.
PP )
J
ontstaat uit drie riv.Jefferson )Madison) Gallatin bijJGallatin in Montana, )stroomt eerst in
N. richting
b) dan 0.-waarts door Montana en
Dakota, daarna Z. O. door Dakota, ten slotte
0. door Missouri,
) mondt uit bij
J Saint Louis;
4722 K.M. lang,3500 K.M. bevaarbaar; 64 K.M.
boven Fort Benton de groote watervallen; stroom: Yellowr.
gebied 1
000 K.M2.) voorn. zi'riv.
^
J
stone Platte, Kansas, Osage, 1. Grand River.
Missouri, een der W. der Ver. St. van Ameriks ) 179 791 K.M2., 3 293 000 inw. )• in het binnenl. hoogvlakte in het Z.W. bergachtig; bodem vruchtbaar; landbouw; mijnen (steenkool,
zink,
ijzer).
jzer . Middelpunt
Saint Louis;
P
) lood,)J
mijnbouwschoo
staatshoogeschool te Columbia ;) mijnbouwschool
Rolla;) hoofdst. Jefferson City.
Y — Nadat het
Z. deel van het Louisiana-distr.) dat in 1803
van Frankrijk
Frankrijk was gekocht
) als Louisiana in
^
1812 als staat der Unie was toegelaten,
) werd
h
grens der
N.-gren
het overige
a deel) dat zich tot de N.Staten uitstrekte, territorium M." genoemd; daaruit ontstonden tal van staten, w.o.
in 1821 de staat M. in zijn tegenw.
vorm; daarg
naast bleef het territorium M. tot 1834) na de
organisatie van het territorium Michigan; daarna
heette het indianenland(The Indian-Country);
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gedurende den Burgeroorlog
^ was M. verdeeld
^
g
tusschen beidearti'en.
P J
Mistletoe, Marentak, Vogellijm Vis gum album), een soort alwoekerti'dgroene
tb
groot
plant,
P
^ in een g
deel van EuroPa voorkomend ;groeit
oop
g
allerlei boomen, vooral opP den appelboom.,
PF
zeldmaar is tegenw.
b
zaam op
P den eik,
hoewel de Druïden
spraken
van „de miste
letoe van den eik".
De bladeren zijn zittend leerachtig
g en
eel-groen
van kleur
g
^
983. Mistletoe.
de vrucht is een
witte, kleverig e bes,
dieaarne
door de lijsters
gegeten wordt. In
lijsters
gg
g
populair
bij
o
Engeland
is de plant
zeer FP
J Kerst^
P
feestvieringen.
g
Mistral, Frédéric Proven aalsche dichter, geb.
(depart
8 Sept.
art. Bouches du
P 1830 te Maillans de
woonde ald. en stierf er 25 Mrt. 1915.
•
M. trachtte de oude taal der Provençalen te
doen herleven en stichtte de Félibre (z. a.);
ontving
g in 1904 met Echegaray
g y samen den NobelPJ
rijs voor letterkunde;^ schreef gedichten,
het
b
treurs
Pel»La reine Jeanne" 1890 > een Proveng.
g
^ woordenboek» Le trésor du félibrige"
e. a. werken.
Mitau(Russ. Mitawa, Lettisch: Jél9awa ,
hoofdstad van het Russ.ouvern.
Koerland, ten
g
vroege residentie
Z.W. van Riga,
g > 35 000 inw. ;> vroeger
van Koerland.
hertogen
a
Mithradates(ook wel Mithridates gesP eld
koninen
g van Pontus. De beroemdste is M. VI
koninge
omstr. 132 v. Chr.;
• 2^ ator of de Groots
^ geb.
g
volgde
in 120 zijn
zijn vader M. V oA,en veroverde
g
bijna
alle naburig landen^ in 88 v. Chr. ook
J
het Rom. KL-Azië en de Aegeïsche
eil. • liet
g
zij
oP één dag
ag 80 000 Rom. vermoorden;^ zond zijn
Archelaus naar Griekenland, maar deze
•
werd door den Rom. veldheer Sulla na de innemingan
Athene (in 86) bij JChaeronea en
g
Orchomenos (in 85) verslagen; in 84 moest M.
alle veroverin
g en weder afstaan(Eerste Mithradatische Oorlog9, ie van 83-81 door den Tweeden
gevolgd
werd). In den Derden Mithradatischen
g b
Oorlog
g (74-63) werd M. door Lucullus in 73
en 72 verslagen.
Na in 67 Pontus veroverd te
g
e 'us aan den
hebben werd M. in 66 door Pomp^
Lycus
overwonnen,
zijn rij
rijk aan
y
^ vluchtte naar zijn
Bosf orus en liet zich daar, door het ver•
raad van zijn
zij zoon machteloos, dooden (63). 111.
zeer ontwikkeld, sprak
22 talen en was een
P
kunst,
voorstander van Gr. beschavin g en Gr.,
bleef echter een ruw Oostersch heerscher.
bij
Mithras Mitras Indo-Iranscheodheid
g
^J
de Indiërs al vroegq verwaarloosd,
^ bij
J de Ira-

niërs in de Avesta echter een grootslaats
P
innemend alsod
g van het licht en de trouw.
De Mithradienst heerschee ook in Perzië en
Armenië en was in den lateren Rom. keizerstijd
J
rij verbreid.
in heteheele
Rom. rijk
g
Mitrovitz stad in Kroatië-Slavonië> aan den 1.-oever der Save, 13 000 inw. ;a
ruïnen der Rom. stad Sirmium.
ge ro'ecMittellandkanal,
^ h et door Pruisen bP
1
teerde kan. van Bevergern aan het Dortmund—
Emskan. ten N. van Minden over de Wezer naar
Wolmirstedt aan de Elbe.
stad in P
het Saks. district
Leipzig,
Mittweida,,
g,
ten N. van Chemnitz 18 000 inw.; techn. boogeschool.
eschool.
M j1 óse n
b ^ 99
, ^grootste meer van Noorwegen,
K.M2. •>
K.M.
> 452 M. diep,
> 16 K .M. br.,
P,
de Gudbrandsdals-Laa agen loopt
P erin uit,^ de
Vormen eruit (in de Glommen).
Moabieten, in het 0. Test. een volk ten 0.
een zoo
der Doode Zee, g
geheeten naar Moab,
n
van Lot, dikwijls
J door de stamverwante Israëlieten onderworpen
(het laatst door Alexander
P
Jannai omstr. 90 v. Chr.); ten slotte in de
Arabieren opgegaan.
Moabit,
.l
, N.W. deel van Berlijn.
Mockern
, voorin. dor
P aan den Elster, sinds
1910 tot Leipzig
versloeg BluP o behoorend. Hier versloeg
cher 16 Oct. 1813 de Franschen onder Marmont.
nabijhei van
plaats in de nabijheid
Modderfontein,
,P
^ersdorP(z. a.) in Transvaal; 31 Jan. 1901
dwong
y er de Eng.
g te capituleeren.
P
g D e La Rey
Modderman Antony
Modderman,
y Edward Jan,, Ned. rechtsgeleerde
en staatsman,
geb. te Winschoten 27
^g
g
Set. 1838; trad reeds 24 Oct. 1864 als
hoogl.
Sept.
g
in de rechten opP aan het athenaeum te Amstergeschool te Leiden;
hoogeschoo
dam;7 18 Mrt. 1871 aan de hoo
ijverde in dat ambt met klem voor een hervorlid der commingder strafwetgeving;
g1870-76
^•
g
missie tot samenstellin g van een Wetboek van
Strafrecht; 1878-83 min. van justitie,
3
^ wist zijn
hervormd W. v. S. door de Kamers te doen
aannemen; in 1883 min. van Staat; est. 7 Aug.
1885 te 's Gravenh e.
van de Rietriv.
(1. zijModderrivier, r. zijriv.
J
J
riv. van de Vaal); hier in Nov. en Dec. 1899
hevige, onbesliste gevechten tusschen de Boeren
Engelsche onder Methuen.
onder Cron7 'é en de Engelschen
(het oude Muting hoofdsi. der It.
prov.
M.(2597 K.M 2. 352 000 inw. ;> Emilia) ten
p
N.W. van Bologna, 71 000 inw. ; hoogeschool
(in 1683esticht
technisch
instituut,> It. Ge>
g
nootsch. voor 'Wetenschappen,
Academie van
PF
Kunsten, Biblioteca Estense. — M. in 183 v.
Chr. Rom. kolonie, in 43 v. Chr. door Marcus
Antonius vergeefs belegerd (Mutinensische oorlog), kwam in 1288 aan de familie Este als
hoof dst. van het markgraafschap, vanaf 1452

herto9 dom M.(6132 K.M2., in 1857: 604 000
inw.); in 1860 met Sardinië vereenigd.
Modjokerto,
^
gJ
^ hoofdP 1. van een gelijknamige
!
afd. der resid. Soerabaja,
b van
P
Ja aan den spoorweg
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Madioen naar Soerabaja,
J> 97 642 inw. >w.o. 484
Europ.
P en 1826 Chineezen.
d istrictshoofd 1. in Neder-Oostenrijk,
Midfin
J
^ ^P
ten Z. van Weenen aan den uitgang
^ g van het
dal Bruhl >18 000 inw. • i'zerh.
zwavelbronnen.
J
Modrus-Fiume, Kroat. Modrus Rieka, comitaat in het Oostenr. koninkr. Kroatië-Slavonië •
4879 K.M2., 231 000 inw. ; hoofdst. Ogulin, havenst. Fiume.
in den Jap.
Modsji
P ken
1 (Modji),
^^
Foekoeoka op
P het eil. Kioesjioe,
J ^ aan de Str.
van Simonoseki • 56 000 inw.
Moederkoren(Secale cornutum zwart-violette, hoornachtig gekroonde, uit de baarden der
rijJPende korenaren vooruitstekende lichamen, de z. g.
g
sclerotiënvruchtlichaamP'es van een
zwam (fig.
.
g
984, Claviceps purpurea, a
sclerotiën aan een roggeaar
b sclerotium met vruchtdrader
agers . De vruchtbeginsels
g
P lanten door deze zwam
aangetast, scheiden een kleverf zoet vocht
af(honig9
dauw, waarin zich de staafvormig e vermeerderingsora
nganen van de zwam bevin- 984. Moederkoren.
den. M. bevat, behalve vette
m kose en hars en
olie, een soort van suikerY
dient in deeneeskunde
als middel ter bevorder
ringer
weeën ^
teen
^ bloedin agen en kinkhoest.
g
Moederrecht Matriarchaat een rechtsverhoudinga} waarbijJ de kinderen hun naam en
voorrechten niet van den vader-, maar van den
moederkant ontvangen
^ voor bijJ
g ; dit komt nog
weinig beschaafde volkeren,^ o. a. bi'J
minder of weinig
de Menangkabauers
in Ned.-Indië; ook bestond
g
het o. a. langgbijJ de Romeinen.
Mohammedanen de
Moe'ezzin heet biJj
roeper
tot het gebed.
(Zie ook op
P Minaret.)
^
P
Moefti(Arab.
g
» „Beslisser"),goden ^
geleerde,
geleerde die in vragen
^ betreffende dengods(Siei
dienst adviesFetwá geeft.
— Groot -M. (Sjeik
g
de opperste
van de Oelema's (den
PP
stand der rechts- enod
.
g
g eleerden
in Trans-Kaukasië,
han
Moegan Mu9
^steppe
PP
,
aan den benedenloop van de Koera
en de Aras,
,
behoort ten deele tot het Russ.ouvern.
Bakoe,
g
ten deele tot Perzië; ong.g 3900 K.M2.
an Fen -tien- f oe
M oekd e n Chin. Si en -f
hoofdst. van Mants'oeri'e
P
J en der Chin. prov.
J
Sieng-kin of M. aan de Hoen-ho een 1. zi'riv. der Liau-ho;> 160 000 inw. ; met de graven
g
der eerste Mantsjoer.
keizers; • in 1906 ^eoPend
J
voor den vreemden handel. 26 Febr.-10 Mrt.
1905 veldslag
en Russen
P
^ tusschen Japanneezen
en terugtocht der laatsten; 21 Juni 1912 door
muitende Chin. soldatenP
^ e lunderd.
Moeltan, hoofdst. van het distr. M. van het
Britsch-Ind. luit.-gouverneurschap
Pendsjaab,
P
J
,
ten L.W. van Lahore, 99 000 inw.
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Moerall, naam van eenige
a T. sultans. — M. I
(1359-89),^g
geb. in 1319, ^veroverde A drianoPel
Bulgarije en Kl.-Azië, sneuvelde 15 Juni 1389
Bulgarij
den slag
— M. I 1 1421—
^ op
P het Lijsterveld.
J
51
b. in^
1401, onderwierp
e Servië,>
P WalachiJ>
Moren, versloeg
ag de Christenen 10 Nov. 1444 bi'J
Varna en 17-19 Oct. 1448 opP het Lijsterveld;
J
est "5 Febr. 1451. — M. III(1574-95). —
gpest.
oop
IV (1623-41),veroverde in 1638 Bagdad
^
de Perzen. — M. V,, zoon van Abd oel-Medsiid
r,
geb. 21 Set.
geb.
P 1840;; na den val van Abd oel-Asis
30 Mei 1876 op
verheven; 31 Aug.
P den troon verheven;
g
we^ens krankzinnigheid
ongeschikt
verklaard
g
g
voor de regeering
re eerie en vervangen
vervangen door zijn
zij broer
oel-Namid(z.
Best. 29 Au
Aug.. 1904.
a
Moeradabad, hoofdst. van het distr. M. der
Britsch-Ind. div. Rohilkhand der Ver. Prov.
(N.-W.-Prov., nu Agra),81 000 inw.; metaalindustrie.
Mien Deensch eil. in de Oostzee, 209, met
de oml. eil. 229 K.M2. 16 000 inw. ; hoofdst.
Stege.
Moerae. Zie Schikgodinnen.
9
prov.
Moerbeke,
gem. in de Belg.
rov
- 0.^ gem.
gP
deren 6565 inw.
Moercapelle,gem. in Z.-Holland, ten N. van
de lijnGouda—Den Haag,
met het ten
^1
Z. daarvan liggende
Zevenhuizen eengemeen^^
g
schappelijk
PP J station (Zevenhuizen-M.); 633 inw.
Moerdijk,
9 aan den,
^ spoorwegbrugover
1^ Brug
het Hollandsch Diep,
het N.W. der prov.
P^
P
N.-Brabant ; van 1868-72ebouwd
een der
g
g rootste van Europa
P (2536 M. waarvan 1432 M.
gevormd
wordt door 14 overspanningen).
^
Moer estel em. in N.-Brabant, ten Z. van
Moergestel,
Oosterwijk,
J> aan de Run,> 1591 inw.
Moëro-Mkata, Moeroneer 111weroemeer, in
Midd.-Afrika ten Z.W. van het Tangan'ikaa J
meer, 972 M. boven de zee, 5230 K.M 2. bevaarbaar, de LoeaPoela stroomt erdoor; in 1867 door
Livingstone
ontdekt.
9
, Eng . Moorshedabad stad in het
Moersjidabad
J
div. Bengalen,
distr. M. der Eng.-Ind.
^ aan den
^
g
Ganges-arm
Bhagirathi,
15 000 inw.
g
g
prov.ten Z. van den Berov.
Moesië,
neden-Donau door den Ciabrus (thans Cibriz)
in Neder- M. (Moesia inferior, thans Bulgarije)
J
en 0pp
er-M. M. superior, thans Servië) verdeeld • oorspr.
P door Thrac. volkstammen bewoond.;
in 29 v. Chr. door de Romeinen onderworpen; in de 3e eeuw n. Chr. vaak door de Gothen
bestookt, totdat Theodosius 1 het in 378 n. Chr.
aan hen afstond. Van hen stammen de z.g. Moeso othen af, die tot in de 6e eeuw in M. woonden; in de 6e eeuw drongen
door
^
g de Bulgaren
tot in Neder-M. in de 7e eeuw werden in
Opper-M.
de Serviërs opgenomen.
P^
PP
Moeskron. Zie Mouscron.
}
Moestafa Bairaktár d. i. „Vaandeldrager"),
T.asja
voorstander der hervormingspartij, eb.
P^^g
omstr. 1755, Pproclameerde 28 Juli 1808 Mahmoed II tot sultan, werd diens grootvizier, liet
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gevangen
Moestafa
I Vg
den oud-T. tegensultan
f
b
^
hij
nemen en 16 Nov. 1808 wurgen,a waarna hij
zichzelven in de lucht liet springen,
toen hijJ
A^
door oproerige
bedreigd
g werd.
J
o Janitsaren
P
geb.
3 Nov.
Moetsoehito,
Moetsoehito keizer van Japan,
P
g
1852 te Kioto, zoon van keizer Komei Tenno;
volgde
dezen in 1867 o
P beg
P^ voerde de Europ.
schaving
zijnrijk
rijkin en gaf
^ in zijn
^ het 11 Febr. 1889
een grondwet; gest. 30 Juli 1912. (Zie Japan,
Geschiedenis.)
van den Rijn;
Moezel(Fr. Moselle 1. zijriv.
J
J
ontspringt in Frankrijk
Frankrij
in den Z. hoek der
Vogezen;
P eerst N.W. tot Toul dan N.O.
^; loot
g
tot Frouard • komt bij
P Duitsch^eJ Novéant op
bied • vormt 34 K.M. ver derens
tusschen
g
g ; valt bijJ Koblenz in den
Pruisen en Luxembur ^^
Rijn; lengte 514 K.M. waarvan 344 K.M. bevaarbaar; stroomgebied
28 033 K.M2.
g
Mofette It. mo
f eta
), uitstroomend koolzuur
uit spleten van een vulkanischen bodem; Hondsin de streek van Laach.
g rot bij
P Eifel, inz.
>
J Naels
bij
Mogador,
9
^ handelsP1.
J de Mooren Soeëra
aan de W.-kust van Marokko, 12-15 000 inw.
gem. in het Hong.
comitaat
Barán a
Moháes
g
Y,
^ g
aan den Donau, 17 000 inw. — Hier overwon
Soliman II 29 Aug.
^ 12 Aug.
g
g
^ 1526 de Hongaren,
de Turken.
1687 Karel van Lotharingen
9
stichter van
Mohammed(Ar. »de Gerezene"
A
den Islam(z. a. geb. omstr. 570 te Mekka,
zoon van Abdallah en Amina uit den stam der
leeftij met de
leeftijd
Koreis'iten
^
^ ; huwde op
P 24-'ar.
J
Ghadids'a
J, die hem vele
P
J koopmansweduwe
kinderen schonk, o. w. Fatima(z. -a.). Reeds
hij zich
op
hield hij
zijn handelsreizen naar Syrië
Y
Pzijn
gOp
zij
bezig
overpeinzingen.
0 zijn 40e
^ met godsd.
bereikte de odsd.
opwekking
g in hem haar
A
g
J
uiting in de tot aan
hoogste
Ppunt en kwam tot uiting
g
zijn
J dood opeenvolgende openbaringen, welke
den inhoud van den Koran(z. a.) vormen. Zijn
J
bejegenden hem met smaad,^ waarlandgenooten
bejegenden
^
om hij
J in 622 met Aboe Bekr en andere getrou$
zij
wen naar Medina uitweek II eds^ 'ra , waar zijn
a ontvangen werd. Vandaar uit be^
streed hijJ Mekka en de Joodsche stammen; kon
in 629 de eerste bedevaart naar Mekka ondernemen • verzekerde door de veroverin g dier stad
in 630 de overwinning
zij leer in Arabië;
g van zijn
hij in de
gest. 8 Juni 632 te Medina,
^ waar hij
moskee El-Haram rust.
Mohammed, naam van vier T. sultans. — M.
(1413-21),zoon en oPvo ger van Bajazet I,
veroverde den troon op
P zij
zijn broeders; in 1413
— M. II Boeoek
j
(de Groote)
(1451-81),^ geb.
in 1430 te Adrianopel, zoon en
gA
oP
volger
o van Moerad II, nam 29 Mei 1453 KonServië en Bosnië
stantino
P
a el in Ponderwier,
bestreed de Albanezen Venetianen en Genueezen, onderwierp
P de Tartaren in de Krim, ontnam de Jonische Eil. aan Naels;
est.
P
g in 1481.
geb. 1566,^ zoon en o P — M. III 1595-1603 ^^
volger van Moerad III, voerde oorlog met
Hors^J
. en Oostenrijk. — M. IV (1618-91),zoon

van 1 brahim, stond na de nederlaagg voor Weenen in 1683 onder zijn grootvizie
grootvizier Kara Moef a en werd in 1687 na de nederlaag
^ bi'
J
Mohacs onttroond; in 1691 in deevan
g
^ enisgestorven. — M. V,
geb. 3 Nov. 1844, zoon van
^ g
Abd oel-Medsjid,
werd 27 April
1909 na de
^
P
onttroonin
zij broeder Abd oel-Namid
g van zijn
sultan uitgeroepen.
uitgestorven Indianenstam der 0.
Mohikanen,! uitgestorve
Algonkins,
vroege
ger aan den
g
^ woonden vroe
tot boven Albany.
Y
Mokka,
^ s tad in het T.-Ar. landschapA Jemen,
aan de Roode Zee, 4 a 5000 inw. ; haven; koffiehandel M.-ko
ff ie ; de stad is achteruitgaand.
g
Mokschán
Y1 stad in het Russ. gouvern. Pensa
ten Z. 0. van Moskou,> 13 000 inw. P otaschfabrieken.
Molten Tal p ina familie der Insecteneters
gevormde tanden en lage
met eigenaardig
lage P oo g
a^
ten waarvan de voorste totraafklauwen
zijn.
g
^
vergroeid; leven onder den grond. — Degewone M. (Talpa euro aea , met fluweelachtig vel,
graaft zich een hol met een doolhof vanang en en een soms wel 30 M. lange
g loopgang,
Pg g,

985. Mol.
waardoor hij
op jacht gaat naar regenwormen,
^
J PJ
engerlingen, slakken
enz. ; houdt geen winterg
slag P. Wegens
het opwerpen van aardhoopen,
^Pe
,
die den tuinbouw benadeelen
a vaak door den
mensch vervolgd,
b ^ evenals door bunsings,
g^ wezels
en uilen. — De water-M.Scalo p
s aquaticus)
q
in N.-Amerika isrooter,
heeft door zwemg
vliezen verbonden teersen aan de achter Pooien.
Bari dells
, stad in de rov.
Mola di Bari
P
Puglie
in Ben.-Italië APulië aan de Adriat.
b
Zee; 15 000 inw.
der Elbe,^ ontspringt in het
Moldau,
^ 1. z ij-riv.
J
Bohemerwoud uit de Warme en de Koude M.;
455 K.M. lang,mondt uit tegenover Melnik ; 84
K.M. voor stoombooten bevaarbaar; stroomgebied 28 068 K.M2.
Moldavië (Room. Moldava), N. deel van Roemenië> 37 940 K.M 2. 1
000 inw. a ; vr. deel
der Rom.rov. Dacië; 1350-1859
zelfst. etaat;
>
in 1511 onder T. soevereiniteit; 1712-1821 door
Gr. hos odars
> later door inl. vorsten bestuurd,>

MOLDAVIE—M0LUKKEN.
ostenrijk, in
verloor in 1774 Boekowina aan Oostenrijk,
1812 Bessarabië aan Rusland, kree bg echter in 1856
een deel teru b,
g dat in 1878 weer aan Rusland
kwam; sinds 1859 met Walachi'
J e tot het vorvereenigd
stendom (nu koninkrijk)
J Roemenië vereenigd.
noemt men de kleinste deeltjes,
waarin de stoffen mechanisch verdeeld kunnen
scheikundigg kunnen zij
zij nog
worden • scheikundi
g in atomen
gescheiden worden; hun absolute grootte, hun
snelheid en hun onderlinge afstand kunnen ten
naasten bij
gewicht der
J berekend worden. Het gewich
wordt meestal relatief uitgedrukt en met het
gewicht der lichtste M. (waterstof-M.) als eenheid uitgedrukt.
De M. bestaan slechts zelden
a
uit één, meestal uit 2 of meer atomen.
gem. in Z.-Holland in den
Molenaars
g raaf
f g
Alblasserwaard aan de Alblas(Graaf),601 inw.
Molenbeek-Saint-Jean
N.-W. voorstad van
f
Brussel, 74 857 inw.
Jacob,
Moleschott,
f
^ Ned. physioloog,
g^ ggeb. 9
PY
Augb . 1822 te 's Hertoenbosch
arts te Utrecht,
^
bg
van 1847-54rivaat-docent
te Heidelberg,
P
^^
1856 hoogl.
J^in 1879
g te Zurich,, in 1861 te Turijn,
te Rome> ; in 1876 tot senator benoemd; gest.
20 Mei 1893 te Rome; verdedi nger van het materialisme • schreef o. a.: Kreislauf des Lebens"
(1852).
Moles Hadriani. Zie Engelenburg.
Bari delle
Molf ettaf stad in de Ben.-It. prov.
P
Pu^ lie A P
ulië aan de Adriat. Zee, 40
> 000
inw.; scheepstimmerwerven.
P
Poquelin,
Molière,feig.
p
q
^ Fr. blijJ g Jean Baptiste
speldichter,
J^ werd,,
,ggeb. 15 Jan. 1622 te Parijs;
onder den naam Molière, in 1643 tooneels Peler •^
reisde 12 jaar lang
1 leider
als
lelde
van een
va ee .^N,..
^.
troopet
land rond;
P
zich in
vestigde
a
1658 te Parijs
J (in
1661 in het Palais
RoY al ; onder een
opvoering
door een
P
bloedspuwing
bloede uwin
ggest.
17 Febr. 1673; eeseldeeersi
de ge.
^
g g
breken van zijn
J tijd,
met le\ ene etrouwe
karakterteekening,
vooral in de hoofd986. Molière.
werken :^, LespréP
ridicules"
ci euses
(1659),L'école des maxis"(1661),Le misanthro
P e" 1666 Tartuffe" 1667 L'avare"
(1668),Les femmes savantes"(1672),Le malade imaginaire" (1673).
Luis SP . Jezuïet,
Molina,
^ ggeb. in 1535 te
f
Cuenca in Nw.-Castilië; leeraar in de theologie
12 Oct. 1600;
te Evora en Madrid;; ald. gest.
g
stelde in het leerstuk van de genade een verdoor de Dominicazoenende theorie op,
P,
gericht,
gericht begen, als tebgen Thomas van Aq
streden werd. Zijn
Zijn aanhangers
^ heetten 111aliicten.
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r. staathuishoudMolinari,
f Gustave de, Belg.F
kundige
o ^ eb.
bg 3 Mrt. 1819 te Luik; ^ in 1881
redacteur van het Journal des Economistes" te
Parijs;
est. 28 Jan. 1912 te La Panne; ,schreef
Jai
o. a.: ,Cours
d'économie Ppolitique"
1855 , » Re^,
q
ligion" (1892) en vele andere werken.
Moline, stad in den N.-Am. staat Illinois aan
den Mississippi,
PP> 17 000 inw.; ijzerindustrie.
J
geb. 21 Dec.
Molino8
,g
f Michaël,
^SP. mysticus,
Y
1640 te Patacina bij Saragossa; R.-Katte.
priester,,
P
door zijn
(1675) grondlegger
bb
J Guida spirituale"
P
g
van het Quietisme (z. a.); moest zijn
J leer als
kettersch herroepen,
e ge
P ^ werd tot levenslange
b
vangenisstraf
veroordeeld;
gest. 29 Dec. 1696
^ gest
b
Rome in deevangenis.
^
b
Moll,
prov. Antwerpen,
f^gem. in de Belg.
gP
P , ten
Z.O. van Turnhout, 10184 inw.
Mollah. Zie Mullah.
Moller of Moller,g enaamd Hendrik van Zutfen, hervormer en Protest. martelaar
, bgeb. in
1488 in deraafsch.
Zut^en, werd in 1504
g
Aug
usti'ner
monnik woonde in 1515 te WittenJ
berg,waar hi'J zich bi'
J Luther aansloot arbeidde
in 1524 alsredikant
te Bremen en te llleldorf
P
werd 12 Dec. 1524 te Heide in Ditmarschen
verbrand.
Moloch in het 0.-Test. Molech„koning"),
zonnehitte^ door de Ass Y ^
g od van de loeiende
riërs Phoeniciërs e. a. met menschenoffers, inz.
van eerstgeborenen
vereerd • in den AssY r. tijd
b
J
ook in Israëlediend
; altaar in het dal Hinnon
g
bi'
J Jeruzalem Gehenna .
Moltkef Hellmuth
,g raaf von^ Pruis. gen.-veldmaarschalk eb. 26 Oct. 1800 te Parchim in
Mecklenbur eerst in Deenschen later in Pruis.
dienst ; deed in 1835 een reis naar het Oosten ;
nam aan de milit. hervormin agen in Turkije
J deel ,
Meeveneens in 1839 aan den veldtocht teen
bg
teemed Ali in S Yrië ;^ keerde in 1840 naar Berlin
J
tereg; in 1848 chef Van den gen. staf van het
re
4e legerkor
vanPrins FP s; in 1855 adjudant
J
a
derik Willem den lateren keizer Frederik III ;
in 1858 chef van den Pruis. bgen. staf. Als zooverdiensten
danigo verwierf h"^ zich de rootste
g
in den Deenschen oorlobg van 1864 en vooral
door de uitwerkinga der veldtochts Plannen voor
den D. oorlog
a van 1866 en den Fr.-D. oorlo g
van 1870 71. M. werd in 1866 gen. der infanterie;^ 28 Oct. 1870 in den erfeli'ken
gravenstand
b
J
verheven ; in 1871en.-veldmaarschalk;
in 1888
g
voorz. der commissie voor landsverdedi gin • in
1867 lid van den N.-D. en D. Ri'ksd
J ^g conservatief. in 1872 ook van het Pruis. Heerenhuis •
J
gest. 24 APr. 1891 te Berlin.
Molukken
f verzamelnaam voor de eil. en eil.roe en tusschen Celebes en Nw.-Guinea meeltP
rendeels ten Z. van den Evenaar. Tot deroots
ste behooren: Halmaheira
, Obi, Soela, Ceram ,
Boeroe en Ambon, • tot de kleinere Ternate ,
Tidore en de Banda-eil. Over het tigeheel bergb
acht'
^,sommige
b met no gwerkende vulkanen ;^
zeer vruchtbare bodem
^ enP lan, met weelderi
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ten^roei maar weinig
weinig talrijke
Jjke dierenwereld: var Bevolking
kenspapegaaien,
duiven en ijsvogels.
ijsvogels. Bevolking
^
oorspr.
^ thans gemengd
P Alfoeren,
g
g ras van Maleiers en Papoea's.
Voortbrengselen
notemuskaat,
P
g
foelie kruidnagelen
en sago.
^
g Zij
J behooren tot de
resid. Ternate (in het N. en Ambon (in het
Z.). — In 1511 werden de M. het eerst bezocht
door de Portugeezen; in 1598 door de Nederlandera > tijdens
Van Neck; ti dens de Fr. overheerschip ^tweemaal door de Engelschen
in bea
zitenomen
,maar vol ens
g
^ de conventie van
1814 in 1817 teruggegeven.
Mombas, Mombasa, stad aan de 0.-kust van
Afrika; hoofdst. van het E^
.-0.-Af r.- Protectoraat 25 000 inw. Reeds in de 12e eeuw een
aanzienl. koopstad; inPortugeeze
1505 door de Portu geezen
enomen ; 'kwam in 1837 aan den sultan van
Zanzibar; in 1890 aan Engeland.
en
Mommsen,^ Theodor,^ D. oudheidkundige
g eg
schiedschri'ver,
J ^ ggeb. 30 Nov. 1817 te Garin g
Sleeswi'k
; in 1848 hoogl
hoo 1. in de rechten te
J
Leipzig;
hoogl te
P g ^ in 1850 afgezet; in 1852 hoogl.
; in 1854 te Breslau; in 1858 te Berlijn;
van 1874-95 secretaris der academie ald.; van
1873-82 lib. lid van het Pruis. Huis van Afest. 1 Nov. 1903 te Charlottengevaardigden
^g
a
a
bur ; voorn. werken : Rómische Geschichte",
» Geschichte der Rom. Munzwesens"
>»Rom. Forschun en" Róm. Staatsrecht" (3 dln.
Rom.
Strafrecht",
van het
> enz. ; leidde de uitgave
g
»Cor
Pus inscri Ptionum latinarum".
Momus (Gr. myth.),de
od van spoten
god
P
vitzucht bij
J Hesiodus een zoon der Nacht.
Monaco, vorstendom aan
de Middell. Zee, 1,5 K.M2.,
19 000 inw.; erfel. monarchie; nationale raad van
21 leden. Hoofdst. M. 2400
inw.
lucht-herstellip
gsoord; 2 K.M. ten 0. Mona
Carlo met aPeelbank. M.,
sinds 980 in het bezit van
het Huis Grimaldi; teg.w.
vorst Albert I(z. a.),die
987.
M. eengrondwet
gaf
g (5
g
Jan. 1911 afgekondigd).
Wa en van Monaco.
Wape
(Monadina),
onderafd. der Flagellaten,
zeer kleine,> meest
9
naakte, kleurlooze, levende wezens, meest in
onzuivere vloeistoffen, verscheidene alsarasieP
ten levende in de darmen van dieren.
Monaghan,
^ hoofdst. van het Ierschegraafsch.
9
9
inw.>P
prov. Ulster),aan
M.(1294 K.M2.,
> 71
het Ulster-kan., 2900 inw.
Monastic Bitolia, Toli M., hoofdst. van het
Balkanoorloge
gen aan
voorm. T. wilajet
J M.,
M. na de Balkanoorlo
gekomen, 60 000 inw.; 2 Dec. 1915 door
de troepen
bezet.
g
P der Centr. Mogendheden
Turijn,
Moncalieri stad in de It.rov.
P
J^ aan
de Po,> 13 000 inw. ; kon. slot met schilderijenJ
galerij.
in de Belg.
Monceau-sur-Sambre,
^ gem.
^
g prov.
P

Henegouwen
Henegouwen ten W. van Charleroi,> 9018 inw.
van de FinsteraarhornWinch, twee toppen
PPen
groep, in de Berner Alpen;
o
Alen; de Witte M., op
derens
van Bern en Wallis, ^tusschen Jungfrau
^
g
en Ei er 4105 M. ; de Zwarte M. ten W. daarvan, 2654 M.
Mondonedo,
^ stad in het N.W. van Spanje,
P rov. Lu go Galicië 11000 inw.
Cuneo in
Mondovi,^ versterkte stad in de prov.
P
het N.W. van Italië Piëmont ten Z. van
n 20 000 inw. Hier zegevierden
Turij
21 Apr.
g
P
J^
1796 de Franschen over de Oostenrijkers.
J
van,
Mondragon,
f
, SP . veldheer, be9^ Christoffel
roemd als een der dapperste
en edelste SP. aan PPe
1504,
voerders in den 80-Jar. oorlog;
in 1504
a^ geb.
g
was in 1572 kolonel, ontzette, na een tocht van
4 uur langg door onder b
geloo
P en land, de stad
Goes, werd in 1573 benoemd tot stadhouder van
Zeeland,
^ was bevelh. van het door Pprins Willem
gevangen
belegerde Middelburg,
a
genomen
á^
^
en later uitgewisseld
g tegen Marnix van St.Aldo9 onde en Jacob Simonsz. de Rik
^^ veroverde
in 1576 Zierikzee, streed in 1579 vóór Maastricht, noodzaakte nog in 1595 g
M aurits het beleg
van Grol Groenlo opPte breken, werd burchtvoogd
en stierf ald. 3 Jan. 1596.
g van Antwerpen
P
in het Salzkammergut,
Mondsee, Alpenmeer
Mondsee
^ ,
P
479 M. boven den zeespiegel; 14 K.M2.,> zeer
vischrik.
Aan het N.-W. einde M.,
druk be^
J
zocht zomerverblijf
na
J en herstellingsoord.
Mond van de Maas, riviermond tusschen Hoekvan-Holland en Voorne • met de riv. de Maas
heeft deze mond"
tegenwoordig
»
b
g niets meer te
maken.
Monforte, M. de Leenos, stad in het N.W.
van SPan Je^ prov.
Lugo(Galicië),13
000 inw.
P
^
Mon
g o le n, in en g. zin de nomadenstammen in
Mongolië
(z. a. aan den Koekoe-nor, >in Boveng
Tartari ein de Siberische
en Kaspische
laagP
g
landen • verdeeld in een 0. tak (de Oost-M. het
stamvolk),een W. (de Kalmukken, z. a.), een
N. (de Buraeten, z. a.) en verder de M.-stammen
in Iran. De 0.-M. leven onder eigen stamhoofden • zij
zij zijn
J Boeddhisten en erkennen den
Dalai-Lama
als-- De M. treg eesteli'k
J hoofd.
den in de geschiedenis
geschiedenis
^ der
Pop in het begin
13e eeuw onder Khan Ds 'in is die de afz.
stammen vereenigde.
Zijn
Zijn zoons onderwierpen
P
^
China het kalifaat Bagdad,
door tot
^ drongen
g
g
in Rusland, Polen en Duitschland, tot ze door
den slag
P ^ en bi'J
^ op
P de vlakte Wahlstadt^ 9 Apr.,
Olmiitz 21 Juni 1241, gestuit
werden. Door ing
wendige onlusten verviel het rijk
J^; ook het
nieuwe M.-r 1. 1( in Midden- en Voor-Azië, gesticht na 1639 door Timoer, eindeg de in 1468.
zich
Slechts in Dsjagatai
hield Timoers dynastie
Y
J^
rijk in
staande van waaruit Babar een nieuw rij
stichtte. — Het Mon9 oolsehe ras,
in ruimeren zinMo ^
oloïden genoemd
naar
^g
de Mong ;olen
^ ook het Gele ras naar degeelg
achtiae huidskleur, in Azië, 500 mill. zielen, met
breedeezichten
schedel, voor^brach ce
^
Y halen
P
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uitspringende wan
beenderen meestal eenigszins
wangbeenderen,
g
scheef staande oogera,
sluike, meest zwarte hab
reni bijna
J baardlooze kin.
met
Mongolië,
9
^ l and in Centr.-Azië,^ hoogvlakte
g
de woestijn
Gobi (z. a.) in het midden, het
J
gebied
Kobdo en N.-Dsjoengarije
^
J
b J e in het W.;
staatk. 2 787 000 K.M 2. • 1 850 000 inw. meest
Mongolen
on9 olen(z. a. ^• tot 1911 behoorde M. tot
China,
^ doch Rusland steunde er de oproerige
l
bewegingen
tiJ' dens de Chin. revolutie;
• de Mon b g
den Chutuchu"
van Oer ga
^^
P
golen riepen
^ (die
voor de Boeddhisten in heiligheid
volgt
volgtop
P den
^
Dalai Lama van Tibet) tot vorst van M. uit.
De Russen le agden milit bezetting
g in de voorn.
plaatsen
(Koeldsja,
P
J^ Oerga,
g^ enz.) en voerden
allerlei hervormingen
in. De nieuwe vorst is hun
g
werktuig
Pekingg tusschen
b . 15 Nov. 1913 werd te Pekin
Rusland en China een verdra
verdrag
waarbij
g gesloten,
J
g ^
China de autonomie van M. erkende en Rusland
China's suzereiniteit erover.
Monica, de H. moeder van den Kerkvader
geb.
omstr. 331 in Afrika, uit heiAugustinus,
g
g
densche ouders, bekeerde haar echtgenoot Patricius en haar zoon tot het Christendom; est.
in 387 te Ostia,^ in Italië. Herinneringsdag
g b4 Mei.
Monisme Gr. , de metaPh Y sische beschouverschijnselen terugbrengt
terugbrengt tot
alle verschijnselen
wing,
bg 7
één, materiëel of geestelijk beginsel; Monisten,
aanhangers van het M.
M.,in den nieuweren tijd.
aanhangers
inz. der opP de natuurwetenschappelijke
PP J ontwikkelingsleer gegronde
wereldbeschouwing.
^
gb
naam van
een pantserschip
Monitor, oorspr.
P
P
P
der N.-Staten in den Am. Burgeroorlog (1861),
zonder masten, dat slechts weinig
g boven het
in een
water uitstak 'en twee stukken geschut
b
draaibarenantsertoren
droeg;
a^ later soortnaam
P
tegenw
voor schepen
van dergelijke
genw.
P
g J constructie;^ te
weinig zeewaardaar zij
zij weinig
d meer gebouwd,
g
dig
a bleken.
g van Albemarle, Eng.
herto
Monk, George, hertog
b^ na de
^generaal,^ggeb. 6 Dec. 1608 te Potheridge,
nederlaag
in Ierland door Croma der royalisten
Y
well tot luit.- generaal benoemd,^ in 1654 opperPP
bevelh. in Schotland; verbond zich 1 Jan. 1660
orde, trok
met Fairf ax tot herstel der openbare
P
3 Febr. Londen binnen en liet 8 Mei Karel 11
tot koning
g uitroepen; werd 11-14 Juni 1666
in den Vierda ggschen Zeeslag
g
^ door d e Ruyter
Aug.
g. van dat jaar
verslagen maar overwon 4 Au
verslagen,
J
bi'
^gest. 3 Jan. 1670.
J North-Foreland;
M.
Monmouth hoofdst. van hetgraafsch.
Monmouth,
9
1383 K.M2 . 415 000 inw. in het Z.W. van
Engeland),ten N. van Bristol, 5300 inw.
natuurlijk
Monmouth,
^ natuurlijke
^ James,
^ hertog van,
en Lucy
van Karel 11 van Engeland
y Walb
terngeb. 6 Apr. 1649 te Rotterdam; verzamelde
na de troonsbesti'Jaging
a van Jacobus 11(1685)
emigranten,
igranten
de misnoegde
a
^
^ landde om zijn
J rechten op
11 Juni 1685
g
P den troon te doen gelden
te L y me (Dorset) en nam den koningstitel
baan;
werd 5 Juli bij JSedgemoor
verslagen,
gevangen
g
g ^g
g
genomen en 15 Juli 1685 te Londen onthoofd.
g
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Monna Lisa. Zie Gioconda, La.
gem. in het 0. der P
prov.
rov N. Monnikendam,
^ g
Holland aan het W. uiteinde der Gouwzee,
2435 inw.; best. uit de stad M. een deel van
den Purmer, een deel der Monnikenmeer en het
bgehucht Oudelandsdi'k
J^ • de drukste vischmarkt
aan de Zuiderzee. M. werd mede door den watersnood in Jan. 1916 bgeteisterd.
Monnikskap.
p Zie Aconitum.
Mono
der leer
p Yh sleten Gr. ^ aanhangers
g
van Lutyches, die in Christus slechts één wil
erkenden(deoddeli'ke
^
J maakten zich los van
de Kath. Kerk, na als ketters veroordeeld te
zijn
op het Concilie te Chaloedon (451) en van
J P
Konstantinopel
553 ^en vormden eigen
P
^ kerken
in Armenië,
Syrië(Jacobieten) en Egypte
Ko p ^Y
gYP
ten); verdeelden zich in verschillende secten
Severianen, Julianisten, A hthartodoketen

enz.),

doch hielden stand als zelfsi. Christengemeenten,
,
zelfs onder Mohammed. opperheerschappij.
Bari
Mono
^ haverast. in de Ben.-It. prov.
p oli
P
delle Puglie
> 000 inw. •>
a > aan de Adriat. Zee 24
handel in olie, zeep
wijn
P en wijn.
waarbij de rijtuigen
Monorails, spoorwegen, waarbij
J ^
zich slechts langs één rail voortbewegen; het
bi' sommige
evenwicht wordt bij
sommig constructies verdoor toepassing
g van den gyroscoop.
gY
P
P
leer van twee
, aanhangersder
Monothelieten
g
naturen, doch slechts één wil in Christus, welke
leer omstr. 633 oP kwam
o het 6e Concilie te
, P
KonstantinoP el in 680 veroordeeld werd. Overbli'fselen
der M. zijn
J
J de Maronieten(z. a.).
Monreale stad in het N.W. van Sicilië, ten
W. van Palermo, 20 000 inw.; dom (gesticht
in 1170, in Norm.-Sicil. stijl,
praalgraven
van
a
JP
Norm. koningen); zuidvruchten.
Monroe,
, James
^vijfde
J fde Ppresident der Ver. St.
van N.-Am.1817-25 ^geb.
g 28 Apr.
P 1758 te
Westmoreland in Virg inië^ • in 1794 gezant
in
g
Frankrijk,
Frankrijk, 1799-1802 gouv.
van Virginië,
was
g
g
een der commissarissen, welke het Louisianaterritorium van Frankrijk
kochten in 1811
J
staatssecretaris; in 1817president,
1817resident in 1821 bijna
eenstemmig herkozen;^ kocht Florida van Spanje
P^
en verkondigde
in een boodschap
P van 2 Dec.
a
1823,
de z.g.
z.g.
Monroe-leer,
^
^ waarbij
J iedere inaangelegenmenging
P Staten in de aangelegenb g van Europ.
Am. Staten werd afheden van onafhankelijke
J
gewezen Amerika voor de Amerikanen"); sloot
met Engeland
een tractaat tot beteugeling
a g van
g
den overzeeschen slavenhandel; trad 3 Mrt. 1825
af en overl. 4 Juli 1831 te New-York.
M o n r ov i ^a hoofdsi. der Negerrepubliek Liberia
(W.-Afrika),aan den mond der St. Pauls-rivier,
5000 inw.; haven aan kaap Mesurado, handel;
kabelverbinding
g met Z.-Amerika.
Belg.
Mons,
9 ^ hoofdsi. der Belg.
^ Vlaamsch Bergen,
Hene gouwen,
ouwen aan de Trouille en het Canal
P
de Condé, 27 904 inw.; Waltrudis-kathedraal
(1450-1587); wol- en katoenspinnerijen; eentrum der steenkolenmijnen.
J
Padua, ^.13000 inw.
Monselice,^ stad in de It. prov.
P
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Z.-HolMonster,
P
^ ggem. in het W. der prov.
land in het Westland, 6819 inw. ; best. uit de
doren
P M. ^Poeldi'k
J en Terheide • in de Herv.
kerk degrave
deraven van Jan van Wassenaar en
van Brecerode; warmoestuinen.
Monstrans, metaalwerk van goud of zilver,
bi' hungodsdienstdat de R.-Katte. meermalen bij
^

Bordeaux;
schrijver van
^^gest. 13 Sept.
P 1592 ;^ schrijver
Essais" (3 dln. 1580-88).
Montana, staat in het N.W. der Ver. Staten,
aan den
P , der Missouri en in het Rotsbovenloo
gebergte ; 380 872 K.M2 . 376 000 inw.; rijk
aan steenkolen,
veeteelt.
> zilver,
> koer
P en oud;
^
Hoofdst. Helena. M. werd in 1864 als territorium gevormd uit het N.O. gedeelte van het
Idaho-territorium; is sedert 1889 staat.
oud-Chr. sekte onder
Montanisten,^ dweepzieke,
P
de regeerins van den Rom. keizer Marcus durelius, ^ enoemd naar den omstr. 150 te Pepuza
P
in Phry.gië werkenden Montanus, die zich uitgaf voor den door Christus beloofden Parakleet
(Trooster); een wijd verbreide
richting,
^strenge
g,
die de meer wereldlijk
J wordende kerk door
1p rofeteeren en strenge
g tucht trachtte voor te
bereiden op
Rijk.
Rijk
J
P de komst van het Duizendar.
Loiret, ten
A
g isr stad in het Fr. depart.
0. van Orleans,> 13 000 inw. ; fabricage
g van billooierijen
J'artes en muziek-instrumenten; looierijen.
Montauban, hoofdst. van het Z.-Fr. depart.
P
Tarn-et-Garonne ten N. van Toulouse, 30 000
inw.; Protest. theol. faculteit en
miJnb.-school
metaalnijverheid
wol-, zijdeen metaalnijverheid.
J
topPvan de Drakenbergen
Drakenbergen
s
het 0. van de Kaa,
Kaapprov
rov.(Z.-Afrika),3550 M.
D. Mom
p el
9 and stad in liet 0.Fr. depart.
Doubs, ten Z. van Belfort,> aan de
P
samenvloeiing van Alaine en Lisaine en aan het
Rijn-R.hóne-kan.
10 000 inw. •> uurwerkfabriea
ken ; hoofdsi. van een Fr. leen raafsch. dat
van 1395-1801 aan het huis Wiirttember
g behoorde daarna Fransch.
hoogste
berggroep
gg Á van Europa;
P
^
in de SavoYer Alpen,
van het Fr.
g
P ^ op
P de grens
de art. Haute-Savo
Turijn;
Y ye en de It. prov.
J;
A
in het N. en Z. door diepe
P lengtedalen ingesloten (Chamounix, Montjoie
e. a.); met steile
1
ratsPY
ramiden (aiguilles)
en 30 letschers;
hoogg
g
gste top
4810 M. het eerst
P(op
P Fr. gebied)
g
beste gen door den gids Jacques Balmat(1786);
op
g een obserP den topP en opP4359 M. hoogte
vatorium.
n sta
m ijnstad
in het 0.-Fr.
^ mij
Montceau-les-Mines
art. Saone-et-Loire
aan het Canal du Centre,
>
27 000 inw. ; steenkolen en ijzer.
J
bergpas
der
Mont Cenis,
^ It. Monte Cenisio,
^
^P
W.-Al en^
op de P
Fr.-It. grens,
hoog;
g 2098
^ M.g;
door Napoleon I van een kunstweg voorzien
(1802-1810); de M. C.-tunnel onder den Col
gegraven van 1857-1870, 26
de Fré'us
3, werd
Dec. 1870 gereed,
12 2
1
gA
P 1871 geopend;
^
^ 17 Sept.
g bgezam. kosten 75 mill. francs.
K.M. lan
^7
Mont-de- Marsah hoofdstad van het depart.
Mont-de-Marsan,
P
Landes in het Z.-W. van Frankrijk
J^ aan de
samenvloeiing van de Douze en de Midour;
12 000 inw.
gedeelte
edeelte van het Fr. eenMont-Dore, hoogste
Puyde SancyY1886
trale hoogland in Auvergne; Pu
M. Puy Ferrand 1836 M. Puy de Pailleret 1734
uitgedoofde
uitge
doofde vulkanen.
M.,
Mont-Blanc
^

988. Monstrans.
oefeningen
(ook meestal bij
P
ge^
J hun processies)
bruiken en waarin een geconsacreerde hostie (zie
is.
op
wijzegeplaatst
^P
P Mis) op
P zichtbare wijze
Mont Karel Maria Pol door de (Pol de M.
Vl. letterkundige, geb. 15 Apr. 1857 te Wambeek in Brabant studeerde te Leuven, werd in
1880 hoogl. in de Ned. taal en letteren aan het
athenaeum te Doornik,
^ in 1882 te Antwerpen;
A en
een der voorn. leiders der Vl. beweging.
Padua,
Montagnana,
^ stad in de It. prov.
A
9
11000 inw. ^
zijde-industrie.
zijde-industrie.
Montagnards. Zie Berg(partij)..
Maryy Wortle°,
u Lady
Monta 9^
^ schrijf^ Eng.
Y Mar
J
ster, eb. 26 Mei 1689 te Thoresby; voerde uit
Turkije,
zij als echtgenoote
echtgenoote van den Eng.
J^ waar zij
^
ezant vertoefde,
gezant
^ in 1718 de koe Aokinentin g
^ in
Engeland in; gest. 21 Au g. 1762; bekend door
haar ,Lettres".
de, Fr. wijsgeer,
Montaigne,
y^
9 ^ Michel Eyquem
b. 28 Febr. 1533 op
P het slot M. in Périgord;
g
in 1556arlementslid;
van 1581-88 maire van
P
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prov.
Pavia,,
Montebello dorp
P in de Opper-It.
P
PP
2 200 inw..; 9 Juni 1800 overwinning
g der Franschen onder Lavanes(later hertog
o
^ op
g van .
de Oostenrijkers
onder Ott; 20 Mei 1859 over)
winninger
Piëmonteesche en Fr. troepen
g
P onder Fore
Oostenrijker onder Stadion.
y op
P de Oostenrijkers
in het vorstendom
Carlo,^ k leine plaats
P
Monaco 2 K.M. ten 0. van Monaco, aan de
Middell. Zee, 7600 inw. Casino met speelbank.
P
Caserta
Monte Cassino,^ berg
g in de It. prov.
A
CamP anië 519 M. ; hierop
P werd in 529 door
den heiligen
Benedictus van Murcia de eerste
g
Benedictijner
abdij b
gesticht;^ in 1866 opgeheven
Ab
J
en tot nationaal gedenkteeken verklaard ; aan
den voet de stad Cassino (z. a.).
Montecchi en Cap ulettit in Romeo en Julia"
van Shakespeare
twee elkander vijandige
I
g e famiJ
lies; vandaar spreekwoordelijk
P
J voor twee vi'anJ
deliJ ke partijen.
P J
graniet-eil. in de Thyrreensche
Monte Cristo,
^ ^
Y
Zee behoorende tot de It.rov.
Livorno, ten
P
Z. van Elba, onbewoond bekend door den
roman van Alex. Dumas:" Le Comte de Monte
Christo."
Montefiore, sir Moses,
s bankier te Londen,1
aid. geb.
24 Oct. 1784;^ bekend door zijn zelf8
opofferende
en succesvolle werkzaamheid in het
P
ij
belang zijner
geloofsgenooten
in Palestina, Rusg
^
land Marokko, enz.; in 1846 baronet, est.
29 Juli 1885 te Ramsgate.
a
Montefrio, stad in de Prov. Granada in het Z.
V.Spa*, ten N.W. der stad Granada, 11000 inw.
prov. Luik,a ten
Monte néegem. in de Belg.
Montegnée,
gP
W. van de stad Luik, 9599 inw.
Monteleone di Calabria, stad in het Z.W. van
Italië in derov.
P Catanzaro Calabrië niet
ver van de Golf van St. Euf emia • 13 000 inw.
Montélimar,
9 stad in het dep.
P Dróme in het
Z.O. van Frankr., dicht bij de Rhone 13 000 inw.
M. is het vaderland van de „noga"
^
g (nougat.)
(Serv. Crna9ors
Montenegro
Montene
^ T. Karadagh,
9
9
» Zwarte Berg"),koninkr. opP het Balkanschiereil. ; ong
ong.. 16 000 K.M 2 . 285 000 inw. ; bergg
achtig6^ door de rivier Zeta in twee bergketens
g
verdeeld ; de W. de ei
eigenlijke
agenlijke Crna_
^ ora, arm
aan water, 600-1000 M. hoog,aan den W.-rand
Oost., Brda,
in Lowtsen (z. a.) 1759 M. hoog;
g> de Oost.
hoogvlakte
met rijken
plantengroei,
doorsneden
rijken
g
^
P
door diepe
P dalen,^ met toppen
PPe (Doermitor 2528
IL
M., Koecki Kom 2490 M. • ^eenige
^ grootere
g
vlakte die van Podgoritsa aan het meer van
(Serv.
Scoetari. De bewoners,
^ .Montenegrijnen
91
Crno9 orci Serv. stam,^ vermengd
g met Albaneezen krachtig,
b^ gastvrij,
^^ oorlogszuchtig,
g
g
J^opPlagen
^
patriarchale familietraPvan beschaving,
^^
P
re eerin . Hoofdmiddel van bestaan : veeteelt;
landbouw slechts in het Z. in het Zetadal en
aan het meer van Scoetari; handel (1909) : iniJ
voer 3,1,
> mill. agld. Telegraaflijnen
a> uitvoer 1,2
^
onbelangrijk
rij k ;godsg
(1905) 850 K.M.; industrie onbelan
dienst Gr.-orthodox, 12 500 Alban. Kath. 14 000
Mohammedanen. — Bestuur. Sedert 6 Dec. 1905
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is M. een constitut. monarchie. De vorst wordt
door 6 ministers en een staatsraad van 3 leden
ter zijde
De Skoeptsjina
bestaat uit 61
^
PJ
J gestaan.
leden,^ gekozen
met algemeen kiesrecht. Budget
gg
g
1912 1,8 mill. id. ontv.
en 2,1 mill.ld.
^ uitgaven.
g
Dienstplich
Dienst licht van het 18e tot
60e levensjaar; totale
sterkte van het leer
g 40 a
44 000 man infanterie, 146
kanonnen. Landskleuren :
wit, blauw en rood. Vla :
rood-blauw-wit. WaPen : zilveren dubbele adelaar op
rood veld, boven den kop
gouden kroon met kruis;
989. Wapen
P van opPde borst schild met g ou Montenegro.
den leeuw in blauw (afb.
989). Hoofdst. Cettin'e.
J —
Geschiedenis. M. was als vorstendom Zeta afhankelijk
J van Perzië tot 1389 ; sedert had zoowel
de tot 1421 heerschende dynastie
der Balsici als
Y
de nieuwe van Stefan Czernojeu'its j haar onafhankeli'kheid
voortdurend te
tege
gen de Turken te
J
In 1516 werd M. een theocratische
a
staat onder een vladika bisscho P^ die bijna
bijn
onafhankelijk was van de Turken. Met den vladika Danilo Petrowitsj
Nje
^
1 9 us kwam in 1697
de tegenw.
dynastie
aan de re
regeering,
geerins die ook
a
Y
glorierijke
overwinningen
^
J
^ op
P de Turken bevocht;
onder Danilo(1851-60) werd M. weder een
vorstendom. Diens
^ er vorst Nikola of
oP
vol
Nikita I voerde van 1861-62 een voors Poeditegen Turkije;
ur J^ verkree
verkreegg door deelg en oorlog
ategen
name aan den Serv. oorlog
g (1876) en aan den
Russ.-T. oorlog
verdragg van
g (1877-78) bijJ het verdra
Berlijn belangrijke
Berlijn
uitbreidingg van grondgebied
^J uitbreidin
g
a
en erkenning
erkenning van volkomen onafhankelijkheid.
onafhankelijkheid
1880 verkreeg
verkreeg M. Dulcigno
^
g voor Gusinje.
Sedert volgde
een reeks van hervormin bg en; in
b
1905af
28
g de vorst het land een grondwet;
g
e roclaAug.
koninkrijk g
nP
g 1910 werd M. tot koninkrijk
meerd. In Oct. 1912 verklaarde M. aan Turkije
J
den oorlog^^; 23 Apr.
den de MonteP 1913 veroverden
ne^J
rijnen Scoetari,^ dat op aandrang
ger
der Mog endheden 14 Mei weder ontruimd moest worden ; ook aan den Zen Balkan-oorlog
g nam het
deel en verwierf bij
J den Vrede van Boekarest
7000 K.M2 . nieuwgebied. P
Zie verder op Oorlog9
(Groote).

Genoa ; 12
Montenotte,
P in de It. prov.
^ dorp
P
APr.1796 versloeg
versloeg Bonaparte
er de Oostenrijkers.
p
de,^ Fr. romanschri'J ^
p in^ Xavier Aymon
ver,
18 Mrt. 1824 te Apremont Haute^ geb.
gP
Scone^ gest.
1 Mei 1902 te Parijs; schreef tal
gJ^
van, tot de„prikkellectuur” behoorende, romans,
hij zelf vele voor het teoneel bewerkte.
waarvan hij
stad in de It. prov.
Siena
Montepulciano,
^
P
p
Toscane opPden Monte Amiata, 16 000 inw.
hoofdst. van den staat Nuevo Leon
Montere
Y,
in het N.W. van Mexico, 81 000 inw.
Monte Rosa, op
P één na hoogste
g berggroep
g^ P der
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Alpen, in het 0. der PenninischeAlpen,
Alen tusAlen
schen het Zwits. kanton Wallis (waar zich de
hoogste top bevindt) en Italië,
hoogste
P
met)
8 hooge
g
toppen; hoo
(4638 M.) in
^ste de Dufourspitz
P
1855 het eerst bestegen.
D
Monte San Giuliano,^ s tad op
P den
P Sicilië,) op
berg M. S. G. den Er x der Ouden • 29 000 inw.
bedevaartsoord.
Monte Sant' Angelo, stad in het Z.O. van
Italië (in derov.
Foggia,
P
Db )A
Pulië )ten N. van
de Golf van Manfredonia,) 23 000 inw. •) bedevaartsPlaats.
Montes an Fran -oise Athénaïs markiezin de,
minnares van Lodewijk XI Vgeb. in 1641, dochter van den hertog
g de Montemart; in 1663 ^ge huwd met den markies de M.
, die haar als
eeredame aan het hof bracht; sedert 1667 minnares des konings, dien J
zij 7 kinderen schonk,
)
waarvan de oudste de herto g van Maine
was;
)
verdron
verdrongen
gen door madame de Maintenon,ging
g ^zijJ
in 1691 in een klooster
klooster; • est. 27 Mei 1707 te

Montesq uien Charles de Sécondat, baron de
la Brède et de Fr. wijs
eer'^-staatkundig
^ schriJ^
J
ver;
geb. 18 Jan. 1689 op
)g
P het slot La Brède
bij
van het
P
J Bordeaux;
) van 1716-26 president
P arlement van Bordeaux;
)gest. 10 Febr. 1755
te Parijs.
J Hoofdwerken : de satirieke ))Lettres
persanes"
(2 dln.,) 1721 )de historische g esc hrifP
ten Considérations
)^
gransur les causes de la
deur des Romains et de leur décadence" (1834),
„Esprit
Es rit des Lois" (2 dln., ) 1748).
Felip
Felipee de, hoofdst. der Z.Montevideo,
gua
Am. republiek
Uru D
P
Y)aan den mond der Rio
de la Plata 309 000 inw.; met inbegrip
a P van het
departemento M. 664 K.M2.) 338 000 inw.) voor
de helft vreemdelingen;
^ ) hoogeschool,
^ PofYtechD
nische en militaire school.
Alen o
op
Monte Viso,
g in de CottischeAlpen,
^ berg
de Fr.-It.rens
3843
M. hoo ^^
g ; een voetpad
)
g
P
aat
op 2971 M. hoogte
gen
P
g door een 72 M. langen
tunnel (La Traversette) naar Mont Dauphin
in
P
het Durancedal.
Montez, Lola, danseres, geb. in 1820 te MontroseSchotland ; doorreisde
een groot
deel Nan
)
g
Euro a en veroorzaakte vele duels ; werd in 1846
Europ
Lodewijk I, op
Weenen de minnares van Lodewijk
o
wien zij grooten invloed kreeg, zoodat de vorst
zelfs een ministerie ontsloe g dat weigerde haar
te naturaliseeren, tenslotte toch 11 Febr. 1848
uit het land verwezen ) • trad in 1852 weer als
danseres op
P in Amerika in door haar geschreven
g
stukken ) ontleend aan haar avonturen in Beieren;) stierf in armoede te New-York )30 Juni 1861.
Montezuma) laatste heerscher in Mexico (1502
—19) vóór de verovering
P J) geb.
^
^ door Spanje;
omstr. 1480;) in 1520 door een steenworpP doodezijner
lijk
gewond bij
zijner onderdanen;)
P
J een opstand
J gewond
nakomelinge
en van zijn
zijnweduwe, die achtereenens met drie Castiliaansche edellieden trouwvan M.g randes van
den) werden als graven
g
Spanje
in 1836).
g
l J (uitgestorven

1574
Montferrat, vroeger markgraafschap,
Montferrat
^
P)
hertogdom, tussehen Piëmont, Milaan en Genua;
in 1703 behoorende tot het koninkrijkSardinië;)
2750 K.M2. )• hoofdst. Casale;
) behoort nu tot de
prov. Turin.
P
J
gem. in het Z.W. der prov. Utrecht,
Montfoort,
1819 inw.
N.W. van
gem. in Limburg,
Montfort,
g)
^ g
Echt) 1066 inw.
Simon van,g raaf van Leicester
Montfort
s
g eb. in 1206 in Frankrijk,trad in 1229 in dienst
en huwde
van koning
^ H endrik III van Engeland
g
diens zuster )• stelde zich aan het hoofd der onkoning 14 Mei
tevreden baronnen) versloe ag den koning
1264 en nam hem bij
^
a ) grond) Lewes gevangen;
vestte als reent
enprotector
in 1265 den
g
P
parlementairen regeeringsvorm in Engeland,
prins Eduard van Wales 4 Aug.
sneuvelde tegen
tegenP
^
1265 bijJ
Mont-Genèvre^ bergpas
J
gP tusschen de Grajische
en de Cottische Alen
P ;• verbindt de dalen van
de Dora Riparia
en de Durance;) 1854 M.
P
Jacques
Etienne,
geb. 7 Jan. 1745
Montgolfier,
,g
q
9
^
te Vidalon-lès-Annonay
Y (dep.
P Ardèche) • nam
met zijn
van
PP
J broeder (z. h. o.) de papierfabriek
zin vader over en vond met hem samen het
zij
luchtschip
P met verwarmde lucht uit,
genoemd
e robeerd 5
Mont
f ièreg
) het eerst gP
9 of
Juni 1783 )• gest.
gest. 2 Aug.
g 1799 te Servières. -geb. in 1740
Michel M.
Zijn broeder Joseph
Zijn
,g
p
ook nog
nog het valte Vidalon-les-Annonay,
tp)
scherm uit (in 1784) )g
; est. 26 Juni 1810 te
Balaruc-les-Bains.
Montgomery, E n g. ^graafsch. in Wales,) 2064
K.M2., 62 000 inw. — H oof dst. M. 1000 inw.
Montgomery, hoofdst. van den staat Alabama,
Alabama,
in het Z.O. der Ver. Staten, aan de )
38 000 jaw. ;• katoenhandel.
Montgomery, Florence, Eng. romanschrijfster,
geb.
17 Jan. 1843;• woont te Londen; vooral beg
kend als schrijfster
van Misunderstood".
J
)^
Robert
Monthyon,
Month
on of Montyon, Jean Baptiste
^
Avget
baron de, Fr.philanthroop,
P)geb.
g 23 Dec.
P
.
in 1780 met den
17 3 3 te ParisJ)emigreerde
ag
graaf
graa van Artois als diens kanselier naar Engeland;• keerde in 1815 te Parijs
Jjs terug;
g^ aid. bg est .
29 Dec. 1820; bestemde zijn aanzienlijk vermogen voor liefdadige doeleinden; het meest bed rï s
kend door den door hem in agestelden deugPJ
Prix M. welke door de Fr. academie wordt
toegekend aan werken, die deugd en goede zeden
bevorderen.
n -'-sur-Sambre, stad in
Monti9 nies- Monti^yi
de Belg. P
prov. Henegouwen,
g
) aan de Sambre,)
22 212 inw. •) hoogovens.
g
naam van
Monti noso Gravin,
Montignoso,
g
^ aangenomen
aartsherto
g in Louise van Oostenrijk
^jk T oscane ,
gemalin
van
sinds 11 Febr. 1903escheiden
g
g
Frederik August
III van Saksen;
9
) in 1907geToselli(van hemgehuwd met den It. zanger
^
scheiden in 1911).
dorp
Monti
9
P in Lotharin9 Yn^ D. Monteningen,

MONTIGNY—MOOREN.
en ten Z. van Metz, 14
000 inw. ; fbisscho PPegen,
f
lijk gymnasium.
SY
in de W.-Sp.
prov. Badajoz,
Montijo, stad
^f
P
P
aan de Guadiana tusschen Bajadoz enf
Merida,
7600 inw. f • oud slot,f het stamhuis der graven
8
van M., waarvan de Fr. ex-keizerin Eugénie
9
(z. a.) afstamt.
Montjuich, citadel van Barcelona.
Allier in het
Mo ntI ^
u o^n stad in het depart.
P
midd. van Frankrijk,aan de Cher, 34 000 inw. ;>
ijzeren staalfabrieken,f metaalgieterijen; leven)
dige
b handel.
in het N. van Parijs,
o
Montmartre, wijk
Jf op
J
een hoogte
^ ^
g gelegen.
SeineMontmorency,
P
Y^ stad in het Fr. depart.
et-Oisef 15 K.M,. ten N. van Parijs,
Jf 7100 inw. f
; • in het nabijzomerverblijf
der Parijzenaars
J•
J
J
gelegen
landhuis de Eremita9 e schreef Rousseau
^ b
„NouvelleHéloise".
zijn Emile" en de Nouvelle
„Emile"
Cordova, aan
Montoro,^ stad in de Z.-Sp.prov.
PP
de Guadalquivir,
f ten 0. van Cordova, f15 000 inw.
q
berg" vulkaan opP het eil.
Mont-Pelé ff kale berg"),
1350 M.;; 8 Mei 1902 hevige uitMartinique fg
barstinbf
g waarbijJ de stad St.-Pierre met 30 000
inw. werd verwoest;f door vormverandering^ thans
1479 M.
hoofdsi. van het Fr. depart.
HéMontpellier,
P
^
P
rault 11 K.M. van de Middell. Zee, f80 000 inw. f
(1364);
hoog eschool 1289^ ; dom St.-Pierre 1364
triomfboog (Porte Du Peyrou,
^ f 1691 ;sterreni Jn en
wacht;
f fabr. van chemicaliën,f brandewijn
kaarsen. — Van 1134-1258 werden hier zeven
provinc. conciliën ggehouden;
g
P
^ 21 Oct. 1622 gaf
de stad,f hoofdzetel der Hugenooten,
zich over.
^
Mont-Perdu een top
Mont-Perdu,
P der Pyreneeën ten Z.
Tan den Pic du Midi op
PSP. bodem, 3352 M.;
vormt met den Cylindro
(3327 M. en den Pic
Y
degroep
ff
de Ramond (3253 M.
deroe Las
Tres Socellas"De
ff Drie Zusters").
Quebec,f de
Montreal, stad in de Canad.rov.
P
belangrijkste
en volkriJ kste in Br.-N.-Am., aan
^J
den mond der Ottawa in de St.-Laurensriv.;f
463 000 inw. i• Protest. hoogeschool,
f haven,f midb
van den Canad. handel,
delpunt
^ inz. van den
P
handel inlteri'en
PeJ • van 1843-49 zetel der
regeerieg.
Montreuil-sous-Bois, stad in het Fr. depart.
P
Seine, 0. voorstad van Parijs
J niet ver van Vin• orceleinf abr. tuinbouw.
cennesf 43 000 inw. ^P
in het Zwits. kanMontreux,^ herstellingsoord
g
ton Waadtlandf aan den r. oever van het Meer
van Genève,
P Le Chatelard
f best. uit de dorpen
(13 000 inw. Les Planthee
(7000 inw. en VeyY
taux (1000 inw. en talrijke
bg
J verstrooid liggende
gehuchten (w.o. Clarens,, Vernex,f Glion,f Terrig
tet • mineraalbad; wijnbouw;
f druk vreemdelinJ
J aars
g enverkeer (soms 40 000 's jaars).
stad in het Schotsche raafsch.
Montrose,
g
^
Forfarf aan den mond der South Esk in de
Noordzee
f 11000 inw.
Montrouge,
J^ aan de
9f Z. voorstad van Parijs,
Bièvref 23 000 inw.
dl
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Mont-Saint-Amand. Zie Sint-Amandsber9.
BraMont-Saint-Jean,: dorp
P in de Belg. prov.
P

slag
g van
bantf waarnaar de Franschen den sla
Waterloo (18 Juni 1815) noemen. In de nabijheidopgeworpen heuvel 45 M.f met een uit
veroverd Fr. geschut gegoten leeuw.
ber
Z^
Montserrat
g " . 1) S .P rotsgeb.,
g f
de rov.
1237 M.,
prov.Catalonië met het BenedietiJ nerklooster Nostra Senora de M. (in 880
(z. a.)
van Loyola
gebouwd), waar 1Ignatius
y
9
langen
verblijf hield. -- 2) Een der Eng.
g tijd
J^
Kl. Antillen Eil. boven den Wind vulkanisch
f
g,
eil. ten N. van Guadeloupe,
P f tot 914 M. hoog,
hoofdpl
1.
met Redonda 84 K.M2.f 13 000 inw. ;f hoofd
Ymouthf 1500 inw.
gem. in de Belg.
Mont-sur-Marchienne,
, g
g prov.
P
Hene ouwen ten Z.W. van Charleroi, 9389
inw.
Henegouwen,
^
f
steenkolenmijnen,
^
J f steengroeven.
Mont-Valérien,^ heuvel ten W. van Parijs,
Jf met
sterk fort.
Milaan,f 53 000
Monza,
^ stad in de It. prov.
P
inw. f; voorm. residentie der Lombard. koningen;
g f
in den Dom van St. Johannes hangt de IJzeren
Kroonf waarmede dezen en later Karel de Groote,
de meeste D. koningen,
^Napoleon I(1805) en
Ferdinand I van Oostenrijk(1838) tot koningen
g
zijngekroond.
van Lombardije
g
Jzijn
gem. in de N. punt
van
Mook en Middelaar,
P
f g
Limburg,an
de Maas, ^ 1580 inw. •f omvat de
g
doren
P van dien naam.
van LimMookerheide,^ vlakte op
P de grenzen
g
bur^en Gelderland ;f hier leden de nederlaag
g en
sneuvelden
f 14 AP r. 1574 de broeders van
Willem van Oranje,
7 Lodewijk
^ en Hendrik van
de Spanja
Nassau, tegen
P Jarden onder d' Avila.
^
gem. in Z.-Holland, ten Z.W.
Moordrecht,
^
g
van Gouda,
f aan den IJsel,f 2437 inw.
geb. 28 Mei
Thomas,
Moore,
fg
^ dichter,
^
^Eng.
26 Febr. 1852 te SloPerton1779 te ublin f gest..
^
Irish meCottage
b (Wiltshire); voorn. werken „Irish
lodies"1813-34 het
Lalla
ff
f Oostersch gedicht
g
Rookh"1817 fde roman The
„The
Epicurean"
P
(1827);f geschiedk.
werken „History
g
ff
Y of Ireland"
(4 din. 1835) e. a.
gemengd volk in de steden van N.Mooren,f gemeng
W.-Afrika in Marokko,
W.-Afrika,
en Tunis;^ aff Algiers
g
stammeunen
van de Arabieren en Berbers,: in
g
zeden enebruiken
grootendeels
overeenkomend
^
g
met andere Mohammed. volken. Zij
J hebben een
gebronsde
kleur,
f grooie levendige
ge
f zwart haar,
g
gestalte. In de
oogen,
rijzige
g f edelen gang
g engg
7e eeuw weken zij
J voor de Saracenen Arabieren tern^ naar het eber
te en noemden
^ g
zich BerbersAmazugg
hen . In Spanje af men
den naam M. aan de Arabieren
f die in 711 uit
Afrika Spanje
Deze brachten
^
P J binnendrongen.
daar kunst en wetenschapooral
dicht- en
Pf
bouwkunst totrooten bloei.g
Door de verovering
van Granada maakte Ferdinand de Katholieke
in 1492 aan hun heerscha
PPJi een einde. De
meesten omhelsden als Morisco's het Christendom en bleven in Spanje.
Onder Philips
^ II en
P J
17
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Philips
zij echter gedwongen,
g ^ naar
p 111 werden zij
g
Afrika terug te keergin.
. prov. W.-Vlaanin de Belg.
Moorsiede,
g
, gem.
gP
deren ten Z.W. van Roeselaere, 7623 inw.
kant- en linnen-industrie.
en
Mor of Moro,
P
, Antonie,
^ Ned. portrethistorieschilder der 16e eeuw; geb. te Utrecht
in 1512 ; te AntwerPen g
tijdelijk
J
J ook te Rome
werkend;^g
gest. te Antwer
Antwerpen
en in 1577 ; hofschilder van Karel V ,• het museum te Madrid bevat
vele zijner
schilderijen.
schilderijen
J
Zie op
P Gletschers.
vorm van zwakhoofdigheid.,
Moral insanit
nbaart in het ontbreken van modie zich oPe
reele (ethische) bgevoelens en begrippen; vaak
verezeld
van grootheidswaanzin;
g
vergezeld
g
^ meest aang eboren ontstaat
ook door hersenschudding,
b1
drankzucht, enz.
Morava. 1) R.-ziJriv. van den Donau, ontstaat
uit de Z.- of Bul9.-M. en de W.- of SServ.-M.;•
van CuPri'a
J af bevaarbaar •; 335 K.M. l^^. mondt
met 2 armen bij
J Doebrovitza en (als Jesava)
M.,
bij
J Semendria uit. — 2) De Serv. k reits M.
aan de Midden-M., 2900 K.M2. 207 000 inw.
hoofdst. Cuprija.
PJ
, markg raafsch.
Moravië
^ kroonland van het
Cisleithaansche deel der Oostenr.-Hong. monarchie, 22 222 K.M2. 2 622 000 meerend. Kath.
inw. van Bohemenescheiden
door de Boh.g
van Silezië door de Moray.
Moray. hoogten,
g
Gesenke en van Hongarijedoor de Kar Paten • in
het Z. vruchtbaar laagland; voornaamste riv. de
March; bloeiende landbouw en veeteelt;^ belangMarch;
gin de hoofdst. Brnnn en de
rijkemijn-industrie,
bergstreken veel industrieweveri)
J en ; de rondwet dateert van 26 Febr. 1861 ; er is een Landdagvan 100 leden; naar
den Oostenr. Rijksraad
^
zendt M. 49 afgev. • aan het hoofd der landsregeerinsb staat de stadhouder te Briinn •^ landskleuren roodengoud
enoud. — M. kwam in 1526
Bohemen aan Oostenrijk
J^ is sinds 1849 een
kroonland.
Moravische Broeders. Zie Broedergemeente.
9
trechtervormige
Moray
Firth,
g zeeboezem der
,
Y
Noordzee aan de N.-O.-kust van Schotland;
door het Caledonisch Kan. met den Atl. Oceaan
verbonden.
Frankrij (in
Morbihan,^dep.
P in het W. van Frankrijk
Z. van Bretagne),7093 K.M 2. 578 000 inw.;
hoofdst. Vannes aan de Z.-kust van Bretagne.
Mordwinen, Russ. Mordwa,
Mor
, volksstam in
Europ.-Rusland,
g, tot de
P
^ aan de Midden-Wolga,
roe der Wo a-Buigb . Finnen behoorend;^ong.
groep
g
1 mill. zielen.
Morea, sinds de 13e eeuw naam voor het Gr.
geheeten
schiereil. dat oudt. de Peloponnesus
p
g
werd.
f geb
geb. 14
Moreau,
, Fr. generaal,
, Jean Victor,
g
1763 te Morlaig Bretag ne ; voerde het
bevel in 1795 in de Nederlanden, in 1796 en
1797 aan den Rijn, in 1798>
en 1799 in Italië,
na den staatsgreep
PP
g P van 18 Brumaire opperbev.h.

zegevieren
van het Ri'nle
er ^streed in 1800 zegevierend
J g
Oostenrijkers
de Oostenrijkers (beslissende overwinningg
bij
J Hohenlinden 3 Dec.). Onder beschuldiging
gg
van hoogverraad
15 Febr. 1804 ggevangen
g
^ genomen en door Bonaparte
verbannen,
1 verbleef hijJ
p
tot 1813 in Amerika,> streed toen,>op
P uitnoodiging
in van den keizer van Rusland,^ tegen
Napopo
b
leon werd bij
zwaargeg
J Dresden 27 Aug.
wond en stierf 2 Set.
P d.a.v. te Laun (Bohemen).
Valladolid de Michoacan
Morelia
, vroeger
g
hoofdst. van den Z.-Mexic. staat Michoacan,
39 000 inw. ;^ katoenspinnerijen,
P
J ^ tabaksfabrieken r
ooftbouw.
ubl.
Morelos,
^ staat in het binnenland der re P
Mexico, 7082 K.M 2 . 180 000 inw. ; hoofdst. Cugt de stad M. r
ernavaca; 130 K.M. ten Z.O. li
ligt
6300 inw.> ; suikerriet, koffie, mais en rijst;
J^
zilvermijnen.
J
(330 H.A. r
Moresnet,^ klein neutraal gebied
g
aan de Be
grens
bij
g
J Aken,
^ met de eenige
g
gemeente Neutraal-M. of Kelmis, 3400 inw. en
g
de beroemdealmei-mijn
galmei-mijn Altenberg
g Vieille
daarbijr P uis.-M. (ong.
Montane
. Dicht daarbij
g 600
bg
(ong.
inw. en Belg.-M.
9
g 1200 inw.) en Bleyberg
Y g
met lood- en zinkmijnen.
Het gebied
werd in
^
1816evormd
en tot 1841 door Pruisen en
g
België
bestuurd;
tijd
g gemeensch.
g
^ sinds dien tijd
eigen
g bestuur.
geb.
Morgan,
Mor
9 ^ John Pierppont, A mer. bankier,,g
17 Apr.
P 1837 te Hartford (Connecticut);^ yest' de zich in 1871 te New-York; stichter en
organisator
van reusachtige
g trusts : in 1901 de
g
ïiJjzer- en staaltrust,
^ in 1902 de intern. schee P rt 1913 te Rome.
gest. 31 M.
vaarttrust ,g
R.
huwelij
Morganatisch
Mor
huwelijk(van het middel-lat.
9
met de
morganatica,
anatica „morgengave"), huwelijk
J
linkerhand
, echt beneden den stand waarin de
vrouw van mindereeboorte
is dan de man, en
g
zij
J en haar kinderen van de standsvoorrechten
des mans en de volle erfelijke
J uitJ rechten zijn
hooen
^ alleen aan vorstenhuizen en hoogen,
g esloten;
toegestaan.
Morgarten,
g aan den 0.-oever van
g
9
^ berghelling
het Aegeri-meer,
^ in het Zwits. kanton Zug;
g 15
^
Nov. 1315 werden hier door de woudsteden
Schwyz,
J
Y1 Uri en Unterwalden de Oostenrijkers
verslagen; 2 Mei 1798
onder aartsherto g Leopold
p
de Franschen door de Zwitsers.
Parij
openbaar likhuis
Morgue,
J
^ inz. dat te Parijs
9 , P
lijke van on de gevonden
lijken
1907),^
g
ter herkenning
g werden tenP
toongesteld.
b
geb. 8 Sept.
Eduard D. dichter,^g
Miirike
, Eduard,
P 1804
te Ludwi^ sburg ^; van 1834-43 pastoor
te CleP
vei sulzbaeh in Wiirttemberg ; van 1851-66 leeraar
st
gest. 4 Juni 1875; vooral als
te Stuttgart;
^ ^ ald. ge
lyrisch
schrijver
schrijver belangrijk
gJ (roman »Maler NolY
ten" 1832).
Morioka, hoofdst. van den Jap.
P ken Iwate in
het N. van Nippon,
J
PP > 33 000 inw. ; wol- en ijzerindustrie • in de nabijheid
de ko erertsmi'nen
P
J
J
van Osarisawa.
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van de opium,
in kleine, vierkante, >kleurlooze
Morisco's. Zie Mooren.
P
gem. in de Belg.
prov. Hens^ou- zuilen kristalliseerend, bitter van smaak, narMorlanwelz,
gP
^ g

wen ten W. van Charleroi 8318 inw. ; steenkolenmijnen,
Jg
kolenmijnen ijzergieterijen.
J
stad in het graafsch.
Yorkshire (West
Morley,
g
Ya
Riding)
in het N. van Engeland,
Ridin
g
^bi'J Leeds,
24 000 inw. ; kolenmijnen
en steengroeven,
weefJ
^
industrie.
Mormeldier. Zie Marmot.
Mormonen Eng. Latter-Day-Saints,
,» Heiliy
sects gesticht
g en der laatste dagen"),
g
^ godsd.
gsecte
1830 door Joseph
Smith
(geb.
23 Dec. 1805
p
^
te Sharon in den N.-Am. staat Vermont, vermoord 27 Juli 1844 te Carthago in Illinois),die
zooggenaamd door de hulp
g in 1827
A van een engel
een inouden
platen
gegrift
vond en
g
P
gg geschrift
g
dit in 1830 als bijbel
der M. The
Book of
J
»
Mormon" (in waarheid een door den PresbYteriaanschenredikant
Spaulding
p
9 omstr. 1812 in
A
geschreven
geschiedkundigen
bijbeltaal
g roman)
g
g
uitgaf. Uit hung
eerste nederzettingen verdreven,,
Bri ham
stichtten de M. onder Smith's opvolger Brigha
Young in 1848 aan het Zoutmeer Nieuw-Jeruzalem (Salt Lake City.
Y, a.) en koloniseerden het
land metoed
Hun staat, ^een deel van
^ gevolg.
g
den staat Utah, ^is een theocratisch gemeenebest
g
met een onbeperkt
heerschender Ppresident teP
dood in 1877
gelijkP
profeet,^ sedert Young's
q
W
Woodruff,
John
Taylor, daarna John Wilford
n,
in 1898 Lorenzo Snow gest. in 1091^ daarna
Jos. F. Smith, neef van den stichter) aan het
hoofd,
> 12 apostelen
> enz. >• hun leer
> 2 raden,
P
algemeen
wijkt
in wezen zeer ver af van het algemeene
J
geloof der Christenheid,^ de veelwijverij
veelwijverij (sedert
1851) als dogma
ingesteld,
^ werd door de wetg
g
eving der Ver. Staten vanaf 1887 verboden.
g
Aantal M. in Utah omstr. 260 000; in heteheel
g
een half millioen (in Nederland en Bel bgië samen
ong. 1600).
Louis Josèphe, herMorn
9
Y^ Charles Auguste
geb. 23 Oct. 1811, buito
g van, Fr. staatsman,>g
tenechteli'ke
zoon van koningin
Hortense en
g
J
graaf
raaf Flahault de la Billarderie, door graaf
g
M
geadopteerd; in nauwe betrekking
Morny
g tot
zijn
III staand,^ was hijJ
p
J halfbroeder Napoleon
de hoofdaanlegger
gg van diens staatsgreep
g P(2 Dec.
1851),werd in 1854resident
van het wetgeP
vend lichaam, van 1856-57ezant
te Petersg
Best. 10 Mrt. 1865.
bur
g^ gest
. M. de la Frontera, stad
in derov.
P Sevilla,^ in het Z.W.
van SPanJ^
e oAeen steile kalkrots
aan den voet der Sierra de M.,
aan de Guadaira, 14 000 inw.
Ovidius een
Morpheus,
^ volgens
g
p
zoon van denod
des slaas
g
P H ypnos), een soort droomgod; wordt
voorgesteld
als een gevleugelde
^
g
g
grijsaard met een hoorn des overvloeds.
990.
in 1805 door SerturMorphine,
p
alkaloïde Morpheus.
ner ontdekt,
P
^ belangrijkst
gJ

cotisch vergif, in kleine hoeveelheden kalmeerend slaapwekkend,
pijnstillendgeP en AJ
^ krampP
neesmiddel inrootere
dosis (soms reeds bijJ
g
0,1
> tot 0 >2 G. door verlamming
g van het eentraal zenuwstelsel doodeli'k werkend. In de artseni'men
kunde komt zoutzure M. voor morgJ
t
p hinum hydrochloricum . Aanhoudend M.-gebruik.
^
leidt tot chronische M.-vergiftiging
g ^ g Morphinisverslapping
vermagering,versla
in en
me),die algemeene
^
vernietiging
^ g van het zenuwstelsel tengevolge
^ b
heeft. Bij
J acute M.-vergiftiging dienen sterke
koffie, tannine, atropine
atro ine en caffeine als tegeng
gif, daarnaast worden ook braakmiddelen aang ewend.
Morra, meer in het Z.W. van Friesland, verbonden met het ten N. ervanele
g Fluesseng en
'meer.
Morris, William Eng. dichter, geb. in 1834
bij
J Londen,^ ook
teekenaar,
bgest.
3 Oct. 1896, een
voorman derraeP
Raffaëlietische
school^ ; schreefgedichten en werken op
P kunstgebied. HijJ was ook
werkzaam op
P het
gebied der kunstnijverheid
en der
J
boekdrukkunst
te
(drukkerijJ
Kelmscott, in 1888
opgericht).
991. Morris.
Morristown,
plaats in den
het N.O.
der Ver. Staten,
staat New-Yersey,
>
11 000 inw.; zomerverblïJven.
in het Deensch
Mors,, eiland in de Limfjord,
J
ambt Thisted(Jutland),361 K.M 2. 18 000 inw.
hoofdst. NYJ
k' iibing.
Mors Moers, stad in het Pruis. reg.-distr.
g
DüsseldorfRiJP
n rov. 23 000 inw.; industrie.
Morse,
, Samuel Finley
a
y Breese, Am. geleerde,
verdiensteliJ k voor de invoering
g der electroma g netische tel
ra Phie (1837),^ eb.
P 1791
g 27 Apr.
eg
te Charlestown(Massachusetts),werd in 1858
hoogl.
^^st. 2 Apr.
g te Newhaven,
P 1872 te NewM.-alphabet,
York. Het door hem uitgedachte
p
g
uitunten
en strepen
Pe bestaand, ^wordt nogg veel
P
gebruikt (zie op
9 ra
p hie evenzoo verbeg
P T els
M.-toestel.
terd het door hem uitgevonden
g
Tambow, in
Tambov
ank
ors
M
s ^ s tad in het gouvern.
g
Midd.-Rusland ten Z.O. van Moskou 30
a 000 inw.

I

Casimir
Mortier,
p
^ Edouard Adolphe

JoBep
' he,

geb. 13 Febr.
hertog van Treviso, Fr. maarschalk,^g
1768 te Gateau -Cambresis onderscheidde zich
in de veldtochten van 1792-96, werd in 1804
maarschalk, bezette in 1806 Hessen, Hannover
en de Hanzesteden, werd in 1808 hertog, voerde
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het bevel over het 5e legercorps
o
P in Spanje,
overwon bij
J Gebora (19 Febr. 1811),nam deel
aan den veldtocht naar Rusland, or aniseerde
de
g
Jonge
g Garde,, waarmede hij
J zich bijJ Grossgórschen Dresden,
> Leipzig
P^en Hanau onderscheidde,,
was van 1834-35 min. van oorlog,
gedood
g,
g
door de helsche machine van Fiesehi(z. a.) 28
Juli 1835.
Antwerpen,
Mortsel,
, g ent. in de Belg.
g prov.
P
P ,
ten Z.O. van Antwerpen,
P > 6291 inw. •> industrie.
More,
Morus,> Sir Thomas, eigel.
g
^ Eng.
g staatsman en humanist,
geb. 7 Febr. 1478
te Londen, onder
Hendrik VIII lordkanselier, legde,
,
toen deze met de
R.-Kath. kerk brak,
zijn
zij ambten neder,
wegens
het
g
wei eren om den
weigere
suprematie-eed
af
P
te leggen
6 Juli
gg
1535
onthoofd,• be992. Morns.
bekend door zijn
^, Utopia
P ,de eerste
staatsroman waarin een ideale communistische
eilanden-staat wordt beschreven, en als de eerste
goede Eng.
J
g prozaschrijver.
P
g
Mos. Zie Mossen.
Mosa, de Lat. naam voor de Maas.
„plaatsdes
Moskee(van het Ar. mesds 7laats
gebeds"),Mohammed. bedehuis, waarnaast zich
gewoonlijk
een of meer minarets (z. a.) bevin^
J
den,
verbonden met een voorhof,, in het
e , meestal
ee
midden waarvan een bron is voor deodsdieng
stige afwasschi p gen • binnen in de M. bevindt
waar Mekka ligt
zich naar de zijde,
^g,een wand
met een versierde kast(kebla of kibla waarin
eense
g
g
gg en waarheen de geloovigen
g korans liggen
moeten richten en
onder het bidden de oogera
a
in het Z.O. deel bevindt zich de minbar(kansel).
gouvern. in het midd. van EuroP .Moskou,
, g
Rusland, tot Groot-Rusland behoorend, middelP unt van het Moskousch steenkolenbekken in
,
het stroomgebied
der Moskwa en Klasma
g
J
33 304 K.M2. 3 215 000 inw.; textiel-, metaalen ook huis-industrie. — De hoofdst. M. Russ.
Moskwa hoofd- en kroningsstad van Rusland,
aan de Moskwa,, zetel van een gouv.-gen.,
een
g
g
ggouverneur en van den commandant van het
inw. • bestaat uit 5
mil. distr. M., 1
wijken,
waarvan de oudste, het Kremlin (zie
J
het frontispice
bij de M alleen maar kerken,>
J
meer bevat en een
b
P aleizen en staatsgebouwen
menigte
voorsteden; omstr. 600 kerken en kag
ellen universiteit (gesticht
in 1755), Rumpellen,
g
schilderijenJ
J
^ Tretjakowsch
^'anzewsch museum,
stad en eerste fabrieksst. van
museum; rijkste
Rusland,
el 1. van den Europ.-Aziat.
P
, hoofdstaPP
,
overlandhandel. — M. werd vóór 1147esticht
g
was van 1328-1712 residentie der Russ.rootg

vorsten en czaren^g
• rooie brand 14-21 Sept.
P
1812, volgende
1812
op
g
P de bezetting
g van M. door het
Fr. leer,
g,dat den 19en weder aftrok.
der Oka in het Russ. gouv.
Moskwa,^ 1. zijriv.
J
g
Moskou, 460 K.M. lapg,bevaarbaar van de stad
Moskou af. Slag
9 van Bo9 aan de M.(ook Slag
rodino , 7 Sept. 1812 tusschen de Russen Koetoesoes en de Franschen. (Zie ook op
e.
P. y
Mosoel Mossoel hoofdst. van het T.-Mesootamisch vilajet
K.M2., 351 000
K.M2.
M.(91
P
1
inw.),aan den Tigris, 80 000 inw.; industrie
mousseline en handel,
, thans zeer achteruitgegaan; toch is M. nogghet middelpunt
van den
P
handel tusschen W.-Azië, N.-Perzië en Armenië; hoofdartikelalnoten.
Te
Tegenover
genover M. liggen
g
g^
de ruïnen van Ninive.
kuststreek
Mosquito-kust,
q
^ vlakke,^ ongezonde
g
in Midd.-Amerika, aan de Carib. Zee; ,bewoners
zijn
Indianen en Mobq uitos(kleurlingen
uuit
J
g
Indianen en Negers
•
Negers);behoort
thans tot Honduras en Nicaragua. Voor de M. strekt zich een
ondiepte
uit,
Hoofd 1. BlueHoofdpl
^
P
, de Mosquito-bank.
In de 17e eeuw was de M. de voorn.
verblijfpl1. der Boekaniers.
verblijf
havenst. in de Port. kolonie Anaan de Kl. Vischbaai, 4500
inw.
^
g ola(W.-Afrika),
Mossel, Jacob, gouv.-gen. van Ned.-O.-Indië
ging
gin 1720
g eb. 28 Nov. 1704 te Enkhuizen, g
naar Indië werd ambtenaar der 0.4.-Compagnie
te Nega Patnam ^ klom in 1743 op
aa van
P tot Raad
Indië en werd in 1750 totouv.en.
g ' benoemd;,
g
gest. in Mei 1761 te Batavia. Onder zijn
g
Jj bestuur werd het rijk
in
J van Mataram gesplitst
gP
de rijken
Soerakarta en Djokjakarta.
]^
J
KaapP de Goede
Mosselbaai^ divisie der prov.
P
Hoop
P van de Unie van Z.-Afrika, aan den Ind.
Oceaan,
Mossel, ggenoemd naar de daar liggende
gge
baai
, 1831 K.M2 ., 11 000 inw. De hoofdst. M.
of Aliwal-South, 4200 inw.
Mosselen, Plaatkieuwige Weekdieren Lamellibranchiata klasse der Weekdieren(Mollusea)
zijdelings
met zij
delin s samengedrukt,
, bilateraal-s Ymme^
trisch lichaam
, zonder ko
P, met een aan beide
zijden
ver van den rug
afhangenden mantel,, die
J
g afhangenden
een tweeschalige
P afzondert. Het meen kalkschelp
rendeel der M. zijn
zij komen o. m.
J zeebewoners,,J
voor in de Wadden en vooral in de Zeeuwsche
stroomen, waar de mosselvisscherij druk wordt
De M. worden daar ook gekweekt
• a
op
perceelen. In 1913
P aan de visschers verpachte
P^ Pe
werden ruim 44 mill. K.G. M. gevischtoPbreng st ruim 750 000 ^gld de
smakelijkste
in
,
J
de beide laatste maanden des 'aars.
J
Br
ta , g rooie afd. der SporeMossen
y oh
^ y
p ore
planten Cr
, verdeeld in Blad-M.
p
^pto
9 amen
Musci dieoed
g herkenbare stengels
g en bladeren hebben (deze laatste meestal in een spiraal
P
gerangschikt) en sporedoosjes
met buikes
PJ
J • en
Lever-M.He^ aticae die bladvormig
g zij
zijn of
•
stengel
met 2 rijen
rijen van blaadjes
blaadjes hebben;^
g
sporedoosjes
zonder huikje.
De M. verschillen
J
J
P
van de hoogere
planten door het ontbreken van
g P
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vaatbundels en wortels delant'es
J^ even ] zijn,
P
als de wieren en de zwammen, eenvoudig
g uit
cellen samengesteld
en heeten daarom celsporep ore
g
planten, in tegenst.
tegenst tot de varens, die vaatp
oreplanten heeten) en door haar eigenaardige
?^
manier van voortplanten.
Wanneer in Mei en
P
Juni het M. bloeit" bevatten de mosbloemen"
langwerpige, heldere
blaasjes, de antheriën of
J
mann. organen,
waaruit zich, wanneer zij
zij met
h
water in aanraking
g komen, de zwermeellen
8^ermatozoieden verspreiden.
— AndereplanP
P
ten hebben dan fleschvormi
ge vrouw. organen
fleschvormige
g
arche9onieën , die elk een eicel bevatten.
^ Deze
aan aan een punt
open,
gaan
zwermeellen beP
P en
vruchten de eicel en er ontstaat een gesteeld
b
sPoredoos
J ^e dat een kapje
J van gele,
^
PJ (huik je)
witachtig e stof heeft en vol groene
sporen
zit.
g
P
Deze worden door den wind meegedra
b cri en en
ontkiemen met een kiemdraadje
J dat zich ontwikkelt tot een voorkiem, waaruit dan weer een
M.-plantje groeit.
roeit.
Bi' de Lever-M.
heeft de beever
Bij
vruchting
op ongeveer
dezelfde
wijzeplaats,
b
P
^P
geen huikje.
doch de spot
1 edoosjes
] hebben geen
J
Riosics arwrz1 liaeenst. in het Fr. dep.
P Oran
in het W. van Algiers, aan de Golf v. Arzeu van
de Middell. Zee,> 23 000 inw. •>P
paardenmarkten.
Mostar, hoofdst. van de Herzegowina, aan de
Narenta,> 16 000 inw. • tabaks-ind. en wapenfabr.
P
zwarte en witte
plantengeslachten
Mosterd
^
:P
M, uit de familie der Kruisbloemi9 en. De breiachtige tafel-M. wordt bereid uit de zaden van
beide soorten, vermengd
^ met azijn,
J^ most,a zuren
wijn
J of water en met aromatische stoffen. Gele
of witte M. wordt ook in ons land wel verrijken bodem ontwikkelt het gewas
bouwd. Op
Prijken
g
zich buitengewoon
buitengewoon (men denke aan de gelijkenis
gJ
van het M.-zaad); alsroen
voeder
voedergewa
gewas
verg
leveren 20-25 K.G. zaaizaader
P H.A.
een opbrengst van 22 500 en meer K.G. gewas
oP.
g
Lanark in
Motherwell, stad in het raafsch.
g
het Z. van Schotland,> 40 000 inw. ; ijzerijzer- en
• steenkolenmijnen.
J
Motle John Lothro N.-Am.eschiedschri'ver, geb.
15 Apr.
g
P 1814 te Dorchester Massachusetts 1861-67 Am. gezant te
Weenen,
a
1869-71 te Londen;^g
gest. 29 Mei 1877 bijJ Dorchester in Engeland;
Engeland;
zijn
zijn hoofdwerken: »The
rise of the Dutch republic",
>» Histor
P
Y of the
United Netherlands"(1860-68),The life and
death of Johan van Oldenbarneveld" (1873),
behooren tot het beste wat over de geschiedenis
van ons land (van het be
begin
gin van den opstand
P
tegen Spanje
van Dordt)
P J tot aan de Synode
Y
geschreven
is. M. was door de Leidsche univerg
siteit honoris causa tot doctor ge
^ Promoveerd.
Granada,^ in het Z.O.
Motril,} stad in de prov.
P
van Spanje, aan de>
Middell. Zee, 19 000 inw.
rijk familie
Motten Tineidae aan soorten rijke
Flinders met borstelvormige voelhorens,
s
smalle, gewoonlijk
spits toeloopende,
geplooide
g
Pe ^gP
J P
vleugels;
hebben meest 16 pooten
en
P
^ ^ de rupsen
P
wonen in zelf g
es Poenen zakvormige
^ hulsels of
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vele tezamen inrootere
spinsels.
De kleeren^
P
of p els-M. hebben een dicht wolligg behaarden ,
Het
roodachtig
kop engJo
rï s gele vleugels.
^ ggelen
g
P
ru
rupsje
1 wolf ] brengt
g den winter door inPepelswerk,
len stoffen, trien
JP kussens enz. en richt daar
ggroote schade aan. Middelen ter bestrijding
J ^ zijn:
J
herhaaldelijk
uitkloppen
en luchten en sterk
J
PP
riekende stoffeninsectenpoeder kamfer, terwas
enti'nolie
enz.). Men heeft verder no ^g was-,
P
J
koren-, tapijt-,
haar-M. e. a. soorten.
p^
eigen
Motur0
^ beweging; het
p pri0 (Lat.),^
schrijven,
zonder
Motu
o rio is een pausel.
^^
P
J
vooraf
voorafgaand aanzoek uit eigen
beweging
ggge^
-vorme
gewone kanselarij-vormen
kan
even en zonder de selarij
bgeven
besluitunst r
dispensatie,
enz.),>
P
kerkzangg van Pius X.
bijv.
J het decreet over den kerkzan
Mouland 1Jloelin
9 en
^ dorp
g prov.
P
P in de Belg.
Luik aan de Ned.rens
en aan de spoorlijn
P
J
^
Luik—Maastricht, in de eerste dagen
van den
g
oorlo door de Duitschers verbrand evenals de
oorlog
Berneau en Visti.
naburige
naburige plaatsen
P
Moulins,
Moulins M.-sur-Allier,^ hoofdsi. van liet dep.
P
Allier aan de Allier, in Midden-Frankrijk,
22 000 inw.
M o u l me i n. Zie Malmen.
Mounds, kunstmatige aardheuvels, meest in
regelmatige vormen, inz. in de dalen van den
e
de Missouri en
Mississippi
J
PP en zijn
J

993. Mounds.
de Ohio, die als versterkingen, als offerheuvels,
grafheuvels enz. dienden, Opgericht door voorhistor. Indianenstammen Moundbuilders .
Mountain Ash, stad in Wales, aan de Cynon,
42 000 inw. ; kolen- en ijzerindustrie.
J
bekende berg
Mount Everest,} de hoogste
g der
g
aarde, in de Z. hoofdketen van het Himala'aJ
de N.-grens
^
Pf8840 M.
g eb. (z. a. aan
g van Nepal,
hoog; vroeger ten onrechte met den Gaurisankar
gelijk
gesteld.
.
g
J g
berg
MountLogan,
Loan hoogste
^ in Canada, ten
g
N.O. van den Elias-berg,5948 M.

Mount MacKinley,
Y}

Bulshaia,
^

Bolscha7a,

hoogste
berg
^
g van N.-Amerika, in het Alaskag eb. in het 0. van het Jukondistrict van het
territorium Alaska der Ver. Staten, 6187 M.;
bet eerst beklommen door F. A. (look in 1906.
Mount Terror, vulkaan op
P het Erebus-eil.,
een kusteil. van het tot de Zuidpool
P behoorend
Victorialand> • 3318 M.,
M. schijnbaar
schijnbaar uitgedoofd;
g
in 1841 door James Ross ontdekt.
Mount Vernon, landgoed in den N.-Am. staat
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Virginië, aan den Potomac, eens eigendom van reizens die zijn
J zuster
J vader met hem en zijn
George
Maria Anna (geb. 30
die hier stierf (14 Dec. 1799).
9 Washington,
9
Juli 1751, gest. 28
in de prov. W.-Vlaanderen,,
Mouscrongem.P
in het W. van België, 22 836 inw.; weverijen.
Oct. 1829 te Salzburg)
ondernam, te MiinMout. Zie Bier.
chen Weenen, Parijs,
Moutwij1 n. Zie Sp ir us.
Londen en in Holland
stad in het N. van Peru, aan
Moyobamba,
Y
de Rio Mao
en Zwitserland; in
y^10 000 inw.
1769 concertmeester
musivum de kunst
Mozaïek Gr. ^; Lat. opus
P
om uit kleuri
kleurige
ge steentjes,
aan de Salzburger ka> >glas, ^ marmerstukjes,
el ; in 1770 in Italië
stukjes
-staafjes vlakke ornamenten,^ ffigure
iguren
J en -staafjes
P^
klaviers
samen te stellen en
als
P eler orbgeheele voorstellingen
n
hetroduct
dezer kunst ;^J
zijj is zeer oud en ontP
g anist en violist; ; in
stond uit de be1e^•gin
1781 in kommervolle
^^ gvan een vloer met regelg
omstandighedenals
matige
Voornaamste ver b kleurige
^ marmertegels.
^
muziekonderwijzer
te
vaardigin
s laatsen zijn
o ^P
.l
J thans Rome, Florence
995. Mozart.
Sca ini en Venetië(Salviati).
Weenen; in 1787 be(Scappini
noemd tot keizerl. kamermusicus
^g• est. 5 Dec. 1791. 1. heeft op
P elk
gebied van compositie
meesterwerken gescha ^
P
zijn P
opera's Idomeneo"(1781),, EntfiihPen; •zijn
run "(1782),Fi aros Hochzeit"(1786),Don
Juan"(1787),Cosi fan tutte"(1790),Die
Zauberfliite"(1791), » Titus" (1791) onderscheiden zich door rijkdom
en innigheid
innighei der melodieën
• door onvergelijkelijke dramat.-muzik. karakteristiek • bovendien schreef hij
J ong.
nb 40 sYmPhonieën waarvan er drie (die in C-dur Es-dur
en G-mol) meesterwerken zijn van den eersten
rang,verder veel kerkmuziek (w.o. het beroemde
„Requiem"),kamermuziek en dergelijke werken,
als sonaten, concerten enz. M. was in 1782 b"
q^
huwd met Constance Weber(1809-26 met den
Deenschen staatsraad von Nissen hertrouwd, gest.
6 Mrt. 1842).
g f
uit het water
Mozes(Hebr. Moscheh f7
bgered"),
bevrijder, aanvoerder en wetgever der Joden;
geb. omstr. 1500 v. Chr. uit den stam van Levi;
g
het Bizoon van Amram en Jochebed; volgens
J
g
ng
belsch verhaal alsas eborene
te vondeling
g
Mozaïek (uit de thermen van A
g ri
PPa . gelegd, door een dochter van Pharao gered en
onderwezen. Wein de Egypt.
PPen
gYP wetenschappen
werd hij
Mozambique,
q^ Port. kolonie aan de 0.-kust van g ens manslag
^ uit Egypte
gYP gevlucht,
^
Z.-Afrika, officii;el sedert 11 Juni 1891 Estado oP den berg
g Horeb door God belast met de
da India, meest Port.-O.-Afrika genoemd, van verlossing
gYP en volbracht
g der Hebreeërs uit Egypte
Madagaskar
door het Kanaal van M.(1700 K.M. die met behulp
b
J broeder Aaron en zijn
P van zijn
., 400-888 K.M. br.) gescheiden; 761 100 zuster III ir7'am
g
l
Si
^ • na de wetgeving
b
g aan den Sind
iJ n ver
K.M2. 3 120 000 inw. ; vlakke gevaarlijke kusten; en een 40-jarigen
tocht door de woestijn,
f g
zijn Beira en Lorenzo Marquez;
overde hij
goede
goede havens zijn
^
J het land ten 0. van den Jordaan.
in het binnenland ten N. van de Zambesi 600 M. Hij
J aar oud. -P den bergg Nebo,^ 120 jaar
J stierf op
Namoeligeb
hoog ste PP
geb. (2450 Over de vijf
en lateau
met het Namoeli
M., zie Pentateuch.
vijf boeken van M.
P
•; grootste rivieren Zambesi en Sire
Mubarraz, vesting
J • bevolP
g in het T.-Ar. landschap
kin^meest Bantoenegers
Bantoeneger (ook Zoeloekaffers uit El-Hasa aan de Perz. Golf • 20 000 inw.
Z.); M,. is verdeeld in 7 districten, heeft 588
Mucius Ca'us M. Scaevola de Linksche"),
K.M. spoorweg
bi' de belegering
^ en 4131 K.M. telegraaflijn.
P
b
J n. Het poogdebij
g g van Rome door de
Z. deel der kolonie wordtewoonli'k
g Porsenna
^
J Lorenzo Etruskers in 507 v. Chr. hun koning
Marquez
> maar doorstak,
> daar hijJ dezen
P het Kust- te vermoorden,
q ggenoemd. -- Hoofdst. M. op
(150 Europeanen) ; havenbaai,, niet kende, bijJ vergissing
diensgeheimschrijver;
ell. M. 5000 inw.
g
^
P
enomen en met den dood bedreigd,
drie forten; opP het vasteland Mossoril.
gevangengenomen
^
toonen, zijn
zij rechterliet hij,
zijn moed te toonera
Mozart, Wol9 an Arnadeus D. componist,
P on
J^ om zijn
geb. 27 Jan. 1756 te Salzburg,verwekte reeds
opP een kolenvuur verbranden. Porse usa
bewonderingop
P kunst- schonk hem het leven.
van 1763-66 algemeene
bewondering
^

LiUDEJARSTIJL—MULLAIiRIJK.
stijl^ door de Mooren in het
stijl,
Mude1'arstijil
^
Chr.
Spanje uit den Ar. bouwstijl
J door vermengingmet Goth. vormen vooral in de 12e tot
de 15e eeuw ontwikkeld.
A'ematocera insectenfamilie van de
Muggen
g9
orde der Tweevleu
9 eli
9 en Dipter g kleine teer
gev
ormde insecten met lange,
n
P
g^ dunne pooten,
sprieten, zes- of meerlange,
eP
g
ge^
ledige J
(bij het mannetje
mannetjesoms vederbosachtigg
behaarde) tasters, meestal lange en smalle vleugels. De larven leven in water en rottende
Pvervelling
en verpoppen zich na vervellin g • alleen
planten
de wijfjes
Jj van bloed, de manJ] steken (daar zij
netjes
PPe leven). Degroot] van zoete plantensappen
P
Ti
ste zijn
9p
^ ula, die vooral in
J de Langpoot-M.
weiden en bosschen leven en waartoe de steek.M. moeras-M. en gal-M. behooren.
str MerMuhlber
a
g^ stad in het Pruis. reg.-distr.
nabij Halle op
sebu^, nabij
P den r. oever van de Elbe,
3300 inw.; 24 Apr.
P 1547 behaalde hier keizer
Karel V de zege
op keurvorst Johan Frederik
^ P
van Saksen.
Muhlhausen M. in Thuringen, stad in het
Erfurt, aan de Unstrut, >35 000
Pruis. reg.-distr.
g
ververijen.
inw. > • industrie, ververijen
N.-HolMuiden, gem. in het Z.O. der prov.
P
land aan de Zuiderzee en aan de Vecht, 2645
inw.; bestaat uit het stadje M. en het dorp
P
nabijhei het MuiderMuiderberg
^ (z. a.). In de nabijheid
(z. a.).
Muiden
dorp
Muiderberg,
g
rP in de N.-Holl.gem.
9s
z. a.); vroeger
talrijke buitenverblijven, later
^
zeer verminderd, de Ned. Herv. kerk dagteekent
van 1686, de be raaf
laats
der Ned.-Israël.
^
P
gemeente te Amsterdam van 1642; beroemde
Hofrust.
echo op
g
P het landgoed
Muiderkrin kring van letterkundigen, die
zich op
P het Muiderslot (z. a.) vormde om Pieter
Cornelisz. Hooft
f (z. a. ,drost van Muiden. Tot
dezen kring,
grooteninvloed was op
. g die van rooien
P het
letterk. leven dier dagen, behoorden: Anna en
Maria T esselschade, Roemer Visscher, ConstanGerard V ossiusp
Cas ar van Baerle,
ti jn Huygens,
y9
,
Laurens Pietersz. Reael, Francisca Duarte e. a.
Muidersiot historisch kasteel, omstr. 1224
door Gijsbrecht
II van Amstelgesticht;
^
, in 1285
g
zij rechten
stond Gi'sbrecht
I V van Amstel zijn
^
graaf Floris V,
P het slot af aan den Holl. graa
in 1296 daar werd vermoord; in 1609 werd
prins Maurits bePieter Cornelisz. looft doorP
van Gooinoemd tot drost van Muiden, baljuw
J
land en hoofdofficier van Wees
e en Wees Perop het slot(het
karnel
^ P
P en hield als zoodanig
verblijf. In dien tijd
Hooge
^ Huis" te Muiden) verblijf.
J
vormde zich om hem heen de iVluiderkring
in den
(z. a.). In het „Torentje",
Torentje" een koepel
P
zijne werken.
boomg aard^ schreef Hooft
f vele zijner
Q uus mulus
, bastaard van ezelen
hengst
en paardenmerrie,
g
P
g
^ komt ingrootte
voorkomen met hetaard
overeen en vereenigt
P
deoede
eigenschappen
PPe van beide; balkt als de
^
^
ezel; in Spanje, Z.-Frankrijk,
PPe
J ^ Sicilië en Opper-

263

Oostenrijk veel als lastdierg
Oostenrijk
gebruikt; kan met
45-50 K.M.
een last van 150 K.G. dagelijks
^J
afleggen.
Muilezel E ^ uus hinnus, b astaard vanPaardenhen
komt ing
grootte en
,
^ st en ezelmerrie,
voorkomen overeen met den ezel; hinnikt als het
paard;
• in Spanje, Sicilië en Abessinië als laste
dier gebruikt, maar niet zoo vaak als het Muildier(z. a.).
Muizen Muridae dierenfamilie van de orde
der Knaagdieren, met meer dan 100 soorten,
die in 2 g
roePen onderscheiden worden: Batten
(z. a.) en Muizen. Van de laatste komen in ons
land 3 soorten voor : de Huis-M. Mus musculus 9 cM. lang, staart en lichaam even lang,
aan den buik witachtig,
op den rug
donkergrijs,
g
gJ^
g,
soms wit met roode oog en albino's de Boschof Veld-M.(Mus sy lvaticus 23 cM. lang, waarvan de helft staart, op
P den rug
g rolbruin buik
enooten
wit woont
in holen onder den rond
•
,
g
P
de Dwer -M.(Mus minutus),^ 5 cM. lang,
g,
staart even lang,
P den rug,
a^ wit
^^ roestkleurigop
aan buik en teenen • leeft . van graankorrels en
zaad. In Duitschland Rusland en Siberië leeft
de Brand- of Akker-M.(Mus a9 rarius 11 cM.
lang,
g^op den rug
g bruinrood met zwarte strepen,
Pe
aan den buik wit.
Muizentorens,
^ t orens in het water,r waaraan
verbonden zijn
van hardvochtige
sagen
g
J
g heerschers Po iel in Polen, Snio in Denemarken,
Hatto te Bi n die in tijden van hongersnood
daarop
P
P vluchtten,^ maar aan de muizen ten prooi
werden. Dee
^van aartsbisschop
P Hatto van
Po ie
iel van
g Pop
Bingen
is uit de 14e,, die van koning
g
uit de 12e eeuw afkomstig.
g
blanken en
, afstammelingenvan
Mulatten
g
Negerinnen.
g
Mulder, Lodewijk Ned. letterkundige, geb.
1822 te 's Graventi
e • van 1851-59
9 Apr.
^,
P
leeraar aan de Kon. Mil. Academie te Breda;
van 1868-72 insA ecteur van het L. 0. in de
prov. Utrecht;
Utrecht •g ^est. 13 Mei 1907 te 's GravenP
hage • schreef o. a.: Jam Faassen" (2 din., 1856),
(1880) en
» De kiesvereeniging
gb van Stellendi'k"
J
tal van causerieën, oenigetezamen met Mark
Pra9 er Lindo(z. a.).
Mulhausen in den Elzas, stad in den BovenElzas, aan de Ill en aan het Ri n-Rhone-kan.
J
95 000 inw.; middelP unt der Elzasser katoenweverij,
-ververij en -spinnerij;
P
J' machinefabrieJ^ -ververij
ken en scheepstimmerwerven.
P
Rijn. Zie op
Mulheim. 1) M. aan den Rijn.
P Keulesn.
— 2) M. aan de Ruhr, in het Pruis. reg.-distr.
Düsseldorf, 113 000 inw.; industrie, steenkolenmijnen.
J
Mulier taceat in ecclesia Lat. de vrouw
zwijge
in degemeente
, 1 Kor. 14: 34 d. w. z.
J gg
Pmag
aangelegenheden niet m
dat zij
J in openbare
meespreken.
P
400 K.M. lange kuststrook met
j
Mullahrik
Mullahrijk,
achterland in It.-Somaliland(en Eng.-Somaliland); onder Mohammed ben Abdoella Asoer
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(den z.g. „dollen Mullah" in 1905 door Italianen en Britten na jarenlange
bij
J het
^ gevechten
g
J
verdrag
^ van Berbera erkend;
^ onder It. Protecwel vastgesteld,
toraat ; hoof dst. Illig•
a^grenzen
g
g
echter nog onbekend.
Muller Max, D. orientalist, geb. 6 Dec. 1823
te Dessau,
est.
^ 1854-75 hoog1. te Oxford,a ald. gest
Ri g
Oct. 1900. Voorn. werken: uitgave
uitgave van„Rigveda" (6 dln.> 1849-74 >»
„HistoryY of ancient
Sanskrit literature" (2e dr. 1860),Lectures
on the science of language" (1861-64) en verschillendeeschiedk.
werken, Ook leidde hijJ de
g
uitgave
van de Sacred
books of the East" (1879).
»
g
pseudoniem van Eduard Douwes
Multatuli
,P
Dekker(z. a.).
Mummie,
, de vooral in oud-Egypte
gYP door balseming
^ vast met
g J
n tegen
g bederf gevrijwaarde,
lappen
en omwikkelde maar in den
loop
P der tijden
tot skeletten verdroogde
van
b lijken
J
menschen en van
996. Mummie.
sommige heilige
dieren; meestal in
kisten van den vorm der lijken.
De gewoonte
gewoont
J
het balsemen is sedert de 6e eeuw n. Chr.
nog^slechts voor bi'J
gestaakt
gestaakt en komt tegen.
a
de lijken
van vorstelijke
vorstelijk of zeer voorname
J

van 1158 ; in 1255 werd het de residentie der
Beiersche hertogen.
g
Miinchhausen,
y
^ Karl Friedrich Hieronymus,
baron von,geb. 11 Mei 1720 te Bodenwerder
(Hannover),was een tijdlang
J
g officier in Russ.
dienst; •est., 22 Febr. 1797; bekend door zijn
tot in het onmogelijke
gJ overdreven verhalen van
jachten krijg
savonturen.
— Minchhausiaden
J
Jg
buitensporige,
l a^ komische opsnijderijen.
P Ji
J
Muncie, stad in den N.-Am. staat Indiana
21 000 inw.; gasbronnen.
Munda,
P J
^ in de Oudheid een stad in Z.-Spanje
ten Z.O. van Cordova),bekend door de overe 'us' zonen in
winning
^ van Caesar over Pomp9
45 v. Chr.
Hannover,
Monden stad in de Pruis.rov.
P
ten N. van Kassel, aan de vereenigin
g ág
van
o
Werra en Fulda, 11 000 inw. ; industrie.
Lat.
Mundus vult decipi,
ergo;
p
9
p ^ decipiatur.
n
zij
sPreuk: De wereld wil bedro agen zijn,
J^
dan bedrogen worden".
Mungir
(Eng.
^ Mon
9
9Yh r stad in de divisie
Bhagalpoer(Bengalen),aan
den Ganges,
g 36 000
aP
inw.J
•^ijzer- en staalindustrie.
van het comitaat Bereg
Munkacs, hoofdsi. g
in het N.O. van Hongarije, aan de Latorcza,
17 000 inw.; zetel van een Gr. bisschop;
P^ijzerJ
en salpetermijnen
• ten 0. der stad de rotsburcht
P
J
M. (thans staatsgevangenis).
Munkacs
8
Y ^ M ichael von, Hong.
^ schilder, geb.
10 Oct. 1844 te Munkacs, in München en Dus Parij werkzaam;
seldorf opgeleid,
Pb
^ na 1872 te Parijs
1 Mei 1900 in een inrichtingg voor zenuwg
lijders
te Endenich bijJ Bonn. Behalve genrestuk^
J
ken met veelal sombere motieven (bijv.
J „Laatste
dag
g van een ter dood veroordeelde"),schilderde
lijde
hijJ verscheidene agrootsche stukken uit, het lijden
Christus: Christus voor Pilatus, Christus
aan het kruis, Ecce homo, e. a.
Munnich Burkhard Christoph graaf van, Russ.
veldheer en staatsman, geb. 19 Mei 1683 te
NeuenhuntorfOldenburg •^ in 1732 gen.-veld2h
maarschalk • veroverde in 1734 Danzig,in 1736
de Krim; bracht den regent van het rijk, den
hertog van Koerland,
, ten val;^ in 1740 eerste
min., in 1741 door Elisabeth naar Siberië verbannen, maar in 1762 door Peter III tere eroepen
• est. 27 Oct. 1767 te Petersburg.
P ^g
g
prov. in
Munster Mounster,
Munster,
> Iersch Mown,P
Z.-W.-Ierland 24 554 K.M 2. 1 033 000 inw. • verdeeld in 6 graafsch.: Clare,> Cork,> Kerry,
Y^
merick^ Tipperary,Waterford.
Westfalen
Munster,
P
^ hoofdst. der Pruis. prov.
en van het reg.-distr.
M.(7254 K.M 2 . 989 000
g
inw. r 90 000 inw.; (Westfaalsche Wilhelms-)
hooeschool
• in de Goth. Lamberti-kerk de
hoogeschool
g
der Wederdoopers
(z. a. s• in het Goth.
P
raadhuis werd in 1648 de Westfaalsche vrede

onderwierp
Mummius,
^ Lucius,
^
P als Rom. consul in 146 v. Chr. de Achaeërs (vand. Achaicus)
en verwoestte Corinthe, welker kunstschatten
hij
J naar Rome overbracht.
Mum
pel9 and
r Fr. stad. Zie 1^ontbéliard.
München, hoofd- en residentiestad van het koninkri'k
stad
g
J Beieren,
^ op
P twee na de grootste
van Duitschland aan de Isar; 596 000, meest
Kath. inw. ; zetel van een aartsbisschoP . Tal van
belangrijke
belangrijke gebouwen,
1468-88
> w.o. de Dom (1468-88),
g
welks onvoltooide torens het stadsbeeld van M.
karakteriseeren,
met
graftombe
de van keizer
Lodewijk den Beier, de koninkl. residentie, het
Wittelsbacheraleis
(1843), ^hoo eschool
kunst^
P
academie techn. hoogeschool • tal van musea:
,
de Oude Pinacotheek (300 000 kopergravuren,
P^
22 000 teekeningen,
^ schilderijen),de
g ^ vazen,
Nieuwe Pinacotheekorseleinen
beelden, antiP
quarium met kurkmodellen van Grieksche en
Rom.ebouwen
>sieraden,> schilde^antiquiteiten,
q
g
rijen
(oude
^ YP
J naar moderne meesters),Glyptotheek
beeldhouwwerken Schacksche schilderijengalerij
in het bezit van den D. keizer). De kon. hofen staatsbibliotheek is de belangJ
rijkste van
Duitschland (900 000 dln. 13 000 incunabelen,
40 000 handschriften); de Universiteitsbibliotheek
bezit 370 000 dln. M. is een centrum van velerlei kunsten en daarnevens van belangrijke
in^J
dustrieën: 30 brouwerijen
(jaarl.
3 mill. H.L. geteekend.
]
J
g
bier talrijke leder- machine-, gummi-, moutMunster eieengem. in Limburg, ten Z. van
en metaalfabr. enz. verder een aanz. handels- Sittard, 774 inw.
voorwerpen
en bankplaats.
-- De stichting
Munten,
g van M. dateert
P
P van
P
^ metalen^gestempelde

MUNTEN—MURILLO.
bepaald
P
ggewicht, ggehalte en waarde, als betali^
smiddel gebruikt.
Aan het verband tusschen
g
M. enewicht herinneren
de namen livre, lire,
>
drachme, Ppond enz. Men onderscheidt standaardM. of standaardpenningen, die
mengse
uit een mengsel
zilver of goud
goud met koper
P geslagen
g ^ zijn,
J
en as-M. uit een zilverlegeering of uit onedele
metalen als brons,> nikkel,> koper
P enz. vervaard'^d. — De wettelijke
wettelijkeaangaand
bepalingen aan aande
en de waarde der M.
^gewicht, hetgehalte
g
vormen den M.-voet. — Onder het M.-recht verstaat men de bevoegdheid
om M. te laten slaan.
a
Tegenw.
berust dit recht alleen bijJ den Staat;
g
in de Middeleeuwen hadden echter ook de bisschoppen
en de edelen en later de gilden
en
PP
g
de steden het M.-recht, maar zijJ verloren dit
naarmate de macht der vorsten toenam. — De
zij
meeningen
zijn verdeeld of de oudste M. werden
g
door koning Phidon van Arg os (8e
geslagena
^zij
zij waren
eeuw v. Chr.) of door de L diërs;
Y
vanoud
of barnsteen, later van zilver. De
g
bloeitijdder Gr. numismatiek duurde van de 5e
tot de 3e eeuw v. Chr. ; oorspr.
P waren de M.
slechts aan één zijde
gestempeld
en wel met
g
J
P
een symbool
of het wapen
P der stad,^ zonder o P ^
schrift. Later werden op
keerzijd de beP de keerzijde
dier plaats afgebeeld • onder Alexander den Groote werden deze door den beeldenaar des konings
^ vervangen.
g Bij
Jde Rom. werd
het oorspr.
ruilmiddel (vee =p
pecus) eerst door
P
(pecunia
=geld);
koeren
M. vervangen
s de
^
P
g
g
zilveren M. dateeren van 269 v. Chr.^ de gouden
g
van 217 v. Chr. ; Caesar voerde den ouden
standaard in, onder Augustus werd het aanmunten vangou
vanoud en zilver en onder Aurel ianus dat
koper
van den keizer. Zie
P een monopolie
P
ook op
P Conturniati.
gem. in het Z.O. der prov.
GroMuntendam,
^ g
P
ningen 3731 inw.; aan de stoomtramlijn Stadskanaal—Zuidbroek.
Muntjat Kidang
g
Cervulus munt jac
tot de familie der
herten behoorend
dier, ter grootte
van een reebok, op
de groote Soendaeil. met zeer lanen rozestok.
gen
Muntrecht. Zi
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nomen en 30 Mei bijJ Miihlhausen terechtgesteld.
^
Murat Joachim, koning van Napels, Fr. maarschalk^ geb.
25 Mrt. 1767 te Bastide bij Cahors;
gJ
vergezelde
Bonaparte
naar E
Egypte; ondersteunde
p
^
hem bij den staatsgreep
reePvan 18 Brumaire 1799; in
1800ehuwd
met
g
Napoleons zuster
Caroline; in 1804
maarschalk, in
1805 keizerl.rins
P
en groot-admiraal
was opperbevelh.
PP
der cavalerie bijJ
Austerlitz en in
1806 in den oorlog tegen Prui998. Murat.
sen ; werdrootg
hertog an
Berg
9
en in 1808 opperbevelh.
Spanje
P in
J
; besteegg
Aug. 1808 als Joachim 1 Napoleon
1 Aug.
den troon
p
van Napels; in PPe
1812 weer opperbevelh. der cavalerie; keerde na den slag
gbijJ Leipzig
P b naar
Napels
terug, sloot met Oostenrijk
Oostenrijk een verdragg
^^
teen
tege
g
Napoleon, deed daar echter een inval na
terugkomst
van Elba ^; 2 Mei 1815 bij
g
J Tolentino verslagen
en 13 Oct. 1815 te Napels
^
P
doodgeschoten.
g
(Canon Muratorii een
Muratorisch fragment
9
door den It. geleerde Muratdri(1672-1750)
ontdekte opgave
der N.-Test. geschriften uit
Pgg
het einde der 2e eeuw. Het be agin (Mattheüs en
Markus) ontbreekt. Het kent na de vier Evanreeds
g eliën en de Handelingen
^ der Apostelen
P
ng
13 Paulinische brieven ; schrijft
P
J de Openbaring
aan Petrus toe, heeft ook nog den brief van
Judas, twee brieven van Johannes en de SPreuken van Salomo.
Murcia, tot 1241 Moorsch koninkrijk,daarna
koninkrijk
der Castiliaansche kroon in Z.-O.J
Sane
Spanje, omvat de tegenw.
prov. M. 11317
a
p
K.M2. 578 000 inw. en derov.
P Albacete,. —
De hoofdst. M., aan de Segura, 112 000 inw.;
kruit- en salpeterfabr.,
^zijdeweverijen.
zijdeweverijen.
P
Murger, Henri, Fr. schrijver, geb. 24 Mrt.
1822 te Parijs,
est. 28 Jan. 1861; schreef o. a.:
.lg
Scènes de la vie de Bohême" (1851) en Le
pays latin" (1851),
Py
schetsen over Pari'J
sche letterkundigen
en kunstenaars; ver-Zie
997. Muntjat.
Muntvoet.
J
der ly-rische edichMunten.
Munter,
godsd. dweper,
geb. omstr. ten Les nuits d'hi,g
P ^g
> Thomas,
1489 te Stolberg
bij den Harz;
^ in 1520 Pre- ver", 1861) enz.
^ J
diker te Zwickau; van 1523-24 te Allstedt
Murillo, Bartolomé
eischte doortastende hervormingen in kerk en Estéban, Sp. schilder,
staat,^ verbond zich met Zwits. Wederdoopers
en geb. 31 Dec. 1617 te
P
3
Z.-D. boeren, verzamelde in 1525 te Miihlhau- Sevilla, ald.est.
g
1682; voorn.
sen de ontevreden mijnwerkers en boeren om Apr.
P
zich heen • werd 15 Mei 1525 door de D. vor- meester der schilder999. Murillo.
sten bijJ Frankenhausen verslagen,
^ ^ gevangen
g ^` g.e- school van Sevilla;
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schilderde meest tafreAen uit het leven der
heiligen (Visioen
van den heiligen Antonius,,
g
tafreelen en tafreelen uit het
1656, BijJ
leven van Maria: Maria's g eboorte Maria's onAnna, De Onbevlekte Ontderricht bijJ Moeder A
vang enis (verscheidene); ook bgenrestukken : SP.
straatjongens
en -meisjes.
-meisjes
Jg
Australië;
riv. in Australië;
, grootste
g
Y, Goolwa,
en sc
N.-Z.
w ontspringt in de Austr. Alpen,
Pscheidt
Wales van Victoria,
, 2500 K.M. 1g.., mondt uit
door het Alexandrinameer (Victoriameer) in de
Encounterbaai van den Ind. Oceaan;, stroomeb.
stroomgeb
de Darlin g en de
000 K.M2. ; r. zijriv.
J
Morroembids'i
J^ ; stoombootdienst van Goolwa tot
Albury.
graaf van, regen
regent van
Murray,
Y^ Ja mes Stuart,g
Schotland, geb. in 1533, natuurlijke
, natuurlijk zoon van
el iV,
, door Maria Stuart in 1561g^
timeerd en totraaf
g verheven • verbond zich
met de Protest.art"
g
P ^J tegen haar,^ beschuldigde
haar en Bothwell(z. a.) van den moord op
Darnle ^y (z. a. ;, nam de koningin
g
g en
g gevangen
dwong
voor
g
g haar afstand te doen;, werd regent
den jongen Jasobus VI en overwon 15 Mei 1568
haar aanhangers
bij
g
J Langside • 23 Jan. 1570 te
Linlithgow
vermoord.
g
Murten Fr. Morat, districtshoofdst. in het
Zwits. kanton Freiburgan
den 0.-oever van
g,
inw. ; oud slot;,
het M. -meer(28 K.312.),
,
horlog e-industrie • hier 22 Juni 1476 overwinningder Zwitsérs over Karel den Stoute.
Muscatine stad in den N.-Am. staat Yowa,
aan den Mississi
PPi, 14 000 inw.
Muskaatnoot, noot van den Muskaatnoteboom
an
ristica f ra9 rans) , welke vooral opP de Banda(Myristica
eil., in de Minahassa,, opPHalmaheira, Ternate
en Sumatraeg
kweekt
wordt.
Deze boomen
worden 8-12 M.
hoogebben
g,
ovale leerachtige
bladeren en een
P3^ramilalen
vorm,• de onderste takken worden vaak 4-5
M. lang.
De
g
peervormige
P
vrucht komt in
kleu enrootte
g
overeen met de
perzik,
de done
kerbruine noot
wordt omsloten
door een schar1000. Muskaatnoot.
lakenroode foelie.
Waarschi'nliJ'k
is
J
de boom afkomstig
a van Ambon en Banda, waar
hij
werd aangeg
J in 1511 door de Portugeezen
troffen. De 0.4.-Compagnie
beperkte
het aanPe
P^
kweeken tot de Banda-eil. en liet den boom

overal elders uitroeien, om de vrucht opprijs
P
te houden.
Muskegon : havenst. in den N.-Am. staat Mic ' an , niet ver van de mondiggder riv. M.
inw.;, houthandel.
in het Michiganmeer,
21
g
muggenMuskieten,
gg
^
soorten van de orde der
Tweevleu
9 eli
9 en, komen
vooral voor in laag
g ^e
leen
g streken
g vochtige
en zijn
zij voor mensch en
inz. in tropische
P
landen, een ware kwellin^,J
waarschijnlijk zï n
deze muggen
de over^
brengers
der malaria
g
1001. Muskiet.
(z. a.).
eigenaardige
Muskus,
^
vocht-afscheiding
zakje of huidPlooi ach^ in een zakje
ter den navel van het muskusdier(z. a. ,bestaat
in verschen toestand uit een weeks roodbruine
massa van doordringenden
reuk en bitteren,
g
scherPPn,
smaak ; door drogen
wordt ze zwartg
bruin en verliest den reuk ,• dient meestal als
middel; ; wordt ook
P
P arfum^ soms als opwekkend
oPkunstmatige
^ wijzebereid.
een
Muskusdier Moschus moschi f erus , op
P
herteli'kend
herkauwend dier,, zonder gewei,
g
g J
bruin van kleur; het mannetje met naar onder
staande slagtanden in de bovenkaak en buidel-

1002. Muskusdier.
vormige
g muskusblaas achter den navel. In de
hooggebergten
van Centr.-Azië wordt om het
eberg
^
gg
id
muskus Jjacht op
(een buidel
^
P het dier gemaakt
bevat 30-50 G. muskus).
Muskusos of Muskusstier (Bos moschatus ,
sterkgebouwd dier in Arktisch Amerika (van
60° N.Br. tot aan Melville-eil., een soort wild
rund, dat 's zomers in kudden naar het N. trekt
en 's winters weer naar de wouden terugkeert;
g
het voedt zich metras
^J
g en mos. De M. schijnt
een overgang
g te vormen tusschen rund en schaapP
en wordt daarom ook wel met den Lat. naam
(Zie fig.
volgende
pag.)
Ovibos aangeduid.
g 1003,,
g
P^
g
Mussehenbroek Petrus van, Ned. natuurkundige, geb. 14 Mrt. 1692 te Leiden; 1719-23
te Utrecht,, 1740
hoogl.
g,
8 te Duisburg,
1761 te Leiden;, ald. gest.
19 Sept.
P 1761 ; deed
g

MUSSCHENBROEK—MYRTE.

tal van bgewichtige natuurk. ontdekkingen,
b o. a.
omtrent den magneet,
het soort. gewicht
van
^D
g
water1 de wrijv
Jing gder metalen, 7de veerkracht
van samengeperste
lucht,
7 enz.1 • vond ook den
g A
atmometer en denrometer
pyrometeruit ; vereerende
7
voorstellen uit Denemarken, Engeland,
1 Pruisen,7
g
Rusland en Spanje
P J wees hij
J af.
h avenP1. in het Schotsche graafMusselburgh,
g f9 ^
ach. Mid-Lothian,
7 aan de monding
g der Esk in
den Firth of Forth 116 000 inw.
11 Nov.
de,, Fr. dichter,7 geb.
Musset,^ Alfred
f
g
9 Sand; na
J1 1810 te Parijs minnaar van George
1852 lid der Academie,
7gest. 2 Mei 1857 ;1 een
der voornaamsten van de romantische school,
schreefedichten
77La nuit de Mai"),7
g
roman 11Les confessions d'un enfant du siècle
2 dln. f1836), 1drama's, fnovellen,1 enz.
Mutatie-theorie,
1 volgens
^
g
^
^ e en afstammingsleer,
welke nieuwe soorten door mutatie d. w. z. niet
door langzame
overgangen,
g
maar doorlotselin
P
ge algeheele verandering van
den oorsPr. vorm ontstaan;
ten opzichte
der
P plP
kunde doorroeven
vooral
P
van den Amsterdamschen
Hugo
hoogleeraar
9 de Vries
g
gesteund.
Mu'tazilieten. Zie op
1 sl. am.

Mutsen. Zie Hoeden.
Muurbloem Cheiranthus
plant tot de f am.
cheiri),p
Kruisbloemgewassen
der
behoorend,
Cruci eras
7
sterk riekende tuinbloem,
komt op oude muren ook
1004. Muurbloem.
wild voor. De vruchten
zijn
hauwtjes
J hauwtjes.
bronnymphen
der
Musae oorspr.
P
3^P
Grieksche fabelleer
van den
7 later degodinnen
g
zan
zang
P verder ook van de ver^ en het snarenspel,
schillende soorten vanoëzie
en in het al g.
g
P
van kunsten en wetenschappen;
APe 1 dochters van
(Geheugen)
en geboren
in
Zeus en Mnemosyne
y
^
^
Pierië1 aan den voet van den Olympus. Uit
Pierië (Thracië) verbreidde de dienst der M.
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zich naar Boeotië
1 waar de Helicon met do
bronnenani ePA
en Hippocrene,
de
7 Parnassus
PP
met de bron Castalia haarewi'd
g J waren,7 en uit
Boeotië overgeheel
Griekenland. BijJ voorkeur
^
woondenzij
zij P
op den Helicon7 dikwijls
dikwijls ook oop
den Pindus en den Parnassus. OpP den Olympus
luisterden zij,
, den
p
g van Apollo,
J1 onder aanvoering
god vaneies
de lier7 die als haar geleider
Musagetes
9
g
heette den maaltijd
heette,
op
J der goden
g
P met welluidendezan
g vaak
^ .gDe dichters der Ouden vingen
hun zangen
aan onder
aanroeping
van haar bi^
P
J'
g
stand een gebruik dat tot in het laatst der voriin zwangg bleef. Eerst
g e eeuw bijJ vele poëten
P
worden er 3,1 later 9 genoemd:
Clio(geschiedeg
g "N
nis),7
(klucht- en blijp e (muziek),f
J'
spel),Mel-P omene
(treurzang
),
^ en treurspel),
P
g 1 Erato
T-p
ersichore
reidansen en koorzan O
['
(minnedicht en mimiek), Pol h9 mnia(hymnen),
Y
1
Callio
p e heldendicht en Urania sterrenkunde). Zie ook de afz, artikelen.
Muziek Gr. 1 de kunst der Muzen, omvatte
bij de1
Grieken,
in te nat.
met de gymnastiek,
^
^Y
1
alle kunsten1 die geest
en gemoed
gemoe verheffen.
^
in den Christ. tijd kreegg het woord de
beteekenis van toonkunst. De M.-leer behandelt : rhythmus
1 melodie en harmonie. De M.
wordt verdeeld in vocale M. zan
g en instrumentale M, naar haar inhoud in 9 eestel^"ke en
wereldlijke M.,
naar haar ng
oorspr. bestemming
P
in: kerk-M. tooneel-M. en concert-M. tot welke
laatste ook de huis- en kamer-M. gerekend
wordt.
Mweroe-meer. Zie Moéro-Mkata.
voorgeb in Kl.Mycale,
^ ^geb. (1265 M. en vooreb.
Y
1te"bgenover het eil. Samos,f bekend door de
overwinning
g te water en te land der Grieken
onder LeotYchides en Xanthippus op
A de Perzen1 in 479 v. Chr.
Mycenae,
^ o ude stad in Argolie residentie van
Y
in 468 v.
macht'
^ e vorsten1 zooals Agamemnon;
9
Chr. door de Argiven
verwoest. Belangrijkeruï^
men1 o. a. van den koningsburcht,
ag
7grootendeels
D
eerst door de opgravingen van Schliemann(1876
—77) en van de Gr. Archaeolog. Vereeniging
sedert 1886 blootgelegd.
b
Mylitta,
Y
^ Babylonische
^godin der natuur,1 ver t
P ersoonli'king
J o der vruchtbaarheid.
Duizend ooien.
MY
riap oda. Zie Duizendpooten
ristica. Zie Muskaatnoot.
Myristica
7 van verschilof bruin gomhars,
, geel
g
g
t' rrhe
en Balsamodendron
lende soorten Commiphora
p
uitwendigg als
in Arabië en N.-O.-Afrika •; dient uitwendi
tand- en strooipoeder
1 reukwerk 1• als M.-tinctuur
P
en in den vorm van zeepPen zalf als antiseptisch
P
verband- en mondwater. In ouden tijd met wierook tot reukoffers1 in Egypte
gYP bijJ het balsemen
gebruikt;; in de Middeleeuwen een der kostbaarste specerijen.
plantenfamilie der M^rta(Myrtus),
Myrte
y
,P
Y
groen blijvende
blijvend struiken of boonren der
ceeëe
,g
en warmereemat'
de luchtstreken. De
g ^
gewone M. H. communis), een steedsg
groene,1
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sPeceri'achti
g e struik of boompje
PJ met witte
J
bloesems in de landen aan de Middell. Zee;
gewijd, ook nu
in de Oudheid aan Aphrodite
p
no ag als eeretooi der bruiden (myrtenkrans)
Y
g ebruikt.
My sis^ het N.-ste landschap
Mysië
P aan de
Y
W.-kust van Kl.-Azië,r tusschen den Propontis
P
en de Ae geïsche Zee, bewoond door de met de
Thraciërs verwante MY siërs;
Y m^ met deggeb. Ol
Ilium
P
Pus en Ida en de steden Lam sacus
(Troje)
J en Pergamum.
g
Ore a
M
Myslowitz,
slowiti stad in het Pruis. reg.-distr.
^.^
steenkolenmijln 18 000 inw. ; zinkpletterij,
PeP
J steenkolenm-J
nen. Niet ver van daar de Driekeizershoek"
waar Duitschland, Rusland en Oostenrijk
J aan
elkaarrenzen.
g
Zie Maisoer.
Mysore.
Y
bij de
MYysteriën(Gr.„verborgenheden,”)J
M
g eheime eereGrieken en later ook bij
bi' de Rom. geheim
mochten
g J
j waaraan alleen ingewijden
deelnemen. De voornaamste M. waren de Eleusinische, de Orphische, de Samothracische, die
Cybele,
der Kl.-Aziat.odenmoeder
y
^ der Egypt.
^
gYP
1 sis, en van den Perz. Mithra. — In de Middeleeuwen (sedert de 15e eeuw) heetten M. dramatische voorstellingen
uit de Heilige
g Schrift,
^
vooral uit de Kerst- en de lijdensgeschiedenis
J
slechts in het Lat.
van Christus; aanvankelijk
J
in de kerken door deeesteli'ken
later in de
g
J
volkstaal op
vereeni^inJ
P straat door wereldlijke
gen uit g evoerd. Tot de oudste Ned. M. behooren
het zg.
uit de 14e
P
^ Maastrichtsch Paaschspel",
eeuw en Die
eerste BliscapP(blijdschap)
t^
P van
J
enend.
Maria",
dagteek
de 15e eeuw da
g teekenend. Overvan de M. zijn
zijn de beroemde Passie• )
(z. a.) te Oberammergau.
— In de R.spelen
p
^
Kath. Kerk is een M. eengeloofspunt, een
geheim deseloofs
een
bovennatuurlijke
^
g
J waarheid,
die de menschen alleen dooroddeli
P en
^
J'ke openbaring kunnen kennen en in haar wezen niet
kunnen begrijpen,
^ JAne bijv.
a J het M. der H. Drievuldigheid één God in drie personen).
P
(Gr. my sterla, »veror
bmysticisme
Mystiek, my
^
^enheid" ^het godsdienstig
a streven om met de
g
Godheid in zoo nauw mogelijkeaanraking
^ te

komen. De op
mogelijkevereeniging
P de innigst
g^ng
met Goderichte
bespiegelingder Neo-Platonici
g
theologie
vond door de mystieke
9 van Dionysius
^
(850)
Areo
a ita
9
^9
, alsmede door Scotus Erigena
haar weg in de kerk^
der Middeleeuwen, kreegg
hier echter een overwegend
zedelijk
g
J vernieuwenden invloed, en vond reeds in de 12e eeuw haar
aanhan g ers in Bernhard van Clairveaux,, Hugo
aanhangers
9
van St. Victor, Thomas a Kemp is, e. a. inz. echter in de g roote Duitsche mystiekers (Meister
Eckhart, Johan Tauler van Straatsburgg, ohan
11u y sbroek Heinrich Suso, e. a.),die den nadruk
op het afsterven der ziel voor de wereld,,
le g den
P
en deeboorte
en opstanding
P
^ Gods in den
g
mensch. Deze M. had ook invloed op
P Luther.
Dwepers
gingen
nog
^ verder en streefden naar
^
P g
onmiddellijke
J^ nieuwe oPenbarin g en en vervielen
tothantasteri'en
P
P
J en fanatisme. Een diepere
theoso
P de
P hische M. kwam op
P als reactie op
Prot. orthodoxie in Schwwtenk
, Jacob Bóhme,,
f eld
e. a. ontaardde echter weer in Gichtel e. a. en
was oorzaak dat M. sinds de 18e eeuw voor
bovennatuurlijk
phantastisch
spelen
met het bovennatuurlijke
P
P
gold
(Gr. „vertelling,in
het
Mythe
g^
Y
tegg^
enw. spraakgebruik: een vertellip waarvan
de hoofdpersoon
een g
goddelijk
P
J wezen is (komt
en Hesiodus voor); dan : het
vooral bijJ
eloof
geloof,zooals het zich uit in den cong
creten vorm van een verhaal.
Mythologie, de samenvatting
^ van alle verhalen
omtrent heidenscheoden
en goddelijke
J wezens;
g
g
verder: de leer van deodsvoorstellin
gen der
g
volken. De taak der wetenschaPPeliJ'ke M. omvat de verzameling,
g verklaring
g en geschiedenis
g
van de mythen
der afz. volken. De vergeli^'
y
eli'ke
kende M. tracht deemeenscha
PP
J m Ythi^
sche elementen van verwante volken te vergelijken
en daaruit den ouderdom en de beteekenis
J
ervan op
P te maken.
Mytilene, thans Mitilini, T.: Midulliti hoofdst.
van het eil. M. of Lesbos(z. a.),aan de 0.kust 55 000 inw. ; handel. In de Oudheid bekend als zetel van kunst en wetenschap.
P
Mzabieten of Mozabieten. Zie Beni Mzab.

Neurenberg.
b

J

N de 14e letter in ons al Phabet >neusklank;>
N,
als afkorting
g in de taalkunde voor neutrum
(onzijdig
nomen woord> nominativus
g geslacht),
^
(le naamval), numerus getal ; in de scheikunde teeken voor stikstof nitro enium • als
windstreek afkorting
g van Noorden; als Lat.
getalteeken N = 900.
Zie Wederdoopers.
Naaktloopers.
p
p
Naaktzadi
Naaktzadigen.
en. Zie GYmnospermen.
Kegeldragers Coni
Naaldboomen
f erae een
^
orde der Naaktzadá
9 en met naald- of schubbladeren; bloeivormi
meestal
^ e,altijdgroene
wijze
:katj
katjes of kno
en, door gaans in beide
es
PP
J
geslachten
op
Na de beg
P één stam vereenigd.
g
vruchtin^ vallen de mannelijke
J bloemen af en
vrouwelijke over in houtachtige
ggaan de vrouwelijke
g kegels
g
of harde schijnbessen.
Zoowel het hout als de
J
bladeren, knoppen
en kegels bevatten aetheriPPeg
envor
sche olie en hars. — Tot deroe
g P der Dmie
9 N. behooren o. a. de Den (Pinus s Ylvesof
tril de Spar
Zilverspar
P
p (Picea excelsa),^
Pijnboom (Abies alba), de Zeepijn Pinus iPijnboomp
neg), de Larix of Lorkenboom (Larix europea)
p
en de Ceder (Cedrus libani). Tot deroe
g P der
Cyp
resvormág e N. behooren o. m. de Jeneverbes
Juni eros communis), de Levensboom (Thuja)
(Cupressus sem p ervirens. De 3e
en de Cypres
Ypp
N. is bijJ ons
groep, die der Taxisvormige
9N.,
alleen vertegenwoordigd door den Taxis (Taxus

baccata). De N. worden vaak zeer hoogg en soms
eeuwen oud (de ceders van den Libanon tot
3000 jaar).
Naaidwi
l k,gem. in Z.-Holland, in het Westland; best. uit het dorp
P N.
N.,de buurt HondsholrediJ k en de polders
Honderland en OranjeJ
P
polder; 7681 inw.; tuin- en ooftbouw.
N. Naarden, ggem. in het Z.O. der prov.
Naarders
P
Holland> 4514 inw. ; aan de spooren tramwegen
P
g
Amsterdam—Hilversum ; in 1572 door de SpanP
— In de nabijheid
het
J'aarden uitgemoord.
g
J
Naardermeer.
rov N. Naardermeer,^ meer in het Z.O. der Pprov.
Holland omstr. 1628 ingedijkt, later weer overstroomd. Sedert eenige jaren ei bgendom van de
Vereeniging
^ g tot Behoud van Natuurmonumenten
in Nederland, die het tot een rusti age woon- en
broedplaats
van elders vaak zeldzame vogels
P
g
heeftemaakt.
g
Naarssen, Johannes van, Ned. geschiedk., geb.
9 Nov. 1580 te Dordrecht; als RRemonstr,rediP
kant te Zalt-Bommel afgezet; legde zich buitenslands op
toe en werd lijfP de geneeskunde
g
J
arts en historieschrijver
van Gustaaf
f Adolf
f van
J
Zweden; bewerkte de benoeming
^ van Hugo
9o de
Groot tot Zweedsch gezant en stierf in 1637 te
Batavia als buitengewoon Raad van Indië.
Naba of Nawa, havenst. in het Z. van Okinawa een der Jap.PLioekioe-eil., 43 000 inw. ;>
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hoofdst. van den ken Okinawa (2420 K.M2..
zijde
453 500 inw. >• uitv. van suiker, katoen en zijde.
de Gr. naam van Nebucadnezar(z. a.).
van Babel 747-733 v.
, konin
Nabonassar
g
Chr. bekend door de van hem dateerende aera
(z. a.).
landvoogd van BabyNabopolassar,
YY landvoogd
p
a Assyr.
lom^ maakte met Cyaxares
van Medië een einde
y
aan de overheersching
en stichtte
g der Assyriërs
Y
in 606 v. Chr. het Chaldeeuwsche of NieuwBabylonische
rijrijk (625-604 v. Chr.).
Y
stad in het Russ.ebied
der
g
Donsche Kozakken, aan den r. oever van den
Don,> 28 000 inw. (meerend. Armeniërs);graan>g
en houthandel.
Nachod, stad in het N.O. van Bohemen aan
de grens, 12 000 inw.; textielindustrie; 27 Juni
1866 versloeg
g de Pruis. ggen. Von Steinmetz er
den Oostenr. veldmaarschalk Von Ramming.
9
verNacht,^ in de sterrenkunde de tijdruimte,
J
schillend in lengte
naar J
jaargetijde
en geogr.
eo r.
g
g J
breedte derlaats
tusschen
ondergang
g^ en o P P
^
komst der zon. De kortste en de lan bgste N.
vallen in den tijd
tij der zonnewenden (21 Juni en
Dec.). Door het breken der lichtstralen in
den dampkring
g in
P g heeft de overgang
g g van dag
N. nietlotselin
plaats, maar
treedt eerst nogg
gP
^
de schemering in.zijn
Onder den evenaar zijn
g
dag
de polen
duurt de
en N. alttijd
P
g^
J even lang,
N. een half jaar,
g dagg
^ waarop
P een even lange
volgt;
en de daarbijJ
P
b^ tusschen de poolcirkels
behoorendeolen
komt de zon 's winters verf
scheidene dagen
g a weken en maanden naarmate
delaats
dichter bijJde pool
ligt, in het geheel
Pg
P
gaat
's zomers even lang
niet op,
g niet onder.
P^
g
Nachtevening.
9 Zie Ae^uinoctium.
Nachtmaal. Zie Avondmaal.
Nachtschaden Solanaceeén ^P lantenfam. met
4- of 5-s P
leti gen kelk, ^buis- of trechtervormige,
^,
4- of 5-sli PP
i egbloemkroon; > 5 meeldraden;> de
vruchten zijn
zij zaaddoozen of bessen. Tot de N.
o. m.: de Aardappel
pp , de Zwarte N.,
(zie op
het Bitterzoet,
, de Wolfskers
P Bellazij
Tabak, het Bilzenkruid. Vele N. zijn
donna),>
vergiftig.
•
g ^
Nachtwacht, De, naam van een beroemde
in het Rijksschilderij
J
g
J van Rembrandt(tegenw.
museum te Amsterdamt van 1642 dateerend en
de schutterswacht van een Amsterd. wijk
J onder
Banning
aanvoering
g van kapitein
P
^ Cock voorstellend; het is zeer de vraag
g of de naam N.
nemen aan dat het stuk een
Jjuist is •^s ommigen
g
schietoefening voorstelt. 13 Jan. 1911 beschaSi rist
digde een ontslagen
kok van de marine,
^Sigris
g
•
ende
geheeten, de schilderij
J door 3 messteken;
schade konelukki
ghersteld worden.
g
Nachtzwaluw of Geitemelker Caprimulqus
van de orde der Grootvleueurog aeus , vogel
g
y9 idae nachtdier,> dat insecten
p ter
9 els Macro
trekvogel.
trekvo el. De naam Geitemelker is af•
.
komstig van een volksbijgeloof.
Jg

aan de
Nadir (Ar.) of voetpint
^ het punt
P
voor ons onzichtbare benedenhelft van den schijnJ
baren hemelbol, dat loodrecht ligt beneden het
zijn
N. en zenith zijn
de P
polen
zenith of schedelpunt.
p
van den horizon en daarvan overal 90 0 verwijderd.
J
sjah van Perzië (1736-47),1 geb.
in
Nadir,
g
^ sjah
1688 te Khorassán • onder Thamasp
p 11 opperPP
bevelh. van het leer
• onttroonde dezen ten
g^
verwijderde
ggunste van diens zoon Abbas 111^ • verwijderd
dezen en liet zich 20 Mrt. 1736 kronen;
rij uit tot aan den
breidde derenzen
van het rijk
g
Indus, den Oxus,> de Kaspische
Zee en den
P
Euf raat • om zijn
J wreedheid ggehaat en 20 Juni
1747 vermoord.
Naerebout, Frans, Zeeuwsch loods, geb. 31
Aug.
J broeder
ug 1749 te Veere;^ redde met zijn
voor eigen
Jacob 23 Juli 1779 metroot
^
g
g gevaar
leven de 80 opvarenden
van het schip
P»Woeste
duin" dat bijJ het eiland Walcheren was gestrand werd in 1783 loods der 0.-Ind. Comagnie
en toonde ook als zoodanig meermalen
g
groote onverschrokkenheid
en zeemanskunst;
;
g est. 29 Aug. 1848 te Goes.
Nagasaki, havensi. aan de Z.-W.-kust van het
Jap.
hoofd 1. van den ken N.,
^ hoofdpl
P eil. Kioesioe,
000 inw.; tot 1639 alleen open
Pe voor den
Port. handel tot 1859 alleen voor Ned. en
Chin. scheen
schepen, sinds 1859 voor den geheelen
g
Euro . handel.
Europ
van den Jap.
o a hoofdst.'i
P ken Aitsji
of
voorm.rov.
Owari),^ op het eil. Nippon
PP
P
Hons'ioe aan de Baai van Owari op
P de 0.kust; 378 000 inw.; emaille-industrie.
Na
9 p oer(Eng.
g ZVa 9 pore^ , voorm. Mahrattenstaat in N.-DekahVoor-Indië sinds
1853 div.
1
der Eng.
g Centr. Prov.; 62 486 K.M2.> 3 110 000
inw.; de hoofdst. N. van het distr. N. en der
000 inw.
div. N. aan de Nag,
g^
Hong. eigennamen,
Nagy,
g
g
^ beteekent : groot.
9Y ag
Nagykaroly,
Na karot stad in het comitaat Szatmar in
Hongarije ten 0. van Debreczin
het midd. van Hongarije
16 000 inw.; katoen- en linnen-industrie.
Nagykikinda,
g comitaat TogY
^ stad in het Hong.
rontal ten Z.O. van Szegedin,
27 000 inw.
g
N a9Ykórós^ stad in het Hong.
g comitaat Pest
ten Z.O. van Boeda-Pest, 29 000 inw.
N a 9Y
!a k
g comitaat
^ ggemeente in het Hong.
Esanad ten 0. van Szegedin, aan
de Maros,
>
14 000 inw.
in het Hong.
n ta
g . com iNa
a gemeente
g
gY s nala
taat Bihar ten Z.W. v. Grosswardein, 16 000 inw.
Nag Yszentmiklos Servisch of Raiczisch N.,
dorp
g comitaat Torontal, ten Z.O.
P in het Hong.
van Szegedin,
11 000 inw.
g
Nahe,
N ahe 1. ziJ riv. van den :wjn
J 112 K.M. lang,,
mondt uit bijJ Bingen; niet bevaarbaar. Het
N.-dal is rijk
J aan wijnbergen.
Naman9 an distr.-hoofdst. in het Russ. Centr.Aziat.ebied
Fergana,
g
Y (bronriv.
g ^ aan de Naryn
van de SYrdar'a
J 85 500 inw.
Namur, hoofdst. der Belg.
Fransch.
g
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^

prov.
N.(3660 K.M2. 363 449 inw.> aan de
p
samenvloeiing
g van Sambre en Maas, 32 444,> met
de voorsteden Jambes en Saint Servais ruim
10 000 inw. meer; versterkt; dom (ingewijd in
1772); staalfabrieken. N. werd 20 Aug. 1914
door de Duitschers omsingeld,
^ daarna
g rdaags
begon
het bombardement en den 23en reeds
g
moest de stad zich overgeven.
Daags
g
g daarna
werd op
dat uit een huis geschoten zou
gg
P grond
zijn
J^ de Grande Place met stadhuis en een heel
stratencomplex
door de Duitschers in brand
A
gestoken.
Het9
graafschap
g
p N. kwam in 1196 aan
Henegouwen,
in 1262 aan Vlaanderen,> in 1420
g
aan Bourgondië,
^ in 1801 als dep.P Sambre-Meuse
g
aan Frankrijk,
J> in 1814 aan Nederland,> in 1830
aan België.
g
Nana Sahib. Zie Nena Sahib.
Meurthe-et.
hoofdst. van het Fr. dep.
Nancy,
P
Y,
Moselle aan de Meurthe en aan het MarneRijn-kan.
120 000 inw. >• bestaat uit de oude stad
J
in het N. (Goth. kasteel der voorm. hertogen
g
van Lotharingen) en de nieuwe stad in het Z.;
hoo eschool • eenige boschbouw-academie van
Frankrijk
J ; van 1153-1766 residentie der hertoen. Hier sneuvelde 5 Jan.
^n van Lotharin9,
1477 Karel de Stoute.
Z. -residentie" in tegenst
te east. tot PeNanking,
9,
N.-residentie"
eig.
9 nin
9, hoofdst.
^g
,>
g Kian
Kiangsoe
derrov.
Kiangsoe 0.-China^ aan den Janggtse-Kiang,267 000 inw.; sinds 1809 verdragshaven; tot 1405 hoofdst. van het Chin. rijk
(onder de Ming-dynastie);in 1853 door de
TaiPingsg
verwoest (ook de van 1413-42 e bouwdeorseleinen-toren"
^ 84 M. hoog),19
»P
Juli 1864 door de keizerlijke
P hernomen.
J troepen
Thans het middelpunt
der Chin. kunsten en
P
wetenschappen;
katoen- en fluweel-industrie.
PPe
un
o , N.-poolreiziger
Nansen, Fridt^f
P
ger en dierkdie
geb. 10 Oct. 1861 nabij
nabijChristiania; was
gig
in 1888 de eerste, die het Z.-deel van Groenland
doortrok van het 0. naar
het W. opPsneeuwschoenep ^van G ldenlëvef'ord
Y
J
uit tot Godthaab; ondernam 22 Juli 1893 op
P de
Fram" een tocht naar de
Noordpool,
waarbijhijJ den
P ^ waarbij
mond der Lena en de
Nw.-Sib. eil. aandeed en
7 Apr.
tot
P de grootste
g
dien tijdd bereikte N.breedte 860 4') bereikte,
keerde, na op
P Frans1005. Nansen.
Jozef s-land te hebben
overwinterd, op een
schip
P
deroolex
P
Peditie van Jackson vandaar in 1896
terug;• werd in 1897 hoo 1. te Christiania; nam
in 1900 deel aan de Noorw. diepzee-expeditie
tusschen Noorwegen
en Greenland was van
g
1906-08 Noorw.ezant
te Londen, woonde nag
dien weder te Christiania. HijJ sehreef o. a.:
0 sneeuwschoenen door Groenland" (2 dln.
»P
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1890),Eskimoleven" (1891) en In nacht en
ijs.
1893-96" (2
J De Noorsehe pool-expeditie
P
P
dln., 1897).
Nanterre,^ stad in het N.W. van het Fr. dep.
P
Seine, 21 000 inw.; chemische fabrieken.
Nantes,^ hoofdst. van het dep.
Loire-Inférieure,
P
in het W. van Frankrijk
J aan de Loire en het
Loire-kan.,> 171
inw.; medisch-pharmaceutische en vrije
h dro
J rechtsgeleerdenschool,
g
r Y
g rafische school, domkerk St.-Pierre (in 1434 begrijkste
belangrijkste
g onnen in 1884 voltooid); een der belan
havens van Frankrijk:
J zeehandel,^ schee Pstimmerwerven conservenfabrieken, machinefabrieken, zeepziederijen,
wolindustrie;> voorhaven St.
P
J
Nazaire. — Over het Edict van N. zie Edict.
Nan-tsjang,
der prov.
Kiang-si, in het
1 g^
P
Z.O. v. China, aan de Kan-Kiang^100
;
000 inw.
(It. Na poli),
Naels
Na
tot 1860 residentiestad
p
p
van het koninkrijk
J der beide Siciliën thans
hoofdst. der It. p rov. N.(908 K.M 2., in 1906:
1 196 166 inw. ; Cam
N.,
P anië> aan de Golf van N.
schoonele
Napoli
g ^en Vedi
»
1 N.
P e poi
P mori",
zien en dan sterven, It.reekwi'ze
ten W.
J
aP
van den Vesuvius, volkri'kste
stad van Italië;
J
723 000 inw. ; 400 kerken en kopellen,
waarvan
P
de voorn. de Dom (van 1272-1314ebouwd
,
g
Goth. basiliek) en de Monte Oliveto (sinds 1411,
met voorm. klooster, in 1588 het toevluchtsoord
van T or uato T asco ; koninkl. slot (van 1600);
hoogeschool
(in 1224 gesticht,
g
g
^ in 1780 g ereor ganiseerd, 5 faculteiten),Oostersch instituut,
sterrenkundig
um academie
van we g observatorium,
tenschaPPen marineschool, >universiteitsbibliotheek> nationale bibliotheek, rijks-archief,
J
^rijksJ
museum (Museo Nazionale, vroeg er Reale Borbonico een der eerste musea der wereld met
opgegraven voorwer
voorwerpen
uit Herculanum en
P
e'i; zoólo isch
PomPJ
station. Industrie: schee P
pss
g
bouw>
machinerieën,
glasbranderij;
Jijzergieterij,
g J^ lasbranderij
:
katoen, zijde, linnen, wol, handschoenen ;
porceleinen
en majolica-artikelen; j zerf aP^
briek der firma Armstrong,Mitchell en Co.,
arsenaal, ggeschutgieterij.
—N.,
N. oudt. Neapolis,
,
g
p
J
van Cumae uitgesticht, bloeiende
Gr. kolonie,
>
in 280 v. Chr. Rom. in 536 door Belisarius
Byzant.,
door Roer
Roger 11 in 1130 aan de B Yzant
ti'nen
ontrukt, deelde sindsdien het lot van
J
het Koninkrijk der Beide Siciliën
Napo,
p , bevaarbare 1.-ziJ'riv. v.. d.. Amazonen stroom • 700 K.M. lapg^
ontspr.PopPden Cotopaxi.
P
Napoleon
keizer der Franschen,>
Na
p
,I, Bonaparte,
geb. 15 Aug.
opP Corsica, tweede
J
g 1769 te A'accio
g
zoon van Carlo Bonaparte
(z. a.^ kwam in
p
1779 op
P de militaire school te Brienne en in
1784 op
P die te Parijs;
J^ trad in 1785 als officier
in dienst; vocht als kapitein
bijJ de artillerie
P
op
de opstandelingen
(1791-93);
P Corsica tegen
^
P
veroverde in 1793 Toulon ; diende in 1794 als
brigade-generaal in Italië^ ; werd bij
J den val
Pierre in moeilijkheden
van Robes
Robespierre
moeilijkheden gebracht,an geklaagd en ontslagen; werd 4 Oct. 1795 bevelh.
van hetarnizoen
te Parijs;
g
J^onderdrukte den
kora-

len
^

(z. a.).
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opstand
der secties (5 Oct.); werd 16 Oct.
P
divisie- en. 2 Maart 1796 opperbevelh.
van
divisie-gen.,
PPe
het leger
g in Italië; ^veroverde in korten tijd
Oostenrij den
geheel
Lombardije;
l
J} sloot met Oostenrijk
van Cam Ppo Formio (17 Oct. 1797) en
stichtte de Cis-AlPJ
ï nsche en de Ligurische
reg
gYA had
Publiek; • landde 1 Juli 1798 in Egypte,
echter na aanvankelijk
^ tegenslag
g
^ en
J succes,
het opperbevel
aan Kléber over, keerde
droeg
PP
b
terug naar Frankrijk,
P 18 Brumaire (9
J^ wierp
Nov. 1799) het Directoire omver en liet zich
tot eersten consul voor 10 jaren benoemen (27
hij met
Dec.). In deze hoedanigheid
bracht hij
g
vaste hand orde in het binnenlandsch bestuur,
schromelijk
dat onder het Directoire
J verwaarloosd was, herstelde de veiligheid in het land,
regelde
de financiën enz. Tegen
Tege de Coalitie ten
g
Oostenrijkers na
verdrongg hij de Oostenrijkers
J trekkend, verdron
overwinning
g (14 Juni 1800) uit
gbijJ Marengo
Lombardi
koninkrij Etrurië (1
J^e stichtte het koninkrijk
dwong
tot den vrede van
•
Oostenrij
g Oostenrijk
(9 Febr. 1801) en sloot met Engeland
•
den vrede van
Amiens (25 Mrt.
1802). In Frankrijk
jk herstelde
hij
hij
J
15 Aug.1801 door
het Concordaat
de Kath. Kerk
in aanzien,
gaf
^g
het land het voorkomen eener monarchie en liet
een wetboek van
het burgerlijkrecht (Code Napoléon)
opstelP stel
P
Napoleon
I.
len • werd 2 Aug.
P
g
1802 tot consul
voor het leven benoemd en 18 Mei 1804 tot
Jzich,
erfelijk
keizer uitgeroepen; zette zich nadat
h door den pausgezalfd
was (2 Dec.),zelf de
hij
P g
kroon op
P het hoofd en kroonde zich 26 Mei
1805 te Milaan met den IJzeren Kroon (z. a.).
hij 2 Dec.
In den oorlog
^ de Coalitie won hij
gtegen
1805 den Drie-keizers-slag
^ bij
J Austerlitz, sloot
van Schënbrunn (15
met Pruisen het verdrag
b
Dec.) en schreef aan Oostenrijk
Oostenrij den vrede van
zijnbondgenooten
•
^
g voor (26 Dec.); ^zijn
hij tot koninkBeieren en Wurttember
g verhief hij
gaf hijJ
Jozef
Bonaparte
rijken;
zijn broeder
f
^
g
J
^ aan zijn
hij de dynastie
den troon van Napels,
Naels vanwaar hij
Y
had verdreven; een anderen broeder, Lodewijk
Bonaparte, maakte hij koning van Holland; zijn
onderkoning van,
Italië,
stiefzoon Eu enius werd
g
groothertog
Muratg
zijn
g van Berg;
g^ zijn
^
J zwager
zusters kregen
It. vorstendommen; 12 Juli 1806
g
zijnprotectoraat
P
kwam het Rijnverbond
onder zijn
J
overwinningenop
tot stand. Door zijn
P de PruiJ overwinningen
sen bij
J Jena en Auerstedt (14 Oct. 1806^ en oop
de Russen bij Friedland
(14 Juni 1807 dwongg
^
hij
rijke tot den vrede van Tilsit
J die beide rijken

hij

7 en 9 Juli). Te Berlijn
dehij
hij 21 Nov.
J vaardi^
1806 het decreet uit ter invoering van het
Continentaal Stelsel(z. a.). Het nieuw gestichte
koninkrijkWestfalen gaf
zij broeder
g hijJ aan zijn
Bonaparte,
Saksen kreeg
p
g het hertogdom
^
Warschau
^ tegelijk
g J met den koningstitel; 13
Braganza
van
Nov. 1807 stiet hij
9
Y
J de dynastie
den Port. troon, lijfde
Etrurië 10 Dec. bijJ
J
Frankrijk
Frankrijk in en gaf
zijn broeder Jozef,
g aan zijn
de afzetting
g der Bourbons(Mei 1808),de kroon
van Spanje; Murat kreeg
Naels hetgroothergNapels,
g
togdom Berg
Frankrijk evoe d. P
0
g werd bijJgevoegd.
het congres
te Erfurt (27 Sept.
g
P 1808) met
Alexander I van Rusland tot een vergelijk^ekomen
komen, ging hij naar Spanje
P] en stelde na zzijijn
(4 Dec.) in Madrid, zijn
zij verdreven
opnieuwg
als koning aan. In den oorlog
g
met Oostenrijk
Oostenrijk nam hij
hij 13 Mei 1809 Weenen in
bi' Waen behaalde 5 en 6 Juli overwinningen
bij
g
ram. Na den vrede van Weenen (14 Oct. 1809
g)
zij macht. Daar
stond hij
van zijn
PP
J op
P het toppunt
huwelijk met Joséphine Beauharnais(9 Mrt.
J huwelijk
1796) kinderloos bleef, liet hijJ zich 16 Dec. 1809
door een Senaatsbesluit van haar scheiden en
huwde 1 Apr.
P 1810 met Maria Louise, dochter
hij vader
van Frans I van Oostenrijk,
J^ bij
J wien hij
den lateren hertogg
van den koning van Rome,
^
van Reichstadt(z. a.),werd. Na de breuk met
Rusland trok hij
J 24 Juni 1812 met een gemengd
g
gd
leer
Njeme over en
^ van 1/22millioen man de Nemen
na de overwinningen
g bijJ Smolensko (17
Sept Moskou
Aug.)
^ en Borodino (7 Sept.),14 Set.
maar moest na den brand dezer stad
waarbij zijn
zij
18 Oct. den terugtocht
terugtocht aannemen,7 waarbij
g ggedecimeerd werd (de Berezina!). Na een
te hebben viel hij^
ghebben,
tweede leger
bijeengebracht
de verbonden mogendheden
opnieuw
aan,^ doch
g
P
leed de nederlaag
gbij
P g (16-19 Oct. 1813
J Leipzig
hij
Frankrijk terug,
en trok naar Frankrijk
P
^^
J 11 Apr.
1814 afstand van den troon deed en toestemde
in zijn verbanning
g naar Elba, over welk eiland
eeven.
hem als vorst de souvereiniteit werd g^
g
Terwijl te Weenen de Mogendheden
opP het ConTerwijl
g
gres onderhandelden over het vaststellen van
den nieuwen staat van zakenEuro
in Pa, landde
Frankrij en trok 20
11^. 1 Mrt. 1815 weder in Frankrijk
Parijs
binnen; hij werd echter door de
J binnen;
verbonden mogendheden
18 Juni bijJ Waterloo
g
tot afstand
verslagen en 22 Juni opnieuw
verslagen
^ eP
dwongen.
Toen hij
hij naar Amerika wilde overg
steken en Rochefort door de Engelschen gehij zich onder hun beblokkeerd vond, stelde hij
schermin
g
J naar St.g^ maar werd gevankelijk
Helena overgebracht
(16 Oct. 1815^ waar hij^
g
5 Mei 1821 stierf. Zijn
Zijn lijk
lij werd 15 Dec. 1840
den Dom der Invalieden te Parijs
J bijgezet.
Jg
II. Zie Reichstadt
Napoleon
Na
p
^ hertog
g van.
Napoleon Ill, keizer der Franschen geb. 20
Apr. 1808
te Parijs, derde zoon van
koning
J^
g
Lodewijk Bonaparte;
Lodewijk
in 1815 met de geheele
p
g
uit Frankrijk
Frankrij verbannen ; befamilie Bonaparte
p
hetmnasium
te Augsburg
en woonde na
gY
g

NAPOLEON III—NARWA.

1824 te Arenenberg
• nam in 1830 met zijn
g^
J broeder. Napoleon
Lodewijk
^
? deel aan den opstand
P
in de Romagna
en werd door den dood van
g
dezen en van den hertog
g van Reichstadt(in
1832) het hoofd der Napoleontische
familie. HijJ
P
trachtte in 1836 door een militairen opstand
te
P
Straatsbur het keizerrijk te herstellen, doch
Straatsburg
werdevan
en genomen
en in Mrt. 1837 naar
g
g
g
Amerikaebracht
vandaar teru
g
gge^; spoedig
P
g
keerd en door Zwitserland uitgewezen,
woonde
g
hij
Aug.
g . 1840 beproefde
P
J na 1838 te Londen;^ 6 Au
hij
een
g
J nogmaals
staats ree te Boustaatsgreep
lo
logne
ne werd echter
gevangen genomen, tot levenslan g e kerkerstraf
veroordeeld en naar
Hamebracht;
g
vluchtte 25 Mei
1846 (zie op
P Badinquet naar Londen en keerde in
1848 naar Parijs
J
terug;
werd afgeg^
vaardi de in de
vaardig
1007. Napoleon
III.
de Ver g adeP
ring
rin en 20 Dec.
• 2 Dec. 1851 door
P resident der Fr. re publiek;
P
hield 2 Dec.
een staatsgreepprins-president;
g P
erfelij
1852, door eenplebisciet
gekozen
tot erfelijk
g
P
JOp
•
zijn
intocht te Parijs. 0 30 Jan. 1853
S
gravin Eu9énie de Monhuwde hijJj met de Sp.
Pg
Louis Napoleon,
ty o
, welke hem een zoon,
^
p
schonk. Nadat hij
Frankrij door den KrimJ Frankrijk
tot de eerste der Groote Mogendheden
g
g
hademaakt
en door den It. oorloggnieuwen
g
roem verworven had, deden zin
Jj weifelende houdingn
Italië, de
naar
P
^ expeditie
g
^ ongelukkige
g
o
Mexico1862-67
Mexico(
1862-67)en het mislukken zijner
Jjner
P zij aanzien snel dalen,
litiek tegenover
Pruisen zijn
g
ook zijn
(in 1869)
g
J liberale hervormingen
niet herstellen konden.HïJ liet zich daarom
door zijn
en de reactionaire partijen
P J
g
J gemalin
tot een oorloggtegen
Duitschland bewegen
g (zie
g
hij 1 Sept.
hij
Fransch-Duitsche Oorlog),
9,
P
1870 te Sedanevan
en genomen en naar Wilg
g g
helmshëheebracht
werd;^hij
hij werd 1 Mrt. 1871
g
door de Nat. Vergadering
afgezet,
^19 Mrt. 1871
g
g
g
in
uit de krijgsgevangenschapontsla
g en enging
naar Chislehurst in Engeland,
^ waar hij
g
J 6 Jan.
1873 stierf.
ken N.(in de
Nara,
P
^ hoofdsi. van den Jap.
vroegere
prov. Yamaso^op
vroe gere
J
P het eil. Honsjioe
P
of Nippon,
PP > ten 0. van Ozaka, 34
> 000 inw. •> vroeP1
e.
g er keizerl. residentie,
^ beroemde Boeddha-tem
N arb o n n^ e stad in het dePart. Aude,^ in het
Z. van Frankrijk, aan het kanaal van N.,
N. of
J>
Canal de la Robine (tak van het Canal du
000 inw. • h Y
dro g
ra hische
school;
Midi),>
P
wijnbouw
en graanhandel;
haven Nouvelle.
g
J
Narcissus(Gr. Narkissos in de Gr. sage
II
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een schooneJjon
g elin
g, dien Nemesis tot straf
voor zijn ongevoeligheid voor liefde en teederheid opP de bede van de door hem versmade
nimf Echo, zijn
^ te zier
J beeltenis in het watpr
gaf,
af waaropPhij
hevige
g en hartstocht voor
J een zoo hevi
opvatte,
Uit
P g
P
^ dat hijJ zelfmoord pleegde.
zijn
de narcis.
P
J bloed ontsproot
Narcotische middelen, verdoovende middelen
die in geringe
(narcotica),>
g hoeveelheid
g
kalmeerend, inrootere
verlammend op
P herseg
nen en ruggemerg
g werken en daardoor bewustegg
loosheid veroorzaken; waarom zij
zij als verdoovende middelen bij
gebruikt
worden.
g
J operaties
P
De meeste behooren tot hetlantenri
k b.v.
P
J^
v de
alkaloïdenatro Pine daturine,> h osc
amine ,
YY
zij
morphine
enz.) en de blauwzuren;^ andere zijn
P
scheik. producten,
kunstmatigsamengestelde
g
P
^b.v.
aether, chloroform, chloraalh
Y draat e. a. Omdat het lichaamemakkeli'k
g
J aan deze middelen
gewent,
gebruik
g
> moet,
> bij
g
+
J dikwijls
J herhaald
ervan om dezelfde uitwerking
te verkrijgen,
de
Jg
g
hoeveelheid telkens verg root worden voortdurendebruik
(bij morphinisme,
cocaïnisme)
verP
^
g
J
eheele
geheel
oornaakt storing
in de spijsvertering,
g
vroegtij
ditijdiverwoestingvan het zenuwstelsel en vroe
en dood.
tad in de prov.
Lecce, in het Z.O.
Nardo,
^ s
P
van Italië aan de 0.-zijdevan de Golf van
Tarente,> 17 000 inw. • katoenweverijen.
J
bij de Ouden en in de Middeleeuwen
Nardus,J
welriekende wortelstokken van verschillende
Planten inz. der V alerianaceeën. De bekendste
is de Indische N. N. indica
, van de 0.-Ind.
echte N.Nardostachys Jatamansi of V aleriana
sp ica waaruit de kostbare N.-olie en de N.zal
f bereid werden; bovendien de wortelstokken
van V aleriana celtica, enz.
zïJ riv. van de Boeg
van
Narew,
g (r. zijriv.
J
^ r.
den Weichsel mondt uit ten N. van Warschau,
• met haar r. ziJriv.
is 385 K.M. lang,
g>
de Bobra vormt zij) een verdedigingslinie,waaraan de sterke Russ. vestingen
g Ossowiecz, Lomza,
Ostrolenka en Poeltoesk lagen
(zie op
9
F Oorlog,
g
Groote .
waarbij de
Harg ileh, waterpijp,
p? 7^,T. tabakspijp,waarbi
rook door een meestal fraai bewerkt vat met
wateraai
alvorens in de lange gslang gte komen.
g ^
Perug^
ia in Midd.Narni,
P
^ stad in de prov.
Italië ten N. van Rome, aan de Nera, 13 000 inw.
Naro, stad in het Z. van Sicilië, ten 0. van
i.
Girgenti,
N., 14 000nw.
^ aan de riv. N.
g
Narrensehi
ff . Zie Brant.
p^ Narrenschi
Narses, Byzant. veldheer van keizer Justinianus 1 veroverde van 552-554 het rijk der OostGothen in Italië en bestuurde het als keizerl.
stadhouder (zie Exarchaat • in 567 onder Justidaarna te Rome.
nianus II afgezet; st.
^spoedig
P g
PeNarwa Narva havenst. in hetouvern.
g
tersbur
g in het N.W. van Rusland; met de
inw.
voorstad Ivang
orod aan de Narowa,>
17 000 >
hier overwon 20 Nov. 1700 Karel II van Zweden de Russen.
18
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koning
Willem III 1702) die vanaf 1689 ook koning
Narwal. Zie op
P Walvisschen.
Johan
van Engeland
was,) werd hun erfgenaam
in het graafsch. Northampton
Naseby,
g
g
P
Y ^g

Eneland
• 14 Juni 1645 werd
in het Z.O. van Engeland;
g
het leger
^ van Karel I onder Pprins Ru^recht er
verslagen door het leer
g) verslagen
g van het Parlement
onder Cromwell en Fairfax.
f
shire in
Newhampshir
Nashua^ stad in den staat Newham
N.O. der Ver. Staten, ten N. van Boston,
26 000 inw.
Nashville, hoofdst. van den staat Tennessee
in het 0. der Ver. Staten, aan de Cumberland,
)
g
110 000 inw.; 4 hoo bgescholen) • hier werden de
troepen
der Geconfedereerden onder Hood 15
P
en 16 Dec. 1864 verslagen
door die der Unie
g
onder Thomas.
Nasikz distr.-hoofdst. in de N. div. van het
N.O. van
Br.-Ind.residentsch.
Bombay,
y)
P
inw.;) voor de
Bombay
y aan de Godawari,) 21
Brahmanen de voorn. zetel van vroomheid en
wetenschap;
)
Pg
P)1jaarl.^ meer dan 27 000 pelgrims;
katoenindustrie.
van den
Nassau,^ voorm. souverein hertogdom
g
D. Bond) 4708 K.M2.) met (in 1865) 465 639
inw. ; sinds 1866 voorn. gedeelte van het reg.distr. Wiesbaden der Pruis.rov.
P Hessen-Nassau.
deraven van
-- Het Huis N. stamt af vandegrave
van wie als eerste graaf van N.
9^^
van Laurenburg,
enoemd wordt Rupert
genoemd
9 die
p
omstr. 1160 leefde;) diens kleinzoons Walram 11
en Otto stichtten in 1255 de Walramsche en de
Ottonische linie. De Walramsche linie, die tot
1866 in N. regeerde, en in 1890 in Luxemburg
opvolgde, deelde zich
in verscheidene takken,
)
bi'J
van welke N. -tJsin9 en door zich te voegen
g
den Rijnbond
in 1806 de souvereiniteit en den
J
met
hertogstitel en in 1815 door een ruilverdrag
aS
Pruisen bijna
alle bezittingen
J
^ der Ottonische
linie verkreeg.
g Na het uitsterven van den tak
graaf
N.-Usin
9 ^g
9 en(in 1816 met Frederik August,
veree ' de hertog
van N.-Wiesbaden-Usin en ^
g
Willem van N.-W eilbur
9 in 1816 alle landen
der Walramsche linie. HijJ werd 20 Aug.
g 1839
zijn
opgevolgd door zijn zoon hertog
f,
g Adolf,
wien herhaaldelijk
strijd over de ggrondwet^eJstrijd
a
voerd werd tusschen de regeering
^ en de Kg
zijd van
mers. Hij
J stelde zich in 1866 aan de zijde
Oostenrijk en gaf
g daardoor aanleiding
^ tot de
inlijving
J g van N. bijJ Pruisen (8 Oct. 1866). Na
1890,
den dood van koning
ng Willem 111 23 Nov. 1890
volgde hij
g van Luxemg
P als groothertog
l dezen op
zij zoon
burg;
^)hij
J stierf 11 Nov. 1905 ;) waarna zijn
er regeerde
tot 16 Juli 1907. Diens
g
dochter Maria Adelheid is de tegenw.
^roots
hertogin.
Deze tak van het huis N. is R.-Kath.
g
-- Uit de jongere Ottonische linie, die zich
eveneens herhaaldelijk
herhaaldelijk vertakte en door Engel9
bert 1 (zie hieronder) belangrijkebezittingen
g
Willem I
in de Nederlanden verkreegerwierf
g)
(de Zwijger)
in 1544 het vorstendom Oranje
19
^ (z.a.)
zij
Hij
Oranje.
en noemde zich ^ins van Oranje.
J en zijn
waren stadhouders
g
J nakomelingen
der Nederlanden (z. a.). Na hun uitsterven met

Willem Friso van N.-Dien stadhouder van Friesder Ottonische linie, waarland uit eenzijtak
)
in 1743,
van de overige, N.-Siegen
) N.-Dillen9
burg9 n 1746 efi N.-Nadamar in 1811,) uitstierven. De nakomelingen
van Johan Willem Friso
g
stadwerden met Willem IV in 1748 erfelijke
J
houders
) daarna met Willem VI(I) in 1815
koningen
der Nederlanden en groothertogen
g
g
^
zij kleinzoon Willem
van Luxemburg. Met zijn
stierf 23 Nov. 1890 de Ottonische linie in
de mannel. lijn
J uit 's konings
g zonen waren
geb. 1840,)g
gest.
Willem,g
vóór hemestorven:
g
geb. 1843,)g
gest. 1850
1879;
1879; Maurits Alexander,g
en Alexander,geb. 1851, gest. 1884). In de
Nederlanden volde
g zijn
J dochter Wilhelmina hem
als koningin
oA . Zie ook op
Xvol
9 in
9.
A Troonsop
g
Nassau, stad in het reg.-distr. Wiesbaden in
het W. van Pruisen ) aan den r. oever der Lahn
2200 inw.; slot, minerale bronnen, watergeneesoverzijd der Lahn ruinen
inrichting
^ ; aan de overzijde
den burcht N. (1101) en den burcht Stein.
graa
graaf van,
Nassau-Dillenburg,
9 elbert I,
ga
^
1401,
N.geb. in 1401
zoon van Jan 1 vanN.,
leeftijd een
legdeop
P jeugdigen leeftijd
l;sst. in 1442,) legde
geestelijke belofte af, verliet echter later den
geestelijken
stand en huwde met Johanna,^ eenigg
i J
kind van Jan, heer van Polanen en Leek, waarin de Nederlandoor hij
b
^ J bezittingen
J belangrijke
den verkreeg;
g) de stad Breda maakte daarvan
deel uit en werd de residentie van de Nederl.
Nassau's. --- Engelbert
I!
9
) kleinzoon van den
st. in 1504, was evenvorige, geb. in 1441,
hijJ
eens bezitter der Nederl. familiegoederen
g
bracht zijn
J leven door in dienst van Karel den
Stoute en diens opvolgers,nam in 1497 deel aan
door de Zwitsersgeden slag
Y)
^ bij
J Nancy,
zijnvrijheid
vrijheid koopen;
vanen
genomen en moest zijn
P
^ g
peelde hijJj een belan g ook onder Maximiliaan ssP^
rijke
rol in het bestuur,
)ggeraakte in Fr. gevanJ
losgeld betalen,,
enscha
P en moest 84 000 francs losgeld
onderhandelde daarna voor Maximiliaan met
Hendrik VII van Engeland (1493) en met
Frankrijk (1496). Hij
Karel VIII van Frankrijk
J was
ridder van het Gulden Vlies. In Breda is een
Zimburge
zijn gemalin
praalgraf
van E. en zijn
9 van
g
^
P
Baden.
Nassau-eilanden. Zie Mentawei-eilanden.
Nássir ed-din(ook Nassr eddin, Nasr eddin),
sjah van Perzië,)g
geb. 17 (18) Juli 1831, ) zoon
sjah
dezen 10 Sept.
Mehemed^ ; volgde
van den sjah
P
g
J
in
1873 )1877 en 1889 reizen door
1848
op,
P)
Europa ;• 1 Mei 1896 in een moskee te Teheran

vermoord.

Natal. 1) Prov. der Z.-Afrik. Unie) aan de
0.-kust) in het land der Kaffers sinds 1897
met Zoeloe- en Tongaland
vereenigd,
g) 93 676
g
K.M2. 1 192 000 inw. ; N. in en ren zin verheft
zich in drie terrassen naar het Drakengeb.,
)
waarvan het eerste met bosch en tropische
^eP
wassen bedekt is, het tweede uit rasvlakten

^

NATAT,—NAVARRA.
het derde uit boschlanden bestaat; in heteg
ko
berg
te ijzer,
koper en steenkool; hoofdst. Pietermaritzbur
^ --N.
gr haven Port Natal (Durban).
werd in 1497 door Vasco da Gama ontdekt,
sinds 1837ekoloniseerd
door uit Kaapstad
uitP
g
Engeweken Boeren,
^ in 1843 door de Kaapsche
P
gelschen bezet; werd in 1856 kroonkolonie,> sinds
1893 zelfstandige
zelfstandige Eng.
g kolonie, in 1902 met een
deel der voorm. Z.-Afrik. republiek
Transvaal
P
ver
root. — 2) Hoofdst. van den Brazil. staat
vergroot
Grande do Norte, niet ver van de uitmonding der Rio Grande in den Atl. Oceaan;
10 000 inw.
koningin
van Servië,
geb. 14 Mei
Natalie,
^
g
^g
1859 te Florence, dochter van den Russ. overste
Johann Kesjko; 17 Oct. 1875 met Milan van
gehuwd; 24 Oct. 1888 gescheiden, 7 Mrt.
Servië
ging
1893 weer verzoend;^ ^
P 1902 tot de
g 1 2 Apr.
R.-Kath. kerk over.
Natchez, stad in het Z.O. der Ver. Staten in
den staat Mississippi
a.^d.. riv. 12 000 inw.
PP
zij eli gispte door zijn
Nathan Hebr.rofeet
F
^^P
(2 Sam. 12) Davids echtbreuk enlaatste
P
leerling Salomo op
zijn leerling
op
P den
P Gods bevel zijn
gen
troon in stede van den rechtmati g troonoPvolger Adonis(1 Kon. 1).
Nationaal Arbeidssecretariaat. Zie Arbeidssecretariaat.
Nationale Conventie. Zie Conventie.
Nationale Militie. Zie Militie.
Nationale Schuld. Zie Staatsschuld.
Natrium(scheik. teeken Na), zilverwit metaal, in zeerroote
hoeveelheden in de natuur
g
voorkomend: als keukenzout,> soda, chilisalpeter
P
en steenzoutkli zout
• atoom
ewicht 23; smelt
?a toomgewich
P
95,60 C. kookt bij 7400,S. G. 0,9735; N.roote schaal in de anilinenitriet wordt op
eg
kleurstoftechniek aangewend; N.-silicaat natronwater las wordt gebruikt in de katoendrukkerij
J, tot het fabriceeren van kleurstoffen,
tot het brandvrij) maken van brandbare voorwerpen
Pe (tooneeldecors) en in de zeepfabricage.
waarbij aan
Naturalisatie,^ een officieel stuk,^ waarbij
een vreemdeling
g de rechten en voorrechten van
een burger
ge van den staat worden verleend. In
ons land kan N. volgens de Grondwet van 1848
b de wet geschieden,
zoodat voor elke
alleen bij
g
N. een wet noodig
de wet van 12
^ is. Volens
g
vinden
ten o P
Dec. 1892 kanP laats
-N.
alleenzichte van meerderjarige personen,
die de laatste
P
vijf jaren in het rijk
vijf
rijkhun hoofdverblijf
hoofdverblij hebben
gehad. De gehuwde
vrouw en de minderjarige
J ^e
^
kinderen wordenenaturaliseerd
door de N. van
g
den man. Aan de N. is een betaling van f 100
aan 's rijks
tenzij men het
J schatkist verbonden,^ tenzij
Nederlanderschap
f verloren heeft door een ver blijf
meer dan 10 `aren.
jaren
J buitenslands gedurende
g
de metaPY
h siNaturalisme, in de wijsbegeerte
J g
erkent
sche richting,
geen hooger
^^
g beginsel
g nsel
g
dan de natuur, en dus alle bovenzinnelijke
J oorzaken verwerpt; in^
de godgeleerdheid
de verg
klaringer
wonderen uit verstandelijke
g
J oorza-
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ken; in de kunstwetenschapP de beoefeningg eener
kunst zonder eenige vorming,alleen op grond
verder, de zoo
van natuurlijke
J begaafdheid; verder
werkelijkheid
getrouw
mogelijke
uitbeelding
g
g der werkelijkheid
^J
.
Natuurgeneeskunde,
f de genezing
g
g van ziekten
g
door deeneeskracht
der natuur te bevorderen,
g
dus zonder medicijnen,
maar door
(dikwijls uitJ
sluitend vegetarisch) diëet, water, lucht, massage, beweging,rust enz.; omstr. 1840 het eerst
toegepast door de Silezische landlieden Vincenz
Priesnitz en Johann Schroth; in den nieuweren
tijd
Kneipp
p^ (z. a.)
J door de kuren van pastoor
P
meer bekend geworden; heeft ten deele gunstig
op
gewerkt,
maar omdat zich
^
P de geneeskunde
g
met de uitoefening
zonder we^ vooral personen
P
tenschaPPJ
eli'ke opleiding
natuurP ^ bezighouden
g
artsen wordt er de kwakzalvers'
J door in de
hand gewerkt.
dat in de
Natuurlijke teeltkeus^ h et beginsel
Natuurlijke
g
natuur die variëteiten van dieren enlanten
P
en zich voortplanten, welke
behouden blijven
zich het best aanpassen
bijJ de opP een gegeven
P
gg
P laats aanwezige
^ bestaansvoorwaarden.
Naumburg
aan de Saaie^ s tad in het reg.9
distr. Merseburg
Saksen, ten
^ in de Pruis. prov.
P
Z.W. van Leipzig aan de Saale, 27 000 inw.
industrie, wijnbouw
en handel.
J
Naundorff,^ Karl Wilhelm,^ z.gg. zoon van LoFrankrijk eb. 12 Mrt. 1785
dev ^ijk XVI van Frankrij
horlogemaker te Crossen; gingna de Julirevolutie 1830 naar Frankrijk
J • in 1836 te Parijs
als bedrieger
aangeklaagd, maar vrijgesproken;
^
u 1845 te Delft. Koning
Koning Willem I
gest. 10 Ag.
stond hem toe den naam de Bourbon te voeren;
zijn zoon Louis Charles de Bourbon was officier in ons leger en stierf in Nov. 1899 te
vrijwel vast te
Breda. Het schijnt tegenw. vrijwe
der
dat de N.'s g een afstammelingen
^
Bourbons zijn.
Zie Lepanto.
Naupaktos.
p
p
Nau
lis Napoli
Nauplia,
p di Romania,, versterkte hoofdstad van den Gr. nomos Argolis, aan de N.-O.5400
zijde
van den Golf van N. of Argolis;
J
9
inw. • vooral in de Middeleeuwen een belangrijke
zeeplaats,
tijtijd in het bezit der
P
^ langen
g
J
• van 1824-34 zetel der Gr. regeerin^.
, bij
Nausicaa
J

Homerus

de dochter van den

koning
^ der Phaeaken Alcinous;
^ zij
g
J verzorgde
had geleden,
Odysseus, toen deze schipbreuk
g
P
en bracht hem aan het hof van haar vader.
Navarino, tegenw. Pylos, havenstad in den
Gr. nomos Messenië, aan de Z.-W.-kust van
den Peloponnesus
Mores^ aan de Baai van N.,
P
met Nieuw-Navarino of Neokastro 6400 inw.
hier werd 20 Oct. 1827 de T. vloot door de
Eng.-Fr.-Russ.
vernietigd.
g
^
Navarra,
Navarraprov. in N.-Spanje, aan den Z.-voet
der W.-P reneën • 10 506 K.M 2. 312 000 inw.;
bewoners Navarreezen, nakomelingen van de
PamPlona.
oude Basken en W.-Gothen; hoofdst.
-- Het voorm. koninkr. N. ontstond uit de Sp.
P

J
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mark van Karel den Groote, kwam in 1285 aan
Frankrijk, in 1425 aan Aragon, in 1484 aan
0 erJean d'Albret die in 1514 het Z.-deelPP
N. aan Spanje verloor; in 1589 kwam NederN. aan Frankrijk.
J
Navel Umbilicus ronde holte in het midden
van den buik, deplaats,
delaats waar tijdens
tijden den emtoestand door de N.-streng
9 (tot 55
Y
ader
en twee slag uit
c .M. lang,
b staande
ui een a
ee
g^ bestaande
aders de bloedsomloop
P tusschen den moederkoek en de vrucht wordt onderhouden. Na de
geboorte wordt de N.-streng
en
g
gafgebonden
^
afgesneden
^
^ waarvan het litteeken overblijft.
Door het naar buiten treden van een deel van
den darm uit de onder den N. in den buikN.-ring,
wand zich bevindende opening,den
9,
ontstaat een N.-breuk.
act),
Navigatie,
^
^ Acte van(Eng.
g Navigation
9
schee
P vaart- en zeehandelswet
^ door het Eng.
g
Parlement 9 Oct. 1651 uitgevaardigd, waarbi
waarbij
bepaald
werd,
P
> dat alle uit Azië,> Afrika en
Amerika afkomstige
g
g waren uitsluitend door Eng.
scheen
mochten worden ingevoerd,
g
P in Engeland
^
en Europ.
g schepen
P of
P waren alleen door Eng.
scheen
P uit het land van herkomst. Vooral aan
den Ned. handel werd door Cromwells tractaat" eenrooie
knak toegebracht,daar de
g
Nederlanders de vrachtvaarders
van Europa"
»
P
waren. In 1787 vaardi
den de Ver. Staten een
vaardigde
g Engeg J kluidende wet uit tegen
^e
land en toen later ook de Noorsche Staten
daarmee dreigden werd de A. v. N. in 1821 en
25 zeer verzacht en 26 Juni 1849 ingetrokken.
g
Navol9 in9 van Christus(De imitatione Christi), titel van een omstr. 1420 door Thomas a
Kempis
boek,
stichtelijk overs
^ met stichtelijke
p uitgegeven
gg
^ naar aanleiding
g van Matth. 16: 24
na dien tijd
tij meer dan 5000 maal herdrukt en
alle talen overgezet.
Nawa. Zie Naba.
Naxos, thans l'axia eil. in de Ae eïsche Zee,
grootste der Cycladen, vruchtbaar, tot 1003 M.
hoog, 449 K.M 2. 17 000 inw.; voorn. artikel van
uitvoer amaril; van 1207-1566 onder eigen hertogen;
hoofdplI. N. aan de N.-W.-kust, 1900 inw.
g ^ hoofd
Saint-, havensi. in W.-Frankrijk, in
het dep.
P Loire Inférieure,^ aan den mond der
Loire, voorstad van Nantes, 38 000 inw.; belangJ
ri ke in- en uitvoerhaven.
Nazareners, Chr. secte, vooral in N.-Amerika,
ari'e zeer talrijk; haar aanZwitserland en Hongarije
hangers
(alleen in Hongarije 40 000 verwerpen
^P
den eed, den kinderdoop
P en het militairisme,
maar vervullen onderprotest
hun milit. plichten.
P
P
Nazareth thans En Nasira vlek in Galilea,
in het T. vilajet
inw.;> voorm.
J Beiroet,> 11
woonplaats
van Jezus.
P
0.-VlaandeNazareth
Nazareth, gem. in de Belg.
g prov.
P
ren tusschen Gent en Oudenaerde • 5102 inw.
Nazireërs(van het Hebr. nazir,„afgezonbij de Joden een soort asceten,
derd",„gewijd"),
die het hoofdhaar lietenroeien
en zich van
g

alle bedwelmende dranken en aanraking van
dooden onthielden, hetzijJ levenslang,
b^ zooals Simson Samuel, Johannes de Dooper,
p ^ hetzij
J voor
bepaalden
tiJ^d om later door. zekere offers
P
hunelof
g
g te te eindigen.
bij MettNeanderhol g rot in het Neanderdal,^J
mann in het Pruis. reg.-distr.
Düsseldorf, met
g
overblijfselen
van den homo ^primigenius
(z. a.)
9
J
of Neandertalensis.
z..
a .
Neapolis,
P
^ in de oudh. naam van Napels
p
het strafproces ' de
Ne bis in idem,^ (Lat.),^
reel
in een zaak eenmaal een
1
b )dat wanneer
eindvonnisewezen
is, om deze zelfde niet nogg
^
eens eenproces
kan worden begonnen.
P
g
Nebo in het 0.-Test. de naam van een stad
en een berg
De stad
J
b in het Overjordaansche.
behoorde tot den stam Ruben, de berg
g tot het
Over'ordaansche
Geb.(Abarim); hier stierf MoJ
zes nadat Jahwe hem het beloofde land had
getoond (Deut. 34).
Nebraska. 1) N. (Platte River r. zi Jriv.
van de Missouri in N.-Amerika, ontspringt oop
het Rotseb.
Colorado mondt uit ten Z. van
g
Omaha,
^ is 2445 K.M. lang.
g — Een der Ver.
Stat. van N.-Amerika in het midd. der Unie,
200 768 K.M'. 1 192 000 inw.; door de N. en
haar biJ riv. doorstroomd, meest vruchtbaarPrairieland; hoofdst. Lincoln. In 1854 als territoriumevormd
uit het toen nog g
ongeorganiseerde
g
Louisiana;
deel van het van Frankrijk gekochte
8^
sinds 1867 (veel kleiner) staat der Unie.
Nebucadnezar (ook wel Nebucadrezar),1
van
ning van Babel (604-562 v. Chr.),^
Nabo polassar • versloeg in 605 den konin g van
Egypte
Necho bij
8YP
J Carcamis (Karkemis), veroverde Syrië
en Palestina, verwoestte in 586
Y
g.
Jeruzalem en voerde de Joden weg
g in de z.g
Babylon.
Ballingschap
13 jaar
^
Y
g
P (z. a. •^ belegerde
g
lang vergeefs de stad T rus • bevorderde de
welvaart van zijn
rijk en liet prachtige
ebouP
^ g
J rijk
wen in Babel oprichten.
P
Necho Nekos
gYP
> Nechao koning
g van Egypte
609-595 v. Chr.),zoon en oPvolger van Psammaar werd
meticus 1; veroverde in 609 Syrië,
Y
oPden terugtocht
in 604 door Nebucadnezar bi'J
^
hij het veroverde
Karkemis verslagen,
^ ^ zoodat hij
weer verloor; begon
een kanaal van den Nijl
J
g
naar de Roode Zee teraven
en liet door
g
Phoeniciërs Afrika om de Z.-punt
omzeilen.
P
Neck Jacob van, Ned. zeevaarder1 volbracht
in 1598 en 1600 met 8 scheen
P een tocht naar
de Soenda-eil. en keerde met rijke^
ladingg;
terug;
schreef een reisverhaal van deze beide zeetochburgemeeste van
ten en was later bijJ herhaling
^ burgemeester

Neckar,
^ r. ziJ riv. van den Rijn,in Z.-W. Duitschland ontspringtop
o het Zwarte Woud,,
loopt
g en Baden,^ wordt bij^
P door Wurttember
Cannstatt bevaarbaar,^ is 397 K.M. 1g . en mondt
Mannheim. Hiernaar ^genoemd
d de N.g
uit
kreis in Wiirttember 3330 K.M 2. 883 000
inw.; hoofdst. Stuttgart.

J

J

J

durf

NECKER—NEDERLAND.

277

Fr. staatsman,
Maas en Schelde en ligt
Necker,
^ Jacques,
q
^^geb. 30 Sept.
P
g aan de Noordzee;
1732 te Genève, bankier te Parijs;
J in 1768 ald. 34185 81 K.M2. met de Zuiderzee, de Wadden,
van den Dollart en de Zeeuwsche en Z.-Holl. stroomin.-resident van Genève; in 1777 dir.-gen.
g
financiën in Frankrijk;
zij inJ^in 1781 om zzijn^r ComPte men : 40 828,71 K.M 2. In deze getallen zijn
rendu" ontslagen, maar 28 Aug. 1788 hersteld;
1585 56 K.M 2. water, tot degemeenten
g
wist de bijeenroeping der Generale Staten door behoorend.) Bijnag
geheel laagland,
^ voortzettingg
g
met bevel der Benedenrijnsche Laagvlakte; lag^
te drijven;
ste
punten
J ^ 11 Juli 1789 ontslagen
^
P
terstond het land te verlaten ; een week later van den bodem in den Zuidplasen den PrinsP
Sept 1790 af AlexanderP older (4-5 M. beneden den zeespienogmaals
teruggeroepen; trad in Set.
g
P
bij gel), hoogste
landgoed
Co et J
op zijn
zijn
hoogste in Z.-Limburg
9 Apr.
g322
P1804
P
^ PP
g
g : Vaalserberg
Genève. — Zijn dochter was de vermaarde Ma- M.). Inhammen der Noordzee : Zuiderzee, Doldame de Staël(z. a.).
lart en Lauwerszee. Wegens
de herhaalde over g
gedurende de strooming en zijn
talrijke dijken
(Gr. doodenboek"
dijken aangelegd la
Necrologie
langs
>g
9
J talrijke
rivieren en op
Middeleeuwen in de kloosters een kalender, waarplaatsen waar de duinenrijJ
P deP
waren aangegeven van heiligen,
op WaloP de sterfdagen
g^
, is onderbrokenWestkaPPelsche dijk o
martelaren
pausen en andere voorname dooden cheren Hondsbossche Zeewering
,P
g in N.-Holland
in de openbare
die op
roeP
en P
splitPe
^ e- e. a.). De vele eil. laten zich in 3 g
P de betreffende dagen
^
beden moesten worden herdacht. Tegenw. naam sen : de Noordzee-eil., de Zuiderzee-eil. en de
pas delta-eil. in het mondingg
voor een korte levensbeschrijving
s ebied van Rijn,
g van eenP
J^ Maas
overledene.
en Schelde. — De bevolking
9 w as oorspr.
P r KelNecromantie Gr. doodenorakel" een soort tisch later Germaansch • in de 4e eeuw woonden
de Saksen in het N. en 0., de Franken in het
van afgestorvenen
van tooveri' om degeesten
g
g
gebeurtenissen Z. de Friezen langs de zeekusten. Na langoP te roepen
Pe en over toekomstige
^ g
in het 0.-Test. als in
en
strijd
strij werd
te ondervragen. Zoowel
d het Frank. element over g
de Gr. Schotsche en Oud-Germ. letterkunde
In het begin
van den 80-Jarigen
g
g
van deze soort waarzeggerij. oorlog
oorlo (1568-1648) vestigden
vindt men sporen
zich hier vele
P
^
Z.-Ned. kooplieden,
geest van den profeet
Zoo riep
P
P
^ na de opheffing van het
P b.v. Saul deng
De
Samuël oP,
O dy s8eu8 dien van den ziener T ire8ias. Edict van Nantes (1685) vele Fr. refugiés.
g
raafPlaat- biJ na alleen hier te lande heerschendegodsdienst(Gr. doodenstad"
Necropolis
p
g
en verdraagzaamheid deed eveneens vele
sen nabij
J steden der Oudheid; het beroemdst vrijheid
hi
Memphi
eEEgyptischeeMem
seen Thebe,en de andere vreemdelingen
zijn
hier een woonplaats
zoegYP
g
J
P
ken.(Zie ook op
te Chiusi, Corneto en Cervetri.
P Joden.) De bevolking
^ bedroeg:
g
1 Jan. 1830
2 613 487 zielen
Nedeniis ambt in Z.-Noorwegen, bergachtig
havenpl.
1.
1
1840
K.M2. 76 000 inw.; haven
2 860 559
(tot 1300 M.),>
31 Dec. 1849
3 ,056 591
1859
Zie Alpes-Basses.
31
3 309 128
Neder-Alpen.
p
31„ 1869
3 583 970
Neder-Beieren, reg.-distr. in het 0. van Beieren, aan beide oevers van den Donau ; 10 745
1879
4 012 693
31
31
1889
4 511415
K.M2. 724 000 inw.; het omvat 4 steden en 22
districten; hoofdst. Landshut.
1899
5 104 137
31
1909
31
5 858 175
Neder-Betuwe, W.-deel der Geldersche land1914
streek de Betuwe (z. a.).
6 339 705
31
gem. in het Z. van de Belg.
Nederbrakel,
g De dichtheid van bevolking
g in 1910
g bedroeg
^
g
rov. 0.-Vlaanderen,
ten 0. van Oudenaerde, 179 7er
>
P K.M2. teen
g 80,22 in 1830. Ze is het
grootst in Z.-Ho ll and (474,5) en het geringst in
5345 inw.; kant- en handschoenenindustrie.
a7'a-Cali ornia.
Drente (65,1). Naar de kerkgenootschappen is
Neder-Californië. Zie Baja-California.
de volksNederduitsch-Hervormde Kerk. Zie Hervorm- de bevolking
g verdeeld als volgt
g (volgens
g
tellip^ van 31 Dec. 1909:(zie tabel volg. pag.)
de Kerk.
Nederhemert, gem. in Gelderland, ten Z. van De Kath. bevolking
g is verdeeld over 5 diocesen:
het aartsbisdom Utrecht en de bisdommen Haarde Maas bij
J Heusden, 1020 inw.
gem. in N.-Holland, lem 's Hertogenbosch, Breda en Roermond. -Nederhorst den Berg,
9^ g
De voorn. middelen van bestaan zijn
ten Z. van WeesP,1818 inw.
J landbouw
officiëel het Koninkrijk der Ne- en veeteelt,
Nederland
^ verder vischvangst
g (zie op
P het art.
van Rijn, Visschers'^ ^ nijverheid en handel. De voorn.
derlanden^ omvat het mondingsgebied
^g
zijn Groningen,
zijn
ZeelandenLimlandbouw-prov.
P
^
In dit artikel zijn
g> tuinbouw vooral in het Westland,
> den
J met voordacht, voor burg;
scheescheepvaart
vaart enz. be- LangendiJ k bijJ Alkmaar, de Streek in Westfrieszooveel handel,J nijverheid,
land en nabij
cijfers van 1913gegeven,
groote steden;^bij
gg
J de groote
J Aalsmeer en
^ de officieele cijfers
van den nor- Breda aardbeien, bij
bi' Boskoo
Boskoop tuinzaden en heeswijs
juister beeldgeven
g
J deze eenjuister
zijn
zijn de officieele cimalen toestand. Overigens
J' tere in de Betuwe en Z.-Limburg
g
g ooft, tusschen
bloembollen. De hoeveelheid
f ers van 1914ebruikt
en, voor zoover beschik- Leiden en Uitgeest
g
g
woestenrond
bedroeg in 1914: ruim 507 000
baar^ latere g^ evens.
g
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Kerkelijke
J
g ezindte.

Totaal.

Ned. Hervormd
2 588 261
Waslach „
9 660
Remonstrant
27 450
Chr. Gereformeerd
55 720
Doopsgezind
64 245
Evang.-Luthersch .
81 833
Hersteld 15 867
Gereform. kerken . 491 451
Roomsch-Katholiek 2 053 021
10 082
Oud-Roomsch
Nederl. Israëliet . .
99 785
6 624
„
..
Porteg.
Tot e. a. kerkg. beh.
63 008
290 960
Tot g. kerkg. beh.
Onbekend
208
Totaal.... 5 858 175
1) Toeneming sedert 1889.
2)
1879.

Toerem. Op
10 000
sedert
inw.
1869.
0/0
4 418
32.26
16
-5.83
47
400.36
95
-47.98
110
45.11
140
42.21
27
50.08
842
171.491)
3 502
56.98
17
90.70
170
54.76
11
87.91
108
1882.382)
497
2356 X12)
035
63.66
-64.20E 10 000

H.A. (in 1833 nog ruim 906 000 H.A. in 1905
ruim 573 000 H.A.. Van denecultiveerden
g
grond was in 1914: bouwland 882 716 H.A. weiland 1 228 399 H.A. warmoezerijen
en tuinen
J
50 738 H.A. boomgaarden 23 127 H.A., boom-,
bloem- en bollenkweekeriJ en 8713 H.A. en Bosch
zijnvooral Fries257 091 H.A. - Veeteelt-prov.
e
land> Utrecht, >N.- en Z.-Holland;^ schapen
P vooral
in N.-Holland en op
P de heidevelden der 0.provincies
bloeit. Naast
, waar ook de bijenteelt
J
P
de veeteelt is ook de zuivelbereiding
rooie
g vangroot
De veestapel
P telde opP 31 Dec. 1913:
334 445 stuksaarden
>2 096 599 stuks rundvee,>
Landen van herkomst.

Invoer
1913 I 1903

Westkust van Afrika .
Bel
g ië
Brazilië
Bremen . . . . . . . .
Roemenië (Donau-Vorstend.)
Enelsch-Indië
Engelsch-Indi
.
g
Frankrijk
en Ierland
Hamburg
..
. . . .
Italië
Java en verd. Ned. 0.-I. bez
.
Noorwegen
a
Peru en Bolivia
Pruisen
Rusland
Spanje
P1
Turkije
J
Vereen. Staten v. N.-Amerika
Zweden ..

12,5
352,1
42,1
6,7
34,3
99,9
33,2
340,8
68,1
12,1
528,5
45,9

6,3
227,6
21,8
4,6
58,7
61,9
22,2
257,0
48,7
5,0
336,9
13,5

1058,6
366,1
99,4
11,0
442,7
68,9

549,4
229,7
49,4
6,9
231,8
22,1

Totaal incl. alle and. landen)

3917,9

2277,7

842 018 schapen,
g
Pe g 232 478 bokken en geiten,
n. De boter1 350 204 varkens en 7 182 87 kippen.
g in 1912: 67 208 000 K.G.
P roductie bedroe
(waarvan 50 323 000 K.G. uit fabrieken); de
kaasprod.
95 710 000 K.G. (waarvan 43 920 000
A
unsti
edelig
K.G. uit fabrieken). - Door
g
g
^
grijke
belangrijke
gin aan de Noordzee,^ aan drie zeer belan
ging
riviermonden en tusschen de voorn. niJ verheidsen handelslanden van Europa
P ontwikkelden zich
aanzienlijke handel en nijverheid.
een aanzienlijke
aJjverheid. Belang
pannen-rijkste
nijverheid : steen- en P
Jjkste takken van nijverheid
bakkerijen
langs
g de rivieren, textiel-industrie in
J
Twente linnen-, katoen- en laken-, zeildoek- en
touwwerk- leder- enb
schoenen- (Langstraat),,
porseleinen aardewerk- (Maastricht),^ pijpenPJP
P
Gouda ensier-industrie;
jeneverstokerijen
PP
^^jeneverstokerije
bierbrouwerijen, scheeP stimmerwerven houtzagerijen,
P
J}
g J ^ manden- en hoepelmakerijen,
tabak-, kaarsen-(Gouda),suiker-, cacao-,glasenloeilam
eng
A (Eindhoven) fabrieken. In ons
fabrieken,^ welke een personeel
land zijn
P
J 18
van 378 443 arbeiders en arbeidsters bezig houden} • hiervan zij
zijn er 10 985 met minder dan 10
(totaal 39 116 arb.). Electr. centralen
waren er in N. (in 1914) 76 met een totaal
van 177 krachtwerktuig en en een totaal-vermog en van 122 407 kilowatt; ^ stoomketels 7679
stuks in 4968 fabrieken. - Levendige handel,
,
vooral ter zeeesteund
door de in 1824 o
Pgeg
richte Kon. Ned. Handelmaatscha
PPJi'. Hoofdmarkten van den handel met het buitenland:
Amsterdam kolonialeroducten
inz. tabak) en
P
Rotterdam (koffie, margarine
en petroleum);
P
g
raan ook te Groningen;
graan
^ ^ hout ook te Zaandam.
Onderst. tabeleeft
g een overzicht van in- en uitvoer van en naar de verschil. landen. Tevens
mill.gld.):
van de cijfers
van 10 jaar
vroeger^
1
J
Landen van bestemming.
g

Uitvoer
1903
1913

Westkust van Afrika .
. . .
België
b
Brazilië . . .
. . . .
Bremen . . .
eni" (Donau-Vorstend.)
Roeme
Engelsch-Indië
..
g
Frankrijk
. . . . . . .
J
Groot-Brittannië en Ierland
Hamburg ...
. . . . . . .
Italië
Java en verd. Ned. 0.-I. bez.
Noorwegen
b
La Plata
Portugal
Pruisen
Rusland
Spanje
Turkije
J
Vereen. Staten 7. N.-Amerika
Zweden
Totaal incl. alle and. landen)

12,3
4,1
339,6
213,2
1,0 2,1
55,7
7,3
3,8
8,4
1,1
31,4
17,1
683,8
460,5
59,4
38,8
22,2
11,3
162,8
61,5
23,2
11,5
8,1
2,1
9,4
5,3
1363,2
931,5
30,6
8,3
11,9
5,9
20,8
9,3
131,3
106,0
26,1
10,2
3083,0 1951,0
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De Ned. koopvaardijvloot
telde Bosch Arnhem, 's Gravenha Amsterdam en
— Scheepvaart.
P
J
p

in 1913: 387 stoom- en 400 zeilscheen
P^ met een
totaal-inhoud van 687 635reg.-ton
re .-ton. (In deze
opgave
zijn
ave
zijn niet inbegrepen
P van
b P de stoomschepen
de Paketvaartmaatschappij
JPP
J en van deJavaChina-Japan-lijn.)
Voor verdere gegevens
zie
gg
P
J
men op
Mijnbouw in Z.P het art. Scheepvaart.— Mijnbou
de mijnen Wilhelmina bij
(steenkolen);
•
mij
Schaesberg
a en Emma bijJHoensbroek en de mijn
behooren aan den Staat a die 4500 H.A.
•
heeftereserveerd;
voor de rest van het koleng
terreinong. 10 000 H.A. wordt aan
cu
P artifiere ondernemingen
g concessie verleend. Behalve
de 3 staatsmiJ ^ ^n (waarvan de mijn
mij Hendrik
kort in bedrijf is)
zijn er in Limburggnog
g
J
mij (te
5articuliere
mijnen,
P
J ^w.o. 1 dominiale mijn
. Het aantal arbeiders bedroe g : onder
denrond
5,096 ^boven den grond
1652, de hoeg
g
veelheidedolven
steenkool in tonnen (van 1000
g
K.G. 1 873 079 ter waarde van ruim 14 mill.
g ld. Ook bijJ Helenaveen en Helden (beide in
N.-Brabant) en bijJ Winterswijk
J steenkolen
J zijn
aangeboord.
Van belang
P
bg
^ is ook de turfproductie
en
in Frieslandlap ge turf uit het laagveen)
^
Drente N.-O.-Overi'sel
en de Peel (korte turf
J
uit het hoogveen). -- Verkeerswezen. In 1914
was deezamenli
ke
g der Ned. spoorwegen
J lengte
^
1227,
3339 K.M.Staatse P. 1847,^ Holl. Spoor
1227
P
Centraal 148 het materiaal bestond uit 1314
locomotieven, 3967ersonenen 26goede^
P
uit 38 074 personen.
renwagens
P
b ; • het personeel
P
Daarnevens waren er deemeente-trammen
niet
8
meegeteld)
2422 K.M. tramwegen.
Verder beg
g
staat er naast de bevaarbare rivieren (1970 K.M.)
een wijdvertakt kanaalnet (3234 K.M.. — Het
aantalostkantoren
bedroeg
g 1550 (in 1914),in
P
1913 vervoerden deosteri
P
J en ruim 175 mill.
brieven, ruim 117 mill. brief k. ruim 317 600
—
mill. drukwerken en bijna
P
Jjna 9 mill. pakketten.
Het aantal telegraafkantoren
telegraafkantoren bedroeg
g in 1915:
en 41 052 K.M. dra1162, met 8133 K.M. lijnen
J
zij verzonden in 1913: 2 966 400 binnenl. en
den; zij
ontvinge
en daar1 633 400 buitenl. telegrammen; ontvin
000 buitenl. telegrammen.
nog
g
g 1
Het aantal radio-telegrammen
bedroeg
g in het8
zelfde jaar 9800. Het aantal interlocale telefoong esP rekken bedroe
^ het aantal
g 4 672 911
internationale 796173. — Staatsinstellingen
g en
constitutiobestuur. Nederland is een erfelijke
J
(in) is onschendbaar,
neele monarchie. De konin g
wordt van adviesediend
door den Raad van
g
State en in de uitvoerende macht ter zijde
J gestaan door 9 verantwoordelijke
verantwoordelijk ministers, in de
wetgevende
macht deelt de Volksverte genwoorg
digin
^ gvan twee Kamers,^ de Tweede uit 100
rechtstreeks door de kiezers, de Eerste uit 50
door de Provinciale Statenekozen
leden beg
.staande. (Zie verder op
P Staten-Generaal.) De
11rovincies
worden bestuurd door een ComP
missaris der Koningin
g en de Prov. Staten (z. a.).
Hooge
— Rechtspraak:
g Militair
g Raad,^ Hoog
p
Gerechtshof,
g en
^ 5 agerechtshoven (te 's Hertogen-

Leeuwarden),23 arrond.-rechtbanken en 101
kantongerechten. -- Financiën, zie Begrooting
en Staatsschuld; het belast vermogen
g bedroeg
g in
1914: 7607 mill.ld.
g het belast inkomen: 752
mill.ld.
— Onderwijs.
Onderwijs In 1914 waren er in
^
5602 lagere
scholen, waarvan 2268 bijzondere
9
J
en 3334 openbare; de eerste waren verdeeld in
1121 Protest. 1040 Kath. en 4 Israël.; het onderiJ
wijzend
personeel
telde 32 886 leerkrachten; het
Pe
aantal leerlingen
g bedroeg
g 467 687. Het Rijk
J besteedde voor het 1. o. bijna
10 mill.gld.;
aan de
^
J
g emeenten kostte het bijna
J 13 mill. • totaal kostte
het 1. o. aan Rijk, gemeenten
en schoolbesturen
g
in 1913 ruim 38 mill. bgld. (in 1858 bijna
bijn 13 ton).
e analphabeten
onder de miliciens
P
^
P
bedroe in^
1913: 0
6 per honderd
(in 1865 nog
Pe
g
18,20/o). Middelbaar onderwijs. In 1913 waren
er 91 H.B.S. voor jongens (en meisjes),waarvan 66 met 5-'ar.
en 25 met 3-'ar.
3-j ar cursus en
J
H.B.S. voor meisjes
J alleen, waarvan 15 met
5-j ar., 1 met 4-'ar.
5-'ar.
3-j ar cursus. Het
J en 1 met 3-'ar.
•
leert. bedroeg
gop
P de scholen voor jongens
J ^
(en meisjes)
bijna14 000 • op die voor meisjes
meisje
J^P
•
ruim 2000. Verder waren er nog 7 scholen
voor middelb. techn. onderwijs
J^ 11 zeevaart- en
12 visscheri'scholen
^ dagda g- en avondschol
^ • burger
teeken-, industrie- en ambachtsscholen waren er 48. Het hooger
onderwijs werd gegeven
9 onderwijs
gg
in 33 oPenbare en 15 biJz.gymnasiamet
totaal
gY
4456 leerl., in 20 andere inrichtingenmet
1786
g
leert. 3 rijksuniversiteiten
(te Leiden, Utrecht
J
en Groningen),
gemeentelijke
hoogeschool
te
g
b ^
g
J
Amsterdam en de z..
Vrije
g»
J Universiteit" afd.
tezamen met 4450 studenten en toehoorders. Verder tal van o leidis
sP
g en kweekscholen, landen tuinbouwscholen, een Techn. Hoogeschool
te
g
Delft een Hoogere
Landbouwschool te W
^el^
ningen en een Hoogere Handelsschool te Rotterdam. Voorts een Veeartsenijschool
te Utrecht,
Kon. Mil. Academie te Breda,
— Vlag:
^
9
rood wit en blauw. -- Wapen: g
gekroondegouden leeuw met zwaard eniPJ
lenbundel op
P een
blauw, met gouden ruiten bezaaid veld. -De landmacht bestaat uit vrijwilligers
Leger.
g
en militie, landweer en landstorm. De diensttijd
J
J bij
J het leger
^ is voor de infanterie 8 jaar,
waarvan 81/22a 12 maanden bijJ den troepP en 12
weken herhalingsoefeningen; de cavalerie en de
artillerie dienen 18 maanden zonder herhalin soefeningen.
De sterkte van het leger
^
g in
^ bedroeg
1913: 2020 off. en 31 343 manscha
PPen. De militie-lichting
g 1914 bedroeg
^ 25 830 man, die van
1913: 23 000 man, die van 1911, 1910, 1909,
1908 enz. tot 1904: 17 500 man. De sterkte van
de landweer op
ongg. 66 000
P 1 Juli 1914 was: on
De oproepingvan den landstorm heeft de
oorlogssterkte van ons leger tijdens de mobilisatie nog
aanmerkelijk
opgevoerd.
Juiste cijfers
cijfer
g aanmerkelijk
Pg
zijn
bij' het afdrukken. van dit artiJ
kel nog
J 12 infanterieg niet bekend. Er zijn
br'
brigades,
4^
r.
ló
^ ieder van 2 reg.,
^
g^ 4 reg.
a huzaren,
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HIESDISTRICTEN
in NEDERLAND

11ebï

kaart1 es

Anti-Revolufïonairfn -A,R,

= .Leden dar Christelijk Mi storische Unit-CN.
Roamsch Katholieke Staatspvti'1 -RJ ,
Vree Liberalen -V. t..
Leden der liberale Ur s-U.L.

Vrijzinni9
^
9 Democrate n-V. D

ii„.
11,ii

^

ÍIIÍ^!ii

de verkiezingen
van 1913.
1008. Politieke kaart van Nederland volgens
g
g
veld-artillerie (en het korpsrijdende
rijdende artillerie),,
4 reg.
PP
^ vesting-art,
g ^ verder het korpspantserfortart.^ het korps
pontonniers en het korps
toi
P
PePP
disten en 1 ^genietroepen. — De vloot telt

met inbegrip
^P van het auxiliair eskader : 7P antpantserdeksehepen,
sersehe
P ^ 5P antserboo^ 4P
Pe n
ten^ 9 on^P
e antserde kanonneerbooten,
^ 5 mijnenleggers,
P
^g ^ 8 torP edoboot'a
Jg ers
^ 38 torpedobooten

J

P

J
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(8 in aanbouw), 7 onderzeeërs (4 in aanbouw).
In aanbouw zijn verder 2 ggroote^P
gepantserde
kruisers van 7030 ton, bewaPend met 10 kanonnen van 15 cM. en 4 van 7,5 cM. Iedere kruiser
zal 480 man e^.P^
ui ae hebben.(Zie afb. bij
J Oorlosscheen.
— Het verdedigingsstelsel
is ^ere p
9
^a
geld
bi'
waarbij vele
^
P 1874, waarbij
J de wet van 18 Apr.
vestingen
werden opgeheven
en achtereenv.
P^
g eg
slecht. De sterkte der naar het 0. g ekeerde hoofdlinie de 75 K.M. lange Nieuwe Holl. Waterlinie",
berust vooral op
f de voor den oorlogstijd
gJ voorbereide onderwaterzettin bg (inundatie) van het 0. des
lands, tot de lijn Amsterdam—Utrecht—Gorinchem welke door een reeks van forten beveiligd
wordt. Als laatste toevlucht dient de stelling
b van
Amsterdam,, welke het geheele
leger
kanoopneneg
g
Kustforten bestaan bij
J Den Helder, den
ingang
tot
^ g der Zuiderzee,
, en bij
a ^
J de toegangen
Amsterdam, het Noordzeekanaal en de Maas. —
Nederland is een der eerste koloniale mogendheden de koloniën beslaan een oppervlakte
van
PP
bevolkingg van 7 X Ned.
62 X Ned. en hebben een bevolkin
(Zie verder Nederlandsch Oost-Indië en Nederlandsch West-Indië. — Geschiedenis. Ten tijde
van Julius Caesar was ons land bewoond door
de Germ. stammen der Batavieren, Kaninefaten,
,
Friezen enz., • later behoorde het tot het rijk
der Franken (800); bij
het verdeelingsverdrag
J
g
g
van Verdun (843) kwam het aan Lotharingen
en Duitschland. Tengevolge van het leenstelsel
vormden zich verschillendeeestelij
g
J ke en wereldlï
kerijkjes
rijkjes(Gelderland,
Utrecht,
Holland, Utrecht
a
Vlaanderen, Brabant), die in het begin der 15e
eeuw aan Bourgondië
en met dit rijk
g
J na den
dood van Karel den Stoute(1477) aan het
OostenrïJ ksche Huis kwamen. Karel V(1500-55)
onder zijn
vereende
17gewesten
g
J heerschappij
g
en bracht zijn
grootes bloei. Door de
ote
J rijk
J tot gro
Pragmatieke
Sanctie (1549) werd de erfo Pvol^
in in allegewesten
ging
uniforme wijzeereop
g
Pg
geld, zoodatzijzij ééngeheel
vormen,
gingen
g
g
g
^ dat
als Bour
ondische
Kreits" van 1548 tot 1648
^,
g
deel uitmaakte — in naam althans — van het D.
rijk.
J Zijn
Zijnpogingen, om ook de geloofseenheid
in
^
zijn uitgestrekt
gebied te handhaven, leden echg
g
ter schipbreuk,
in spijt van zijn strenge
f
g P lakka,J
ten en bloedige
gZijn
vervolgingen. Zi jn zoon en o P volger
Philips
II(1555-81)^
ging
nog
p
g daarin no
^
verder, onderdrukte de g ewetensvri
J heid wat
leidde tot den Beeldenstorm (1566)en
zond
,
den hertog
om het
^ van Alva met een leger
g
land te straffen. Zijn
J Raad van Beroerten werd
een Bloedraad,
, die zonder vorm vanproces
P
duizenden deed terechtstellen. Zijn
J komst werd
oorlog
de aanleiding
8 tot den 80-Jarigen
g
g 1568—
1648 Willem, prins van Oranje, werd de leider
van het verzet tegen
. dwingelandij.
g
JBij
J
^ de S P
de Unie van Atrecht (6 Jan. 1579) onderwieren
P
de Z.Bel
.prov. zich weer aan Spanje, waarna
8P
nog
de 7 N.rov.
zich bij
P
J de Unie van Utrecht no
hechter aaneensloten (23 Jan.). Philips
p H werd
afgezworen (26 Juli 1581, zie Afzwering)
9 en
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nadat Oranje
l door Balthasar Gerards vermoord
was (10 Juli 1584),werd zijn
J zoon Maurits
(1585-1625) stadhouder. Onder hem en onder
zijn
J broeder en opvolger Frederik .Hendrik (1625
—47) werden aan Spanje
P J meermalen ernstige
g
nederlagen
toegebracht.
Het 12-Jarig^ Bestand
g
g
(z. a., dat 9 Apr.
P 1609 verademing
^ bracht van
den kri'J g,.
zag gdegodsdiensttwisten
tusschen de
g
Arminianen (z. a.) en Gomaristen (z. a.) fel
woeden en de bekwame staatsman Johan van
Oldenbarneveldt stierf 13 Mei 1619 op
p het schavot. Na het Bestand (1609-21) keerde onder
Frederik Hendrik allengs
g de verdraagzaamheid
g
goed gevolg
terug.
terug. De oorlog
g werd met^
g a voortgezet en Spanje, thans ook met Frankrijk in
g
verzwakt,
oorlog
g en door den afval van Portugal
g verzwakt
erkende bij
J den vrede van Munster de onafhankeli'kheid
van de Republiek
der Vereen 9de
J
P
Nederlanden(1648). Na den dood van Frederik
Hendrik's opvolger
Willem 11(1647-50) volgde
P^
^
gedurende
het eerste stadhouderlooze tijdperk,
JP ^ g
hetwelk de raadpensionaris
Jan de Witt(1650
Pe
—72) een overwegenden
invloed uitoefende. De
8
republiek
re
bereikte in de 17e eeuw het toppunt
PP
van haar bloei deouden
eeuw", Haar nï„g
J
verheid en handel beheerschten de wereldmarkt,
kunsten en wetenschappen
bereikten eveneens
PP
trap
een zeer hoogen
P van bloei. Het koloniaal
^
bezit breidde zich steeds wijder
uit: behalve
J
Java en de Molukken kwamen Ceylon,
Y , de Kaap
P
de Goede Hoo
Brazilië (1636) in
P,zelfsgeheel
g
haar macht; Nw.-Amsterdam(New-York) werd
door Nederlandersgesticht, Nw.-Zeeland en Tasmania werden door hen ontdekt;
, de koopvaarP
was een dergrootste
van Europa.
dijvloot
g
P Ons
J
land was de bakermat der geloof svri'.1 heid ,• onze
hoogescholen
waren wereldberoemd. In de Eng.
^
g
behaalde onze vloot onder Tromp en
oorlogen
b
De Ruyter beslissende, roemrijke overwinningen.
In 1672 werd ons land in oorlogg^
gewikkeld met
Frankrijk,
, Munster en Keulen,, maar
g
J, Engeland,
bekwaamheden van Willem
leed door derooie
g
II1 ^ een ernstige
g verliezen. Deze was de onvermoeide strijder
voor de staatkundige
gods^ eng
J
van Europa en de onverzoendienstige
vrijheid
gP
tegenstander
van Lodewijk
like
^jk XIV van Frank^
J
dood (1702) werd zijn
rik.
Na zijn
J streven
J
J
voortgezet door Antonie Heinsius. In den Sp.
P
Successie-oorlog
J
g (z. a.) streden wij
J aan de zijde
met rooien
groote roem, zonder echter
van Engeland
g
den vrede van Utrecht (1713) belangrijke
gJ
voordeelen te erlang en. In het 2e stadhouderlooze tijdperk (1707-47) bgeraakte ons land in
men
de wereldpolitiek
op
P den achtergrond;
P
b
teerde op
g
P den ouden roem,
^ verwaarloosde leger
en vloot en streefde slechts naar macht en aanzien voor zichzelf en zijn vrienden. De Oostenr.
gevoerd en de
Successie-oorlog
g (z. a.) werd slap
Pg
nieuw uitgeroepen stadhouder Willem Karel
Hendrik Friso (Willem I V 1747-51) miste de
voortvarende doortastendheid om ingrijpende
te bewerken. Hij
verbeteringen
^
J was de eerste
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erfelijke
erfelijke stadhouder der Zeven Provinciën en de
b hoop
P der volksklasse, maar stelde hun
Willem V
vertrouwen zeer teleur. Zijnopvolger,
P d
1766--95 was evenmin een man van energie
en de twisten tusschen Staats- en Stadhoudersgezinden of Patriotten en Oranjemannen
Oranjemanne (zie
g
vermocht hij
hij niet te bezwePPatriottenti'd
^
ren. Na den ongelukkigen oorlog
oorlo tegen
^ Engeg
land (1782-84) slonk het aanzien van den
stadhoudereducht
hijzich slechts met
^zoodat hij
g
zijn zwager,
behulp
g, Frederik
P van een door zijn
Willem II van Pruisen,,g
gezonden leger
^ van
20 000 man (1787) kon staande houden. Na het
uitbreken der Fr. Revolutie (1789) stee g de ontevredenheid opnieuw
, zoodat de stadhouder naar
P
ver Engeland
vertrok (1795),^ zijn
g
^
zJjn waardigheid
vallen verklaard werd en de Bataafsche RePuhet hoofd
bliek(z. a.) uitgeroepen 16 Mei aan
,
waarvan 1805-06 Rut9er Jan Schimmelpenninck
stond met den titel van„raadpensionaris".P
0
last van Napoleon
Na oleon werd deze republiek
8 Juni
P
1806 herschapen
in een Koninkrijk
Koninkrij Holland(z.
P
onder Lodewijk Napoleon als erfelijk constitutioneel koning.
g Reeds 10 Juli 1810 werd
ons land echter bijJ Frankrijk
Frankrijk
ingelijfd.
^J
Wel
bracht deze verandering
g nieuwe lasten,, maar het
gevoel
van saamhoorigheid
werd er bijJ de vroe ^
g
r steeds min of meer souvereine provincies
S^eP
door ontwikkeld. Na de Fr. nederlaag
g in den
Volkerenslag
z' haastte men zich om
g bij
J Lei
P^
hetehate
juk
J af te schudden • 2, Dec. 1813 werd
g
de onafhankelijkheid
afgekondigd en de zoon
J
Willem als Willem 1 tot
van den uitgeweken
g
konin uitgeroepen. Door het Weener Congres
koningg
werden de voorm. Oostenr. Z.-Nederl.rovincies
P
met Nederland tot een Koninkrijk
d
Koninkrijk vereeng,
terwijl de koninggtevens groothertog
g
^van Luxemburgerd.
Ons land en België
g waren echter
^
wel saamgevoe
e roeid en
g d maar niet saamg^
deodad.
en staatkundi
staatkundigge verschillen leidden
g
•
ook tot den opstand
van 25 Aug.
P
^ 1830
zie België, Geschiedenis). Eerst na hardnekkigg
verzet nam Willem 1 14 Mrt. 1839 de 24 artikelen aan, waarbijJ België
onafhankelij werd
g onafhankelijk
(vrede van 19 Apr.).
P De ongelukkige
afloopan
den oorlog
g en de grooie geldsomP
a
men welke de vruchtelooze standvastigheid van
den koning
had verslonden, brachten het land
g
aan den rand van een staatsbankroet en deden
den vorst de liefde van zijn
J volk verliezen;^ hijJ
deed 7 Oct. 1840 afstand en werd opgevolgd
door zijn
J zoon Willem II(1840-49). Het ministerie-Van Hall bracht verbetering
g in den
treurigen
toestand der geldmiddelen
door een
g
^
z.. vrijwillige
z.g.
vrijwillige leening
g van 127 mill. en door
een conversie der staatsschuld.
Onder invloed
van de algemeene
volksbeweging
g
g ^ in Europa
P

kwam 3 Nov. 1848 een nieuwe Grondwet tot
stand. In de krachtens deze nieuwe constitutie
gekozen
Tweede Kamer was de groot
rooie meer g
liberaal, wat mee te danken was aan
de als derde
partij"
georganiseerde
K
„
g
P J" eorg
^ ide atholieken, wier program
voor samenwerking^door vele
P g
liberale candidaten geteekend werd. Deze liberale meerderheid erkende Thorbecke als haar
leider en de nieuwe Kamer gaf in haar eerste
adres van antwoord op
P de troonrede reeds aanstonds te kennen, dat zijJ stond opPonverwijlde
onverwijld
gder nieuwe rechten en vri heden
J
(Febr. 1849). 17 Mrt. 1849 overleed Willem II
te Tilbur
g en werd opgevolgd door zijn zoon
Tilburgzij
III, die 12 Mei d.a.v. den eed op
P de
Grondwet aflegde.
Hij
, in
g
J was in 1817 geboren,
g
1839huwd
met Sophia
van Wi rttember
p
9 en
^
had twee zoons,
, Willem en Maurits. In Sept.
P
1849 moest het ministerie-de Kempenaer
^ enaer wegens
g
gemis
smis aan steun in de Kamer ontslagl^ nemen en
in Dec. d.a.v. werd Thorbecke na veel aarzelen
van de zijdedes Konings,
^^ die in hem een ver kat
zag,
b, met de vormingg van een
P
P republikein
ministerie belast (eerste ministerie-Thorbecke
1 Nov. 1849-19 Apr.
r. 1853). Hiermede was eindeli'k
de weg
parlementaire re^eeg
J voorgoed
g vanP
ring
het ministerie was door den
^
Konin esteld
Koning
gesteldonder de leidin
leidinggden
van staatsman, dien de Kamer als zoodanigS wenschte. Dit
ministerie bracht in laats
de g
eerstede belangrijkste
organieke
wetten tot stand (provinciale
J
g
P
wet kieswet,gemeentewet),enkele niet zonder
hevige
van den bekwamen Groen van
^ bestrijding
Prinsterer en diens conservatieve medestanders.
Daarnaast werden tal van wetten tot standeg
bracht ter bevordering
g van de volkswelvaart,
inz. de scheepvaartwetten
van min. Van Bosse
P
waardoor eenrooie
stap
in de
P werd gedaan
g
g
richting
vrijenhandel: opheffing
richtin van den vrijen
n van
P
dif f erentiëele, afschaffing
g van doorvoer-rechten,opheffing
bepalingen ten
P
Pe
g van beperkende
opzichte
van vreemde scheepvaart
en schee P
s
psP
P
bouw
voor
, tarief sverla
g in
g van grondstoffen
g
den scheepsbouw
, enz. (een en ander door de
P
Rotterd. kooplieden
met ingenomenheid,
, door de
P
g
Amsterd. met wantrouwen begroet) verschillende belastingen,
g , inz. de accijnzen,
, werden ver J
beterd de wet opPde onteigening
g ^ bereidde de
uitbreiding
van het spoorwegnet voor • enz. BijJ
g;
dit alles had Thorbecke metrooie
moeieli'kg
J
heden te kampen
herhaaldelij moesten enkele
P ;herhaaldelijk
het veld ruimen ; de binnenl. toestand was niet rooskleurigg: koorts-epidemie
van
P
1847--48, cholera in 1848-49 (in 1849: 23 000
slachtoffers, vooral in Utrecht en Z.-Holland
ontevredenheid over het terzijde
terzijd stellen van
hooge
g staatsambtenaren, enz. Ten slotte
bracht de April-beweging"
hem ten val. Dit
»
De geschiedenis van ons land van 1848— was de uitingg van de ontevredenheid van een
1916 is, wijl
Protestanten over de instelling
J daarover elders in dit werk niet groot deel der
g
veel bijzonderheden
te vinden zijn,
uit- van een zelfstandig
Ned. episcopaat
gvoor
de R. J
J^
voer' er behandeld.
Kath. bevolking,
geestelijke
belangen
tot
g,
g
^
^
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dusver waren verzorgd PP
onder opperste leidingg
van den in Den Haagg (eerder te Brussel) zetelendenausel.
internuntius — een vreemdeling
vreemdeling
P
dus. Op
g der Ned. Katholieken stemde
P aandringen
deaus
P er in toe het episcopaat in ons land
te herstellen en knoopte
P daartoe onderhandelig ^en aan met de Ned. re
g eerin
g^ die 16 O.
1852 de vrijheid
erkende van de Kath. Kerk
om haar organisatie
te herzien op
^
P de wijze,
J^ die
zij
begeerde. De regeering
g
Jbegeerde.
g had nu verwacht dat
men te Rome met haar nader overleg
g zouPlegen; zij
zij was gekant
tegen
^
P
g de oprichting
^ van
een bisdom of aartsbisdom te Utrecht en te
Haarlem. Echter werd bijJ breve van 4 Mrt. 1853
Pius IX de thans nogg bestaande
doorpaus
P
ggemaakt
regelin
regeling
en daarvan 12 Mrt. den Ned.
g
a
gezant te Rome officieel kennis gegeven. De
bewoordingen
van de breve en de pauselijke
g
P
J
allocutie van 7 Mrt. waarin de inhoud der breve
aan de kardinalen werd bekend gemaakt, wekten onder de Protestanten in ons land hevige
g
afkeuring; een geweldige reeks van brochures
enamfletten
spot^vinnige
g
^ P en klaagliederen,
P
g
d^ver
bladartikelen en bijtende
spotprenten
J
oorzaakte reeds in de eerste dagen
g der maand
tege
teen de
de hartstochtelijke
eerin en tegen
vreugde
regeering
^
g de Katholieken, wier
g
de opwinding
P
^nog
g aanzette". (Blok.) Het was
of een burgeroorlog
op til was. De S nodale
Y
g
^P
Commissie der Ned.-Herv. Kerk gzag zich
g enoodzaakt den haat tegen andersdenkenden in
bewoordingen
en af te keuren; Groen van
Pe bewoordin
Prinsterer verzette zich mede tegen de beweging, omdat hij de rechten der Katholieken
» onaantastbaar" achtte. Een adresbeweging
^g aan
den Koning,
protest
bevattend tegen
et
^^
P
g
aannemen van den titel, rang
g of waardigheid
g
van bisschop
onzes vaderP van eenig
g gedeelte
^
lands door een vreemden vorst verleend" enz.
verzamelde in enkele weken meer dan 200 000
De gezant
te Rome werd terug
handteekeningen.
a
ng
hebbende, dat
geroepen ; de Kamer?^ogehoord
^
krachtige
aan het Hof van Rome zijn
zij
^
^ vertoogen
zullen wordenedaan"
handhaafde weliswaar
g
Thorbecke, doch deze werd, hoofdzakelijk
J door
persoonlijk
genoodzaakt 19
P
gig
J toedoen des Konings,
APr. 1853 ontslag
te vragen.
Het hem oPvol^
^
gende ministerie-van Hall-Donker Curtius(19
Apr.
g met een verklaP 1853-1 Juli 1856) begon
e
ring— niet overbodigg in de gegeven
omstanag
digheden — dat het niet voornemens was,: eenige
g
wijziging
van de Grondwet voor te dragen.
De
^
Tweede Kamer werd ontbonden; de nieuwe verkiezi^
en versterkten de conservatievepartijen
de Thorbeckianen" leden vele en zware verliezen Thorbecke zelf werd alleen in Limburg
herkozen!). De meerderheid der Kamer bestond
uit conservatieven en een 12-tal Groenianen".
onderhandelin
De verdere
8 en met den Paus konden dezen niet op
g der bisschoP sP de instelling
zetels te Haarlem en Utrecht doen terugkomen;
8
wel werd een wet op Pde kerkgenootschappen
PP
^
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aangenomen, die deze volledige vrijheid van ora ee ganisatie toeliet,^ mits deze ter kennis der reg
ring gebracht werd. Deze wet bevatte het verbod
van het dragen
van kerkelijk
kerkelijk gewaad
g
in het
a
o Ppenbaar. De handigheid
handigheid van Van Hall slaagde
b
er in,
gen. Onder het minicrisis te beëindi
beëindigen.
sterie- Van Ball,
Hall tijdens hetwelk ThorbeckeP ottend zeide, dat de oppositie
re
regeerende
geerende
PP
P partij
J
was geworden, werden het tonnengeld en enkele
accij
nzen
accijnzen
(gemaal,
rogge,
g afgeschaft
a ^
gge
fen . De verkiezinge
g van Juni 1854 veranderverkiezinen
de meerderheid in minderheid. In 1850 was
door een voorstel van Groen van Prinsterer de
g der lagere
verhoudin
verhouding
school te genover de reg
en daardoor
P
^ eering weer ter sprakegebracht
g
deolitieke
schoolstrijd
die een halve
P
g P
J geopend,
eeuw lang
g in het staatkundig,
a^ geestelijk en kerkeliJ k leven van Nederland een zoo belangrijke
plaats
zou innemen. Groen eischte: vrijheid
vrijhei van
P
school regel,
P
J z. onderwijs,
a maar
J^ de openbare
nooitodsdienstloos"
ten believe der liberalen
»g
of »
den Bibel"
Bijbel" ten believe der Katholieken. De moeieli'kheden
in verband met deze
J
schoolkwestie deden Van Hall aftreden. Het
ministerie-Van der Brugghen
(1 Juli 1856-18
q^
Mrt. 1858) trachtte langs
g den wegg van verzoegingen matiging
^ geen oplossing
P
g te vinden, zijn
schoolwet, waarin bet denkbeeld was opgenomen
Pg
van eenesubsidieerde
bijzondere
bijzonder school ten
g
der kinderen,> wier ouders »g
emoedsbezwaren" hadden tegen de openbare
school,} werd
P
20 Juli 1857 aangenomen,
ag
^ waarop
P Groen ontslag
nam als Kamerlid. Deemati
g
g de Van der
Bru99hen, de man der ethisch
irenische" rich»
ting^kon zich echter niet lang gmeer handhaven
en trad 18 Mrt. 1858 af, nadat de begrooting
g
g
van oorlog,
wetsvoorstel op
g^
P
P de personeele
belastin verworpen
belasting
rechei^
Pe waren en zijn
Jjneigen
terli'ke
Hem volgde
J voorstellen slecht ontvangen.
^
g
met een „ gemaop Rochu8sen, oud-gouv.-gen.,
g
tigd liberaal" kabinet, dat vooral voor Indië
veeloeds
deed, hoewel het aan het Cultuurg
stelsel (z. a.) niet tornde. Met name de slavernijJ
werd 1 Jan. 1860 ineheel
Ned. 0.-Indië afge^
schaft. In ons land werden voorstellen ingediend
g
voor den bouw van meerdere spoorwegen
(er
b
P
waren toen nog
dan Amsterg geen
^ andere lijnen
Jj
dam—Utrecht—Arnhem—Emmerik; Rotterdam
—L—Utrecht; Amsterdam—'s Hage—Rotterdam en
Moerdijk—Antwerpen; Rozendaal—Breda;> Maastricht—Aken en Maastricht—Hasselt). De voorstellen der regeering
g
^ werden in de Tweede Kamer met kleine meerderheid aangenomen, in de
Eerste Kamer verworpen,
p ^ waarop
P het ministerie-Rochussen aftrad (23 Febr. 1860). Het nu
volgende tweede ministerie-Van Hall(23 Febr.
1860-14 Mrt. 1861) zag
spoorwegwet
^ zijn
JjnP
gwet aan genomen (9 lijnen,
jaarlijks 10 mill.
^
J
^ waarvoor jaarlijks
zou besteed worden uit de batige
g sloten van
Indië doch moest het al spoedig
P afP g daarop
leggen
te gen Thorbecke. Het werd opgevolgd
b ga
door het ministerie- Van Zuyl en van Nijevelt^eve
lt-

J

284

NEDERLAND.

Loudon(14 Mrt. 1861-31 Jan. 1862),dat weinigtot stand bracht en viel wegens
de verm in^ ens
lering van het hoofdstuk Onvoorziene
uitgaven"
»
g
als blijk
J van wantrouwen der Tweede Kamer in
de re ^eering. Nu kwam, ^ondanks 's Konings
g
tegenzin
1 Thorbecke weder aan het roer (1 Febr.
b
1862-10 Febr. 1866),die zijn
J in 1853 af gezij
broken taak weder op
P kon nemen. Onder zijn
kwamen tot stand : de afschaffing der
slavernij
J in W.-Indië teen
g Juli 1863 een nieuwe
tariefwet volgens
van vrijhandel
vrijhandel,
g
^ de beginselen
de aanleg
aanleg van nieuwe waterwegen
g voor Rotterdam en Amsterdam (Nieuwe Waterweg
g enNoordzee-kanaal),1
wet op
P het middelb. onderwijs
(2 Mei 1863),
wetten op het geneeskundig
g
g
P
staatstoezicht, de afschaffing
g der plaatselijke
P
J
accijnzen
nzen enz. Veel moeite en kosten bracht in
accij
derden zomer van 1865 de beteugeling
^ g der runderP^ mee en de daartoe noodige
^ dwars
g maatre
g elen verwekten veel verbittering. Het ministerie
bezweek ten slotte tengevolge van een verschil
van meening tusschen Thorbecke en den min.
van koloniën Fransen van de Putte over de
wetgevin
b
bg in Ned.-Indië 1waarvoor de eerste een
wet nood' de laatste een kon. besluit voldoende achtte. Fransen van de Putte formeerde
nu een nieuw ministerie (10 Febr.-1 Juni 1866),
maar moest al
s oed'
P ^aftreden, omdat de Cultuurwet1 die aan het,1 na de aanvallen van Van
Hoëvell en Multatuli onhoudbaareachte
Culg
g de te maken,1 verwortuurstelsel een einde beoo
beoogde
n werd.len
Nu trad een ministerie-Van Zuylen
J
van Ni'evelt-Heemskerk
Azn. op
^
P (1 Juni 1866—
4 Juni 1868 dat,
uit
1
1 leden van verschillende
partijen
als ,nationaal
ministerie"
1
P J samengesteld,
^
bestempeld
werd. De verkiezingen van Juni 1866
Peg
handhaafden de liberale meerderheid, maar
brachten o. m. Keuchenius een beslist antirevolutionnair7 in de Kamer. De benoeming van
tot onv.en. van
den min. van koloniën Mier
gouv.-gen.
1
Ned. 0.-Indiëaf aanleiding
g tot een botsingg
tusschen regeering
regeering en Tweede Kamer1 welke
laatste ontbonden werd. De Koning
drong
g zelf drong
in eenproclamatie
er biJ de kiezers op
P aan, dat
P
zij
J een volksvertegenwoordigingzouden kiezen 1
die overeenstemming"
met de regeering
11
bg^
b zou
betrachten1 zoodat de Kroon feitelijk
J k ten nadeele
van de liberalsarti'
ingreep
g P in den staatkunP J
d'^
enpartijstrijd, wat hev' e
^ verontwaardiging
^g
bij
J de liberale woordvoerders verwekte. Het ministerie verkreeg
g maar een zestal stemmen meer
in de nieuwe Kamer. In overeenstemming
g met
Pruisenevoerde
onderhandelingen
over den
g
g
afstand van Luxemburg
g aan Frankrijk
J mislukten daar de D. Bondsdag niet geneigd bleek
dien afstand (of liever: verkoopP voor 4 à 5 mill.
francs) goed
te keuren. Een en ander had mede
g
tengevolge dat Limburg
Limbur geheel losgemaakt
werd
g
van den D. Bond en Luxemburg
g tot een neuzij
traalebied
verklaard werd. Pruisen trok zijn
g
xemburg
garnizoen uit de vesting
Lu
vesting
^terugb 1die
ontmanteld werd. Het feit1 dat Nederland de

onzijdigheid
van Luxemburg
met de g
roote
J^
g
mob endheden medegegarandeerd
gegarandeerd had1 wat vele
Kamerleden nietoedkeurden
leidde tot verg
werPingder
begrootingg van buitenl. zaken. De
g
Kamer werd ontbonden; een heftige
sverkiezingsg verkiezin
J in Jan. 1868,1 waarin weder de naam des
Konings gemengd werd, had een on unsti en
uitslag voor het
ministerie, dat noggaanbleef,:
1
doch een hernieuwde verwerping
e g van het hoofdstuk • buitenl. zaken bracht het ten val. Een
ministerie-Van Bosse-Fock volde
nu (4 Juni
g
1868-4 Jan. 1871 1dat verzoenend doch in
liberale richting
g wilde werken. Het bracht o. m.
de afschaffin ng van het dagbladza^el
1 wat een
groot aantalplaatselijkeblaadjes
blaadje deed ontstaan.
g
den strijd
J tusschen liberaal en clericaal traden in dezen tijd
P
J als nieuwe persoonlijkheden
J
op
den voorgrond: in het liberale kamp Mr. 8.
PP
van Houten, in het anti-revolutionnaire Dr. A.
Kuyper.
In Sept. 1870 werd de doodstraf afg eyp
schaft 1 in Juli van hetzelfde jaar het stuiversDe mobilisatie ter
P ort voor brieven in gevoerd.
g
handhaving
den
g van de neutraliteit gedurende
g
Fr.-D. oorlog
van
1 dat er opP het gebied
g toonde
g
onze defensie veel niet in orde was
f zelfs de
noodige
^ Ook het
g Ppatronen waren niet aanwezig.
beleid van den min. van buitenl. zaken werd
af
afgekeurd;
bgekeurd; het ministerie viel uiteen door het
ontslag
g nemen van 3 min.; ook de anderen boden
hun ontslag
^ aan. Weder was Th orbecke de oPvolger
(4 Jan. 1871-6 Juli 1872). Het derde
g
ministerie-Thorbecke bracht niet veel bel g werd een verdrag
rijkstot stand. Met Engeland
ag
^
gesloten : onze bezittingen
op de kust van Gui^
^ P
nea werden afgestaan
in ruil voor de vrije
g
J
hand op
Atje ons
1 waar het rijk van Atjeh
P Sumatra,
moeieli'kheden
berokkende. Het verwerf
P tot invoering
Pen van een wetsontwerp
g van een
belasting
P het ministerie
g op
P het inkomen noopte
af te treden. Nog vóór het nieuwe ministerieDe Vries-Fransen van de Putte(6 Juli 1872-

27 Aug.
1 stierf Thorbecke
P
^ 1874) kon optreden,
(5 Juni 1872),die in de laatste 30 jaar
den
J
grootsten
rootsten invloed had uitgeoefend
opP het staatsg
bestuur. Eenige
^ Jjaren later (19 Mei 1876)
Groen van
stierf ook zijn groots
tegenstander
g
g
van
tijdperk
Prinsterer. In het nu volgende
JP
g
fellenolitieken
strijd
strijd ontbraken de groots leiP
ger; de liberalen1
waren verdeeld;
ders van vroea
tegenover
de ouderen, die niet verder den wegb
1
van sociale hervormingen
wilden inslaan,^ stong
Kappeyne
den jongeren
als Ka
ene van de Coppello,
pp ,
J g
Tak van Poortvliet, Fransen van de Putte Van
Houten, Kerdijk enz. Groen's volgers stonden

gereed voor den strijd
onder Kuy^er's leiding
gg
tegen de moderne
staats- en wereldbeschouwing;
g7
de Katholieken werden allengs meer
afkeerig
^
van liberaal en van conservatief. Het nieuwe
ministerie bracht door het oPheffen van de
zuidelijke
en oostelijke
vestingen
g verandering
g in
J
^
het defensie-stelsel van ons land. In 1873 (26
7 1 de
oorlog verklaard aan Atjeh;
Mrt.) werd de oorlog
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P

eerste expeditie
onder ggen. Kohler mislukte en
P
dezeeneraal
sneuvelde; meer succes had die
g
onder deeneraals
Van Swieten en VerspJ
2 ck
^
die 24 Jan. 1874 den Kraton (het latere KotaRadja)
bezetten en het Ned. gezag
^ ^ afkondigJ
gden. Over derooie
offers en kosten van dezen
g
oorlog,
met dit succes no
nogg langg niet beëing^
di^gd was,
^ werd veel geklaagd.
^
g De pogingen
Pg ^ van
het ministerie om een inkomstenbelasting
g in te
voeren en den census te verlagen, werden door
de Kamer afgewezen. De eenige wet van beteekenis welke onder dit ministerie werd aan enomen wasP
niet op initiatief
van deg,
regeering,
^
doch door Mr. S. van Houten voorgesteld: de
wet op
het
P den kinderarbeid. In 1874 legde
b
ministerie zijn taak
neer. De liberale
partij,
P
J,
hoewel nog
g een meerderheid vormend in de
Kamer, scheen onmachtig de regeerins nog verder te voeren. De regeerin
^
gstaak werd nu overgenomen door den conservatieven Mr. Heemskerk Azn.(27 Aug.
g 1874-3 Nov. 1877). Als
zijd
bestrijders
ervan traden oP : van liberale zijde
J
Houten en Ka
zijd
^p ene
y ^ van anti-revol. zijde
Kuyper. Het bracht de wet op
P het Hooger
g
Onderwijs tot stand (April
Onderwijs
1876),breidde het
P
aantal spoorwegen
uit;^zijn
zijnbemiddelingsvoorP
a
g svoor
stellen ten opzichte
van het lager
onderwij
P
g onderwijs
bijJ geen
derpartijeneen goed onthaal.
gg
Bil de verkiezingen
Bij
van 1877 kre
kregen
de libe^
^
ralen een meerderheid van 48 van de 80 leden
en de re
uit de minderheid" moest
» eerin
gg
wijken.
Het ministerie-Kappeyne
ppeJ ne van de Co p p ello kwam nu aan het roer (3 Nov. 1877-20 Aug.
g 1879^ dat in 1878,a niettegenstaande
het heftige
b verzet van anti-revolutionnaire en
katholieke zijde,
P en
J^ een nieuwe wet op
P het openbaar lager
g onderwijs
J deed aannemen die verbeteringracht
in de inrichtinggder scholen en
g
depositie
der onderwijzers, en het bibijzonde
zonder
P
in den weg^legde.
g
P
J nieuwe hinderpalen
De min. van financiën, Gleichman voerde een
successie-belasting in en, ^onder hevigen
g tegeng
stand^ een herziening
g van de belasting
g op
P de
ongebouwde
eigendommen.
Het verwerpen
van
g
g
P
het door Tak van Poortvliet ontworpen
kanaalP
en kort daaropP ook
g
Plan had diens ontslagname
dat van Ka ene tengevolge. In deze dagen
leed ons land een zwaar verlies door
0 het overlil den eerst van koningin
Sophie,
de hoo
hoogbebep
g
•
de beschermster
van kunst en wetenschap
P
(3 Juni 1877),daarna (13 Jan. 1879) van
prins Hendrik,
^ 's konings
P
g s broeder en stadhouder van Luxemburg,
zulk een levendig
levendig beg^
langtelde
in zaken van handel en scheepvaart.
g
P
Konin Willem Ill trad 7 Jan. 1879 opnieuw
Koning
in
P
het huwelijk
E
Emma
van Waldeck)jk met prinses
P
P y rmont. 11 Juni van hetzelfde Jjaar stierf de
Oranje (Willem) te Parijs
Prins van Oranje
'J ^jonJ (zijn
g ere broeder Maurits was reeds in 1850 g e storven . Van 's konings
g tweeden zoon,^ Alexander, een lichamelijk
g
P
J en geestelijk
J zwak persoon,
was als vorst niet veel te verwachtenhiJstierf
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21 Juni 1884). Des terooier
was de vreugde
^
g
over deeboorte
van prinses
Wilhelmina, onze
g
P
tegenw. Koningin,
g ^ op
P 31 Au g. 1880. Na het
aftreden van het ministerie-Ka ene werd,
daar het nietelukte
de liberalen te hereen g,
en
^
en hoewel dezen in 1879 oenieuw een meerderheid behaalden, een » zaken-ministerie"gevoemd
a aan het hoofd waarvan de bekwame
anti-revolutionnair Van Lijnden van Sandenburg9 tond (20 Aug.
g 1879-23 Apr.
P 1883). HijJ
had, bitter bestreden door zijn
partijg
J eigen
P
gewantrouwd door vele liberalen een
g enooten^g
zware taak. Dit ministerie bracht toch belangg
rijke
wetten tot stand: verbetering
J
g van het
strafrecht,
^ der Rijkspostspaarbank,
^ invoering
enz. In deze jaren
wekte de onafhankeli'kheidsJ
J
oorloger
Transvalers in ons land groote
^
g
g
drift doch toen een deputatie,^ waarbij
waarbij Paul
Kruger,
in 1 884 ons land bezocht,^ slaagde
9'
g deze
er toch niet in, haar hoofddoel te bereiken : het
vinden van kapitalen
voor de ontwikkeling
P
g der
nieuwe Republiek.
De Atjeh
P
J -oorlog
b was door
het energiek
optreden
van generaal
Van der
g
P
g
Heden
alsgouverneurin
1878-79 in een
y
g
betere fazeekomen
: Groot-Atjeh
derg
J was onderworpen.
Nu maakte de regeering
P
^
g een fout door
vóórti
plaats een burgerlijk
Jn P
g J gouver J dl
g in zijn
neur te benoemen (1881) en dit had het weder
ontvlammen van den krijg
J^ tengevolge. In Febr.
1883 werd een door het ministerie aangeboden
g
6kieswetwi
rooie meer
meerderheid ver f gzigin met groot
worpen,
zijn
en wat zijn aftreden tengevolge had. Daar
de liberaleJ
e arti' nogg steeds in een aantal f ractiën verdeeld was, de andereJ
P arti'en conservatieven onder Heemskerk de anti-revolutionnairen onder Kuyper
er en de Katholieken onder
den in die dagen
Schee^ man zelfs
Pg
g opgetreden
tezameneen
g meerderheid konden vormen, werd
er een„extra-parlementair"g
ministerie gevormd
door Heemskerk (23 APr. 1883-21 Apr.
P 1888 ).
Er werd een staatscommissieevormd
tot onderg
zoek van den omvang
gewenschte
g der reeds langgg
g rondwetsherzienin
g . De liberale meerderheid
verkiezingen van 1883 met een paar
werd bijJ de verkiezingen
P
stemmen verzwakt ten voordeele der steeds in
kracht toenemende anti-revol.arti
P J. Omstreeks
1880 begon
begon ook de socialistische beweging
ga in
ons land medeze
ggin8schaPin het staatsbestuur
te eischen voor eennieuwegroep
nieuweroe der bevolkin : de arbeiders. In 1879 had de Luthersche
predikant Domela Nieuwenhuis zijn
P
J n amb neergelegdPg
en was opgetreden als redacteur van
Recht voor Allen". In het Werkliedenverbond,
dat onder leiding
g van Heldt zich op
P staatkundig
gebied in liberale richtingg bewoog,
g^ kreeghijJ
^
vele aanhang ers. In 1877 hadden zich de antirevol. arbeiders ervan afgescheiden
en onder
g
leiding
leidin van den Amsterd. werkman Kater de
ver. Patrimonium"
„Patrimonium" gevormd;
a in 1878 werd
onder leiding
g van den smid Ansing
9 te Amsterdam de Soc.-Dem. Vereenging
opgericht.
Door
Pg
de meest vooruitstrevende liberalen was een
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„Comité
Comité voor alg.
og kies- en stemrecht"P^e
richtf in 1882 omgezet
in een„Bond voor alg.
g
kies- en stemrecht". — Na den dood vanrins
P
Alexander werd bij
g 1884
J de wet van 2 Aug.
koning in Emma als regentes
aangewezen,
indien
^
g
de bejaarde
koning
overlijden Einde
J
g mocht overlijden.
1884 kwam eengedeeltelijke
gedeeltelijke ^rondwetsherzieningot
stand tot regeling
g
g g der troonsopvolging. Door de daarbij
daarbij noodzakelijke
noodzakelijk ontb der Kamers verloren de liberalen weer
eenaar
P zetels en kwamen de partijen
P J opP het
toestand werd
7f doode Punt". De parlementaire
P
onhoudbaar engrondwetsherziening
enrondwetsherziening scheen het
eenige
g Daarenboven had
^ middel tot verbetering.
de regeering
te kam^
^ met vele moeielijkheden
J
pen,
en als : het „paling-oproer", 25/26 Juli 1886
te Amsterdam • socialistischero
a ganda verP Pb
oordeelin
g van Domela Nieuwenhuis wegens
g
; ; de ramp
majesteitsschennis
J
P van Krakatau
26/27 Aug.
cholera; beri-beri en veepest
^ 1883;f cholera;
P
Atje enz. Toen de
Indië, den oorlog
in India
^ in Atjeh
totrondwetsherzienin
ingediend
g
g
g
warenf bleek de rechterzijde
J ongenegen om
daaraan mee te werken,f tenzij
tenzij de onderwijsJ
kwestie „naar
naar hare beginselen" zou warden
S er^
ld. De re eerin
onder den drangg der
^ deed,
^ f
bedreiging van anti-revol. en Kath. dat dezen
bijJ de eindstemming
g over ieder ontwerp
P een
zouden laten hoorera eerst het
7fnon-lyossumus”
f
hoofdstuk betreffende het onderwijs
onderwij aan de orde
en deed een voorstel, waarin aan de
eischen der rechterzijde
J eenigszins
eeni gszins
tegemoet werd
^
gekomen.
enomen. Dit werd echter verworpen; het ministerie diende zijn
J ontslag
^ in,
f doch daar de
anti-revol. baron Mackay
tot
J een opdracht
P
kabinetsformatie niet kon aannemenf bleef
.Heemskerk aan het bewind en werd de Kamer
ontbonden;
verkiezingen gaven
g
de
^ de nieuwe verkiezingen
liberalen een meerderheid van 4 stemmen. Eind
Febr. 1887 werden de discussies over derondiJ
wetsherzieningervat
en daar van beide zijden
g
wat toegeeflijkheid
werd betracht,
g
J
f kwam de
eerste behandeling 17 Juni tot een eind. De
nieuwe verkiezingen
brachten een vrijwel
g
Jjwel on
^ ewijzigde Kamer;f alleen het eenige
wijzigde
overgebleve
gebleven
^ over
lid trok zich terug en werd door
een Katholiek vervangen
g
vervanen.
Nu kwam de tweede
behandelingen 30 Nov. werd de nieuwe Grondwet openlijk
P J afgekondigd. Het aantal kiezers
was er zeer door uitgebreid
en bijJ de verkie^
zingen,
die nu moesten volgen, bleven de onderg
lirag verdeelde liberalen met 46 stemmen van de
100 in de minderheid; het ministerie-Heemskerk
trad af en werd vervange
g door een coalitievervanen
onder leiding
g
g an
g van den gematigd-antirevol. baron MackayJ (21 Apr.
P 1888-21 Aug.
^
1891. Toen in 1888 de bejaarde
Koning^ zwaar
J
ziek werd, benoemde
men
een
raad
van
voogdij,
b
Jf
die ingeval
van overlijden
des Konings, de
^gf
Koningin-Moeder,
voogdes,
bij
g
J zou staan in de
^
functiën van toezienden voogd.
g Van April—Mei
P
1889 moest de Raad van State de re eerinstaak
bg

tijdelijk
voor den zieken vorst overnemen. Bi'J
een nieuwen aanval van ziekte in het najaar
J
van 1889f toen de geneesheeren
verklaarden dat
bg
de Koning
g in de naaste toekomst niet in staat
zou zijn de staatszaken
te behandelen, werd,f
f
nadat vanaf 30 Mrt. de Raad van State het
gezag
tijdelijkhad overgenomen,
tijdelijk
N. koninf 14Nov
g^
g
benoemd. 23 Nov. 1889
g Emma tot Regentes
^
stierf Willem III en koningin
Emma regeerde
b
g
nu gedurende
gedurende 8 Jjaar als Regentes
voor haar
g
dochters koningin
dochter,
koningin Wilhelmina,
^ die 31 Aug.1898
g
de reeerin
regeering
aanvaardde. Het Ned. volk heeft
toen en later koningin
Emma hoogelik
^
bJ leeren
waardeeren. — Het ministerie-Mackay
y bracht
o. m. in 1889 een wetsvoorstel tot subsidieering
der bijzondere
scholen,f dat „een einde zou ma J
ken aan denolitieken
schoolstrijd"
P
J en dan ook
met medewerking
g van vele liberalen aangenomen
g
werd. Eenpoging
g van den min. van oorlogg
Berganaius om Persoonliken
dienstplicht
te kriP
J
J
gen en de schutterij
g door een
J te ver vanen
landweer,
f kon door velerlei tegenwerking
g
g niet
meer in behandeling^komen vóór de verkiezingen
g
van 1891, die de liberalen een meerderheid bezorg
: zoodat het ministerie moest aftreden.
g
De samenwerking
g tusschen anti-revolutionnairen
en Katholieken bleek niet zoo hecht meer;
onder de eersten kwam verdeeldheid tusschen de
nodale" elementen $e7f doleerende" en de s„synodale"
schil tusschen Kuyper
yp en de Savornin Lohman).
Van Tienhoven
De Amsterdamsche burgemeester
g
vormde nu een liberaal ministerie (21 Aug.
1891-9 Mei 1894). Het bracht,t door min. Piereon
goede belastinghervormingen
en stand : in7 g
g
gtot
voeringer
vermogensen bedrijfsbelasting
^
g
g met
J
der patentbelasting
eng van den zee P afschaffing
P
vermindering
accijns1893
^
f
^ van de g ron dbelastin^fen
van de overgangsrechten
den zoutaccijns;
hetrijkssubsidie
verleende rijkssubsidie aan de gemeenten. De min. van binnenl. zaken Tak van
Poortvliet) ontwierp
P een kieswet,f waardoor het
aantal kiezers van 300 000 op
P 800 000 zou stiJ
gen. Nu ontstond verdeeldheid in het liberale
kamPfde oud-liberalen onder leiding
g van Van
Houten, die zich reeds van de vooruitstrevenden
had afgescheiden,
^
f verzetten zich hevig
gtegen
g
Tak's ontwerp
P1; bij
J de behandeling
g in de Kamer
diende De Meier,
^ ^ om een middenwegg te vinden
en meenende te handelen in deneest
van het
g
ministerie,f een amendement in,^ dat, fhoewel door
Tak bestredenf toch aangenomen werd (8 Mrt.
1894). De Regentes
ontbond nu de Kamer;
Kamer; er
g
volgde
een hevige
g verkiezingsstrijd
^
^ J tusschen
7f Takkianen" en 7fVan Houtianen",f die de libetot 47 leden en 3 radiraleJ
P arti' terugbracht
g
calen. De voorstanders van T ak's kieswet waren
met 40 in de minderheidebleven
g f dus moest
een nieuw ministerief en wel een oud-liberaal
ministerie, optreden ministerie-Roéll-Van Houten, 9 Mei 1894-27 Juli 1897). Dit bracht een
herziening
belastin
g en de
de,
belasting
g van de personeele
Pe
thans nog
kieswet-Van Houten. Ingvigeerende,
^
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middels had de liberalearti'
in
^P
P J zich gesplitst
drie P
partijen:
reeds omstr. 1890 hadden zich de
J
de Libe» radicalen" onder Treub afgescheiden;
g
rale Unie, onder leiding
^ en Goeg van Kerdijk
mman Bor
9 esius
^ vormde eengroep
g F van 29 leden
zij kwam in 1886 met een herin de Kamer; zij
vorming
zij dicht tot de
g Pro^ramma^ waardoor zij
radicalen naderde, toch traden enkele hunner
in 1901 onder Drucker uit de Unie en vormden
met de radicalen"
de vrijzinnig-democratische
g
»
J
partij. De derdegroep
g^ liberalen werd gevormd
g
door de oud-liberalen (28 Kamerleden),die toen
nog
waren. Van de
P J georganiseerd
g g
^ niet als partij
anti-revolutionnairen scheidden zich onder Lohman de vrije
» J anti-revolutionnairen" af, die
vor
dpartij"
later de Christ.-historische
»
P J'" zouden
den
men. Onder de socialisten trad tegenover
g
steeds meer tot het anarchisme overhellenden
Dornela Nieuwenhuis(die in 1891 niet herkozen
groep
op onder Troelwas) eenarlementaire"
g
P P
^^P
stro Van der Goes en Van Kol. Onder de
Roomschen was verdeeldheid merkbaar tusschen
de meer conservatieve elementen en de meer
van Schaep
democratischg
gezinde aanhangers
bij
man. De verkiezingen
van 1897gaven
i;
J een
8^
sterke verzwakking
g der oud-liberalen(tot 13
leden toch nog
g een kleine liberale meerderheid
(Liberale Unie 33 leden, verder 4 radicalen, 2
socialisten, 1 conservatief). Het oud-liberale ministerie maakte nulaats
voor een meer voorP
uitstrevend ministerie-Pierson (27 Juli 1897-1 Aug. 1901),dat belangrijke dingen tot stand
bracht : een nieuwe verbetering
g der Personeele
der rijkstollen,
fi
belasting,
^
J
^ kanaal-,a
sluis- en havengelden,
^ verbetering
g van het
g
woNoordzeekanaal, leerplicht,
P ^ ongevallenwet,
^
nin^wet
g
^ 1898 besteeg
g koningin
^ enz. 31 Aug.
Wilhelmina den troon, 8 Febr. 1901 trad zij
J in
van Mecklenen
het huwelijk met hertog
^ Hdrik
der
bur9-Schwerin die den titel van Prins
»
Nederlanden" ontving. 18 Mei-29 Juli 1899
had de Eerste Vredesconferentielaats
helaas
P
gevolgd door den heilloozen verspoedig
f ^ daarop
Pg
overingsoorlog van Engeland in Z.-Afrika, die
31 Mei 1902 door den Vrede te Vereeniging de
vernietiging
zelfstandige Boeren-rePublieg ^ der zelfstandige
ken tengevolge had. De s^dure" leerplichtwet
en
P
verdienstplicht
het streven naarrsoonli'ken
P
PeJ
positie van het kabinet.
sterkteneenszins
deP
g
Lohman
partijen
onder Kuyper,
De kerkelijke
yp
P
J
J
zochten samenwerking
en Schaepman
p
g en zoo
werden de verkiezingen
van 1901 gevoer
gevoerd in
g
teeken van de antithese" tusschen de
christelijke"
J „paganistische"
en de a anistische"
F partijen,
J ,
van Dr. Kuyper,
gelijk
slijk het
persorgaan
» De
y^
g
Pe
Standaard", het uitdrukte. De kerkelijke P artijen
behaalden een meerderheid van 14 stemt
(1 Aug.
1901 —
men en een ministerie-Kuyper
yp
$'
1905) kwam aan het roer. Aanvankelijk
16 Aug.
J
g
het feit dat,
moest dit rekening houden met
,
hoewel zijn
J meerderheid in de Tweede Kamer
14 stemmen bedroe
g, die van de Eerste Kamer
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nog
g steeds liberaal was. Na verwerping
P g door de
Eerste Kamer van de wet, die aan de Vrije
J

Universiteit het recht vanromotie
en rijksP
subsidie schonk
a werd ziJ ontbonden en kwam
een in meerderheid anti-liberale Eerste Kamer.
Doch ook nu bracht het ministerie-Kuyper
yp o P merkelijk
J weinig
g tot stand in de richting
^ van
zijn
de wet op
onderwijs
onderwij
^
J beginsel:
P het lager
^
in voor de bijzondere scholen gunstigen
l^
g
zinewi'zi
g J d.
g Wel deed dit ministerie veel voor
het ambachtsonderwijs
J en de Techn. Hoogeschool
^
te Delft verving
Polytechn.
School
g
^ de vroegere
Y
aid. Een alg.
A ril 1903
^ spoorwegstaking in Apri
langs wet evenden weg onderdrukt. Bij de
verkiezingen
van 1905 behaalden de verbonden
g
liberalen een meerderheid (52 leden),wat aanleidi ^ g
gaf tot het optreden
van het(door
P
Goeman Bor
geformeerde) ministerie-de
9 esiusg
Meester(17 Aug. 1905-11 Febr. 1908). Het
vroegere
P van Handel,
vroegere dep.
J
^ Waterstaat en Nïverheid werd vervangen
door een dep.
g
P van Waterstaat waarnaast een nieuw dep.. van Landbouw, Nijverheid
en Handel werd opgericht.
Pg
Veel belangrijks
bracht dit ministerie niet tot
gJ
stand • twee min. van oorlogg,
an
taal en Van
Rappard,
die achtereenvolgens
ingrijpende depp
^
fensie
zagen die
P lannen hadden voorgesteld,
g
verwor
tegenstan der
P en en traden af. . De tegenstand
Kamer werkte belemmerend. De belangrijkste
gebeurtenissen
g
ggedurende dit ministerie
J
waren de Tweede Vredesconferentie (1907) en
de herdenking
van Rembrandt
g
g van de geboorte
(1907). Na de verwerping
1906 en de Ruyter
y
Pg
van Van Ra - ard's oorlogsbegrootingtrad het
ministerie af. Het was moeielfJ k iemand te
vinden, die met een Tweede Kamer op
P het
„
punt"
unt" en een anti-liberale Eerste Kamer, de regeering
^
g in handen durfde nemen. Ten
slotte nam de anti-revolutionnaire Mr. Th.
Heemskerk, zoon van den vroegeren conservatieven minister en wethouder van Amsterdam,
de vorming
g van een kabinet op
P zich (12 Febr.
1908-29 Aug. 1913). Het trok de aandacht dat
Kuyper,
de leider,
Ku p er, wel in de Kamer als
portefeuille kreeg.
zoodanig
^
b optrad,
P ^ maar geen
8^ P
De verkiezingen van 1909 brachten dit kabinet
veler verwachting
een meerderheid. Tegen
g
^ in
trad ook dit anti-revol. ministerie niet krachti^in anti-liberalen zin o F. Het stelde naast de
vobrzaak van het onderwijs,
P
Jj die vanprotectie
-handelaar een
aP^vrij
wat van de zijde der vrij-handelaars
beginse uitlokte.
ge campagne vóór hun beginsel
invoering van een beschermend tarief kwam
ebeurtehet ten slotte niet. De belang rijkste
g
J
nissen onder dit ministerie waren : het conflict
met Venezuela, wat het uitzenden van een
eskader naar de Venezolaansche kust noodig
begroete
maakte, de alom met vreugde
begroete geu$'
1909),het
boorte vanrinses
Juliana(30 Apr.
P
P
besluit tot het bouwen van een modern fort te
pers veel stof tot
Vlissingen,
F Pe
g ^ dat in de Europ.
president
het bezoek vanP
beschouwin genaf
^ ^
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Wilhelmina(1910); de
Fallières aan koningin
g
tot mobilisatie en het
g eheime voorbereiding^g
langer
in dienst houden der voor de na'aarsJ
g
opgeroepen lichtin
lichtinge
en in 1911 en
oefeningen
uitzending
g van Ned. officieren ter or ganisatie derendarmerie
in Albanië, ^wat geschiedde
g
g
mogendheden
gendheden. Eén der
oPverzoek der rooie
mo
g
uitgezondenen (overste Thomson) sneuvelde daarkeerden in den zomer van
ginds ;• de overigg
1914 terug.
g Belangrij
gJk e arbeid werd verricht
door den min. van oorlo g Colin die leger en
landweer reorganiseerde
en P
paraat maakte, wat
g
de mobilisatie van 1914 bewees. In 1913 werd
alom in den lande het eeuwfeest van onze onafhankelijkheid
^gevierd, o. m. door het orgaJ
niseeren der zoo succesvolle Eerste Nederl.
Tentoonst. op
P Scheepvaartgebied E.N.T.O.S.
te Amsterdam. De verkiezingen van 1913 brachsamengaan
gaan der liberale partijen
ten door het samen
P J
de z.g. concentratie) een meerderheid van liberalen en socialisten in de Kamer. Nadat de
Koningin
o. m. den soc.-dem. leider Troelstra
g
had, droeg
geraadpleegd^
^ zij
J aan Mr. Gort van
der Linden(oud-min. van justitie in het ministerie-Pierson de vorming
^ op
P van een extraparlementair
ministerie. De wei agering
^ van de
P
soc.-dem. (niet dan na onderli p gen strijd)
J om
deel te nemen aan dere^ eerins
a had het vormen van een ministerie uit de meerderheid
belet. Toen in Aug.
g bes 1914 de groute oorlog
blij tegen een uiterst
gaf dit ministerie blijk
^gon
^g
moeilijke
taak opgewassen
te zijn.
In twee
J
P^
J
dagen tijds
tijds liepP de mobilisatie van leger
g en
vloot volkomen ordelijk
J af. Tot PPe rbevelhebber van land- en zeemacht werd benoemd luit.wiens bevordering
generaal Snijders,
g tot gene-^
^
Taal spoedig
Een der krachtigste
g figuren
g
P a volgde.
in het ministerie was Treub tot Nov. 1914 min.
en nijverheid
nijverheid, daarna van
van landbouw,
financiën. Tengevolge
g a van een conflicht :Zet de
Tweede Kamer over de regeling der werkzaamheden trad hij
J in Febr. 1916 af,^ na een uitgebreid voorstel tot belastinghervorming
g te heba
legde
oorlog ons
gde de oorlog
ben ingediend.
Zware lasten le
g
land op;
g
P^ in Febr. 1915 moest 275 mill. gld.
eleend worden,^ in Mrt. 1916 nogmaals
125 mill.
geleend
g
Het opP oorlogsvoet
gereed
houden van een
g
^
leer van ong.g 300 000 man,^ de interneerin ag van
leger
30 a 40 000 vreemde krijgslieden
(meest Belgen),
Jg
het onderhoud der honderdduizenden vluchtelingen uit België,
g
^ ^ dat alles kostte schatten geld,
terwijl
Doch met
J
J het economisch leven kwijnde.
voldoening zag
^ en
g het volk hoe de Koningin
haar ministers met onvermoeide energie arbeidlenigin
den zoowel ter leniging
t1 gvan binnenl. noodes als
van buitenl.
gevaren. De min. van
tot afwijzing
g
buitenl. zaken, Loudon, gesteund inz. door de
gezanten Gevers te Berlijn
J en De Marees van
g
Swincieren te Londen, wist met beleid onze
mogendhei
gendheid te handhaven
positie
als neutrale mo
P
voerende gmogen.
oorlogvoerende
tegenover de oorlog
Nederland, Stoomvaartmaatschappij, opgericht

13 Mei 1870,^ gevestigd
P
gb te Amsterdam;^ kapitaal
16 mill.ld.;
en passagiersvaart;
onder^
P
g
g vrachthoudt eenere
elden 14-daa agschen postdienst
P
g g
tusschen Amsterdam en Batavia via SouthamPton 'Lissabon Tanger, Algiers, Genua PortSaid> Suez, Colombo,
> Sabang
g en Singapore; de
waarborgt haar o.m. per
Staat waarborgt
P uit- en thuisreis
f 2400 en betaalt daarenboven voor het aandoen
van de haven Sabang
Pe uit- en thuisreis
g per
nog
a f 1850^ heeft verder vaste contracten met
haar voor het vervoer vanouvernements
s
Passaen -goederen.
met de It. regeering
giers
^
gOokg
g
sloot zij
af. In 1913 bezat zijJ
P
J een postcontract
reg.-to
.-ton
8assagierssche
P en van 4413 tot 8176 re
P
^
reg.-ton
28 vrachtschepen
van 3389 tot 6200 re
.-ton.
P
aanbouw waren toen : 3 mailscheen
en 8
P
vrachtbooten.
de ezamenli'ke (speciaal
Nederlanderschap, gezamenlijke
P
staatkundige)
g rechten en voorrechten,^ welke niet
vreemdelinge worden
aan in heet rijk
gevestigde
g vreemdelingen
J ^
a
> maar uitsluitend aan hen,> die tot de
de wet van 12
Ned. natie behooren. Volgens
a
engewettigde, alsDec. 1892 bezitten wettige
a
mede door den vader erkende natuurlijke
a kinderen het N. indien de vader bijJhun geboorte
het
g
wettig kinderen van een NederN. bezat;^ ook wettige
g
^ die binnen 300 dagen
g voor hun geboorte
is overleden. Natuurlijke
J^ alleen door de moeder
erkende kinderen bezitten het N. als deze het
door geen
bij
bezat;^ natuurlijke,
g
g
J hun geboorte
der beide ouders erkende kinderen, indien ze
binnen het rijk
kinderen van
J geboren;
g
J zijn
rijk
vreemdelingen,
g^ wanneer de vader in het rijk
d is en zelf geboren
uit ^J
een in het rijk
gk
g
g
woonachti e moeder. Verder kan men het N.
woonachtig
door huwelijk wanneer een vreemdeverkrijgehuwelijk,
e met een Nederlander huwt, en door naturalisatie (z. a.). Het N.aat
g verloren : le. door
van
naturalisatie in een ander land of, ingeval
a
minderjarigheid, door die der ouders • 2e. door
huwelijk
) eener Ned. vrouw met een vreemdeskrijgs• 3e. door het treden in vreemden kri'
lip g^
staatsdienst;^ 4e. door vestiging
a g buitenslands
gedurende meer dan 10 jaar,
J
^ tenzijJ men vóór
g
van dien termijn
termijnhet verlangen
het verstrijken
g
te kenneneef
g t om het N. te behouden (elke 10
jaar te herhalen).
Een vrouw kan na ontbinding
g
van haar huwelijk
J^ kinderen kunnen na hun
meerderjarigheid
N. terugverlangen. 0
J hetgP
grond van zijn
a en
g
J N. kan men kiesgerechtigd
verkiesbaar zij
zijn voor Staten-Generaal, Prov.
en gemeenteraden en niet uit het land
gezet
noch uitgeleverd
worden.
g
g

Neder! andsch-Amerikaansche Stoomvaartmaatschappij, bbekend als Holland-Amerika-lijn,

gld.,g e12 mill.g
kapitaal
1872, ka
oP^
ericht in 1872
P
veste^ d te Rotterdam; ^ onderhoudt wekeli'ksche
J

diensten Rotterdam—New-York, waarbij
op de
J P
Boulone-sur-Mer
aangedaan
g
uit- en thuisreis Boulogne-sur-Me
Behalve dezenassa
iersdienst onderP g
met haar vraehthoudt de Holl.-Amerika-lijn
J
diensten op New-York, Boston,>
booteseregelde
^
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Philadelphia,
Baltimore, NewPort-News en NorP
folk Cuba, Mexico, New-Orleans, Quebec en
Montreal. Een dienst door het Panamakanaal
naar de W.-kust van Amerika is in voorbereiding.
De vloot omvatte in 1913:5 passagiersP g
g
scheen
re .-ton en 15
P (van 12 522 tot 24 149reg.-ton
P (van 4189 tot 15 208 re g.-ton .
„Rotterdam", doch
Haarrootste
schip
P is de Rotterdam"
g
de in aanbouw zijnde
zijnde Statendam" is nogg^grooter (32 500 ton). Beide behooren tot de allergrootste
schepen ter wereld. In 1913 waren nogg
Pe
in aanbouw 3 vrachtscheen
P van 8000 ton.
Nederlandsch Bijbelgenootschap. Zie Bi'bel^
genootschappen.
Bank
Nederlandsche.
Zie
Nederlandsche Bank.
,
Nederlandsche Centraal-Sp oorwegmaatscha p pi l^. Zie Centraalspoorwe9.
Nederlandsche Heidemaatscha
pe i'.
l Zie Heidemaatschappij,
ppr, Nederlandsche.
NederI andsche Kunst. Van de Karolingische
g
en Romaansche bouwkunst zijn
g
J slechts weinige
overblijfselen
behouden ggebleven (St. Servaasoverbli
J
kerk te Maastricht, St. Pieters- en St. Janskerk te Utrecht). In de 13e eeuw werd uit
ingevoerd,
waartoe
stijl
^
Frankrijk de Gothische stijl
o. a. de Dom te Utrecht en de St. Janskerk te
's-Hertogenbosch
behooren. In de 14e en 15e
g
men zeer veel aandacht aan de ineeuw wijdde
t
en uitwendige
g (St. Bavokerk te Haarg versiering
lem . In de 16e eeuw drongg de invloed der
Renaissance door (Stadhuis te 's Gravenhag^
e de
Waage
Alkmaar). In de 17e eeuw waren
g
Campeen de
en Jacob van Cam
Hendrik de Keyser
y
bekende bouwmeesters; de laatste bouwde
het stadhuiste .gKon. paleis)
te Amsterdam.
P
Gedurende de 18e eeuw onderscheidt men den
rococostij (tot
barokstijl
J (tot 1730) en den rococostijl
• uit het laatst dier eeuw dateeren de
Delftscheoort
te Rotterdam en de uider Poort
P
te Amsterdam. De 19e eeuw droeg
geen eigen
g
gg
karakter; een der bekendste architecten werd
P. J. H. Cu
ers, die tal van Kath. kerken en
yp
te Amsterdam het Centraal-Station en het Ri'ksJ
museum bouwde. Tot zijn
nieuwe wereldlijke eJg
bouwen behooren verder de kasteelen Oud-Wassenaar en H aarzuY len en de universiteiten te
Utrecht en Groningen.
In de 20e eeuw wordt
g
allen^s een streven naar een eigen
g nieuwe richtingopenbaar; als een voorbeeld daarvan kan
gelden de Nieuwe Beurs te Amsterdam,^ door
g
Naast dezen zijn
Berlage
9' gebouwd.
J bekende heg
dendaagsche architecten : Prof. H. Evers, Kromhout, de Bazel. — Wat de beeldhouwkunst betreft^ is uit de Rom. en de vroe -Gothische
g
periode
nagenoeg
g niets meer over. Aanvankelijk
J
g
,
versieringg van kapiteelen,
zich bepalend
tot de versierin
P
P
bog en en friezen,^ ontwikkelde zijJ zich in de 14e
bogen
eeuw totrafmonumenten
als de tombe van
g
Nicolaas van Putten te Geervliet en van Jan
van Polanen te Breda. De Nederlander Claes
graven te
Sluter voerde voor de Bourgondische
g
g
Dijon
tal van werken uit,^ w. o. een prachtige
P
g
J
II
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Mozesfontein. In de 16e eeuw waren Pieter de
Beckere en Jongelinx bekende
beeldhouwers;
;
de Gothiek verdween onder invloed der Renaissance : koorbanken te Dordrecht,graftombe
g
vanraaf En9
elbrecht II van Nassau te
Breda,
,
van de Brederodes te Vianen. In de 17e eeuw
maakten de br. Du uesno Artus Quellinus,
Hendrik de Ke ser en Rombout
V erhulst naam;
;
van den laatste is het meest bekend hetraf
g
van Michiel de Ruyter
in de Nieuwe Kerk te
y
Amsterdam. In de 18e eeuw, den tijd van verval,
traden J. Blommendael en J. B. Xavery
yop
P den
voorgrond,
in de le helft der 19e L. Royer,
^
y ,
Koelman en Th. Stracké. In de 2e helft der 19e
eeuw kwam er herleving,
streven naar nag^
tuurlït
en scher
scherpte
te van karakteristiek. Minder in het monumentale dan wel inortretbusP
tes en uitbeeldingen
van typen
uit het volksg
YP
leven munten hedendaagsche
beeldhouwers als
a
Charles van Wijk Toon Du uis Teixeira de
Mattos, Odé, Pander, Falise e. a. uit. -- De
schilderkunst werd hier te lande reeds vroeg
beoefend voor muurschilderingen
g en boekversieringen. Nadat de gebr.
Jan en Hubert van Eyck
y
g
omstr. 1430 begonnen waren met olieverf te
schilderen, nam allengs
g de paneel-schilderkunst
P
een hooge vlucht. Naast dezen maakten in de
van der Weden,
Hugo
15e eeuw Rogier
9 van
9
y
der Goes en Memlinc grooien naam, wier kunst
bijna
geheel in dienst der kerk stond. In de 16e
J g
eeuw een tijd
J van overgang,blonken Frans
Floris, Lucas van Leden,
Jan van Mabuse en
y
no
eenigszins
szins oorQuinten Matsys
nogeeni
y uit,
sPronkeli'k
J bleven, maar de na hen komende
Michael Coxie, Maarten van Heemskerck, Hendrik Goltzius e. a. waren louter navol agers van
ging men
en Michel Angelo; niettemingg
Rafaël
f
in kennis van anatomie eners
ectief zeer veel
P P
vooruit. De onmiddellijke
voorloopers
der 17eP
J
eeuwsche realisten waren Pieter Brueghel de
Oude en Pieter Aertsen. In dien tijd
g de
J begon
kunst allengs
g haar kerkelijk
J karakter te verliezen maar in de Z.-Nederlanden bleef de
kerkelijke
kunst de leiding
J
g houden en blonken
Rubens, Van Dy ck, Jordaens e. a. uit in kleurenweelde en vormen pracht. In ,
de N.-Ned.,
waar het strakke Calvinisme meer en meer
kerkelijke kunst allengs
ingang
g
g a vond,^ stierf de kerkelijke
weg^en maakten de navolgers
g der laat-16eeeuwsche Haarlemsche en Utrechtsche academische richting
opgang. Alsgenreschilgg
g rooien
ders muntten uit Adriaen Brouwer, Adriaen van
de Venne, Dou, Frans van Mieris, Jan Steen,
Terborch, Jan Vermeer en Pieter de Hooch;
Frans Hals,, Mierevelt,, Van
alsortretschilders
p
der Helst en Van Ostade;
, als landschapschilders
P
Jan Brueghel,
Vermeer, Jacob van Ruysdael,
y
9
Hobbema en Aart van der Neer; als dierschilders Frans Snijders, Wouwerman, Potter
invloed
. Van overweldigenden
overweldignden
e
en Albert
yp
op
d enooten was Rembrandt Harmensz.
zijntiJg
Pzijn
dat op velerlei
van Rijn 1606-1669^ het genie
g
19

^
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zijn
gebied uitblonk door zijn
zijn lichteffecten en zijn
^
zijn dood begon
systemen
van compositie.
Na zijn
g
Y
P
de achteruitgang; wel werd
technisch knap werk
P
geleverd,
^ maar de frissche oorspronkelijkheid
g
P
J
in verloren en alleen een Cornelis Troost bleef
gg
eenitti
kunstenaar. In de 19e eeuw kwam er
P g
nieuw leven door de historie-schilders Pieneman
Schel f hout,
en Kruseman, de landschapschilders
P
Koekkoek Allebé en Roelof s. Omstr. 1870 ontstond er een nieuwe bloeiperiode,
met Den
P
Haa
en Jacob Maris en Jozef
Haag als middelpunt
P
1 sraëls als leiders, zooals sedert de 17e eeuw niet
W eissenbruch
meer was voorgekomen.
g
^ de gebr.
g
Maris Mauve en Neuhuy s maakten door hun
kunst Hollands schoon ook in den vreemde bekend ;• Haverman, T ooro
p , Jan V eth en Thérèse
De
Schwartze muntten uit alsortretschilders.
P
laatsten deden ook de etskunst en de lithogra hie herleven.
Slechts enkelenJ
hunner zijn
P
meer in leven, maar ook de kunst der na hen
opgetreden
generatie levert veel voortreffeli'ks.
J
g
P^
Nederlandsche Stoombootmaatschappij,
pp 1^ Koin 1856 • kapitaal
111/22mill.
ninkli'ke
P
^ ^ opgericht
Pg^
g ld.^gev.
g te Amsterdam; uitsluitend vrachtn
vaart • zij
5 lijne
P
J nen naar de Middell.
J exploiteert
Zee : op
P Spanje, N.-Italië,> Z.-Italië,> N.-Levant
en Z.-Levant; 3 lijnen
naar de Oostzee : oop
J
KoPenhagen-Stettin^ Danzig-Koningsbergen en
St. Petersburg;
lijnenop
P Hamburg
g^ verder lijnen
g en
Bordeaux. Haar inrichting
g voor het lossen,^ laden^ doorzenden en opslaan,
in 1903 aan de
P
IJkade te Amsterdamevesti
gd t is een der mos
zijn
zijn 15 verplaatsbare
dernste van Europa; er
P
electrische kranen, waarvan 13 met een lichtvermogen
van 2, twee met een van{ 6 en 1 met
g
een van 30 ton. De vloot bestond in 1913 uit
reg.-ton),
48 schepen
.-ton
Pe (tusschen 654 en 3369 re
terwijl
werP bijgebouwd
Jg
J in 1914 nogg 3 schepen
den: w.o. één van 4000 ton. De N. S. opende
Pe
31 Aug. 1915 een maandel. rechtstr. dienst naar
Callao en ValParaiso door het Panamakanaal.
Nederlandsche Taal en Letterkunde. Onze
taal behoort tot de Germaanscheroe
g P der
Indogermaansche
talen en is ontstaan uit de
g
dialecten van de Germ. volksstammen der Franken, Saksen en Friezen, welke omstr. de 6e
eeuw ons land bewoonden. Zij
J berust vooral oop
het W.-Nederfrankisch of Salisch van Vlaanderen en Brabant en was nogg in de Middeleeuwen
sterk Vlaamsch en Brabantschekleurd.
Sinds
g
het laatst der 16e eeuw vervreemdden de N.en de Z.-gewesten meer en meer van elkander
en naarmate de laatste meer verfranschten
werd de taal der eerste zuiverder; alleen in de
sPi'eektaal bleven vele herinneringen
aan het
g
Z.-dialect behouden. Naast het Hollandscheg
kleurde Nederlandsch bleef in Friesland het
Friesch, in de 0.rovincies
het Saksisch, in het
P
N. van België
Naarg
s het Vlaamsch gehandhaafd.
mate het laatste tegenover
de algemeene
verg
^
franschingmeer in de verdrukkinggkwam, zochten de Vlamingen
g meer steun bijJ N.-Nederland

en kreeg
invloed. —
g
g onze taal daar grooteren
In de 16e eeuw ontstonden hier tal van vertalingen
g of bewerkingen
g van Fransche ridderromans Reinout van Montalbaen", Lancelot"
> daarnaast schil» Floris ende Blanchefloer" •
poëzie
verschillende»Heiderdegeesteli'ke
deJ
P
ligenlevens". Het eerste dichtwerk met een
eigen nationaal
karakter is de Vos Reinaerde",>
»
eliJ'ke toewaarin de middeleeuwsche maatschaPP
standenegg
eeseld worden in den vorm van een
reeks verhalen uit de dierenwereld. Tegen het
einde der 13e eeuw trad de didactischeoëzie
P
op
P den voorgrond,
g
^ wier voornaamste vertegenwoordig ers waren Jacob van Maerlant(omstr.
1250, Der Naturen Bloeme") en Jan Boendale
. In het
(14e eeuw,
Der Leken S
ie hel"
>
Pg
midden der 14e eeuw werden zijJ verdrongen
g
door de s Prooks Prekers of minstreels, waarvan
Willem van Hille9aersberch en Dirc Potter
» Der Minnen Loep")
P vooral bekend zijn. In
de 15e eeuw ontstonden de rederijkerskamers,
,
en voordrachten
die zich met letterk. oefeningen
bezighielen het opvoeren
van tooneelstukken bezi
hielp
De belangrijkste was die
te Amsterdam,
,
waartoe o. a. Marnix, Coornhert, Visscher en
van het clasSpie9 hel behoorden,
^ aanhangers
g
sicisme die zich verdienstelijk
J maakten met hun
tot veredeling der schrijftaal
doorg epogingeng
J
schriften over de spraakkunstg
en samenstelling
van voorbeelden inroza
en poëzie.
Zij Jwerden
P
P
verre overtroffen door de drie meest oorspr.
P
dichters: Hooft
f (1581-1679; minnedichten en
(1587-1679,> onovermeesterlijk
proza),>
J P
troffen in drama, satire en lyriek)
en .Huygens
J9
Y
1596-1686, lyr.
oëzie satiren en leerdichten).
Y P
Naast hen waren Coster(satir. anti-kerkelijke
J
drama's), Jacob Cats (1577-1660),als volksBreeroo
(1585-1618),
dichter Vader Cats") en
alsrondle
er
J P ^van veel
gg van het Ned. blijspel,
g
beteekenis. Teen
g het einde der 17e eeuw verloor
de letterkunde aan oorspronkelijkheid
en won de
P
J
Fr. invloed meer en meer veld; slechts weinigen
(Poot, Broekhu
Lan endijk bleven frisch
y sen Langendijk)
enitti
P . gEerst teeng het einde der 18e eeuw
braken er, mede door de bestudeering
g der Eng.
g
en Duitsche letterkunde betere dagen aan. Een
Bet 'e
Betj
nieuwe vorm van letterkunde schiepen
P
Wolff en Aagje
9'9 Deken door haar romans in
E en door zijn verbrieven en Justus van Effen
toog en in den Ned.
S Pe
ctator". Het leerdicht
»
werd beoefend door Bilderdi'k
1^ Feith en Van
Alphen,
g Neerlands verleden in
p ^ Helmers bezong
de Hollandsche
Natie", T ollens werd de schepP
p er der nationale romance,^ Van Lennep
1 van den
betoonde zich een
historischen roman. Potgieter
g
talentvol criticus, prozaïst
en dichter. Als dichP
ters muntten uit Da Costa, Staring,
9 Ten Kate,
Beets Pot9 ieter en De Genestet; als hist.-roOltmans, mevr. Bosboom-Toussaint
manschrijvers
J
en Schimmel; als kunstcriticus Busken Huet.
Van vèr strekkenden invloed was het oPtreden
van Multatuli (Douwes Dekker); als teekenaar
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van tooneelen uit het volksleven vond Justus
van Maurik zeer veel bijval.
Een nieuw tijdperk
JP
J
brak aan met het optreden
der„generatie
van
P
g
'80” : Perk, Kloos Van Eeden V erwey werden
de leiders eener richtingie
zich door zuivere
g,
waarneming
krachtig
g en zuivere weergave,
g ^ door krachtige
oorspronkelijkheid
engroot
rooie liefde tot de natuur
P
J
Later volgden
de dichters Gorter,
g
Boeken, Boutens, Marie Metz-Koningllenr.
9,
Roland-Moist, Héléne Swarth e. a. en deroP
Van Loo y,
zaïsten Van Deyssel,
y Couperus, Coey
nen He ermans Van Hulzen Robbers, De
Meester, Augusta
de Wit, ToppNae f f , Ina Bou9
dier-Bakker, Jeanne Rey netre van Stuwe(mevr.
schrijver der
Kloos) e. a. Van de Vlaamsche schrijvers
jaren
vonden Guido Gezelle, Pol de
J
Mont Van de Woestijne, Stijn Streuvels, Teir—
bijval.
linck e. a. ook hier te landerooien
g
Jjval.
Vanrooie
beteekenis en ver strekkenden ing
vloed was de wetenschappelijke
letterkunde,,
1
welke zich reeds vroeg
ti in de klooster- en domscholen te Utrecht, Luik, Mechelen, Doornik
en elders ontwikkelde en vooral bevorderd werd
door de door Geert Groote g estichte »BroederschaPdes gemeenen
levens". Het vroegst
g en het
g
werden de philologie
ijverigst
P
g en de oudheidkunde beoefend door Agricola,
p
9
^ Erasmus, Lipsius,
Hu o de Groot, V ossius, Heinsius, GroScalig Hugo
novius Graevius, Drakenborch W esselin V alVan
en de jongeren
ekenaar en Wyttenbach
J g
y
Neusde Van Lennep,
, Van
p^ Cobet,
p,
Herwerden Van Leeuwen, Te Winkel, en De
S idoor Descartes en SpiGoeje;
^ e;
^ de wijsbegeerte
J g
S ruy t en Bolland;
later door Opzoomer,
^ p
p
de wiskunde en aanverwante vakken door Ludolf van Keulen,
, Snell, Stevin, Hu
^9' hens Janen de lateren : Buys
sen Oudemans en Camper
y
p
Ballot Van 't Hoff,Van der Waals, Lorentz,
Hugo
9 de Vries e. a. Als geneeskundige
g
g werd
Boerhaave en later Donders wereldberoemd; als
rechtsgeleerde
blonk Hu9 o de Groot uit, de
g
grondvester
van het natuur-,
^ staats- en volg
kerenrecht in den nieuweren tijd
J : Thorbecke,
e. a.^ • als
.Diephuis,
Asser, Van Hamel, Buys
^
y
p
Hoot Hu o
geschiedschrijvers: Hooft,
9 de Groot, Stijl,
^
Bakhuizen van den Brink, Fruin, Groen van
Prinsterer en De Jon9e.
Nederlandsch Guayana.
Zie Suriname.
Y
Nederlandsch Mettray.
y
Y Zie Mettray.
Nederlandsch Nieuw-Guinea. Zie Nieuw-Guinea
Nederlandsch Oost-Indië of Insulinde,^ de g ezamenliJ ke Ned. bezittingen
g tusschen Z.-O.-Azië
en N.-W.-Australiëe^e
en •^ de belangrijkste
en
gJ
g g
groep ter wereld;• 1915 417 K.M2.
g rootste eil.-roe
Ned. (volgens
de laatste volkstelling
o
of 62XX Ned.,
g
g op
31 Dec. 1905) 37 717 377 inw. (buiten leer
g en
vloot); wordt verdeeld in 4roe
g en
P : de Groote
Soenda-eil.: Sumatra, Borneo (waarvan het N.
deel Eng. is: Serawak
en Britsch N.-Borneo),
,
Java eh Celebes; de Kleine Soenda-eil.: Bali,
Lombok, Soembawa, Soemba, Flores, Timor N.
helft is Port.); de Molukken : Halmaheira, Boe-
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roe, Ambon, Ceram e. a., en Ned.-Nw.-Guinea
met de Papoesche
en de Aroe-eil. De laatste
P
groep
roe heeft een Austral.
Austral.,de andere hebben een
Aziat. karakter. Alle liggen
en in de AustraalAziat. Middelzee, onderverdeeld in Z.-Chineesche-, Java-, Celebes-, Moluksche-, Ceram-,
Savoe-, Timor-, Banda- en Alfoeren-Zee, en in
de W.-helft (tusschen Achter-Indië Sumatra,
Borneo en Java) tot 200 M. in de 0.-helft
ten 0. van Straat Lombok en Straat Makasar)
soms tot 5000 M. diep.
--De bodem is doorP
vaak met uit^ meest bergland,
g sans hoogland,
g
g
hoogst
g edoofde of nog
g werkende vulkanen;^ hoogste
de Goenoeng
of Piek van LomJ
P
g Rind'ani
bok (3800 M. de Goenoeng
g Korintji
J op
P Sumatra (3800 M.),de Smeroe op
P Java 3870 M.);
de hoogste
top
Sneeuwgeb Carstenszg
P van het Sneeuweb.
op P
Ned.-Nw.-Guinea wordt opP 5500 M.
P
geschat.
Alleen op
P Java zijn
^
Jj 121 vulkanen waarvan 14 hooger dan 3000 M.),opP Sumatra 67,^0op
Flores 17. — Het klimaat wordt vooral beheerscht door de windrichting;
g ^ van Apr.
P tot
Oct. waait ten N. van den evenaar de kwade of
natte W.-moeson,
of
^ ten Z. daarvan de goede
g
droge 0.-moeson,
droge
juist omP juis
^ van Oct. tot Apr.
In de kenteringg(Apr.
g
P en Oct.) treden
dikwijls
plotseling
g stormen,^ windstilten en hevige
g
J P
onweders in. De temperatuur
is hoog,
veel
P
g^
en buitengewoon
zwaren regenval
en groot
verg
g
g
schil tusschen dag
g en nacht;^ de dag
g duurt van
6 tot 6 uur •^ gemidd.
te Batavia
gJjaartemperatuur
Pe
264 C,, op
(2218 M. in 0.-Java
gP
P het Jan lateau
144 C.;^ gemidd.
jaarl. regenval
te Batavia 1785
1785,
gjaarl.
g
te Buitenzorg
geringst
g 4384 mM.
^g
^ te Selong
g 0.Lombok),^
mM., grootst
mM.
te Siboga
g
g a W.Sumatra 4720 mM. Het klimaat is het ongunstigst
g kuststreken, ^ het gezondst
a in de moerassige
g
in de hoogere
bergstreken
van het binnenland.
g
g
— In zijn altijd-groene oerwouden bezit Insulinde een weelderigen
van beslist
g
g pplantengroei
Aziat. karakter s• de meest kenmerkende boom is
dealm
P en inz. de kokospalm,
P ^ verder de sagog
palm,
olm waarvan het merg
g in vele streken het
hoofdvoedsel der bevolking
vormt,
de
ni
ahnipahg
^
palm, waarvan de reusachtige
g bladeren veelvuldigtot dakbedekking
deonlg wordenggebezigd,
g^
tar- en de arengpalm
leveren wijn;
gP
J
J ^ de ka'oe
oetih> de kanari- en de kemiriboom olie,> de
djatiboom
op
0.-Java
uitnemend
timmerhout;
J
P
verder zijn
g^
J van belang
g de rotan of rotting,
waringin,
^ de pisang
P
g of banaan, de kamferboom,>
de ricinusheester(olie),de ijzerhouten de
J
temboesoeboom Pop Sumatra (timmerhout) en
het bamboe. Van derassoorten
is het alangg
slanga het meest bekend. — Ook de dierenwereld
is rijk
J ontwikkeld. OpP Celebes komen 2 zeer
merkwaardige
voor : de babiroessa
^ zoogdieren
g
of het hertzwijnen de sapi-oetan,
anon of wilde
P
koe. Nw.-Guinea bezit meer dan 40 soorten der
voor Australië kenmerkende buideldieren en is
zeer rijk
casuarissen en podargiden,
g
J aan vogels:
P
g
papegaaien,
aaien duiven,> ijs-en paradijsvogels.
BuiJ g
P
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talrijken kwellend zijn de insecten :
tengewoon
gJ
muskieten duizendpooten,
muskieten,
kakkerlakP
^spinnen,
P
ken en mieren (ook witte); verder bloedzuigers,
g
scorpioenen
en sprinkhanen.
De vlinders, meest
P
P
root groot
en prachtig
P
in de Molukken, zijn bijzonder
g
gekleurd. Ook slangen
(rol-,
^ bril- en tijgerJg ^
g
verbreid;^ de hoedslan
slapgzijnJ algemeen
g is
g
giftslangen
een der vlugste
vlugste en gevaarlijkste
^
g
g
J
van Sumatra en Borneo. Van de hagedissen
zijn
g
de kleine vliegende
draak,^ de gekko,
^ de kameg
g
leon^ de beawak en de minjawak
J awa het meest bekend • van de vogels
de paradijsvogel
J g (100
g
P
soorten),de lori, de kakatoe, de wevervogel
pauw en de salangaan
of
(kunstige nestjes),
g
P
J^
kliPzwaluw (eetbare nesten). Van de zoogdieren
g
komen de olifant en de tapir
P uitsluitend oop
Sumatra voor1 de rhinoceros of neushoorn en
de tijgerkat
op de drie Gr. Soenda-eil. de koJ gP
sti'J ger
op Java en Sumatra; talrijk
nip g
^ talrij verbreid
P
zwijnen (witte opP Borneo) en
J de wilde zwijnen
herten,
rooie
^ die diep
P in de binnenlanden in groot
leven; buideldieren alleen op
P de 0.eil. apen
oop
g
P opP de W.-eil.: de orang-oetan
Borneo en Sumatra, de siamang
gopP Sumatra, de
wouw-wouw op
P Java. Vischsoorten: troeboek,
triP
ang1kreeft, >schildpad
en paarlen aarleP
P
P
moer-oester. — Wat de bevolking
9 betreft, Java
met Madoera is zeer dicht bevolktoPP
ervlakte
overige
1 X Ned.),1
4Ned,
bevolking
X Ned.,
g
g5 2
Insulinde deg
z.g. Buitenbezittingen,
g 1 zeer gering
g ng
1/2X Ned.).
Ned.,bevolkingg1 2
(oppervlakte 56XNed,
Van de 37 717 377 inw. (in 1905) waren 80 910
Europeanen,
1 563 449 Chineezen1 29 588 ArabieP
ren1 22 970 andere vreemde Oosterlingen
en
g
37 020 460 inlanders. De laatsten behooren tot
het Maleisch-Pol
Y nesische ras, dat uit AchterIndië afkomstig
b is •7 in Insulinde onderscheidt
Papoea's
op
de Pa
men 2 hoofdgroepen:
P Nw.-Guinea,1
P
de Papoesche
en de Aroe-eil.1 en de Maleiers oop
P
de overige
g eilanden. Bijna950/0 der bevolking
(35 034 025) belijdt
Islam; de Hindoe godsg
J den Islam;
dienst1 weleer in Insulinde en met name opPJava
zoo verbreid,
g op
P Bali
1 wordt thans alleen nog
beleden (163 547);
l het aantal Christenen bezijn
nogg heidenen
draagt
gzijn
a 457 794. De overigen
(animisten). — Middelen van bestaan. De landeigen rekening,
bouw,1 uitgeoefend
voor eigen
ng1 dienst
g
vanarticuliere
ondernemers of in dien der
P
re eerin
g1 levert vooral tabak,1 rijst,
J 1 suiker,1
peper, cacao,1 kruidnagelen,
koffie,1 thee,1 kina,1PeP1
g
1
muskaatnoten en indig o. De veeteelt omvat
tamme buffels of karbouwen, paarden,
1 varkens,1
Van den
geiten,
eig en schapen,
P
P 1kippen
PP e. a. pluimvee.
boschbouw zijn alsP
uitvoer produkten van belangg
djati-,
1 ebben- en sandelhout;
1 wortel-,
1 geiah]
omme
bamboe,
rotan,
1
gwas,n
1
1
J 1 caoutchouc,
Pert'a
en harsen. De mijnbouw
levert tin (de g
ouverJ
nementstinmi'nen
leverden in het jaar
1913/14:
J
J
exploitatie
oop
255 035 P icols1 de particuliere
P
P
Billiton 74 006 en die op
g P in
P Riouw (Singkep)
1912/13: 10 874icols
petroleum
(productie
P
1P
P
in 1913 ruim 1526 mill. L.),1
P roduc-

tie in 1913 ruim 565 000 ton),1 goud
(op SugP
matra in 1913: 2751 K.G.1 in Benkoelen zullen
van regeerin
swe e nieuwe goudmijnen
a
g^
g
geëxJ
op Menado in 1913: 959
P loiteerd worden;
^ P
K.G.),zilver (in 1913: 16 896 K.G. en diamanteno Borneo
in 1912: 2626 karaat). De handel
P
is zeer belangrijk.In 1913 werd ingevoerd:
g
Uit Nederland
voor 145,3 mill. gld.
Engeland
eland
76,6
g
3,4
11
» Frankrijk
J
Amerika
9,0
Penang.
13,5
g
11
Singapore
67,8
»^
..
4,2
11
)3
.
Saigon
15,6
»
a
China .
7,2
11
Australië
10,6
11
11

11

Tot. m. inbegr.
a der over. landen 437 9^ mill. gld.
g
De uitvoer der belangrijkste
handelsartikelen
bedroeg
g in 1913:
Koffie .
28 744 ton
Suiker .
171 422
. .
Rijst
66 765
J
Rottin
Rotting
..
60 559
14 482
Zwartee
P Per
Tabak . ..
87 731
..
Kaok.
10145
P
Thee
.
. 26 548
Cora
.
. 229 339
P
Tin . . .
. 27 645
..
Kinabast ..
9012 11
De nijverheid
is noggweinig^ontwikkeld : behalve
J
143 suikerfabriekeno
P Java) waren er in
Ned.-Indië in 1913: 113 drukkerijen,
150 ijsJ1
limonade- en mineraalwaterfabr.,
1 51 zeepfabr.,
1
P
12 arakstokeri'en
en 93 rijstJ^ 38 houtzagerijen
g er J
J
pellerijen.
— Schee
vaart. Van de in de Ned.Scheepvaart
havens ingeklaarde
zeestoomschepen
(totaal
g
P
6253 voeren er 1913 onder Ned.-Ind. 253
onder
1
Nederl.,
1 3476 onder Engelsch,
g
1 426 onder Duitsche vlag;
zeilschepen
(tot.
g1 van de ingeklaarde
g
P
2664 waren er 1999 Engelsche1 410 Chin. en
217 Ned.-Indische. -- Verkeersmiddelen.
Poor
S^ zijn
ween
zijn er alleen opP Java en Madoera (in
1913: 2434 K.M. en opP Sumatra (337 K.M. •1
het totaal aantal locomotieven bedroe g in 1913:
577. Tramwegen
in 1913: 2744 K.M. Voor het
b
verkeer tusschen de versch. eilanden zorgt de
Kon. Paketvaartmaatscha
PPJ ï, die in 1913: 79
stoomscheen
in de vaart had en daarmee
P
663 378assagiers
vervoerde. ZijJ wordt door het
^
P
gouvernement
ggesubsidieerd en is een machtigg
hulpmiddel
voor de ontwikkeling
P
g der Buitenbezittingen.
Postkantoren waren er in 1913:
g
413,1 die o. m. ruim 19 mill. particuliere
en ong.
P
g
5 600 000 dienstbrieven vervoerden in het binnenl.
en 5 603 884 brieven in het buitenl. verkeer
bezorgden.
218 Telegraaf-,
Teleraaf- 395 spoorweg- en 118
g
telefoonkantoren beschikten over 10 542 K.M.
lijn
J met 20 394 K.M. draad;1 9330 K.M. kabel
verzekeren het verkeer tusschen de eil. onder-
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ling.
en vloot. Het leger
g — Leger
G
g telde ult.
Dec. 1914: 1290 officieren, 46 onderluitenants
en 35 250 onderoff. en manschappen
PP (waarvan
,4873 Amboineezen en 18 471
11906 Europeanen
P
andere inlanders meerend. Javanen). Verder
zijn
van
g schutterijen
P Java nog
J er op
g
J^ het leioen
1/2 esc. cav.
Man^ koe Negoro
(1 bat. inf. en 1/2
g
inl. troepen
te Soerakarta) en de barisans inl.
P
troepen
troe
n opPMadoera). De vloot bestaat uit het
Ned. z.g.
P,
^ auxiliair eskader (4 pantserschepen,
P
8 torpedojagers, 3 onderzeeërs,
> waarvan 1 g e reed en 2 in aanbouw) en de Ind. mil. marine
(2 flottil'evaartui
J
gen^ 2 mijnenleggers,
gg ^ 4 o P ne J
mingsvaartuigen^ 9 torpedobooten
deren 1 on
P
zeeër . Tot de Ind. zeemacht behoort ook de
gezantschapswachtPeking
te Pekin
.
34 man).
Financiën. Voor 1916 bedroeg
g de raming
g der
uitgaven
368
965 225, waarvan 76
f
f 812 794 in
b
Nederland en292152
431 in Indië; die der inf
komsten f 323 763 348, waarvan44
f 554 324 in
Nederland en279
209 024 in Indië. In 1915
f
werd voor het eerst ten name van Ned. 0.-Indië
een leenin
— Bestuur. Insulinde
ggesloten.
g
wordt in naam der Koningin
g bestuurd door een
door haar benoemden Gouverneur-Generaal (Mr.
J. P. g raaf van Limburg
9 Stirum . Deze wordt
van adviesediend door
een Raad van Indië,
,
waarvan hij
hij ambtshalve voorzitter is en waarvan de vice-president
en de 5 overige
P
^ leden door
de Koningin worden benoemd. Aan het hoofd
der verschillende takken van bur
burgerlij
gerlijk bestuur
de 7 Directeuren van Algemeen Bestuur,
n.l. van Justitie; >Binnenl. Bestuur ; Onderwijs
J en
Eeredienst • BurgerlijkeOpenbare
Werken; FiP
nanciën • Landbouw, Nijverheid en Handel ; Gouvernementsbedrï
wetgevende
J ven. De hoogste
g
^
macht berust bijJ de Nederl. Staten-Generaal.
Volgens
art. 67 van het Re geerin g
sre bgl. voor
g
Ned.-0.-Indië wordt de inl. bevolking,
zoog
ver dit mogelijk
onder de onmiddelon
g
g J is,^ gelaten
like
eeri^
swe g e aan ^ van reg
g van haar,
J leiding
gestelde of erkende hoofden. In de grootste
g
g
helft van het uitgestrekte
gebied
wordt het
^
g
Ned. re geeringg
s eza €rechtstreeks uitgeoefend,
,
g
in andereouv
.gewesten indirect. Onder den g
en residenten aan
g eneraal staan degouverneurs
g
het hoofd van het bestuur in hunewesten.
g
Onder hen staan de assistent-residenten en controleurs. Het inl. bestuur wordt in de onder
rechtstr.ez
uitgeoefend
g ^ staande gewesten
g
^
door regenten,
1 distr.-,
> ass.-distr.-,
> dessa- en
g
kamponghoofden.
In de indirect bestuurde gewesten staat de landsvorst aan het hoofd van
het bestuur. Zijn
Zijn verhouding
g tot het ^ ouverne ment wordt bepaald
óf door uitvoerige
uitvoerige politieke
P
P
contractenD'ok'akarta
en Soerakarta opP Java,
Ja
7 landschappen
op
PP
P de 0.-kust van Sumatra,^ 7 in
de W.-afd. van Borneo, 1 in de Z.-en 0.-afd.
van Borneo3 1 in Celebes en Onderhoorigheden
b
4 op
P Timor en Onderhoori
g heden af door de
z.g.
Korte
Verklaring
(ong.
306
landschappen
g
g
g
PP
in de Buitenbezittin
g en . Deze Korte Verkla-
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ring
g houdt in : erkenning
g van het Ned. opperPP
gezag; belofte van onthoudingg van politieke
aan P
rakingmet vreemde mogendheden; handhavin
handhaving
van door hetouvernement
voor het landschap
P
vastgestelde
regelen;
g
g
^ opvolgingvan alle door
of namens denouv.en.
bevelen. In
g
g gegeven
gg
de indirect bestuurdeebieden
is overal het
g
beginsel
doorgevoerd
dat de inkomsten van het
g
g
p P rivé-inkomsten van den
landscha
zijn
P niet zijn
vorst,1 maar dat zij,J^ in de landschapskassen
geP
bestrijding van alle uitgaven
stort dienen ter bestrijding
in
g
het belang
g van land en volk. — De vroeger
g
steedsehuldi
de
centrag^streng gdoorgevoerde
g
g
lisatie-g edachte is den laatsten tijd
tij meer en
vervat
gen door een streven naar decentralisatie dat o. m. tengevolge geha
ehad heeft het
vanemeenteraden
in de belangrijkste
g
gJ
P laatsen (waarvan de plaatselijke
P
J ass.-residenten
voorzitters zijn;
g
J^ de benoeminggvan burgemeesters
is echter aanstaande). — Voor de hoofdfeiten
der Geschiedenis zie men onder Koloniën.
Nederlandsch Vakverbond. Zie Vakverbond
Nederlandsch.
Algemeen,
Nederlandsch Verbond,
, opgericht
9
^
Pg
1 Mei 1898, gevestigd te Dordrecht; beoogt de
verhooging
zedelijke en stoffelijkekracht
^b der zedelijke
van den Ned. stam, de handhaving en verbreidingg der Ned. taal,^ de versterking
g van het nationaliteits^ evoel en het bewustzijn
Jj van stamNederlanders en stamverwanten,
eenheid bijJ
waar zij
Het verbond is
P
J zich ook ophouden.
verdeeld in 5roe
g en
P : Nederland (secretariaat
Dordrecht),^ België
Welg (Gent),^
tevreden),Suriname (Paramaribo) en Ned.Antillen (Willemstad); elkeroe
g Pis onderverdeeld in af deelingenroe
52),terP
g Nederland
wijl
J nog
g 17 zelfst. afd. bestaan in verschillende
steden van het buitenland.
de gezamenl. Ned.
Nederlandsch West-Indië,
^
g
bezittin
bezittingeen tusschen N.- en Z.-Amerika, in de
Zee; bestaat uit de koloniën Ned.Guayana
of Suriname(z. a.) en Curacao en
Y
Onderhoori
9 heden(z. a.^ elk onder een $ ou verneur.
Neder-Oostenrijk, Oostenrijk beneden de Enna,
aartshertog dom kroonland van het Cisleithaanache deel der Oostenr.-Hong. monarchie; 19 824
K.M2. 3 532 000 meest D. inw.; van Hongarije
door de March en de Leitha, van 0 PP
er-Oostenrik
wordt door den
g
J door de Ennsgescheiden;
gedeeld en is grootendeels
Donau in twee deelen gedeeld
g
middelgeb
bergachtig,
ber
g
Ae en middelneb.
^^ inz. in het Z. Alpen
den Schneeberg,M.,
M. en Semmering),
g
Wiener Wald (tot 893 M.); in het N. het Greiner Wald (tot 1060Weinsber
M.),g er Wald
(1039 M.),het Manhartsgeb. (536 M.). Vlakten
aan beide oevers van den Donau. Landbouw,
zijn van belang;
wijnbouw
en ooftteelt zijn
J
^^ mijnbouw : ijzer,
bruin- en steenkolen;> bloeiende
J
industrie, vooral in de hoofdsi. Weenen. De
Landdag
telt 78 leden, in het Huis van Afgevaardi den heeft N.-0. 46 vertegenw. Aan het
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hoofd van het bestuur staat de stadhouder te ook de voorouders worden vereerd; in Soedan
zijnvelen tot den Islam overgegaan, in Z.-Afrika
Weenen ; er zijn
J 3 steden met eigen
g bestuur en zijn
wint het Christendom onder hen veld. De N.23 districten. Wapen: blauw schild met 5 gouden
g
Am. N. zijn
zij allen Christenen.
adelaren boven het schild de aartshertogshoed.
g
betg van Roemenië en van de
Landskleuren: blauw-goud.
o't hoogste
g
g
Transsylvanische
Alpen,
Alen op
P de grens
van ZeNeder-Veluwe, W.-deel der Veluwe (z. a.).
g
Y
Lim- venbur
Nederweert,,^gem. in het W. der prov.
, 2544 M.
gen
P
geb. 3 Febr. 1870
burg ten N. van Weert, 5947 inw.; bestaat uit
Negri,
,g
9^ Ada,
^ It. dichteres,
de dorpen
N. Os Pel en Leverooi en eenige
N.,
g onderP
g te Lodi ,• werd na een kommervolleJjeugd
wi'zeres
te Motta-Visconti;^ sinds 1896 gehuwd
buurten.
g
J
met den fabrikant Garlanda te Milaan ;• in haar
Zie Wahabieten.
Nedsjed.
1
Fatalitt"(1892),Tem esta"
Neeee
Neede, ggem. in het N.O. der P rav.. Gelder- verzenbundels
zij in
(1904) schildert zij
land^ aan den spoorweg
»
P
gOldenzaal—Ruurlo, 4305 (1896) en Maternith"
felle kleuren het lijden
der lagere
inw.; bestaat uit het dorp
N.
N.,het gehucht
^ volksklasse.
J
g
P
Negri Sembilan,
Achterveld en eenige
Ne
, een onder Eng.g beschermingg
g buurten.
N. van Roer- staande Maleische staat, op
Neer, ggem. in Limburg,
Neer
g,
P het 0.-Ind. schiermond
, aan de Neer (1. zi Jriv. van de Maas), eil. Malaka; 6700 K.M 2 ., 130 000 inw.
(d. i. „Negertjes"), de oorspr.
1763 inw.
Negrito's
g
Pr bedat tot
Neer,
, woners der Philippijnen,
g
PPJ ^ een dwergvolk,
> Aert van der, Ned. landschapschilder,
P
geb. in 1603 te Amsterdam,
9 Nov. het Melanesische ras moet wordenerekend
^
, ald. gest.
g
g
1677 ; schilderde voortreffelijke
P ook in de binnenlanden van 0.-Indië worden zijJ
J maanlandschap(Alfoeren op
en branden enz. — Zijn
pen,
van der aangetroffen
P Celebes) en opP Mag
9
J zoon,, Eglon
zij Aita's of Aëta's. ZijJ
gest. in 1703 laka. Op
N. in 1643eb.
P Luzon heeten zij
g te Amsterdam,,g
te Dusseldorf ; van 1679-89 hofschilder te Brus- meten 130 tot 157 cM., zinJ zwartbruin tot
zwart,
met rond
sel, daarna te Düsseldorf ;vooral genre-schilder.
, in geringe
g g mate prognaath,
P^
g
breeden neus,,
Nijmegen,
in het ezicht
Neerbosch
Neerbosch, dorp
PP , platten
P
, dikke lippen,
P in de gem.
g
J g
op lagen
trap
Z. derrov.
P
g
P
P Gelderland, met bekende wees- dicht zwart kroeshaar. Zij staan
van beschaving.
inrichtin g, ^esticht in 1863.
g
Ne^P
ro onte. Zie Eubcea.
Neeritter,gem. in Limburg,ten Z.W. van
i nen , ten
Roermond, aan de
Negros,
9 ^ een eil. der Phili
PPJ
9 , Boeglas,
g. grens, 731 inw.
K.M2.,
2.
Neerwinden,^ dorp
g 0. van de Mindoro- of Soeloe-zee; ,12 098 K.M
P in het N.W. van de Belg.
prov. Luik, 664 inw.,• hier 29 Juli 1693 over- 461 000 inw. ,• in den Canlaon of Malaspina
P 2497
rijs en cacao.
winninger
Franschen onder den maarschalk M. hoog;
grijst
g
P „koning"), titel der Abessivan Luxembourg
Negus (Aethiop.
9 op
^
P het veel kleinere Eng.-Ned.
g onderPrins Willem III; 18 Mrt. 1793 nische vorsten. — N.-Ne9 esti of Ne9Desa-Naast
leer
9
(„koning der koningen"),titel van den keizer.
overwinning
Oostenrijkers onder prins
P
g der Oostenrijkers
„Godstroost"),
op de Franschen onder
Nehemia of Nehem'a
Frederik van Coburg
7 (Hebr. Godstroost"
9 P
Joodsch schenker van den Perz. koning
Dumouriez.
g Artawist van dezen in 455
xerxes I Longimanus;
havenst. in het En^
Ne9 ap atam, Ne9 aattan
9
p.BallingInd.residentsch.
Madras,,op
gg der Babylonische
Y
Pde Z.-O.-kust van v. Chr. de opheffing
P
P
Voor-Indië aan de Golf van Bengalen; 57 000 schaP (z. a.) te verkrijgen,
Jg ^ zoodat hijJ met zijn
enooten
naar Jeruzalem mocht terugzijdeweverijen;
van 1660--1781 eloofsg
inw.; katoen- en zijdeweverijen
^
J
keeren ; was van 444-433
stadhouder van Judea,
Ned.,^ sindsdien Eng.
,
^
g bezitting.
herstelde de muren van Jeruzalem en voerde
Zie C yclostomi.
Negenoog
Ne
p
^J of rivierprik.
9
(Lat. nier,
Negers
g g van Mozes weder in. — Uit zijn
9> „zwart"), menschenras in de wetgeving
9
ontstond het Boek N.,
N. als verAfrika,
onder- aanteekeningen
g
P
, van de Sahara tot Kaapland;
scheiden naar de taal,
, in een N.-groep,tot 5 0 volg van de kronieken van Ezra, vandaar ook
N.Br. die der Soedan-N. en een Z.-groep,ten 2e boek Ezraenoemd.
g
Neil hert Hills,
Neilgherry
Z. daarvan,
y
^ Neil9berries. Zie Nilgiri.
, die der Bantoe-N. Lichamelijkkenraa von, Oro Neipperg,
Nei
er Adam Adalbert,^graaf
en smallen Pg
merken de N. zich door hoog^
geb. 8 Apr.
nathen schedel,, uitstekende bovenkaak,, scheef tear.eneraal
,g
P 1.775^ streed bijJ
g
geplaatste
tanden, breeden,,P
platten neus,, dikke,, Jemappes,
P ^g werd in
PP , Neerwinden en Leipzig;
>
bolle lippen,
en
, in 1816 opperhofmeester
PP
,donkere huid- 1815 opperstalmeester,
g
PP
g
g baardgroei,
PP , erin
en minister der ex-keizerin Maria Louise(de
kleur (van het diepste
P zwart tot grauwbruin)
^
1^ met wie hijJ in 1821
van Napoleon
en kortekroesd
haar van elliptische
doorsnede. gemalin
p
g
g
P
gsloot
huwelijk sloot est. 22 Febr.
Hun aantal in Afrika en Amerika ,waarheen een morganatisch
te Parma. — Hun beider zoon was vorst
,
zij
werden overgebracht,
P
g
J door de Europeanen
est. 1895).
Wilhelm van Montenuovo (geb. 1821,gest
bedraagt
ge
g
J behaagziek
g ong.
g 150 millioen. ZijJzijn
Zie Banda.
landen zinnelijk
en ijverige
g
^
t, maar leergierig
der Oder.
Neisse,^ drie rivieren in het gebied
bouwers. BijJ' sommige
sommige stammen komen veelwi'J g
ontspringt o
veri'
, slavernijJ en kannibalisme voor. 1 Glatzer N.^ 1. ziJ riv. der Oder,^op
J
J, besnijdenis,
.
Hunodsdienst
is een veelgodendom,
, 195 K.M. 1g,
g
g
rwaarbijJ het Adlerg eb. in de Sudeten,
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mondt uit boven Brieg. — 2) Jauersche of
der Katzbach,, 37 K.M.
WoedendeN.,
N. r. zijriv.
J
1g ,. mondt uit boven Liegnitz.
— 3) Lausitzer
g
of Górlitzer N.,
der Oder,^ ontspringt
, 1. zijriv.
J
op
het Isergeb. ^
in de Sudeten,
225 K.M. 1g,
.
P
^
mondt uit bijJ Schiedlow (prov.
Brandenburg).
P
g
0 PNeisse vesting
Neisse,
g in het Pruis. reg.-distr.
g
Silezië),,
Z. van Breslau,, aan de
P
P eln (prov.
Glatzer Neisse; 26 000 inw.; industrie.
Nekkramp.
p Zie Meningitis.
9
koning.
Nekoe,
Nekos Egyptisch
gYP
g Zie Necho.
Nektar, in de m Ytholo gie der Ouden de drank
deroden
welke
onsterfelijk
g
g J
J maakte,,gelijk
^
ambrosia(z. a.) hun voedsel was. In delantP
kunde het honigsap
^ in de honigg P der bloemen,
g(nectaria) verzameld.
napjes
P]
NelidoW Alexander Iwanowits' Russ. staatsman,g
geb. in 1835 te Kichinev Bessarabië • in
1872ezantscha
g
Psra.ad te Konstantinopel,
P^ wist
hijJ na den Russ.-T. oorlog
oorlog den vrede van San
Stefano (3 Mrt. 1878) te bewerken en door het
Congres van Berlijn
in
J te doen bekrachtigen;
a
1879ezant
te Dresden, in 1883 te Konstantig
noel
P,waar hij Jden Eng.ginvloed voor den Russ.
deed wijken; in 1897
te Rome, in 1903 te Parijs;
J,
in 1907 voorz. der 2e Haagsche Vredesconf erentie ^g est. 17 Sept.
P 1910 te Parijs.
J
Nellore,
Nellore distr.-hoofdst. in het Eng.-0.-Ind.
g
presidentschap
P
P Madras,, op de 0.-kust van VoorIndië, ten N. van Madras;
Madras;32 000 inw.
Nelson. 1) Riv. in Canada, komt van het
WinniPa
e gmeer, • 650 K.M. 1g.; mondt uit in de
Hudsonsbaai. — 2) Stad in hetraafsch.
Lang
caster op
, aan de
g
P de W.-kust van Engeland,
Calder,
-- 3)
katoennijverheid
> 39 000 inw. • katoennijverheid.
•
aan de N.-kust van het Zuidereil. van
Nieuw-Zeeland,, 7000 inw.;, zeepziederijen,
P
J bronweri'en.
J
Nelson, Horat io viscount, Eng. vlootvoogd,
geb.
29 Sept.
Ng
P 1758 te Burnham Thorpe
P e (inNorfolk); verloor bi'J
het belegg van Calvi
oPCorsica) in 1790
het rechteroog
g en
aanval o
bij
een op
J
Santa Cruz N.W.-kust van Afrika) in 1797 den
rechterarm; vernietigde 1 Aug.
g 1798
de Fr. vloot bijJ
Aboekir; bevorderde in 1799 te NaY HaP els met lady
milton(z. a.) de
bloedi
g e reaction1009. Nelson.
naireolitiek
van
P
het Hof ; versloeg
2 Apr.
P 1801 de Deensche vloot voor KopenF
hagen
en 21 Oct. 1805 de Sp.-Fr.
vloot bi'J
P
^
Trafalgar,
waarbijhijJ zelf sneuvelde.
^ , waarbij
ten Z.W. van
Nemen
Nemea, dal en vlek in Argolis,
g
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Corinthe; beroemd om zijn
J Zeus-tempel,
P^ bekend
door de Nemeische sp elen(z. a.) en den Nemeischen leeuw (zie .oP Heracles .
nationale
e en der 4 groote
Nemeïsche spelen,
g
p
ssPpelen in oud-Griekenland,
, telkens om de 2
en wel in het voorjaar
voorjaa van het
Jjaar gehouden
g
en in het najaar
najaar van het 4e jaar
J eener
olympiade z. a.).
odin der
Nemesis,^ in de Gr. mythologie de godi
zij deel
g
^ die aan ieder zijn
a
en ongeluk
toemeet en overmoed
g
g
straft,
straft later godin
der wrekende gerechtigheid,
,
g
g
g
aan wier macht niemand ontkomt; inz. vereerd
te Rhamnus in Attica. Deedachte
van de
g
hardnekkig achtervolgende
N., d. w. z. van de
g
ver
vergelding
^
g, welke ten slotte de boosdoeners
achterhaalt, was eeneliefd
thema der Gr.
g
treurspeldichters.
P
art. Seine-etNemours,
^ s tad in het Fr. dedepart
Parij aan het kanaal van
, ten W. van Parijs
•
; 5100 inw.; slot (12e eeuw, nuevan^ enis •
^ hier 7 Juli 1585 verdragtusschen Hendrik Ill en de Ligue
de
(Edict van N.,
N. tegen
g
g
Hu9enooten, z. a.).
Nena Sahib of Nana Sahib, aanvoerder van
den opstand
in Eng.-Indië
1857-58, erf geP
g
naam van den Maharadja Badsji-Raos van Bithur,, maakte na diens dood aanspraak
op
P
P de
heerschappij
niet erkend
PPJ, ; werd door Engeland
g
en nam daarover in 1857 onmenscheli'k
J wraak oop
de Europeanen
in Cawn oor; in 1858 verdreven
PeP
naar Dsjangel;
waarschijnlijk ald. gest
gest.
] g ^ waarschijnlijk
Zie Hindoeisme.
Neo-Malthusianisme. Zie Malthus.
Neo-Platonisme, naam van verscheidene scholen van wi' a eeren
^ uit Alexandrië;,
, afkomstig
gedurende verscheidene eeuwen was het de meest
g
van het Christendom,, daar
ggeduchte mededingerg
het ernaar streefde eenodsdienststelsel
te vorg
men op
den g
grondslag
P
^ der rede en liet heidendom met een wïJ sg eeri
gewaad te omhullen. De
gg
stichter deze wijsbegeerte
was Ammonius Saccas
J g
sst. in 241
; ^de meest beroemde aanhangers
ers
g
waren Plotinus en Por hyp rins. De Neo-Platonisten achtten het mogelijk,doorg
den geest van
de zinnelijke
dingen
los te maken, in een toeJ
g
stand vaneestvervoerin
^of extaze te geraken,
g
,
waarin het zelfbewustzijn zich met hetgodsg
bewustzijn
ke zich met het eeuwiJ en het tijdelijke
g e vereenig de. In 529 maakte keizer Justinianus
aan deze wi
wijsbegeerte
een einde, door de verf g
breiding ervan te verbieden.
of Pyrrhus, zoon van Achilles;,
Neoptolemus
y
nam deel aan den strijd
Jr doodde
J voor Troje,
Priamus, offerde Polyxena
op
zij
y
P het graf
^ van zijn
en ontving
g uit de krijgsgevangenen Andromache als buit; na zijn
in Phthia
J terugkeer
g
huwde hij
J Menelaus' dochter Hermione maar
werd door haar vroegeren
verloofde Orestes
g
te Delphi
P gedood.
g
der le eeuw
Neo-PY tha9 oraeërs^ de wijsgeeren
Jg
vóór Chr., die de leer der P Y
thagoraeërs ver-
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zeegod,
zoon van
nieuwden en vermengden
met Oostersch- godsNereus,
s G r. voorspellende
P
g
g
dienstige
en •un
meest bekende h- Pontus en Gaea; vader der 50 Nereiden(z. a.),
l^ voorstellingen;
gde
ner was Appolonius
met wie hij
van Tyana.
pp
^J
J den bodem der Ae geïsche Zee
Ne^ of(Eng.
g 1Vpe aul^ onafh. koninkrijk a.an bewoont.
Walter,
de Z.-zijde
van den Himalaya;
geb. 25
Nernst,
^
^ D. natuurkundige,
1
dag
Y> 154 000 K.M 2. >
5 mill. inw. meest Brahm. Gorkha's(de heer- Juni 1864 te Briesen W.-Pruisen in 1891
schende stam) en Boeddh. Newars(de oudste hoogl.
g te Gëttingen • in 1904 directeur van het
bewoners). Het bergland
draagt
sische scheikunde te Berlijn;
g
g den Mount instituut voorhPY
J^
Everest (8840 M.),^
hoogsten
top
P der wereld, uitvinder (1879) van het Nernstlicht, een electr.
g
het laagland vormt een deel der vlakte van gloeilamp, die beter was dan
an de kooldraadlam
en doch later weer door betere systemen
Hindoestan; handel met Tibet en China in pen,
ver Y
dropg en werd;^ schreef belangr.
tabak en wol; hoofdstad Katmandoe.
g werken op
P nagebied.
van Typhon,
Nep
hthYs^Egypt.
yp , tuurkundig^g
gYP godin,
g
g
^ gemalin
zuster van Osiris en Isis moeder van Anubis.
in 50
Nero,
^ L ucius Domitius (na adoptatie
P
zij stiefvader keizer Claudius, Claudius
Ne ooruk Johann von Pomuk, heilige, schuts- door zijn
patroon van Bohemen;^g
geb. omstreeks 1340 te
Rom. keizer
P
Pomuk ^g
• generaal-vicaris
car en biechtvader
htva
der ko(54-68);^8
geb. 15 Dec.
ningin •^ als aanhanger
aartste Antiurn zoon van
g van den Praagsehen
g
bisscho
strijd met koning
Domitius Ahenobarbus
P in diens strijd
^ We nzel oop
en Agrippina, dochter
bevel van den laatsteof
g olterd en 20 Mrt.
1393 in de Moldau verdronken. Volg ens meervan keizer Germanicus;
dereen
liet Wenzel hem eigenna den dood van Claug eschiedschri'vers
J
g
dius(in 54) door de
lijk
liet biecht) verdrinken,^ omdat hijJ weigerde
g
listen zijner
moeder, ten
g eheim met betrekking
g tot de koningin
J
g te ver koste van Britannicus,
raden. In 1729 heilig
^gedenkd. 16 Mei.
g verklaard;
den zoon van Claudius,
Ne os Cornelius, Rom. geschiedschrijver geb.
tot keizer uitgeroepen;
omstr. 94 v. Chr. in Boven-Italië
est. omstr.
,g
24 v. Chr. ; schrijver
van een reeks biografieën
regeerde aanv. onberisJ
g
eli• k onder leidin
1011. Nero.
van beroemde veldheeren De viris illustribus"
leidingg van
PJ
zijn
waarvan er 25 zijn
vroegere leermees) vroegeren
g
J bewaard gebleven.
Seneca, trad al spoedig als een zeer welRom. ggod der
Neptunus,
Ne
^
p
zee, zoon van Saturnus en
lustign
wreed tyran
o P^
gaf
S
Y
g den Christenen
Rhea en broeder van Jude schuld van den brand van Rome (in 64) en
liet ze opP de wreedste wijze
wijze vervolgen; liet in
piter en Pluto,
^ later ge 55 Britannicus, in 59 zijn
heel met den Gr. PoseiJ moeder, in 62 zijn
don
gemalin
gemalin Octavia
zij leermeester Seneca
vereenzelvi
in 65 zijn
g d. Het
^
symbool
van zijn
zij macht
alsmede vele senatoren; dong als
3
de drietand.
wagenmenner,
mede bijJ
g
^ zanger
^ en tooneelspeler
P
de spelen;
vluchtte na de samenzwering
Nep tunus de van de
P
g van
Galba en liet zich 9 Juni 68 door een vrijJ^gelatene
zon het verst verwijderde
planeet
(zie ook op
doorsteken. HijJ
de laatste van het geslacht
P
P dit
woord) van ons zonnestelder Caesars.
sel; zij
Marcus Coccejus,
us
keizer
zer 96—
Nerva,
7^
^
J werd,^op
P grond
g
van storingen in de baan
98 • geb. in 32 te Narnia in Umbrië; na den
van Uranus, reeds in 1823
moord op
P Domitianus door den Senaat als keizer
door Bessel vermoed; haar
erkend; maakte zich bemind door zijn
wijs en
J wij
baan werd uit deze stobestuur; nam in 97 Tra 'anus als
ringen in 1845 door Adams
zoon en mederegent
aan;
g
^ggest. 27 Jan. 98.
1010. Neptunus.
(te Cambrid
Nerviërs in de Oudheid een Gallisch, sterk
P
g e en Levernier(te Parijs
met Germ. elementen vermengd
^ aan de
g volk,
t berekend en zij
J zelf 23 Set.
P 1846 door Challis(te Boven-Schelde en Sambre, met de hoofdplaats
P
door den Bag asurn (nu Bava
Cambridge)
en G allo(te Berlijn)
g
J
Y^• door Caesar in 57 v. Chr.
verrekijker
werkelijk
ontHaar
overwonnen,
na
een
wanhopigen
H
strijJd ,
J
g
P^
Jjk waargenomen.
dekking is een derrootste
triomfen van de bijna
de geheele
stam omkwam.
g
J
g
wiskundige wetenschap.
Tsjernigow,
Nesjin
Nesjin, N'eshin
P Doorsnede 55 500 K.M.;
g
1
^
^ stad in het gouv.
g:
b
gemidd. afstand
K.M.;
van de zon 4478 mill. K.M. in Z.-W.-Rusland, ten N.W. van Kiew; 38 000
omloopstijd
164
'aar
en
285
dagen;
zij
wordt
inw.;
handel
in
tabak
en
in
zij
gemaakte
vruchten.
g
J
PJ
door één maan of wachter vergezeld.
nver
INess,
^ Loch N., meer in het
g graafsch.
Nereïden de 50 dochters van Nereus(z. a.); ness, in N.-Schotland, aan het Caledonisch Kabevallig e zeenimfen; het meest bekend: Thetis, naal; 36 K.M. 1g., tot 1,6 K.M. br.; stroomt
de moeder van Achilles, en Amphitrite,
e- door de riv. de N. uit in de MoraY Firth.
^ de ^
p
malin van Poseidon.
Nessus. Zie op
P Reracles.
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los in Messenië, een
Nestor, koningvan P Pylos
dapper
PP krijgsheld;
^• de eenige
^ der 12 zonen van
Jg
Neleus die niet door Heracles was omgebracht;
nam op
Phoogen
g leeftijdmede deel aan den strijd
,
voor Troje. J
Hij was vermaard om zijn
zijn
wijsheid,
J
rechtschapenheid
en krijgskennis;
• 8 omerus teef
J
kent hem als de voorn. raadsman der Gr. veldheeren, evenzeer uitblinkend door welsPrekendheid als door wijsheid,
gveld even
slagvel
J
^ op
P het sla
geziennog
als in de vergadering. — Ook nu no
geeft men zijn
J naam aan het oudste lid eener
vergadering
^
g of vereeniging.
a g
kerkelijke secte,^ aanhangers
kerkelijke
aanhanger van
Nestorianen,
^
(z. a.); vonden na de verwer
P ing hunner leer opPhet concilie te Ephesus
(in 431) hun
P
voorn. steun in de Syr.
Y scholen te Edessa, na 489
te Nisibis in Perzië; breidden zich, nadat in 498
deeheele
Perz. kerk zich vóór hen verklaard
g
had, uit tot in China, in Voor-Azië als Chaldeeuwsche Christenen, in Indië als ThomasChristenen. Een deel hunner, de Geiiniëerde N.,
onderwieren
zich in 1551 aan den Paus doch
P
behielden hun eigen
liturgie; aantal ong. 50 000.
g
De Niet-geiiniëerde
N. in Koerdistan7 Perzië
b
en Syrië) hebben
slechts 3 sakramenten (doop,
P,
avondmaal,Ppriesterwijding)
en laten hetAriesJ g
terhuweli'k
toe;
J
^ aantal ong.
^ 150 000^ ; hunPatriarch voert den titel van Katholikos. Een deel
hunner (15 000) vereen' de zich in 1898 met
de Russ. Kerk.
Nestorius,
^ uit Syrië
Y afkomstig,
a^ monnik en
presbyter^
in Antiochië, in 428 patriarch
van
P
Konstantino
el • in 431 om zijn
P^
J leer der twee
verschillendersonen
in Christus(de oddePeg
like
afgezet
en verbannen
J en de menscheli'ke
g
J
zie ook op
st. in Egypte.
PB
^ hesus ^• in 440 gest.
gYP
Netel. Zie Brandnetel.
Neteldieren Cnidaria onaerafdeeling der
Holtedieren Coelenterata omvat twee klassen:
1. de Kwallen en Poliepen, 2. de Bloemdieren
Anthozoa , waartoe o. m. de zee-anemoon behoort. De holtedieren zijn
J straalvormige,s
Y mmetrische vier- of zesstralige dieren, die niet
meer dan één holte in hun lichaam hebben; de
N. ontleenen hun naam aan de eigenaardige
a
g
netelorganen,
hun wapen
Pe tot het vangen
^
g van
de zeer kleine diertjes,
zij leven. De
J^ waarvan zij
armen zijn
J^ die een
J n.l. bezet met blaasjes,
spiraalvormig
opgerolden draad bevatten. Komt
P
g Pg
een diertje
blaasjes in aanraking,
J met die blaasjes
g^
springen die oP en en de draden dringen
in het
^
vreemde lichaam, brengen
daar ook het vergift
^
g
in over dat in het blaasje
J zit. OpPde menschelike
alsof men
J huid veroorzaakt dit een gevoel,
^
in een brandnetelrijt
• vandaar de naam.
grijpt
Netelroos netelkoorts, netelzucht, (Febris urticara een lastige, maar ongevaarlijke huiduitslag,
vertoonend in breeds>platte
knobP
^>
belt'es
gaande
van een jeukend
jeuken
J en vergezeld
g
g
als de steek van brandnetels dat veroorzaakt; komt doorgaans
voor op
g
P de borst en
de armen,ewoonli
k
met koorts; soms
g
J gepaard
gP
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komt zij
o om
J wekenlangdagelijks
g P^
g^ J Pplotseling
dan weer even snel tijdelijk
tijdelijk te verdwijnen;
J
meestal veroorzaakt door verkoudheid, het nuttigen van sommige
spijzen
of door heftige
^^
gemoedsaandoenin en.
Antwerpen,
Nethe, rev. in de Belg.gprov.
P ,
P
ontst. uit de samenvloeiing van de N. Groote N. en de Z. Kleine N. bij
J Lier (ten Z.O.
van Antwerpen); de N.
vereenigt zich ten Z.
g
van Antwerpen
met de Dyle
tot de Rupel
P
P (r.
Y
v. van de Schelde). De N. maakte deel uit
zijri
zi'riv.
de verdedigingslinie
van Antwerp
^ g
P ; de
overgang
a g werd in de le helft van Oct. 1914
door de Duitschers ten koste van zware verliezeneforceerd.
g
voorwerNetsuke,
^ in Japan
P kleine gesneden
g
en uit hout,
ivoor enz. voor het bevestigen
en
g
van een koord, waaraan inz. de tabaksdoos aan
den gordel
gordel hangt.
g
Nettesheim Agrippa von. Zie Agrippa von
Nettesheim.
Netvlies. Zie Oog.
9
in het D. rootherto
Neu-Brandenburg,
g
g^
gdom
g -Strelitz aan het TollenseMecklenbur
meer • 12 000 inw.; groothertogelijk slot ; industrie; handel (wol- enaardenmarkten
.
P
in W.Neuchatel D. Neuenburg),
9)^
Zwitserland; 808 K.M 2.a 132 000 meest Fransch
sPrekende kw.; bestaat uit het voorm. vorstendom N. en hetraaf
g sch. Vale in
^ • doorsneden
door de Jura, in het 0. begrensd
door het Meer
ag
van N.(220 K.M2. 38 K.M. lapg,tot 153 M.
diep,paalwoningen);
wijnbouw
wijnbouw forellenP^
levendige industrie,^ vooral van horloges.
^ levendige
g
— N. vroeger zelfsi. raafsch. kwam in 1707,
na het uitsterven van het huis Longueville,
,
9
aan Pruisen; was van 1807-14 in het bezit van
maarschalk Berthier(hertog van N.); trad 12
Sept.
P 1814 als bezitting
g van den koning
g van
Pruisen toe tot het Eedgenootschap; 30 APr.
1848 werd een republ.
wetgeving
ingevoerd.
P
g g
g
Nadat een opstand
3 Sept.
Pder Royalisten
Y (2 en
P
1856 mislukt was, kwam het tot een vergelijk,
waarbij
g afstand deed van zijn
J de koning
J souvereine rechten. — De hoofdstad N. aan het
Meer van N. (24 000 inw. ; oud slot; domkerk
12e eeuw),f
academie,^gY
gymnasium, ster
renwacht ^• vervaardiging
vervaardiging van klokken,^ horloges,
g,
electr. aPParaten ,bY
outerieën enz.
in het reg.-distr.
KoNeuenahr,
a badplaats
P
g
blenz in W.-Pruisen; in het Ahrdal, met 5
alkalische warme bronnen • 3900 inw.; 'aarliJ ks ong.
g 18 000 badgasten.
g
Neufahrwasser haven- en voorst. (9500 inw.)
van Danzig,in het N.O. van Duitschland, aan
de mondin
mondingg van den Weiohsel in de Golf van
Danziga>; 2 vuurtorens;> aan den r. Weichseloever
de vesting
nabijheid de
g Weichselmunde^ • in de nabijheid
latte.
Westerplatte
Plaats Wester
verkeerde schrijfwijze
voor NeuJ J
chdtel(z. a.).
Neuhof, Theodor, baron von, D. avonturier,
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g eb. 26 Jan. 1686 te Metz ; verloor door den
zwendel van John Law zijn
vermogen
g
g
J geheele
en zwierf jaren lang
g als avonturier door Euhi in 1732 resident werd van keiroPa^ totdat hij
zer Karel VI te Florence ; steunde de Corsicanen in hun opstand
te
tegen
gen de Genueezen •^ werd
P
r. 1736 te Aleria als Theodoor I tot ko15 Apr.
ningvan Corsica gekroond,
maar moest in 1738
g
voor de Franschen vluchten; vesti gde zich in
1749 in Engel.;
g ^gest. 11 Dec. 1756 te Londen.
geb. 10
Albert,
Neuhuys,
^g
g
^ Ned. genreschilder,
Y^
Juni 1844 te Utrecht; vermaard door zijn Ladie hi'
hij omstr. 1870 berensche binnenhuisjes,
]
g on te schilderen en ook in het buitenland zeer
gewaardeerd
worden;
g
^ een der voortreffeli Jksten
der mod. Holl. schildersch. •ti
ges . 6 Febr. 1914.
Neuilly-sur-Seine,
^ stad in het Fr. dep.P Seine
Y
ten W. van Paris
J^ tusschen die stad en de
Seine,> 45 000 inw. ; 250 M. lange
g over de
g brug
Seine; hetrachti
p7
P
ge kasteel van Louis Philippe
werd 25 Febr. 1848 verwoest.
Neumark, vroeger het voorn. deel der oude
Mark Brandenburg, het 0.>
van Duitschland,
13 266 K.M2. met de hoofdstad Kustrin • nu het
grootste deel van het reg.-distr.
Frankfort.
g
g
rov SleesNeumiinster,
Neumiinster stad in de Pruis. Pprov.
wijk-Holstein
ten Z. van Kiel ^35 000 inw. •,
J
industrie • ijzer
J Aspoorwegwerkplaatsen.
J gieteri'en
Hong. Ujpest,
Neupest,
? p , stad in het comitaat
p ^ Hong.
Pest,
, in N.-W.-Hongarije,
g J> aan den Donau;>
55 000 inw. ; winterhaven van Boedapest.
P
Negro
1) N.-bronrivier der Rigo
Rigo
g in
Nëuquen.
q
Argentinië,
ontspringt aan de 0.-helling der
Ar
^g
g
Cordilleras; van Fort Cuarta af bevaarbaar. —
2) Gobernacion del N. territorium in het W.
van Argentinië,
g
> tusschen 35° en 41° Z. B. ;>
109 703 K.M 2. 24 000 fray.; hoofdstad Chos
uen
Malal, aan de Nëuq
, 500 inw.
Neuralgie.
9 Zie Zenuwen.
Neurasthenie. Zie Zenuwen.
zie het frontispice
Neurenberg
g D. Niurnber
9 ^P
reg.-distr
g.-distr. Middenbi' de letter N. ^stad in het re
bij
g
, in het N. van Beieren;^ aan de Pegnitz
en het Ludwigs-Donau-Main-kan.,
g
, 353 000 inw.
oude vestingwerken,
g
g
^ Middeleeuwsche gebouwen;
^
industrie,^ o. m. van snuisterijenen
belangrijke
^J
speelgoed(Neurenberger
waren);
g
^ levendige
g
handel. — N. werd in 1229 een vrije
J
J rijksstad
van
en kwam in 1806 aan Beieren. Burggraven
9^
N. waren sinds keizer Hendrik VI de Hohenzollern totdat Frederik VI in 1427 de burcht
aan de stad verkocht. Godsdienstvrede van N.,
23 Juli 1532, tusschen de Protestanten en de
R.-Katholieken.
Neus Nasus het reukorgaan, bestaat uit den
N.-wortel den N.-rug, den N.-punt en de N.bevindt
vleugels; tusschen de beide N.-aten
9
zich de tusschenwand; het bovenste deel wordt
door de N.-beenderen, het onderste door de N.kraakbeenderenesteund.
Het inwendige
g van den
g
loe9 been en den
N. N. -holte wordt door het p
kraakbeenachtigen
tusschenwand in 2 helften
g

gescheiden,
escheiden in elk waarvan zich 3 N.-8ehel p en
en tusschen deze de N,9an
9 en bevinden. In het
hoogereg
gedeelte van den N. de z.g
g. reukstreek,
,
breiden zich de einden der reukzenuwen uit,
die als eindorganen
de reukcellen dragen.
In
g
^
het lagere
N. de z.g
g. ademg
ggedeelte van denN.,
haling sstreek
rijkelijk met
^ is het slijmvlies

schilfercellen bekleed,, waardoor stofdeeltjes
J worden teruggehouden.
Bovendien heeft de N. rooa gg
ten invloed op
geeft
P de stembuiging. Fig.1012
^
een overdwarse verticale doorsnede van den N.,
van achterenezien
• a. voorhoofdsbeen;> b. reukg
l• c
bodem
zenuwPopden
e bo
em van den
e schedel;
c e,
tusschenwand; d. N.-gat; e. zeefbeen;
, . kaakgehemelte; i. mondg. kaakholte; h.g
been;
,9
holte;^?'. oogholte).
Lieg-Neusalz. stad in het Pruis. reg.-distr.
g
nitz het N. van derov.
P Silezië, aan de Oder;
13 000 inw. > ; kolonie der Hernhutters;>J
ijzersmelterijen
en vlasspinnerijen.
J
Neusandez, stad ten Z. van Tarnow in Galicië, waar de Kamienica in de Duna'ec uitstroomt; 25 000 inw.
Neusatz, Hong.
g Ujvidek,
?
^ vrij
J stad in het comitaat Bics-Bodro
g^ in het Z. van Hongarije;
tegenover Peterwardein •, 34 000
aan den Donau, tegenover
inw. ; zetel van een Gr.-Kath. bisschop;
wiJnb.
P^
Neusbeer. Zie Coati.
van
d
Neushoorn Rhinoceros , zoogierenfamilie

1013. Neushoorn.
de orde der Onevenhoevi9 en (Peris8odactyla);
zeerroote
plompe
g voeg
^
P P dieren met 3-teen e
ten en 1-2 booms (achter elkaar) op den>
neus;.
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zeer dikke en ruwe huid, korten staart en kleine
oog
en ^• bewonen in troepen
de tropische
streP
P
ken der Oude Wereld. De huid wordt tot schilden, het hoorn tot vaatwerk verwerkt. Eénhoorde Indische N. R. indicus tot
^ e N. zijn:
J
2000 K.G. zwaar, in Voor- en Achter-Indië
en Z.-China, en de Javaansche N. R. javanicus),
N.
op
N. de Afrikaansche
f
P Java;, tweehoornige
g
R. africanus , bij wiep de voorste hoorngrooter
rooier
J
dan de achterste, , in Midden-Afrika;
Midden-Afrika; wellicht
slechts een afwijking
J gdaarvan is de eveneens daar
levende Keitloa R. keitloa waarbij
J de horens
zich omgekeerd
verhouden in ggrootte of even
g
groot
root
zijn; de Sumatra-N, R. sumatrensis), oop
J^
Sumatra en de Stomp-N.
R. simus),,
grootst
p
g
levende soort, de voorste hoorn bijna1 M. lg,
.
N.
in Z.-Afrika. Uitgestorven
is de Wolharige
g
R. tichorhinus sterk behaard, met een tusschenwand in den neus van been; ,exemplaren
P
met huid en haar worden in den Siberischen
bodem ingevroren
gevonden.
g
g
onderfamilie
Neushoornkever D y nastidae
het
der
Bladsprieten
(Lamellicornia),,
p
mannetje
op den kop
J P
P of opP het halsschild een
horentje
keversoorten als de
J draag,
^, degrootste
g
Herculeskeversy
D nastes Hercules), in Middenen Z.-Afrika,, behooren hiertoe. In Europa
P de
ewone N. Or yctes nasicornis),,
van kleur,,
gestippelde
strepen
met fijn
g PP
P opPde dekschilden;
leeft in run en bladaarde.
Neushoornvo
9 els(Bucerotidae), familie der
Koekoeksvogels Cuculidae met gekromden,
meestal van een
hoornachtig
g uitsteeksel voorziener,grooten snavel,: langen
g
staart en afgeronde
g
vleugels.
Het in holle
g
boomen broedende
wijfje
wordt door
J
J bijn
het mannetje
bijna
• emetseld
ingemetseld
g
en door een nauwe
opening
P ggevoederd.
g
De meest bekende
is de Jaarvo9 el of
Kalao Buceroslip
catus , zwart, bruin- 1014. Neushoornvoel.
g
b
wit op den
kop,
P,
met witten staart, in de boaschen van Insulinde.
Neusiedler Meer, een meer in het N.W. van
Hongarije
g J (ten Z.W. van Weenen 113 M. boven de zee; ong.
g,. 7-15 K.M. br.
g 36 K.M. 1
geneeskrachtig
(330 K.M2.),1-4 M. diep,
g
P
water, • verscheidene malen (1693,, 1738,, 1865)
opgedroogd, laterg
weer volgestroomd.
Neustadt. 1) N. aan de Hardt, stad in het
Beiersche district Palts, ten Z.W. van Mannheira 19 000 inw. -- 2) N. in het reg.-distr.
eln, in Opper-Silezië,
OPP
PP ,
PP
^ ten Z.W. van Oppeln,
19 000 inw.
in
Neustettin. stad in het reg.-distr.
g
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de Pruis.rov.
Pommeren, ten Z. van de stad
P
Cëslin, 12 000 inw.
Neu-Strelitz, hoofd- en residentiestad van het
groothertogdomMecklenburg-Strelitz,
Mecklenbur -Strelitz ten N.
van Berlijn,
gebouwd in
J^ aan het Zierker meer,,g
den vorm eener ster met 8 stralen;, 12 000 inw. ,
residentieslot;, machine- en lakenfabrieken,,J
ijzergieterijen.
ieteri'en.
Neustrië, Neustrasië of West-Franken, sinds
511 in de Middeleeuwen de naam van het W.gedeelte
van het Frankische Rijk,
g
g
J^ tegenover
Austrasië(z. a.), het 0.-deel;
0.-deel; van den Scheldemond tot de Loire; voorn. plaatsen
waren:
P
Soissons
, Paris
J, Orleans en Tours.
stad in het Pruis. reg.-distr.
Di sselNeuss,
^
g
dorf, in het N. W. van Duitschland verbonden
,
met den Rijn
J door het Erft-kan.;, 37 000 inw. ,
dom (1209); ijzergieterijen
en weverijen.
weverijen
J g
J
stad in het 0. van het Oostenr.
kroonland Moravië, aan de Titschziriv.
der
J
Oder ; 14 000 inw.,• wol- en machinefabrieken.
Neutra Hongb . Nyitra , hoofdst. van het
K.M2., 456 000 inw., in het
comitaat N.(5511 K.M2.
N.W. van Hongarije
g,
J (ten 0. van Pressburg),
aan de Neutra;, 16 000 inw. •^ bisschopszetel; ten
W.-Karpaten
N. van N. het N.-geb.,
tot de W.-Kar
aten
9 ^
behoorend, tot 1346 M. hoog.
g
Neutraal Moresnet. Zie Moresnet.
Neu-ulm, stad in het reg.-distr. Schwaben, in
Ulm J aan den Donau;,
Z.-W.-Beieren • teenover
g
b
12 000 inw.
Neuwerk, stad in het reg.-distr. Düsseldorf,
,
in W.-Pruisen, 12 000 i.nw
• textiel-industrie.
Neuwerk,^ eil. (tot Hamburgg behoorend) vóór
den mond van de Elbe; twee vuurtorens.
, stad in het re g.-distr. Koblenz in
Neuwied
W.-Duitschland,
, hoofdst. van het voorm.^raafschaP Wied,^opPden r. Rijnoever;
J
> 19 000 inw. >
von Wied.
slot van denrins
P
Neuzen. Zie Terneuzen.
Nevada, een der W.-ate der Ver. Staten van
N.-Amerika, 286 647 K.M 2. 82 000 inw.; bergder Sierra Nevada),,J aan
achtigo (uitloopers
P
metalen (vooral zilverengoud
enoud en aan warme
• aan de meren wordt boratewonnen
,
g
hoofdst. Carson City.
P tot
Y N. behoorde oorspr.
het Utah-territorium
, werd vanaf 1848 door
Mormonen gekoloniseerd, in 1861 als territorium
georganiseer
eor aniseerd en in 1864 als staat in de Unie
in 1864 en 1866 werd het met een
g
strook van Utah verroot.
b
den nachtenevelachtige,
e
Nevelvlekken
g,
^
lijken
hemel met mat licht zichtbare laatsen
P
J
waareenige
t lossen zich,, door den verrekijker
op
in den
P
P en geven
g
ggenomen,
^ in sterrenhoopen
ssPpectroscoop
, de
P een samenhangend spectrum,
P
onoplosbare
N. in engeren zin) geven
een
P
g
linen
ctrum. Toch doen nieuwere onderzoeJ ^
kin en vermoeden, dat zich ten slotte alle N.
zij meer
in sterrenhoopen
oplossen.
Tot heden zijn
P
P
8000 N. ontdekt;,g
rooters ,met het bloote
oog zichtbare N. zijn
J die in Andromeda en in

300

NEVELVLEKKEN—NEW-FOUNDLAND.

Orion. De N. komen in velerlei vormen voor,
het talrijkst
zijn
en de ringnevels.
P
^
J de spiraalJ

1015. Groote nevelvlek in Orion.

Nevers, het Rom. Noviodunum, hoofdst. van
het dep.
J^ aan de
P Nièvre,
^ in Midd.-Frankrijk
monding der Nièvre in de Loire; 28 000 inw. >
porselein- en fa Yence-fabrics^^
e • in de MiddelP
eeuwen hoofdst. van het 9 raaf sch.! sedert 1530
van het hertogdom
N. of Nivernais,
g
! dat door
aankoop
P in 1659 aan kardinaal Mazarin kwam.
Nevis
! een der Br. Kleine Antillen (ten Z.
van St. Ritts en dichtbijJ St. Eustachius, Eil.
boven den Wind),in 1498 door Columbus ontdekt; 113 K.M 2. 13 000 inw.; hoofdst. Charlestown; in 1623 Eng.,
g > in 1625 Fr., in 1629 SP.
en sinds 1667 Eng.
Eng. bezitting.
ag
New-enz. Zie ook opP Nieuw-enz.
St. Petersburg,
News riv. in het gouvern.
Newa,
g!
g
het N.W. van Rusland; stroomt uit het Ladogameer door St. Petersburgg en met verscheidene
armen (Groote en Kleine N. Groote, Middenen Kleine Newka) in de N.-baai van de Finwaterrijk eindpunt
sche Golf ;• 73 K.M. 1g!. zeer waterrijk,
P
van het kanaalstelsel naar de Wolga
g en de
Dwina • 4 of 5 maanden 's 'aars
dichtgevroren.
J
^
New-Alban
Y! stad in den staat Indiana in
het W. der Ver. Staten, aan de Ohio beneden
de watervallen, 21 000 inw. ; sinds 1886 door een
ge spoorbrug
lange
P
750 M. lan
;^
g met het tegenoverLouisville verbonden.
Lou
gelegen
g g
plaats in den N.-Am. staat
New-Almaden
!P
Californië, ten Z. van San Francisco ; met de
j van
oudste en meest bekende kwikzilvermin
Amerika,^ sedert 1824 ontgonnen.
g
Newark. 1) Industrie- en handelsstad in den
staat New-Jersey in het N.O.
der Ver. Staten,
,
tegenover
New-York, met de voorsteden Orange,
a
Orangg enz. 347 000 inw. — 2) Stad in
South Orane
staat Ohio in het N.O. der Ver. Staten,
aan het Ohio-Eriekan. •> 25 000 inw. • in de nabijJ
heid rijke
g
J kolenbeddingen.

Newark upon
Trent,
g
p
! stad in het graafsch.
Nottingham
Nottin
ham in het midd. van Engeland aan de
Trent; 16 000 inw.; slot-ruïne (12e eeuw).
New-Bedford, havenst. in den staat Massachusetts in het N.O. der Ver. Staten ten Z.
van Boston, 97 000 inw. ; katoennijverheid, walvischvanst.
a
New-Britain,
! stad in den N.-Am. staat Connecticut (ten N.O. van New-York); 44 000 inw.,
kramerijen-fabricage.
J
g
New-Brunswick. 1) Prov. van Canada, zie
Nieuw-Brunswijk. — 2) Stad in den staat NewJersey(ten
Z.W. van New-York),20 000 inw.
Y
Newbur9h ! stad in den N.-Am. staat NewYork aan den Hudson ten N. van New-York,
28 000 inw.
NewburyY! tad in Berkshire in het Z. van
Engeland, aan de Kennet, r. zijriv. van de
Theems;> 12 000 inw. >^
• graanh. en papiermolens.
PP
Newbur
Yp ort, havensi. in den staat Massachusetts in het N.O. der Ver. Staten, aan de
mondin g van de Merrimac; 15 000 inw.
New-Castle. 1) N.-(up)on-Tyne, hoofdsi. van
hetraaf
g sch. Northumberland, in het N.O. van
Eneland
Eng
Tyne
;y ne ; 266 000^ met Gateshead
! aan de T
a
der
(117 000) 384 000 inw.; hoofdstapelplaats
kolenvelden van Durham en Northumberland;
lasindustrie
scheepsbouw,
> chem. fabrieken,> glasindustrie,
I
Armstrop Mitchell and Co., g e ijzergieterij 9'^
schutfabriek). — 2) N.-under-Lyme,
Y ! stad in het
,
graafsch.
Stafford,
b
! in het W. van Engeland,
g
ten Z. van Manchester, 20 000 inw. ; fabrieken
voor zijden
en katoenen stoffen. — 3) Stad in
J
den N.-Am. staat Pennsylvanië,
ten Z. van het
Y
Erie-meer 36 000 inw. — 4) Havenst. in Nw.Z.-Wales aan de Hunter, 14 000 inw.; middelsteenkolenmijne van Australië.
punt der voorn. steenkolenmijnen
P
Simon, Am. sterrenkundige, geb.
12 Mrt. 1835 te Wallace w.—Schotland ; in
1861
g hoogt.
a aan de marinesterrenwacht te Washin ton • van 1877-97 directeur van het American Ephemeris
and Nautical Almanac Office;
P
van 1884-93 hoogl.
^ te Baltimore;
^gest. 11 Juli
groote
rooters naam door
1909 te Washington; verwierf
zijn onderzoekingen van de beweging
g g der maan
en derlaneten
•^zijn
zijn Po ular
P astronomy"
Y
P
1878 en Astronoen
„Astronomyfor everybody"
(1903)
Y
maakten veel opgang.
New-Foundland
! eil. aan de N.-O.-kust van
N.-Amerika, ten 0. van de St.-Laurens-Golf;
110 670 K.M 2. 239 000 inw. (Fransch en Engelsch sPrekenden • vormt met het eil. Anticosti en de kust van Labrador (18 000 K.M2.,
4000 inw.) een Eng.
^ bestuur.
g kolonie met eigen
dikwijl door
Die kust is steil, de havens zijn
J dikwijls
ijs en dichte nevels ontoegankelijk,het binnenland is rijk
J aan meren, rivieren, >moerassen en
wouden; b.00
g Range, tot
g^ de Long
g ste bergrug
600 M.;^ grootste
riv. de Exploit
river, 320 K.M.
P
g
; het
kabeljauw
lap g. Belangrijke
J
g
gJjke vischvangst
meeste levert opPde Groote Bank (120 000 K.M2.
ten 0. en Z.O. van het eil. Bestuur : eenouve"
g
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neur en een Wetgevend Lichaam, beide door de
Britsche kroon benoemd, en een Huis van Af— N.-F.
^ door het volk gekozen.
g
gevaardigden
is het vaderland van de naar dit ell.enoemde
g
honden.
gevangenis
te
Newgate,
New ate naam der grootste
^
g
g
Londen,^ tevens P
plaats der terechtstellingen.
a
New-Hampshire,
^ een der N.O. staten der Ver.
p
Staten van N.-Am., 24 285 K.M2., 431 000 inw.
besproeid
door de Connecticut (W.-grens)
en
a
P
de Merrimac > ; katoen-,
> wol-,> schoen- en papierPP
fabrieken; hoofdst. Concord, havenst. Portsmouth. N.-H. was een der 13 oors
ronkeli'ke"
»
P
J
staten van de Unie (1788).
New-Haven, havenst. in den N.-Am. staat
Connecticut (ten N.W. van New-York),6 K.M.
van de Long-Islandsound;
134 000 inw. • wapeng
P
en metaalfabrieken; Yale Colle
g^e na Harvard
hoogeschool
van Amerika
College
g
g
a de grootste
330 hoogleeraren
en docenten).
g
Perm,
New'ansk
S awod^ stad in het gouvern.
g
Y •
I
in 0.-Rusland, aan de Nejwa; 14 000 inw.; ijzeren staalindustrie;^ oudwasscheri'.
gJ
der N.-Am. Unie,
New-Jersey, der staten
>
aan den Atlant. Oceaan; 21 167 .M 2. 2 537 000
inw.; landbouw en industrie; hoofdst. Trenton.
— N. in 1625 voor het eerst door Hollanders
Fort Nassau aan de Delaware),na 1664 door
Engelschen
gekoloniseerd, is sedert 1787 Unieg
g
staat (een der oors
» Pr." staten); 24 Mrt. 1916
werd er een wet aangenomen om vrouwenkiesrecht in te voeren.
New-London, havenst. in den N.-Am. staat
van LongdeN.-punt
Connecticut, tegenover
-P
g
a nover
Island; 18 000 inw.
. graafsch. CamNewmarket,^ stad in het Eng.gg
bride ten N.O. van Cambridge, 10 000 inw.
New-Orleans, hoofdst. van den N.-Am. staat
Louisiana, aan den Mississl
PP i 177 K.M. van
de monding
g in de Golf van Mexico; 339 000
haven, hoogeschool, voorn. handelsinw.;• goede
g
stad in het Z. der Ver. St. — N.-0. in 1718
door de Franschenesticht
was van 1763-1800
g
Sp.
P
Pen kwam in 1803 aan de Ver. St. ;^ 26 Apr.
1862 in den Burgeroorlog
g
^ veroverd door adm.
Farragut.

Mon1) Havenst. in het graafsch.
Newport.
g
p
mouth in het Z.W. van Engeland,
aan de Usk
g
en het Kanaal van Bristol, 84 000 inw.; machinefabrieken, scheeAstimmerwerven. — 2) Hoofdst.
van het eil. Wight
Hampshire),aan
^ (graafsch.
g
de bevaarbare Medina; 11 000 inw. — 3) Stad
in den N.-Am. staat Kentucky, de
Ohio,
>
tegenover
Cincinnati; 30 000 inw. ; ijzeren
J
g
staalindustrie. — 4) Havenst. en een der beide
hoofdsteden van den N.-Am. staat Rhode-Island,
aan de Narragansettbaai (ten N.W. van NewYork ;> 27 000 inw. ; voorn. badplaats
van AmeP
rika • zoölogisch station ; arsenaal.
N^wport-New3 havenst. in den N.-Am. staat
Virginia
aan den Z. oever van e Chess Peakg
baai 25 000 inw.; graan-, tabak-, katoenhandel.
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in het Iersche graafsch. Down
Newry,
Y ^g
Ulster aan de monding
g der riv. N. en van
het N.-kan. in de Charlin fg ord-baai van de
Iersche Zee ; 12 000 inw.; granietgroeven.
Newton, stad in den N.-Am. staat Massachusetts, aan de Charles River ten W. van Boston
en daaraanrenzend
40 000 inw. ; > machinefag
brieken wagenmakerijen.
g
J
grondlegger
Newton,s S ir Isaac
, g
gg der nieuwere
wisk. natuurkunde en der natuurk. sterrenkunde,
het Eng.
Jan. 1643 te Woolsthorpe,
geb. 5 Pei
g.
g
hoogl.
Lincoln;^ van 1669-96 hoo
1. te Cambridge;
bridge ; werd in 1699 directeur der munt en in
en
• in
1703res.
der Royal
P
Y Society
Y te Londen
1705 in den adelstand verheven; est. 20 Mrt.
N. is de ontdekker van de
1727 te Kensington.
g
differentiaal-rekenin van de wet der zwaartedifferentiaal-rekening,
kracht en van verschillende wetten betreffende
de kleuren van het licht.
stad in het Eng.^graafsch.
Newton Abbot,
^
g
Devon ten N.O. van Plymouth,
14 000 inw.
Y
Newton Heath, voorstad van Manchester,
20 000 inw.
Newton in Makerfield, stad in het Eng.
graafsch. Lancaster, tusschen Manchester en
Liverpool,
18 000 inw.
P
New-York. 1) 0. staat der Ver. Staten van
N.-Am. aan den Atlant. Oceaan; 130 994 K.M2.,
in het W. grenzend
9 114 besproeid
000en
inw.
; d
g
door de Hudson met de Mohawk1 Genesee en
Oswego aan het Ontario- en het Erie-meer
hoofdst.
Alban
Y . — N., 3 Sept. 1609 ontdekt
door Henry
y Hudson en door de Hollanders als
werd in
Nieuw-Nederland(z. a.) gekoloniseerd,
g
1664 door de Engelschen
veroverd en trad 26
g
„oorspronkelijke"
Juli 1788 als een der 13 oors
ronkeli'ke"
staJ
ten tot de Unie toe. — 2) Grootste stad van
den staat N. en vaneheel
Amerika, aan den
g
Hudson en aan beide oevers der East River,
grootste stad en de eerste hanna Londen de grootst
der aarde • als Greater N. 850 K.M2.
4 767 000 inw.; bestaat uit de 5 boronghs : ManN.^op
hattan, het oorspr.
P het schiereil. N.-Y.
P
tusschen Hudson en East-riv. 1 850 000 inw.
Bronx, meer N. en door de Haarlem-riv. van
enl. N.-Y. gescheiden,
gescheiden 201 000 inw. ;
het
g
(verbastering
Brooklyn
Y
gen
g van B reukelen^ tegen000 inw. >
over Manhattan,^P
op Long
g Island, 1
Island, 153 000 inw. en RichLong
opLon
Queens,o
op Staten Island 67 000 inw. Het oudere
mond,P
Z.-deel, de voornaamste handelswijk,is onre
gelrgebouwd; van
de
rechthoekigg
matig, overigens
matig
^
g
Battery in het
Z. gaat de hoofdstraat Broadway
Y
g
uit (8 K.M. lang);
rijk
d o woont in de 5e
^^ de rijkdom
Avenue; aan het einde daarvan in het
N. het Centraal Park (342 H.A. fraaie wandelwegen
^ ^ waterpartijen,
P J ^ rotsgroepen, naald van
CleoP atra (obelisk uit Alexandrië),vele standbeelden • talrijke
andere squares
en arken
P
q
J
Riverside Park, Bronx Park e. a.). Kenmerkend voor het stadsbeeld van N.-Y. zijn
J de vele
(z. a.). Er zijn 10 hoo eetholen
„sky-scrapers"J
^
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1831),
o. a. New-York-University
in 1831
Y (gesticht
g
Columbia University en Manhattan
College;
^;
tientallen openbare bibliotheken,
o. a. Public-,
>
Astor- en Lenox-Library;
Y> musea, schouwburgen
g
en concertzalen, 6 a 700 kerken;
waterleiding
g
aan edoor 2 tunnels onder de Croton Riverg
legd van 1837-42 en van 1885-90) ; 400 overzetveren over den Hudson en de East River;
boven- en onder
ondergrondsche
grondsche
spoorbanen. Voortref P
feli'ke
haven, door forten beschermd,
J
> de toegang
an wordt gevormd
door de Nerrows (12 K.M.
g
breed) tusschen Long Island en;
Staten Island;
op
het Vrijheidsbeeld
Vrijheidsbeeld
P het Liberty-eil.
Y
J
?^de Vrijheid de wereld verlichtend", eengeschenk van
Frankrijk; 46 M. met het voetstuk 74 M. hoog;
onthuld in 1886); talrijke
g
J dokken;^ levendige
handel, eerste industriestad der Unie (in 1900
bijna
40 000 handelszaken met 500 000 arbéiJ
ders • confectie- en sigarenfabrieken,
^ drukkeg
rijen
rijen, brouwerijen,
J ^ gieteJ ^ suikerraffinaderijen,
rijen
machine- en meubelfabrieken. — N.-Y.,> in
J
1612 door de Hollandersesticht
onder den naam
g
Nieuw-Amsterdam (zie op Nieuw-Nederland),
,
gedurende den
kwam in 1664 aan Engeland; ook
g
Vrijheidsoorlog
in handen der En—
g (1776-83)
J
g;
g
g elschen; • van 1783-1800 zetel der regeering;
brand voor een
in 1835 door eeneweldigen
b
g
groot deel verwoest.
enP
prins van
Michel, hertog
Ne
9^
g van Elchin
Y ^^
de Moskwa
> Fr. maarschalk,
>ggeb. 10 Jan. 1769
,
te Saarlouis; trad in 1788 in Fr. krijgsdienst,
,lg
werd in 1804 maarschalk, na zijn overwinning
g
bij
Elchingen
Ulm 14 Oct.
1805 totg
hertog
J
g
^
verheven; streed in 1807 bij
en
J Jena,^ Eylau
Y
Friedland in 1808 in Spanje,
Friedland,
P ^ in 1812 aan de
Moskwa • voerdeedurende
den terugtocht
van
g
g
aan,
leer uit Rusland de achterhoede aan
Napoleons leger
besliste de slagen
bij Liitzen en Bautzen, werd
^ J
6 Sept.
onderg
P 1813 bijJ Dennewitz verslagen;
scheidde zich daarna bij
Pg en in 1814 in
J Leipzig
Lodewijk XVIIIpair
Frankrijk. Onder Lodewijk
Frankrijk.
P geworden werd hijJ na de landing
g van Napoleon dezen
met een troepenmacht
tegemoetgezonden,
tegemoet
doch
P
sloot zich 14
Mrt. 1815 bi'J
hem aan en
streed 16 Juni
bi'
Q
J Quatrebras
en Waterloo ; na
Napoleons
tweeden afstand
werd hij
J op
P zijn
J
naar
vlucht
Zwitserlandeg
vangengenomen
en 7 Dec. 1815
wegensg
hoog-1016.. Ney.
verraad te Pavan
N. droeg
rijs
g den bijnaam
J
g
J doodgeschoten.
PPeren"
„Dapperste
Da. perste onder de dapperen".
Nganhwei,
} aan den
^ Pprov. in Midd.-China,
9
benedenloop
; 142 800
P van den Jang-tse-Kiang^

K.M2.,> 14 078 000 inw. ; hoofdstad Nankin
g
g.
Nankin
Nganking A n-kin 9' ^ hoofdsi. der Chin. prov.
P
Nganhwei,
N anhwei aan den Jang-tse-Kiang
gten Z.W. van
g
Nanking,40 000 inw. ; sedert 1897 open
Nankin
Pe haven.
Ngaundere,
^ versterkte Pplaats aan de Z.-grens
9
van Adamavea (W.-Soedan, Kameroen 25—
30 000 inw.
, verbindin
Nia9 ara
g sriv. van het Erie- naar
het Ontario-meer, op
van Canada en
P de grens
g
den N.-Am. staat New-York; 55 K.M. lang,
vormt 32 K.M. van haar uitgangspunt aan het
Erie-meer den wereldberoemden Niagara-water-

1017. Niagara-waterval.
g
val, na den Victoria-waterval der Zambesi de
grootste der aarde; door Goat-Island (Geiteneil.) in een 0.-(330 M. breed,^ 47 M. hoog)
g en
een W.-(578 M. breed, 44 M. hoog)-val (Horseshoe-fall of Hoefi'zerval
verdeeld; beneden
J
den val verschillende bru
ggen de in een minuut naar beneden stortende watermassa wordt
op
het door den waterval
P 425 000 M3. geschat;
g
onderbroken verkeer heeftlaats
door het WelP
land-kan. Van de kracht van den waterval
geliJ aan die der totale kolenproductie
(gelijk
oop
P
aarde) wordt
gebezigd
elecg edeelteeenvoor
g
g
trische krachtoverbrenging
g g, tot 60 K.M. ver.
Nia9 ara Falls, stad in den N.-Am. staat NewYork aan den Niagara-waterval; 30 000 inw.
ertegenover
ertegenover
ligt de Canad. stad N.F.
N.F.,9000 inw.
g
in
Niam-Niam,
: (A.-)Sandeh,^ Afrik. Negervolk
g
hetebied
van de Bahr el Ghasal en de Oëlle;
g
koperkleurig;
P
a^ menscheneters;
^ hun taal behoort
tot de Hamietische Libysche
groep.
g
Y
g P (Zie fig.
1018 op
P de volgende pag.)
Nias, Poeloe Nias, Ned. eil. aan de W.-kust van
Sumatra; 4772 K.M 2. 400 000 inw. ; aan de 0.en de N.-kust vlak, verdereheel
met heuvels
g
en bergen bedekt; in het Z. komt het koppensnellen voor; hoofdP1. Goenoeng
g Sitoli.
mythisch
dwerg
en geslacht ^ g e Nibelungen,
9^
Y
noemd naar koning
g Nibelun9 ; in het bezit van
groote schatten (den N.-schat die na de over-
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1018. Niam-Niam.
winning
,
9
g van den dwerg
g Alberich aan Siegfried,
na diens dood aan de (daarom ook N. geheeten
Bourgondiërs
Bourgondiërs kwam,
in den
^ maar door Hagen
9
Rijngeworpen
g
Pe werd.
(Der Nibelunge
Nót het beNibelungenlied
9
9
lan^J
rijkste Germ. heldendicht der Middeleeuwen,
samengesteld
met gebruikmaking
g van oude m Y g
g
then en historische sagen. In het le deel wordt
uit
het dingen
van Siegfried,
, een koningszoon
9f
g
g
de Nederlanden, naar Kriemhilde, de zuster van
Gunther, den koning der Bourgondiërs, beschreven, zijn
Walkyr
re (reuzen) afstaan van de Walk
d) Brunhilde aan Gunther en de moord
door
op
9 , daartoe aangezet
P hem door Hagen,
g
Brunhilde. In het 2e deel de wraak van Kriemhilde op
worP de Bourgondiërs,
^ die omgebracht
g
g
den aan het hof van haar tweeden gemaal, Etzel,
koning der Hunnen.
it
Het oorspr.
gedicht, uit
P g
Lachmann
het einde der 12e eeuw, is volens
g
duidelij
door iemand samengesteld
uit 20 nogg duidelijk
g
herkennen oude volksliederen, volgens anderen naaroverleverin
oude g en door een onbekend dichter in den ridderlijken
hoof schen
J
g eest van dien tijd
J bewerkt. Door Bodmer
(1751) en Myller
(1782) aan de vergetelheid
y
g
ontrukt werd het opnieuw
uitgegeven door
P
eens het Hohenems-MunLachmann 1826 i volgens
chensche handschriftaangeduid met A); door
Boltzmann (1857),volgens het Hohenems-Laszberg sche (C-) handschrift en door Bartsch en
(1891) volgens
volge
ns het St.-Gallensche (B-)
Pip
handschrift. Dramatisch werd de stof behandeld
door Raupach, Geibel, Rebbel en Wilbrandt;
dramatisch-muzikaal door B. Wagner. Beroemd
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zijn de N.-fresco's van Jul. Schnorr von Carolsfeld te München.
Nibbixwoud,
^ ggem. in N.-Holland^ tussohen
Hoorn en Medemblik, 1227 inw.
aanzienlijk stad
Nicaea, in de Oudheid een aanzienlijke
Bith Ynië (in Kl.-Azië),omstr. 316 v. Chr.
gesticht,
en
^ residentie der Bith Ynische koningen;
g•
van 1206-61 Theodorus Lascaris zetel van een
Grieksch keizerrijk;
J^ sinds 1330 Turksch (thans
(snik g eheeten . Het eerste concilie van N.
(in 325) verwierp
P de leer van Arius(z. a.)
in deeloofsbeli'denis
van N. het tweede
g
J
concilie van N.(in %87 keurde de beeldenvereerin
goed.
gg
Nicara
gua, rePubl. in Centr.-Amerika 128 340
K.M2. ong.. 6 mill. inw. meerendeels kleure
lingen
linge
(M stiezen en Ladino's); in het Z.W.
, met het Manag ua- en het N. -meer (of
rij aan
Granada-meer),overigens
bergachtig,rijk
g
en wouden • rivieren de Rio Coco en
de Rio Grande;^g
grensriv. in het N. de Segovia,
,
g
in het Z. de San Juan. Het klimaat is, behalve
in het 0. gezond, de bodem zeer vruchtbaar
koffie en bananen);> veeteelt;>g
goud- en zilvermijnen
• spoorwegen 307 K.M. telegraaflijnen
J
A^
5853 K.M. Het Congres bestaat,
uit 36 leden,
die voor 6 jaar
gekozen
worden en van wie elke
g
J
2 jaar
een gedeelte
aftreedt;^ de president
wordt
^
P
g
voor 4 jaar
gekozen.
Financiën (over 1910 :
J
g
inkomsten 15,2
mill. uitgaven
12,1
ier^ mill. papier> mill.,
g
peso's.
Het land is verdeeld in 13 de PartamenP
to's 3 distr. en 2 comarca'slandschaPP
en^
•
hoofdst. Managua (tusschen de beide meren); 2
hodg escholen. De mann. bevolking
g is van het
17e tot het 55e jaar
P
J dienstplichtig
g (werkelijke
J
• het leger is
diensttiJ
diensttijd
sinds 1904 één 'aar
1
4000 man sterk, in oorlogstijd
gJ 40 000 man • de
vloot telt 11 kleine stoomschepen
(op
P
P het Manaen het Granada-meer,
op den Grooten en
gua^P
^
op
P den Atlant. Oceaan).
Wapen:
vijf
vijf rotstoppen
in
P
PP
blauw links er boven een
gouden zon, achter de rotsen een vrijheidspaal; landskleuren : blauw-wit-blauw.
— N. werd in 1502 door
Columbus, in 1521 door Davila ontdekt en behoorde tot
1821 tot SP.-Guatemala
was van 1823-39 aangeBond der
sloten bijJ
1019. Wapen
P van Vereen. Staten van Centr.Amerika • sindsdien voortNicaragua.
g
durendewikkeld
in burg
d over
oneenigheden met Engeland
en oneenigheden
geroorlog^
g
de Moskito-kust (eerst in 1895 bijgelegd),alsmede oorlogen
met Costarica (1856), Honduras
g
1893 en San Salvador (1909); 1909-10 burEstrada overwinnaar
g^ waarin generaal
g eroorlo
g
bleef. HijJ werd tot president
gekozen,
deed in
g
P
1911 afstand tenunste
van den vice-president
g
P
Adot o Diaz
Adolfo
, die nog
gregeert.
^
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Nicaragua, Meer van, of Granada-meer, meer
in Centr.-Amerika, 8500 K.M2.; vloeit door de
San Juan af naar de Caribische Zee.
in de rov.
prov.Catanzaro, in BeNicastro,
neden-Italië Calabrië 17 000 inw.; zetel van
een bisschop.
P
Nice. Zie Nizza.
keiNicephorus,
p
, n aam van drie Byzantijnsche
J
Y
zers. Zie Byzantijnsche Rijk.
Nicias, Atheensch veldheer en staatsman uit
de eerste helft van den Peloponnesischen
oorP
log
b^ bewerkte in 421 v. Chr. den naar hemgenoemden vrede metP^
S ta werd in 415 als
vlootvoogd
Syracuse
uitgezonden,
gaf zich
^g
g tegen
Y
g
g
na een nederlaag
P Sicilië over en werd in
g op
413 te Syracuse
ter dood gebracht.
g
Y
Niclae3 Hendrik. Zie Familisten.
Poelo Sembilang,
Nicobaren,
g, Eng . arch. van
^
g en 12 kl. eil. in het Z.O. van de Golf van
Beng alen verdeeld in twee door de Sombrerostr.escheiden
groepen,
waarvan de Z. Kleing P
g
Nikobar omvat (met Poeloe Milo 150 K.M2.)
en Groot-Nikobar (met Kondoel en Kabra 865
K.M2.) en de N. Karnikobar (127 K.M2.) enz.,
samen 1645 K.M2. 6506 inw.
Nicolaas, de Weldoener, een der voorn. heilien der
Gr.-Kath. P
kerk; als bisschop
van Myca
Y
^
ca
(in Kl.-Azië onder Diocletianus in den kerker
Constantijn weer vrijgeworpen en eerst onder Constantijn
J'
Blaten; tegenstander
der leer van Arius (z.a.)
gelaten;
g
oPhet concilie van Nicaea in 325 ; vermaard
Zijn
om zijn
weldadigheid.
Zijn lij
lijk werd in
g
g
J rooie
door It. kooplieden
uit Bari daarheen
P
overgebracht,
waar de dag
over
g van aankomst 9
g
^
zij
Mei) nog
wordt; zijn
g
g steeds in eere gehouden
a> 6 Dec. 345 (352), >wordt overal inz.
als kinderfeest herdacht.
geb. in 807 te Rome;
Nicolaas I, de Heili
9 e,g
24 Apr.
gekozen; veroorzaakte in
P g
P 858 tot paus
864 door de excommunicatie van Photius(z. a.),
scheuringg in
patriarch
van Konstantinopel,
P^ de scheurin
P
de kerk; ontnam opPg
grond der Pseudo-Isidorische Decretalen aan de Frankische kerk haar
gest. 13 Nov. 867. Voor de
zelfstandigheid;
a
?g
overi^eP
pausen van denzelfden naam zie oop
Pausen.
Nicolaas I, Paulowits' keizer van Rusland
1825-55 geb. 6 Julig,
1796 te St. Petersburg,
Maria
zoon van Paul 1 en diens 2eemalin
g
So hia Dorothea van W urttemFeodorownap
Juli 1817 gehuwd
met Alexandra Feoberg);3
g ,
g
geb. 13 Juli
dorowna (Charlotte van Pruisen
,g
1798, st. 1 Nov. 1860, oudste dochter van kozij
volgde,
de nadat zijn
nin
g Frederik Willem 111^ vol
had,
Konstantijn
g
^ de kroon geweigerd
g
zijn oudsten broeder Alexander 1 24 Dec. 1825
zij
; streed zegevierend
tegen
g de Perzen (1828)
g
P^
en de Turken(1829)
) en maakte van Polen, na
c
de onderdrukking
1830^ een
P
g van den opstand
Russ.rov.
;^ voerde in zijn
zijnrijk
J het strengste
g
P
absolutisme door en werkte ook naar buiten
voor onderdrukking van elke soort van revolu-

i

tie
st.g
gedurende den oorlog
J,
gtegen
g Turkije,
2 Mrt. 1855, te St. Petersburg.
g
Nicolaas it, Alexandrowits9', keizer van Rusland, eb.
agoudste
i
g 18 Mei 1868 te St. Petersburg,
zoon van Alexander 111; ondernam in 1890 en
1891 een reis naar Indië en 0.-Azië; volde
g
1 Nov. 1894 zijn
P^ • 26 Nov. d.a.v.geJ vader op
huwd met Alexandra Feodorowna (Alix van
Hessen
geb. 6 Juni 1872 als vierde dochter van
,g

1
1020. Nicolaas II.
^ 1898
odewijk 1 V^ wekte 24 Aug.
groothertog
Lodewijk
g
g L
de Mogendheden
op
P tot het houden eener (eerste)
g
vredesconferentie, welke 18 Mei 1899 in Den
Haag
(Zie verder Rusland, Geschiedn bijeenkwam.
J
dinis. Behalve 4 dochters, schonk de keizerin
Alexej Nicolahem een zoon en troonopvolger Alexe'
'ewits 'eb.
g 12 Aug. 1904).
NiNicolaas I,, Petrowits'9 Njegosj,
9 e g 9 doorgaans
g
geb. 7
kits ^enoemd
^ koning
g^g
g van Montenegro,
13 Aug.
Oct. 1841; volgde
J oom, vorst
^ 1860 zijn
a
met Milena,
Danilo op;
g
P^ 8 Nov. 1860 gehuwd
dochter van den woiwode Peter V uhotitsj;
verkreeg
g in den Russ.T. oorlog
g van 1877
aanzienlijk ver—78 aanzienlijke
g
gvan grond-gebied; in 1883 en
in 1900 bracht hijJ
een bezoek aan Konstantino
l; 19 Dec.
Peg
1905 gaf hijJzijn
J land
eenrondwet;
nam
g
in 1910 den koningstitel aan, voerde in
den Balkanoorlog
1912-13 het oppererbevel bijJ de belegbelegee
1021. Nicolaas I.
van Skoetari,
,
dat hij
J innam; is ook dichter. Zijn zoon Danilo,
de troonso
P vol
g ,erggeb. 29 Juni 1871 is in
1899ehuwd
met Miliza van Mecklenburgg
^ is ggehuwd
dochters,
Strelitz • een zijner
^ Helena,
J
met koning Victor Emmanuel III van Italië,

NICOLAAS I—NIEPCE.
een tweede,
,gest. in 1890,a was gehuwd
a Zorka
g
met koning
a Peter I van Servië. (Zie verder
Montenegro
Geschiedenis.
9
,)
Nicomedia, in de Oudheid de hoofdstad van
Bithynië
(een tegenover
te enover
B zantium
ele g en kustByzantium
gelegen
Y
rijk
J aan den Pontus Euxinus of Zwarte Zee),
aan deolf
g van Astacus, ^in 264 v. Chr. gesticht
g
door Nicomedes I, koning
eeuwenY
g van Bithynië,
langeen der fraaiste steden van de Oude Wereld (residentie van Diocletianus en Constantijn
den Groote • Hannibal Pleeg de er zelfmoord.
Nicosia. 1) Stad in het binnenland van Sicilië,a 867 M. boven de zee,^P
op den San Giovanni;
16 000 kw.;> zout,> zwavelbronnen;; zetel van een
bisschop.
— 2) Hoofdstad van Cyprus,
zie
P
YP
Levkosia.
ant Port. hof,f
gez
Nicot Jean, Fr. gezant aan
het
^
Nimes est. 5 Mei 1600; was
geb. in 1536 te Nimes
g
samensteller van een der eerste Fr. woordenboeken ; naar men ze gt voerde hij
J in 1560
de tabaksplant
(vandaar Herba nicotiana) in
P
Frankrijk
Frankrijk in,
^ wat aanleidin
aanleiding
g tot de rookg gaf
Pa
g ewoonte in Europa.
Nicotine, een alkaloïde uit de bladeren en
zaden der tabaksplant
door distillatie met kali
P
verkregen kleurlooze,^ olieachtige
g vloeistof, met
scheren
en brandenden smaak; S. G. 1.04
1.04;
P geur
g
geest en
kookt bij
wijngeest
P in water,^wijn
^ lost op
J 247°
aether,^g
geeft kleur- en geurlooze,
P sma^ scherp
g
kende zouten;^ hevig
hevig vergif
g ; • werkt eerstPrikkelend later echter
verlammend op de hersenen,,
P
de ademhaling
g en de werkzaamheid van het
hart. Deeur
g van den tabaksrook wordt veroorzaakt door de nicotianine of tabakskamfer.
Droge
N. droge
rotabaksg snuiftabak bevat 2 e/ oN.,
ge
bladeren bevatten 2-7 0l/0.
van den staat Rio de
Nictheroy,
y,
Janeiro, in het Z.O. van Brazilië te genover de
hoofdst. van het rijk, Rio de Janeiro; ong.
45 000 inw.
en
Niebuhr,
9 D. geschied^ Barthold Georg,
g
taalvorscher^ geb.
27 Aug. 1776 te Kopenhagen,
g^
van 1816-23 Pruis.ezant
te Rome, daarna
g
hoog 1. te Bonn;
est. 2 Jan. 1831; door
^ ald. gest
hoofdwerk
Róm. Geschichte" (3 dln.,>
»
1811-32) de voorn.rondle
er der eigenlijke
g
gg
g J
hist. critiek.
Niederbeuthen. Zie Beuthen.
Niederbronn, stad in Neder-Elzas, ten N. van
Straatsburg
van de Palts, 3300
P de grens
g op
g
inw.; hier 25 Juli 1870 het eerste treffen der
Duitschers met de Franschen.
Niederselters,
P in het Pruis. reg.-distr.
^ dorp
g
Wiesbaden 1500 inw. ; beroemde geneeskrachtige
mineraalwaterbr.
der Pruis. reg eerieg.
mineraalwaterbr.,eigendom
g
bergru g aan den
Niederwald, tot 343 M. hoog e bergrug
Z.-W.-rand van den Taunus, op
P den r. RijnJ
oever,^ tegenover
tegenover Bingen.
Op
hoogt het
P 300 M. hoogte
g
van de wederoprichting
g
P
g van het
Duitsche Rijk
in 1870-71 10 12 M. hoog
J
^ Germania-beeld Pop 25 M. hoog
g, met reliefs en
allegorische
allegorische
figuren versierd voetstuk;^ ontworg
!I

305

pen door Johannes Schilling;
P
9 28 Sept.
P 1883
door keizer Wilhelm 1 onthuld).
gem. in de Belg.
Antwerpen,
Niel,
+ g
P ten Z.
g prov.
P
van de stad Antwerpen,
P> aan de Schelde, >8880 inw.
geb. 4 Oct.
Niel,
p , Fr: maarschalk,
^g
^ Adolphe,
1802 te Muret (Haute Garonne); in 1850 chef
van de afd.enie J
bij het depart.
oorlog;
P van
g;
in 1853 divisie-generaal;
^ leidde vanaf Apr.
g
P 1855
de belegering
g van Sebastopol; in 1857 senator;>
in 1859 na den slag J
bij Solferino maarschalk;;
van 1867-69 min. van oorlog,
als zoog^
danig een
reorganisatie van het leger
leger door;;
g
1869.
gest. 13 Aug.
^ 1869
Niéllo It. van het Lat. ni ellum zwartachtiag " een donkere, uit dooreengesmolten
zilag
ver, koper,
Pe i lood,^ zwavel en borax gemengde
g
g
massa,
^ gebezigd
in gedreve
gebezigd om versieringen
gedreven
g
en zilverwerk te doen uitkomen. De kunst
g
van het niëlleeren bereikte in de 13e eeuw in
Italië een hoogg
in trapPvan volkomenheid, werd
hoogen
ijverig
beoefend
in 0.-Euro a inz. in Rusland
P^
(Toela),en in het Oosten en kwam in den laatsten tijd
P weer in eere.
J ook in Midd.-Europa
Niembsch von Strehlenau, Nikolaus, Oostenr.
dichter onder den naam Nikolaus Lenau,geb.
13 Aug. 1802 te Czatad in Hon garije; deed in
1832 een reis door N.-Amerika; werd in 1844
krankzinnig;st.
g ^ g 22 Aug.g1850 te Oberdubli ng
bij
gedichten
(1832 en
g
J Weenen;^ zijn
zijn lyrische
Y
1838 onderscheiden zich zoowel door welluidendheid als door diepzinnige
b en zwaarmoedige
P
natuurbeschouwing.
g
Niemen(Russ. Njeman, 0.-Pruis. Memel), een
derrootste riv. in
W.-Rusland en 0.-Pruisen,
,
ontspringt in het woud van Kopislow,
ten Z.
P
van Minsk, is van Grodno af bevaarbaar, komt
bi'J Schmalleningken
in Pruisen en mondt met
g
twee hoofdarmen, Russ en Gilge in het Koeri90 548
ache Haf ; 907 K.M. lg., stroomgebied
g
er
K.M 2 . • door kanalen verbonden met de DnJP,
de Weichsel en de Pre
^ el. Op
P de N. bij
J Tilsit
I, Alexanvan Napoleon
in Juli 1807 bijeenkomst
p
der I en Frderik Willem III.
HanNienburg,
g
9^ stad in het Pruis. reg.-distr.
nover ten Z. van Bremen aan de Weser;
10 000 inw.
Nicé
Niepce,
Niece Joseph
, de uitvinder der
p bore
p
7 Mrt. 1765 te Chalon-surg
P hotograPhie, geb.
Saóne • trad in 1789 als officier in Fr. kriJgsdienst; bestuurde van 1795-1801 het district
Nizza; hield zich sedert 1811 in zijngeboorteJ g
raPhie bezig,
b: sedert 1813 ook
P laats met lithog
hie;
er in 1824 voor het
methoto
g raP
a
^ slaagde
P
g
eerst in, de beelden der camera obscura (z. a.)
te f ixeeren; verbond zich in 1829 met Daquerre
^ bij Chal
bon.
(z. a. ^g est. 5 Juli 1833 te Gras,
— Zijn
N. de St.^
J neef Claude Marie Francois
geb. 26 Juli 1805 te St. Cyr,
Victor,
, g
Y^ werd in
1854 tweede commandant van het Louvre
,gest.
5 Apr.
van
P
g de eerste proeven
P 1870,^ verkreeg
wat leidde tot het aanhotog raP hieën op
P glas,
g
wenden van jodium.
J

20
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NIEREN—NIEUW-ENGELAND.

Nieren (Renes), de twee boonvormige klieren,
7
welke dienen tot afscheiding der urine en
leenzijn
zijn aan den achterwand der buikholte,7
aan weerszijden
weerszijde van den eersten tot den derden
ZijJ hebben elk een eigen
g vast vlies
zijn door een zeer vet,7 los celN.-kasel
en zijn
p
weefsel N.-vet omgeven.
Men onderscheidt een
g
schorszelfstandi beid aan den buitenkant,7 en
schorszelfstandigheid,
een buis'eszelfstandigheid
7 meer naar het midb

1022. Nier (rechts: doorsnede).
denele
en en door de eerste omgeven.
De
g g
^
eerste bevat kleine korrels,
i hische
7 de Mal Pg
lichaampjes
of kluwens7 waarin fijne
PJ
J bloedvaten
in een dun omhulsel liggen
gg 7 die zich in een
buis7 het urinekanaal, voortzetten. Uit het dichte
net van bloedvaten siePelt de urine in het urinekanaal door de dunne wanden van beide weg.
g
De buis'eszelfstandi
l
^ heid bestaat uit rechte buizen van tot bundels vereent
n sscheiding
g de afscheidis
die in den vorm eener vork met elkaar
in verbinding
g staan en in de knobbelvormige
g
N.-tepels
N.-te els eindigen,
g 7 uit welker openingen de urine
in korte vliezige
g buizen N.-kelken droppelt.
PP
Van hier uit vloeit ze in hetemeenscha
eli'ke
g
PP
J
N.-belcken het begin
van
den
urine-leider,
^
7 die
naar de blaas voert. Boven elke N. ligt nog
g
een bijnier;
bijnier; zij
zij bestaat uit een dicht weefsel van
vaten en is sponsachtig.
Friedrich Wilhelm,
Nietzsche,
7
^ D. wijsgeer,
Jg 7
geb.
15 Oct. 1844 te Rocken bijJ Liftzen;s van
g
1869-79 hoogl. te Bazei7 ; werd in 1889 te
Turijn krankzinnig
g7
g est. te Weimar 25
Aug. 1900. Aanvankeli'k
J een volgeling
g g
van Schop enhauer en
Wagner, werd hij
J later een aanhaner
ag
der sceptici
Mensch77
P
liches 7 Allzumenschliches" 1878-79) en
verwierp
P daarna de
z.g.
ige wetten
g eeuw ^
1023. Nietzsche.
van het verstand en
inz. de Christel. wehijJ
reld- en levensbeschouwing,
g
^7 waartegenover

de hoogere
toekomstmoraal stelde van den
g
van
77 Uebermensch"
7 die zichzelf als middelpunt
P
zijn
zin bestaan voelt en de deugd
^ niet boven zichzelf7 maar zichzelf boven de deu bgd stelt7 de
sterke, dien de zwakkeren moeten dienenAlso
77
sprach
Zarathustra" 1883-85 7 77 Jenseits von
P
Gut and Bose"1886 enz.
; zijn
7
^ J hoofdwerk
77 Der Wille zur Macht. Versuch einer Umwertungaller Werte" bleef onvoltooid).
Nieuw -Amsterdam. 1) Stad in hetraafsch.
g
Berbice (z. a.),7
Engelsch Guyana,
7 8 000 inw.
Y
-- 2) Klein eiland in het Zuiden van den Indischen Oceaan,
halfweg
7 ongeveer
g
g tusschen
Kaapstad
en Fremantle (W.-Australië),7
P
K.M2.,7 tot 876 M. hoog,
een uitgedoofde
g7
vulkaan,7 Fr. bezitting.
g — 3) Vroegere
g naam van
New-York zie op
P Nieuw-Nederland. — 4) Zie
op
P Cormanti'n.
^
Brunswickprov. in
Nieuw -Brunswi c k (NewBrunswick)
J
Canada,
aan de Sint-Laurens golf,
g72 500
7K.M2.
7
352 000 inw.;7rijk
rijk aan riv. en meren,7 uitgestrekte
g
turf-^
zout- engips-beddingen, roote
woudwoud-,
g
wild- en vischrijkdom;
hoofdst. Fredericton. In
J
1604 een nederzetting
g der Franschen, kwam in
1713 aan de Engelschen7 van 1784-1867 een
afz. kolonie.
Nieuw -Caledonië(Fr. Nouvelle Calédonie),
Baladea, Fr. eil. ten 0. van Australie 7 door
koraalriffen omgeven
7 met de Loyalty-e
b
Jy Jilanden
19 823 K.M2., 51 000 inw. (verwant aan de PaN.-C.(20 079 K.M2.
P oea's; ; tot hetgouvern.
9
57 000 inw. behooren, behalve N.-C., de Oeëa
of Wallis-arch., de Chesterfield- en Hoorne-eil.
N.-C. is een van 150-250 M. hooggkrijtplateau,
7
JP
in den Saint-Panié 1642 M. ; savannes en wouden
waarin vliegende zoogdieren.
Hoofdst.
Nouméa,
g
:
strafkolonie (in 1906: 7914estraften
. In 1774
g
door Cook ontdekt.
Nieuwediep . Zie Helder.
Nieuwe-Hebriden, een tot Melanesië behoorende eil.-groep,
den Gr. Oceaan ten N. van
P7
Nw.-Caledonië;• bergachtig,vulkanisch of koraalriffen ; sandelhout-productie; met
inbegrip van
aP
de Banks-eil. 13 227 K.M2., 50 000 inw. menschen-etende Papoea's). Voorn. di. Tierra del
Espiritu
Santo,
Tanna. De N.-H.
7 Mallicollo,
7
P
behooren tot de Eng.-Fr.
invloedsferen.
g
Nieuwe Maas,
^ de rivierarm,7 die,7 ontstaan uit
voorbij Rotde vereent
vereeniging
in van Lek en Noord, 7 voorbij
terdam loot
P7 verderop
P met de Oude Maas in
verbinding
voorbij Vlaardingen
en
govert; staat en voorbij
g gat in de Nieuwe Waterweg.
g De vroe gere
natuurlijke
Maasmond liep
P ten Z. van het ell.
J
Rozenburg.
g
gem. in N.-Holland 7tegenover
Nieuwendam,
^ g
^
tegenover
Amsterdam7 ; 2373 inw. Het dorpPligt
te
g
g
aan de stoomtr. Amsterd.-Purmerend-Alkmaar.
Nieuw -En g eland(New England), het N.-0.
deel der Ver. Staten van Am., de navolgende
b

staten omvattend : Maine, Newhampshire,
VerP
mont 7 Massachusetts, Rhode Island en Conneeticut. Zie ook op
P 1 ndependenten.

NiEUWENHAGEN—NIEUW-GUINEA.
gem. in het Z.O. van Limburg,
Nieuwenhagen,
^ ^
g,
ten N. van Kerkrade aan de D.rens;
3062 inw.
g
op
Nieuwenhoorn,gem.
P het Z.-Holt. eil. Voorg
ne en Putten, ten N. v. Hellevoetsluis • 1911 inw.
Nieuwenhuis, Ferdinand Domela. Zie .Domela
Nieuwenhuis.
Nieuwenhuis, Antoon Willem, Ned. ontdekkingsreiz'
22 Mei 1864 te Pa endrecht
^er
^ geb.
gPapendrecht,
promoveerde in 1889 te Leiden tot arts, in 1890
te Freiburg
g i. B. tot doctor in de medicijnen,
J
in als off. van gezondheid
naar Indië , maakte
ging
g
in 1894 deel uit van een exPeditie naar Centr.Borneo in 1895 opnieuw
en in 1898 ten derden
P
male. In 1904 werd N. benoemd tot hoogl.
g in
deeschiedenis
letterkunde, >oudheden enz. der
g
volken van den 0.-Ind. Archipel
P te Leiden.
inz. beNieuwenhaY zen. Jan,^ Ned. predikant,
P
]eend als stichter van de Maatschappij
PP J tot Nut
van 't Algemeen
(z. a. ^g eb. 1 Sept.
P 1724 te
g
Haarlem in 1758 Doopsgezind redikant te
Haarlem,predikan
later te Aardenburgg en ten slotte
te Monnikendam} waar hij
J 24 Febr. 1806 overl.
gem. in N.-Holland, aan de
Nieuwe Niedorp,
p^ g
tramlijn
J Schagen—Wog num; 1534 inw.
gem. in Zeeland,^ in
Nieuw en St. Joosland,
^ g
het Z.O. van Walcheren, bestaat uit het dorp
Nieuwland en het gehucht St. Joosl.; 1014 inw.
gem.
in het Z.O. der prov.
Nieuwe Pekela,
^
g
P
Gronin en 5392 inw. • omvat het dorp
Groningen,
P.,
P N. P.
eenige
buurten en het gehucht
Hoetmansmeer.
g
^
-- Het dorp
ig t aan de gekanaliseerde
P N. P. lligt
g
Pekela en aan de stoomtr. Winschoten-Stadskan.
N.-Holland ,
Nieuwer-Amstel,
^ 1;gem. in de prov.
P
aan Amsterdamrenzend
; 6825 inw.; omvat de
g
doren
P Amstelveen Bovenkerk en Nes. In 1896
is een deel van N. A. (o. a. het Vondel Park
met Amsterdam vereenigd.
Nieuwe Republiek,
e
^ door Boeren aan de Bloedriv. in 1884estichte
republiek,
in
sgelegen
P
g ^
g
Zoeloeland, met de hoofdst. Vrijheid
eerst reiJ
kende tot Oemlatoesie en de St. Lucia-baai,
later (in 1886) tot het W. van Zoeloeland beperkt;^ in 1888 vereenigd
Repu
ubi.
P
^ met de Z.-Afr. Re
gem. opPhet Zeeuwsche eil.
,g
Duiveland, 1743 inw.
gem. in de prov.
Nieuwerkerk-aan-den-IJsel
^ g
P
Z.-Holland> • 2999 inw. • omvat het dorp
P N. station _.
van de lijnJ Rotterdam—Gouda en de
buurten 's Gravenweg
g en Kortenoord.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, het voornaamste vrijzinnige
J
g
^opgericht
Pg
g Nederl. dagblad,
door H. Ni'
Nijghh. Het eerste nr. verscheen 1
1844. Aanvankelijk
J verscheen de N. R. C.
3 X 's weeks als ochtendblad, vanaf 3 Set.
P 1844
dagelijks,
vanaf
va af 1 Nov. 1877 als ochtend
ochtend- en
^ J
avondblad. Hoofdredacteurs waren tot Nov. 1885
Mr. H. H. T els vanaf 1 Apr. 1869 te samen
met Dr. J. A. Lam^ 'n
9^^ deze werd 1 Jan. 1893
opgevolgd door Dr. J. Zaayer,
y , die 31 Dec.
1909 a ftrad en opgevolgd werd door Mr. G. G.
van der Hoeven.
Nieuweschans,gem. in het 0. van Groningen,
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aan de D.rens
g (douane-station); 2014 inw.
Nieuweveldber9en^ g eb. in de Z.-Afr. prov.
P
Kaap
Kaa de Goede Hoop,
N. afsluiting gder Groote
P^
Karroo-vlakte.
t
.
voortzetting van de
Nieuwe Waterweg,
9 ^g
Nieuwe Maas en het Scheurdia
F tot Hoek van
, verbindin
Holland
g van Rotterdam met de
Noordzee, van 1866-72egegraven
raven onder leiding
van den ingenieur Caland; van Rotterdam tot
de zee is de lengte
K.M.,
diepte
P 10 M. Tot
^ 33 K.M.
1900 heeft de N. W. aan uitvoeringg en onderhoud 4412 mill. gulden
gekost.
In 1915 is een
g
g
ontwer
om den N. W. te verdiepen
Pgemaakt
^
P
z66dan'
^^ dat ten slotte schepen
P met een die P an tot 12 ^50 M. hem zullen kunnen bevaren.
gang
Men zal beginnen met een doorgaande
vaargeul
g
g
te maken van 11,5 M.
Nieuw-Grieken, de met Slay., Alban., Romaansche en T. elementen vermengde
g afstammelisgen der oude Hellenen in het koninkrijk
Griekenland, in het Z. van Europ.
P Turkije,
J^ in
den Gr. archipel en aan de
kust van Kl.-Azië;
;
zij
J behooren tot de Grieksch-Orthodoxe Kerk.
Nieuw-Grieksch. Zie op
P Grieksche Taal.
Nieuw-Guinea, na Groenland het grootste eil.
der aarde, gelegen ten N. van Australië, daarvanescheiden
door de Torres-straat,^ 772 000
g
K.M2. met omliggende
ail. 806 000 K.M
K.M2.,
2. zeer
gg
bergachtig
; in het 0. het Owen-Stanley-geb.
g
^^
(Victoria-berg
4000 M. en het Hagen-geb.
g
(4300 M. in het W.. ten W. van de Geelvinkbaai het Arf ak- eb. (2900 M.),ten Z. dier baai
het Charles Louis-geb. (2700? M.),waaraan zich
naar het 0. aansluit de CarstensztopP (5500? M.)
en het Sneeuweb.
met den 8 Nov. 1909 voor
g
het eerst door 'an Nouhuy s en Lorentz en
op
(o. a. in 1913) bestegen
P latere expedities
P
g
4
W ilhelmin aioP(4700
M. met eeuwige
g sneeuw
bedekt. Het binnenland is voor eenroot
deel
g
nog
gebied. De kust wordt ingesneden
g onbekend g
g
in het W. door
de g olf en de GeelMacCluervinkbaai in het 0. door de Pagoea- en Huongolf • rivieren : de Keizerin-Augusta-, de Ramoe
of Ottilie-rivier, de Fly- en Rochussen-riv.
Amberno ; klimaat tropisch,
^ aan de kustgeP
g^rijke
rijke woudflora,
li'kmati
fJ
^ merkwaardige
^e au
naracht'
paradijsvogels),
Pe vogelsoorten
^ g P
J ^ ,
groote
vischri'kdom, bewoners Papoea's, vergJ
mend
g met Maleiers verdeeld in een W. Ned.
gedeelte (Nederl. G. behoorende tot Ned.-O.Indië ass.-residentie Z.-N.-G.
Z.-N.-G., m et omliggende
gg
eil. 394 789 K.M2.
K.M2., 240 000 inw. • hoofdplaats:
P
Merauke op
P de Z.-kust;
^ een N.-0. D. gedeelte
g
ook wel Keizer-Wilhelmsland
Duitsch G.
K.M2., 110 000 inw. en een Z.O. Eng.
181 650 K.M2.
g
edeelte(Eng.
gedeelte
G. o f t erritorium Papoea,
(tot
9
p
den Austral. Statenbond behoorend met omligK.M2.^ 350 000 inw. met de
g ende eil. 229
hoofdst. Moresby
Y of Granville (1500 inw.. In
het Nederl. gedeelte van N.-G. wordt zooveel
mogelijk
k getracht
de inw. eenige
g
^ e meerdere beg J
schavin
De bevolking
gbijJ te brengen.
g
g staat er
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nog
gop
P een zeer lagen
g trapP van beschaving.
g De
PaP
Papoea's
loopen
geheel
naakt,^zijn
zij kannibalen
P
g
doen veel aan het g
z..„koppensnellen" z.a. .
De vleeschdeelen der buitgemaakte
koppen
g
PP wor den met sago
ko en
g vermengd
g opgegeten, dekoppe
rePareerd. Bovendien heerschen onder
•
g P
hen nog
In Oct. 1915
g vele zedelooze gebruiken.
g
was door het optreden
van het Nederl.
gezag
g
g
het koppensnellen
althans langs
PP
gs de kust beteugeld;^ de bevolking
aan den
g
g was er toe gebracht
g
aanleg van wegen
g te arbeiden en belasting
g te
betalen (die voorlooi
Pgin kokosnoten betaald
wordt).
jaarsdoor de Christ.
Nieuwjaar,
de le daggdes 'aars
1
^
•
k
op
evierd.
In het oude Israël
P 1 Jan.
g
begon
het Jjaar in den herfst (op
g
P den lsten
Tisjri,
en werd met bazuingeJ^ in September)
P
ge
schal ingeleid,
^ vandaar den naam Bazuinfeest.
g
De oude Christ. Kerk herdacht sinds de 6e
eeuw op den eersten Jan. als een boeteda ag het
feest van de besnijdenis
besnijdeni van Christus, doch had
•
N.-dag
g 25 Mrt. (Maria-Boodschap)
P of 25
Dec. (Kerstmis, inz. in Duitschland) of Paschen ; echter handhaafde zich altoos de aan de
Rom. kalender ontleende le Jan. die sinds de
16e eeuw uitsi. als N.-daggwerd beschouwd.
Nieuwkoo p, g em. in het 0. van Z.-Holland
aan de lijn
2931 inw.
P
J Uithoorn—Alphen;
gem. in N.-Brabant, tusschen den
Nieuwku
Y^ kg
Bosch en Waalwijk;
J^ 1512 inw.
Z.O. van Z.-Holland,
Nieuwland,gem. in het ,
tusschen Leerdam en het Merwede-kan., 555 inw.
Nieuw-Leon(Nuevo Leon),staat in het N.O.
N.-0.-helling
g
van Mexico, aan de N.-O.-hellin
g van het hoogland 61 343 K.M2. 369 000 inw.; hoofdstad:
Monterey.
Y
Nieuwleuzen,gem. in Overi sel ten N.O. van
Zwolle, ten Z. van de Dedemsvaart.
Nieuw-Mexico(New Mexiko staat in het
Z.W. der Ver.-Staten 317 746 K.M 2. 327 000
inw.; bergachtige hoo
hoogvlakte,
vlakte voornaamste riv.
de Rio Grande; veeteelt en mijnbouw;
hoofdst.
J
Santa Fe. Eengedeelte van het in 1848 door
Mexico afgestane
g
ggebied werd in 1850 als territorium N.-M.eor
^ ganiseerd in 1863 is de W.helft als territorium Arizona ervan afgescheiden; in 1910 werd N.-M. als staat der Unie
toegelaten.
door
Nieuw-Nederland. Kort na de ontdekking
Hudson(z. a.) in 1609 werden op
P het eil. Manhattan en aan de Hudsonriv. factorijen
o Pge J
richt door de bemanning van door Amsterd.
reeders,
„Compagnie,
de van N.-N." vormend,
daar heengezonden
schepen
(1614). ZijJ noemg
P
den die streken N.-N. Uit het aan de Hudson
opgerichte
fort Oranje
J is de tegenw.
g enw stad AlP^
banYontstaan,^ in 1614 werd opPManhattan een
fortesticht,
en werden de grondslagen
g o
g g gelegd
g
voor een sterkte, die Nw.-Amsterdam zou heeten
en die in 1623 tot stand kwam. Uit dit Nw.Amsterdam is het tegenw.
New-York gegroeid.
^
gg
In ditzelfde jaar
werd aan de Delaware het
J

fort Nassauesticht.
De kleine nederzettingen
g
g
der Amsterdamsche reeders namen in beteekenis
toe, toen zijJ na de oprichting
P
g der W.-Ind. Coma nie in 1621, ^ onder het gezag
P^
g ^ dier Compagnie
kwamen. De eerste directeur" Peter Minuit of
Minnewit kocht in 1626 het eil. Manhattan van
de Indianen voor een som van 24 rijksdaalders.
J
In 1629 werd hetatroon-stelsel"
in N.-N.
»P
ingevoerd:
Ieder persoon,
vijftigg volwassen
g
P
^ die vijfti
kolonisten naar N.-N. kon voeren, kon een groote
uitgestrektheid
aan de Hudson of
ggrond krijgen
g
Jg
aan de Delaware: zestien mijlen
lang
J
g aan één
oever of acht mijlen
langs
g beide oevers tot oop
J
groote
diepte
g
P het binnenland in. HijJ werd dan
deatroon"
van dat land,
^aP
^ waaroverJ hij lheerlijke
rechten verkree a
g :hij
hij kon er wetten
J
vaststellen, een beperkt
jachten vischrecht
J
P
uitoefenen en vergen
dat al het graan
ervan in
g
g
zijn
molens gemalen
werd. EnkeleP
Nederl. koop-J
g
lieden> vooral uit Amsterdam,
gingen
er zich
>g
a
zelf vestigen
en werden de stamvaders van de
a
echt New-Yorksche, z.g.g „Knickerbocker"-geg
slachten. Bekend is bijv.
J de familie Van Renselaer, die nog
in 1840 aanspraak
o
g
P maakte
op
feudale rechten in New-York ! In 1630 beliep
de handel in timmerhout bever- en ottervellen
reeds68
terwij men voor deze artif 000 en dat terwijl
bijn niets behoefde te betalen. In 1633
bijna
de W.-Ind. Comp.
ook reeds eenJ
factorij
P
te Hartford in Connecticut. In 1655 veroverde
deouverneur
Stuyvesant
(in 1646 benoemd)
y
g
Nieuw-Zweden langs den W. oever der Delaware-riv. (reeds in 1631 was aan den Z. oever
van de Delaware-baai een factorijJg
gesticht).
Deze streek was door Zwedenekoloniseerd
g
echter had dit land na den Westfaalschen vrede
af moeten zien van kolonisatie in N.-Amerika en
daar de Hollanders en Engelschen
de vrije hand
g
moeten laten. N.-N. had eenroote
toekomst
g
kunnen hebben, echter verstond de W.-Ind.
Compagnie daar zoomin als in Brazilië >de kunst
vanoed
re
regeeren
Beren. De eerste(Minnewit) en de
g
de
y vesant uitgezonderd,
^regeerden
g
g
g ouverneurs slecht • de kolonisten werden slecht
behandeld, met de Indianen werd herhaaldelijk
J
oorloggevoerd;
maakten telkens
^ de Engelschen
gg
g
inbreuken op
Op
y veP de grens.
g
P voorstel van S tu
sant stonden de Heeren Negentien" ten slotte
handel en meer zelfbestuur
den kolonisten vrijen
J
toe en toen werd de toestand wat beter ; er ontstond op
P beide oevers van de Hudson een begin
g
van nijverheid
op
N.-N. zou
P allerlei gebied.
g
J
echter niet behouden blijJ ven. Karel II van Engeland had N.-N. nooit officieel als Holl. bezitting willen erkennen. 22 Mrt. 1663 — dus
nog
g
g vóór het uitbreken van den Tweeden Eng.
g. gebie
Eng.
gebied in
Oorlog — schonk hij
hij het heele En
van
aan zijn
hertog
J broeder, den hertog
York. Ook N.-N. was in diteschenk
inbe grex
pen. In Mei vertrok kolonel Richard Nicolls
met drie, door Karel 11 aan zijn
J broedergeleende oorlogsschepen en verscheen 27 Aug.
g
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zij
voor Nw.-Amsterdam. Stuyvesant wilde met zijn
gem. in Limburg,
Nieuwstadt,
aan de
^ g
g^
zwakke middelen weerstand bieden, doch spoorlijn
P
^ ten N. van SitJ Sittard—Roermond,
de kolonisten weigerden
hem te helpen
en N.-N. tard • 981 inw.
P
g
werd zonder strijd
De naam werd
in het N.O. van Z.-Holland,
gem.
Nieuwveen,
ga
^ g
J overgegeven.
,
veranderd in New-York. De vrede van Breda aan de lijn
J Uithoorn—Alphen; 1446 inw.
in het bezit van
(1667) bevesti ag de de Engelschen
Nieuw-Vos(se)meer,gem.
in het W. van N.b
g
hun verovering.
Brabant aan de Eendracht; 1357 inw.; het dorp
g
Nieuw-Nickerie, hoofdpl. van het distr. Nicke- ligt
g aan de stoomtram Steenbergen—Zierikzee.
g
rie in het N.W. van de kolonie Suriname,
Nieuwvlietgem. in Zeeuwsch-Vlaanderen, ten
^geN. van Oostburg
sticht in 1876;
1876; 1750 inw. •: aan de kust.
gr; 495 inw.
gem. in het 0. van Groningen,
Nieuwolda,
Nieuw-Zeeland Eng. New Zealand),^ Eng . eil.g ,
j g
aan den Dollart, 2141 inw.; omvat het dorp N., g Pin den Grooten Oceaan ten Z.O. van
de buurt Oostwolderhamrik en eeni g e gehuchten. Australië, 269 434 K.M2. 1 008 000 inw. (50 000
Nieuw-Orkney-eilanden,
^ Z. Orknez
^ -eil. of Maori's, met onderhoori gheden 271 300 K.M 2.
Y
in de Z.-IJszee,
eil.-groep
, 1 071 000 inw. ; N.-Z. bestaat uit het N.-eil. of
Nieuw-Z. Orkne -eil.
, eil.-roe
ten Z.O. van Z.-Amerika, metletschers bedekt,
, Ahinomaoei en het daarvan door de Cooks, het Stewart-eil. in het
1650 K.M 2 .; in 1821 ontdekt door Smith; sinds straatescheiden
Z.-eil.
g
Z. en het Groote Barrier-eil. of Otea (ten N.O.
g . bezitting.
Eng.
1909 En
g
Nieuw-Brittannië van het N.-eil.). Een bergketen
loopt
, vroeger
Nieuw-Pommeren
g
g
P door de
eil. van den Bismarck-archi- beide hoofdeil. van het Z.-W. naar het N.-0.
Biara, het grootste
g
K.M 2 ., diep bereikt op
el (ten
N. van Nw.-Guinea),26 700P
2>
P het Z.-eil. een hoogte
g van 3768 M.
ingesneden
kust, bergachtig;
Cook-ber of Aoarang^
i • in de prov.
Nelson
g (Cook-berg
o
a^ in 1872 nederzetting
^
P
het Z. deel van het Z.-eil.) en Otago
(het N.W.
der firma Gode
ff ro
y , in het N.O. plantages.
g
P
g
veel
Nieuwpoort,gem. in Z.-Holland, aan de Lek, deel van het Z.-eil.) wordtoud
g gedolven;
g
tegenover
Schoonhoven; 617 inw.
vulkanen op
(1891 M.)
P het N.-eil.: de Tongariro
g
g
tadje in het arrond. Veurne van aan het Taoepa-meer
(771 K.M2. ^de uitgeNieuwpoort,
Nieuw
^ sstadj
P
p
ge
Belg.
prov.
W.-Vlaanderen,
(2803 M.^ de Mount E g P
P
^ 2 K.M. van de bluschte Roeapehoe
g
Noordzee, aan de Yser, 4434 inw.; bekend door mont (2520 M.). Heteg serebied
Zeeland of
Y
g
Maurits er Lake district (met het meer Rotomahana, en de
2 Juli 1600 prins
den slag,
^^
P
leverde tegenP
de Spanjaarden
onder aartshertogg Witte Terrassen) is sinds 1886 zeer veranderd.
J
Albrecht van Oostenrijk, die verslagen werd. N.-Z. is rijk
aan golven
en havens
(Plenty-baai,
J
g
Y
,
De Spanjaarden
verloren 5300 gesneuvelden
en Hawke's-baai, Golf van Hauraki in de fauna
g
PJ
700evan
genen ,onder wie Mendoza. — 14 Juli zijn voor N.-Z. kenmerkend de kiwi-kiwi (z. a.)
g
1653 leverde de Holl. vloot onder De .Ruyter, en de uitgestorven
moan (of schrikvogels,
o
g
g ^ op
de En gelsche struisvogels
gelijkende
reuzenvogels);
Tromp
flora
in de ora
p en De With er slag
g
g g
gtegen
J
g
onder Monk, Deane en Blake. Onze vloot wat de varens, de kauri-dennenkaurikoP^
al het hout
bemanning
en het N.-Zeebemannin g en bewapening
P b aanging
g g in de min- wordt als timmerhoutebruikt
g
derheid moest de zee ruimen en zich in de landsch vlas. De inboorlingen,
a.),
g > de Maori's (z. a.
Wielingen
terugtrekken.
terugtrekken. — Bij
zijn
^
g
J de gevechten,
J PolYnesiërs, vroeger
g kannibalen nu tot het
sinds 15 Oct. 1914 in de buurt van N.eleverd
Prot. Christendom bekeerd; zijJleggen
zich toe o
g
b gop
is de stad inuin
bestaat
]jacht,^ landbouw en visscherijJ^• overigens
g
P geschoten.
g
in het Z. van de bevolking
Nieuw-Rusland, de 3 ouvern.
g uit blanken en Chineezen. De hang
EuroP .-Rusland : Jekaterinoslaw,
scheen 750 624 re
register-to
gister-ton
^ Cherson en delsvloot telt 605 schepen,
Taurië, met de stadsgouvern. Kertsj-Jenikalé,
metend. De uitvoer bedroeg
g.
g in 1911 on g
Nikolajew en Odessa, die van 1764-1874 met 228 mill.ld.
g ^de invoer ong.
g 6 mill. meer.
Bessarabië heten.ouverneurscha
g g
P N.-R. en N.-Z. heeft 4551 K.M. spoorweg
P
g en 19 006 K.M.
tele
telegraaflijnen.
g raaflijnen. — De hoofdstad is Wellington
Bessarabië vormden.
g
Nieuw-Schotland> Nova Scotia, Eng.
g New Scot- aan de Cooks-str. 71000 inw.. Andereroote
g
prov. van Canada,
zijn Auckland (aan de N.W. kust) met
land
^ P
^ bestaat uit het schier- steden zij
eil. N.-S. aan den Atl. Oceaan; met het eil.
000 inw. Christchurch (aan de 0.-kust van
Kaap
het Z.-eil.) met 80 000 inw. en Dunedin (ten Z.
p Breton samen 55 500 K.M 2 .> 492 000 inw. •>
mijnbouw (ijzer,
veeteelt,
mijnbouw
van Christchurch) met 64 000 inw. — N.-Z.
J
> landbouw, vi;scheri'
J^
schee s- werd 13 Dec. 1642 door Tasman ontdekt en werd
steenkolen
gips,goud),
s
steenkolen, ^Pg
g^ scheeps^
hoofdst. Halifax; herhaalde malen in het in 1840 een zelfst. Eng.. kolonie (Dominion of
bezit van Frankrijk,
J^ sedert 1714 En bg elsch. (Zie New-Zealand),die een zeer democratische
staatsinrichting
ook op
g heeft.
P Acadia.)
Nieuw-zilver,^ ar9entaan, kunst-zilver,, wit koNieuw-Siberische eil. in de Noordel. IJszee,
er (in Frankrijk:
aan de kust van Siberië, tusschen de monding
maillechort,
J
^ tuinre blanc,,
der Jana
en Indigirka
0 0.L.),28 000
argent d'Allema
ne,
Engeland:
German
silver,,
9
^
gin 136)-159
K.M 2 . bestaande uit de eil. Nieuw-Siberië Fad- in China: PackÍon 9 een legeering
g
g van 50-66 0/o
51
0 o nikkel (in den laatsten tijd
dejew of Thaddaeus, Koteln ' en de Ljachow- koer
P ^ 13-18 a
ook mangaan)
en 19-31 % zink o f tin;, hard en
eil., onbewoond.
a
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geschikt om gepolijst
buigzaam; zeer
gP ^ te worden,,
g
wat het een zilverachtigen
glans geeft.
g g
g
Nieuw-Zuid-Wales New-South-Wales Eng.
kolonie (staat) in Z.-O.-Australië 801 310 K.M2.
1 649 000 inw. (w.o. slechts ruim 2000 inboorlingen • ;in het 0. hoogvlakte
(Mount Kosciuszko
g
2234 M.),in het W. laagvlakte; voornaamste riv.
de Murray;
slechts
P
P de meeste plaatsen
Y^ bodem op
voor veeteelt teebruiken
•^ warm en gezond
^
g
klimaat • g oudvelden
J
^ zilver- en kopermijnen;
P
rijkste kolenbeddingen
van Australië; metaalrijkste
^
industrie^ bereiding
texg
g van voedingsmiddelen,
tiel-industrie • landbouw en veeteeltscha
Pen .
Hoofdst. Sydney
rooie
Y Y (652 000 inw. ^• andere groot
zijn
P
J New-Castle (62 000 inw. Broken
Hill 31000 Goulbourn (13 000) en Bathurst
(12 000). De beide eerste zijn
zij havens aan de
In het Z.O. DalgetY(z. a.). Tot N.-Z.•
W. behooren de Lord Howe- en Norfolk-eil.
De handelsvloot telt 1089 scheen
P met 126 297
inhoud;^ er zijn
reg.-ton
J 6599 K.M. spoorwegen
b
N.-Z.-W.
en 24 242 K.M. telegraaflijnen.
g
J
ontstaan uit de in 1788 door Engeland aan de
Botany-baai
gestichte
misdadigers-kolonie
(tot
g
g
Y
1839 ontwikkelde zich zeer snel na de ontdekkingder goudvelden
(1851,
^ zie ook op
P Ontdekg
kin9sreizen ^• sedert 1901 behoort N.-Z.-W. tot
den Austral. statenbond.
Nièvre, dePart. in het midd. van Frankrijk,
J,
der Loire,
genoemd
naar de riv. N.(r. zijriv.
J
g
53 K.M. 1g.) ,6888 K.M2. 299 000 inw.; hoofdst.
Nevers, aan de Loire; landbouw, veeteelt, bosschen en mijnen.
J
Niezen Sternutatio , het met kracht uitti
ademen van de lucht door den neus, tengevolge
van eenlotselin
e samentrekking
P g
^ der ademhalmgP
ss ieren van buik en borst. Het ontstaat
der neus door
bijprikkeling
g van het slijmvlies
JP
bi' catarrh, door oPg evreemde lichamen of bij
hoopt
P slijm
J en traanvocht, ook indirect door
prikkeling
bijJ sterke
g
g van de oog-neuszenuwen
P
gevroegere
lichtprikkels
(in de zon zien). De vroegere
P
woonte bij
of„prosit”
te
P
»g
J N. „gezondheid"
in vroeger
zeggen,
zeg en dateert uit pest-epidemieën
g
P
P
tijd
bewijs van beginnend
hertijd, toen N. als een bewijs
g
stel beschouwd werd.
Niger,
g
g de grootste
J en den Kongo
g s na den Nijl
riv. van Afrika, ontspringt als T embi in OpperPp
Guinea stroomt dan als Ds 'oliba naar het N.O.
wordt alsspoedig
Po g bevaarbaar voor stoombooten,
bi' Diafarade in 2 armen en omverdeelt zich bij
sluit daarmee het 200 K.M. lange
oe
g eil. Boerg,
bereikt bij
zijn meest N. punt,
P
J Tomboektoezijn
richt zich daar naar het Z.-Z.-0., heeft tot
Gamba een nauw, dicht met kliPPen bezet
stroombed, vereent
J met de
g zich bijJ Lokodja
Binoewe en richt zich dan naar de kust, mondt
delta in de Golf
in een 25 000 K.M2 .rooie
g
van Guinea uit; de monden heeten de Olie-riv.
(Oil Rivers) • lengte
ebied
g 4160 K.M. astroom g
2 092 000 K.M 2. Een verdrag van 1885 verzekert de vrije
op
P den N.
A
J scheepvaart

Nigeria,
9
^ een uit N.- 0 pper -

en

Z.-(Beneden-)

N. bestaande Eng. kroonkolonie en invloedssfeer

aan den benedenloop
P van den Nier,
g^1 Jan. 1900
ontstaan uit het voorm. Nierkustprotectoraat
9
de nederzettingen
van de Eng.
g
^ African Association een handelsmi'.
handelsmij aan de Oil-Rivers) en de
N. daarvanele
en bezittingen
9
g g
g van de NierCompa9nie
^; aan de kust vlak en moerassig,
^^
,
volgt
van olie-palmwouden,
g een breede gordel
g
P
in het achterland deels vruchtbare akkerbodem,
deels savanne's, deels waterrijk
J heuvelland. De
bevolking
g bestaat uit het overheerschende ras
der Foelbe's (z. a.),Negers en Haussa's. Hoofdin Z.-N. Old Cag
Plaatsen: in N.-N. Zoengeroe,
labar. In 1906 is Z.-N. met Laos
g tot één
kolonie Z.-N. (197 730 K.M 2. 6 400 000 inw.)
vereenigd, met Lagos als zetel der regeering,
20 mill. inw. o
terwijl
N.-N. (816^
000 K.M 2., op
J
zichzelf bleef. 1 Jan. 1914 werd N.-N. met Z.N. vereenigd.
Eng ziekenverNig htingale^ M iss Florence,
, Eng.
pleegster,geb.
g 15 Mei 1820 te Florence, was
gedurende
edurende den Krim-Oorlog
^
g met de grootste
zelfoP offerin
te
P
g werkzaam in de hospitalen
Skoetari en te Balaklava schreef Notes on
nursing" (1860); gest. 15 Aug. 1910 te Londen.
Nigritië, zooveel als Soedan(z. a.); Nigritiërs,
de wolharige
een enkele maal
g
^ Soedan-Negers,
ook voor Negers
gebruikt.
g
g
^ in het algemeen
in het N. van Utrecht, ten
Nig teve
^
9^ tgem.
Z. van Wees P>
aan het Merwede-kan. • 585
inw.
>
Nihilisme (van het Lat. nihil,„niets"),in
P olitiekon zin de leer der Nihilisten(z. a.). Het
moreele N. heft het onderscheid opP tusschen
kwaad, het theolo gische N. ontkent alle
^oed en kwaad
godsdienstige waarheden.
Nihilisten heetten in Rusland de aanhangers
g
was
van een theorie (het Nihilisme), dieericht
g
op
en sociale
P
P g der politieke
P de omverwerping
aanvankelij tot
j beP
aalden zich aanvankelijk
instellingen; z^
•
socialistisch-revolutionairero
a anda in
P Pg
woord eneschrift
(geheime
drukkerijen,
J^ het
g
g
van jongelieden
uit de
J^
^1onder het volk gaan"
g
ere kringen),
rePen echter na 1878 terrog^ grepen
hooger
middelen aan: aanslagen
op
•
P de hoogste
g
g
staatsbeambten en ten slotte op
P keizer Alexander II zelf, die 13 Mrt. 1881 door een bom
gedood
werd. Ook nog
g daarna duurde dit terrog
, maar de naam N. is in
risme eenpoos
voort
P
Rusland bijna
in onbruik geraakt.
g
g
J geheel
Niï
g ata
, hoofdst. van den Jap.
P ken N. in
Nippon,
het N.W. van Honsjioe
of Ni
on 62 000 inw. •>
J
haven, die sinds 1860 voor de' Europ.P^
geopend
is.
P
in de prov.
Almeria in het Z.O.
Nijar,
j
van Spanje ten 0. van de havensi. Almeria);;
loodmijnen
12 000 inw.; in de nabijheid
loodmijnen.
J
gem. in het Z.W. van Drente, ten
,g
1
N. van MePPe
l • 1327 inw.
gem. in het N.W. van Gelderland
Nijkerk
,g
J
8752 inw.; het stadje
g reeds in 1413
J N. ontving
stedelijke rechten; het heeft een haven aan de
stedelijk
waarmee het door een kanaaltjeJ ver-

NIJgER,g—NIKE.
bonden is; station van de lijnAmersfoort—
Zwolle. N. had veel te lijden
)
van de Januarioverstroomde
g in 1916.
Nijl,
1^een der langste
^ riv. der wereld,^ ontspringt
als Ka9 era of Alexandra-Nijl
^ ten 0. van het
Tanganjika-meer,
stroomt in het Victoriag J
^
N'ansa
J
^ verlaat dit als Somerset-, Victoria-N.
of Kivira, bereikt bij
oen g o het Albert^ Ma g
N'ansa;
^ met de uit het Albert-Eduard-Njansa
J
J
komende Issango
g (Semliki) vereenigd,
g^ stroomt
hij
uit het Albert-Njansa
J als Bahr el-Ds'ebel
^
J
naar het N. breekt achter Doefilé in 9 stroomversnellingen
ddoor
r het hoogland,
g
^ komt bijJ Lado
in de 0.-Soedaneesche vlakte, waar hij
J vele
eilanden,J
zijarmen en kanalen vormt; neemt de
Bahr el-Ghasal (Gazellenriv.) op,stroomt dan
naar het 0. neemt de Sobat oP,heet daarna
Bahr el-Abiad (Witte N),stroomt naar het
N.O. en vereenigt zich bij
J Khartoem met de
Bahr el-Arak
(Blauwe N.
f
, die als Abai in
Abessinië onts
P rin
g^t door het Tana-meer en
om het bergland
Godsjam
loopt.
g
J
P Na de samen vloeiingreekt
de N. door het 330 M. hooge
g
g
zandsteenP lateau der Libysch-Ar.
woestijn in 6
Y
watervallen,
^ welke beneden de uitmonding
g der
Atbara tot Assoean de bevaarbaarheid der riv.
over 1800 K.M. (250 M. niveau-verschil) onderbreken;•^bij Assoean (101 M. boven de zee) komt
de N. in Egypte.
TYP Van af 27 5
^ 0 N.Br. loopt
P dan
het tot Fajoem
gaande
Joessoef- Jozefs-kan.
J
g
lans de^
riv. die 20 K.M. ten N.W. van Kam
begint
de delta te vormen, welke
22 194 K.M 2.
a
g
groot en aan de Middell. Zee 270 K.M. breed
is. De N. splitst
zich daartoe in 2 (vroeger
P
g 7)
, die van Rosette en die van
mondin
g sarmen
Damiette, die door tal van rivierarmen en kanalen met de zee en met elkaar verbonden zijn.
J
Lengte 6397 K.M. afstand tusschen de bron en
K.M.,stroomgebied
de monding
2 867 600
g 4120 K.M.
g
K.M2.,g
grootste breedte van het door de riv.
overstroomde bebouwde land 15 K.M. Het wassen van den N. begint
begin
g
g Juni, wordt half
Juli sterker en bereikt zijn
J hoogtepunt in de
eerste helft van Oct. Het water wordt dan in
een netwerk van kanalen zoover mogJ
eli k van
de riv. afgeleidP
en besproeit
het land,P
waarop
^
het een vruchtbaar slib achterlaat. Sinds 1902
is boven Assoean een stuwdam in den N.eg
bouwd (1962 M. lang,
1912 nog
g 7 M. hooger
g^
g
emaakt
g.
^evenzoo een bijJ Sioet (838 M. lang).
Reeds de Ouden namen aan, dat de oorsprong
P ^
van den N. in de Z.-Afrik. meren lag; het
raadsel van de N.-bronnen werd eerst in de
2e helft van de 19e eeuw opgelost.
Zie oop
P^
Ontdekkingsreizen.
g
dier tot de
zoogdier
Nijlpaard (Hippopotamus),zoo
der Evenhoeveg en en de onderorde der Nietherkauwers behoorend, met ong. 2 cM.,
dikke,
bijna onbehaarde huid, vier in hoeven stekende
bijna aan voor- en achter ooien
en zeer groot
rooie
P
gekromde hoektanden. De eenige
g levende soort
is het Afrik.-N. H. amp hibius , 2000 a 2500
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K.G. wegend,
plompgebouwd,
,
^ roodachtig-bruin,
^
^P
P^
bijna
vierhoekige
ooren en oogen,
J
g kop,
P^
g ,
korte en dikke hals opgezet
lijf en zeer korte
Pg
P noten. Het N. leeft in de meren en rivieren
van Z.-Afrika tot Abessinië en Senegambië,
leeft vanlantaardi
voedsel;
het vleesch wordt
P
g
gegeten,
e eten van de huid worden zweepen
pe en schilden
vervaarde
g^d de hoektanden als ivoor verwerkt.

1024. Nijlpaard.

'
, stad in het Z.O. van Gelderland
Nijmegen
60 515 inw.; omvat de stad N. en de doren
P
Hees, St. Anna, Hatert en Neerbosch. — De
stad isebouwd
opPden Z.-oever der Waal, deels
g
op
P 5 heuvels, zoodat sommi ge straten zeer sterk
hellen. N. is een zeer fraaie stad, met mooie
parken
en vele fraaie oude gebouwen:
de Groote
P
g
of St. Stevenskerk (13e eeuw),het stadhuis
(1552-54),de Waag- en Vleeschhal (1612) enz.
de oudste van ons
De stad is waarschijnlijk
J J
verblijf
land; Karel de Groote hield eraarne
g
op
het Valkhof (in 1796 afgeP het rijkspaleis
JP
broken^ waarvan nog
g een brok ruine over is.
Gesticht werd de stad door de Kelten. Julius
Caesar bezette en versterkte haar ; in 838, 875,
880 en 925 werd N. door de Noormannen geP lunderd. Van 770-1230 was zijJ keizerlijk domeira
vrije rijksstad. In 1579
^ in 1230 werd zijJJ
sloot N. zich aan bijJ
de Unie van Utrecht,
zij door
in 1585 werd zij
de Spanjaarden veroverd in 1591 door
Maurits hernomen.
buurt in
Ni'verdal
1
deem.
g Hellendoorn
in Overijsel,
aan de
J
inw.; nïRegge,
J
^ ge >
verheid landbouw en
scheePvaart.
Nike,^ de Gr. godin
g
der overwinningoor
g,
de Romeinen Victoria
genoemd,
^ gevleugeld
g
g
en meestal als een
meisj met krans
jong
jong meisje
palmtak
voor ^eP
1025. Nike.
steld; beroemd is de
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N. van Paeonius (van marmer, zeer beschadigd,
in het museumOl
te
YmPia en een antiek bronzen beeld in het museum te Brescia; komt ook
op
P moderne monumenten voor.
Nikita. Zie op
g van MonteP Nicolaas 1^ koning
negro.
Nikkel(scheik. teeken Ni),
> metaal, dat g e degen
a alleen in meteoori Jzer voorkomt,^ overfg ens steeds verbonden met arsenicum, zwavel
en kiezelzuur, meestal met kobalt in koer-N.
P
N.-glans,
N.-kies,> verder in magneet-,
zwavelg
g
en koperkies
enz. Tegenw.
vormen magneetkies
g
g
P
met emidd.
30/0 N. en Nieuw-Caledonische
g
ertsen het voornaamste materiaal voor de bereiding (door een smelt- en gloeiproces)
van
g P
zuiver N. — N. is zilverwit met ietseelachti
s
g,
g
tamelijk
hard, smelt eerst bi'J 13900_14200 is
J
Zeer rekbaar,
9 atoomgew.
58 7. Het
> S. G. 8 >,
g
wordt door een magneet
aangetrokken,
kan
g
g
loeiend
gesmeed worden zonder te oxydeeren
gloeiend
Y
g
en wordt voor velerlei industriëele doeleinden
met andere metalen;
benut, ooka
in legeerin eng
;
van ijzermet
bijv.
nikkelstaal,
g
g
^ een legeering
J
N.
voor
0 0
N. voor met 250/0
16/
pantserplaten,
werktuigen en kleine machinedeelen, met 300/o
N. voor het maken van kabels, enz.
Nikolai Nikola'ewits'
g
1
1 ^ Russ. grootvorst,
^ geb.
g
in 1856 te St. Petersburg,
nam een roemvol aandeel
aan den Russ.-T. oorlog
van 1877-78, werd in 1894
adjudant-gen.
en insPect.J
g
g en. der cavalerie; trad in
1905, na het luwen van de
eerst
revol. beweging,
b g^
in deolitiek
op Pden voorP
g rond^ werd een vertrouwd
raadsman van den Czaar,
in datzelfde jaar generaal
g
der cavalerie en voorz. van
landsverdeden raad van
^Hij
gehuwd
is ehuwd met
digin
a
1026. Nikolai
Militsa, dochter van koning
Nikolajewitsj.
In
Nikita van Montenegro.
J
J
g
Aug. 1914 werd hij
J beger
van het Russ. leger.
noemd tot
o opperbevelh.
PP
(Zie
e verder op
P 1915
9, Groote.) 6 Sept.
P Oorlog,
ad hijJ als zoodani ag af en werd benoemd tot
trad
pperbevelh
n'ng
onderkoning
b van den Kaukasus en opperbevelh.
op
P het KI.-Aziat. front.
W asa hoofdst. van het Finsche
Nikolaistad (Wasa),
Nikola
á Wasa, 20 000 inw.;, aan de Botn. Golf.
ln
ouvern
havenst. ingouvern.
het g.
Nakola 'ew v ersterkte
rson in Z.-Rusland, bijJ de Zwarte Zee, aan
Cherson
den liman van de Boe
Boeg95 000 inw. • vormt met
haar omgeving
g
g ean afz. mil. gouvernement.
1) Stad in het gouvern.
Samara,
Nik olajewsk.
g
1
in hetZ.O. van
Rusland, ten N.O. van Saratow,,
,
15 000 inw. — 2) Versterkte havenst. in het
'b .Kustgebied,
, aan de Amoer,, 38 K.M.
Russ.- Si
g
haar uitmonding in de Tataren-sond,
boveng
13 000 inw.

Nikolajewskaja
Sloboda,^ vlek in het gouvern.
g
1
I
Astrakan in het Z.O. van Rusland, aan de
Wolga, 21 000 inw.
geb. in
Nikon,^ Russ. Ppatriarch (vanaf 1652),^g
1605 te Wel'aminow
bijJNowgorod
Now orod werd in 1666
J
zijn
ontzet,
est. 17 Aug.
Aug.1681
g
J waardigheid
^g
Jaroslawl,• verbeterde de oude Slavische kerkboeken naar het voorbeeld der Gr. en veroorzaakte daardoor den afval der oud- geloovigen
Raskolniken z. a.) van de Russ. Kerk.
NikO
Jekaterinoslaw,
p of^ vlek in het ouvern.
g
in het Z. van Rusland,^ aan den Dn JPr^
e
tusschen Jekaterinoslaw en Cherson, 21 000 inw.
rivierhaven.
Niksic
^ versterkte stad in Montenegro,
g^ ten N.
van CettinJ?
e 5000 inw.; tot 1877 Turksch.
Nilfheim(d. i. „nevelwereld"), in de Noordache mythologie het donkere en koude rijk
J in
het uiterste noorden.
blauwe bergen",
Neil
Neilgherry
Kerr
Nil9 ira
g^ Eng.
g
Hills),^
g keten in het Z. van Voor-Indië,^ ver bindt de 0.-Gaths met de W.-Gaths, vormt met
deze en met het Vindja-geb.
de grenzen van
J gg
het hoogland
van Dekara in den Dodabetta
g
2630 M. hoog.
g
Nimes het Nemausus der Ouden, hoofdst. van
het depart.
Gard,
Frankrij ten
P
^ in het Z. van Frankrijk
van de Rhone 80
000 inw. • belangrijkein>
dustrie • tempel
uit de 2e eeuw n. Chr.(Maison
P
Carrée, tegenw.
museum van oudheden),Rom,
g
baden, goed bewaard gebleven
baden
amphitheater,
,
g
P
waarin nu noggvoorstellingen
gegeven worden;
g gg
triomfboog;n
het dal van de Gard de Pont
g^
du Gard (zie op
PA
4 uaeduct).
Nimrod, zoon van Kusch(in de L. Vert.
Ethio
pié^ kleinzoon van Cham, de legendarische
g
stichter van het Babylonische
rijk,
Y
J>»een geweldigjager
des Heeren"Gen.
J g voor het aangezicht
g
10:9 ; volgens
g een latere sage
g bouwde N. ook
den Babylonischen
toren(Birs Nimrod en de
Y
stad Ninive.
s tad in de Chin.-Mants'oerï'sche
Ningoeta,
J
g
J
prov. Kirin,
van de
P
^ aan de Hoerka (zijriv.
J
Soengari
10
van den
a
P
> 000 inw. •> middelpunt
Mants'oerï
J
P
J schen handel in pelswerk.
Tsjekiang,
Nin
J
9p oá havenst. in de prov.
P
a^ in het
0. van China,^ ten Z. van Sjanghai,
350
000
J
a
^
Chin. inw.; verdragshaven.
g
Ass Yr. Ninua, Gr. Winos),vanaf de
Ninive
9e eeuw v. Chr. hoofdst. van het Ass r. J,
rijk,
op
tegenover
het
P den 1. oever van de Tigris,
a ^
^
Mosoel
omstr. 608 v. Chr. door de
tegenw
b
1
Meden en de Babyloniërs
(onder Cyaxares
en
^
y
Nabop olassar v erwoest. Volgens
Diodorus Cig
culus had N. een omtrek van 104 K.M. Haar
muren waren volgens g
de overlevering
33 M. hoog;
a1
3 wagens
wagens konden er naast elkaar overheen rijden
rijde
zijJ droegen
droege 1500 torens van meer dan 60 M.
Eerst in de 19e eeuw vond men met
a
zekerheid deuinhoo
o
P en van N. terug
P
g Pgra
vingen o. m. van G. Smith, 1873-74).
in de Belg. prov. 0.-Vlaanderen,,
Ninove, stad
gP

NiNOVE—DTITROGLYCERINE.
aan de Dender ten W. van Brussel, )9274 inw. •)
leerlooieriJ)
en kant- en weefindustrie.
stichter van het AssYNinus, legendarische
$
rij en van
rische rijk
stad Ninive )
gemaal van Semiramis.
Niobe dochter
van T antalus, gemalin van koning
Amphion van Thebe) moeder van 6
zoons en 6 dochvermeette
ters )
zich in haar moedertrots, zich te
met
ver^J
eli'ken
Leto(de moeder
van Ap ollo en
Artemis . Deze
doodde uit wraak
met haar nooit
missendeJ
P ijlen de
12 kinderen van N.
pleegde
Amphion
p
P
$
daarop
P zelfmoord
en de wanhopige
Pa
N. werd door Zeus
in een rots ver1027. Niobe
anderd op
P den
• lus in
met haar jongste
J $ dochter.
berg
$ Sipylus
Si
te Florence.)
Y
Niocts wan
J
9: stad in Chin.-Mants'oeri
J^e aan
de Liau-ho,) 21 K.M. boven de uitmonding
$ dier
riv. in de Golf van Liautoeng)61000 Chin.
inw. )• haven, sinds 1860 voor het wereldverkeer
geopend.
end. — N. werd 25 Juli 1904 door de Ja$
P anners in genomen.
hoofdst. van het de
depart
art. Deux-Sèvres
Niort,
^
Poitiers,
het W. van Frankrijk,ten Z.W. van
)
aan de ald. bevaarbare Sèvre-Niortaise )24 000
inw.) • Notre-Dame-kerk (1491-1534).
in het Z. der
N i o s of los een der Cycladen,
Y
Aegeïsche
K.M2. f
Zee,
) tot 734 M. hoog,
$)
b
2100 inw.
Npp
i o n, ook wel Daini
ppon
^ eigenlijk een
naam voor heteheele
Jap.
$
$ eP rijk
Jjk; • wordt nu
of Rondo
l
$ even aan het hoofd-eil. Hons'ioe
(226 578 K.M 2.) 37 414 000 inw. .
oplossen"),wordt
Nirwana Sanskr.) het zich
))
in den Boeddhistischen en den Ds'ainaJ
$odsdienst beschouwd als het einddoel van deze
godsdiensten. In het Boeddhisme oorspr.
godsdiensten.
P bedoeld
als het einde der wedergebooren,
P
g
) het ophouden
van alle bestaan )• later in het Boeddhisme een
oe
gelukzalig
heerlijk Boeddha$ leven in een heerlijke
$
het leven in den
)• in het Dsjainaïsme
J
hemel van Ds'atri
?
poetra.
Nisam Nizám het staande Turksche leger.
Nisam Nizám Rijk van den, naam van den
grootsten Eng.-Ind. vazalstaat in Dekan, naar
$$
de hoofdst. ook Haidarabadgeheeten, 214 179
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K.M2. 13 375 000 inw. •) vruchtbaar hoogland,
K.M2.,
$
)
dat rijk
J aan steenkool is en door de Godowari
en de Kistna besproeid
wordt) 380 M. • industrie
P
(goud, zilver, katoen, papier enz.). — Van het
rijk van den Groot-Mogol
1717—
g afgescheiden
$
24 )bleef bijJden opstand
van 1857 het Rijk
P
J
van den N. de En elschen trouw en werd in
1860 vergroot.
Nisib,
^ vlek in het T.-Syr.
Y wilajet
J Aleppo,
PP )
2000 inw.; 24 Juni 1839 versloegen
de Egypte$YP
o
naren onder Ibrahim Pasja
? er de Turken.
Nis'
1: het Naissus der Ouden,) hoofdst. van het
distr. N.(2558 K.M2.) 202 000 inw.) in het
Z.O. van Servië) 25 000 inw. )• tot 1878 T. •) 23
Sept.
Lodewijk
^ van
P 1689 versloeg
$ markgraaf
g
Baden er de Turken.
Nisjapoer,
Nis`
a oer vervallen stad in de Pprov.
rov Khorassap ) in het N.O. van Perzië, )11 000 inw.
Nis ni•Now9 orod^ een der Wol$a-$ouvern. in
Midd.-Rusland ) 51 274 K.3/I2., 1999 000 inw. —
De hoofdst. N.,
uitmonding van de Oka
N. aan de uitmonding
in de Wolga, 104 000 inw.; rivierhaven, f abrieken) scheepsbouw,
jaarmarkt
jaarmark
P
) handel,) belangrijke
$J
15 Juli tot 25 Aug.
^ oude stijl).
J
Nissegem. in Zeeland,^op
Nisse,
P Z.-Beveland,) ten
Z. van Goes) 657 inw.
N.O. van N.-Brabant,
Nistelrodegem. in het )
2284 inw.) • omvat de dorpen
Pe N. (aan de stoomtr.
Os—Veehel) Vorstenbosch en eeni
eenigge buurten.
ontstaat bijJoplossing
^ van benzol
P
ineconcentreerd
salpeterzuur; kleurlooze of
$
o
lichtgele
olie,
ohtgele
of e die bij
bijJ206 kookt,
)
J 3o stolt en bi
)
in water onoplosbaar, giftig is en naar bittere
amandelen riekt;
gebruikt
) wordt als parfum
A
$
vooroedkoo
zeeen
$
Pe
P en tot het bereiden van
aniline.
Nitrocellulose ontstaat bij
$ van een
J inwerking
mengsel
van geconcentreerd
salpeterzuur
en zwa $
$
P
velzuur op
P cellulose (z. a.). Al naar gelang
$ $ der
concentratie van de zuren ontstaan verschillende soorten N. )• hexa-N. bijv.= schietkatoen.
In het algemeen wordt N.ebruikt
tot het ver$
vaard ^
stoffen.
igen van ontplofbare
P
Nitroglycerine ontstaat door de werking
g van
glycerineP
op een mengsel$van rookend salpeterP eter
zuur eneconcentreerd
zwavelzuur;
) het is een
$
kleur- en reukelooze, giftige
o olie,^ in water niet,)
in wijngeest
en aether wel oplosbaar,
) smelt bi'J
P
J$
11 0, kookt bijJ 185 0 verbrandt aan de lucht en
ontploft
door een stoot,) een slag
P
$ of sterke verhitting
buitengewon
kracht (1 K.G. N.
a met buitengewone
daarbijJ 710 L. gas,
$) d. i. 3 1 2X zooveel als
zwart buskruit). Door de veel sterkere temperaf
tuursverhoogin $ 70000 werkt het ong.
ong 13 X
sterk als buskruit. N. ontAloft in onzuiveren toestand licht vanzelf en wordt, om haar
gevaarlijkheid met andere stoffen vermengd, als
ontploffingsmiddel benut. Met 3 dln. kiezel $oer
vermengd
met schietkatoen
$ vormt het dynamiet,
Y
de nitrogelatine
, die alleen door knalkwikzilver
g
tot ontploffing
gebracht
kan worden Nobel*
$
rookloos buskruit).

g
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Nivelles Vl. Ny vel^ stad in de Belg.
g prov.
P
Brabant ten Z. van Brussel, 12 738 inw.; veel
industrie; kruispunt
van spoorwegen.
P
a
P
4e maand
Niv6se(Fr. „Sneeuwmaand"),
r
a^
van den RePubl. kalender (21 Dec.-19 Jan.).
Nizám. Zie Nisam.
Nizza(Fr. Nice, het Nicaea der Ouden),
hoofdst. van het de Part. Alpes-Maritimes
in Z.P
Frankrijk aan de Middell. Zee, 143 000 inw. ;
luchtbadplaats
('s winters door 10 a 15 000
P
vreemdelingen
bezocht;^g
gemidd. jaartemperatuur
P
J
g
am hitheaters
ewi'ze
15i7°
P
g
J
r 's winters 9,50),
gebouwd door de riv. Paillon verdeeld in een 0.
zuidoud en een W. nieuw stadsdeel; wijnbouw,
J
vruchten ? zijdespinnerij, bloementeelt; sterrenwacht. — N. werd 300 v. Chr.esticht
door
g
de Massiliërs, was in de Middeleeuwen en daarna
(tot 1708) een belangrijke
vesting
g en hoofd P1.
^J
van het g raafsch. N.
N., behoorde van 1793-1814
tot Frankrijk
J^ daarna tot Sardinië, werd in 1860
met de W. helft van hetraafsch.
aan Frankg
tijd
g
en in den laatsten tijd
ingericht
riJj k afgestaan
g
tot het steunpunt
der landsverdediging
P
^ g in het Z.
Zie Nyanza.
Njanza.
y
1
Zie Nyassa.
N'assa.
1
Nemen. Zie Niemen.
Njemen.
Ne8jin
Zie Ne8jin.
1
N^ lirdhr^ in de Noordsche mythologie
J
deod
de scheepvaart
en van
^
P
g van de zee, van
den rijkdom,
een der Wanen,
> later onder de
J
Asen opgenomen.
Pg
Noach,s de zoon van Lamech,^ redde zich volzij
g ens Gen. 6: 9 e. v. bijJ den Zondvloed met zijn
in de Ark en was de stamvader van een
g
nieuw menschengeslacht door zij
zijn zonen Sem,
hijJ
en Jafeth,
•
f ^ volgens Gen. 9: 20 plantte
P
den eersten wijngaard.
Jg
geb. 21
Zweedsch scheikundige,
Nobel, Alfred,
f
^^g
Oct. 1833 te Stockholm, trachtte na 1862 de
in te voenitroglycerine als ontploffingsmiddel
ren vond in 1867 het dynamiet (z. a.) uit, in
1873 de nitro ggelatine,
^ richtte vele fabrieken oop
van dynamiet
en van rookvrij
rookvrij buskruit,
^
^ ookgeschutgieterijen; deed uitvindingen
g ook opP ander
(petroleum-industrie),
gebied
^ggest. 10 Dec. 1896
P
g
te San Remo; bestemde de opbrengst van zijn
vermogen
(44 mill. francs) voor wetenscha
g
PPelike
9
J en humanitaire doeleinden(Nobelstichting:
ieder van ong.
jaarlijks 5 PJ
prijzen,
jaarlijks
g
p!
^
^ Nobelprijzen,
90 000ulden
1 Dec.
^de eerste maal uitgereikt
g
g
1901 ; worden verleend voor uitnemende verrichtingen
op
der natuurkunde, scheiP het gebied
g
g
kunde
geneeskunde, letterkunde en van het
,g
bevorderen van den vrede). — Zijn
J broeder
eb. in 1831 te Stockholm,
N.geb.
i N.,
Lodewijk
, ging
gg
zich in 1874 met zijn
zijn broeders op
P de naftaindustrie te Bakoe toela
ggen voerde het verzenden van nafta in tanks en tankscheen
P in;
g ast. 12 APr. 1888 te Cannes. De firma Gebrs.
raffinaderij te Bakoe.
raffinaderij
N. bezit derootste
g
bi de Romeinen de nakomeNobiles, edelen, bij
der enen die een curulisch ambt bekleed
lingen
^ dergenen

j

•
(zie Curulis, Sella); zij vormden een
soort erfelijken
ambtsadel. — Nobili It, heette
J
in de republiek
Venetië de tot deelneming
P
g in
regeering
de re
eerie gerechtigde
g
g adel.
Noent-sur-Marne dorp
Nogent-sur-Marne,
P in het Fr. depart.
P
Seine 7 K.M. ten 0. van Parijs, aan de Marne,
14 000 inw.
graaf,
geb.
Nogi,
9 ^ M aresukeg
^ Jap.
Pgeneraal,
g
^g
in 1849,^ streed 1894-95 tegen
na
g China,
Port-Arthur, werd in 1895 belast met de organisatie van de nieuwe Jap. bezitting
gFormosa,,
bij
J het uitbreken van den Russ.-Jap.
P oorlog
g in
1904 werd hij
^er en ver
f bevelh. van een leger
overde Port-Arthur op
P de Russen, besliste den
slag
^ bij
J Moekden, werd commandant van het
keizerl.aleis
en pleegde
P
P g met zijnJ echtgenoote
g
zelfmoord (door harikari) op
P den dag
^ der beg rafenis van keizer Moetsoehito.
Noirmoutier, eil. aan de W.-kust van Frankrijk,behoorend
bij het depart.
Vendée, 18 K.M.
P
J
lang>tot 6 K.M. breed,> 57 K.M2. Aan de 0. zijde
de stad N.,
N. 6800 mw.
J
Zie op
Noli me tangere.
9
P Mimosa.
Nomaden, herdersvolken zonder vaste woonplaatsen,
laatsen die met hun kudden,> nieuwe weiden
zoekend, omzwerven nomadiseeren • soms doen
zij tevens ook
aan landbouw (N.-Amerika,
,
Achter-Indië).
Nomos(Gr.), naam der bestuursdistricten in
Griekenland, aan het hoofd waarvan een nomarch
staat.
bijJKoblenz,
Nonnenwerth,
: eil. in den Rijn
J
tegenover Rolandseck,
tegenover
) voorin. BenedictijnerJ
nonnenklooster (in 1802eseculariseerd
tegenw.
g
g
jonge-dames-kostschool.
Jg
Nonvlinder(Ocneria monacha nachtvlinder
van de fam. der Spinners,
voorvleugels
wit met
p
g
vele zwarte dwarslijnen,
J
achtervleugelsgrijsachtig^
wit het achterlijf meestal
rozenrood, komen vaak in
massa's voor en zijn een
gevaar voor de naaldboomen daar de rus
P de
naalden eraf vreet (inz.
van spar
en grove
den).
P
g
Tegenmiddelen
zijn
Te
P
J : spag
ren van de N. etende
dieren : koekoek, vleer1028. Nonvlinder.
muis^ goudhaantje,
>
g J> mees;
inzamelen der eieren in
den winter,^ dooden der rupsen
en poppen.
De
P
P PP
N.-la
N.-plaagg duurtgewoonlijk drie jaar.
J
Noorbeekggem. in het Z. van Limburg,
Noorbeek,
g,
de Belg.
g ggrensa ten 0. van Eisden 874 inw.
Noord-Amerika
a in ruimeren zin de N. helft
van Amerika. Het wordt bespoeld
door de N.
P
IJszee den Atlant. en den Grooten Oceaan en
landen
de Golf van Mexico en is door
de g te van
Panama met Z.-Amerika verbonden. Het vasteland van N.-A: is zonder Centr.-Amerika en de
arctische eil. 19 813 000 K.M 2 .root^
g met Centr.-

P

NOORD-AMERIKA—NOORD-DAKOTA.
Amerika(z. a. • zonder W.-Indië 20 580 000 en
met inbegrip
gP van W.-Indië 20 817 000 K.M 2. en
met de arctische oil. erbijJ24 357 000 K.M 2. Tot
N.-A. in en ren zin behooren : Mexico, de Ver.
Staten van Amerika, Eng.-N.-Amerika, Groenland met de Deensche nederzettingen
en de Fr.
g
kolonie St. Pierre en Miquelon. De
bevolking
g
van N.-A. in ruimeren zin telt 129 mill. zielen,
die van het vasteland, zonder W.-Indië en de
arctische eil. 121 en zonder Centr.-Amerika 115
mill. inw. — Zie verder op
P de afz. landen en oop
Indianen.
Noord-Australië Noorder-Territorium Northern T erritor ' het meest N. deel van den
Austr. staat Z.-Australië, ten N. van 260 Z.Br.,
met tal van eil. 1 356 130 K.M 2. buiten de
onbeschaafde inboorlingen
(1200) 4500 inw.• ri v.:
g
de Victoria,> de Adelaide, de Roer
• ijzer-,
P^
Jj• spoorweg
P er- en goudmijnen;
g van de hoof dst.
g
A
P
J
Palmerston naar Pine Creek. Het land is in de
17e eeuw ontdekt,
^ doch eerst na het aanleggen
gg
van de overland-telegraaflijn
g
J (1870-72) meer
bekendeworden
• het is bestemd om een afz.
g
staat te worden van het Commonwealth of Australia. Het N.edeelte
van N.-A., ten W. van
g
de Car entaria-golf
, heet Arnhemsland.
een der eil. van de prov.
Noord-Beveland,
P
^
Zeeland,
Zeeland van Z.-Beveland gescheiden
door de
g
Zandkreek of Zuidvliet, geheel
polderland,
om^
P
vat deemeenten
Kort
ene Colins
laat WisseColijnsplaat,
Kortgene,
lt
kerke en Kats, samen 1091 H.A. met 7424 inw.
grootste prov.
van ons land,,
Noord-Brabant, de
P
g
509 843 H.A.
> 657 672 inw.> zoodat N.-B. ten o P zichte der bevolking
inneemt onder
g de 4e plaats
P
bevolking bedraagt
derov.
g
P De dichtheid der bevolking
slechts ruim 125 inw.r
per K.M 2. Dit houdt ver. bedeze prov.
band met de bodemgesteldheid:
P
lt
zandstaat voor 75 0r'o uit zand- en grintgronden
g
g ronden
verstuivingen,
afgewisseld
door den^n ^
g
nebosschen akkermaalshout en vennen). Langs
g
de Maas ligt een strook riv.-klei, terwijl men in
het N.W. aan derenzen
van Z.-Holland en
g
Zeeland, zeeklei aantreft. De bodem is het hoost
g
M.),
in het Z.O. aan de Limburgsche
grens
(30 M.
g
g
en daalt vandaar zeereleideli'k
g
J af naar het
riviertje en beken strooN. en N.W.
N.W., de vele riviertjes
dan ook alle in die richting (de A en de
Dommel, die bijJ 's Bosch samenvloeien tot de
Dieze; de' Donge, de Mark, de Rozendaalsche
vliet enz.). Van de kanalen is de Z.-Willemsvaart (van 's Bosch naar Maastricht) het belangrijkste.
Ontworpen
is een groot
kanaal, dat
P
g
J
Wilhelmina-kan. zal heeten en van Geertruidenber
g^Oorschot
O
g langs
g Oosterhout,^ Tilburg,
en Best naar de Z.-Willemsvaart boven Helmond zal looPen. Meren bezit N.-B. niet, wel
in de veenstreken tal vanlassen
(vennen,^ beP
kend zijn
J Middelen
J vooral die bijJOisterwijk).
van bestaan zijn
zij voorn. landbouw en veeteelt.
Friesland brengt
g N.-B. de meeste boter
voort wat te verklaren is uit deroote
uit geg
stroktheden die in de streek der Beersche Maas,
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de Langstraat,
in het Land van Altena en ten
g
Z. van den Moerdijk
worden
g
J door grasland
in
ingenomen.
Op
wordt veel aan
g
P de zandgronden
g
boschbouwedaan
en mee door toedoen der
g
Ned. Heidemaatscha
i' zijn
PPJ^
J in den laatsten
tijd
J g boomen
J vele honderden hectaren met jonge
beplant.
Bekende bosschen zijn
bij
P
J Breda het
J
Liesbosch, het Mastbosch en het Ulvenhoutsche
Bosch de Warande bij Helmond, de Wouwsche
Plantage
o^ enz. Met de geringe
g
o vruchtbaarheid
van den bodem houdt het opkomen
der nijverf
heid verband: textiel-industrie te Tilburgg (wol),
Eindhoven (linnen) en Helmond(katoen),suikerindustrie te Rosendaal, leerindustrie
(Langg
straat),sigarenfabrieken
te Eindhoven en 's Her^ g
to enbosch
Pe te Eindhoven,,
g
^ electr. gloeilampen
enz. Visschers'
J wordt van uit Bergen-op-Zoom
uitgeoefend.
— Ged. Staten van N.-B. tellen
g
6 leden, de Prov. Staten 64; naar de Eerste
Kamer zendt derov.
6 en naar de Tweede
P
Kamer 11 leden. N.-B. telt 184emeenten.
g
Voor de rechtspraak
ressorteert de prov.
onder
P
P
het Gerechtshof te 's Herto genbosch^ • er zijn
J
arrondissements-rechtbanken te 's Hertogenbosch
g
en te Breda, kantongerechten
te 's Hertogeng
g
bosch Oss, Heusden, Waalwi'k Veghel, Boxmeer, Eindhoven, Oorschot Breda, Oosterhout,
ur. —
Zevenberen Bergen-op-Zoom en Tilb
Zevenbergen,Tilburg
Zie hiervoor op
P Brabant.
Noord-Bra
Spoorweg-Maath
b antsc-Duitsche
i Jn
scha i'l heet de sPoorweg -maatschï
J^ die de lijn
exploiteert.
Voor
Boxtel—GenneP—Gogh—Wezel
P
^
deze lijn
J werd concessie verleend in 1869, deze
concessie werd in 1871 overgedragen
aan een
b
g
naaml. vena. onder bovenstaanden naam. Het
gedeelte
Boxtel—Gogh
werd in 1873 geopend
^P
g
end
(15 Juli),de lijnJGogh—Wezel
1 Juli 1878. De
^
Maatschi'
J heeft haar zetel te Rotterdam, haar
hoofdbureau en centr. werkplaatsPt
te Gennep;
de lengte
van haar lijn bedraagt 101 K.M.,
gg
93 K.M. in eigendom en 8 K.M. Buderich-Wezel in medeg ebruik met de Pruis. Staatsspoorwegen
; • 52 K.M. ervan ligt
g in ons land.
Haar lijn maakt deel uit van de route Queenborough—Vlissingen
gen—Berlin.
J
b
Noordbroek,gem. in het 0. van Groningen,
aan de lijnJ Delfzijl—Zuidbroek,
2122 inw. •>
J
omvat het dorp
buurten en
P
P N. en een paar
gehuchten.
g
Noord-Carolina, een der Ver. Staten van Am.
aan den Atl. Oceaan, 135 778 K.M2. 2 206 000
inw.; aan de kust vlak; daarachter stijgt het
land langzamerhand
tot aan het APPalachen geb.
g
(of Alle
han mounts • ^ landbouw;tg
grooteproAlleghany
P
ductie vanik
P ^teer en terpentijn, in het W.
goudmijnen;
katoen- en tabaksindustrie;> staatsg
J
universiteit Chapel
Hill;^ hoofdsi. Raleigh.
g —
P
N.-C. vroeg er (tot 1731) met Z.-Carolina verstaten (in
eenigd
P
br is een der oors ronkeli'ke"
J
1789 tot de Unie toegetreden),stond in den
Burgeroorlog
zijd der Geconfedereerden.
^ aan de zijde
g
een der Ver. Staten van Am.
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aan Canadarenzend
>183 460 K.M 2 .> 577 000
g
inw. (15 840 K.M2. Indianen-reservatie met
7000 inw.) ; hoofdst. Bismarck; staatsuniversiteit
te Grand Forks; N.-D. behoorde oorspr.
P tot
het Louisiana-distr. (later Missouri-territorium, 'I
na 1824 Indian-country),
Ylater tot het territorium Nebraska; in 1861 werd het een zelfst.
territorium dat in 1889es
litst werd in de
gesplitst
staten N.-D. en Z.-D. (z. a.).
gem. in Groningen,
Noorddijk,
g s ten N.O. van
li g
Groningen,
inw.
P^
b ^ aan het Damsterdiep,
Noord-Duitsehe Bond, de in 1866 na de oplossing
b van den D. Bond onder het voorzitterschaP van den konin ^g van Pruisen uit de D.
landen ten N. van de Main (behalve Limburgb
en Luxemburg)
bondg
g uit 22 staten gevormde
staat^ die in 1871 in het Duitsche rijk
J opging.
Noord-Duitsche Lloyd,
y
P Lloyd.
Y^ Zie op
gem. in Z.-Holland ten N. van
Noordeloos
,g
Gorinchem, aan de Giessen; 1104 inw.
Noorder Kanaal Eng . North Channel zeestraat tusschen Schotland en Ierland, verbindt
de Iersche Zee en den Atl. Oceaan, tot 280 M. d.
belangrijkste
een der belangrijkste
prov.
Noord-Holland,
^
P
minor de smalle, vlakke landstreek aan de
W.-kust van SleeswiJ^k tusschen Tonderen en
Husum met de daarvoorelegen
g a Noord-Friesche
eilanden Hel goland Amrum, For en Sylt)
en de Halligen.
a
in Zeeland,
Noordgouwe,
a gem.
9
g
^ op
P het eil.
Schouwen, aan de tramlijn
J Zierikzee--Brouwershaven; 824 inw.
prov.
Noord-Friesland. een der belangrijkste
P
g J
van ons land, 279 770 H.A. 1202 652 inw.
hoofdst. Haarlem. Derov.
is over het algeP
g
met uitzonmeeneheel
geheel vlak en laaglegen;
gg a
dering van Gooiland in het Z.O. waar de bodem stijgt
tot 32 M. (Steenberg
bij Laren). De
Jgg
J
lijn
P ten W. van Naarden tot
J van A. P. loot
zij het
aan Loosdrecht. De laagste
plaatsen
zijn
P
g
(5 M. en het Haarl. Meereg
midd. 4,2 M.); het N. deel, dat uit bedijkingen
J gen
^ ligt 0 ^5 tot 1,5f boven
en zeepolders
bestaat,
P
A. P. Buiten het Gooi bestaat deeheele
prov.
P
g
uitolders.
Aan de Noordzeekust worden deze
P
beveiligd
a door de duinen? met uitz. van de
Hondsbossche Zeewering
gz(z. a. aan de ZuiderJuitzondering
Met uitzonderin g van de
zee-zijde
door dijken.
strook onmiddellijk
onmiddellij achter de duinen en van het
bestaat de bodem uit laagveen
en zeeklei.
g
Vrij stroomende wateren bezit de prov.
niet;
Vrij
P
alle voorm. riviertjes
zijn gekanaliseerd (Vecht,
J zijn
enz.). Aanlassen
en meren bevat N.-H. alleen
P
nog
g maar het Naardermeer (z. a. de Westeinder Plas ten Z. van Aalsmeer en het Alkmaarder Meer bijJ Alkmaar. In diéhtheid van bevolalleen bij Z.-Holland achter;;
king staat N.-H.
J
het heeft 401 inw.er
P K.M2. Van de middelen
van bestaan is de voornaamste de veeteelt, in
verband met deesteldheid
van den bodem;
g
landbouw is alleen daar mogelijk,waar de kleirJ d ooggehouden
kan worden
gg
g rond behoorlik

door doelmat
doelmatige
ige bemaling.
g . Tuinbouw en war moezierderi'
Beverwij en
J treft men aan in Beverwijk
langsden Langendijk,
, lans
g
J^ in de Streek
(W.-Friesland),in den Heer-Hu
ooraard en
Heer-Hugowaar
Amsterdam. Tusschen Uitgeest
en Oeg stg
geest bloembollenteelt (2000 H.A.. De handel
zetelt voornamelijk
in Amsterdam, evenals de
J
de nu.l verheid
^ die ook langs
g de Zaanstreek en
oP enkele plaatsen
in het Gooi uit
geoefend
uitgeoefen
P
Volendam en Huizen hebben derootste
g
visschersvloot op
f de Zuiderzee. Afz. namen dragen : de landstreek achter de duinen van Haarlem tot Alkmaar Kennemerland de streek ten
N. van Alkmaar (W.-Friesland), waarvan het
lans
g den
0. deel Drechterland heet en waarin lang
spoorweg
oorweg Hoorn—Enkhuizen de Streek ligt.
g De
P olders ten N. van Amsterdam vormen het
Waterland, ten Z. van Amsterdam ligtt Amstelland de hoogere
^ ggronden in het Z.O. van de
prov.
heeten Gooiland of het Gooi. Verder draf
vervormde meren nog
P
agen de tot polders
g den
oorspr.
enz.
P naam : Purmer, Schermer,>Beemster
B
Derov.
welvarend. Het
P is over het geheel
^
College
ag van Ged. Staten telt 6 leden^ de Prov.
Staten bestaan uit 77 leden. N.-H. zendt 9
leden naar de Eerste Kamer, 18 leden naar de
Tweede Kamer (Amsterdam alleen 9). Er zijn
J
134emeenten.
De rechtspraak
berust bijJ een
P
g
gerechtshof te Amsterdam, 3 arrondissementsrechtsbanken te Amsterdam, Haarlem en Alkkantongerechten,
g
(4),
maar en 14 kantonerechten
te Amsterdam
4
Hilversum, Alkmaar, Schagen, Helder, Hoorn,
Medemblik, Haarlem, Zaandam, Purmerend en
Haarlemmermeer. — Geschiedenis. Zie op Hollandraa
(departement) en
p, H
g f scha
Holland- en West-Friesland. In Jan. 1916 werd
Waterland tengevolge van een doorbraak der
Zuiderzeedijken
geheel overstroomd.
Zuiderzeedijken
g
Noord-Hollandsch-Kanaal kanaal in derov.
P
N.-Holland, begint
ten 0. van Amsterdam bijJ de
a
illemsluizen en loopt langs Buiksloot, Purmerend de Beemster en Alkmaar naar den Helder, gegraven 1819-1825,
kostte 12 5 mill.
gld.,
g
,
aangelegd
80,4 K.M. lang,
g^ ^5 M. diep,
b ^ als
P:
verbinding
g tusschen Amsterdam en de zee; de
dag Amsterdag
zeeschepen
van toen konden in 41l
,2
P
dam bereiken. Later werd het als toeg
an^sw. n.
a.
Amsterd. vervangen
vervangen d. h. Noordzee-k
^ naai z..
meest N. vooreb.
van Europa
Noordkaap,
p,
P
g
en Noorwegen,
op het eil. Mag
erti
^ 71°12' N. B.
g ^P
ligt
en is 295 M. hoog
b^; nog
g enkele sec. meer N. ligt
lage
g Knivsk^ 'rodden ; ten 0. van
b landtong
B.,
de Noordkaap
71°8' N. B.
J
P aan de Laxefjord,
meest N. spits
van het vasteligt
n
P
g Nordkyn,
Y^
land van Europa.
P
Noordoostelijke Doorvaart of N.-O.-Passage,
Noordoostelijke
^
zeeweg langs
P en Azië,,
g de N.-kusten van Europa
Behrinstr
naar
den
Grooten
Oceaan;
g
door de
;
1878-79 door Nordensk'óld ontdekt.
Noordp ool. Zie Pool.
cirkel oop
Noord
p oolcirkel de denkbeeldige
^
verwijderd
aarde, dit 231/20
J
2 van de Noordpool
P
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is, derens
g tussehen de koude en de gematigde
g
b.
zone op
P het N. halfrond.
o OntdekkingsreiNoordpool-expedities. Zie op
9
zen en op
P de namen van enkele daar vermelde
ontdekkingsreizigers,
y
^ r inz. Peary.
g
Arctische Poollanden noemt
Noordpoollanden,
p
men de landen ten N. van den Noordpoolcirkel
P
(662/30
van Europa: La land de schier. N. B. ^Lapland
Kola en Kanin, het meest N.O. deel van
Europa
P met de monding
^ van
.l
g van de Petsjora;
van Azië: de toendra's van N.-Siberië met het
Taimyrschiereil.; van Amerika: de N.-kust van
het Foxkanaal tot aan de Behrin gstr. met het
schiereil. Boothia Felix, verder de ell. ten N.
van den Noordpoolcirkel.
De Noordpool-eil.
zijn
P
P
ong.
g 3 860 000 K.M 2. en tellen 91 500 inw.
nem. in N.-Holland ten N.
Noordscharwoude
Noordscharwoude,
van Alkmaar, Station van de lijn Alkmaar-den Helder ;r 1631 inw.
Noordsche Mythologie, de wetenschapP van den
godsdienst en de sa gen der N.-Germ. volkeren.
Bronnen ervoor zijnvoornamelijk
voornamelij de beide Edda's
a.). Volgens
deze vormt Odin uit het g e g
slacht der Asen het middelpunt
van het geslacht
g
P
goden;hij
J is heer en opperste
der goden;
van alle
PP
goden.
oden. Naast Odin: Thor, Balder,
^Tyr,
y , Freyr,
y,
N^ ordr, Honir, Ullr, Heimdallr, Vidhar,^ Bra
Bragii.
Odinsgemalin, Freya, Iduna,
Fri
Nawna, Geff
ion Sit. Onder de Asen bevond zich
ook Loki, die het beginsel van het kwaad verteenwoordigt
bg
b en o. m. Balder's dood veroorzaakt. — De stamvader is Buri. Zijn
J zoons Odin,
W ili en We schiepen
uit den oerreus Ymir de
P
wereld. De menschen zijn
J ontstaan uit boomen
esschen en olmen). De wereld stelde men zich
voor als een krachtige
f
b boom (de esch Ygdrasil
J
aan welks wortels zich de onderwereld beyond,
het rijk
wonen in Asgard,
g ,
J van Hel. De goden
g
de menschen in Midgand de reuzen in Jestoenheim. Met deze laatsten verkeerden deoden
g
inz. Thor, in voortdurenden strijd
strij en eenmaal
worden zijf dan ook door de reuzen in den groo tenodenslacht
vernietigd.
g
g Het einde der wereld komt dan met denrooien
wereldbrand,
g
waarna een nieuwe aarde en een nieuwe zon
uit de wateren opduikt.
Naast het geloof
aan
g
P
ersoonli'ke goden
bestond het geloof
aan geesten
persoonlijke
g
g
g
en demonen. De ziel blijftpersoonlijk
P
J voortbetij der
staan en leefteli
g Jk opP aarde. In den tijd
•
aan een paradijs
g ers ontstond het geloof
P
J
g
voor de krijgslieden,
het Walhalla waarheen de
J g>
strijd
gevallen
g
helden
Walky rién de in den strijd
i' feest
brachten en waar onder Odins heerscha
PP.I
De andere dooden
g evierd engestredenwerd.
g
naar de Bel. De goden werden in temgingeng
J het
P els vereerd. Groote offers werden bij
begin
en in het midden van den winter en bijJ
g
het begin
b van den zomer gebracht.
g
van 1700-21 ge Noordsche Oorlog,
9!
voerd tusschen Zweden(Karel XII) eenerzi'ds
J !
Denemarken(Frederik 1 V Polen en Saksen
ustus II en Rusland(Peter I en later
(Augustus

ook Pruisen en Hannover anderzijds
anderzijds, vernietigde
g
het overwicht van Zweden in N.-Europa
P en
verhief Rusland tot een derrooie
Europ.
P mog
bgendheden. Zweden sloot vrede met Saksen 24
Sept.
P 1706 te Altranst5dt! met Hannover 20
Nov. 1719 te Stockholm (afstand van Bremen
en Verden met Pruisen 1 Febr. 1720 (afstand
van Voor-Pommeren met Denemarken 13 Juli
1720 te Frederiksborg,
Rusland 10 Sept.
g^
P
1721 te Nystad
(afstand van
Esthland
YLijfland,
en In germanland .
Noordwelle
!ggem. in Zeeland in het midd. van
het eil. Schouwen; 464 inw.
Noordwestel^'ke
Doorvaart of N.-W.-Passage,
^,
1
de zeeweg
g van het N. van den Atl. Oceaan
door den Arctischen archipel
P van Amerika en
de Behringstr.
naar den Grooten Oceaan,^ in
g
1851-53 ontdekt door MacClure.
Noordwest ggebied(Eng.
b North West Territories vroegere
naam van een deel van Canada,
g
ten 0. van het Rots geb. • dun bevolkt.
Ara Eng .Noordwestpprovinciën,
b enw Agra,
! tegenw.
Ind.rov.
Zie Vereen. Prov. van Agra
P
9 en Oudh.
in het N.W. van Z.-Holland
Noordwijk
g
I! gem.
7169 inw.> aan de Noordzee; de gem.
bevat het
g
dorPNoordwijk-Binnen,
NoordP
^ de badplaats
J
wijk-aan-Zee
^ de buurten Lan ggeveld en de Klei
J
en hetehucht
Off en.
g
Noordwi'kerhout
!bgem. in Z.-Holland,^ ten W.
1
van Lisse , 3837 inw.
Noord-Voorland, voorgebergteaan de 0.-kust
g
ten N.>
van het Nauw van Calais,
van Eneland
en Margate.
Hier had 11-14
tusschen Ramsgate
g
b
Juni 1666 de Vierdaagsche
Zeeslag
P
g
g (z. a.) plaats.
Noordzee door de Denen en Noren Westzee,
Noordzee,
German Oceangenoemd,,
door de Engelschen g
hetEn .gKanaal door het Nauw van Calais
de Oostzee door het Katte(Pas de Calais),
:
at (en het Kaiser-Wilhelm-Kanaal)
verbonden,
!
geringg
betrekkelijk g
571 910 K.M2. De diepte is betrekkelijk
op de
(gemidd.
diepte
94 M.
; in het midd..o
)
Cg
P
M.,
uuitgestrekte Doggersbank
slechts 20 a 40 M.
ga
lang de Noorw. kust
in het N.O. diepe
geulen langs
Ag

a 809 M.).
Noordzee-Entente,

overeenkomst, 23 Aril
p
1908esloten tusschen
Nederland, Denemarken,!
^
Duitschland en Zweden om
Frankrijk
b
J^ Engeland
ten opzichte
van hun aan de Noordzee grenzend
g
P
gebied
den territorialen toestand te handhaven.
g
Noordzee-Kanaal,
g van Amster! de waterweg
dam naar de Noordzee,! gegraven
ter vervanging
gg
a
van het Noord-Hollandsch Kanaal (1865-1875),
gemidd
en in 1876 geopend,
g 27 K.M.^gemidd.
b P ^ lengte
125 M. en ruim 8 M. die
P, in het W.
afgesloten
door de Noordzeesluizen bi'
J IJmuig
Oranjesluize te Schelden in het 0. door de Oranjesluizen
De grootste
Noordzeesluis, 225 bi'J
g
b
25 M. behoort tot derootste
schutsluizen der
g
wereld. Voor de monding
bg
g van het kanaal liggen
2 steenen hoofden in zee. In 1915 is een wetsontwerp
ingediend, strekkende om het kanaal
Pingediend,
van grooter
toegankelijk
toeg ankelijk te maken voor schepen
P
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dieAgan gen wel door een nieuwe sluis te IJmuiden te bouwen van 400 M. lengte, met een
vrije
J doorvaart van 45 M. en een slagdrempeldiepte
van 15 M.,
M. afmetingen
P
^ grooier dan die
der sluizen van het Panamakanaal (305 M.,
33,5
P van het kanaal
^ M. en 13 M.). De diepte
zelf zalebracht
worden eerst opA 11, daarna
g
op
P 12^ 25 M. Eventueel zullen ook bijJ IJmuiden
gebouwd worden.
nieuwe enrootere
hoofden gebouw
g
kosten zullen 22 mill.ld.
g Voor
g bedragen.
de scheepvaartbeweging,zie
Po Scheepvaart.
Noormannen (Noord-mannen), naam voor de
Skandinavische zeeroovers V ikin . ers welke
van de 8e tot de lie eeuw Europa
P verontrustten.
zij in 866 voor
g zij
Als Oostmannen of Denen kregen
het eerst vasten voet in Engeland,
dat door
g
Knoet den Groote in 1016 onder Deensche heerr Aan
n dekuss
schaPAi J(tot 1042) gebracht
wed
g
ten van het Frankische rijk
J^ van den
J hadden zij
dood van Karel den Groote af, rooftochten ondernomen ; in 912 verkreeg
g hun aanvoerder
Rollo van Karel den Eenvoudi
9 e het gebied
g
in
aan den mond der Seine (zie
1066rondvestte
de hertog van Normandië,,
g
in
Willem de Veroveraar de Fr.-Norm. dynastie
Y
Engeland
(zie Groot-Brittannië en Ierland, Geb
schiedenis . Andere scharen N. drongen tot IJsland door, tot Groenland en zelfs tot N.-O.Amerika. Aan de Oostzee stichtten in 862 de
Waraegers onder Rurik het rijk van Nov orod
andere Zweedsche N. dat van Kiew, later drongen deze zelfs tot aan de Zwarte Zee door en
strekten hun rooftochten tot in den omtrek van
KonstantinoPel uit (866, 906, 941 en 1043). Van
Normandië uitgingen vele edelen naar Z.-Ital.,
in 1059 door denaus
alwaar
P
tot hertog
II in 1130 tot
9
g van Apulië,
P ^ en Roger
konin
koning van Sicilië werd verheven. ^- Wat ons
land betreft, reeds in de 6e eeuw moesten de
tegen
.Merovin9 ars aan den Rijnmond
g Deensche
J
zeeroovers strijden,
de N. voor
g
^ in 834 drongen
J
het eerst tot Trecht (Utrecht) en Dorestad
nabij die
(Wijk-bij-Duurstede)
of de streek nabij
J
J
P laats door. Deze steden en Tiel hadden vooral
veel van de N. te lijden.
Ook Antwerpen
P en
J
LothaWalcheren bezochten de N. in dien tijd.
J
rius schonk aan een N.-aanvoerder, Jieriold
Walcheren en misschien ook Dorestad (841).
Friesland.
In 845 bemachtigden de N.eheel
g
Tenslotte kwam eenroot
deel van ons land in
g
het bezit der N. die nu hunlundertochten
P
meer zuidelijk
J uitstrekten. ZijJ nestelden zich in
Nijmegen,
Gent en veroverden zelfs Bonn, Aken,>
g
Keulen en Luik. In de 11e eeuw voeren zijJ
voor het laatst onze rivieren op.
A
Noort, Olivier van, Ned. zeevaarder, leefde in
het laatst der 16e en het be 0gin der 17e eeuw en
deed van 1598-1601 een tocht om de aarde.
Noorwe
^ in het Deensch, Noorw. en Zw.
9 en
W. koninkrijk
koninkrijk van het SkandinaviNor9e,
sche Schiereil., 322 909 K.M2.a 2 392 000 inw. •
is eenroot
door
die ePinhammen der zee
,
g
Normandié •

Robert Guiscard

(fjorden)
doorsneden hooggebergte emiddelde
J(gemiddeld
• g te 490 M. •^ hoogste
g bodemverheffing
g de
Galdhë
Paig 2560 M.^ met veel meren (totaal
7694 K.M2.) en rivieren (de Glommen 567 K.M.
lang)
g , vol onherber
onherbergzame
zame rots- en sneeuwn,J (240 000 K.M2•
het klimaat is
vochtig
g door de W.-winden en zeestroomingen
g
en ookemat'
d met zachte winters en koele
g ^
zomers. Middelen van bestaan. De landbouw
wordt door ong.
g de helft der bevolking
g uitgege
oefenel doch voorziet niet in de eigen
g consumP tie • de veeteelt neemt toe,> de houtteelt is
van belang
ook de
g (68 200 K.M2. bosch),^
pelsdieren, zeehonden,> walrussen> eiderJjacht opPP
ganzen enz.
Van veel belang is de visscherij,
g
J,
kabeljauw en opP haring.g Ong.g 100 000
inz. op
P kabeljauw
Personen houden zich jaarlijks met de visscherijJ
op
kabeljauw
bezig;
Pvan
de visJ
g^ de opbrengst
scherf'
J bedraagt
g ong.
g 30 mill. kronen (1 kroon
671/2 cent). — De industrie is van weinig
beteekenis • vermeldenswaard zijn de hout-, textiel- en metaal-industrie,^PP
papiermolens
a
en houtmijnbouw
zagerijen.
De mijnbouw
(ijzer, zilver, kobalt,>
J
J
koer
P en chroom is weinigloonend. — De
handel wordt doorgoede havens bevorderd; de
scheepvaart
is in opkomst,
(in 1910 wer
werden inP
P
g eklaard 12 083 schepen
Pe met 4 966 859 registerg ister
tons • belangrijke handels
P1. zijn:
J Christiania,,
Bergen, Drammen Stavanger, Christiaansand,
Frederiksstad • spoorwegen meest StaatsspoorP
ween
in
g 21683 K.M., ^staatstelegraaflijnen
J
g
1911: 3085 K.M. — De bevolkingg, ehalve (in
1900) 18 475evesti
g
gde en 1202 nomadische
Lappen,
alsmede 7777 Kv^nen (Finnen),
> van
PP
N.-Germ. stam; meerendeels zijn het Lutherschen met een bisschoppelijk
PP J bestuur; in 1910:
2046 R.-Kath. en 1045 Israëlieten. — De 9 rondwet van Eidsvold (4 Nov. 1814
,gewi'z'
J^ d 7
Juni 190 draagt onder monarchistischen vorm
een democratisch karakter en bevat een bijna
J
rePublikeinsche reg eerin
echter onder
gswi'ze
J
feitelijke
erkenning
J
g van de aristocratie der
landbezitters;^ngrondwettelij
grondwettelijk is N. een koninkrijk
tot 1905 met Zweden door een P
J daterso
neele unie was verbonden. De wetgevende
macht
g
berust bij
g
J het Stortingg (123 indirect gekozen
leden en den konin g (met een beperkt
recht
P
van veto). De belastingen worden alleen door
het Storting
Storting vastgesteld,
re
^ het hoogste
^
g eering sg
lichaam is de Raad van State, welke uit 10
ministers bestaat; onder dezen staan 20 amtmannen, bestuurders der 20 amten. Het rijk is
administratief verdeeld in de beide steden Christiania en Bergen
en 18 amten
g
^ het opperste
PP
gerechtshof zetelt in de hoofdst. Christiania. —
Onderwijs.
1 In N. zijn
J de ouders niet wettelijk
verplicht
hun kinderen naar school te zenden,
A
;
wel haar behoorlijk onderwijs
g
J te doen geven;
streng doorgevoerd,
dit wordt zóó streng
bijn
g
^ dat er bijna
• P
analphabeten zijn.
zijn. In de dunbevolkte streken wordt het onderwijs
in z.g.
onderwijs gegeven
gg
g. reizende scholen. Veel zorg
g wordt besteed aan het

=
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onderw"s
lichamelijk en geestelijk
g
J zwakke
^ van lichamelijk
kinderen, evenzeer aan het onderwijs
J in handenzij 90 middelb. scholen met 17 861
arbeid. Er zijn
leerlinge
en (1910-11). Er is één universiteit te
(in 1911: 1650 studenten). — Financiën. In 1911-12 bedroegen
g de staatsinkomsten
bijna
95 mill. g
ld.^de uitgaven
bijna
bijn 90 mill.
J
g
de staatsschuld bijna149 mill. gld. -g ^g
De vlag
g is rood met
een blauw kruis, het
wapen
een opgerichte
Pg
p
leeuw van goud op
o
een rood veld, met
den strijdbijlvan
den
J
Heili9en Olaf . — Ridderorden. Zie op
P dit
woord. — Leger. Sedert 1885 bestaat er
algemeene dienstAlicht
vanaf het 23e jaar;
1029.
J
bij
g
J het staande leger
Wapen
van Noorwegen.
P
g
en bijJ
landweer
elk 6 jaren
en
bij
den
landstorm
4
jaren.
Iedere
J
^
J
weerbare man behoort van zijn
zij 50e
J 18e tot zijn
jaar tot den territorialen landstorm. De oefentijd
b
J der recruten varieert van 102 tot 48 dagen;
'aarliksche
oefenperioden
voor de linietroepen
Ae
J
P en
minstens 24 dagen.
De zeelieden,^ schippers
en
^
PP
visschers zijn
verplicht
van hun 22e tot hun
P
J
38e jaar
ten minste 6 maanden actief te dienen.
J
De totale vredessterkte van linietroepen
en
P
landweer bedraat
gong. 80 000 man;; door den
landstorm kan deze sterkte op
P 110 000 mangebracht worden. De infanterie is bewapend
met
P
het 6,5
^ mM. magazijngeweer Kra9-J6r9enen
de artillerie met 7,5 cM. snelvuurgeschut.
--De
g
marine bestaat uit 4 kust-pantserschepen, 2
pantsermonitors,
11 kanonneerbooten, 38 torpedoP
P
vaartuien
> onderzeeboot,> enz. — Geschiedenis.
g 1
De oudsteeschiedenis
van N. is over het algeg
g
meen legendarisch;
de bewoners (Noormannen,
^
g
z. a.) kwamen op
er(VikingerP hun zeetochten Vikin
met het overige
g
^ Europa
P in aanraking.
Ola
het einde der 10e eeuw
f 1 voerde teen
g
11
het Christendom in. Olaf
werd in 1028 door
f
Kanoet van Denemarken verdreven. De Deeni' eindi
eindigde
g de in 1035 en N. bleef
sche PPJ
onder eigen landsvorsten tot 1319, toen de manneliJ ke linie ervan met Hakon V uitstierf en
diens dochters zoon, de Zweedsche koning^ Magnus
9
Eriksson
zij
^ ^gekozen werd. Deze stond N. aan zijn
zij zoon
Hakon VI af, die in 1380 door zijn
f V werd opgevolgd. Toen deze in 1387
stierf, vereenigde zijn moeder, de Deensche
Margareta,
prinses
bij
9
P
J de Unie van Colmar in
1397 de kronen van Denemarken,^ Noorwegen
g en
Zweden. Dit laatste land scheidde zich in 1523
voorgoed af, terwiJ l N. met Denemarken vereenigd bleef, totdat het in 1814 aan Zweden
werd afgestaan; het onderwierp
P zich echter
slechts nadat derondwet
van 4 Nov. 1814 was
g
toegestaan
1 aan welke het niettegenstaande alle
b
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pogingen^^
tot vereeniging der beide rijken
bleef
J
vasthouden. Eenrondwettelijk
g
J conflict van
duur,
het deelnemen der
Jjarenlangen
^ wegens
g
g
ministers in de beraadslagingen van het Storting,
g,
eindig de in 1884 met het instellen eener aanklacht teen
conservatieve ministerie
g het eheele
g
Selmer en hun veroordeeling
^ tot ontzetting
g uit
hun ambt,
P een
^ waarna de radicale Sverdrup
ministerie vormde, dat echter in 1889 weder
voor een conservatief ministerieplaat
ministerielaats moest
In 1891 verkreegg de radicale partij
P J' we der de meerderheid en in 1897 maakte die meerderheid zelfs 2/33van het Stortingg uit. Deze
meerderheid stuurde zonder ophouden
aan oop
P
de afscheiding
g van Zweden. Het gematigde
g
^ ministerie Stan
eru(1892-98) werd door
9-Ha
9 p
het radicale van Steen vervangen
(tot 1902).
g
Dit zette in 1898 de invoeringgvan het algemeene
^
en rechtstreeksche stemrecht door en van de
zuivere (d. i. enkel Noorweegsche)
vlag.
^
g Onder
het ministerie Ha
9 eru
p (1903 tot 1 Mrt. 1905)
ontstond een nieuw conflict met Zweden, dat
onder het ministerie Michelsen op
P 7 Juni 1905
(door een besluit van het Storting)
g tot de afzetting van den koningg en oplossing
P
g der unie
met Zweden voerde, wat door een volksstem-.
ming
gop
P 13 Aug.
^ werd bekrachtigd.
g Een verdere
volksstemming
volksstemmin besliste 13 Nov. voor het behoud
van den monarchalen regeeringsvorm
en 18 Nov.
b
g
daarop
P werd Pprins Karel van Denemarken(als
konin van g
Noorwegen Hakon V II tot koning
g
gekozen. Een verdrag van 2 Nov. 1907 met
Duitschland, Frankrijk,
Groot-Brittannië en
J
Rusland waarborgt N.'s territoriale onschendbaarheid. Het radicale ministerie-Knudsen, dat
sinds Mrt. 1908 regeerde moest in Febr. 1910
wijken
voor een conservatief kabinet onder
J
Konow en dit in Febr. 1912 voor een eveneens
conservatief ministerie-Brat/ie. In 1907 verkre^ en de vrouwen stemrecht voor de gemeente-like
verkiezingen
in 1910 ook voor het Storting,.
a
J
g
17 Mrt. 1911 nam de eerste vrouwelijke
Jjke afgege
vaardig de zitting
^ In 1912 leed
g in het Storting.
de conservatieve regeering
a
g een gevoelige
g
n nederlaag
0 en in Jan. 1913 kwam weder een radicaal
ministerie-Knudsen aan het bewind. Voor de
verkiezingen
voor het Storting
g
g in 1916 waren
46 000 mannen en 66 000 vrouwen als kiezers
ingeschreven.
Nootdorp,
t ten 0. van
p ^ ggem. in Z.-Holland,
's Gravenhage,
a^ aan den electr. spoorweg
g RotP
terdam—Scheveningen,
en 922 inw.
g^
Nordau,
^ggeb. 29 Juli 1849
> Max, D. schrijver,
J
te Pest, is sinds 1880eneesheer
te Parijs;
J;
schreef o. m. »Die konventionellen Lugen der
Kulturmenschheit" (18e dr., 1901),Entartun "
3e dr., 1896),ook romans, tooneelstukken, enz.
Nordensk1 iild Adolff Erik, baron von,, Zweedsch
Noordpoolreiziger,
P
^ g geb. 18 Nov. 1832 te Helsingfors, werd in 1858 hoo 1.
g te Stockholm nam
van 1858-75 deel aan alle Zweedsche Noordhij voor een deel zelf leidde
P^leg
Pedities^ die hij
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(1864-68),zeilde in 1878-79 op
g de
P de Vega
N.-kust van Siberië om en keerde door de
Behringstr.
naar Europa
het pro-g,
g
P terug,
bleem der N.-O.-doorvaart oplossend; g est. 12
Aug.
a 1901 te Stockholm;, schreef o. m. „De reis
om Azië en Europa
P met de Ve aga." — Zijn
J zoon
Erlandgeb. 19 Juli 1877 te Siidertele
Erland,
g Zweden),bereisde van 1899-1909 herhaaldeli'J k Patagonië en derens
ebieden
van Bolivia,, Argeng en
g
g
tinië Brazilië en Peru ,is sedert 1906 assistent
aan het Ethnografisch Museum te Stockholm. —
Een neef van den eerste, Otto N.,
N. aardriJ'kskun
dige
a, geb. 6 Dec. 1869 te S'ó
a en geoloog,
g
J gle
(Zweden),bereisde Patagonië, Vuurland, Alaska
en Groenland, was leider van de Zweedsche Z.poolexpeditie
1901-03,, is sinds 1905 hoogleeraar
P
g leeraar
te Göteborg.
g
Norderne Y, Pruis. eil. aan de 0.-Friesche
kust;, 20 K.M2.,, 4300 inw. ,; badplaats.
P
Nordhausen, stad in het reg.-distr. Erfurt in
de Pruis.rov. Saksen (Midd.-Duitschland),
,
33 000 inw.; belangg J
industrie, inz. beroemde
brandewi'J n-branderijen.
J
Nordkyn.
p
P Noordkaap.
Y Zie op
Nordland,
^ amt in het N. van Noorwegen,
g,
K.M2., 164 000 jaw.;, diepPingesneden
38 340 K.M2.
g
kust ; hoof d
P 1. Bodo aan den Vest-Fjord.
J
Nordre Bergenhus, amt in het Z.W. van Noorwegen, aan de kust, 18 481 K.M2. 90 000 inw.
met den Songnefjord,
Florb met
, een o dstad
g J
900 inw.
Nordre
Throndhem
j + amt in het midd. van
Noorwegen, 22 495 K.M2. 85 000 inw.; ten N.
van Drontheim.
Norfolk. 1) Graafsch. in het 0. van Engeland, aan de Noordzee,
K.M2.,
2. 489 000
, 5295 K.M
inw. ; meerendeels laagvlakte, hoofdst. Norwich.
— 2) Havenst. in den staat Virg inië in het 0.
der Ver. Staten,^ aan den ingang
a g der ChesaBake-baai
, ; 67 000 inw. -- 3) N. of N.-eil.,,
Eng.
g eil. in den Grooten Oceaan,, ten N.O. van
Sydney,kroonkolonie
onder den gouverneur van
g
Nw.-Z.-Wales 41,3
Nw.-Z.-Wales,
oeg
, K.M2., 1000 inw. •, vroeger
misdadigerskolonie.
a
Nor 9, gem. in het N.W. van Drente 3599
inw., ; omvat de dorpen
N. en Een,
k, de Jri ^e
Pe
stichten Veenhuizen en eenige
^ dorpen.
P
Noricum in de Oudheid het land tusschen
en het WeeverDonau,, Inn,, de Karnisohe Alpen
Pen
woud, dus Z.-Oostenrijk
g , StiermarJ r Salzburgen,
ken en Karinthië, werd bewoond door de Celtische T aurisci(later Norisci geheeten, werd
in 15 v. Chr. eenrov.
van het keizerl. Huis;
P
de hoofdst. was Norea
j + het begenw. Neumarkt
in Stiermarken, waar in 113 v. Chr. de Kimbren
de Romeinen versloeen.
ag
Zie Alen.
Norische Alpen.
.p
p
Normaalkaars N. K.),eenheid van lichtsterkte, de lichtsterkte van een kaars van 2 cM.
tegenw
middellijn
g wordt tegenes.
J en 50 mM. vlamhoogte
een speciaalna
daarvoor ingerichte lamp
P
bepaald.
P

Normandië, voorm. Fr. Prov. met de hoofdst.
de 5 depart.
Rouaan,, tegen.
P Seine-Inférieure,,
a
Eure,, Orne, Calvados en Manche vormend,
, in
912 door Karel den Eenvoudi
9 e aan den aanvoerder der Noormannen Rol
Rolf of Rollo als
erfelijk
kroonleen afgestaan; van 1066 af, toen
J>
veroverde,
hertog Willem 11 Engeland
g
^ met dat
Phili
Philips
s Au
August
ust van Frankland
vereen'
^g
d,
rijk
rij het in 1203-04 heroverde, waarna het Fr.
met uitz. der jaren
1417-49, waarin het
J
weder in het bezit der Eng.g koningen
g was.
Normandische Eilanden of Kanaal-eil.(Fr.
Eng
n.
E
Iles Normander Eng.
g Channel Islands),
g Pin het Kanaal aan de W.-kust van
K.M2., 96 000 inw., onder een
Normandië,
, 196 K.M2.
eigen bestuur
(2 republieken of bailiwicks);?
P
strategisch van belang
strategisch
g ; taal een oud Normand.
dialect ; voornaamste eil.: Jersey,
Y,Guernsey,
Y,
derneY,Sercqq(Eng.gSark) ; ;hoofdst. St.-Hélier
op
P Jersey.
Y
enli'k
Nornen eig
J Nornvi in de Noordsche
mythologie
degodinnen van den tijd
J en van
a
Y
3 in
het Iot
volgens de latere overleveringen
Jot, volgens
g
etal Urd, het Verleden,
getal
, V erdandi het Tegeng en
ge en Skuld, de Toekomst).
woord'^a^
Norrbotten, Lulea, het meest N. 15,n van
; ijzergroeZweden,, 105 882 K.M2.^ 155 000 inw. ,J
venErtsber g,
620 M. bij
• hoof dst.
^ Gellivara
J
Lulea, in het N.W. van de Botn. Golf.
Norristown, stad in den staat Pennsylvania
Y
in het N.O. der Ver. Staten,, aan de Schuylkill,
,
Y
ten W. van Philadelphia; 28 000 inw.
N orrkiipi n 9 ^ handelsst. in het 15^n Ostergiitland in het Z.O. van Zweden
, aan de N.-baai
van de Oostzee,
, 47 000 inw., ; industrie, inz.
textiel-industrie en scheepsbouw;
handel.
P
doch
noordelijkste en grootste,
Norrland,
g
^ het noordelijkste
dunst bevolkte deel der 3 hoofddeelen van Zweden.
plaats in het N.O. der Ver.
North Adams
,P
Staten van Am. in den staat Massachusetts, aan
de Hoosac-riv.,• 22 000 inw.
NorthamP ton. 1) Stad in het midd. van Engraafseh. van dengeland, hoofdst. van het raafseh.
K.M2., 364 000 inw., ten
zelfden naam (2598 K.M2.
N.W. van Londen,, 90 000 inw., ; Normand. St:
zer- en g
messing-Pieterskerk ;
• schoenfabrieken,
ijzer^J
waren-industrie; handel (inz.
in hout en kolen);
,
hier werd in 1460 Hendrik VI door Richard
van York verslagen. — 2) Stad in het N.O. der
Ver. Staten van Am., in den staat Massachusetts, aan de Connecticut-riv. , 20 000 inw.
groothandel,
, industrie.
g
North Bierley,
y^ stad in het N. van
Y,
Engeland,
York (West Riding),
^,
g
, in het graafsch.
deel uit van de stad Bradford.
maakt tegenw.
a
Northfleet, stad in het Z.O. van Engeland,
,
g
in hetraafsch.
Kent, aan
de Theems, ,14 000
g
,
inw. ,• cementfabrieken.
North Foreland. Zie Noord-Voorland.
North Riding,
g
9^het N.-district van het graafsch.
d,
K.M2. ,
Yorkf in het N.W. van Engelan
a 5510
,
417 000 inw.
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gem. in het graafsch.
NorthumNorth Shields,
,g
g
berland in het N.O. van Engeland, aan de Tyne,
voorhaven van New-Castle.
van
Northumberland,
^ het meest N. graafsch.
g
En eland 5219 K.M2. 697 000 inw.; hoofdst.
New-Castle(-on-Tyne).
in
Northwich,^ stad in het W. van Engeland,
g
hetraaf
sch. Cheshire ^
ten Z.O. van
Liverpool,
g
P
,
aan het Grand-Trunk-kan., 18 000 inw.; hoofdzetel van de zoutziederij
g
J in Engeland.
geplaatst wordt, zonpomp,
Nortonpomp,
Norton om
Po
P^
gP
der dat men eenut
een van
P behoeft te graven,
g
onderenunties
cylinder,
boven het
P
P btoeloopende
Y
uiteinde vangaatjes
g J voorzien tot doorlatinggvan
het water. Deze cylinder
wordt in den grond
Y
g
gedreven,
edreven zoo noodig
voorg van verlengstukken
g
zien. De totale diepte
9,5 M.
Pmag
^hoogstens
g
bedragen.
,
Norwich. 1) Stad in het Z.O. van Engeland,
g
hoofdst. van hetraafsch.
Norfolk,^ nabij
nabij de
^
samenvloeiing van de Wensum en de Yare,
121 000 inw.; kathedraal (van 1096-1510 gebouwd). — 2) Stad in het N.O. der Ver. Staten
van Am., ten N.W. van New-York, in den staat
Connecticut, aan de Theems, 17 000 inw.; fabrieken van wollen stoffen, vuurwapens,
P ^ enz.
Norwood, Upper en Lower of Zuid-N. Z.
voorstad van Londen.
Nossi-Bé, Nossi Barioe, Fr. eil. aan de N.W.-kust van Madagaskar, 65 K.M 2., 8000 inw.
hoofdP1. Hellville.
Nossowka, vlek in het Z.W. van Rusland, in
hetouvern.
Tsjernigow,
16 000 inw.
g
J
g
Nostradamus,
g
^ eigenlijk
J Michel de Notredame
Fr. sterrenwichelaar
geb. 14 Dec. 1503 te St.
,g
Remy Bouches-du-Rhone arts, est. 2 Juli
1566 te Salon Bouches-du-Rhone zond van
daar uit honderden voorspellingenop
o rijm
J de
wereld in en verwekte daardoorroot
opzien.
g
P
Notabelen in de Ned. Herv. Kerk tot deze
betrekking
die
a g ekozen voorname gemeenteleden,
g
met de kerkvoo acollege
gden een vormen
bij Jde
g
beroeping
P ^ van predikanten.
P
teekens voor
Noten zijn
P
J in de muziek bepaalde
de afz. tonen, en in het algemeen al de muzikale
schrif tteekens (notenschrift: N. balken, sleutels, kruis, mol, herstelteekens, dubbel kruis,

ren of door zinkenlaten
waarin de N. door
P
middel van stalen stempels
P ingeslagen
^ g werden.
De druk van beweeglijke
N.-typen
YP moet tegen
g
gJ
het einde der 15e eeuw uitgevonden
zijn
zij door
g
Italiaan Petrucci, de tegenw.
gebruikelijke
g
g
J
techniek van het N.-drukken is een uitvinding
van Joh. Gottl. 1mm. Breitko
p f^(1755).
Notenmuskaat. Zie Muskaatnoten.
Noto,i N. Nuovo,^ stad op
P Sicilië, aan de riv.
N. of Falconara, nabij
J de 0.-kust van het eil.
32 000 inw. ; zetel van een bisschop.
P
o ok Notts
graafsch. in het midd.
Nottingham,
,g
9
van Engeland, 2184 K.M 2. 604 000 inw.; uitvoer van
Producten • steenkoolbeddinlandbouw
gen. De hoofdst. N. aan de Leen, nabij de
Trent, 260 000 inw.; Maria-kerk uit de 15e
eeuw; middelpunt der kant-industrie, machine-,
ijzeren messingfabrieken.
J
g
N o u méa
hoofd 1. van de
^ Port de France,
^ hoofdpl
strafkolonie Nw.-Caledonië, 7000 inw.
Novalis,Ppseudoniem van Friedr. von Hardenberg(z. a.).
Novara, hoofdst. derp rov. N.(6613 K.M2.
755 000 inw.; in Piemont, N.-W.-Italië),55 000
inw.; hier versloegen
de Oostenrijkers
Oostenrijker onder
g
y23 Mrt. 1849 de Sardiniërs onder koning
b Karel Albert.
Nova Scotia. Zie Nieuw-Schotland.
Nova Zembla(Nowaja Semlja, d. i. nieuw
land"),eil. in de N. IJszee behoort tot het
Russ.g
g ouvern. Archangel, wordt door de zeestraat Matotsjkin-Sjar
J in twee deelen verdeeld;;
de kusten zijn
J zeer rijk
J aan inhammen; 91 070
K.M2. met Samojeden-nederzettingen
(90 zieJ
^
lep). Het eil. is bekend door de overwintering
van Barendsz(z. a.) en zijn
J tochtgenooten.
g
van het T. wilaNovibazar
J
^ voorm. sandsjak
'et Kosovog
(tusschen Montenegro en Servië),,
van 1879 afedeelteli'k
Oostenrijk bezet,,
J door Oostenrijk
doch in Oct. 1908 bijJ de annexatie van Bosnië
en Herzegowina
door de Oostenr. bezettingen
^
g
ontruimd ; werd in den Balkanoorlog
g (1912)
door de Serviërs en de Montenegrijnen
veroverd,
gJ
bij
J den vrede van Londen (30 Mei 1913) door
Turkije
en tusschen Servië en MonJ afgestaan
^
tene ro verdeeld. — De stad N. aan de Raska
(zijriv. van de
Ibar),
het W. van Servië,
>
12 000 inw.; citadel.
Q
^^ .
...,,
1030. een heele nool
Noviciaat,proeftijd
P
J vóór
isJ
g eli' k aan
het afleggen
gg der kloosterge^e
2 halven of
loftenedurende
dien tijd,
^..
J,
4 kwarten of
die minstens één onafgebroken Jjaar duurt (soms 2 jaar
J
8 achtsten of
r_i r
of langer
lap er worden de nieuwe16 zestienden of
rrr G1 6
g J d in
gen(novicen) ingewijd
32 twee-en-dertigsten
de beteekenis dereloften
,
g
r
of
der kloosterregels, van het
64 vier-en-zestigsten.
kloosterleven, enz. Zoolang
S
Fe,m2cerftEEMO
n
de novice niete
is,
g Profest is
dubbele mol, enz.). Het drukken van N.ed. w. z. zijn
heeft
g
g
J ggeloften niet heeft afgelegd,
schiedde teen
het einde der 15e eeuw door hij
de orde,^ noch de orde tegenover
g
g
J tegenover
g
gesneden houtenPplaten,
- hem verplichtingen. Omgeprofest
P ravu
e rofest te worden,,
^ later door koer
8
^
•.^M..

.N

.......•.

*•^w .'

.N••• ••-^•..
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zijn
moet men minstens vijftien
jaren
oud zijn.
J
J
Noviomagus Batavorum stad der Batavieren (nu Nijmegen);
, N. ook een stad der Treveri
J a
in Gallia Belgica
(nu Neumagen).
g
^.
(d. i. „nieuwstad"),
nieuwstad" gouvern. in het
Nowgorod
g
N.-deel van Europ.-Rusland,
P
, op
P de waterscheidingtusschen de Oostzee, de Witte en de Kasische,
Zee, die door kanalen verbonden zijn,
J,
122 339 K.M 2., 1638 500 inw. — De hoofdst.
van het
ten Z. van St. Petersburg,
N. ^
g,
Ilmenmeer aan de Wolchow , 27 000 in w.
Modlin),^ vesting
Nowog eor
g
g Ji'éwsk(vroeger
van den len ran
rangg in het Poolscha gouvern.
Warg
schau
, aan de uitmondin
g van de Boeg in den
Weichsel 10 463
inw. vormt met Warschau,,
,
Iwangorod
en Brest-Litowsk den Poolschen
g
vestin vierhoek. N. werd 20 Aug. 1915 door
de Duitschers veroverd. — N.,
N. stad in het gouv.
g
Cherson in het Z. van Rusland , 12 000 inw.
stad in het gouvern.
Nowograd
Wolynskij,
g
9
Y
l^
WolhY nië, in het W. van Rusland,, ten W. van
Kiew, 20 500 inw.
in het Poolscha gouv.
ouv. WarNowominsk,
schau, 9300 inw. ; heette tot 1867 Minsk(z. a. .
Nowomoskowsk of Samar'
^^ stad in het gouv.
g
Jekaterinoslaw
, in het Z. van Rusland ten N.
van Jekaterinoslaw, 25 000 inw.
Noworadomsk of Radomsk, stad in het Poolschaouv.
Petrokow,, aan de Radanka (zijriv.
g
J
van de Warthe) ten Z. van Warschau 18
, 500 inw.
Noworossijsk,
1^ hoofdst. van het Russ.-Kaukas.
Zwarte-Zee-gouvern.
en havenst. , aan de N.-O.g
kust van de Zwarte Zee , 17 000 inw.
Nowosybkow, stad in het gouv. Tsjernigow,
in Klein-Rusland, ten N. van Tsjernigow,
J ^
44 000 inw.
ebied der
, hoofdst. van het g
Nowots'erkassk
1
Donsche Kozakken, in het Z.O.
van Rusland,
,
000 inw. ,
aan de AksajJ (arm van den Don),,
zetel van een aartsbisschopP,; museum.
Noyades(van het Fr. no er„verdrinken"),
de door Carrier(z. a.) te Nantes in 1793 bevolen massa-terechtstellingen
vanPpolitiekegeg
vangenen, die in de Loire verdronken werden.
volkeren roe in DarNuba's,^ naam van een volkerengroep
foer, Kordofan, Dongola, Sennar en in het
engere
eren zin),worden
Nubiérs in en
midd.-Ni'ldal
J
als een overgangsras tusschen de Neg ars en het Middell. Zee-ras. Aan hen verwant
zijn
J de Foelahs en de Foelbe's (z. a.); met dezen
tezamen vormen zij
J de Nubianin ruimeren zin
of het N.-Foelah-ras.
Nubië, van Assoean in het N. tot Khartoem
in het Z. en van de kusten van de Roode Zee
ache woestijn
tot in de LibY
J zich uitstrekkend
gebied,
door den Nijl,
P
J^ buiten het Nijl, besproeid
g
dal woestijn
woestij met vruchtbare oasen (dadels,
, sennabladeren). N. werd in de 6e eeuw
g
een zelfst. Christ. rijk
J^ in de 14e eeuw door de
Arabieren vernietigd,
g , in 1820 door de EgyptegYP
naren aan zich onderworpen
P , van 1882-1900
deel uitmakend van hét rijk van den
Mandi,
,

daarna wederom Egypt.
P
gYP en verdeeld in de prov.
Assoean (tot Egypte
behoorend) in het N. en
gYP
Wadihalfaouvern.
van den An
g
g lo-E
GYPt,
Soedan) in het Z.
Nuble,
^ Pprov. in het binnenland der republiek
P
Chili, 8823 K.M
Chili
2. 166 000 inw. ;, hoofdst. Chillan
K.M2.,
ten N.O. van de havenst. Conception.
P
Nucha, stad in het Russ.-Kauk. gouvern.
JelisawetPo1, aan den Z.-voet van den Kaukasuss, 28 000 inw.
eil. van de WashingNuka-Hiwa, het grootste
g
^
ton roe der Marquesasof Markiezen-eil., ,482
tongroep
q
K.M2.,, 1000 inw. ,; tot 1178 M. hoog.
g
gem. in N.-Brabant,
Nuland
, ten N.O. van
, g
Den Bosch station van de lijn
J Den Bosch—Ni'J
meen 1162 inw.
Nulp unt, het aanvangspunt van een schaalverdeelin
g, bijJ de thermometers van Réaumur
en Celsius het vriesP unt, bi'
J die van Fahrenheit
nulpunt van de tem320 F. lager; het absolute
P
de wet van
P eratuur is dat,,bij
J hetwelk volgens
g
Gay-Lussac
de anders in beweging
Ga
y
gg gzijnde
J gasmoleculen in rust zijn.
J
in Z.-Holland,
Numansdorp,
, in het Z.
g
p ^ gem.
van den Hoekschen Waard,, 4009 inw. ^; eindpunt
P
van de stoomtram Rotterdam—N. ;, overzetveer
naar Zijpe
e (Zierikzee) en Willemstad Roosendaal).
Numantia, stad van het Celtiberische volk der
Arevaci in het oude SPanJ,
e aan den Durius
(Duero),bij
Garray(Soria),werd
g
J het tegenw.
Y
na een belegering
g g van 15 mnd. in 133 v. Chr.
veroverd en verwoest
door Scipio
den Jongere
p
9

Numantische Qorlog).
9
de sage
Numa Pompilius,
ge de 2e ko^ volgens
g
p

Chr. gaf wijze
wijz
ving
, 715-672 v. Chr.,
a van Rome,
wetten, hem ingegeven door de nimf Egeria.
9
Numeri(Lat. =„getallen"),het 4e boek
van Mozes heet zoo, omdat het met een telling
van het volk begint.
a
koninkrij in N. Numidië,^ in de Oudheid een koninkrijk
Algerije. Massi, oorspr.
P ong.
a
g het tegen.
niece vereende
g in 201 v. Chr. de Numidiërs tot
één rijk
b ,tegenw.
g
PP Regius,
PP (Hippo
J met Hippo
Sebus en later Cirtategenw.
Constantine) tot
a
hoofdstad. Na den slag
J Tapsu
Ta sus (46 v. Chr.)
g bij
N. een Rom.rovincie.
P
Nuneaton, N. and Chilvers Cotton, stad in
hetraafsch.
Warwick,, in het W. van Engeg
g
land Z. W. van Birmingham)
, 37 000 inw.
g
Nunen-Gerwen-en-Nederwetten,gem. in N.Brabant ten N.O. van Eindhoven ; 2572 inw.
dorpen,
omvat de bovengenoemde
doren verder het
g
dorp
en de buurt Vaarle.
P Opwetten
P
N. van RoerN u n he m. g em. in Limburg,
g^
mond, aan de Neer,, 279 inw.
gem. Ermelo in het N.
Nuns
eet dorp
Nunspeet,
P in de
^
van Gelderland,
P
, villa-dorp
P aan de spoorlijn
J
HarderwiJ k—Zwolle en aan de tramlijn
Jj N.-Elburg—Hattem.
( z..
vroe legaat
Nuntius,
ntius
9
^ Ppauselijk
^ vroeg.
J ^zant;
nuntiatuur ambt en zetel van een N. na de

NUNTIUS—NYX.
Hervorming
g ten dienste der Contra-Reformatie
ingesteld, het eerst te Weenen, Keulen, Luzern
en Brussel. De N. was de vertegenwoordiger van
denro
P aus als geestelijk
^
J rechter en voor de P Paganda; in 1622 werden de N. dan ook onder
de Con
idegesteld.,
fide
g re
9 atio depropaganda
zijn de N. de diplomatieke
Tegenw. zijn
ver enP
woordig ers van den paus
als gezanten
van den
P
g
eersten rang
g (te Weenen,> Madrid,> Lissabon) of
van den tweeden rang
g (te Brussel,^ Munchen en
Rio de Janeiro). De gezanten in Argentinië,
Luxemburg
g en in ons land voeren den titel van
internuntius. In de Z.-Am. republieken
zijn
zij er
P
nogverschillende met den titel van Apostolisch
p
zijn behalve met hun diplomadelegaat.
dele g
Deze zijn
P
tieke zending
g tevens belast met een geestelijke
J
g
zending
van de kerkprovincie.
ncie
g ten opzichte
P
P
bouwwerken
Nurhags,
9, op
P vestingengelijkende
g
op
tijd
P Sardinië^ uit den vóór-Rom. tijd.
vlek in Bohemen, nabijJ Praag,
g^
inw.
van den hemel, de moeder
Nut,, Egypt.
gYP godin
g
van Osiris en Set, van Isis en Nepht^ s. De
Grieken stelden haargelijk met Rhea.
aardas,
Nutatie of schommelinger
g
, de Per iodieke verandering
^ vandeaar dg in de richting
as veroorzaakt door de wijziging
J g g van de aantrekkin
e latten
P den afgP
g skracht der maan op
aardbol^ tengevolge van de beweging
g gder knoon in de maan-baan. Het verlengde van de
Pe^
aardas beschrijftdaarbijJ in 182/33J
jaar aan den
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hemel een kleine ellips,
P> waarvan de assen 18 >4
en 13,7
bedragen.
^ boogseconde
g
^
N uthgem. in het Z. van Limburg,aan de
spoorlijn
P
J Heerlen--Sittard 1665 inw.
Nux Vomica. Zie Braaknoot.
of N^ 'ansa in Centr.-Afrika een woord
Nyanza
Y
voor meer" bijv. Albert Victoria-N., enz.
Nyassa,
, meer in 0.-Afrika^ 464 M. boven de
Y
zee,> 26 500 K.M 2.> door hooge
Lig bergketens
g
vingstoneg
eb.^ Beja
omringd,
J en Oesafa-geb.)
g
g,
tot 785 M. diep,
het grootste
deel behooP^
g
rend tot het Br.-Centr: Afrika- Protectoraat rvoor
het kleinere tot D.-O.-Afrika en Port.-O.-Afr.
in 1869 door Livin9stone ontdekt.
NYire
9Yhaza, hoofdst. van het Hong.
g oomitaat
Szabolcs
J ten N. van Debreczin,? 38 000 inw. ;
zoutmeertjes.
J
N Yp
m hen waren in de Gr. mythologie vrou weli'ke
natuurgodheden
van lageren rang,
J
g
^^
in de zee woonden zee-N.: de Oceanides en de
Nereiden) of in bronnen en beken Na 7'ader ,
op deg
bergen (Oreaden) en op
P weiden, in dalen,>
wouden en boomen Draden
Hamadr
en .
y
y ad
Zie Nivelles.
Nyvel.
Y
N
de Gr. mythologie de
Y x (Lat. Nox),^
godin van den nacht, volgens Hesiodus de dochter van Chaos en zuster van Erebos(z. a.),dien
zij
9baarde. Zij
J Aether en Remera (Dag)
J wordt
voorgesteld
gevleugeld,
rijden met een
g
g ^ of wel rijdend
^
tweespan
in een zwart of met sterren bezaaid
P
g ewaad.

J

Oporto.
Het letter0,, de 15e letter van ons alphabet.
P
teeken is ontleend aan het Phoenicische a1Phabet waarin het ain„oog" heette. 0 is het scheiig teeken voor het element oxygenium
kund ^,
Yg
zuurstof . 0', voor Iersche familienamen, beteekent zooveel als zoon van".
een na het grootste, doch
Oahoe,
, Owahoe,^op
P
K.M2.,
het belangrijkste
der Sandwich-eil. 1554 K.M2.
gJ
Kaala 1228
59 000 inw. ; vulkanische bergketens
g
M. aan de haven 0. de hoofdst. Honoloeloe.
Shropshire,
Oakengates,
P
^
^ stad in het graafsch.
9
in het W. van Engeland,
> 12 000 inw. >• steenkoolg
en ijzermijnen.
J
J
Oakland, stad in den staat Californië in het
N.W. van de Ver. Staten, aan de baai van
San Francisco en tegenover deze stad, 147 000
geteisterd.
inw.; in 1906 door een aardbeving
gg
t.^ Kopt.
Oasen oud-E
P Oeah, Ar. Wah),>
vruchtbare en bewoondelekken
in woestijnen,
P
inz. in N.-Afrika; deels zijn
J het rivierdalen,
deels bekkenvormige
g laagten, waarin een beek
samenstroomt of bronnen o A loopt,
P^ regenwater
g
wellen.
het Z. van Mexico,
Oaxaca 0a 'aca staat in
,
aan den Grooten Oceaan, 91 664 K.M2., 1 041 000
inw. (meerendeels Mestiezen en Indianen); de
hoofdst. 0. telt 37 000 inw.
Ob of Ob i, de voornaamste riv. van W.-Siberië,
ontstaat nabij
uit de vereen^g
in
^
J het Altai-geb.
FJ

van de 134a en de Katoenja, is 268& K.M. la
mondt uit in de Ob-boezem van de N. IJszee,
is bevaarbaar tot Bi'sk
J • met de Jenissei verbonden door een kanaal, de voornaamste zijriv.
is
J
de Irt YJ^
s • • stroomgebied
der 0. 2a 9 mill. K.M2.
g
Obadja
1 (Hebr. knecht van Jahwe"> de vierde
van de z.g. Kleine Profeten"; het boek 0.
bevat heftige
heftigetegen
bedreigingen teen de Edamieten ,
die Jeruzalem mee hadden helpen
P belegeren.
^
gem. in Limburg,
Obbich en Pa ppenhoven,
^ g
g^ ten
N.W. van Sittard, langs
r 1049 inw.
g de Maas,
Obdam,gem. in N.-Holland aan den spoorwe
g Alkmaar—Hoorn, 1186 inw.
Obeïd El, (Lobed, Lobeit hoofdpl
hoofd 1. van de
Kordofan in den Egypt.
P
gYP Soedan ten Z.W.
van Khartoem, 7000(voorheen tot 40 000) inw.;
bi' 0. werden 3 en 4 Nov. 1883 de
handel; bij
Egypt.
onder Hicks Pasja
P
TYP troepen
^ vernietigd
door den Mandi.
Obelisk, hooge, smalle, vierkante, naar boven
dunner wordende en in een afz. spits
py ramiP
dion uitloopende
zuil vangraniet,
zandsteen
P
> zandsteen,
g
ijzer,
Egypte
J ^ enz. (fig.
g 1031). Inz. in het oude E
kwamen zij
zij stonden paarsgewijze
J veel voor;^zij
P
g J
voor den ingang
en waren met
g g der tempels
P
hiërog 1YPhen bedekt. Meestal waren het monolithen, d. w. z. bestonden zij
J uit één stuk steen.
De Romeinen hebben er veel naar Romeeg
bracht en te Paris prijkt sinds 1831 op
P de

OBELISK—d:BSTRíJCTIE.
Place de la Concorde de 0. van Luxor, die nit
den tijd
J van Sesostris(z. a.) Odagteekent en door
Frankrijk werd geschonken.
Mehemed-Ali aan Frankrijk
g
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done orden zoo: bijv. de 0. der H. Francisca,
in 1433 te Romeesticht,
uitsluitend voor adelg
e
like
J en vorstelijke
J dam s, die in de wereld
leve de O. van den H. Ambrosius in 1578
door Carlo Borromeus ^estichte vereeniging
gg van
wereldlijke
ingesteld;
Ppriesters,
^ in 1848 opnieuw
J
P
de 0. der H. Maagd
9 Maria Maristen, in 1816
gesticlht^ nu vooral als missionarissen werkzaam.
het Russ. gouvern.
Obo^
j á n, stad in^
g Koersk,
s,
ten L. van de stad Koersk, 12 000 inw.
in de Golf
Obo haven . in de Tadsjoerabaai
J
van Aden, in de Fr. kolonie Cate des Somalis
et Dépendances,
zijnlig Pe^ ong.
g 1000 inw. ^• door zijn
van gewicht;
militair-,> ma ^ ing is 0. politiek
P
g
rine- en handelsstation. In 1855 door Frankrijk
J
.aangekoekt, in 1881 bezet.
Obolos oud-Gr. zilveren of koperen munt
un
i 6van een drachme = 71/22cent Nederlands ^^
h•
nieuw-Gr. bronzen munt = 5 le
P ta = 21/22cent.
Obrenowits'
1 Servisch vorstengeslacht, volgens
g
den naam afstammend van den landman Obren.
Diens stiefzoon Milosj,
geb. in 1780,^ ondere g
scheidde zich vanaf 1804 in de oorlogen
g tegen
g
de Turken en werd in 1816 door den sultan
erkend als vorst van Servië. Hij regeerde
re geerde despoPotisch en moest in Juni 1839 afstand doen. Zijn
zoon en opvolger Milan 0. II stierf reeds 8 Juli
1839;^
zijn tweede zoon Michaël 0. III moest in
zijn
1842 wijken
voor vorst Karaqeor
a.),
J
^ (z. a.
9 ewits'
na wiens val Milos' 0. 1 23 Dec. 1858 weder
tot vorst werd uitgeroepen. Deze stierf 26 Sept.
P
Zijn zoon en opvolger, de reeds genoemde
1860. Zijn
g
Michaël 0. III werd 10 Juni vermoord. HijJ werd
opgevolgd door zij
zijn neef Milan 0. IV(zie Milan
deze door zijn
J zoon. Alexander(z. a. ,met
wien heteslacht
0. in 1903 uitstierf.
g
O'Brien, William, Eng.parlementslid,
lid vvan
g
de Iersche nationalearti'
P J,geb.
g 2 Oct. 1852
te Mallowraafsch.
Cork),^
herhaaldelij
herhaaldelijk
g
nisstraf veroordeeld wegens
het aan g ^
g ens
sporen tot gewelddadigverzet tegen Engeland,
vluchtte in 1890 naar Amerika, behoorde tot de
tegenstanders van Parnell(z. a.^ vertegenwoortegenstanders
digde van 1892-95 en opnieuw
vanaf 1900 de
P
stad Cork in. het Lagerhuis; est.
g 23 Mei 1905
te Londen.
Obsidiaan of 9laslava natuurlijk,
J, vulkanisch
glas, ontstaan door. snelle afkoeling
van gesmolten massa's, inz. van die, welke veel kiezelzuur
bevatten;
fluweelzwart of bruin, zeldengrijs
>
ofroep
^vormt afz. stroomen en afzettingen,
g
g ,
ook wel het oppervlak
van lavastroomen (Li paAP
pa
rische eil., IJsland Teneriffe, Nieuw-Zeeland).
Puimsteen is een schuimachti nge vorm van 0.
In het steentijdperk
werd 0. gebruikt voor pijlJPeg
PJ
punten,> messen,>spiegels,
o. m. voor
P
P ^ > enz. tegenw.
g
sieraden.
Obstructie noemt men in de verte genwoordin
^ ende lichamen het belemmeren van den goeden.
g
gang
of on ng eour g
g van zaken door geoorloofde
^
loofde middelen. Tot de eerste kunnen o. m.
behooren het houden van buitengewoon
lange
g
g

=

pe

1031. Obelisken te Karnak.

Oberammergau,
9 ^ dorp
P in het Z. van Beieren,
ten Z.W. van Munchen in het reg.-distr.
reg.-distr Oberbayern,
ern aan de Ammer, 1900 inw. • houtsnijwerk.
houtsnijwerk
zijn
(de
J
J de sinds 1634 om de 10 jaar
laatste maal in 1910) door de inwoners vertoondeassier
uit de geP Pelen (voorstellingen
^
schiedenis van het lijde
lijden van Jezus).
p^
Y ern. Zie Opper-Beieren.
Oberhausen in Rheinland stad in het reg.g
distr.. Düsseldorf van de Pruis. Rijnprov.,
aan
JP
de Ruhr, 90 000 inw.; hoogovens, staal-, ijzer-,
blik- en zinkfabriekenorc
ene glasfabriek
e
ab ek
P lein^
.steenkolenmijnen.
J
Oberland of Berner Oberland. Zie op
P Bern.
Oberon(van het Fr. Auberon volgens sage
e
de koning der Elfen; de naam komt het eerst
voor in het oud-Fr.edicht
Huon de Borg
diaax" uit het einde der 12e eeuw; speelt
P^ een
hoofdrol in Shakespeare's
p
» Zomernachtsdroom"
en in Wielands epos
Oberon"
> waarnaar de
P
»
tekst van Webers opera
bewerkt is. 0. is de
P
gemaal
smaal van de Elfenkoningin
Titania.
g
Obi- of Ombi-eilanden,
eil.-roe in Ned.-O. ^ eil.-groep
Indië ten Z. van Batjan, in de. Molukken behooren tot het gouvern. Ternate; bergachtig (tot
1000 M.
sago, wilde muskaatnoten, damar,
rotan;relvisscheri'.
Op het grootste
eil. Groot^PaJ P
^
Ombi ligt
g de haven P1. Lawoet.
Oblaten(Lat. oblati, oblatae) heetten vroeger
eg'
in de kloosters : 1) de reeds als kinderen door
hun ouders aan het kloosterewi'den
g Jkloosterkinderen), 2) de leekebroeders en -zusters in
de kloosters, 3) de lieden, die zich aan enkele
lichtere regels
onderwierpen
en als gunst
het
g
P
g
ordeskleed mochten drageng
(tegenw. alleen nogg
maar het scaPulier . Verder heetten verschei-

P

J
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redevoerin
g,en het indienen van een massa
amendementen en sub-amendementen, het verlaben der zitting
g om het nemen van een besluit
onmogelijk
:
g
g J te maken enz. •; tot de ongeoorloofde
het door rumoer maken storen der beraadslapersoon aan
g i^ of beletten dat een bepaald
P P
het woord komt, enz. Inz. de Oostenri'ksche
J
volksvertegenwoordiging
is berucht om de 0.,
g
bg
welke er vaakevoerd
wordt.
g
Occident, het Westen, het Avondland, tijdens
het Rom. rijk
J de landen ten W. van Rome ; de
landen ten 0. van deze stad noemde men Orient
of Morgenland.
g
Occultisme,^ occulte ofggeheime 'wetenschappen,
p^
die wetenschappen,
PP ^ welke zich bezig
g houden
met de studie der nog
d. w. z. der
g
g verborgen,
wetenscha PP J
wetenschappelijk
nog
g onverklaarde verschinse
J',
les als : magnetisme,
, clairvoyance,
Y
^
^ hypnotisme,
YP
clairaudience,
> enz. De
> dubbel-ik,
^ telepathie,
P
wetenschap heeft het 0. benaameheime"
»gP
houden uit de oude tijden,
toen inz. in het
J
Oosten slechts enkele ingewijden het leerden beoefenen. Tegenw. is het in zooverre nog
g»geheim" dat derooie
massa en vooral de mateg
rialistische z.g.
P het 0.
g » officieele" wetenschap
verwerpt
zijn
P en weigert
^
J toch vaak niet onwetenscha
eliJ'ke onderzoekingsmethodes
en uitg
PP
komsten te controleeren. Inrooie
trekken kan
g
men het 0. verdeeles in een natuurwetenschapP
en een
PelïJ ke en zielkundige,
g^ een spiritistische
P
richting. Waar het
theosofische en mystieke
richting
Y
zich maar moeilijk
) meer kan handhaven zal het 0. stellig in de naaste toekomst
eenrooie
rolgaan
spelen in de ontwikkelt
g
g Pe
^s^ a^ van het menscheliJ k denken,
1 inz. in die
kringen,
kerkgeloof
g
g , waar men het dogmatische
^
niet wil aanvaarden.
grootewereldzee
Oceaan(Gr.),
Pr. de roote
der Ouden(zie Oceanus), nu in drie deelen verdeeld: den Atlantischen, den Grooten en den
Indischen Oceaan.
zin),
Oceanië(ook wel Pol nesië in ruimeren
,
dezamenli'ke
J,in den Grooten Oceaan gel e^
ong.
gen,eilanden,
verstrooide eil.-groepen en eilanden g
11/4^
11
mill. K.M 2., met 23/44mill. inw.; deels berggacht'^^ deels van vulkanischen oorsprong
P g en
vruchtbaar, deels koraalriffen (atollen). Naar
de bewoners onderscheidt men drie deelen : 1)
Melanesië : Nieuw-Guinea, Louisiade-, Bismarckarchipel,
> N. HebriPe > Salomons-, Santa-Cruz-eil.
den met Banks-eil.
P ^ Lo
^ Toekopia-,
Yalt
Y - en
NieuwFidsji-eil.
en N.-Caledonië;^ 2) Polynesië
: NiY
]
Zeeland. Tonga-, Samoa-, Hervey-eil., GezelschaPs- met Toeboeai-eil., Toeamotoe-,> Marqueq ue
sas- en Sandwichs-eil. • 3) Micronesië : het N.W.
en tot de Phivan den Gr. Oceaan tot Japan
P
liPPJ
i'nen (Magelhaens-arch., Marianen,> Carolinen met Palaver-eil., Marshall-, Gilbert- en
Ellice-eil.). Vooral derootere
W. eil. bezitten
g
zij
de kokospalmen
zijn er
een eigenaardige
P
^
g flora;
planten zijn
zij
verbreid ; • verdere nuttige
algemeen
g
gP
(knolvormige
b),
broodboom, deams
o
Y

de sagopalm, de tarokknollen,
enz.> • ook de
>
meest 0. dicht aan Amerika grenzende eil. bezitten een Ind.landen
roei.
Evenzoo is het
P
g
waarin echter
gesteld met de dierenwereld,
^
g
behalve de vleermuizen, de landzoog dieren ontbreken ;• op
P Nieuw-Guinea varkens en buideldieren ; talrijker
zijn
zijn de vogelsoorten
(paradijsP
g
J
J
voel
g ^ casuaris) ;; van insecten komen inz. de
vlinders in veel soorten voor. De oerbevolking
van Melanesië zijn
en MeP
J de donkere Papoea's
lanesiërs in engeren
zin ;• in Polynesië
over^
Y
heeracht een lichtgekleurd
ras;
^ de bijna
ge
g
Jjna uitgestorven Micronesiërs komen de Tagals nabij.
teenw.
in het bezit van EuroGeheel 0. istegenw
g
mogendheden
en van de Ver. Staten.
P
g
Oceanus(Gr. Okeanos volgens de oudste Gr.
opvatting
heele aarde omvate
g,
P
g een machtige,
tende stroom, de eerste oorsprong
g aller dingen,
g ,
ook deroden
;• zoon van Uranus en van Gaea,,
gemalin van T heth
s, vader van een talrijke
y
J
schaar (3000) dochters, de Oceanides (zie ook
op
P Ny
Jm
phen .
in Schotland,
Ochill Hills,
^ vanaf
^ bergketen
g
Stirling totY>
aan de Firth of Ta bevat zilver,>
koper
Pen ijzererts, in den Ben Cleuch 720 M. hg.
Ochotsk, havenst. in het Russ.-Siber. Kustgebied,
^ aan de monding
^ van de Ochota (400
g
K.M. in de Zee van 0., >300 inw. • vroeger
g een
pelshandel.
druk centrum van visscherf' enP
Ochotsk Zee van,, ook Toen9oesische of LaOchotsk,
moetische Zee
, zeeboezem van den Gr. Oceaan
tusschen Kamtsjatka, de Koerilen, Jesso, Sachalien en het vasteland van Azië, 1 507 610 K.M2.,
1270 M.
gemidd.
gemidd. diepte
P
Ochrida T. Ochri stad in het Z.W. van
Servië, aan het Meer van 0.(277 K.M2., tot
• sinds 1913 Serv.,
268 M. diep), 000 inw.
,
daarvoor T.
O'Connell, Daniël Iersch volksleider
,geb. 6
Kerry,
Aug. 1775 te Carhen in het graafsch.
^ Y,
werd in 1798 advocaat te Dublin, werkte voor
de staatkundige
^ vrijmaking
J
g der Katholieken
de agikwam in 1830 in het Lagerhuis, begon
g
van de
tatie voor de herroeping
p
P ^ (Repeal)
unie tusschen Ierland en Engeland,
leg
legislatieve
werd 30 Mei 1844 veroordeeld tot een jaar
vang enisstraf welk vonnis later door het Hoogest. 15 Mei 1847 te
oerhuis vernietigd
^g
g werd;
Genua.
een der
Octavia,, zuster van keizer Augustus,
9
edelste vrouwen van Rome, eerst (50-40 v.
met C. Martellus huwde 40 v.
Chr.) gehuwd
g
Chr. met den triumvir Marcus Antonius
, die
gest.
haar verstiet om der wille van Cleopatra,
,g
p
gemalin van keizer Nero die
11 v. Chr. -- 0.
^g
van zijn
zij minhaar in 62 n. Chr. op
g
e aandringen
Popp
aea Sabina uit den weg
g liet ruimen.
Octavianus. Zie Augustus.
9
de Romeinen de achtste,^ bij
October,^ bij
J ons
J
naar het Lat.
de tiende maand van het jaar,
]
octo(acht).
Od, naam van een door Karel van Reichen-
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back ontdekte, tusschen electriciteit, m netisme> warmte en licht staande kracht, waaruit hijJ
een reeks van verschijnselen
verklaart,1 welke
J
alleen door de z.g.
waargeP
g sensitieve personen
nomen kunnen worden; het 0. openbaart
zich
P
als een lichtverschijnsel.
J
kamermeisje",
Odaliske(van T. odalyk , „kamermeisje"),
naam van een blanke slavin in een Oosterschen
harem;^^
gewone naam voor de dienstmaagden
in
g
den harem van den sultan, uit wier midden deze
zeven kadinen of wettige
a vrouwen kiest.
Odd-Fellows,^ De Orde der(Eng.
p
^ Independent
Order fof0.-F.,
0.-F.„onafhankelijke
er won
»
J ke orde der
verspreide,
op de vrijderli'ke
J
P
^P
^
J gezellen"),
g
metselara'
gelijkende,
z.g. geheime orde, inz. in
JIJ
^^^
En eland en Amerika,^ ook in vele Europ.
Engeland
P landen (in ons land o. a.); oorspr.
P omstr. 1760
te Londenesticht
tot genoegen
g
g
a der leden, ^sinds
haar reorganisatie
in 1817 gewijd
^
g J aan ondergheid en zedelijke
vorweldadigheid
li^
en steun, ^weldadi
J
ming der leden; den Katholieken wordt door
lid-zij der Orde
hun kerkelijke
overheid het lid-zijn
J

Odelstingg delsthin 9, een van de twee lichaStortingg (z. a.)
men waaruit het Noorweegsche
Stortin
g
bestaat.
Odenbur Hongaarsch Sopron, hoofdst. van
et W.
W van Hongarije
het comitaat 0. ^ in het
^ J (3111
K.M2. 283 000 inw.),niet ver van het Neusiedler Meer, 34 000 inw.
stad in het reg.-distr.
Di sselOdenkirehen
g
^
dorf in de Pruis. Rijnprov., aan
de Niers,
>
20 000 inw.
Odense, hoofdst. van het Deensche eel. Funen
met de 0.-f?'ord verbonden door het 0.-kanaal
(8 K.M. lang), de g,
0.-Aa (60 K.M. lang),
42 000 inw., ; domkerk (in 1300 gebouwd,
^ met
ge
koningsgraven).
Odenwald,geb. in Hessen, Baden en Beieren,
tusschen Main en Neckar, 70 K.M. lg., 40 a 45
K.M. br., uit drie bergreeksen
bestaand ; hooggg
steunt
P in het Z. de Katzenbuckel (626 M.)
bij
J Eberbach.
Oder, een der voorn. rev. van Duitschland
onesP
r. in het Oder geb. in Moravië, vormt 28
K.M. ver derens
g tusschen Duitschland en
Oostenrijk, stroomt door Silezië, Brandenburg,
stroomt in het Pommersche Haff en mondt vandaar door 3 armen Dievenoor Swine en Peene,
welke de eel. Wollin en Usedom omsluiten) in de
K.M.,stroomgebied
Oostzee uit. Lengte
^
g 907 K.M.
118 611 (112 000) K.M 2. Door tal van kanalen
staat de 0. met Havel en Spree ing,
verbinding,
door Netze en Brahe met de Weichsel.
Oderfurt, tot 1902 Priwozgeheeten, stad in
het N.O. van Moravië aan de Oder en de
Ostrowitza 16 000 inw.
Odessa, zeehaven en handelsst. in het Russ.
gouvern. Cherson aan de Zwarte Zee, zetel van
den bevelhebber van het militaire distr. 0. en
1864);
van een aartsbisschop;
p> universiteit (sinds 1864
vormt met de omstreken het stadhouderschap
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0. (463 K.M 2. 479 000 inw.); 6 zeehavens, uitvoer inz.raap
en invoer aarl.
100 mill. roebel.
g
^'
Odijk
1 ! l;gem. in Utrecht ten Z.O. van de
stad Utrecht aan den Krommen Rijn, 449 inw.
Odin Odkin, D. Wodan of W uotan opperste
PP
od in de mythologie der N.-Germ. volken,,
stamvader der Asen, gemaal van Fri
a,god
99
g
van den oorlog
^ en de overwinnin og, van den
wind en van de dooden, heer van het Walhalla
enod
^ der dichtkunst, ,hijJwoonde in Asgard;
zijn raven .Hugi
Hu in(Gedachte) en Munin Heriniederen dag
g vlogen
8^
^g naar de aarde en
brachten hem bericht. HijJ bezat het achtvoetige
g
aard Sleipnir,
den speer
en den ring
Gungnir
p
9
P
g
Draupnir.
p
Odo (Budo), graaf van Parijs, hertog van
Francië, werd wegens zijn roemvolle verdedigin
g der stad tegen de Noormannen in 886 tot
koning
wijke
^ uitgeroepen, moest echter later wijken
den Karolinger
g Karel den Eenvoudige; g edurende den strijd
g hem stierf 0. 1 Jan. 898.
J teen
Odoacer, een aanvoerder van in Rom. dienst
staande Germ. hulptroepen, een Heruler, dwongg
in 476 Romulus Augustulus
afstand te doen van
9
de keizerswaardigheid,
zijnleger
g
g
^ liet zich door zijn
uitroePeng
tot koning van Italië werd door het
Byzantijnsche
Hof erkend als Rom. patriciër.
Y
P
J
Na een 14-jarige
voorspoedige re eerins moest
J gregeering
hij
tege de
P delven tegen
J in 3 slagen
^ het onderspit
onder Theoderik(z. a.),verdedigde
g
zich nog
in Ravenna,^ moest in het begin
g 3 jaar
J
g
van 493 de stad overgeven en werd
kort daarop
P
door den overwinnaar, of op
P diens bevel,^ bi'J
eengastmaal vermoord.
O'Donnell, oude Iersche familie, wier leden
zich na den slag
aan de Boyne (10 Juli 1690)
^
in Oostenrijk
anJ•e vestigden.
Oostenrijk en in SP
Don Leo^
g van Tetuan,
p oldo0.,0.graaf van Lucena,^ hertog
tegen
zoon van den Sp.
generaal
0., die te
gen Napo-.
P g
a
leon I streed,g
geb. 12 Jan. 1809 te Sta. Cruz
op
P Teneriffe, streed vanaf 1833 met succes
tegen de Carlisten, was van 1844-48ouvern.
g
van Cuba, stelde zich 28 Junu 1854 aan het
hoofd van een milit. opstand,
was van 14 Juli—
P
12 Oct. 1856 en in 1858 opnieuw
eerste min.,
P
voerde in 1859 het opperbevel g
in den oorlog
teen
g Marokko veroverde 4 Febr. 1860 het
i Tetuan, nam in 1863 ontvijandeliJjke
kamp
bij
P J
J
van 1865-66
-- voor de 3e maal min.slag,
g^
st. 5 Nov. 1867 te Biarritz.
res.^^
•
P
gem. in het 0. van Drente 11074
Odoorn
,g
inw. bestaat uit de dorpen
0. en Zandberg,
Peg,
buurten Odoornerveen, Valthe Exlo Exloërveen en Valtherveen • hunebedden. — Valthe en
Exlo zijn
P
J stations van den N.-0. Loc.-Spoor.
m IndiaOdsjibwe's
Odsjibwe's .of Chi^pewa yere N.-Am.
de N. Al
nenstamon .s 32 000 zielen),,
^ on• zij
zij wonen in' het bekken van
kins behoorende;
het Bovenmeer (Lake Superior).
Uly xes,
eigenlik
(Lat. Ulysses,
Odysseus
y
J J
Y
hoofdfiguur uit de sage van den Tro'aanschen
J
Oorlog
van Homerus. 0.
g
g en van de gedichten
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emaal
gemaal van Penewas de zoon van Laertes,
lo e de vader van Telemachus, de koning van
g krijgsheld
Ithaka7 een dapper,
behendig
Jg
PP 7 sluw en behendi
voor Troje;
zijn tien jaar
lange
g zwerftocht na
J 7zijn
J
zij
den val van Troje,
J7 zijn
zijn thuiskomst en zijn
opPde 100 vrijers,
overwinning
g
J 7die gedurende
zijn
het zijn
zijn vrouw lastiggg
gemaakt
J afwezigheid
^
hadden leveren de stof voor Homerus' Odyssee.
hadden,
Y
Voor zijn
F T els9onus.
J dood,^ zie op
eigenlijk Hiiss,
en
Johannes,
Oecolampadius,
p
^9
Zwits. Hervormer,7 geb.
1482 te Weinsberg,
g7
g
in 1516riester
te Bazel,
hij Erasmus
P
7 waar hij
hielp
g van het N.-Test.
7 in
F bij
J de bewerking
ging
1518 was hij
ghijJ .daar
J te Augsburg,in 1520g
in een klooster. Luthers werken deden hem
diens zijdekiezen en vanaf 1522 arbeidde hijJ
alsredikant
en hoogleeraar
voor de Hervorg
P
ming te Bazel (in 1531 ook te Ulm • in den
strijd
hij Zwingli's
9
J over het Avondmaal koos hij
gest. 24 Nov. 1531 te Bazel.
Parti'
J^•g
gem. in de Belg.
W.-VlaandeOedelem
^ g
g prov.
P
ren7 ten Z.O. van Brugge,
gg 7 5233 inw.
em.
gem.in het 0. van N.Oedenrode,
Brabant7 5131 inw.7 omvat het vlek St. 0. (ten
dorp
N. van Eindhoven, aan den
Dommel),
P
7
011and,
7 ggedeelten van de dorpen
Pe Eerde en
Gemonde en een aantal buurten.
Oedipus, zoon van Laius,
^ koning
^ van Thebe,s
grond van een orakel
en van locaste, werd op
Pg
dat hijJ zijn
zijn vader zou dooden en met zijn
moeder huwen,
? te vondeling
^ gelegd,
g g 7 dochgered en te Corinthe opP
gevoed,
weg
7doodde
Popg
naar Thebe, zonder het
te vermoeden, zijn vader, loste het raadsel
(z. a.)
van de Sphinx
p
oPen verwierf als belooning de hand van
de koningin-weduwe,
7
g
zijn
J moeder. ZijJ schonk
hem 2 zonen : Eteocles
en Poly nices, en 2
1032. Oedipus en
dochters: Antigone
en
9
de Sphinx.
1 smene. Toen eenpest
te Thebe herschte en het orakel te Delphi
geP ^
raad leed
dit dat de plaag
P g
g werd,7 verkondigde
^
niet zou ophouden
7 vooraleer de moordenaar
P
was;
was; de grijze
van Laius uit Thebe verwijderd
gJ
J
dat 0. de
waarze
waarzeggerer Tiresias verkondigde
g
moordenaar zijns
vaders en de echtgenoot van
J
zijn
P ^
F l ocaste zich ophing
7 waarop
J moeder was,
uitstak. HijJ werd uit Thebe
en 0. zich de oogen
g
verdreven en trok,
door zijn dochter
7 geleid
gJ
hij
Antigone,
Antig
oné als bedelaar het land door,
7 tot hij
in Attica7 waar T heseus toen regeerde
7 in het
g
gewijde
bosch der Eumeniden(Wraakgodinnen)
g
J
g
rust vond en stierf.
Oef 7a,ggouvern. in het Z.O. van Rusland,7 tot
de Oeralgouvern.
behoorend,
g
7 tusschen den Z.
Oeral en den Obts'tsti'
J J Syrt,
Y 7122 018 K.M2. 7

2 891 000 inw. /
w.o.
Basjki
66 % Bas'kirs
rs, Tartaren,1
Mesjtsjerjaken
enz. -- De hoofdst. 0.,
JJ J
^ 0. van
Kazan7 aan de uitmonding
g van de riv. 0. in
de Bjelaja
van de Kama),7
van een
J J (zijriv.
J
bisschop6
P7 000 inw. • 7stoomb.diensten n. Kazan.
N.-Brabant, aan de Maas,7
Oef f eltgem. in7
tegenover
Genne
P7 1305 inw.
^
Oeganda,
9
P
7 Negerrijkonder Eng.g protectoraat
W. deel van het Oeganda-protectoraat, z.7
a.
in Aequatoriaal
0.-Afrika,
7 ten N.W. van het
q
Victoria-Nyanza,
7 13 300 K.M 2.7 3 a 500 000 inw. 7
Y
riv. Nijl,
J7 Katonga
^ en Kagera Alexandra-Nijl
J7
bewoond door Baganda's
of W 9a anda's een
9
Bantoestam, die zich
met landbouw,jacht,7
J
scheepsbouw,
P
7Ppottenbakkerij
J en mandenvlechten
bezighoudt
en voor omstr. de helft tot het
g
Christendom bekeerd is. De hoofdst. was vroeger
Roebaga,
n7 thans Mengo
P
g Kapala.
Oeganda-lijn,
in Br.-0.-Afrika,,
Oe
P
J
17 smalspoorlijn
van Kilindini bijJ
aan den Ind. Oceaan
naar Port-Florence (936 K.M.), aan den 0.oever van het Victoria-Nyanza; voortzetting
^ der
lijn
in voorbereiding.
J naar Oeganda
^
g
Oeanda - Protectoraat
Oeganda
Protectoraat, Eng.
in
g protectoraat
P
0.-Afrika
0.-Afrika, 231
K.M2.7 2 843 000 inw.;7 zetel
van den Eng. commissaris : Entebbe7 • het 0.-P.
is sinds 1896 ontstaan door vergrooting
g
g naar
het N. en het 0. van het oorspr.
P (1894) tot
Oeganda
Oeganda
beperkte protectoraat.
Pe
P
de in Oegrië
Oe9 rische volken,
(op
o
^ oorspr.
P
^
de 0. hellingg van den Oeral) wonende stammen
der Ostjaken,
en Mag
Magyaren;
g
aren; tegenw.
7 Wogoelen
J
g
zooveel als Oegrisch-Finsche
of Oeralsche volken.
g
Oegstgeest,g em. in Z.-Holland,
7 ten N. van
enrenzend
aan Leiden, 5310 inw. Tot de gem.
g
g
behooren het dorp
P 0. en de buurten Hoog eMorsch)Lage-Morsch,
aren
en de M^
7Poelgeest
oe
dijk.
0. ligt
J
^ aan de tram Leiden—Katwijk
J en
de stoomtram Leiden—Haarlem.
Ossenoo
" in de bouwkunst,7
Oeil-de-boeuf
g 7
inz. in den barokstijl
J^een ronde
deuof ovale opening
oven
Pengboven
ren vensters,
7 als dakvenster,7
enz. In de antichambre van
hetleis
Pa te Versailles bevond
zich zulk een venster7 vandaar
de naam chronique
de l'0.q
de-B. voor de
chroni
q ue scandaleuse van het Fr. Hof onder
Oeil-de-boeuf. de Fr. koningen; immers in
de wachtzaal bespraken
de hoP
schandaaltjes
veli^gen de laatste schandaaltjes.
onmiddellij door den
Oekase,in Rusland een onmiddellijk
of den besturenden senaate^g
even bevel
of verordening
of administratief
P wetgevend
g
gop
ebied. In W.-Europa
wordt het woord 0.g egebied.
P
bruikt in den zin van dwingend bevel zonder
openbaarmaking
der motieven, die er toe leidden.
b
Pe
in
Oekraine d.i. rensland
7 het Moskovisch
g
Rijk en het voorm. koninkr. Polen de verste
Rijk
naar de zijde der Tartaren en
g
zijde
nomaden7 inz. het
hei land aan beide zijden

P

g

OEIïRAINE—OESTER.
van den middelloop
e r (de tegenw.
g
P van den DnJP
g ouvern. Tsjernigow,
J
b ^ Kiew en Poltawa),^
P1.
der vroegere
Kl.-Russ. of SaP
oro^ische Kozakken.
g
Turkije de stand dergodOelem Arab. in Turkije
g
geleerde-rechtsgeleerden, omvat de imans mosen kadis
keebeambten
moe
Í tis(wetsuitleggers)
g^
rechters .
r. zijriv.
van den Kongo,
OëIle
^ groote
^^ heet
g
J
in haar bovenloop M akoea
^ in haar middenloopP
Oebangi,
ten N.W. van het Albert9^ ontspr.
P
NYanza^ mondt uit bijJ Lirranga,
g^ iets ten Z.
van den Evenaar ; lente
g 2500 K.M. (waarvan
1100 K.M. bevaarbaar).
Oeman, stad in het gouvern. Kiew in het Z.W.
van Rusland, ten Z. van de stad Kiew, 37 000 inw.
Oengaran,
P Java, in de resid. Se9
^ vulkaan op
maran tusschen Semarang en Ambarawa, 2050
M. hoog.
b
Oer (ijzeroer), ijzerhoudende aarde, komt in
den ondergrond voor in ons land (in den Achterhoek bijv. ook in Duitschland, Denemarken,
Zweden en Rusland;a verschillend gekleurd;
kan
g
somwijlen
met voordeel g
geëxploiteerd
uitgeJ
P
smolten worden.
Oeral(Ostjakisch =„gordel"),de Montes
der Ouden,
R^^
erborei of Riphaei
^ ggeb. op
?^
P de
g yens van Euro
P$en Azië van de Karische
Zee tot aan de oevers van het Aralmeer, van
het N. naar het Z. 2560 K.M. langg; verdeeld in
1) den N. of Woesten 0., tot aan de bronnen
van de Petsjora
(T611> 1688 M.> 2) den
P iis-is
J

Midd.-, Permischen of Jekaterinenburgschen 0.,

tot aan de bronnen van de Oefa ? rijk aan delfstoffenKons'akowski'
1462 M. Deneshkin,
J>
>
1633 M. 3) den Z. of Orenburgschen
0., woud9
rijk
kammen
F
J^ bestaande uit drie uiteenloopende
Jamantau 1642 M.). De 0. levert op:.oud
gou
623lating
(306 poed),
P
^P
^J
(ong. 80 mill. poed),
^ koper-, zwavel- en manP
aanerts ; zout en steenkool; daarenboven diaedel esteenten.
manten e. a. edel- en halfedelgesteenten.
Oeral, vroeger Jaik riv. in de Russ. gouvern.
Orenburg
op
P het Z. Oeral^ ontspr.
g en Oeralsk,
P
eb.
^ is 2396 K.M. lang,
g Orenburg
g
g^ loopt langs
en Oeralsk, mondt bij
grens
P
g
J de Europ.-Aziat.
249 549 K.M 2 .
uit in de Kasp.
P Zee;^ stroomgeb.
mb
Oeral-Altaïsche volken en talen vroe ger ook
eheeten ,
Toeranische of Finsch-Tartaarsche
g roeP van volken en talen die inz. in N.-Azië
en in het N. en 0. van Europa inheemsch
zijn,
J,
doch wier bakermat de Altai: was. ZijJ worden
verdeeld in 5roote
groepen
: 1) de Toe goeb Pe^
g
Mongoolsche, 3) de Turksche, 4)
sische 2)
5) de Finsche.
de Samo'eedsche
J
gebied in het W. deel
Oeralsk of Oeral-,
p
^ ^
aardrijkskundigg voor een
van Russ.-Centr.-Azië,^ aardrijkskundi
deel (r. van de Oeralriv.) nog
P be^ tot Europa
hoorend steppen,
in het Z.O. tot beneden het
PPe
eil der Zwarte
Zee dalend en aan de Kas P
p.
.
775000 inw.
Zee grenzend,
b
> 255 800 K.M 2.>>
meerendeels Kirghiezen,
verder Russen> Tartag
ren en Kalmukken. — De hoofdst. 0., aan de
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Oeral, 0. van Saratow en daarmee door een
spoorweg
P
^ verbonden, 58 000 inw.
of voorgeschiedenis,
de we Oergeschiedenis
9
g
tenscha
bezighoudt met dat tijdperk
P^ die zich bezighoudt
JP
uit deeschiedenis
der menschheid, waaromtrent
g
geen mondelinge
i
g of schriftelijke
J overleveringg
bestaat. Men verdeelt den oertijd
J in den ouderen en den jongeren
steentijd,
bronstij
J g
J^ den bronstijd
(waarbij ingesloten
den kopertijd)
en den ijzer^J
tijd
tijd; deze laatste wordt weer verdeeld in den
(zie oop
J en den La-Tène-tijd
J
deze artikelen en verder Popp aaldoren
enz.).
p
tij heeft de Rom. kultuur
Op
P dezen laatsten tijd
invloed uitgeoefend.
(Zie fig . 1034.)
g
Oerle,
Oerlegem. in N.-Brabant, ten Z.W. van
613 inw.
Oermia of Meer van Tabris, zoutmeer in de
prov. Aserbeids'an
in het N.W. van,
Perzië,
J
4650 K.M 2. 1330 M. boven de zee; zonder afwatering.
nabijheid de stad 0.,
^ 33 000
^ In de nabijheid
inw. (meerendeels Sjiitische Mohammedanen),
,
middelpunt
der Christ. zending,
P
g, vermoedelijk
g
Flaats van Zoroaster.
Oeroemtsji,
Sintsiang,
g,
P
^ stad in de Chin. prov.
in Ds'oen
arre
]
g
J^ 30 000 inw.
Oeros,^ een Europ.
P wilde rundersoort, die ten
tijde
van Caesar nog
P
g in N.- en Midd.-Europa
J
voorkwam doch nadien uitgestorven is (in de
14e eeuw). De 0. was grooter en sterker dan
het gewone rund en zeer woest.
zijriv. van de Amoer in het Russ.Oessoeri,zi'riv.
Sib. Kustgebied, mondt uit bijJ
vormt derens
]
^ tusschen China (Mantsjoerije)
J
in het W. en Rusland in het 0. — Het Oessoerikustland vormt het geheele Z.-deel van het
Russ.-Sib. Kustgebied.
In dit 0.-kustland ligt
g
g
Wladiwostok dat door een spoorweg
P
^ verbonden
is met Chabarowsk.
Karpaten
aten.
Zie op
Oessok-pas.
P Kar
p
Ostrea edulis , tot de Mossels behoorend weekdier, dat leeft in alle zeeën, waarvan
het water minstens 1,7l
0 0 zout bevat (behalve
in koudere zeeën en in de Oostzee),op
P 10-40
M. diepte in grooten
bijeen levend 0.ggetale bijee
g
met de linkerzijde
J aan den bodem der
gegroeid.
tweeslachtig en teelt
zee vastt^
De 0. is tweeslachtig
b
uit haar eieren meer dan een millioen
Jjaarlijks
J
jonge dieren (0.-zaad), die zich in de nabijheid
vastzetten, en eerst na 4-7 jaar voor de consumP
tic geschikt
worden. Daar van deze jonge
Jg
g
dieren er zeer veel omkomen, neemt het aantal
0. slechts langzaam toe, waarom men door
gen(0.-putten
speciale
inrichtin
inrichtingen
?putten te Bergen-opPb
P
Zoom en 0.-banken te Ierseke de 0. voor uitroeiing, bewaart(0.-teelt). In ons land wordt
deze vooral in de Zeeuwsche stroomen uitgeoefend. Gekalkteannen
worden in het water
P
en nadat zich het broed daarop
gelegden,
P heeft
vastgezet,
en in de z.g.
P utten
g^
g 0.-putten
^ ^ weggenomen
ebracht waar de jon
gebracht
J bewaard bli'J ^e diertjes
J
ven tot zij
genoeg
zijn om P
op dePerzij groot ^
g zijn
ceelen „uitgezaaid” te kunnen worden. Middel-
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1034. Voorwerpen
Oertijd
Pe uit den Oertijd.
1.
2.
Ruw
behouwen
voorwerpen
van
vuursteen.
3. Schrapper
Steentijdperk.
van vuursteen.
l p
Pe
PA
4. Ingekraste
teekening
gbi van vuursteen.
6.
6-8.
g
g mammoetti op
P ivoor. 5. K iikkenm5ddin
J
of
Harpoen,
en hak van been en van een herten
gewei. 9. Steenen bijl
hertengewei.
bij met schacht.
P ^ angelhaak
g
Bijl
11. Steenen houweel. 12-16. Beitel,
geslepen
bijl,
J van 'adeïet.
J
P
^ bijl,
J^ holg
J} dolk en zaag
van vuursteen. 17-18. Steenen bijlen
metg
gat voor den steel. 19-22. Leemen vaten uit Z.- en
J
Midd.-Duitschland. 23. Graf met skelet in hurkende ouds
h. 24, 25. Leemen vaten uit Midd.
en N.-Duitschland. 26-29. Pijlpunten van vuursteen. - Bronzen- en Hallstatter tijdperk.
30.
lp
Dolk. 31. Dubbel houweel van koper.
35.
32. Soort tuit ofpijp.
ï
33. Soort bijl.
35
P
P
Jjl. 34. Spang.
Sierknoop
Sierknoo . 36. Kom. 37. Aksthamer. 38. Mes. 39. Autennen-zwaard. 44. Hallstatt-zwaard met
41. Dwarsdoorsnede van een heuvelgraf met urn in steenen kist. 42. Pincet. 43.
Halssieraad. 44. Gouden armring.
g 45. Leemen kan. 46. Badnaald. 47. Zwanenhalsnaald. 48.
Lansspits. (De nrs. 30, 32-40, 42-43, 46-48 zijn
Lanssits.
zijn van brons.) - L a - Téne - tijd
BJp erk. 49. ron
zen spang
La-Tène-tijd.
50. IJzeren naald uit den laten La-Tène-tijd.
P g uit den vroegsten
g
J
Jjd. 51 53. Gordelhaken, bronzen Halsring
a . 54, 55. IJzeren helm en zwaard met scheede. 56. Bronzen
armring.
60. Leemen vat. - Rom. keizerstijd.
keizerstij d
g 57-59. IJzeren schildbeslag,
P
^^ mes en lansspits.
Vroeg -Rom., 62. Laat-Rom. bronzen sP
anbg. 63. Bronzen vaas. 64-66. IJzeren sleutel mes
en messenscheiPer.g
67. Gouden halsring.68. IJzeren schildbeslag.
70. IJzeren
P
^ 69. Bronzen spoor.
sPoor. 71. IJzerengesp.
de. 74.
74
g P 72. Gebit van brons en ijzer.
Jjzer. 73. IJzeren zwaard met één snede.
Leemen urn. -- Merowingisch
75. Bronzen schaar. 76. Beenen kam. 77. Glazen beker.
tijdperk.
R
Jp
strijdbijl. 82. Gordelgesp.
zilver. 81. IJzeren strijdbijl.
78. Leemen vaas. 79, 80. Spangen
van verguld
P^
g
o P 83.
Kort zwaard met één snede (Skramasax). 84. Lang
tweesnijdend zwaard S P
atha . 85. Lans met
g tweesnijdend
weerhakenAn ^o . 86. Vuurstaal. 87. Werpbijl
(De nrs. 83-88 zijn
zij
P
PJ (Francisca). 88. Lansspits.
ijzer.)
- Slavisch tijdperk.
89. Zilveren oorring.
91. Leemen vaas.
g 90. Bronzen oorijzer.
J
J
Jp

OESTER—OIL-CITE.
geheele
o punt
der 0.-cultuur is Ierseke. De geheele
P
P
perceelen
P
P
J verpachte
P ervlakte der door het Rijk
voor schelpdieren-cultuur
bedroeg
g in 1897:
P
27 306 H.A. ;particulieren
verpachtten
1898
P
P
H.A. Van deze wateroppervlakte
werd 2389
PPe
H.A. uitsluitend voor 0.-teeltebruikt.
De 'aarJ
g
li'ksche
productie
bedraagt
P
a ruim 2 mill. K.G. ter
J
waarde van ruim 850 000 bgld. Ook in de Zuiderzee komen 0.-banken voor en verder langs
g
de heele Noordzeekust1 langs
b de Fr. kust,^ in de
Chesapeake-baai(N.-Am.),enz.
P
in
Katabothra,
Oeta tegenes.
g
b
^ kale bergketen
Griekenland,
op den 0.
> 0. tak van den Pindus;,P
beklom Rercules den brandstapel.
P
Os-be 9, d. i.
Oezbeken , eigenlijk
Oezbeken
g
J
e'en heer"),T. volk, de overheerschende stam
in Turkestan, genoemd naar den khan Oezbek
(13e eeuw); 2 mill. zielen.
Hong.
Of en
p
g stad. Zie Boedapest.
a
Offenbach aan de Main
, stad in de Hess.
opPden 1. oever van de Main
Prov. Starkenburg^
rijkste fabrieksstad van Hes76 000 inw.; belangJ
sen (400 fabr. van zeer uiteenloopende
waren).
P
geb. te
Offenbach Jacques,
q , Fr. componist,
^g
P
Keulen 21 Juni 1819, vanaf 1835 te Paris
J^ ald.
luchtige
g
J luchti
g est. 5 Oct. 1880;^ bekend door zijn
OrP heus in de
operetten 0
ff enbachiaden':
J „Orpheus
• onderwereld", »De Groothertogin
g van Geroldstein" enz. en de opera:
Hoffmanns VertelPe»
li en".
Offertorium of offerande,
f de opdracht aan
God van het brood en den wijn
J^ die voor de
consecratie bestemd zijn.
(Zie op
P Mis.)
J
afkomstige roAmerika
een uit Aika
Offsetpers,
p
tatieP
ers^waarbij
bevestigde
waarbij de opPeen cylinder
^
Y
positieve
zinkdrukvorm een omgekeerd
beeld
g
P
van den eigenlijken
afdrukt opP een gummilaag
^
drukcylinder,
welke het dan op
P het papier
PP
Y
^
afdrukt.
Ofir. Zie Ophir.
fjord in het N. van Noorwegen
Ofotenfjord,
b
1 1fjord
tegenover
de Lofoten,
(Narvik) van
^ eindpunt
P
g
de Lulea—Ofoten-spoorweg.
P
b
0
J de stad
^ werd bij
9! koning
g van Bazan,
Edrei overwonnen door de Israëlieten, waarna
dezen zich legerden in de vlakte van Moab, in
Jericho.
het Overjordaansche,
tegenover
J
o
0gaden, landscha
P in Somaliland 0.-Afrika
tusschen het Berbera-geb.
en den Webi; 900 M.
g
hoo steppenland,
hoog
PP e^ bewoond door te ^gen vreemden
gezinde
vijandig
g Somalistammen ; ^moet staatkunnië gerekend
worden.
dig
o tot Abess Y
^
Oden
a stad in den staat Utah,t in liet W.
der Ver. Staten, ten 0. van het Groote Zoutmeer, 26 000 inw.
Ogdensburg, havensi. in den N.-Am. staat
New-York,
^ aan de uitmonding
g van de Osweg atchic in de St. Laurensriv., 13 000 inw.
in
of Ogam
Ogham
g
, de oudste schri'fteekens
J
Ierland, gelijkend
opP het runenschrift der Noor^J
ache volken.
1. ziJ riv. van de Po,
in de It.
Oglio,
P
^ ontspr.
^ ^
•
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prov. Brescia
aan den Z. voet der Ortler-Alpen,
Pen,
stroomt door het Iseo-meer en mondt Z.W.
van Mantua uit, 224 K.M. waarvan 33 K.M.
bevaarbaar.
Ogowé(Fr. 09roué of Okanda, riv. in Aequatoriaal W.-Afrika (Fr. Kon
o mondt met een
g,
moerassige
a delta (4801 K.M 2.) ten 0. en Z.O.
van kaap
P Lopez
P in den Att. Oceaan uit,^ lengte
g
850 K.M. stroom bied 175 000 K.M2.
gem.
in
Limburg,
Ohé en Laak,
ten
W.
van
^ g
g^
Echt, aan de Maas, 548 inw.
O'Higgens,prov. in Chili, 6066 K.M 2. 92 000
inw. ; hoofdsi. Rancagua,
Santiago.
ten Z. van Santi^
o.
b
belan rijkste (1.) zi Jriv. van de MisOhio, de belangrijkste
sissi
iPPi^ontstaat bijJ Pittsburgh
^ uit de vereeniging
in van de Alleghany
a Y en de Monongahela,
stroomt langs Cincinnati en Louisville, mondt
bij
tot bij
J Cairo uit en is stroomopwaarts
P
J Pittsburgh (1650 K.M.) bevaarbaar (de stroomversnellip ^
n bij JLouisville worden langs
a s een kanaal omgevaren)
;; stroomgebied
530 000 K.M 2. •,
b
g
zijriv.
r. Miami, 1. Cumberland,> Tennessee.
J
Ohio, een der Ver. Staten van Am. in het
N.W.
« der republiek,
tusschen de riv. 0. en het
P
Eriemeer, 106 240 K.M 2. 4 767 000 inw.; meerendeels vruchtbaar, vlak land; delfstoffen:
steenkool enetroleum
P
^• ijzerindustrie, meelen zaagmolens
, exportslachterij
b
P
J^• belangrijk zijn
het Ohio-Erie- en het Miami-Erie-kan.; hoofdst.
Columbus; veel belangrijker
steden zijn
J echter
Cincinnati en Cleveland. 0. vroeer
ng deel uitmakend van het N.-W.-territorium, is sinds 1802
een staat der Unie.
Ohli g s , tot 1893 Merscheid,
^ stad in het re g .distr. Düsseldorf (in de Pruis. Rijn
JProv. 28 000
inw.; veel industrie.
Ohm. Zie Electrische Eenheden.
Ohm,
, D. natuurkundige,
g, ^eb.
9 Simon,
r Georg
16 Mrt. 1787 te Erlangen
^ ,gest. 7 Juli 1854 als
hoogleeraar
te Munchen
^ formuleerde de Wet
g
van Ohm z. a.).
Ohm, Wet van, de door den natuurkundige
Ohm in 1826 bekend gemaakte en door Fechner
(in 1831) doorproefnemingen bevesti^de wet:
de sterkte (intensiteit) van een galvanischen
stroom is recht evenredig
g aan de electromotorische kracht van het element en omgekeerd evenre 'g aan den weerstand.
Fr. roman- en tooneelschri'Ohnet, Georges,
q
J
ver, b. 3 Apr. 1848 te Parijs ald. woonachtig; romans : „Serge Panine"(1881),Le
maitre de forges" (1882) (beide ook voor het
tooneel bewerkt),La comtesse Sarah" (1883),
marnière"
r, La grande
» Lise Fleuron" 1884
g
(1885),Le docteur Rameau"(1888),enz. Hij
vereenigde deze veelgelezen en veel vertaalde
werken onder den titel Les batailles de la vie"
(De worsteling en des levens).
Oijen en Teeffelen,gem. in N.-Brabant, aan
de Maas, ten N. van Os, 837 inw.
in het
Oil-City,
^
y tad in den staat Pennsylvanië
N.O. der Ver. Staten, aan de uitmondingg van
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de Oil-Creek in de Alle han
13 000 inw.
middelpunt
van de petroleumproductie.
P
P
Pe
g em. in Limburg,
Z.O. van SitOirsbeek,! gem.
g,
Lard 1146 inw.
Oirschot. Zie Oorschot.
van de Seine in het N.O. van
Oise
! zi'riv.
J
Frankrijk
J, ontsPr. opP de Ardennen, mondt uit
bij
lengt 305 K.M.
J Conflans-Sainte-Honorine^ lengte
Het depart. 0., 5887 K.M2., 411 000 inw. is
een laag heuvelland (tot 235 M. met vruchtbaren bodem, rooie
groot bosschen • sterk ontwikj
niverheid
; hoofdst. Beauvais (ten N. van
Paris
J .
Oisterwijk.
1 Zie Oosterwijk.
^
zi riv. van de Wolga,
Oka, r.J
g,
g ^ 1547 K.M. lang,
mondt uit bij Nisjnij
• bevaarbaar,,
JJNow orod
g
belangrijkewaterweggin Midd.-Rusland.
behooOkapi,
ff
p ^ een tot de fam. der Giraffen
rend herkauwend dier, dat in zijn
J voorkomen de
kenmerken van de antilope
(kop kleur van het
PeP?
voorlijf)
vereenigt
g met die van deng giraffegeJ
daante en teekening
J , het
^ van het achterlijf);
heeft derootte
van een paard,
> met kort,> hard
P
g

seerd territorium ten N. van Texas, 100 897
seerde
K.M 2 ., (in 1906) 590 247 inw.; daarna werd het
met het Indianenterritorium .a. ;; 80 686 K.M2.,
in 1906: 519 188 inw. vereeni gd tot een nieuwen
000 inw. •, hoofdst.
staat 0., 181 400 K.M 2 ., 1
Guthrie; universiteit te Norman.
Oklahoma CityY! tad in den staat Oklahoma
der Ver. Staten, ten Z. van,
de hoofdst. Guthrie;
64 000 inw.
koninge van
Olaf
! naam van verscheidene koningen
en. —
0. Trygvesson,
een nakomelingg
Y6
!
van koning
van
f a9 r regeerde
g
g Harald 1 Har,
995-1000 en sneuvelde in dit jaar in den zeeslag
^ bijJ Svolder tegen
^ de Denen en de Zweden.
— 0. II ! de Heilige, 1015-30, de beschermheilige
g , bekeerde de Noren tot
Na van oorwegen
het Christendom, werd in 1028 door Knoet den
strijd tege
Groote verdreven,
te gen de
^ viel in een strijd
29 Juli 1030 bij Stiklastad.
— 0. III,
!
1066-93. — 0. IV 1103-18. — 0. V, koning
g
van Denemarken 1374-67, ,van Noorwegen
g 1380
t. 8 Aug. 1387.
87
Wand, Zw. eel. in de Oostzee, van de Z.-W.kust van Zwedenescheiden
gescheide door de 7 à 8 K.M.
Kalmarsont, 137 K.M. lang,3-16 K.M.
breed, 1346 K.M 2. 34 000 inw.; kalkrotsen
zacht klimaat;, eenige
^ stad Borgholm.
g
Oldambt landstreek in het 0. van deprov.
Oldambt,
P
onafhankelij
Groningen;
vroegertijd
tijd een onafhankelijk
^ ^ in vroeger
landschap
als beP met 2 hoofdelingen
g
stuurders. De stad Groningen
er allengs
^ kreeg
g
^
veel invloed en bestuurde ten slotte het 0. door
een kastelein te Termunten en een drost te
gem.
Winschoten. Het 0. omvat de tegenw.
g
^
Beerta Finsterwolde, De Meeden, Midwolde,

1035. Okapi.
P

Muntendam Nieuwe-Pekela, Nieuwolda, Noordbroek Scheemda, Termunten, Veendam, Wildery ank, Winschoten en Zuidbroek.
Old Bailey
t noemt men in Londen de voornaamste strafrechtbank(Central Criminal Court)
in New
ate midden in de City.
Newgate,
Y
or
Oldbur
Oldbury, fabrieksst. in het ggraafsch. Wcester in het W. van Engeland, ten W. van
Birmingham, 32 000 inw.; fabricage van cheijzeren
ijzeren voorwerpen.
micaliën engegoten
P
gg
Old-Calabar riv. en stad in de Eng.
Old-Calabar,
g Nigeria;
g ia•
Arov.van Z. de stad is de hoofd
P 1. van de 0.-.
i g van Kameroen.
Ni g eria en litgdicht bij degrens
Oldeboorn, hoofdP1. van de Friesche gem.
g
Uti geradeel (z. a.).
gem. in het N.O. van Gelderland,
0Oldebroek,
^g
in Elbur
Elburg—Hattum,
—Hattum 6903 inw. Tot
aan de
de gem.
gem. ) behooren de dorpen 0., WezeP en Gelderschedi'k en tal van buurten. Artillerieschietplaats.
P
Oldehove. Zie Oldenhove.

haar, groote ooren, matig langen staart, is
voorzijde van den kop
kastanjebruin; . voorzijde
P wit. De
P noten zijn
J onderaan wit(kooten bruin boven
met ongelijke
witte kringen;
de 0. leeft in de
g
^ J
oerwouden langs de riv. Semliki in Centr.Afrika N. deel van het Kongo-woud .
op de Z.-O. Okayama,
! hoofdst. van een ken
Y
kust van het Jap.
of Nippon,
P eil. Honsjioe
J
PP ,
tegenover
het eel. S'ikok
oe• 93 000 inw.
^
J
Oker is de naam van zachte delfstoffen, die
bismuth-O., nikkelkleur afgeven,
^bijv.
bijv.ijzer-O.,
^
en
en chroom-O. 0. zonder meer is ijzer-O.
J
bestaat uit i JzeroxYde met leem vermengd,
g? rood
eneel
alsggebrande 0.
0.,
^ tot bruin,, ook gebrand
g
dient als verfstof • wordt kunstmatig
g vervaarin Groningen,
toelating
en soda onder toelating
Oldekerk,
di gd uit ijzervitriool
b , ten Z. van
g
! gem.
J
Grijpskerk,
1592 inw.
van lucht.
JP
aan de FrieOldemarkt gem. in Overi'sel
Okinowa! JaP. ken. Zie Lioe-kioe-eil.
J
2583
inw. Tot de em.
,
Oklahoma, was van 1890-1906 een territo- scherens
g behooren de
g
rium der Ver. Staten,g
gevormd uit een deel van dorpen
P 0. en Paasloo en eenige
^ buurten.
n eor aniOldenbarnevelt Joan van, Ned. staatsman,
het Indianen-territorium en het ongeorgani-

OLDENBARNEVELT—OLEANDER.
geb. 25 Sept. 1547 te Amersfoort, studeerde te
vestigd
Leuven, Bourges,
g ^ Heidelberg
g en Bazel,^ vestigde
te 's Hage als advocaat bij
J het Hof van
Holland, in
pensionaris
1576 nsionaris van Rotterdam en was een vriend van Willem van Oranje.
Na diens dood werd
hi"
J aan het hoofd
van eengezantschap
P
uitgezonden om koningin Elisabeth van
Engeland,
daarna
Hendrik Ill van
Frankrijk
J de souvereiniteit aan te bieden. Door zijn
J toedoen werd Maurits
tot stadhouder van
Holland en Zeeland
benoemd. In 1586
werd 0. benoemd
tot landsadvocaat"
van Holland en
1036. Oldenbarnevelt.
werd, waar de Staten-Generaal — en dus het daarin zooveel vermogende
Holland — de macht van den Raad
g
van Stateoeddeels
aan zich trokken, de leider
g
zoo van de binnen- als van de buitenlandsche
politiek der Republiek.
Hij
J steunde Pop dePaP
P
tricischeemeentebesturen
raakte in onmin met
g
de zijde
zijd
Maurits (zie Twaalfjarig
f ^ 9 Bestand),^
Arminianen (z. a.),erkende het gezag
•
8 g der
Snode
niet en stond aan het hoofd der Staten
Y
van Holland tegenover
g enover de Staten-Generaal en
zijn machtsbevoegdheid
Maurits. Beschuldigd
g
g zijn
overschreden te hebben, werd hij
J 28 Au g. 1618
op
genomen,
^ g
g
P last der Staten-Generaal gevangen
zij
ter dood veroordeeld en, daar hij,
J^ noch zijn
wilde vragen,
13 Mei 1619 te
^
g
hij-luide
's Hag e onthoofd. Op
P het schavot riepPhij
niet dat lek
tot de menigte: „Mannen, gelooft
g
een landverrader ben; ick hebbe oprecht
en
P
vroomehandelt
als een goed
patriot
en die
P
g
g
sal ick sterven. Jesus Christus sal mijn
J le Ytsman sijn!"
— HijJ was een man van buitengeJ
waneaven
bedri've
1een
» man van grooten
g
^
J
besoigne, memorie ende directie, ja, singulier in
alles" werd er in het Resolutieboek der Staten
van Holland opgeteekend,
Pg^ en daarna volde
^ :
hij niet en valle ;r en
» die staet, liet toe dat hij
si'
J
g
^ Amen!" — Zijn
J God sine
J ziele genadigh.
zoons Willem, heer van Stoutenburg
9 en Reinier,
heer van Groenevelt namen deel aan een samene rezwerin
^ de laatste werd gg
g tegen Maurits;
naar AntP
P en en onthoofd;
^ Willem ontsnapte
weren werd later R.-Kath. en streed onder
werpen,
de Aartshertogen
tegen
zij vaderland.
g zijn
^
en bondsstaat van
groothertog
g
g
9,
het D. Rijk,
J> in het N.W. van Duitschland, > 6429
K.M2., 483 000 meerendeels Herv. inw. ; bestaat
uit 3 afz. deelen: het herto9dom 0. 5385 K.M2.,
391 000 inw. en de vorstendommen lubeek(541
K.M2., 41 000 inw. hoofdst. Eutin) en Birken-
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fell(503 K.M 2. 50 000 inw., hoofdgit. Birkenfeld . Het eerste ligt in het 0. deel van Holstein, aan de Oostzee, het tweede aan de Z.O.
helling
g van den Hunsriick in het Z. van de
Pruis. RijnP
rov. Het hoofdland tusschen HanJ
nover en de Noordzee, is meest zandig geestland
met heiden en moerassen, in het Z. tot 145 M.
hoog,aan de kust en de mondingen der riv.
vruchtbaar »marschland". — Volgens
degrondg
wet van 22 Nov. 1852ewi'zi
g 17 Apr.
P 1909)
^ J d
is 0. een constitutioneele monarchie, waarvan
de troon erfelijk
Jjk is in de mann.. linie. De Lan ddagbestaat uit 45 rechtstr. gekozen
afgev.,
36
g
g
uit het hertod.
g 0. 4 uit het vorstend. Lubeck
en 5 uit Birkenfeld. 0. heeft 1 stem in den
Bondsraad en zendt 3 afgev.
naar den Rijksdag.
J
g
g
Onder het ministerie staan de re eerin en voor
de beide vorstendommen. In het D. Bondsleer
g
levert 0. 1 reg.
infanterie,
g
g
^ 1 reg.
g dragonders
batterije veldartillerie. De landskleuren
en 2 batterijen
zijn blauw en rood. Hoofd- en residentiestad is
Sedert
1900 regeert groothertog
g
^
g
Friedrich August
von Holstein-Gottorp.
p
q
Oldenbur
Oldenburg hoofd- en residentiesi. van het
groothertogd. 0. aan de Hunts (1. zi'riv. van
de Weser) en het Hunte-Eemskanaal, 30 000 inw.
in Groningen,
Oldenhove of Oldehoveem.
g
g ,
ten N.W. van de stad Groningen
g aan het ReitdieP>2382 inw. ;> omvat de dorpen
P 0., ^Niehove
Ruigezan
g ezand en een
en Saaksum, denolder
Het Rui
P
buurten en gehuchten.
in het 0. van Overi'se1
Oldenzaal,
^ gem.
g
J 7342
inw.heel
door de gem.
^ en al ingesloten
g
g
Lasser omvat de stad 0. en enkele buurten;
industrie : katoenspinnerij,
P
J^ ververijJ
J^ leerlooierij,
en drukkerij.
J 0. is een van de oudste steden
van ons land. Door spoorwegen is 0. verbonden
met Hengelo,
Enschede en Bentheim en door
g
tramlijnen
met Denekamp
P en Gronau.
J
fabriekssi. in het Eng.
raafseh. Langg
caster, ten N.O. van Manchester, 147 000 inw.
katoens
inneri'en
katoenspinnerije
J en machinefabrieken.
Oleander N erium tot de fain. der Oli'f - en
.

Oldham,
^

1037. Oleander.
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behoorend struikgewa
struikgewas uit de
Gentiaangewassen
q
streken. De g ewone 0. N. Oleander)
is een sierstruik uit Z.-EuroP a met lancetvormie
g bladeren en karmi'nroode
bloemen • alle
J
deelera derlant
bevatten een bitter, wit melkP
in Indië voorzijngiftig.
saPen zijn
9
g g De indigo-O.,
komend bevat indigo; de welriekende 0., eveneens in Indië bezit welriekende bloemen.
Olearos, in de Oudheid naam zan het eil.
Antiparos
(z. a.).
p
vrijhaven en hanOleh-Leh of Oeléë-Lheue,
deleA
1. op
P de N.-kust van Sumatra, behoorende
tot Groot-Atjeh,
en
J> door stoomtram, telegraaf
g
telefoon verbonden met Kota-Radja.
J
Ole ï nezuur of oliezuur bevindt zich aan1
gY
voornamelijk in de
cerine bgebonden (als oleïne) voornamelij
oliën, wordt als nevenproduct
bij
P
J de fabricatie van stearinekaarsen in den handel oleine
genoemd. In zuiveren toestand is het kleur- en
reukeloos, kristalliseert bij
J 00 tot kristallen, die
bij
g
^ wordt in de lucht geel
J 14° weer smelten,
en ranzig, kan met oververhitten
waterdamp
P
zijn
P
;
gedestilleerd
worden. De alkalizouten
zijn zeepen;
het loodzout, het voorn. bestanddeel der loodzalf is in ether oplosbaar.
P
op de W.-kust van
Frankrijk,
Oléron, eil. P
J,
voor de monding van de Charente
en de Seudre,
,
Le
172 K.M2 .> 17 000 inw.; voorn. plaatsen:
P
Chdteau d'O., 3700 inw. Saint-Pierre d'O., 4300
d'O., 4000 inw. De inw.
inw. en Saint-Georges
9
zijn meerend. Protestantsch. Het eil. wordt door
zij
verdedigd.
a
Olevianus, Kas er, een der stichters van de
D. Herv. Kerk, eb. 10 Aug. 1536 te Trier,
leerling van Calvijn te Genève, werd in 1561
hoogleeraar
en hofprediker
te Heidelberg,
P
b^stelde
g
met Ursinus den „Heidelbergschen Catechisin 1576 afgezet,
arbeidde te
mus" op,
g
P^
Berlebur
g en ten slotte te Herborn voor de
Hervorming
b^gest.
g 15 Mrt. 1587 te Herborn.
Oliesel Laatste (Extrema Unctio), een der
zeven sacramenten der R-Kath. Kerk, wordt
aan in doodsgevaar verkeerende leden der Kerk
toegediend
door het metgewijdeolie zalven van
g
oogen, oorera neus, mond, handen en voeten
onder het uitspreken
van de bijbehoorende
woorP
J
den door denriester,
die het
toedient; o
P
op
grond van Jacobus 5:14 en 15 kent de R-Kath.
Kerk aan ditebruik
o. m. de kracht toe verg
te verwerven voor de met deze lichaamsg evi^
deelen begane
lichte zonden. Met de aan het
g
L. 0. zoo mogelijk
biecht en
g
g J voorafgaande
communie H. Avondmaal) wordt het tezamen
aaneduid
g
als de Laatste
H.H. Sacramenten"
aangeduid
»
of de Sacramenten der Stervenden". Van iemand,
die het L. 0. ontvangen
g heeft,^zegt
g men, dat
hiJ»
bediend" is. De Prot. kerken hebben het
L. 0. afgeschaft.
Olifant, dierengeslacht, tot de orde der Slurfdieren (Proboscidea) behoorend, met 1,5-2,5 M.
- reuken tastorgaan
langen slurf, die alsrij
g
^
g JP
dient twee groote 1-2,5 M. lange),naar be-

neden en naar vorenerichte
slag
gerichte
in de
^
bovenkaak, kleine oogen,
dun behaarde,>g
grauwe
g
huid matig
g lanen
g staart met haarkwast. De
grootste 0. zijn
zijn 4 M. hoog,
M. lang
g
^^
b en tot
6000 K.G. zwaar. ZijJ leven in kudden en voeden
zich met bladen en twijgen.
Dracht ong. 20mnd.
mn.
J gen.
^
De slagtanden,
die het ivoor leveren,> kunnen
g
tot 70 K.G. zwaar worden. Men onderscheidt

1038. Ind. Olifant.

1039. Afrik. Olifant.

twee hoofdsoorten : de f rik. 0. (Elephas faricanes en de Ind. O.Ele has
^ asiaticus). B iJ
zeer goed
ggaande afb. der koppen
PP alléén geeft
g
g
het verschil in, type
weer.
— Een uitgestorven
eg
YP
verwant van den 0. is de Mammoet(z. a.).
Olifantsziekte. Zie Elephantiasis.
Oli'fber
9 , b er,
g1 K.M. ten 0. van Jeruzalem
1
met 3 toppen,
PP waarvan de middelste beschouwd
wordt alsdeplaats
delaats vanwaar Jezus ten hemel
boom tot de familie der Oli'
Olijfboom,
^f 9 e1
^
wassen Oleaceeën behoorend, met eenzadige
g

1040. Olijfboom.
J
steenvruchten. De 9 ewone 0. (Olea europaea),
,
p
oorspr.
doornachtige
ge heester,^ wordt door
P een doornachti
kweeking
g een 6 a 12 M. hooge boom; waarschijnlijk uit het 0. afkomstig,
schijnlijk
geteeld
in
g^
^

^

1

OLIJFBOOM—OLYMPIA.
de landen rondom de Middell. Zee, in Z.-Afrika,
Amerika en Austrabladeren
zij
zijn
lië 1•
P die der
J ken op
wilgen
en zijn
g
J van
onderen wit, de vruchten leveren olie oli'^t'
olie), het hout wordt
voor fijn meubelmakers- en houtdraaierswerkebruikt.
De
g
meeste olijfolie
komt
J
uit Provence en van
de Riviera. — De
olijftak
is het zinnet
beeld van den vrede.
1041. Olijftak.
Olivarez, Don Gasvan, hertog
g
g van San
paro de Guzman,graaf
geb. 6 Jan. 1857 te Rome
Lucar, Sp.
P staatsmanJg
unsteli g en van 1621-43 eerste min. van
g
Philig s I V werd in 1643 van het Hof verbannen; •bgest. 22 Juli 1645 te Toro.
OlivetanuS Pierre Robert, Prot. theoloog,
te
geb.
omstr. 1500 te Noyon,
g
Y J vervaardigde
^
Neuchatel de eerste Prot. vertaling
g van den
Bijbel
in het Fr. •1g
J
s ge t. in 1538 te Ferrara.
of f lesschee^las' ' en rhombisch,
OiEVi
J olijfJ
g roen
it
glanzend mineraal,J bestaat uit
glanzend
glas
J als glas
kiezelzuur,
en ijzeroxyduul,
wordt in
J magnesia
^
Y
J
Pe ter grootte
korrels,
g
J doch ook wel in klompen
van een vuist of zelfs van een hoofdJ in bazalt
aangetroffen
b
J vormt soms heele rotsenJ komt
ook in meteoorsteenen enz. voor. De fraai groen
gekleurdeJ doorzichtige
g 0.-kristallen en -korrels
uit het Oosten en uit Brazilië heeten chrysoliet
y
en worden als edelgesteenten
geslepen.
^ Pe
g
Ili ier Emile, Fr. staatsman,, geb.
Ov
g 2 Juli 1825
te Marseille, werd inJf
1847 advokaat te Parijs,
in 1857 lid van het Wetgevend Lichaam 1 waarin
hij tot de oppositie
behoorde,
hij
PP
1 2Jan. 1870 min. resident
J
J trachtte een contitutioneel keizerrijk
terondvesten
1 moest 9 Aug.,
^ na de eerste nederg
ging
lagen van het Fr. leger, aftreden, ging naar
Italië vanwaar hij
vanaf
hij in 1872 terugkeerde,
Italië,
^
1870 lid der Fr. Academie ;• ggest. 20 Aug.
g 1913
te Saint-Gervais-les-Bains.
Olm of lep
^ estris, tot de fam.
p Ulmus cam
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de boogevleugeld; zij
zij maken in het voorjaar
Jaar
zeer snel,
men het eerstroen.
De 0.groeit
g
g
wordt 20 a 30 M. hoog
J
g en meer dan 100 jaar
i^f 1042: a
oud en levert bgoed werkhout. (Fig.
bloeiend takje,
f c stamper,
J1 b afz. bloem,
P 1 d vrucht
van voren en van terzijde
J met bundel
J1 e takje
vruchten.)
Grotsalamander,
Olm( Proteus anguineus) o f,
g
staarthaedis
staarthagedis
1 tot de orde der Salamanders ben
tweeslachtig
0 dier, 1 een doorschijne
J d,
vleeschkleurig
J 25 cM.
bJ slank JaalvormigL7 dier tot
geheel door de huid bedekt;J
lang • den
oo gen zïJngehe
el
leeft in de onderaardsche meren in Krain en
ger grot).
DalmatieAdelsber n
(Zie ook de P1.
g
Kruipende
Dieren en Am ^hibieën.
p

Oimutz stad in Moravië, tot 1886 vesting,
aan de March, 22 000 inw.; zetel van een aartsbisschopath.-theol.
faculteit (van 1581-1855
PJ
hoogeschool). Te 0. werd 28 en 29 Nov. 1850
een conferentie van ministersehouden
tot het
g
oplossen
van verwikkelin
gen in Duitschland;1
verwikkelingen
P
Pruisen1 Oostenrijk
Oostenrijk en Rusland namen er aan
deel. De conferentie leidde tot een diplomatieke
P
overwinning
Oostenrijk Olmiitzer Punktag van Oostenrij
.
gouvern. in het N. van Europ.
Olónez,g
P Rusland^ met vele meren en wouden, J148 764 K.M 2. 1
443 000 inw.J • hoofdst. Petrosawodsk aan den
W. oever van het Onega-meer.
Ols stad in het Z.O. van Pruisen, in het
reg.-distr. Breslau (prov.
Silezië),1
0. van
P
de stad Breslau, 12 000 inw.
Ertseb. dorp
Olsnitz. 1) Ö. in het Ertsgeb.,
P in het
Saks. distr. Chemnitz, 16 000 inw.;• steenkolen.
mijnen
O. in Vo9 tland stad in het Saks.
J
distr. Zwickau
1 aan den Witten Elster f14 000
inw. J • tapijtPJ en manufacturen-industrie.
Olst7 gem.
in Overijsel,
b
J J aan den IJsel,J 5013
inw.1 • omvat de doren
0.1 Wezepe
P
P en Welsum
en een aantal buurten. Het dorp
0. reeds in
P 0.,
1046 vermeld, ligt aan de lijn
lij Deventer—Zwolle.
Oltu distr. in Roemenië
Groot-Walachit e J 2825 K.M2., 144 000 inw.1; hoofdst. Slatina (ten W. van Boekarest).
Oltmans, Jan Frederik, Ned. romanschrijver,
20 Jan.
P 1806 te 's Gravenhage,
c7 1gest.
p
^b. 1 Sept.
1854 schreef onder het pseudoniem
J. van den
P
Ha9 e tal van hist. romans : 1JHet slot Loevestein in 1570" (2 dln. t 1833), „De Schaap herderJ een verhaal uit den Utrechtschen oorlot^ "
(4 din. t 1838), „Het huis van het Zeewijf, benevens verspreide
verhalen" (2 dln.,J 1854) en
P
onder hetseudoniem
J. van de Cap ell een
P
geschiedk. werk over het beleg
g
g van Haarlem
in 1572-73.
de laats
Ol
Jwaar in de Oudheid de
J
P
Y m
p ia
Olympische
Olympische
spelen
s p elen(z. a.) werden bgehoudenJ was
1042. Olm.
een dal in het midden van het Gr. landschap
het eil.
der Ulmaceeën behoorende boomsoort uit de N. EllsJ niet ver van de zee, J tegenover
g
ti de luchtstreek, met roodachtige, in bun- ZacY nthos ZanteJ dus in het N.W. van den
gematigd
bloemen die vóór
de bladeren PeloPonnesus J• hier stond het nationale heiligbijeenstaande
g
1
uitkomen. De vruchten zijn
zijn eenzadig
g en breed- dom der Grieken (van 1875-81 opP kosten van
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OLYMPIA—OMLADINA.

Rijk ten deele weer opgegraven)met vele
het D. Rijk
omringd
kunstschatten, omringd door het aan Zeus gewijde
J Ppark Altis.
Olympia, hoofdst. van den staat Washington,
in het N.W. der Ver. Staten, aan het Z. uiteinde van de Pugetsound, 3900 inw.
bi' de oude Grieken een tijdvak
tijdva
Olympiade,bij
4 jaar,
naar de om de 4 jaar
J ^genoemd
^
J
ehouden Olympische spJ
elen. De tijdrekening
g
der 0. begint
in 776 v. Chr. en eindigt
g
g met de
4e eeuw n. Chr.
gemalin
van koning
O1
m ias
p^us II
^
g Phili
^
Y p
van Macedonië moeder van Alexander den
Groote, een schoon wraak- en heerschzuchtige
vrouw
, werd door Phili
ppus in 337 verstooten
waarschijnlijk de hand in zijn
en had waarschijnlijk
Jj vermoorin Azië
ding. Tijdens
Tijdens Alexanders afwezigheid
g
Antiondermijnde
zij het g
gezag
zij
g
^ van den regent
J
pater ; na Alexanders dood maakte zij zich in
317 van hetez
g in
^ Macedonië meester, werd
door Cassander in Pydna
belegerd
en, toen de
Y
^
beleg veroverd was,^ op
stad na lang
dur'
zijn
^ beleg
P zijn
ter dood gebracht.
Olympischespelen
s elen de beroemdste der 4 natiospelen
in het oude Griekenland,^ bestonden
P
uit worstelwedstrijden
worstelwedstrijden, wedrennen,s enz., werden
als nationaal feest bij
J Olympia ter eere van
Zeus steeds om de 4 jaar
gehouden
(van 776
g
J
v. Chr. tot 393 n. Chr.); in 1896 o Pn.ingesteld.
ingesteld.
^ esneeuw behoo
e
ga met eeuwige
dekte bergketen aan de Golf van Saloniki, tusschen Thessalië en Macedonië, 2985 M. hoog.
Volgensop
Volgens de Gr. mythologie woonden o de hooggonder
ste kruinen van den 0. de hemelgoden
g
onzichtbarePaleiZeus in voor de stervelingen
g
verblij
zen. Latere dichters verplaatsten
het verblijf
P
naar den hemel.
g
Ol^ nthos
Olynthus
P
g aan
Y
^ Gr. volksplanting
de Z.-kust van het Chalcidisch Schiereil., van
432-348 v. Chr. hoofdst. van een machti g steOorlog
denverbond, dat in den Ol nthischen
9
(383-379) door Sparta
vernietigd,
^^ doch later
P
weer vernieuwd werd. In 347 verwoestte Philipp
us 11 van Macedonië 0. doordat de Atheners door Demosthenes' Ol nthische redevoerin bgen" tot hulpP aangespoord, te laat kwamen.
en in die
Om,
g
^ in de Brahmaansche liturgie
van het N. Boeddhisme een heili•
g woord zooveel als „amen"),dat aan de gebeden voorafgaat.
grootste stad van den staat NeOmaha, rootste
braska in het midd. der Ver. Staten, aan de
Missouri, 124 000 inw. — Ook naam van een aan
de Sioux verwanten Indianenstam in Nebraska.
o
(Omejaden),
Omaijaden
l
, naam der eerste M^
hammed. kaliefend
genoemd naar haar
,g
Y nastie
stamvader Omaija ibn(d. i. zoon van) Abd
Sjem, heerscheen van 661-750 te Damascus
over heteheele
Ar. kalifaat, vanaf 763 alleen
g
maar over het onafhankelijke
onafhankelijk kalifaat Cordova,
onder Abdoer-Rahman 111(912-961) en
Nakam II(961-976) het hoogtepunt van zijn
J
macht bereikte en na denedwon
bgen troonsg

afstand van His 'am HI in 1031 in een reeks
van kleine staatjes
J werd opgelost.
Pg
Oman onder Eng. invloed staand sultanaat
aan de 0.-kust van Arabië, aan de Perz. Golf
en de Golf van0.,0.(zonder het Eng.
. rotectogP
raat der Bahrein-eil.) 193 600 K.M2. 1 mill.
inw.; in het binnenland tot 3030 M. hoog.
g
Hoofdst. Maskate. In het begin der 19 eeeuw
was 0. de machtigste staat van Arabië, waartoe
ook kuststreken van Perzië (tot 1875) en van
0.-Afrika behoorden; nu tot Arabië beperkt.
Pe
Omar I was de tweede kalief(634-643),onder
wiens
bestuure
veroveringen
g roote
g werden g maakt in Syrië,
Palestina,> Perzië en Egypte
Y
YP en
die de inwendige organisatie
van liet kalifaat
g
voltooide. Hij
J resideerde te Medina.
Ombiliënsteenkolenveld, steenkolenveld in de
res.
Padan
gsche Bovenlanden (Sumatra's W., 1868 ontdekt door den in
genieur IV . H.
kust in
ingenieu
Greve, in 1892 in exploitatie gebracht, leverde
in 1913: 411 071 ton steenkool, strekt zich over
een lente
g van 10 K.M. en een breedte van
9 K.M. uit lansg de oevers van de Ombilin (1.
zijriv.
van de Kwantan of Indragiri),
à 25
J
n
^
K.M. ten 0. van het meer van Singkeb
en is
g
door eensspoorweg
Fog verbonden met de Emmahaven in de Koninginnebaai.
g
Om Debrikat,^ dorp
P in den Egypt.
gYP Soedan ten
Z.O. van Khartoem • bij
J 0. D. brachten de Enelschenaag
24 Nov. 1899 een beslissende nederlaag
toe aan Abdoellahi, die er sneuvelde.
Omdoerman(Omderman), stad in den Egypt.
gYP
Soedan, aan den Witten Nijl, tegenover Khartoera 43 000 inw.; voorm. residentie van den
oP volger van den Mandi(Abdoellahi), met
g raf tombe van den Mandi. Bij
J 0. behaalde het
Eng.-Egypt. le
leger
ger onder lord Kitchener 2 Sept.
P
1898 een overwinning
op Abdoellahi.
^ P
O'Meara. Barry
y Edward, lijfarts
po
Jjfarts van Napoleon 1 vergezelde
ver gezelde dezen naar St.-Helena^ dat
hij
flest. 3 Juni 1836
J in 1818 moest verlaten,^^
te Londen;^g
gaf een dagboe
boek in het licht van
(„Napoleon
in
gesprekken
met Napoleon
^
P
J ^
P
exil", 1822).
Omeg,
g o, de laatste letter van het Gr.
g ^ lange
alphabet; vandaar : »het alpha
P en het 0." voor
het begin
en het einde".
g
geb. 24 Nov. 1806
Omerasja
g
^g
p 1^ T. generaal,
uit een Kroat. familie,ging
g tot den Islam over,,
werd in 1848 milit.-gouvern. van de Donauvorstendommen was in den Krim-oorlogg (1853
—56) opperbevelh.
van het T. leger,
leidde in
g
PP
1862 metoed
succes den oorlog
g tegen Monteg
n ro^bestreed in 1867 den opstand
opP Kreta,
a,
P
P 1871 te Konstantinopel.
gest. 18 Apr.
P
Omladina(Serv. „Jeugd"),verbond tot bevordering
^ van de eenheid en onafhankelijkheid
J
der Serv. volken, gevormd
uit studentenvereenig
in en in 1866 te Nowisad (Neusatz) in Z.gingen,
Hongarije
organisatie
vervormd,
P
g
^ J tot politieke
^gerich
voorn. tegen
Hongarije ericht en daar ten
in 1871 ontbonden, later ook in Servië
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onderdrukt. Door veranderin
verandering
g der arti'verhouP J
dingen
verloor zij
^
J daar haar invloed.
g de tijd
Omloop stijl^
J^dien een hemellichaam
behoeft voor zijn kringloop
^ P om een ander hemelzij
lichaam dat in een der brandpunten
van zijn
P
staat, wordt gemeten in jaren, dagen,
uren, enz. In ons zonnestelsel staan de vierkanten van de 0. derlaneten
tot elkaar als
P
de 3e machten van haar afstanden tot de zon
(derde wet van Kepler .
prov.
rov ro
GOmmelanden,^ oudtijds
Jjds deel van de P
ning
en^ bestaande uit Hunsingo,
g^ Fivelingo
g en
het Westerkwartier, in het laatst der 16e eeuw
door de Staten-Generaal tot een heerlijkheid
J
vereenigd.
Zie ook op
(prov.).
P Groningen
^
^
g
m. in het N. van OverOmmen Ambt-0. , ge
ijsel
4615 inw. bevat de doren
P Lemele (met den
J
en een aantal buurten.
Lemelerberg),
g^
in Overijsel,
1876
Ommen(Stad 0.gem.
g
J
inw. grenst aan Ambt-Ommen
en Avereest,
,
omvat de stad 0., de Ommerschans en de buurt
Oude Haar. — De stad 0. aan den r. oever van
de Vecht, ontvingreeds in 1248 sterlel. rechten.
, oorsP r. een in de buurt van
Ommersehans
g tege
Ommen in den 80-Jarigen
tegen de
80-Jarigen Oorlog
Spanjaarden
opgeworpen schans in 1824 in het
P1
bezitekomen
van de Maatschappij
PPJ van Weldag
voor bededigheid
^ die er een kolonie gesticht
b
g
laars en landloopers
Pe liet bouwen, dat in 1859
aan het Rijk
Kon. Besl. van
J kwam en volens
g
22 Set.
voor bedelaars en
P 1870 werd in ericht
g
landloopers
uit het geheele rijk
Pg
J ;later opgeheven.
Peg
de Gr. sage een Lydische
Om hals volgens
Omphale,
Y
g
konin
koningin
in bi'
J wie Heracles troost zocht nadat
hij
den moord op
tot razernij
razernij
y
P Erytus
^
J wegens
was vervallen. Tijdens
Tijdens
zijn
zijn omgang
g g met 0.
diende hij
J haar als een dienstmaagd
g en zat
aan haar voeten te spinnen,
^ terwijl
P
Jjl 0. manne lijke
Jverkreeg
eigenschappen werkree .
geb.
teda Georg,
Ompteda,
9 baron von, D. schrijver,
J ^g
29 Mrt. 1863 te Hannover, was van 1883-91
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officier, woont te Meran; schreef gedichten,
novellen, romans en tooneelstukken en vertaalde
Maupassant's werken in het D.
Omri, koning
g van Israël (931-919 of 899—
875 v. Chr.),vader van Achab, tegenover
Zimri,
g
den moordenaar van koning Ela,
^ tot koningg
verheven, verPlaatste de residentie naar Samarië (1 Kon. 16 : 24),rukte zegevierend
tegen
g
g
Moab op,
werd door de Assyriërs
schatP^
Y
licht'
P
^ gemaakt.
g
Omsk, hoofdst. van het Russ. ^ouv.- generaalOmsk
schaP der Steppen
PPe en van de prov.
P Akmolinsk
in Centr.-Azië, aan de uitmonding
g van de Om
in de Irtysj,
P
Y J> 90 000 inw.; staPelP1. van Europ.
waren bestemd voor derov.
Semipalatinsk
en
P
P
hetouvern.
Tobolsk.
g
Onafhankelijkheidspartij,
p
1
l^ ook wel Kossuthpartij,
p
^, noemt men in Hongarije
^ J' de uiterste linden in
kerzi'de
van den Hon ag. Rijksdag,
J
J ^^
1867 en sedert herhaaldelijk
J vernieuwden ^?AusOostenrijk bestrijdt
bestrijd en een
g leich" (z. a.) met Oostenrijk
unie met dat land eischt.
Pe
van Maria, leerstuk
Onbevlekte ontvangenis
5
door Pius IX op
P
P 8 Dec. 1854 als geloofspunt
g
voor de R-K. Kerk verkondig^
d behelzend dat
Maria, ter wille van haaroddelï
kJ moederg
schaP,door de toekomstige
o verdiensten van haar
goddelijken
Zoon,
met de
g
g
J
^ggeen enkel oogenblik
erf zonde besmet geweest
geweest is. ZijJ was volgens
g
zij
die leer dus ook vrijJ van de erfzonde,^ toen zij
werd
in den moederschoot ontvanen
^g
1 en niet
pas (zooals abusievelijk
abusievelijk onder Mariag
gezegd
P
g is)
gen had.
toen zijJ in den moederschoot ontvan
ontvange
volgens de begrippen der Ouden
Onderwereld, volgens
eenplaats
onder de aarde (in het inwendige,
g,
P
in het midden daarvan),waar den mensch belooning of straf wachtte voor zijnJ handelingen
g
oPaarde ;^ de Grieken noemden haar Hades
, de
Rom. dichters Oreus(met het El seum der
gelukzaligen en den Tartarus der verdoemden).
Onderzeebooten zijn
J oorlogsvaartuigen tor-

1043. Doorsnede van een onderzeeboot.
a schroef, b stuurroer,
c buitenwand, d binnenwand, e accumulatoren, f opvouwbare
sloep,P, g
>
P
electro-motor,
k ventig voor het innemen van torpedo's,
> h motor-olie,
Pe
P
> i olie-motor, Jj opening
latora1 periscopen
P
P den stuurtoren,^ m machine-telegraaf,
^
> n stuurrad,> o toestel voor luchtP op
ververschin
drinkwatertank,
^q tank voor ballastwater, r stuurraderen voor het duikroer,>
s officiershut,
u toegangsluik,
v kanon, dat snel op
P het dek
>
^ t ruimte voor de manschappen,
a ^
PP ^
aa
opgesteld
en weer neergelaten kan worden, >w kombuis,> y torpedolanceerbuis,
P
^ z torpedo,
P
Pgg
tanks om te duiken, bb inlaatkleppen.
PPe
22
[I
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pedobooten),
om zich voor het vijandelijk
Pe
geschut te beveiligen,
g
g ^ hun aanval Pop vi'deJ an
like
Pe onder water verrichten. De eerste
J schepen
poging
o in tot het bouwen van een 0. werd gedaan
^
door Corn. Drebbel in 1624 te Londen; in 1797
bouwde Fulton te Parijs
J een boot, waarmee
3 man 4 uur onder water konden blijven;in
den Am. Burgeroorlog
^ g (1861-65) werden onderzeesche tor
obootenebruikt
die niet volg
deden; in 1875 bouwde de Amerikaan J. P.
Holland een 0.
0.,die, veel verbeterd, het type
YP
werd,
werd later door Amerika,> Engeland,
^ Japan
P en
b
Nederland aangenomen.
Alle grooie mogendg
g en
heden hebben in huh vloten 0. Onze eerste Ned.
0. Luctor
et emer go" werd in 1905-06 te
»
Vlissingen
aan de werf »De Schelde" gebouw
gebouwd
g
verteenwoordigers
vertegenwoordigers
g
van de Electric Boat
Company
P Y in Amerika, kostte 430 000g Id. is
van staal, kan 3 vischtorpedo's
lanceeren en 12
P
uur aan één stuk onder waterblij
) ven ; de waterverplaatsing
P ^ is 120 ton; In 1916 bezat onze
vloot 7 0. waarvan derootste
233 ton meet
g
en 3 torpedolanceerbuizen
heeft. In Juli 1915
P
is een wetsontwerp
tot het bouwen
Paangenomen
g
0.,met een waterverplaatsing
van 4 0.
P
b van 800
ton en elk voorzien van 6 lanceerbuizen. ZijJ
zullen 13/,
Pe stuk kosten. — In
,^ mill. ^gld. per
Juli 1916 liep
P de eerste D. handels-0. een Am.
haven binnen.
Archangel in het
One9^a stad in het ouvern.
g
N. van Rusland, aan de 0., 5 K.M. van haar
monding in de 0.-baai, 3900 inw.
Olonez in
Onegameer,
9
^ meer in het gouvern.
g
het N.W. van Rusland, na het Ladogameer,
waarmee het door de Swir in verbindingg staat,
hetrootste
meer van Europa,
P>9751 K.M 2.> staat
g
door het Maria-kanaalstelsel in verbindingg met de
Wolga en de Dwina. Het 0.-kanaal,^
l angs de Z.kust van het 0.,
0. verbindt de Wytegra
Y b met de Swir.
en der
Onfeilbaarheid(in zaken deseloofs
g
zeden),in den vroegsten tijd aan de Kath. Kerk,
sinds de 4e eeuw aan de concilies en later, inz.,
ar^umenop
van Thomas van Aquino's
q
P grond
g
tatie en volgens
volgens de theorie der Jezuïeten,^ ook
aan deausen
toegekend;
P
b
^ deppauselijke 0. werd
echter eerst door het Vatikaansch Concilie 18
Juli 1871 tot een dogma der R.-Kath. Kerk
verheven. Volgens
dit dogma
is de paus
onfeilg
P
g
baar kan hijJ m. a. w. niet dwalen,
^ als hij
J als
of zeden
Opperste
^
PP ste Leeraar in zaken van geloof
geheele
Kerk
^ wijze
oPplechtige
wijze eene voor de g
eh
P
bindende verklaring
geeft.
gg
in het Z.O. der prov.
GroOnstwedde,gem.
P
g
ningen
Westerwolde7 16 000 inw., omvat de
b
dorpen
0. (aan de Mussel-Aa),Horsten en
Pe
gehuchten
Mussel met nog
g eenige
g buurten en gehuchten.
het meest 0. en kleinste der Canadeesche meren, 19 645P,
K.M2., tot 225 M. diep,
met het Eriemeer verbonden door de Niagara,
met den Atl. Oceaan door de St. Laurens-riv.
het Oswegokan. verbindt het met het Eriekan.
naar de Hudsonriv. het Rideaukan. met de

Ottawa en het Wellandkan.aat
naar het
g
Eriemeer.
en W.-Canada,
Ontario,
Opper, de
pp
g
^ vroeger
volkrikste
prov.
van Canada, aan den N. oever
P
J
der Canadeesche meren, 577 200 K.M 2. 2 527 000
inw. ; hoofdst. Toronto.
(Tabel van)
Ontdekkingen
en Uitvindingen.
g
g

Jaar.
v. Chr.
1800
Omstr.
600
585
Omstr.
560
450
390
350
334
325
260
260
260
250
150
150
130

89
10

Ontdekking
of
uitvinding.

Ontdekkers
of
uitvinders.

Glas.

Egyptenaren.
gYP

Wateruurwerk.
Manetisme.
ag

Assyriërs.
3
Thales van Milete.

Zonnewijzer.
J
Vlag - en fakkeltelegraaf.
Rol en schroef.

Anaximander.
Democritus en
Cleoxenus.
Archyta
Arch tas van

Destillatie.
Bolvorm der aarde.
Aswenteling
g der
aarde.
Beweging
b g der aarde
om de zon.
PaPier uit hennep).
P
Takel schroef zonder eind, tonmolen.
Werking der hefboomen.
Waterorgel,, drukpomp, brandspuit,
P
Heronsfontein.
Hevel waterrad,
Heronsbal.
Stereogra
b Phische
kaarten-projectie,
PJ
praecessie van de
nachteveningsP enten.
Verwarming
g door
heefe lucht.
Breking
ti der lichtstralen.

Aristoteles.
Aristoteles.

n. Chr.
20 H y•draulisch cement
290 Berekening van opP
P ervlakte en inhoud der rotatielichamen.
750 Sterkwater, koningswater helsere
steen, sublimaat.
950 Vitriool-olie, alkohol.
1010 Klavier.
1050 Vergrootglas.
^ g

Heraclides.
Aristarchus van
Samos.
Chineezen.
Archimedes.
Archimedes.
Ctesibius.
Hero van
Alexandrië.

HiPP
arches van
Alexandrië.
Sergius
Orata.
g
Cleomedes.
Vitruvius.

Pa1Pus.
Getier.
Rhazes.
Guido van Arezzo.
Alhazen.
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Jaar.

1121
1250
1260
1280
Omstr.
1300
1400
1420
1436
Omstr.
1450
1483
1510
1510

Ontdekking
of
uitvinding.
g
Unster.
Glazen spiegel.
Arsenicum.
Brillen.
Buskruit in Europa.
P
Machine om draad
te trekken.
Zoutzuur.
Boekdrukkunst.

Kopergravure.
Etsen op
Pkoper.
P
Zakuurwerk.
Waterturbine.

1518 Luchtketel van de
brandsPuit.
1530 Trapbewegingvan
het spinrad.
P
1540 Zwavel-aether.
1545 Universeel-ko
PPeling.
g
1557 Kwikzilver- en
goudwinning
g
g door
amalgamatie.
b
1560 Bismuth.
1561 Kantkloppen.
PPe
1570 Meettafeltje.
J
1590 Microscoop.
P
1596 Rekenen met decimale breuken.
1604 Valwetten.
1608 Verrekijker.
J
1611 Astronomische verrekijker.
J
1614 Loarithmen.
bg
1617 Driehoeksmeting.
g
1618 Wet van de brekin ag
der lichtstralen.
1630
Phorescentie.
Phos
1638 Analytische
Y
geometrie.
1642 Rekenmachine.
1643 Barometer.
1650 Luchtpomp.
1650 Tooverlantaarn.
1656 Slingeruurwerk.
1661 Manometer.
1662 Wet van Boyle.
1663 Electrische afstooting.
g
1665 Buiging
^ g van het
licht.

Ontdekkers
of
uitvinders.
Alkhazini.
Vincentius van
Beauvais.
Albertus Magnus.
Alessandro de
Spina.
P
Schwartz.
Rudolf.
Basilius Valentinus.
Koster of Joh. Gutenberg.

Jaar.

1666
1669
1670
1674
1676
1677
1680
1682
1688

Wenceslaus.
Peter Henlein.
Leonardo da
Vinci.

1711
1711
1714

Platner.

1718

Jiirgens.
Valerius Cordus.

1721
1727

Cardanus.
1728
1729
1732
1736
1738
Stevin.
Galilei.
Lippersheim.
PP

1742
1743

Kepler.
P
Napier.
P
Snellius.

1745

Snellius.
Cascariolo.

1747

1745

1747
Descartes.
Pascal.
Torricelli.
Otto von Guericke.
Kircher.
Huijgens.
g
Otto von Guericke.
Boyle.
Otto von Guericke.
Grimaldi.

Ontdekking
of
uitvinding.

Ontdekkers
of
uitvinders.

Differentiaalrekening.
Phosphorus.
P
Etsen op
glas door
Pg
vloeibare zuren.
Afgietseldiertjes.
J
g
Repetitiehorloge.
Zaaddraden.
Ankerremming.
g
Wet der zwaartekracht.
Gieten van sP i^elglas.
Theorie der lichtg olven.
Ventilator.
Stemvork.
Kwikzilver-thermometer.
Eigen
g g der
^ beweging
vaste sterren.
Compensatieslinger.
Zwart worden van
chloorzilver door
licht.
Afwijking
J g van het
licht.
Achromatische lens.
KettingPonten.

Newton; Leibnitz
(1680).
Brand.

^

1690

Bartolomé de Medina.
George
g Agricola.
Barbera Uttmann.
Johann Praetorius.
Zacharias Jansen.
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1748
1750
1751
1752
1753
1754
1760
1762
1766
1769

ScheePs-chronometer.
Kinetischeasg
theorie.
Heliostaat.
Wri'ving
s-electriJ
seermachine.
Verwarming
g door
stoom.
Leidsche flesch.
Nutatie van de
aardas.
Suiker in den beetwortel.
Heliometer.
Pyrometer.
.
Nikkelïsoleerd.
l^
Bliksemafleider.
Electrische influentie.
Pro-electriciteit.
Y
Photometer.
ElectraPhoor.
Waterstof.
Stoommachine.

Schwankhardt.
Van Leeuwenhoek.
Barlow.
Von Hamm.
Clement.
Newton.
Abraham Thevart.
Hui'J gens.
Partels.
John Shore.
Fahrenheit.
Edmund Halley.
Y
George
g Graham.
Joh.Heinr.Schulze.
Bradley.
Y
Hall.
Graaf Maurits van
Saksen.
John Harrisson.
Daniël Bernoulli.
's Gravesande.
Hausen, Winkler
en Brose.
W. Cooke.
Von Kleist, Cuneus
(1746).
Bradley.
Marggraf.
Bouguer.
g
Musschenbroek.
Cronstedt.
Benj. Franklin.
Canton.
Canton.
Lombert.
Wilcke.
Cavendish.
James Watt.
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Jaar.

ONTDEKKINGEN EN IIITVINDINGEN:

Ontdekking
of

uitvinding.
g
1769
1772
1774

Stoommotorwagen.
g
Stikstof.
Zuurstof.

1774
1775
1779

Chloor.
Stoomgemaal.
g
De eerstee
ggoten
ijzeren
bru
brug.
P iëermachine.
Elevator.
Wateras.
g
Luchtballon.

1780
1780
1780
1783
1783
1783
1784
1784
1785
1785
1785
1789
1789

Piëzo-electriciteit.
HaarhY^
rometer.
PuddelP rotes.
Verlichting
g door
steenkoolas.
g
Seismometer.
Bleeken door chloor.
Mechanische weefstoel.

Aanrakings-electriciteit.
Electrolyse.
Y

Sodafabricatie.
Koe
Pel- smeltoven.
pers.
1795 Hydraulische
Y Pe
1796 Koepokinenting.
1796 LithograP hie.
1796 Stoomba
ggermachine.
1796 Hydraulische
ram.
Y
1799 Kaarten -arceering.
1799 Papiermachine.
P
1800 Laagdruk waterverwarming.
g
1800 Zuil van Volta.
1801 Beetwortelsuikerf abricatie in'troot.
g
1801 Papierstereotypie.
1802 Jacquard-weefg etouw.
1802 Donkere strepen
Pe in
het spectrum
z. .
Peg
Frauenhofersche
strePen .
1802 ElectrischeolariP
satie.
1804 Machine om netten
1791
1794

1804
1807

te breien.
Geconserveerde levensmiddelen.
Stoomboot.

Ontdekkers
of
uitvinders.

Jaar.

Ontdekking
of
uitvinding.
g

1808

Polarisatie van het
licht.

1809
1810
1810
1812
1812

1820

Camera lucida.
BoekdruksnelPers.
Harmonium.
Scheepsschroef.
P
Electrische lichtboog.
g
Veiligheids-mi'nJ
lamp.
P
ZinkograP hie.
DraisineoertYPe
van het rijwiel).
J
Naphtaline
in
P

1820

Chinine geïsoleerd.

Minckelers.
Salsano.
Berthollet.

1820

Cartwright.
g

1822
1823

Electro-m netisme.
Glazen lenzen voor
vuurtorens.
Zetmachine.
Electromotor.

Cu not.
Rutherford.
Priestley
Y en
Scheele.
Scheele.
Arkwright.
g
Darby
Y en Wilkinson.
James Watt.
Evans.
Fontana.
Gebr. Montgolfier
Charles.
Hauy.
Y
De Saussure.
Cort en Parnell.

Volta.
Van TroostwiJ k en
Deimann.
Leblanc.

Wilkinson.
Bramah.

Jenner.
Senefelder.
Grimshaw.
J. M. Mon olfier.
J. G. Lehmann.
Robert.
Hoyle.
Volta.
Achard.
Herban ; Genoux.

Jacquard.

Wollaston.
Gautherot en
Ritter.

1815
1815
1817

steenkolenteer.

1821

1823
1823
1823
1824
1825
1826
1826
1826
1826
1827
1827
1828
1828
1830
1830

Relief-coPiëermachine.

1830

Paraffine.

1830

Stalen schri fpennen.
Electr. en magnet.
inductie.
Heetwaterverwarming.
g
Stroboscoop.
P

1831

Jacquard.
q
Appert.
R. Fulton.

Argentaan nieuwzilver).
Waterglas.
g
Waterdichte stof.
Portland-cement.
Locomotief.
Kalklicht.
Carburatie van
lichtgas.
Kunstmatig ultramari'n.
J
Aniline (als„kristalline" .
Draadkabel.
Aluminium.
Eerste synthetische
Y
organische verbindingg (urinestof).
Borduurmachine.
StoombrandsP uit.

1831
1832

Ontdekkers
of
uitvinders.

Malus.

Wollaston.
Kënig.

Grenié.
Ressel.
Davy.
Y
Davy.
Y
Eberhard.
von raas.
Garden.
Pelletier en Caventou.
Oerstedt.
Fresnel.
Church.
Faraday
Y en
Barlow.
Geitner.
Fuchs.
Macintosh.
AsPdin.
Stephenson.
P
Drummond.
Faraday.
Y
Guimet.

Unverdorben.
Albert.
Wl hler.
Wóhler.
Heilmann.
Braithwaite en
Ericsson.
Collas.
Karl v. Reichenbach.
Perry;
Y Wise.
FaradaY.
Perkins.
Plateau; Stampfer.
P
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Jaar.

1832
1833
1833
1833
1834
1834
1835
1836
1836
1836
1837

1838
1839
1839

1839
1839
1839
1840
1840
1841
1842
1842
1843
1843
1844
1844
1845
1846
1847
1847
1848
1849
1849
1850
1851
1851
1854
1854

Ontdekking
of
uitvinding.
g

Ontdekkers
of
uitvinders.

Electromagnetische
machine.
Phoshor-lucifers.
P
Eerste (magneto-)
electr. telegraaf.
Stereoscoop.
P
Naaimachine (met
schuitje
J .
Phenol in steenkolenteer.
Electromagnetische
schrijftelegraaf.
J ^
Constantealvanig
ache keten.
Galvanoplastiek.
P
Centrifuge.
Verandering
g v. het
electr.eleidin
gsg
vermogen v. het
selenium d. licht.
Daguerrotypie.
Stoken met gas.
Vulcaniseeren van
caoutchouc (eboniet).
Ozon.
Electrische uurwerken.
Photographie
o
b P op
a ier.
PP
MicroP
hotograPhie.
Portret-objectief.
J
Hypnotisme.
YP
Mechanisch
warmte-equivalent
q
Stoomhamer.
Blok-signaalsysteem.
Y
Slijpen
van hout.
JP
Mercerisatie van
katoen.
Kaardmachine.
Electrischloeilicht
g
Schietkatoen.
Aneroïde-barometer
Nitro-g1Ycerine.
Phoshor-vrije luPhosphor-vrije
cif ers.
Benzol uit steenkolenteer.
Miltvuurbacil.
Bunsenbrander.
Oogspiegel.
g Pg
Vonken-inductor.
Rijwiel m. trappers.
PP
Lood-accumulator.

Dal Nero
g en von
Pixii.
Kammerer.
Gauss en Weber.
Wheatstone.
Hunt; Howe
(1846).
Rune.
g
Morse.
Daniell.
M. IL Jacobi.
Penzoldt.

Knox.
Daguerre.
Bischof.
Goodyear.
Y
Schónbein.

Jaar.

1854
1855
1856
1856
1857
1859
1860
1860
1860
1860
1860

Sainte Claire Deville.
Hughes.
g
Bessemer.
Perkin.

1867

Schrijfmachine.
J

1867
1867
1869
1869

Dynamo-principe.
Dynamiet.
Y
Kathodenstralen.
Bouwen inewaP end beton (ijzerJ
cement).
Hardlas.
g
Dowsongas.
Phonograaf.
g
MicroPhoon.
IJzer ontdoen van
P hosP hor .
Electrische sPoorweg.
Kunstmatigg bereide
indigo.
Leprabacil.
P
Autotypie.
YP
Tubercelbacil.
Cholerabacil.
Tetanosbacil.
Diphtheritisbacil.
P
Stoomturbine.
Gasgloeilicht.
g

1875
1876
1877
1878
1879

Rob. von Mayer.
Y
Nasmyth.
Y

1879
1880
1880
1881
1882
1883
1884
1884
1884
1885

Biittger.
Mansfield.
Pollender.
Bunsen.
Helmholz.
Riihmkorff.
Ph. M. Fischer.
Sinsteden.

Fabriekmatig winnen v. aluminium.
Letterdruktelegraaf
Bessemer-procédé.
P
Verfstoffen uit teer.
Kwikzilver-luchtpomp.
Spectraal-analyse.

1865

1860
1864
1865

Talbot.
Donne.
Petzval.
Braid.

Mercer.
Heilmann.
Starr.
Schunbein.
Vidi.
Sobrero.

Ontdekkers
of
uitvinders.

Linoleum.
Telehoon.
P
Gasmotor.
Gas uit olie.
Ammoniak-sodaproces.
Rotatie-snelpers.
Pe
Influentiemachine.
Martin-staal gg
e oten staal).
Lichtdruk.

Steinheil.

Cooke.
Keller.

Ontdekking
of
uitvinding.
^

1885
1886
1886
1887
1888
1891
1891

Geissler.
Bunsen en Kirchhoff.
Walton.
Reis.
Lenoir.
Hirzel.
Solvay.
Y
Bullock.
Holtz; TóPler.
Martin.
Tessié de MonthsY;
Albert (1867).
Sholes, Soulé en
Glidden.
Werner-Siemens.
Alf r. Nobel.
Hittorf.
Monier.
De la Bastie.
Dowson.
Edison.
Hughes.
g
Thomas en Gilchrist.
Werner-Siemens.

BaeYer.
Hansen en Reisser.
Meisenbach.
Koch.
Koch.
Nicolaier.
Loffler.
Parsons.
Karl Auer von
Welsbach.
Benzine-automobiel. Daimler • Benz.
Fried. Siemens.
Draadglas.
Moissan.
Fluor.
Berliner.
Grammophoon.
P
Hertz.
Electrischeolven.
g
Tesla-stroomen.
Tesla.
Schutzenber er
Carborundum.
Acheson.
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Ontdekkers
of
uitvinders.

Jaar.

Ontdekking
of
uitvinding.
g

1891
1892
1893

Photochromie.
Influenzabacil.
Serum te
tegen
gen diPh-

Lippmann.
PP
Rich. Pfeiffer.

1893
1894

Dieselmotor.
Aron.
g

Diesel.
Ramsay
Y
Y en Rayl' h.

1894
1895

Yersin ;• Kitasato.

1900

Pestbacil.
Vloeibare lucht (in
het groot).
Röntgenstralen.
g
Kinematograaf.
g
Draadlooze telegrahic.
P
Nernstlicht.
Radium en Polonium.
Osmiumlicht.

1900
1902
1903

Wolframlicht.
Ultramicroskoop.
P

1903
1904

Motorvliegtoestel.
g
Tantallicht.

1906

Phótora
P in nag hic
tuurli'ke
J kleuren.
Helium vloeibaar
gemaakt.
Salvarsaan.
Kunstmatig
0 bereide
caoutchouc.
Rotogravure.
g
Radium als metaal.

1895
1895
1896
1897
1898

1908
1910
1910
1910
1910

Stijve motorballon.

Behri ^ ^• (Roux).

^

Linde.
Röntgen.
A. en L. Lumière.
Marconi.
Nernst.
P. en S. Curie.
Karl Auer von
Welsbach.
Von Zeppelin.
PPe
Just en Hanaman.
Siedentopf
P en Zfi g mondy.
Y
Gebrs. Wright.
Von Bolton en
Feuerlein.
A. en L. Lumière.
Onnes.
Ehrlich en Hata.
Kamerlingh

F. Hofman.
Mertens.
Mevr. Curie en
'Debierne (1912).

Ontdekkingsreizen. (Overzicht der)
1) Afrika.
v. Chr.
g YP
t. veroveringstochten
naar A1400-1250.
g
bessinië.
600. Phoeniciërs varen in opdracht van Necho
om Afrika, van het 0. langs het Z. naar
het W.
Omstr. 465. Hanno vaart langs
b de Atlantische
kust van Afrika, ong.
^ tot kaapP Palmas.
Omstr. 450. Herodotus bereist Egypte,
gYP ^CYrenaïca en Carthago.
b
Na 290. Onder de Ptolemaeën reizen ter onttot in het Merendekking der Nijl-bronnen,
gebied. - Egypt.
^ de
gYP zeelieden varen langs
g
0.-kust van Afrika.
235. Eratosthenes in Alexandrië, eerste graadb
.
meting(Alexandrië-Syene).
Y

beproeft
Omstr. 120. Eudoxus van Cyzicus
P
Y
Afrika om te varen van het W. lans
g het
Z. naar het 0.
n. Chr.
een54-86. Aan twee door Nero uitgezonden
b
turio'selukt
het den Nijl
J op
P te varen tot
^
in de riet-moerassen v. d. Bahr-el-Ghasal.
350. Frumentius en Aedesius in Abessinië.
--100
O. DeeA
n vestigen
aan
900
rabiere
ve ge kolonies
on aa
de 0.-kust van Afrika (tot Madagaskar).
1325-52. 1 bn Batoeta bereist Egypte, de 0.kust van Z.-Afrika en bereikt Timboektoe.
Voor 1351. De Azoren, Porto Santo en Madeira
door Italianen ontdekt.
1402. Bethencourt bereikt de Canarische Eil.
1415. Begin
^ontdekkingsreizen
g
^ van de Portug.
Hendrik de Zeevaarder).
1419. Zar9 o en Vaz ontdekken Porto Santo
en Madeira opnieuw.
P
1431. Cabral vindt het eerste eil. der Azoren
(Las Formigas)
terug.
^
g
om.
1434. Gil Cannes vaart Kaap
P Bojadar
J
1456. Cadamosto bereikt de Goudkust.
1471. KaapP
Lopez
P (a. d. kust v. Guinea) bereikt.
1472. De Guinea-eil. ontdekt.
1485. Dio9 o Ceio en M. Behaim bereiken de
monding van den Kongo en 220 Z. Br.
1486. Barth. Diaz vaart de Kaap
P de Goede
Hoop
P om.
1497-98. Vasco da Gama's reis naar Indië,
om de Kaap
g MoP de Goede Hoop
P en langs
zambiq ue en Malindi.
1503. Saldanha vaart Afrika om, tot aan Kaap
Guardafui.
bereist N.-Afr. (Soedan).
Na 1500. Leo Africanus
f
1541. Afrika wordt geheel omgevaren t. a. Suez.
Krum in de landen van den Nijl.
1701-2. Krump
J
1770. Bruce ontdekt de bronnen van den Blauwen Nijl opnieuw.
P
1793. Browne te Darfoer (de eerste Europeaan).
1795-97. Mungo
9 Park's eerste reis naar den
Nier
g^van de Gambia uit.
1795-1802. J. Barrow bereist het Kaapland,
P
tot aan de Oranje-riv.
1797-1800. Hornemann's reizen van Egypte
gYP
over Audsjila,
Moerzoek naar Air, Bornoe
J
>
en Noe
Pe(Niger).
g
1803-6. Lichtenstein in KaapJ
P en Beets'oeanenland.
1805-6. Mungo
9 Park's tweede reis naar den
Nier
g (Sokoto).
1818. Mollien ontdekt de brongebieden van
den Seneg al en de Gambia.
en Oudney
1822-24. Denham, Clapperton
y bepp
reiken van Tripolis
uit, over Moerzoek en
P
Bornoe het Tsaad-meer (in 1822); OudSari
ne
J
g
y fi^• Denham alleen naar Bagirmi
en Mandam Denham en Clapperton over
Sokoto naar TriPolis.
1825-26. Lain9 bereikt Timboektoe,^ over Ghadames en Ain-Salah.
1825-27. Clapperton en R. Lander bereiken
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van Lagos
uit,^ door Joroeba den Niger
^
g
Sokoto .
1827-28. Caillié trekt van Sierra-Leone uit,
over Timboektoe, naar Tanger. (Eerste bericht over Timboektoe).
Ru ell in Kordofan en Abessinië.
1831-34. Rapel
(53). Gebroeders d'4b badie in Abessinië.
1848. Rebmann en Kra
pf ontdekken den Kilimands'aro
en den Kenia.
J
bereikt door de Kalahari
1849. Livingstone
9
het Ngamimeer.
g
1850-55. H. Barth's reizen door de Sahara
en door Soedan (eerst met Richardson en
uit; in 1851 ontOverweg)
g van Tripolis
P
Binoeë.
dekte hijJ
de Zambesi (bovenloop,
1851. Livingstone aan
P,
Liambai).
1852-54. Livingstone's
eerste reis dwars door
g
Z.-Afrika van KaaPstad uit, over het Dilolomeer naar Loanda.
1852-54. S. Porto is de eerste reiziger,
a die
Afrika van het W. naar het 0. doortrekt:
van Angola
over de Zambesi en Sjir
Sire naar
g
Rovoema.
1853-56. B. Voel
9 in Soedan (ook in Wadai).
1854-56. Livin9stone's tweede reis,^ dwars door
Z.-Afrika, van Loanda over het Dilolomeer (Victoria-watervallen van de Zambesi, in 1855 ontdekt) naar Quelimane. De
eerste reis dwars door Afrika, van het
W. naar het 0. door een aardrijkskundig
g
reiziger.
g
in Nubië en Abessinië.
1855-75. Munzinger
9
Tangan
1858. Burton en p eke ontdekken het Tangan'ikameer.
J
ontdekt het Victoria-Njanza
De1858. Speke
p
J
kerewe .
ontdekt,
1859. Livingstone
9
^ van Sire
J uitgaande,
g
het Sjirwaen Njassa-meer
en lost het
J
J
Zambesivraa
1; stuk oP.
in Algiers,
1859-61. Reizen van Duveyrier
y
g
de Sahara, Tripolis
en Fessan.
P
1862-63. Reizen van freule Tinné naar Gondokoro en den Bahr el-Ghasal.
van Bagamojo
en Grantgaan
1860-64. Speke
p
g J
g
en den Someruit, over het Victoria-N'anza
J
set- (Victoria-) Nijl
J (de verbinding
^ tusschen Victoriameer en Nijl door hen ontdekt naar Egypte.
gYP
1861-64. Von Heu9 lin in Abessinië en aan
den Bahr el-Ghasal.
1861-62. Von der Decken b. d. Kilimands'aro.
J
1863-64. G. Rohlf s is de eerste Europeaan,,
P
die van Tanger
g uit, door Marokko naar
Toeataat
P
g en over Ghadames naar Tripolis.
1864. Baker ontdekt, van Kaïro (1861) uitgaande,
(Mwoeta-Nsige)
^e
J
^ het Albert-Njanza
en bevaart den Somerset-Nijl.
J
1865. Rails is de eerste reiziger, die N.-Afrika doorkruist van TriPolis uit, over Bornee de Binoeë en Jeroeba, tot Lagos.
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1865-72. Reizen van Mauch door Matabelenen Masjona-land.
J
1867-73. Livingstone
in het boven-Kongo9
^o
gebied ^
: Zambesi, Loeapoela,
> Mweromeer,>
P
Bangweolomeer (in 1868 ontdekt),TanNian we
an'ika
1869 ^ Loealaba (bijJ' Niangw
g
J
.
1869-74. G. Nachtigal
trekt de Sahara door
g
(hij
hi' is de eerste Europeaan
die in Tibesti
P
komt de Tsjad-meer
landen, Darfoer en
J
Kordofan.
1869 en 1873-74. Ro
^fl s(in 1873-74 met
Jordan, Zittel en Ascherson) in de LYbische Woestijn.
J
1869-70. Schweinfurt aan den Bahr el-Ghasal,
gebiedder Niam-Niam, Monhet ebied
boettoe's en Akka's; in 1870 ontdekt hi'J
de Oeëlle.
1871-72. Stanley
aan het
y met Livingstone
9
Ta^
an'ika-meer.
J
1872-75. Cameron is de eerste Europeaan,
^ die
P
Afrika van het 0. naar het W. doorkruist,
van Bagamojo
>
^ J over het Tanganjika-meer,
g>
we
de Loekoega
g (in 1874 ontdekt),^ Niangw
tot het Ni lJg
ebied behoorend) naar
Benguella.
1872-76 en 1886-87. Holub in Beets'oeanenJ
land.
van Bagamojo
1874-77. Stanley
y gaat
^
g J uit naar
Niangwe,
^ ^ den Loealaba-Kongo,
l; o
waarts tot Boma (in 1875 het VictoriaN'anza
rondgevaren,
)
a in 1876 het AlbertEdward-N'anza of
Moeta-Nsi e ontdekt;:
g
aan de Ka s
era;• het Tanganjika-meer
rond^ J
gevaren en aan de Loekoega
eiveest .
g
g g
tot Loen1874-76. Pogge
99' dringt
g
g van Angola
da door.
W. Junker in
1874-87. Onderzoekingen
van W
g
Boven-Nij en aan de
hetbied
^ van den Boven-Nijl
waterscheiding
van den NijlJ en den Kon go
Oeëlle-Kibali Aroewimi) tot Zanzibar.
1876. Gessi stelt vast,
} dat de Nijl
J uit het
Albert-N'anza
Albert-Njanz stroomt.
Bmin Pasja's werkzaamheid in het
Oosten van Afrika (in 1869 met Stanley,
Albert-Edward-N'anJ
aan den Roewenzori
za en Semliki).
1877. Say . de Brazza doet nasporingen aan
den bovenloop
P van de Ogowé.
g
Zwei el en Moustier ontdekken de
1877-79. Zweife
van den Niger.
1877-79. S. Pinto reist dwars door Afrika,
van het W. naar het 0.
van het Z. Kon
1878 e. v. j.
J Onderzoekingen
^ og
bekken door Schutt, Buchner e. a.
gaat van Tripolis
uit over Sokna
1878. Rohl
f sg
P
en Dzjalo
naar Koefra (hij
J
J is de eerste
Europeaan,
die deze reis maakt).
P
reizen in Adamaoea en het
1879-86. Flegel's
9
l; ebied van de Binoeë (in 1882 werden de
bronnen van de Binoeë ontdekt).
1879-80. 0. Lenz doorkruist de Sahara van
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Tanger uit over Timboektoe naar Medina
Senegambië .
1879-80. Jos. Thomson ontsluit hetebied
g
tusschen het Njassaen het Tan g
an'ikaJ
J
meer (het Roekwa-meer ontdekt).
1880. Matteuccis en Massaris doorkruisen Afrika van Egypte
gYA uit, over Bornoe tot
aan de Golf van Guinea.
1880-89. Casati aan den Bahr el-Ghasal in
Lado en Oen'óro.
J
1881-82. H. von Wissmann doorkruist, aanvankeli'k
met Pogge,
Afrika van het W.
99
J
naar het 0. van Loanda uit over Niangwe
g
naaradam
(Sankoeroe
oe ontdekt).
S
1884-86. De Z. zijriv.
van den Kongo
)
g o onderzocht door H. von Wissmann Wolf
Wol K. von
Francois, Gren f ell, Buttner en Massari,
Kund en Tapp
enbeck, Mense e. a.
en Ivens' reizen dwars door
1884-85. Capello
p
Z.-Afrika van Mossamedes over de waterj
scheidt ^
van deP^
Zambesi (Kabompo,
zijJ
riv. van de Zambesi) en de Loealaba naar
Quelimane.
1885. Paulitschke in Harrar en in N. Somaliland.
1886-87. Tweede tocht door H. von Wissmann dwars door Afrika, van den Kongo
g
(Kassai) door het Baloebagebied naar Mozambique.
1887-88. Graaf T eleki en von Hohnel ontdekken het Rudolf- en het StePhaniemeer.
in het Mandingo1887-89. Reis van Binger
9
g
land van den Boven-Niger (Bammako) door
het rijk
y over Kong
g (in 1888,
J van Samor
hij
die daar
P
J was de eerste Europeaan,
kwam naar de Ivoorkust.
1887-89. Stanley,
gedurende het latere gey^ g
Pasja
deelte zijner
reis samen met Emin Pasja,
J
Aroegaat van Stanley-Pool
(Kongo)
g langs
Y
gs
wimi Albert-Njanza,
Semliki,> Albert-EdJ
ward-N'anza
naar Bagamojo.
J
J
g
1888. Reis van K. von Francois van Togo
g
over Salaga, Jendi, Gambaga, naar het
land der Mossi's tot aan 12 0 N.Br.
1888-90. Zintra
> die,
g ff is de eerste Europeaan,
P
van Kameroen uit, door den gordel der
oerwouden en hetrasland
tot de Binoeë
g
doordringt.
g
1887-89 en 1898. Expedities van H ans Meyer
y
naar den Kilimands'aro
(hijJ was de eerste
J
Europeaan,
1889),
P
^ die den top
g (in 1889
P besteeg
5888, resp.
P 6010 M.).
1888-89-1901 en 1906. Theob. Fischer in
Marokko.
1889. A. van Gèle bevaart de Oebangi
Oebang Mogi tot Mbomoe (bewijst
J dat de Oeëlle
een bronriv. van de Oebangi
Oebang is).
Mizon's reis stelt vast dat er een verbinding bestaat tusschen de Binoeë en de
Oebangi.
1890-91. Brichetti-Robecchi in Somali-land.
1890-92. Monteil g aat van St. Louis uit door

de Nigerbocht van het W. naar het 0.,
langs het Tsaad-meer en Moerzoek naar
Tripolis.
Po
1890-91. Moren
q g aat van Kameroen uit naar
de Binoeë en den Nier.
g
1890-92. Stuhlmann's onderzoekingsreizen naar
(inz. naar het Albert-Edwardde Ni'lmeren
J
N'anza
.
J
1892. 0. Baumann stelt vast dat de KageraAlexandra- Nijl
J een bronriv. van den
Nijl is en ontdekt het ManaraNijl
Manjara- en het
Ejassi-meer
Expeditiën
van Botte9 o in de SoP
mali- en Gallalanden; hij
hi' stelt de samenhangvan het Omo- en het Rudolfmeer vast.
1892-93. Gregory
9 y aan den Kenia.
1893-94. Graaf G6tzenaat
van Pan
Pangani,
ani
g
over Roeanda, tot Matadi(Kongo),bestijgt
Jg
den Msoembiro en ontdekt het Kiwoe-meer.
1894. Gruner, von Carnap
p e n D6rin 9 reizen
van Togo
door
g
g over Sansanne-Mangoe
Goerma tot Say
Y (Niger).
^
1894-95. Donaldson Smith in de Galla- en
Somali-landen.
1896. Hourst vaart den Niger af vanaf Koelikoro.
1896-99. Marchand g aat dwars door Afrika
van Loang o uit over het Bahr el-Ghasalnaar Djiboeti.
J
J
gebied en Fas'oda
1897. Reis van Gentil van de Oebangi
g naar de
Tsjar en het Tsaadmeer.
Ts'ari
Foureau bereikt van Algiers uit,
over Sinder,
en
> het Tsaadmeer,
> de Tsjari
J
de Oeëlle,
^ de monding
g
g van den Kongo.
1898-1900. Lemaire reist naar de Z. waterscheidingan
het Kongobekken.
^
g
1899. Mackinder bestijgt
Jg den Kenia (5184 M.).
aan het TanganTanan1899. Moore en Fergusson
9
a-meer.
1899-1902. R. Kandt aan het Kiwoe-meer, de
Niavarongo
g en den Kiroeng-vulkaan.
g lkaan
1901. K. Uhli
9 en Schieritz bestijgen
Jg den Meroe
tot aan den topkrater.
P
1901 e. v. Onderzoekingen
in het gebied
der
g
g
Toeboeri-moerassen door Dominik(1901),
Loefler (1902), Len f ant(1903) e. a.
en Villatte vanuit Ain Salah
1904. Laperrine
p
en Theveniaut vanuit Tomboektoe ontmoeten elkaar te Timissao.
1904-7. Boyd-Alexander
y
ggaat dwars door
Afrika van de monding
g van den Niger
g tot
Port-Soedan.
1905. Gautier en Chudeau doorkruisen de W.
Sahara van Toeat tot aan den Niger (Gao).
ZP van de am
1906. Harding
9 aan den bovenloop
best (de bron dezer riv. wordt door hem
vastgesteld .
1906. Bestijging
J g g van den Roewenzori (5069 M.)
prins
door Grauer e.a.,a. Woosnam e. a.,
>P
Lodewijk Amadeus van Savo
Savoye
e.
Lodewijk
Hans Fischer doorkruist de Sahara van
TriPolis uit tot aan het Tsaad-meer.
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1907-8. Expeditie
van hertog
P
g Adolf Friedr.
zu Mecklenbur
9 -Schwerin naar D. 0.Afrika enz.
1907-9. Poech in D. Z.-W.-Afrika en Beets'oeanenland
ter bestudeering
g van de BoschJ
esmannen
J'.
1907-9. L. Trobenius met de D. Innerafrik."
Onderzoekings-expeditie
van Dakar door
b P
Fr. W.-Afrika naar Lome.
1908-9. Kumm reist dwars door Afrika door
den Soedan van den Niger
Niger tot den Nijl.
J
zu Mecklenburg
1910. Hertog Adolf Friedrich
9
reist van den Kon go-Oeban
g i naar het
Tsaad-meer.

2) Amerika en de Amerikaansche Noordoolstreken.
poolstreken.
983. Erik de Roode bereikt Groenland, van
IJsland uit.
Omsta 1000. Noormannen, onder Leif,
f
ken Nieuw-Schotland.
1003-6. Noormannen bezetten de kust van
Labrador tot ongeveer
49° N.Br.: begin
g
g van
de Vinland-reizen.
1448. Laatste bericht van het oud-Noordsche
Nicolaas V).
Groenland (oorkonde vanaus
P
1474. Toscanelli's charta maritimauitlei
,^ ging
betreffende den W. zeeweg
n naar Indië).
1492. 12 Oct. Chr. Columbus ontdekt Amerika
en opent
het voor Europa
P
P West-Indië:
San Salvador, Cuba, Haiti).
1493-96. Tweede reis van Columbus; DomiPei
Antigua,
nica Maria
Galante,
Guadeloupe,
Portorico en Jamaica ontdekt.
1497-98. Giov. en Seb. Cabot vinden Newfoundland terug
g de 0.-kust
g en varen langs
van N.-Amerika, van Labrador tot Florida.
P zij
zijn derde reis, van
1498. Columbus ontdekt op
uit, het vasteland van Z.-Amerika
(mondingan den Orinoco).
1499-1500. Ho^ 'eda, J. de la Cosa en Amerigo
9
Vespucci in Venezuela (Orinoco-delta).
1500. Pinzon ontdekt, van kaap
q
P San Roque
uit de mondingg van de Amazonen-riv.
1500. P. A. Cabral bereikt Brazilië.
1500. Juan de le Cosas geeft het eerste overzicht van de nieuwe ontdekkingen
op
P een
g
wereldkaart uit.
1501. Gaspar en Miguel Cortereal bezoeken
zij naam
Labrador eneven
het zijn
g
V es
p ucci's reizen (met C oëlho) langs
g
de kusten van Brazilië, tot 26° Z.Br.
P zij
zijn vierde reis
1502-4. Columbus ontdekt op
kust van Centr.-Ameri lsa.
1506. Pinzon en D. de Solis ontdekken Yuctan.
1507. Martin H ylacom ylus 1Valtzemiiller) stelt
in zijn
ra P
hiae introductio" den
g
J Cosmo
»
naam Amerika" voor.
1513. J. Ponce de Leon ontdekt de Golf van
Mexico en het schiereil. Florida.
1513. Balboa steekt de landeng te van Panama

345

over en ontdekt den Grooten Oceaan (de
Stille Zuidzee, Mar del sur).
1513-33. 0 Pname van de W.-kust van Amerika van 25° N.Br. tot 25° Z.Br. van uit
Panama.
1516. Solis bereikt de La Plata en 400 Z.Br.
1517. H. de Cordova in Yucatan.
1518. J. de Gri'alva vaart langs de kusten van
Mexico en Yucatan.
1519-21. Fern. Cortez verovert Mexico.
1520. Mag alhaes ontdekt de Straat van Magalhaes^ bereikt het Mar aci
p fico en vaart
lans
g de W.-kust van Amerika tot 45° Z.Br.
1524. ExPeditie van Verrazzano naar de 0.kust van N.-Amerika tot Newfoundland.
1526. Pizarro bereikt kaapP Blanco (Peru, 4° 17'
Z.Br.).
1526. Guevara komt aan de W.-kust van Amerika noordelijk
J tot Tehuantepec.
P
1526. Hoces bevindt dat Vuurland een eiland is.
1532-34. Fr. Pizarro verovert Peru.
1534-42. Cartier in het gebied van de St.
Laurens-riv.
1535-37. Alma9 ro in het hoogland
van Chili.
g
1537. Ayolas vaart de La Plata-riv. op
P en bereikt Peru, door den Gran Chaco heen.
1539-42. Kri'
Jg•tochten van Fernan de Soto,
aan den Beneden-Mississippi.
PP
1540-42. Tocht van de Coronado tot aan de
steden Cibola Zuni Nieuw-Mexico) en
Quivira (?).
1541. Orellana ontdekt en bevaart, van Peru
uit, de Amazonen-riv. tot aan zee.
1542. Het eskader van Cabrillo vaart langs de
W.-kust tot kaapP Mendocino en 42° N.Br.
1576. Frobisher ontdekt de Frobisherbaai (hiermede komt hetrobleem
van de N.-W.P
assa
P
g e aan de orde).
1578. Fr. Drake bereikt, van de Ma alhaesstraat uit, 48° N.Br. aan de W.-kust van
Amerika.
1585-87. Davis bevaart op
zijn drie reizen
P zij
het eerst weder de W.-kust van Groenland (tot 72° 12' N.Br.); Cumberland en
de Davisstraat ontdekt.
1592. Cavendish en Davis ontdekken de Falklands-eil.
Vanaf 1603. De Franschen onder Champlain
p
in Canada.
1609. Champlain
ontdekt het Champlain-meer.
^
P
1609-10. Hudson ontdekt op
P zij
zijn derde reis
Hudson-riv. en op
P zijn
zij vierde reis de
en de Hudsonstraat.
1615. Champ lain ontdekt het Huronmeer.
1615. Blot
ontdekt het Foxkanaal.
y
1616. Baffin en Bylot
in de Baffinsbaai en de
y
Smithsond tot 770 30' N.Br. Zij
Zij zien de
Jones- en Lancastersond.
1616. Le Maire en Schouten varen Kaap
Hoorn om.
1648. De kozak Des^ 'new vindt de Behrin g straat.
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1659. Het W.-einde van het Bovenmeer door
Franschen bereikt.
1670. Stichtinggder Eng.
a nie.
^ HudsonsbaaicomPg
en Joliet bereiken, van het
1673. Marquette
q
Bovenmeer uit, den Mississippi
PP en bevaren
die riv. tot aan de samenvloeiing met de
Arkansas.
1682. La Salle vaart den Mississippi
PP af tot aan
de monding.
g
1728. Behrin
g vaart de Behrin gstraat door.
e meer.
1734. Varennes ontdekt het Winni Pg
1736-43. Fr. graadmeting
b
9
g in Peru(Bouguer
en La Condamine). In 1900-6 herhaald.)
1741. Behring
9 en T s7 'irikow varen langs
^ de
N.-W.-kust van Amerika tot 69° N.Br.
1743. Bouguer bevaart de Magdalena-riv.
1744. Le Condamine vaart de Amazonen-riv. af.
1769-71. Hearne bereikt over land, van de
Hudsonsbaai uitgaande, de monding
g van de
Coppermine-riv.
PP
1774. Quadra ontdekt Vancouver-eil.
zijn derde reis
P zij
1778-79. Cook onderzoekt op
Behringzee
en de N.-W.-kust van Amerika.
g
1781-1801. Asara onderzoekt het La Platagebied.
1789-93. Mackenzie bevaart de Mackenzie-riv.
en trekt voor het eerst, van de Peace-Hy.
uit, over het N. Rots-geb.
1792-93. Vancouver onderzoekt de Vancouveren Konin 'n-Charlotte-eil.
1799-1804. Alex. von Humboldt en Bontland
r
bereizen Z.-Amerika Centr.-Amerika en
Mexico.
1804-6. Levis en Clarke in het Rots-geb., aan
de bronnen van den Missouri, varen de
Columbia-riv. af.
1806. Fraser aan de Fraser-riv. Britsch-Columbia .
1815-17. Prins Max von Neuwied in Brazilië.
1817-20. Spix en von Martins in Brazilië.
1818. Eersteoolreis
(N.-W.-kust van Groene
land van John Ross.
dringt
Parry
1819-20. Parry
g door tot Melville-eil. en
tot Banksland 74° 47' N.Br.).
1820. Lon
9 in het Rots-geb.
g
1820-21 en 1825-26. Franklin, Back en Richardson onderzoeken de N.-kust v. Amerika.
1831. James Ross ontdekt op
P
P de tweedepoolreis van John Ross(1829-34) de toenmalige
g
magnetische
noordpool,
op het schier-eil.
Po ^ P
g
Boothia-Felix.
1832. Schooltraf t ontdekt de bronnen van den
Mississippi
PP (Itasca-meer).
1834. Back ontdekt de Groote Visch-riv.(Backnv.).
1835-38 en 1840-44. Rob. en Rich. Schomburgle
.! in Guayana.
Y
1845. Franklin's laatste reis naar de Poolzee
(gest. in 1847).
1846-47. John Rae dringt door tot aan de
Boothia-Golf • ontdekking
^ van de Am.poolP
kust voltooid.

1848-54. Noordpool-expedities tot opsporing
van Franklin.
1851-53. MacClure en Collinson ontdekken de
N.-W.-ass
e van het W. naar het 0.
P ^^
1855. Kane in het N. van de Smith-sont tot
80° 30' N.Br.
1859. MacClintock ontdekt de overblijfselen
overblijfsele van
expeditie
opP King-Williamsland.
P
g
1861. Hayes in de Smith-sent tot 81° 35' N.Br.
(Kaap
P Lieber opP Grinnell-land).
1865-67. Fr. W hymp er in Alaska.
1868-76(77). Reiss en Stubel in Columbia,
Ecuador en Peru. Hun studiën worden door
Th. Wolf, voor Ecuador, door een arbeid
van tientallen van jaren,
voltooid.
J
1869-70. Koldewey aan de 0.-kust van GroenlandKeizer-Frans-Jozefs-Fjord
ontdekt).
J
1871. Hall en Bessels in de KennedyY en
Robeson-sont (tot 82° 16' N.Br.).
1875-76. Nares in het N. van de Smith-sant
(per
schip
P
P tot 82° 24',^ per
Pe slede tot 83°
20' N.Br.).
1877-82. Crevaux' riviertochten in Z.-Amerika.
1880. De Chimborasso door G. W h m. er tweemaal beklommen (6310 M.).
1881-82. Greely
y tot op 83° 24' N.Br.
1882-84. Bove onderzoekt Vuurland.
1882-84 en 1888-90. Hettner in Columbia,
Peru en Bolivia.
1882-84, 1903-4 en 1908. Steinmann in Z.Amerika.
1883. Goss
f eldt beklimt den Aconcagua tot
6560 M.
1883. A. E. von Nordensk^ 'old dringt
g van uit het
W. in het binnenland van Groenland door.
1884-85 en 1887-88. K. von den Steinen aan
Xin
den
goe (Brazilië).
1884-85 en 1892-93. Sievers in Venezuela.
den Chil. vulkaan Li1886. Sanf elite bestijgt
J
cancaur (6000 M.).
p er in Centr.-Amerika (inz.
1888-1900. K. Sapper
in Guatemala).
1888. Fr. Nansen is de eerste, die door het Z.
van Groenland van het 0. naar het W. trekt.
Vanaf 1891. Reizen van Peary
y in N.-Groenland hijJbevindt dat Groenland een eiland is.
1893-94. Low en Eaton doorkruisen voor het
eerst Labrador.
1896 en 1899-1900. Hermann Meyer aan den
Xi oe.
Vanaf 1896. Systemat.
onderzoekingen
g v. Alaska.
Y
is de eerste,^ die den Acon1897. Zurbriggen
9!l
cagua (7040 M. beklimt; hetzelfde doet
Vines(in 1900 ook "fettling).
9
1897. Prins Lodewijk Amadeus van Savoye is
de eerste, die den Eliasberg
g (5517 M.)
beklimt.
1898-99. M. Conway
y beklimt den Illimani en
den Illampu.
P
1898-1902. Sverdrup dringt door de Joneslont tot o P882 °,sP
per slede verder tot 106°
W.L. van Gr. door.
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1903. Hans Meyer in Ecuador.
is de eerste , die den Sorata (6617
1903. Fight
g
M. beklimt.
1903-4. ExPeditie van de Créque
f
g en Montfort
in Bolivia.
1903-6. R. Amundsen gaat door de N.-W.passage
P
g e (van het 0. naar het W. ;waarnemingen
betreffende de ligging
gg g van de
^
magnetische Noordpool.
magnetische
P
1905. Hertog Philips
p van Orleans op
P de Belgica
g
onder commando van A. de Gerlache) in
N.-O.-Groenland (Terre de France) tot 77°
36' (het schip
P tot 79°) N.Br.
Peary bereikt van de Smith-sont uit
1906. Pear
87 6' N.Br.
Mylius-Erich1906-8. De Deenache expeditie
P
st. 1908) onderzoekt N.-0.-Groensen
land tot Pear Yland.
1906-7. Mikkelsen in de Beaufortzee (ten N.
van Alaska).
1909. Peary
y bereikt de Noordpool.
P
1909-12. Tocht van Mikkelsen tot opsporing
van Mylius-Erichsen in N.-O.-Groenland.
1911. Th. Herzog 's onderzoekingstochten
in de
^
Andes (Bolivia).
3) Azië en de Euro peesch-Aziatische
Poolstreken.
v. Chr.
1000. Tochten der Phoeniciërs naar Ophir
in
P
het Oosten.
Omstr. 450. Herodotus bezoekt Voor-Azië tot
Perzië.
325. Nearchos bevaart de Perzische Zee, van
de monding van den Indus uit.
als gezant
in Indië
Omstr. 300. Megasthenes
g
^
Palibothra .
Na 30. Handelsverbindingen der Romeinen (onder Au9 ustus
) tot in Toeran • Aemilius Gallus dringt door tot Z.-Arabië.
n. Chr.
Omstr. 70. De kust der Erythraeïsche
(d. i.
Y
Arabische Zee omgevaren.
160. Kooplieden
uit Antiochië zenden eeng eP
fingeerd gezantschap
P van keizer Antonius
g
naar China.
813-33. Graadmeting
g door Al Ma'moen in
Mesopotamië.
Po
878. De Arabieren Wahab en Aboe-Seid zeilen
tot naar China.
Na 965. Mokadassi bereist het IslamietischeAzië.
976. Reizen in Azië door Ibn Haukal.
1245. Ascelin bezoekt het kamp
P der Mongolen
g
te Chiwa.
in Karakoroem
1246. Johan Piano di Carpine
p
(Mongolië).
1253-55. Wilh. von Rubruck te Karakoroem
(Mongolië).
1254-95. Reizen door de Venetianen Niccoló,
Matte°
eo en Marco Polo door het Aziatisch
hoogland
naar China, Indië en Perzië.
g
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Vanaf 1289. Joh. van Montecorvino in China.
1318. Odorik van Pordenone bereikt Voor-Indië
over land, door Armenië en Perzië.
1325-49. Reizen van Ibn Batoeta door Arabië,
Voor-Azië Indië en China.
1424-40. Niccoló dei Conti in Arabië, Perzië,
Indië Ceylon
en in den Mal. Archipel.
Y
P
1497-98. Vasco da Gama ontdekt den zeeweg
naar 0.-Indië.
1508. Malaka wordt door Lopez
de Se
Sequeir
weira
p
en in 1511 door de Portugeezen,
onder. Albuquerque, veroverd.
1511. d'Abreu ontdekt de Molukken.
1511. Duarte Fernandez bereikt Siam.
1516. Fern. Perez d'Andrade ontdekt de Lioekioe-eil. en betreedt in 1517 China, bijJ
Canton.
die
1518. De Gomez is de eerste Europeaan,
P
Borneo bezoekt.
a alhaes bereikt, van het 0. uit, de
1521. 111g
Philippijnen.
PPJ
1542. F. Mendez Pinto bereikt Japan.
P
1556. Burrow
9 h ontdekt Nova-Zembla.
1579-80. Francis Drake op
P Ternate en Celebes.
begint de veroveringg
1581. Jermak Timo e'ewg
van Siberië.
1594-97. Barents op
P Nova-Zembla en in de
Karische Zee.
1596. Spitsbergen door de Rijp
^p en Heemskerk
ontdekt.
1600. Stichting
g der Eng.-0.-Ind.-Compagnie
Bomba
Y .
1602. Stichting der Ned.-0.-Ind.-Compagnie
Batavia .
1602-5. B. Goës reist van Agra over Kaboel
naar Kas'
ar Aksoe,^ Toerfan,, Chami en
Kasjgar,
Soe-tsjeoe.
J
1634-46. W. Pojarkow komt, van Jakoetsk
uitgaande, aan de Amoer.
1640. Kozakken bereiken, van Irkoetsk uit, de
Zee van Ochotsk.
1643. De Vries ontdekt de Koerilen.
1648. De Kozak Des 'new vindt de Behringstraat en vaart kaap Desjnew
0.-kaap
J (deP
van Azië) om (tot aan de Anadyr).
1654. Chabarovi aan de Amoer en in Mants'oeri'e.
J
J
1661. Dorville en Grueber bezoeken Tibet.
1664-77. Chardin reist in Perzië.
1668. Korea wordt bekend door Holl. SchipP
breukeli en.
1688-98. Gerbillon bezoekt China.
1690-92. E. Kaem
pf er bezoekt Japan.
P
1708-18. Kart ^
ra P
hische opname
van China
P
door Jartoux en Regis.
1734-43. Groote exPeditie der Russen naar
Siberië(Gmelin, Steller, La tew, T sjel 'oeskin, Behring , Tsjirikow, e. a.).
'el 'oeskin reist om het noordelijkste
1742. T s^^
J
punt
van Azië.
P
Palestina,> Ara1761-67. G. Niebuhr in Syrië,
Y
bië en Perzië.

^
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1768-74. Reis van Pallas in Siberië.
1770-73. Ljachow ontdekt de Nieuw-Siberische eil.
o
1778. J. Cook onderzoekt de Behr'
^-zee
op
zijn
J derde reis.
1783. Turner bezoekt Bhoetan en Tibet.
om de aarde (in
1785-88. Reis van Lapérouse
p
1787 stelde hij
juiste ligging
^g g van de N.
J de juiste
Jap.
P eil. en van de N.-O.-kust van Korea
vast en ontdekte hij
J de Straat La Pérouse .
1803-6. Opnamen
van Von Krusenstern in
A
N.-O.-AziëJesso, Straat Lapérouse, Sachalin> de Koerilen >Kamsjatka
en de Aleoeten).
J
1808. Webb bereikt de bronnen van den Ganges.
1808-12 en 1828. J. L. Burckhardt bereist
Syrië,
Arabië en Sinai en komt ook te
y
Mekka en Medina.
ht
1812 e. v. J'. W.. Moorcrof t in Voor- en AckerIndië en Boekharshi' Jbereikte in 1812 de
Satladsj
van den Indus in PenJ (1. zijriv.
J
s'aab
>kwam in 1820 tot Leh> in 1822 te
J
Srinagar en in 1825 in Boekhara.
1820-23. Reizen van F. P. von Wrangel langs
g
de N.-kust van Siberië (in 1821 kwam hijJ
aan de Beren-eil. en voer de Kol
o.
Y ma A
1823-30 en 1859-62. Reizen van Ph. F. von
Siebold door Japan.
P
1828-29. Reis van Erman door Siberië en
Kams'atka;
^ van de 0.-SiberiJ ^ ontdekking
sche koudepool.
P
1829. Alex. von Humboldt, Rose en Ehrenberg
in het Oeral- en Altai--geb.,
eb. in Chin. Ds'oenJ
arre
Zee.
P
g
J en aan de Kas ische
Vanaf 1831. Reizen van Gutzlaf f van Macao en
Hongkong
g g uit naar het binnenland van China.
1833. Burnes trekt vanuit Indië den HindoeKoh over.
o
1835-48 en 1855-64. F. W. Jun 9Kuhn op
Java en Sumatra.
1838. Wood ontdekt, van Indië uitgaande, de
ds', een der bronriv. van de Amoe
PonJ
(-darja).
J
door Kl.-Azië.
Vanaf 1841. Reizen van Kiepert
p
1842-45. Reizen van Al. Th. von Middendorff,
in het N. en 0. van SiberiëTaim Yr-land ,
Zee van Ochotsk,^ bovenloop
P der Amoer).
1843. Von Wrede bezoekt Hadramaoet.
1844-46. E. R. Hue en J. Gabet doorkruisen
Tibet.
1847-58. Onderzoekingsreizen
in Kl.-Azië door
i;
Tsjichats'ew.
1854-57. H. en R. Sccha9 intweit reizen van
uit Indië over den Karakoroempas
en het
P
Kwen-Lun- eb. naar Chin. Toerkestan.
1857. Semenow is de eerste, die het Tien-S'anJ
(Sjantengri,
Santeng
ri, 7330 M. bezoekt.
g
1861-63. Bastian in Achter-Indië.
1862. W. G. Pal9' rave trekt Arabië door van
het N.W. naar het Z.O.
Pum ell in N.-China en Mant1863-64. Pumpelly
s'oeri'e.
JJ
1864. Vambéry
y bezoekt Boekhara.

1864-68. Sewerzow in het Tien-Sjan-geb.
(in
J g
1878 op
P de Pamir-hoogvlakte).
Vanaf 1865. Opnamen
door de
P
P andieten ^eleerden),^
door Nain Singh,
9, in Tibet.
1866-68. Doudart de Lagrée
en Gamier aan
9
de Mekhong.
g
1868-70. Hayward
en Shaw bereiken Jarkand
y
en Kas'J^ar.
1868-71. Fedts 'enko bezoekt Toerkestan (in
, Fergana
Samarkand
of Kokan en aan de
g
bron van de Kisil-Soe).
1868-72. Reizen van F. von Richthofen in
China.
1870-88. Vier reizen van Nic. Prs 'ewalski'
7
^
door Centr.-AzieMon golie ^ Mants oerre
J
J,
N.-China, Tibet en 0.-Toerkestan).
1872. Elias trekt door de woestijn
J van Gobi,
van Peking uit.
en W y^
e echt ontdekken Frans1873. Payer
t'
Jozefsland.
1873-75. J. J. Rein in Japan.
P^
1876-86. Potanin in Centr.-Azië (in 1876
wordt de verre 0. uitbreiding
van het Altaigeb. door hem aangetoond).
^etoond
1877-80. Széchényi,
y ^ Kreitner en Locz
^ bezoeken Z.-China, Tibet en Achter-Indië.
1878-79. A. E. von Nordensk'ild en Palander
ontdekken met de „Vega" de N.-O.-passag,
^^lans
g de N.-kust van Siberië.
1885-86. Carey
Sin-Kiang en in
y in W.-Tibet,^ Sin-Kiang
het Tarim-bekken.
1887-90. F. E. Youn `husband is,
de eerste,
die Centr.-Azië van het 0. naar het W.
doorkruist (van Peking
g uit).
1887. Reis van Bonvalot van Toerkestan naar
Indië de eerste tocht over den Pamir van
het N. naar het Z.).
Hendrik van Or1889-90. Bonvalot enrins
P
leans doorkruisen Tibet (van Tasjkent
naar
J
Ha-not).
in Perzië.
1890-92. De Moran
9
1890-94, 1904 en 1906. A. F. Stahl in Perzië.
1891-94. Dutreuil de Rhins en Grenard in
Tibet.
1893-96 en 1901-3. P. en F. Sarasin bereizen Celebes.
van Nansen(Frans
1893-96. Noordpooltocht
P
Jozefs-land • Nansen komt tot 6 4' N.Br.).
1894-97. Jackson op
P Frans-Jozefs-land.
1894-97 en 1899-1902. Sven von Hedin doorkruist Centr.-Azië van W. naar 0. (inz.
het Tarim-bekken, Lob-nor en Tibet).
1895. Littledale in Tibet.
1896, 1898, 1899. Oluf sen in het Pamir-geb.
b
1896-1909. Reizen van Workman in den Himala'a.
J
1898-1902. Russ.-Zweedscheex
g raadm&in
g s -editie
opP Spitsbergen.
b en
P
P
1899-1900. Ca9 ni(behoorende tot de expeditie
P
vanrins
Lodewijk
Lodewijk
Amadeus van Savo
y)
ye)
P
bereikt, van Frans-Jozefs-land uit, 86 0 33'
N.Br.
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1899-1901. Koslow reist in 0.-Centr. -Azië en
in N.-Tibet.
1901 en 1904. Phils son in W.-Anatolië.
1903-5. Fiala bezoekt Frans-Jozefs-land.
1903-4. Macdonald en Youn9 husband bereiken Lhassa.
1904. W. Filchner en A. Tafel(in 1905 nogmaals in het brongebied
van den Hoang-Ho.
g
1905-6. Bruce en Layand trekken,
van Leh
^
uitgaande,
1 door Tibet^ het Kwen-Lun-geb.
g
g
en de woestijn Gobi tot Peking.
^
1905-8. Sven von Hedin reist in Perzië en
TibetTranshimala'a
J .
in het Mong.
1905-9. Saposhnikow
p
g
g Altai-geb.
1906-7. H. Grothe in Voor-Azië.
1906-8. Aurel Stein in Centr. -Azië.
1908-9. Musil in N.- Arabië.
1908. Johansen trekt over het binnen - ijsgebied
J o
van Spitsbergen.
Lodewijk Amadeus van Savo yye in
1909. Prins Lodewijk
Karakoroem.
may er in Beloetsjistan.
1911. Zu9
J
4

Australië, Oceanië en de Zuidpoolstreken.

1521. Magalhaes ontdekt de Marianen-eil. Ladronen .
1525. Ontdekking
g van de W.-Carolinen door
Diego
9 da Rocha.

1526. Nieuw- Guinea door den Portugees Meneses ontdekt.

1529. Ontdekking van de 0.-Carolinen en van
de Marshall-eil. door den Spanjaard Saavedra.

1542-44. De Spanjaard
T' illalobos ontdekt de
PJ
Palaoe-eil. en een deel van de N. -kust van
Nieuw-Guinea.
1567. De Salomons -eil. door den Spanjaard
PJ
Mendana ontdekt.

1595. Mendana ontdekt de Markiezen-, Tokelau- en Santa-Cruz-eil.
1605. Willem Janszoon bevaart de Golf van
Carpentaria
en is daardoor de eerste stellige
Peg
ontdekker van het vesteland van Australië
(Nw.-Holland).
1606. Tahiti, de Nieuwe Hebriden, de Toeamotoe- Manihiki- en de Torres-eil. door de
S
an'aarden
Spanj
J aarden Quiros en Torres ontdekt.
1606. Torres vaart door de Torres- straat.
1616. Lemaire en Schouten ontdekken den Bismarck-archipel
Pe1 Admiraliteits-eil..
1616. Dirk Hartos
9 vaart lans
g de W. -kust van
Australië, ten Z. van de N.-W.-Kaap.
P
1618-19. Claesz, Houtman en Edel varen langs
g
de W. -kust van Australië tusschen Edelland en de Monte-Bello-eil.).
Australië(Kaap
1622. De Z.-W.-punt van
P
Leeuwin) ontdekt.
lans de Z. -kust van
1627. Pieter Nuy vaart langs
Australië tot 133° O.L.
1636. Pietersz. ontdekt Arnhems- en Van Die-

349

mensland tusschen de Golf van Carpentaria
Pe
en die van Cambridge.
1642-43. Eerste reis van Abel Tasman naar
Australië hi'
J ontdekte in 1642 Van Diemensland (thans Tasmania) en Staten-eil.
(het Z. eil. van Nieuw-Zeeland) en in
1643 de TongaJ
^ en Fidsji-eil.).
1644. Tweede reis van Tasman;
, hij
J bezoekt de
Golf van CarP entaria en ontdekt Tasmanland aan de N.-W.-kust van Australië.
1675. Laroche ontdekt Z.-Georgië.
g
1699-1700. Dampier
ontdekt
, aan de W. -kust
p
van Australië, den Dampier-arch.
en toont
P
aan(in 1700), dat Nieuw -Brittannië (NieuwPommeren) een zelfstandigg eil. is (DampierP
straat).
1722. Roggeveen
ontdekt de Paasch-eil. en de
99
Samoa-eil.
ontdekt de Gilbert-eil.
1765. Bron
y
1766. Wallis bereikt Tahiti en enkele der Gilbert- en Marshall-eil.
1767. Carteret vindt de Pitcairn-eil., de SantaCruz- en de Admiraliteits-eil. en vaart door
de Carteret- straat tusschen Birara (NieuwPommeren) en Tombara Nieuw -Mecklenburg).
g
den Louisiade-arch.,
1768. Bougainville bereikt
,
de Salomons -eil. Tahiti en Nieuw -Guinea.
1768-71. Cook's eerste reis om de wereld hi'J
vaart 1769-70 om Nieuw-Zeeland, waarvan
hi'
J door het vinden van de Cooks- straat
aantoont,> dat het een dubbel eiland is • hi'J
geeft aan
vindt de Torres- straat terug
^eng
de 0. -kust van Australië den naam van
Nieuw-Z.-Wales).
1772. Kerguelen
Tremarec ontdekt Kerguelen9
g
land.
1772-75. Cook's tweede reis om de wereld hi'J
ontdekt in 1773 den Cook-arch. (de HerveyY
eil.),in 1774 Nieuw -Caledonië en stelt vast
dat er een Z. vestland bestaat.
1776-79. Derde reis om de wereld van Cook;
hi'
J ontdekt in 1777 de Christmas-eil. Fannung -eil, en in 1778 de Sandwich-eil.
1780. J. R. Forster stelt voor, Australië het
vijfde
werelddeel te noemen.
J
1788. Stichting
g strafkolonie(thans
^ eener Eng.
Sidne aan de 0. -kust van Australië BoSidney
Y -baai .
1788. Lagérouse bezoekt 0.- Australië en verongelukt in de wateren van de SantaCruz-eil.
1792-93. D'Entrecasteaux onderzoekt NieuwCaledonië, de Tonga-, de Admiraliteits- en
de Salomons-eil., den Louisade-arch., NieuwPommeren en Nieuw -Guinea.
1797. Wilson bezoekt de Gezelscha
P s-, de
Tonga-,
J > de Markiezen-, >de Toealt ^ de Fidsji-,
motoe- en de Carolinen-eil.
1798-99. Bass en Flinders zeilen Tasmania om
en stellen vast, dat dit een eiland is.
1802. Flinders en Baudin voltooien de oPname
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van de Z.-kust van Australië en bewijzen,
J
dat het het karakter van een vastland heeft.
1804. Krusenstern bezoekt de Markiezen-eil.
1813. Wentworth, Blaxland en Lawson trekken de Blauwe Beren
g over.
1815. 0. von Kotzebue en A. von Chamisso
onderzoeken de Marshall-eil. (Ratak- en
Ralik-groep)
g Pen de Sandwich-eil.
van de 0. gen
1817-18. Oxley
y en E vans dringen
kust uit in het binnenland van Australië
door en onderzoeken de Lachlan- en de
Macquarie-riv.
1817-22. King
g neemt de W.-kust van Australië op.
P
1819. Smith ontdekt de Z.-Shetland-eil.
onderzoekt de
1819-21. Von Bellingshausen
g
Toeamotoe-eil. en ontdekt Alexander-land.
1821. Powell en Palmer ontdekken de NieuwOrkneyy-eil.
1826-29. Dumont d'Urville zeilt naar NieuwZeeland, Nieuw-Guinea, Wanikoro, de Fidsjioil. en de Marianen.
1826-29. Vaart om de wereld door Li tke; hi'J
onderzoekt de Bonin-eil. en de Carolinen.
en
1829-30. Sturt ontdekt de Darling-Hy.
h
komt aan de Murray.
Y
1831. Biscoe ontdekt Enderby-land.
y
1831-36. Reis van Fitzroy
y en Darwin naar
den Grooten Oceaan; onderzoekingen
o
^ op
Nieuw-Zeeland, de Toeamotoe- en de GezelschaP
s-eil. omtrent het ontstaan van koraal-eil.
1831, 1835 en 1836. Onderzoekingsreizen
door
g
Mitchell in het stroomgebied van de Murray
en de Darling
g (Australia Felix, de tegenw.
kolonie Victoria).
1832. Biscoe ontdekt Graham(s)land.
1837-40. Dumont d'Urville ontdekt LouisPhiliPP
eland en Adélie-land.
Grey
1837-40. Onderzoekingen door kapitein
y
P
aan de N.-W.-kust van Australië, ontdekkingvan de Gascoyne-riv.
Y
en het
1839. .Ere
Eyre ontdekt het Flinders-geb.
g
Torres-meer en volgt
^ tot aan
g de Murray
de monding.
g
1839. Ballen
y ontdekt de Balleny-eil.
y
1839--42. Wilkes bereist de Toeamotoe-, de
Gezelschaps-,
de Tonga-,
de
J
P^
^ ^ de Fidsji-,
Samoa- en de Sandwich-eil. en ontdekt
Wilkesland.
1840. Eyre
Ere ontdekt . het Eyre-meer.
3
1841. J. C. Ross ontdekt Victorialand.
1841. Eyre doorkruist de Z.-kust van Australië
tot aan de King-George-sont.
g
1844-45. Eerste reis van Leichhardt van de
0.-kust (Moretonbaai) uit, door Queensland tot aan de Van Diemensolf.
0g
Australië van het Z.
1844-45. Stort beproeft
P
naar het N. door te trekkena ontdekt de
Stanley
3 en de Grey-bergketens en komt tot
241 2° Z.Br.
1845-46. Onderzoekingsreizen
van Mitchell in
g

het brongebied van de Darling,de Warrego,
de Barcoo en de Fitzroy.
Y
1846-48. Tweede reis van Leichhardt zijn
J
o in
P^
g^om Australië van 0. naar W. te
doorkruisen,
^ met zijn
J n 'dood .
r eindigt
1846-48. Reizen van A. Gregory
^ y door W.Australië opname
van de Murchison-riv.
P
1855--56. A. C. Gregory
^ y trekt N.-W.-Australië
door van Arnhemsland tot Queensland.
on1857-59. Oostenri'ksche Novara-expeditie,
P
derzoek van Nieuw-Zeeland door Hochstetter.
1858 en 1861. Reizen van Frank Gregory
9 y in het
binnenland van W.-Australië; hijJ volgt
g den
looP der Gasco
ne- en der Fortescue-riv.
GascoyneMacDonall Stuart reist van het Torresmeer naar de Stuartketen.
o in
1860. Eerste^
P
g van Stuart om Australië
van het Z. tot het N. door te trekken, hi'J
komt tot 19° Z.Br.
1860-61. Burke trekt door Australië van het
Z. naar het N.
1861-62. Stuart doorkruist Australië van het
Evre-meer tot aan de Golf van Carpentaria.
P
1873-74. Warburton reist van het telegraafstation Alice Springs naar de W.-kust.
1874. John en Alexander Forrest trekken door
Australië van het W. naar het 0. van de
Championbaai
tot de overland-tele agraaflijn.
J
P
1875-76. Giles trekt door Australië van het
Torres-meer naar de W.-kust (Perth) en
van daar terug
^ naar Alice Springs.
1875-78. Albertis bevaart de FlY-riv.(NieuwGuinea).
1878-79. Barclay
y en Winnecke onderzoeken
Alexandra-land in het Noorderterritorium
van Australië.
1881-86. Reizen van Lendenf eld in de Austr.
Alen.
P
1885. Finsch ontdekt in Nieuw-Guinea de
Keizerin-Augusta-riv.
Lindsa y bezoekt van Alice Springs
1885-86. Lindsay
P gs
uit het nog onbekend gebied, ten 0. van
de telegraaflijn.
^ J
1887. Browne en Gillett doorkruisen het Z.
van W.-Australië.
1887-88. Lindsay
y trekt door Australië van N.
tot Z., van Port-Darwin over den MacDonnell-keten naar Adelaide.
1889-90 en 1893-94. Onderzoekingen van
in Nieuw-Guinea;^ bestijging
MacGregor
Jg g van
9
den Victoria- en den Yule-berg,
^^ ontdekking der riv. Poerari en Clyde.
Y
1890. Expeditie
van Lauterbach tot onderzoek van
Pe
de Astrolabe-baai in Keizer-Wilhelms-land.
W innecke
1894. Expeditie
van Horn, Spencer,
P
^
e.'a. naar Midd.-Australië tot onderzoek van
den MacDonnell-keten.
1896-97. Carne
9 ie trekt door de W.-Austr.
woestijn
Y
J van Coo gardie tot Kimberley.
1896--97. Calvert-expeditie
onder L. A. W ells
P
Ch. Wells en Jones naar de Victoria.
. woestijn;
J^ mislukt.
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1896-98. Ta Pl ^enbeck en Lauterbach onderzoeken Nieuw-Guinea en ontdekken de Ramoe- of Ottilie-riv.
1897. MacGrey or trekt door Nieuw-Guinea van
het Z.W. naar het Z.O.
1898-99. Haddon-ex
P editie naar de Torresstraat de Murra -eil.
en Nieuw-Guinea.
Y
1898-99. De Gerlache op
P Grahamsland Palmer-arch. eerste overwinterin g in de Zuidpoolstreken.
Istreken.
1900. Borch9'revink bereikt 78° 50' Z.Br. Vietoria-land .
1901. Gillen en Spencer in het Austr. binnenland.
1901-2. J. W. Gregory
J y o nderzoekt het EyreY
meer.
1902. E. von Dry
yJr alski ontdekt Keizer-Wilhelm-II-land.
1902. Maurice en TV. R. Murray doorkruisen
Australië, van de Fowler-baai tot de Cambridge-golf.
1902-4. Scott ontdekt Koning-Eduard-VIIland en bereikt opPVictorialand 82° 17' Z.Br.
1901-4. Zweedsche (onder Nordensk 'ad Schotsche (onder Bruce en Fransche (onder
o GrahamsCharcot) Z.-pool-expeditiesop
land Louis-PhiliPPe-land en aan de WedellZee.
1904. Wells George
9 en Basedow doorkruisen
Australië van Z. naar N. over de Musgrave-, Mann-, Petermann- en Tomkinsonbergketens(Ranges).
g
1906. Hondius van Heroverden bevaart de Dioll- riv. stroomopwaarts.
goel- D' ^
P waarts
1908-9. W eston's reizen in N.-W.-Australië.
1909. De Zuidpool-expeditie van Shackleton
(1907-9) dringt
gopP Victorialand door tot
88° 23' Z.Br. en tot de magnetische
Z.-pool.
^
P
den
1910. Van Nouhu2
^ s en Lorentz bestijgen
Jg
Sneeuwgeb NieuwWilhelminato
P in het Sneeuweb.
.
1910-12. Scott g aat met de 3e Eng.
^ Antarct.
ex editie naar Z.-Victorialand en bereikt
expediti
Jan. 1912 de Zuidpool
(hij kwam op
PoJ
P de
terugreis om).
1911. Amundsen bereikt 15 Dec. de Zuidpool.
P
Valencia in het
Onteniente, stad in de rev.
P
Z.Q. van Spanje, ten N. van Alicante, >11 000
mw.; PP
a ierf abrieken.
zijn en van het
Ontologie,
9^ de leer van heet zij
zijnde, onderdeel der metaPY
h riek. Ontologisch
9
voor het bestaan van God,
bewijs
J
1^ het bewijs
noodzakelijkhei
dat steunt opP het begrip
^Pder noodzakelijkheid
een oneindig
b wezen.
Onweder, de onder bliksem (z. a.) en donder
p selecplaats
hebbende ontlading
kri g
^ der damP
P
triciteit van de wolken onderlin g of van de
veelvuldigs
veelvuldigst
wolken en de aarde,
t voorkomende in de tropische
gewesten,
g
^ zeldzamer oop
P
hoogere
breedten, Over magnetische
0.,0. zie
g
g
Magnetisme
(der aarde).
9
beX een varieteit van gestreept
On Y^
P agaat,
n
b
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staand uit een zwarte en een daaroverheen liggende
ende lichte laag
• door de Ouden werden 0.
gebruikt
tot het vervaardigen
van kostbare
g
^
cameeën en vaatwerk.
groot bosch op
Onzalige
Bosch,
P de Veluwe
,g
9
in deem.
de legende
werd
^
g Rheden, volgens
g
g
deze oudtijd
oudtijds door Quaden bewoonde streek door
Julianus: Nemus In
(„onveilig"
f estum
»
g
of„gevaarlijk woud") genoemd.
Oog Oculus het zintuig van het gezicht.
Bij
J de mensehen bestaat het uit de in de beenige
g
0.-kas g
elsgen rondachtige
rondachtige
0.-appe
0.-app el en ver organen
tot bescherming
g
g daarvan. De
0.-appel
door de 0.-spieren
en
PP wordt bewogen
g
^
is van voren overtrokken met het teers doorschijnende
bindvlies,^ dat ook de binnenzijde
binnenzijd der
J
g
• gleden bekleedt. De 0.-leden worden gevormd
door eenlooi
van de aangezichtshuid,
die haar
P
g
gedaante ontleent aan de vlakke kraakbeeneheeten; de buitenste rand
J ^ tarsusgeheete
P laatjes
wordt door de wimpers
beveiligd
•
P
g voor
mechanische aanrakingen en
door de, een vettig
^
^
vocht afscheidende, kliertjes
tegen
J
g uitdrogen
g en

1044. Oog.

a harde oogvlies;
b vaatvlies; c netvlies; e^ last
achtig
hoornvlies i regenboogvlies;
b lichaam
5
lens; k bandvandelens; m oogspier;no
Pheffer van het bovenste ooglid
g
^ ; o bovenste ooglid.
barsten van de huid. Verder zijn ook de wenkbrauwen en de vooruitspringende bovenrand der
0.-holte beveiligingsorganen voor het 0. De
door het harde 0.-vlies Sclerotica omsloten
0.-appel
voor
PP zelf bevat de eigenlijke
g J organen
g
het zien ; aan den voorkantaat
het 0.-vlies
g
over in het doorschijnende
hoornvlies, dat den
J
vorm heeft van een horlogeglas en waardoor
de lichtstralen naar binnen dringen; daarachter
ligt
^ het ringvormige,
g
b^grijs
g r Jjs blauw of bruin ge kleurde regenboogvlies of iris dat
dat, door spieren
P
same^getrokken of verwijd,de in het midden
u- ilgrooter of
ervan aanwezige opening,depupil
maakt. De ruimte tusschen het hoornvlies en de iris heet de voorste 0.-kamer en is
gevuld
gevuld met een waterachtige
g vloeistof, welke
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zich ook achter de iris, tusschen deze en het
voorvlak van de lens, in de achterste 0.-kamer
bevindt. Achter de iris ligt
^ de doorzichtige
g
0.-lens, welke als een brandglas de lichtstralen
breekt, ze op
een
klein
vlak
verzamelt
en
door
P
het achter haarele
9 lichaam oop
g ^en9glasachtig
liet daarachterele
en netvlies werpt.
g g
P Aan de
achterzijde
van het 0. gaat
de uit de hersenen
J
g
komendeezichtszenuw
door het harde 0.-vlies
g
heen in den 0.-appel
PPe en breidt zich over het
inwendig
inwendi e achtervlak uit als netvlies (retina).
netvlies is samengesteld uit negen lagen,
waarvan de buitenste,a het voor licht gevoelige
g
g
orgaan
wordt door zeer dicht naast
g , gevormd
g
elkaareg laatste
staafjes
P
J en kegeltjes.
g J es Tusschen het harde 0.-vlies en het netvlies bevindt zich nog
g het weeke vaatvlies, dat den
0.-appel
li gt aan
PP lig
PP voedt. Boven den 0.-appel
voorkant in de 0.-holte de traanklier,
welke doorloopend
een zouthoudend vocht, de
Pe^
tranen7 in kleine hoeveelheid afscheidt
J en in
grootere hoeveelheid,
en het bindvlies me ,a indien
g
chanisch geprikkeld
wordt,^ alsmede bijJ hevige
P
^e
gemoedsaandoeningen.P
Het zien heeft nu plaats
als volgt:
P het netvlies ontstaat een omgeg op
ge
keerd beeld van de voorwerpen; ditprikkelt
P
de uiteinden van deezichtszenuw,
g
P
^deze prikkel
wordt overgebracht naar de hersenen en daar,
in het gezicht-centrum, dat in de achterhoofdskwabben van derooie
hersenen ligt, wordt de
g
prikkel
omgezet
in de gezichts-voorstelling.
P
^
g
b Het
even scherp zien in de
verte als in de nabijJ
heid is te danken aan het accomodatie-vermogen
9
van het 0. De bouw van het 0. maakt het
mogelijk,
ook voorwerpen,
die zich terzijde
iJ
Pe
J
eelden
ervan bevinden, te>
zien; de scherpste
Ps beelden
krijgt
men echter van die voorwerpen, welke
JgP
recht voor het 0.engen waarvan de beelden
ontstaan in de nabijheid
der9gele vlek, de l^ J
voelig
ste plek
van het netvlies. Door een zeer
P
ingewikkeld toestel worden beide 0.-appels
PP
steeds zóó gesteld, dat in beide de lichtstralen
steeds op
vallen. De plaats,
P dezelfde plaats
P
P
waar dezichtszenuw
in den 0.-appel
^
PP komt
p a^il , is ongevoelig
^ g voor lichtindrukken(blinde
vlek). Het zien met twee 0. (het binoculaire
zien) maakt dat wijJ de voorwerpen
en als
Pe zien
lichamen en niet als vlakken, zooals bijv.
J bi'J
hoto
P
P hieën het^geval is. - Het 0. der
gra
i. op
dieren is bf enkelvoudig,
wijz
9',
P dezelfde wijze
het menscheli'k
gebouwd en berust dan
J 0. ,^
ginsel der camera obscura,
eveneens op
beginse
P het be
d. w. z. bestaand uit
samengesteldacet-0.
f
tal van kegeltot pyramide-vormige,
P gPY
^ ^ door pigmentlag en gescheiden,
^ staafjes,
J^ waarheen de
^
gezichtszenuwen loopen.
Het samengestelde
0.
Pe
g
g
veroorzaakt musivisch zien, waarbij
J niet ieder
0. een klein beeldje
doch slechts een
P
J opneemt,
deel daarvan, zoodat heteheele
beeld als een
g
mozaïek in elkaarzet
l^ wordt.
ien en
Oije
Ooien, dorp
P in N.-Brabant. Zie Oo
ee f f elen.

Ooievaars Ciconiidae vogelgeslacht, tot de
orde der Steltloopers (Grallatores)
behoorend,
,
heeft waad ten^
lange,
breede
stompe
g
^enPe
vleugels, korten, af Bronden staart en een langen, rechten snavel; de 0. zijn
zij over de heele
verspreid; in Midd.-Europa
•
P slechts 2
soorten : de zwarte 0. Ciconia ni
9 ra
, met
donkerbruine vederen (vooral in Midd.- en Z.Europa)
en de witte 0. C. alba),
geheel wit
,g
P
met roodeooien
en snavel,^ de hier te lande
P
algemeen
g
g^ die
ggekende. De 0. is een trekvogel,
^ blijft.
hier slechts van Mrt. tot eind Aug.
blijft. HijJ
leeft van vissche p kikvorschen, hagedissen, elanen slakken, muizen enz. doch eet ook eieren
en J^
o
'
n van vogels,
grond
ron roe
bP den g
g ^ die op
den^J^
jonge haasjes
haasjes enz. ^• hij is een schadelijk
schadelij
dier, niettegenstaande
het volks
volksgeloo
geloof hem voor
g
•
aanbrenger vaneluk
houdt.
g
N.W. van de prov. Kaap
Ookiep,pl. in hetP
P
de Goede HooF (Z.-Afrika),^
een spoorweg
b verbonden met Port Nolloth (aan de kust)
en SP
ringbokf ontein (ten Z. van 0.).
gem. op
Oolt9
ensp Iaat^g
F het Z.-Holl. eil. Overflakkee aan Haringvliet en Volkerak, 2960 inw.
omvat het dorp
P 0. (met haven; ^ vroeger
i; ook
een fort, in 1792ebouwd
Duquesne,
later
^
q
g
Frederik Hendrikeheeten
P de
g
^ in 1813 op
Franschen veroverd),een deel van het dorp
Achthuizen en deehuchten
Langstraat
en
g
g
Galathesche Sluis.
Oor Auri8 het zintuig van het gehoor, bestaat uit eengedeelte,
^ bestemd om het geluid
g
g
(het uitwendige en
oP te vangen
g
^ en te geleiden

1045. Oor.
e oorschel P^
mc uitw.gehoorgang; tm trommelvlies • o trommelholte; t gehoorbeentjes; eu
buis van Eustachius> • e slakkenhuis;f o ovale
venster;
gehoorzenuw.
> 1 doolhof ;• vmg
het middelste 0.) en eengedeelte dat het
geluid waarneemt (het inwendige 0.). Het uitwendi 0. bestaat uit de 0.-schelp (auricula)
en de uitwendigegehoorgang,2
langmet
9
> 4 cM. lap
de 0.-smeerkliert 9'es. De grens
naar het middelg

OOR—OORLOG (GROOTS).
deel van het 0. wordtevormd
door het tromg
meivlies (membrana t m ani een scheefstaand,
dun vlies. Daarachter ligt
de trommelholte
g
cavitas y
tm
p ani die door de Eustachiaansche
buis (tuba Eustachii met de neus-keelholte in
tegenov
verbinding
egenover het
a staat en waarin zich te
fij vlies
twee kleine,> door een fijn
afgesloten
openingen bevinden : het ovale veng
ster'enestra
ovalis) en het ronde venster
t
(fenestra rotunda). Beide leiden naar het ingedeelte van het 0. Ten slotte bewendige
s ^
vinden zich in de trommelholte nog de door
'
gewrichten aan elkaar verbonden9 ehoorbeent ^es
g
de hamer tegen het trommelvlies het aanbeeld met een kort en een langg uitsteeksel en
de
tegen
dit laatste aan de stijgbeugel,
^
J9 9el tegen
^
voet laat waarvan het ovale venster aansluit).
voetplaa
inwendige
0. of de doolhof
f (labyrinth)
y
^
l' t binnen in het rotsbeen en bestaat uit een
voorhof
f (vestibulum) met de half-cirkelvormige
kanalen(aan het achtereinde van de voorhof)
en het slakkenhuiscochleg, beneden aan den
voorkant van den voorhof). In dit slakkenhuis
onderscheidt men nog
g : de voorpofstra p, de
trommelholte-trap
^ e n de koepel van het slakkenhuis waarin zich het kunstig gebouwde
fijne
orgaan
van Corti bevindt met uiterst fijne
Plaat9
s staafjes en cellen, die met toetsen te vermet de zenuwvezels
gelijken zijn,
gelijken
J^ waarschijnlijk
verbonden om de afzonderlijke
tonen naar de
J
gehoorzenuw en verder naar de hersenen over
te brengen.
Het inwendige
met
^
g 0. is gevuld
^
een vloeistof, het doolho f water, dat alle ruimten ervan onderling
^
g verbindt en ook degehoorcellen omringt.
g^
b
g Een geluidstrilling,
voortgelei door de uitdoor de 0.-schelp
P en voortgeleid
a ehoorgan
g
b g^brengtg het trommelvlies
trilling
in beweging,dat
de trilling door de trommelnaar het ovale
holte langs
langs de gehoorbeentjes
g
J
venster brengt.
g wordt dan door
^ De drukking
het doolhof water verder over agebracht.
van, het Ned. ministerie
Oorlog,
p
9^ Departement
dat het leger
^ en alles wat opPhet oorlogswezen
g
te land betrekkin ag heeft ^bestuurt en beheert.
Aan het hoofd staat de min. v. 0., terzijde
J
Dep.
Het De
^,gestaan door een secretaris-generaal.
P
g
r. 0. omvat de volgende
af deelin en
g : kabinet
^
van den minister,^g
generale staf,^P
personeel, artillerie genie, intendance, dienstplicht, milicom
taire administratie,
P tabiliteit • het bureau
secretarie, indices en archieven en de bibliotheek.
(Overzicht vanaf
Oorlog,
f 28 Juni
9,
1914 tot 1 Mei 1916.) 28 Juni 1914 werd de
Oostenr. troonopvolger Frans Ferdinand met
zijn
tijdens
een bezoek aan Serajewo,
J
g
J
J gemalin
de hoofdstad van Bosnië, vermoord door aanhangers
der Groot-Servische beweging.
a a . Oosteng
was in de laatste jaren
niet
riks
J Balkanpolitiek
Po
^
zeer energiek
ggeweest; het moest nu krachtigg
zijn prestige
P
optreden,
P het
a op
P
^ wilde het niet zijn
positie als groote moBalkan-Schiereil. en zijn
J P
gendheid verloren zien aan. 23 Juli stelde het
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Servië een ultimatum, eischend de geheele onderdrukking der Groot-Serv. beweging,ontbindinger
Groot-Serv. vereen. Narodna Obrana
g
en deelneming van Oostenr. ambtenaren aan
het onderzoek naar de medeplichtigen
aan den
P
a
moord in Servië. De Russ. regeering
g deed een
g
vergeefsche
poging
^
Pog g om den termijn van het
ultimatum (48 uur) verlengd
' Servië
en. S
g te krijgen.
Jg
willi de alle ^
eischen in, behalve deg
deelneming
van Oostenr. ambtenaren aan het onderzoek in
Servië. Beide landen mobiliseerden, 27 Juli begonnen de vijandelijkheden
vijandelijkheden, 28 Juli verklaarde
Oostenrijk aan Servië den oorlog.
Oostenrijk
g Inmiddels
kwamen berichten omtrent een voorbereiding
der mobilisatie in Rusland. 27 Juli verklaarde
Duitschland
oorlogg zou
^ dat het Rusland den oorlo
verklaren, indien het die voorbereidingen
niet
g
staakte. 28 Juli be
begon
Oostenrij
gon Rusland tegen
g Oostenrijk
mobiliseeren. Een telegrammenwisseling
g
^ tusschen keizer Wilhelm en czaar Nikolaas had
niet het staken der Russ. mobilisatie tengevolge.
Engeland
Engeland werd door Duitschland aangezocht
g
onzijdig te blijven
waartegenover
Duitschland
g
J
^
beloofde Frankrijks
in Europa
P niet
J bgrondgebied
g
aan te tasten en dat Bel gië na g
den oorlog
ongerept zou bli
blijven.
Dit aanbod werd afgege
J
slagen.
31 Juli eischte
he Duitschland bij
aa
J ultimatum (dat binnen 12 uur afliep)
Pvan Rusland
dat het de mobilisatie zou staken en vroe ag het
Frankrijk of dit land neutraal wilde blijaan Frankrijk
J
ven. Op
in
A dezen dag
g
^ werd in ons land geheel,
België
België gedeeltelijk
Au
ó^
J ^gemobiliseerd. 1Aug.
^ verklaarde Duitschland aan Rusland den oorlog
Duitschland en Frankrijk
Frankrij mobiliseerden en D.
Pen bezetten nog
g denzelfden dag
^ het neutrale Luxemburg,
der
P
^^ ondanks het protest
Grootherto in. Terzelfder tijd
Groothertogin.
tij richtte Duitschland
ultimatum tot Bel g
ië ,vrijen
J doortocht voor
zijn
zijn troepen
^ wat België
Pe eischend,
a dadelijk
J verontwaarde
Op
g d weigerde.
g
P dezen dagg schonden
tevens D. troepen
de Fr. grens;^ de Franschen
Peg
hadden hunnerzijds,
Poa g om
J ^ als een uiterste poging
conflicten te voorkomen, hun troepen
P eenigszins
g
van hun 0.-grens
teruggetrokken.
3Aug.
Au
g
g verg^
Frankrij
klaarde Duitschland den oorlog
g aan Frankrijk
België.
4 Aug.
Jg
^
g Italië verklaarde zich onzijdig.
verla
verlangde
de Eng.
te Berlijn,
g
na
ggezant
J dat Duitschland onmiddellijk
den opmarsch
door België
P
J
zou staken, Duitschland weigerde
dit daar het
g
dezen opmarsch
als een militaire noodzakelijkP
J
heid beschouwde. Engeland verklaarde
daarop
P
Duitschland den oorlog.
g 6 Aug.^ verklaarde
Oostenrijk-Hon garije Rusland den oorlog, 7 Aug.
Montenegro
Montenegro aan Oostenrijk-Hongarije,
^
g J^ 13 Aug.
J
En^eland en Frankrijk
Frankrijk aan OostenriJ k-Hoegarijs
P aan Duitschland,^ 28 Aug.
g
^ Japan
J^ 23 Aug.
Oostenrijk-Hongarije
Oostenrijk-Hongarije
België
J aan België.
De strijd in West-Europa.

Duitschlands bedoeling om
Het was blijkbaar
J
Frankrijk te werpen
zich met alle kracht opP Frankrijk
P
en dat land te verpletteren
} ten einde daarna
P
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eg ommet Rusland af te rekenen. Eenunsti
g
standigheid
hiervoor was dat Frankrijk
b
J klaarbli'keli
o Pmarsch door België
g
g verwachtte
J Jk geen
en zijn
had opgesteld.
zijn 0.-grens
^ aan zijn
Pg
J legers
^
In weerwil van de aanvankelijk
aanvankelijk rooie
groot succesmislukte echter dit opzet
P der Duitschers.
was het verzet van België
Hun eerste teensl
g
tegenslag
en de dappere verdediging
vestingg Luik
ik
g der vestin
doorgeneraal
Leman. Deze ggaf den Franschen
g
legers tijd.
tijd hun formaties te wijzigen
J^en en, samen
met een Eng.
Eng. hulpmacht,
^ naar het N. op
P te
P
trekken. In den ochtend van 4 Aug.
ub trokken
de D. troepen
over de Belg.
grens,7 stietten
Pe^
b
aldra op
P tegenstand en moesten een dagg vec hten eer zijJ den overgang
b g over de Maas bijJ Visé
konden forceeren. Beweerde deelname aan den
strijd
g niet-combattanten hadden al
J van Belg.
dadelijk
J vreeselijke
g
^^ tal
J
ggruwelen ten gevolge;
van burgers, mannen en vrouwen, werden doodin aseb gelegd.
b
g b
^ Visé en Moelingen
bgeschoten
Hoewel de stad Luik reeds 7 Aug. door de
Duitschers bezet werd, duurde het nog verscheidaen
g eer al de forten in hun handen
dene dage
BijJ den aanval opP de vestin
vestingg Luik bleken de Duitschers, die onder bevel stonden van
den sedert overledenen.
Von Emmich, in het
g
bezit te zijn
b
J van 42 cM. belegeringsgeschut,
g^
waarvan het bestaaneheim
gehouden
was.
g
g
12 Aug. vroeg
Duitschland door bemiddeling
van een neutrale mogendheid,1opnieuw
vrijen
P
geweigerd
werd. Het
doortocht,
^ wat opnieuw
P
^o
b
van Luik teruggetrokken
veldle bger verdedigde
g
gg
zich heldhaftig
g en bracht o. a. bij
J Diest en
Haelen de D. voorhoede ernstige verliezen toe.
16 Aug . werd de Belg.
g naar Antwergregeering
g
g zich
P en overgebracht,
^ binnen welke vesting
b
Aug
18 Aug.
20 Aug.
g terugtrok.
g ook het veldleer
g
de Duitschers Brussel, 25 Aug. wierp
P
een Zeppelin
voor het eerst bommen op
P AntPP
weren
opPbeschuldiwerpen,26 Aug.gwerd, wederom
^
ging
op de D. troepen
P geschoten
g
^ P
g b dat burgers
zouden hebben, eenroot
deel van Leuven verg
waarbij de beroemde UniversiteitsbibliobrandJ
theek vernield werd, het Stadhuis echtereg
gers verburger
sP^
rd bleef) en werden tal van bur
10 Sept.
P hervatten de Belgen
^ vanuit
AntwerP en hun offensief,
P vielen de
^ 28 Sept.
Duitschers de vesting
aan ; 2 Oct.
P
g Antwerpen
vielen de eerste forten van den buitengordel:
g
Wavre en Dorpveldt,
P
^ daags daarna de overige,
^,
zoodat de Belgen over de Nethe moesten terugg
trekken. 7 Oct. forceerden de Duitschers den
Nethe-overap
Nethe-overgang
g en trokken tevens over de
Schelde. Het bombardement van Antwerpen
P
deed tienduizenden inwoners over onzerens
g
vluchten. 9 Oct. moest de stad zich over geven
b
Von Bezeten, daags
aan den D.neraal
g daarna
^
waren alle forten in D. handen. Een Eng. hulpPkorps, P
op het laatste oogenblik
te hulpgesneld,
a
P^
$^
kon de stad niet redden, doch moest met het
Belg.
ub
gleger
^ door het land van Waas terugtrekken. Het grootste deel van dit leger kon zich

naar de kust terugtrekken
deelte
gedeelte (ong.
f een ge
c7g
30 000 Belg. en 2000 E . soldaten) werd door
de achtervolgende
Duitschers over onze grens
g
g
gedrongen en door ons observatieleger geïnterneerd. De Belg.
g regeering
g
g werd naar Havre
overgebracht.
14 Oct. bezetten de Duitschers
l;
Gent en Bru
gge daags daarna Ostende en Zeebrug
bijJ Nieuwpoort en Dixbl;e. Na gevechten
g
muiden trokken zij
zij 25 Oct. over het IJserkanaal en namen 10 Nov. Dixmuiden. Tengevolge
zij 15 Nov. over
b der inundatie moesten zij
de IJser terug.
g Het Belg. leger
g bood daar
^edurende eenige
b dagen
g een wanhopigen en
heldhaft ^
igen tegenstand
tegen
g
g een enorme over macht. Weldra kwamen Fr. marinetroepen
het
P
te hulp
gedeelte van België
eelte
P en het ged
g ten Z. van
de IJser bleef in handen van het Belg.
leger.
Belg.
g
— België wordt sinds de bezetting van Brussel
„generaalals eeneneraaloevernement" bestuurd door
D.^
g ouv.- eneraals(Von der Goltz, Von Bissing),
9 die het het lot bereidden van veroverde
^gewesten: oorlogsschattingen,
b
b ^o
Peischip ^en
^ vrijJheidsbeperkingen,
P
b > willekeur,
> enz. Economisch
heeft het ontzettend te lijden;
vooral door de
J
hulp
blijft de
^ blijft
P der Am. en Nederl. regeering
^
bevolking
b althans voor hon gersnood bewaard. De
Duitschers hebben de Belgb . kust zwaar versterkt
en daar herhaalde beschietingen
van de Eng.
En.
b
o
vloot beantwoord. De Holl.rens hebben
zij,
J,
goeddeels door middel van een electr. hoogg
spanningsdraad,
bijna alle
^ bijn
^
P
b
ggeheel afgesloten,
van neutralen in Bel ië
onmogelijk
ge^g
maakt en liet ongelukkige koninkrijk geïsoleerd.
Koning
a Albert,^ die van begin
g af aan te midden
van zijn
leger, met rooie
dapperheid
heeft
g
PP
J leger,
als koningin
koningin Elisameegestreden,
heeft,
b
die hun land
bette te midden der rampen,
P
troffen door zijn
houding alom in de wereld
J
eerbied en bewondering afgedwongen. Engeland
en Frankrijk,
J> hun verbondenen,> hebben besloten
J te sluiten, wa arbi'
J niet Bel$'ië's onbgeen vrede
afhankelijkheid zou worden hersteld. —
P ^ mogelijk
De Franschen hadden zoo spoedig
mo gelijk
hun legers
legers onder aPP
erbevel van ^eneraal Jo f f re,
tegen de in België binnendringende D. troepen
gericht. 15 Aug.
zij te Dinant een
^ behaalden zij
g
leger
aanmerkelijk
gers hadden zich,
J voordeel. Hun le
uitgezonderd
de macht,^ welke de 0. vestinglinie
g
^
bezette en een andere die 7 Aug. reeds Lotharingen
en den Opper-Elzas
was binnen gedronPP
g
gen,
^
^ in drie groepen
g P verzameld, waarvan één
vanuit de Woëvre-vlakte oprukte in
de richting
g
van Neufchateau (in Bel bg . Luxemburg)
b 7 één
vanuit Sedan naar de streek tusschen de Lesse
en de Maas en één naar de streek tusschen
laatstegroep
Maas en Sambre. Deze
laatsteroe werd oop
haar linkervleugel esteund
gesteunddoor het inmiddels
ontscheepte
Eng. hulpleger
onder gen. French.
P
^^
Het D. leger strekte zich uit vanaf Luxemburg
tot ten Z. van Brussel. Op
front
P dit uitgestrekte
^
werd van 22-24 Aug. de „slag van Charleroi"
geleverd, die eindigde met een terugtocht der
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Fr. en En
Eng.
legers. Aanstonds
de DuitAansons be
begonnen
slegers.
g
schers moeite te doen den Fr. linkervleugel
g om
te trekken. Op
7 Aug.
P
^ waren de Fr. troepen
P
gerukt
Lothari^en en den Opper-Elzas
binnen
binnengeruk
PP
• hadden o. m. Altkirch en Mulhausen bezet,
reeds 11 Aug.
zij deze laatste stad
ua moesten zij
weer opgeven.
dagen later werd het o P Pg^Eenige
^
nieuw veroverd
, doch na 25 Aug.
ag trokken de
zij
Fr. troepen
P wederom terug.
^ Echter bleven zij
Altkirch en dessen
der Vo gezen bezet houden.
PaVogeze
N.-Frankrijk moesten de Fr. legers
snel
g
ter strekken alléén hun centrum behaalde 29
Aug. bijJ Guise een voordeel, waarvan echter
door het uitblijven
van dergelijke
J
gJ successen oop
den r.- en den 1.-vleugel,
vertraging van
^^ geen
ggg
den D. opmarsch
het gevolg
P
g ^ was. 28 Aug.
^ trok
het leger
van Albrecht
van Wiirttember
b i'
^
9
J
Mézières over de Maas. Het leger van den D.
kroonprins richtte,
zich eveneens naar de Maas,
n
de D. linkervleugel
aan, de E^ trok op
P Epinal
A
teruggeslagen.
gesla
g elschen werden bijJ St. Quentin teru
g^
g .
Manon OP denzelfden datum viel het sperfort
P
viller ten 0. van Lunéville. De Franschen slaagg
den erin,^ Nancy
waren
Y te behouden. 31 Aug.
^
Ri'ssel Roubaix, Amiens, St. Quentin en Péronne in D. handen, 1 Sept. waren de Duitschers te ComP^
i' ne Creil en Soissons en vloleger
vliegmachines over Parijs.
g en D. vliegmachines
J De Fr. legers
over de Oise en de Marne teruggetrokken
en dekten Parijs.
de Fr.
P verplaatste
P
J 2 Sept.
regeering
waarJ
zij
✓ eerin haar zetel naar Bordeaux,^
tot het laatst van 1914 bleef. Tot oP40 K.M.
zij
naderden de D. troepen
P Parijs,
J^ toen trokken zij
plotseling
P
g naar het Z.O. met het klaarblijkelijk
doel den Fr. r.-vleugel om te trekken. Dit had
den „slag
aan de Marne"
tengevolge zie o
»
^op
namen daarna aan de
Marne). De D. lagers
g
Aisne en in de Ar agonnen een verdedigende
g
sitie in. 7 Set. viel de achter het D. front
PoP
vesting M aubeug^
gelegeng
e waarbij
J de Duitschers 40 000 krijgsgevangenen maakten. In de
eerste dagen
van Oct. begon
P naar
^
g de „wedloop
de zee". De Duitschers trachtten hun tegens
standers den weg
g naar de Noordzee af te snijJ'
den en omgekeerd;
^ 4 Oct. hadden er gevechten
^
g
bi'JAtrecht
plaats. De heldhaft ige verdediging
P heldhaftige
gg
van de IJser door het Belg. leger (zie hierboven) besliste het pleit
ten nadeele der DuitP
schers die er niet in slaagden
Calais te beg
machti
g en. Sindsdien bleef de frontlijn
J der
legers
tot op heden vrijwel
vrijwe onveranderd. De
g
werd een loopgravenoorlog,
waarbij wel
Pgg^ waarbij
nu en dan een derarti
P Jen een poging
P^ g tot
doorbraak deed, doch het succes nooit van dien
aard was dat het tegenoverliggende
front door^g
n
gebroken werd. In 1915 waren de voornaamste
gebeurtenissen::
12-14 Jan. Slag
gbij
J Soissons. De Franschen
waren in de voorafgaande
weken ten N. van
g
deze stad over de Aisne voorwaartsedron
g
gen
tot Crouy
Y en werden nu door de Duitschers
tot achter de riv. teruggeworpen.
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16 Febr.-9 Mrt. Offensief der Franschen in
ChamP agne. Ten N.W. van Ste.-Menehould veroveren zijJ Benige
K.M. vijandelijke
loo raven
aloopgrave
(bij Souain
en Beauséjour)
our
en
weten het verJ
overde terrein te behouden.
10-13 Mrt. Offensief der Engelschen
bijJ
a
Neuve-Chapelle
lle
Z.W. van Ri'ssel . Hun terPe
J
reinwinst iserin
g g.
31 Mrt.-9 Apr.
P Offensief der Franschen
tusschen de Moezel en de Maas (in het Woëvregebied
en op
ten 0. van Verd
un .
P de Maashoogten
g
g
18 Apr.-8
Mei. Zware gevechten
in de streek
P
g
van Yperen.
De Duitschers slagen
slagen er eenoogenoo
enP
in,> Lizerne, aan de overzijde
overzijd van het IJserte bezetten, doch worden er weer uit
verdreven.
9-14 Mei. Offensief der Franschen ten N.
van Atrecht. Zijt veroveren bijJ CarencyY een voor uitstekend gedeelte van het D. front.
17 Mei. De Engelschen
behalen terreinwinst
g
bi'J Festubert N.O. van La Bassée).
17 Mei-6 Juni. Verder offensief der Franschen en Engelschen ten N. van Atrecht (zware
gevechten,
s
ggevolgd
g door terreinwinst der Franschen bij Ablain, Notre-Dame de Loretta Neuville St.-Vaalt enz.).
30 Juni. Aanval der Duitschers in het Arg onnen-woud.
25 SeP t.-2 Oct. Groot offensief der bondagenoten, inz. in Champagneen in Artois. Overzijzij
verwinninger
Franschen in Champagne;
Pgne;
g
overen bij
J Souain ruim 40 K.M2. terrein, maken
23 000g
gevan . enen en 121 kanonnen buit. De
Engelschen
veroveren het dorp
P Loos N.W. van
g
Lens),veroveren 21 kanonnen en maken 3000
gevangenen.
De voornaamsteebeurtenissen
in 1916 (tot
g
1 Mei) waren:
29 en 30 Jan. Zeppelin-aanvallen
opP Parijs.
PP
J
23-27 Febr. Groote aanval der D. troepen
P
op
P Verdun. Het fort Douaumont wordt geno men en de Franschen moeten op
P de P ermanente verdedigingslinies van Verdun terugtrekg
ken. Dit is het begin
g van den maandenlangen
g
strijd
om
deze
vesting.
g
J
28 Febr. De Franschen brengen
brengen den D. oP marsch vó6r Verdun tot staan. Ten 0. van
Verdun trekken zij
zij zich terug tot aan den voet
der Maasheuvels.
g
d6-10
Pr. De Franschen worden agenood-.
zaakt hun linies ten W. van VerdunoP den
W. Maas-oever) achteruit te brengen.
g
B. Het Oostelijk oorlogsterrein.
9

^

Het reusachtig
-- vó6r
^ grooie Russ. leger
g
den oorlog
onmiddellij
g 13 mill. man! — viel onmiddellijk
de oorlogsverklaring
van
PPe
g
g onder opperbevel
gootvorst Nikolai Nikola ^'ewits^ ' Duitschland en
grootvorst
Oostenrijk
aan. In 0.-Pruisen bezetten de RusJ
sen 19 Aug.
g Gumbinnen^ 22 Aug.
g GoldsPPS 23
Aug.
Aug.
Aug. naderden zij
zij Konings^ Insterburg,
g^
gs
bergen. Hun succes duurde maar kort. Binden-

J
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burg
9 (z. a., door keizer Wilhelm tot bevelh.
in 0.-Pruisen benoemd, bracht hun reeds in de
eerste dagen
na zijn
g
g
g
^ een geweldige
J benoeming
nederlaag toe bijJ de Masoerische meren,^ tengege
vole
g waarvan zijJ 0.-Pruisen moesten ontruimen. Langduriger was het succes der Russen in
Galicië. 3 Sept.
zij Lemberg
P namen zij
g en Halicz,
dried ^
en later hadden zijJ het gebied
van de
g
StYr en de passen
der Kar Paten bezet,^ 15 Sept.
P
P
trokken zij
J over de Beneden-San en bezetten
Czernowitz, de hoofdst. van de Boekowina. In
W.-Galicië bezetten zij
Y
J Rzeszow,^ na Przemysl
geblokkeerd te hebben en drongen door tot
dichtbij
J Krakau.
12 Sept.
plaats bij
P had een nieuwe slag
^P
J de
Masoerische meren : bij Lyck versloeg
versloeg HindenY
bur
het 22e Russ. legerkorps onder den u
9it
den Russ.-Jap.
P oorlog
g met roem bekendengeneTaal Rennenkam
pf . In het laatst dezer maand
drongen
D. troepen
en
Pe over de 0.-Pruis. grens
g
g
haddenevechten
plaats
aan de Njeme
Nemen in het
P
g
Soewalki;
^
^ in de eerste dagen
g
grens terugvan Oct. moesten zij
P hun grens
gJ weer op
trekken.
In de laatste dagen
van Set.
P had het eerste
g
gemeensch. optreden
van D. en Oostenr. troep
Pleger
Het Oostenr. le
ger had zich bi'J
P en laats.
P
Krakau hersteld en rukte nu,? geholpen
g
P door
een D. leger
uit Silezië^ naar het 0. op.
.
PTerg
wïJ 1 in 0.-Pruisen Lyck
Y weer door de Russen
werd bezet (10 Oct.),naderden de Duitschers
de San, na Przeden Weichsel, de Oostenrijkers
J
mYsl ontzet te hebben (11 Oct.). Jaroslaw werd
bezet (12 Oct.),doch nu volgde een tweede ommekeer door het tweede offensief der Russen,
die het Z.W.-deel van Polen heroverden (Piotrkow, Kielce en Sandomir bezet),zoodat de D.Oostenr. troepen
terug moesten trekken in de
Peg
richting
Y werd
g van Krakau (11 Nov.). Przemysl
opnieuw ingesloten.
Dezen slaagdoor de Russen
g
den er den volgenden dag ook in g
Johannisberg
in 0.-Pruisen te bezetten.
18 Nov. kwam het derde keerP unt in het
Oosten. Voor een nieuw D.-Oostenr. offensief
moesten de Russen terngtrekken. Een uit Thorn
optrekkend
D. leger
bedreigde
den Russ. r.P
g
g
vleug el met omvatting
g de Russen
^ en dwong
van den Weichzich achter de Bzoera (1. zi'riv.
J
sel ten W. van Warschau) terug
b te trekken.
Een bij
Russ.
g
J Soldau in 0.-Pruisen gevallen
leer
leger moest eveneens terug.
g tus^ 19 Nov. slag
schen den Weichsel en de Warta en, meer Z.,
op
P het
P het front Czenstochowa-Krakau. Op
eerste terrein moesten de Duitschers op
P hun
beurt terugtrekken
op het tweede front hielden
,P
g
de Oostenrijkers
Oostenrijker slechts met moeite stand. De
naderden 27 Nov. Krakau tot oP30 K.M.
1 Dec. Nieuw offensief der Duitschers in
Polen; 16 Dec. is hun succes in zooverre verzekerd dat het Russ. offensief tegen Posen en
is. 19 Dec. houden de Russen
Sileziëebroken
g
riviertjes Bzoera, Rawka,> Nida
stand langs
g de riviertjes

en Dunajec,
J^ welk front eenige
^ maanden zonder
noemenswaardige wijzigingen gehandhaafd bleef.
noemenswaardigeg
De strijdwerd in de eerste maanden van
1915 voornamelijk
P den uitersten
J ggevoerd op
r.- en 1.-vleugel der Russen.
3 Jan. bezetten de Russen oPnieuw de Boekowina 11 Febr. moesten zij deze streek weer
ontruimen. 14 Febr. trokken zijJ,na een nieuwe
overwinnin van9
Hindenburg in 0.-Pruisen,,
onder zware verliezen door Soewalki terug.
24-27 Febr. behaalden zijJbij
Y (ten
JPrzasnyc
N. van Warschau) een overwinnin
overwinningg en slag gden
zij
in N.-Polen en den
P
J er in den D. o marsch
Oostenr. in Z.-O.-Galicië te stuiten.
27 Febr.-28 Mrt. Offensief der Russen op
beide vleugels. 18-22 Mrt. bezetten de Russen
Memel, 22 Mrt. veroverden zijJ Przemysl.
Y
In April
P hadden inz. zware gevechten
g
Plaats
Oostenrijker hardin de Kar
Karpaten,
aten waar de Oostenrijkers
verdedigden
(inz. den Oessokg
b de passen
P
pag .
27 Apr.
der Duitschers in de Russ.
P
P Opmarsch
gouvernementen Kowno en Koerland. Nieuwe
gevechten in Soewalki. 8 Mei bezetten de D.
troepen
Libau.
P
2-8 Mei. Doorbraak van het Russ. front
aan de Dunajec
J in W.-Galicië. De krijgskans
Jg
wordt den Russen ongunstig. In Galicië trekken
zij
J in het midd. van Mei achter de San en de
boven-Dnjester
terug.
In Polen trekken zijJ
J
g
eveneens ten Z. van de Pilitza terug
g voor de
Duitschers, die Kielce bezetten. Alleen op
P hun
vleugels hebben de Russen nog
g succes : in Koerzij den D. opmarsch
en in 0.land stuiten zij
P
Galicië dringen
zij
zij de Oostenrijkers
Oostenrijker over de
^
terug.
g
In de 2e helft van Mei, de eheele
maanden
g
Juni, Juli en Aug.
g tot in de le week van
Set.
Sept.worden de Russ. legers
g aanhoudend achen wordt het oprukken der
teruit gedrongenP
D. en Oostenr. troepen
g
P een ware zegetocht.
3 Juni werd Przemysl bezet,
g,
^ 22 Juni Lemberg,
28 Juni Halicz, 24 Juli Poeltoesk aan de Narew,
29 Juli Loeblin 4 Aug.g Iwangorod,
^ 5 Aug.
g
g
arschau 10 Aug. lomza
Warschau,
^ 18 Aug.
g Kowno,
20 Aug. Nowo-Geor iewak 23 Aug. Ossowiec,
24 Aug. Kowel, 26 Aug. Brest-Litowsk en
Sept.
Bialystok,
P
^ Luck (Loetsk),^
Y ^ 31 Aug.
Grodno.
In de eerste dagen
de
Pbegonnen
^
^ van Sept.
Russen krachtige
te doen aan
g tegenaanvallen
g
de Sereth (1. zijriv.
van den Dnjester)
in 0.J
J
grootvorst Nikolai NikoGalicië. 7 Sept. werd rootvorst
ontheven en bela^ 'ewits7 ' van zijn
zijnopperbevel
PPe
noemd tot onderkoning
g van den Kaukasus. De
Ozaar nam zelf het bevel over zijn
oop
g
J legers
en de Duitzich, die 11 Sept.
P de Oostenrijkers
schers ten Z. en ten W. van Tarnopolugterugdreven. In de tweede helft van Set.
P '15 werd
vooral in Koerland zwaar gevochten aan de
Wiliar.-zï riv.
van de Nemen
Njemen,die langs^ Wilna
J
loot
P en aan de Duna de Centralen worden
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daar meer en meer tot het defensiefdwonstrijdop
A en neer
gen,
en in 0.-Galicië golft
^ de strijd
bi'
g de
J de riv. Styr
Y en Stypa,
YP ^ wat ook nog
heele maand Oct. voortduurt.
20 Oct. bereikte het leger
van ,Hindenbur 9
^
ten Z.O. van Ria
^ Russen hebben
g de Duna de
zich aan die riv. echter weten te handhaven.
Het ontbrak hun echter tengevolge van hun
reusachtige
a nederlagen in den zomer aan kracht
nog
om in het verdere najaar
t
g veel uit te richlijdelijk
ten. Rusland moest vrijwel
lijdelijk toezien hoe
de Balkan-bondgenooten Servië en Montenegro
door de Centralen verpletterd
werden. Het
P
duurde tot 19 Mrt. 1916 eer zijJ hun offensief
op het
geheele front konden hervatten. Eenig
g
^
belangrijk
g J voordeel behaalden zij
J tot 1 Mei (tot
welken datum dit overzicht loot
P niet meer.
C. De strijd
strijd
tegen
9 Servië en Montenegro.
9
28 Juli 1914 verklaarde Oostenrijk
J Servië den
oorlog.
g Reeds dagen te voren waren de vi Jandeli'kheden
geopend door gevechten
opPden Donau.
^P
g
J
De Serviërs bliezen de Save-brug
Belgrado
^bijJ
g
Oostenrijker bezetten Mitrowitza (in
oP . De Oostenrijkers
•
N.W. van Servië). De Serv. regeering
a verlede
naar Nisj.
Nis'
g haar zetel van Belgrado
J Belg
Pe ontruimd
g rado^ hoewel door de Serv. troepen
herhaaldelij
werd in de eerste dagen
^ van Aug.
^ herhaaldelijk
gebombardeerd. Niet bij Jde hoofdstad, doch
tusschen de Save en de Drina vielen de Oostenrijkers
het eerst in Servië. Van 17-21 Aug.
g
J
leverden de Serviërs en de Montenegrijnen
bJ
(Montenegro had
7 Aug. Oostenrijk
Oostenrijk den oorlogg
g
bij Chabatz en bleven
verklaard) hun daar slag
^bi'
overwinnaars. Zij
^
J vielen daaropA Herzegowina
geheel
binnen en bedreigden
Bosnië. In de geheele
g
^d Set.p bleven de Serviërs in het voordeel
bedreigde
tegenover hun aanvallers; zij
igden met
J bedre
bon genoten de Bosnische hoofdstad Serajewo en deden verscheidene invallen in Honwaarbij de stad Simlin een paar
maal
ar i Je ^ waarbij
P
door hen bezet werd (11 en 29 Set.).
P
In Oct. en begin Nov. hielden de OostenriJ'
kers zich vrij
te
tegenove
genover Servië doch
J passief
P
gen aanval.
ondernamen zij
krachtige
•
J een krachti
Nov. namen zijJ Obrenowatsj
J (ten W. van
Belgrado) en drongen met overmacht snel verder. In de laatste dagen
g
^ van Nov. bedreigden
zij
gJ
> het Serv. arsenaal,> en
J reeds Kragoejewats,
Nis'
Nisj, den nieuwen zetel der re geering. Servië
scheen verloren. Nuebeurde
er echter iets
g
zeer onverwachts. Onder aanvoerin g van hun
,
kroonprins
Alexander en hun opperbevelhebber,
PP
P
vijande
gen.
^ Poetnik^ brachten de Serviërs hun vijanden
•
verpletterende
nederlaag
nederlaag toe en drongen
P
g
hen weer over de Drina en Save terug. 20 000
gevangenen
en 50 kanonnen vielen in hun hang
zij hun hoofdstad Belden. 12 Dec. heroverden zij
g rado.
Oostenrijker hun taaie
Langen tijd lieten de Oostenrijkers
tegenstanders
nu met rust en eerst 20 Sept.
g
P
1915 kondig den de Centralen een nieuw offen-
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sief tegen de Serviërs aanzijJ hadden toen oop
het 0. oorlogsterrein
door de Russ. nederlagen
^
g
de handen wat vrijgekregen).
Bulgarije sloot
J
zich bi'
g van den D.
J hen aan. Onder aanvoering
maarschalk Von Mackensen trokken de D.Oostenr. troepen
den Donau, de Save en de
Pe
Drina over; 9 Oct. was Belgrado
weer in hun
g
handen. 15 Oct. overschreden Bulg. troepen
de
P
0.-grens
van Servië, ^ om de spoorwegverbinding
0.g
Nis'—Saloniki
af te snijden.
snijden. De Fr.-Eng.
e
ge^PJ
ditionnaire macht, die 4 Oct. te Saloniki was
ontscheept,
P^ rukte naar Servië op
P te
P om hulp
bieden. De Serviërs verweerden zich hardnekkig: hun oude koning
g P eter trok zelf nog
g mee
zij de Oostenr.
te velde. BijJ Passarowitz hielden zij
en D. troepen
tegen;
P een poos
P langg
g ^tezelfder tijd
J
verded' den
zij hun N.O. grensrivier,
de Timok,>
zij
g
tegen de Bulgaren. 15 Oct. namen de Centralen
Passarowitz; 17 Oct. trokken de Bulgaren
de
g
beneden-Timok over; 20 Oct. bezette hun 1.vleugel
Oct. Weles (Keuproeloe)
aan
J P^
P
^ Isjtip,
de Wardar. In het N.O. van Servië namen de
Bulgaren 23 Oct. Neotien
terwijl de Centralen
g
^terwijl
in het Morawa-dal verder oprukten
en een
P
Oostenr. legerkorps
bij Wischigrad
(op
P J
^
^
P de W. A vier
g yens van Servië) de Drina overtrok. Op
fronten moesten de Serviërs zich dus verdedien geen wonder,^ dat ze tegen
gen;
g zulk een overmacht niet bestand waren. De Bulsaren bezetten 24 Oct. Uskub aan de Wardar. 21-28
Oct. hadden erevecht
n plaats
in de buurt
P
g
van Stroemitza N. van Saloniki) tusschen
Franschen en Bulgaren. De eersten waren niet
tegen
te
sterkenoe
g opmarsch
P
^
g gom den Bulg.
houden. 25 Oct. trokken de Centralen den Donau over bijJ Orsowa en -vereen ^den zich weldra
met de Bulgaren
, die Neotien
bezet hadden.
g
g
Hierdoor was de verbinding
g tusschen Duitschland en Oostenrijk
en Bulgarije
Oostenrijk eenerzijds
Bulgarije en
J
Turkije anderzijds
Turkije
anderzijds tot stand gekomen.
Verder
g
naar het Z. namen de Bulgaren 28 Oct. Pirot.
Het lot van Servië was nu weldra bezegeld.
1 Nov. werd Kragoejewats
ingenomen,
g J
g
^ 5 Nov.
Nis'. Weldra was het heele land in handen der
Nisj.
en nadat in het besin van Dec. Monastir door de Serv. troepen ontruimd
was,
,
trokken de overblijfselen
van het Serv. leger
g
J
terng
zich ter
' in Albanië. 9 Dec. bezetten de Bularen na de Fr.-Eng.g troepen
te
garen,
P teruggedreven
ugg
hebben den Demir-KaParPas (aan de Wardar).
Het Fr.-Eng.
gleger
g trok opPSaloniki terug,
^^werd
aanhoudend versterkt, maakte Saloniki tot het
middelpunt
van een onneembaar legerkamp,
P
P^
a
trad voorloopig,
P ^^ met uitzondering
g van voortegen
gen de Bulgaren
stengevechten
^ niet meer te
g
Aoa
oP. De Bulgaren zelf hadden hun opmarsch
P
estaakt aan
de Gr. grens
(12 Dec.).
g
.
Nu richtten de Centralen zich te gen Montezij Plewl'e
negro
J bezet, 8 Dec.
a ^ ; 2 Dec. hadden zij
bezetten zij
zij de Tara
J IPek
^• 17 Dec. hadden zij
bereikt (de vroegere
grens tusschen Montenegro
Montenegr
g g
Novibasar 10 Jan. 1916 Berane en daags
g
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had
der Entente;
> Salandra, de It. min.-pres.,
P
daags
b te voren (4 Mei 1915) het Drievoudigg Verbond opgezegd, o Pg
grond,
rond dat Oostenrijk,
J> d.00r,>
zonder voorafgaand
overlegg met Italië Servië den
g
oorlog
oop
^ inbreuk had gemaakt
g te verklaren,
g
een der in het Drievoudigi1 Verbond vastgelegd
ee
afs raken. Toch
scheen het nog een oogenblik,
,
$'
b
of Giolitti, Salandra's voorganger enP
politieke
tegenstander
, hetpleit
winnen zou: Salandra
P
bood het ontslag van het ministerie aan, wat
door koning
g
g V ictor-Emanuel III w erdgewei22 Mei werd
gerd. De oorlog
g kwam nu spoedig;
P g^
de mobilisatie afgekondigd; 23 Mei de oorlog
oorlog
verklaard. Onder opperbevel
vangen. Cadorna
PPeg
de
overschreden de Ita li anen op
P vele plaatsen
P
Oostenrijk. Uit een redevoering,
grens
yens van Oostenrijk.
^: eenig e
dagen te voren (18 Mei) door Bethmann Hollbleek dat
we
9 i n den D. Rijksdag
J ^ uitgesproken, bleek,
geweest, aan Italië ver
Oostenrijk bereid wasg
Oostenrijk
strekkende concessies te doen om een oorlog
g te
voorkomen. Het had Italië willen afstaan: 10
dat deel van Tirol, dat door Italianen wordt
bewoond; 2 0 den W.-oever van de Isonzo voorzoover de bevolking
g daar zuiver It. is, en 30
de stad Gradisca. Het had Triëst tot een keizerl.
vrije stad willen maken met een bestuur in
overeenstemming
g met het It. karakter der stad
en nog
concessies
andere belangrijke
g
gJ
g eenige
garant had
willen doen, terwijl Duitschland zichg
willen stellen voor de richtige
g nakoming
g van
een en ander. -- Italië verklaarde wél Oostenrijk
g, niet Duitschland. Het verklaarde
J den oorlog
Turkije
Turkije den oorlog
later (20 Aug.)
g en 18 Oct.
^
strij der
aan Bulgarije.
J 29 Mei 1915 begon de strijd
der Oostentegen
ng
t de Isonzo-stellingen
rijkers
zij 8 Juni Monfalcone en 11
; ; hoewelzij
J
Juni Gradisca bezetten, schoten zij
J meer naar
het Noorden niet veel op.
P Vóór Górz (Goricia)
hoogvlakt
gvlakte van Doen op
P den W.-rand van de hoo
boden de Oostenrijkers
Oostenrijkers hardnekkig
^ en
In weerwil der telkens
tegenweer
met succes teenweer.
g
bloed ige veldslagen aan de Isonzo,
hadden de Italianen 1 Mei 1916 het br ^ge ,
hoofd van Górz hun voornaamste objectief,
J
Oostenrijk
D. Italië tegen
9 Oostenrijk.
In de Tiroler
nog
g
^ niet kunnen bemachtigen.
Alen de Dolomieten en de Karnische Alpen
de Groote Oorlog
P
g uitbrak, verklaarde Alpen,
van beide partijen successen van
. Het achtte den casus foe- behaaldeeen
Italië zich onzi'dig
g
J
deris volgens de bepalingen van het Drievoudig
g g roote beteekenis.
Verbond (z. a.) niet aanwezig. Zoowel van de
E. De strijd tegen
9 Turkije.
zijde
der Centralen als van die der Entente)
Turkije verkeerdewaarlij
waarlijk niet in een toeTurkije
Italië tot
mogendheden
werd nadiengetracht,
g
g
die het kon aanmoedigen, aan den GrooVorst Billove de vroemeestri
g
J den te bewegen.
ten Oorlog
Oorlog deel te nemen. Tengevolge
werd naar Rome gezonden,
b van den
bg
g
g ere 'rijkskanselier,
Italië was het
als ambassadeur, maar hij
g
J kon. de schaal niet Balkan-oorl ^ en dien teen
hadden
legers
doen finantiëel uitgeput en ook zijn
naar de zijde der Entente-mogendheden
g
J
^
Kort vóór den oorlog
overslaan. Oostenrij
Oostenrijk was voor Italië de erf- veeleleden.
^ had de Fr.
g
op
aan een
leening geholpen,
door de geldmarkt
^
^g
P o
g
g het nog
g versterkingen,
^
J and en de geweldige
op hun^grenzen uiterst harde voorwaarden weliswaar. Reeds aanbeide staten vóór den oorlog
^ P
gaf het blijk
aangelegd, bewezen wel,
g
gg
> dat toen reeds de stonds na de oorlogsverklaring
vattin van neutraliteit:
opvatting
» bon enooten" elkaar wantrouwden. Het her- van een eigenaardige o
Quarto(z. a.) werd een mani- het liet de D. kruisers Goeben" en Breslau"
denkinsfeest
teQ
bg
festatie tenunste
van den oorlog
^ aan de zijde -- in de Middell. Zee door de oorlogsverklaring
g

n, gesteund
daarna veroverden de Oostenr. troePe
door de artillerie van in de Golf van Cattaroeg
geachte
legen
oorlogsschepen, den onneembaar ereachten
^
berg Lowtsen, die Montenegro's hoofdstad Cetkt welke hoofdstad 14 Jan. door
tine
J bestri
J^
hen werd veroverd. 17 Jan. maakte men te
om
Weenen officieel bekend, dat Montenegro
g
vredevra ^
d had. 23 Jan. verliet koning
g
zich
zijn land en begaf
Nikita met zijn
g
J familie zijn
geheel door de
werdg
naar Lyon.
Montenegro
g
Y
Oostenrijkers
Oostenrijkers bezet en ontwapend.
Pe
Van twee zijden
zijde rukten nu de Centralen
binnen(waar sedert het vertrek van
•
1914 Essad
denrins
von Wied op
P 3 Sept.
P
P
Pasja aan het hoofd van het bestuur stond).
Hun doel was het met zijn
JgsgeJ Oostenr. kri'
teruggetrokken
vangenen
in de woeste bergen
gl;
g
g
mogelijk afbreuk te doen.
Serv. leger
^ zooveel mogelijk
8 Dec. 1915 hadden de Bulgaren reeds de
gen
1. Dibra en Ochrida bezet en drongen
yensP
later naar het W. door ; 4 Febr. 1916 bezetten
zij te
ja, 9 Febr. waren zij
Oostenrijkers Kro J^
de Oostenrijkers
Tirana, alzoo dicht in de buurt van Durazzo.
Inmiddels hadden de Italianen een troepenmacht
P
naar Albaniëezonden
f om den aftocht der
^
wijke
Serviërs te dekken. Zij
J moesten echter wijken
ontruimden 25 Febr. Durazzo,^ hun troepen
P
meer zuidelijk
J^ bij
J Wallong samentrekkend. In
F troe den nacht van 11 op
p 12 Jan. haddenFr.
regeering
bezet; aan de Gr. re
Berin werd
Pen Korfoe bezet;
schuilpl
1.
als reden opgegeven,
Peg^ dat dit eil. een schuil
voor de duikbooten der Centralen. Weldra
bleek, dat de Entente iets anders voorhad met
dit eiland : 17 Febr. kwamen er de eerste Serv.
troepen aan, die uit Albanië daarheen werden
om zich te herstellen van den
overgebracht,
b
te
uitgerust
en opnieuw
terugtocht
vreeseli'ken
g
P
^
J
werden aldus
worden. Volgens Fr. opgaven
Pg
150 000 Serv., Monters r. en Alban. soldaten
over
naar Korfoe
g ebracht en vandaar later
naar Saloniki • koning Peter was daar reeds
3 Jan. aangekomen,
^
^ na den zwaren terugtocht
g
te hebben.
door Albanië meegemaakt
g
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ng. eskader vervolgd
verrast en door een Eng.
g —
in de Dardanellen toe en kocht ze z..
g van
Duitschland. Sedert vormen zij
J het beste deel
der T. vloot. Even later maakte Turkije
J van
den toestand in Europa
P gebruik,
^
^ om de CaPitulatie's (z. a.) op
P te heffen, in weerwil van het
protest
der meeste mogendheden
en nadat te
P
g
voren ook de vreemdetdiensten
waren afgege
P^
Turkije Twee
schaft. 29 Aug.
^ mobiliseerde Turkije.
later, 29 Oct. begon het, zonder voorafgaande oorlogsverklaring, vijandelijkheden tebgen een Fr. stoomschipP in de haven van Odessa
de Russ. handelsvloot en de Russ. kusten tegen
ti
steden aan de Zwarte Zee. 4 Oct. verklaarde
Engeland Turkije den oorlog,en eveneens deden
Rusland, Frankrijk, Bel gië en Servië. 20 Aug.
1915 volgde Italië. 5 Nov. verklaarde Perzië
zich onzijdig
onzijdig.. Het kon niet verhinderen, dat de
strijd
tegenTurkije
Turkije voor een deel op
zijn
J tegen
Pi
J gebied zoulaats
hebben.
P
van de oorla gsverEen der eerste gevolge
gevolgen
b
te
J was^ dat EgbYP
b der Entente aan Turki'e
17 Dec. tot Eng.
werd verklaard;
P
gprotectoraat
R oessein Kamel, een oom van den, in Turkije
J
vertoevenden Khedive, werd tot diens opvolger
„Sultan".
e roclameerd met den titel van
Su.
geproclameerd
Mocht men in Turkije
J gehoopt
ge P hebben, dat de
Oorlog"
afkondiging
van den Heiligen
g de
b
b g
Mohammed. onderdanen der Entente-moendbg
heden alom in opstand
zou brengen,
a ^ dan werd
P
men in die verwachtingg teleurgesteld: waardoor de Itajnlijk heeft alleen in het pas
schijnlijk
P
JJ
lianen bezette TriPo
lis
die afkondiging
b
g instemming gevonden.
min
oorlog tegen Turkije werd gevoerd:
gebied door
op
P het Kaukasisch en Armenisch gebie
Russen,
Engelsche en de
in Mesopotamië
door de Engelschen
P
op
P GalliPpoli door de Engelschen en de Franschen,
terwijl
terwijlten
in0. van het door hen in staat van
g
gebrachte Suezkanaal de Engel.verdediging gebrachte
b
schen enkele kleine T. aanvallen hadden af te
slaan.
In den Kaukasus begon de strijd
J met een
T. inval; 4 Jan. 1915 werden de invallers door
de Russen verslagen
bij
J (dicht bi'J
Y
J Sarykamisj
g
de grens) en trokken dezen de grens over.
Successen van een' belang
behaalden
zij eerst,
ng
zij
,
nadat grootvorst Nikolai Nikola 'ewits ' onderkoninbgvan den Kaukasus was geworden.
17 Jan.
g
1916 begonnen de Turken terug te trekken,
16 Febr. veroverden de Russen de sterke vesting
havenpl
Erzeroem, 18 Apr.
1. TreP de belangrijke
gJ haven
Reeds vóór het uitbreken van den oorlog
beheerschten de Engelschen de Perz. Golf ; vandaaruitden
te verovezij Mesopotamië
P
P^g zij nu
ren 21 Oct. bezetten zijJ Bassorah. Hun doel
was : langs
naar Bagdad
op
^
g
P te trekg den Tigris
onderneken. Dit was een zeer bezwaarlijke
l
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Het Eng.
leer^ oor eengoed deel uit
^ leger,
b
Ind. hulptroepen bestaande, moest vooruittrekken over een zeer moeieliJ^k moerassig
g en in
sommige
onbegaanbaar terdes 'aars
jaar onbegaanbaar
g
Zij
Zi' stonden tegenover
een door D. of fig
eieren(Von der Goltz) zeer bekwaam aangevoerd T. leger.
29 Nov. 1915 moesteniz7 na
b
een misluktein
Pog om
g Bagdad
^ te nemen, in
MesoPotamië terugtrekken;
5 Dec. hadden nieuwe
^
gevechten
evechten
Pplaats bij
J Koet el-Amara (omstr.
halfweg tusschen Bassorah en Bagdad
op
P den
g
r. Tigris-oever). 9 Jan. 1916 bleek, dat een
Eng.
Townshend bij
g leger
g onder gen.
g
J Koet elAmara omsingeld
pogingen
om het
was. Alle Pag
g
^
te ontzetten faalden en 28 Apr.
P moest het
zich door den honger gedwongen, overgeven,
waardoor de Turken 13 300 man krijgsgevangen
g
Jb b
maakten.
Rechtstreeks teen
bg het hart van Turkije
J gericht was dein
der Engelschen
en FranPogg
g
schen om de Dardanellen te forceeren. 3 Nov.
g eskader de
1914 bombardeerde een Fr.-Eng
Fr.-En.
doch eerst in Febr. 1915
werd de onderneming
19-25 Febr.
b doorgezet.
bg
vernielde heteschut
der oorlogsschepen de
g
forten aan den ingang
b g der zeestraat. Het duurde
echter tot 18 Mrt. eer een ernsti gePb
poging
g
ggedaan kon worden om de Dardanellen met
de vloot te forceeren. Dezeo
P gingmislukte
en kostte den Engelschen twee linieschepen, den
Franschen één, terwijl
gevech
J een ander buiten gevecht
werd. Nu begon men een andere taktiek : 25 Apr.
le
leger
ger oP
P landde een Eng.-Fr.
g
GalliPoliP
en op den Az. oever der Dardanellen.
Een buitengewoon hevige strijd ontbrandde daar
tegen de T. verdedigers en de aanvallers wonnen maar weinig terrein. 7 Aug. landden nieuwe
Eng.
P de W.-kust
Pe aan de Soevla-baai op
g troepen
van GalliPoli.
Nog tot het laatst van het jaar
J
g
gaven de
duurde de strijd
J daar voort ^ ; toen gave
het op.
P 20 Dec. werden de stellingen
g
oPde W.-kust ontruimd en 9 Jan. 1916 verlieten de Eng.
^ en Fr. troepen
Pe ook het Z. deel
van Gallipoli. ZijJwerden naar Saloniki overgebracht om het expeditie-leger
van ggen. Sargebracht,
Pe
g
rail te versterken. Hoewel men in Engeland
g
zeer trotsch was op de
meesterlijke
meesterlijke wijze,
J,
waarop
^ zoop de ontruiming
mg was georganiseerd,
g g
dat ze zonder noemenswaardige verliezen kon
plaats hebben,^ was de mislukkin
mislukkingg van den aanP
val op Galli
li toch een bittere vernedering
g
Po
voor Engeland
en een groot
rooie triomf voor de
g
F. De oorlog
9 teen
9 de D. koloniën.
de
overmacht
der vloten van de
Gegeven
b
Entente-mogendheden,
was het van het begin
b
^
eg
van den oorlog
g af duidelijk
J^ dat Duitschland
zijn koloniën niet zou kunnen behouden. Inderdaad was twee Jjaar later alleen no g maar een
deel van D. Z.-O.-Afrika niet in handen van
zijn vijanden. In dit verband moet allereerst
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gewag
gemaakt worden van het ultimatum) dat
g
^ g
Japan 16
Aug. 1914 tot Duitschland richtte,)
^
den eisch inhoudend,) om de D. oorlogsschepen
in het Verre Oosten te ontwapenenug
of ze terug
te trekken en om Kiau-ts'ëoe
te ontruimen. Na
J
den oorlog
dan dit ))P ach ebied"
P^
^ zou Japan
aan China teruggeven.
Japan
P vroegg antwoord
gg
vóór Zondag,23 Augustus, doch Duitschland liet
het ultimatum onbeantwoord,
) zoodat op
P dien
datum Japan
P den oorlogg verklaarde. Japan
P nam
aldus wraak op
P Duitschland
) dat in 1915 na
den Jap.-Chin.
oorlog
P
g had meegeholpen, het
Port-Arthur te ontfutselen (samen met Rusland
en Frankrijk).
Het D. eskader verliet de Chin.
J
Zee en g^
inaar de Stille Zuidzee (zie hieronder). De Duitschers in Kiau-ts'ëoe
bereidden
J
zich op
tegenstand
voor. De
P een hardnekkigen
a
g
Oostenr. kruiser))Kaiserin Elisabeth",) die in de
lag)kreegguit Weenen
haven van Tsing-tao
b
bevel, mee te strijden.
Natuurlijk
Natuurlij was de kleine
J
kolonie niet te gen de overmacht bestand:
7 Nov. kwam het bericht,) dat Tsing-tao
in hang
den der Japanners
was. De D. verdedigers
hadg
P
den zich, naar algemeen
erkend werd, kranigg
)
gehouden. 17 Oct. had zelfs een D. torpedoboot
P
g
een Jap.
geboord.
30 Oct.
P kruiser in den grond
g
g
begon
de algemeene aanval,
be
) zoowel van de
g
land- als van de zeezijde
J ) toch hielden de Duitschers nog een week stand.
De D. eil. in den Gr. Oceaan en de minder
g strijdbelangrijke
kolonies,
of weini
weinig
J
g J
g
^ waar geen
krachten aanwezig
a waren) werden aldra bezet::
8 Aug.
^ 3 Sept.
P de
g
g door de Engelschen,
g Togo
Samoa-arch. 11 Sept.
Samoa-arch.,
P de Bismarck-arch.,) 25
Sept.
P
P D. Nw.-Guinea;
) 6 Oct. bezetten de Japanners Jaluit,) daags
daags daarna het om zijn
Jj kabelJap.
verbinding en belangrijke
belangrijke
P
Langer
bg duurde de strijdin Kameroen. Reeds
28 Sept.
P
)
P moest de hoofdst. Doeala capituleeren,
maar eerst Mei 1915 werd de veroverin bg der
kolonie voltooid. Om D. Z.-W.-Afrika te veroveren was
een geregelde
veldtocht noodig,
g
^)
g
welke werd ondernomen door de troepen
der
A
aanvoeringg van gen.
Unie van Z.-Afrika,) onder aanvoerin
g
Botha. Het besluit der Unie-re
g) om de
g eerin
D. kolonie aan te vallen) wekte met name onder
de Boerenroote
ontevredenheid;) velen achtten
g
het in strijd
der Unie. Gen.
g
J met de grondwet
nam ontslag als bevelh. der Z.-Afr.
Beers
y
troepen
opstand
P
P ; • zelfs barstte een gewapende
g P
de Wet en gen.
leiding van gen.
uit onder leiding
g
g
Kemp. . De eerste werd 1 Dec. 1914 gevangen
Kem
genomen,
g
) de tweede moest zich 3 Febr. overgeven. Vele rebellen werden veroordeeld,) één
hoogverraad
doodgehunner,
) J. Fourie,^ wegens
g
ge
g
schoten. De regeering
g zette haar ondernemingg
door en 12 Mei werd Windhoek,) de hoof d P1.
van D. Z.-W.-Afrika,) bezet.
In Z.-O.-Afrika boden de Duitschers op
P het
tijdstip,
g (1 Mei
J P) waarop dit overzicht eindigt
1916 nog
g het hoofd aan de aanvallen vanuit
de Congo
g
g hen gericht.
g en vanaf de kust tegen

Een Z.-Afr. expeditie
teen
P
g deze laatste D.
kolonie was toen in voorbereiding.
g
G. De oorlog
9 ter zee.
De oorlogsschepen der Entente richtten zich,
na de oorlogsverklaring,
de eerste plaats
P
b
g)
teaen
tegen de D. oorlogsschepen, die in de verschillende werelddeelenestationneerd
of varende
g
waren. We vermeldden hierboven reeds) hoe de
)) CToeben" en de))Breslau" naar de Dardanellen
wisten te ontkomen en in T. handen overgingen. In het Verre Oosten bevonden zich de D.
pantserkruisers Scharnhorst" en Gneisenau"
en de kleinere kruisers„Leipzig",)) Niirnberg "
en Emden". Van dit eskader onder gen. Von
Spee scheidde zich de Emden" af en begon
Muller haar beroemonder bevel van kapt.t. Von M
den kruistocht te egen de Eng.g koopvaardijvloot.
Aug uit de haven van
In de eerste dagen
^ van Aug.
zij in de eerste
^-tao vertrokken,) bereikte zij
dagen
dagen van Sept.
P de Golf van Bengalen,
g
) boorde
daar 10-15 Sept.
in den grond,
P 7 schepen
P
g
bombardeerde de olie-reservoirs van Madras,
kruiste in de buurt van Ceylon
Y ) richtte zich
naar Penan waar ze 28 Oct. een kleinen Russ.
kruiser en een Fr. torpedoboot
in den grond
P
boorde. Terwijl
Terwijl ze 9 Sept.
P bezig
^ was, ) het kabelstation op
P de Keelingg of Kokos-eil. te vernietien
g )werd zijzijovervallen door den Austr.
en
kruiser„Sydney", die,) zwaarder bewapend
P
sneller loopend,
boorde. ZijJ
Pe ) haar in den grond
g
had 19 Eng.
koopvaardijschepen vernieti d zongg)
der dat daarbijJ één menschenleven was teloor
De krijgsgevangen ka itein werd in
gegaan.P
Engeland
met het eerbetoon, aan
Engeland ontvangen
g
vijan verschulzulk een dapperen
en humanen vijand
PPe
De landingsdivisie van 50 man, onder
bevel van den len officier Von Macke, op
P de
Keeling-eil.
achtergebleven
g
g
) maakte een ouden
oed
zeeschoener ) de )) A
Yesha", zoogoedmogelijk
waardin
n) wist daarmee de W.-kust van Arabië
te bereiken,) om,
) na velerlei avonturen) te KonstantinoPel aan te komen.
De rest van het eskader doorkruiste den Gr.
Oceaan,
op
) bombardeerde de stad Papete
P
P Tahiti
en boorde daar een kleine Fr. kanonneerboot
in denrond.
Versterkt door den kleinen kruig
ser Dresden" richtte het zich naar de kust
van Chili,) en leverde daar bijJ Coronel slaggtegen
g
een Eng.
g eskader (4 Nov.),) waarbij de Eng.
g
en ^)Monmouth "
P
P antserkruisers))Good Hope"
in denrond
geboord
werden. Het voer toen
g
g
Z.-Amerika om
) teneinde de Falklandseil. te
Engg. eskader
bezetten,
) stiet daar op
P een ander En
werd vernietigd
p
b (8 Dec.). Adm. Von Spee
sneuvelde. Alleen de ))Dresden" ontsnapte,
P ) doch
werd 14 Mrt. 1915 door een eskader van 3 Eng.
g
kruisers in den Atl. Oceaan ontmoet en vernieti gd •) zijJ had 5 Eng.g en Fr. koopvaardijschepen
buitgemaakt. Het lot van de „Karlsruhe", een
bijhet uitbreken van den
kleinen kruiser, die b
oorlo
„Dresden", in de W.-Ind.
oorlog
g evenals de Dresden"
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schepen
wateren was,^ is onopgehelderd
gebleven
en ten, mijnenleggers,
P
gP
gg ^ enz. De gepantserde
J
P^
g
sinds Nov. 1914 heeft men van dit schip
P niet zijn
J stalen schepen,
Pe ^ door een pantsering,
P
g^
meerehoord.
Een der officieren bracht een alleen maar eenpantserdek,
P
> beschermd,> van
g
draaidiplompen
vorm,
geschut in
prijsschip
PriJ
P
^ met zwaar geschu
^in- vrijP
P naar Porto-Rico en werd daar
terneerd; hij
hij gaf echter geen
enkele inlichting.
torens of kazematten, verder met lichter
g
g
Zeventien scheen
heeft de Karlsruhe"
vóór geschut, revolver- of machine-kanonnen en
»
P
verdwijning buitgemaakt.
haar verdwijning
meestal met torpedo-lanceerinrichtingen of torg
De kleine kruiser »Koenig sber
g "^ die Au og. P edokanonnen. Zij
J hebben slechts 1 of 2 kleine
worden om er evechts1914 in de 0.-Af r. wateren was, werd o
Pge- masten, dieebruikt
g
g
sloten in een riviermonding
g van D. Z.-O.- marsen in te hebben, seinen aan op Pte hijschen,
J
vangdrade
gdraden van
Afrika en daar vernietigd.
^en de van
P
n Met de enkele D. zoeklichten in telaatsen
schepen
draadlooze
telegraphie
aan
op
te
hangen.
hulpkruisers
(gewapende
koopvaardij
A
P
P
J
P
g P
van een slagschip,
de schepen
der Entente alsspoedig
P^pantserschip
P
Po g af- De zijden
ab
P of
P
J
kruiserzijn
zijn bedekt door eenPanteP
^gepantserde
g Brekend.
De zeeoorlog
g werd nu in hoofdzaak een duik- ser van nikkelstaal, in het midden tot 31,3 cM.
mijnoorlog.
g. Het is in dit bestek niet dik en naar voren en achter in dikte afnemend.
booten- en minoorlo
moelijk
zelf staande incidenten De vitale deelen (machines en ketels),comg J ^ al de o zich
P
b
g
belanen
der maiidotoren
zijn
daarvan te vernielden. Met de belange
, bgeschuttoren en kazematten zijn
Veelal zij
zijn de 0. tevens
e scheepvaart
werd door geen
van beide het dikst gepantserd.
onzijdige
bP
P
g
van z.g.
uitDe Ned. koopuitgespanarti'en rekening
ing
partijen
P- •
g Bullivantnetten, die
bgehouden.
g
vaardi'vloot
betreurt het verlies van eenige
g nen kunnen worden ter bescherming
g van het
J
schip tegen
torpedo's.
(Op
van haar beste schepen
(o. a. de »T ubantia" stilliggende
P de fig.
b gP
g
P
P
g
ziet men ze langs
en niet beter is het den Noren, Zweden en De- bi' Dreadnought
9
g den romp
P
SSlagschepen
lascheen noemt men
nen vergaan.
De duikboot-oorlog
Pe
g bereikte het als schuine strepen.)
g
toppunt
van afschuwelijkheid
J
PP
in de torpedeering
P
g van de
P 7 Mei
» Lusitania" (z. a.) op
1915, door een D. onderzeeër.
24 Jan. 1915 had in de
Noordzee een zeeslag
plaats
^ P
tusschen een Eng.
g eskader
onder adm. Sir David Beatty
en een D. eskader. Het bgeten N. van Amevecht begon
b
land en Schiermonnikoog
b en
kostte den Duitschers het verio4s. Een der nieuwe Nederlandsche kruisers.
lies van den kruiser Blucher"
die zonk. Van de equipage
0. zooals de rooie
mogend0.,
ered de allergrootste
g
g
man werden
w e slechts ong.
g
g 200 ggered.
van 885 ma
als de Eng.
g DreadEnkele malen slaagden
D. scheren erin, enkele heden die bouwen, schepen
P
g
op
n te lossen
p
, doch de nought (z. a.) (van 18 000 ton waterver Plaatschoten
os
PEng.
g kustplaatsen,
h n bleven
onbetwist meester van de sing^met 10 stukken van 30 cM. en een vaart
b
Enelsc
g
40 K.M. per
grootere 0.
gg
J
P uur). Nog
een konden zoodoende Duitschland van bijna
Noor z
tot een grootte
van
g
feitelijk
blokkeeren. Door hun duikboot-oorlog
g
1
^ zijn
J sindsdien gebouwd
J b
P
ten de Duitschers op
trachtten
p hun beurt En geland 25 400 ton toe. Ons land bezit die niet; scheen
van 9 M. diepgang
zij slaagden
den toevoer af te snijden,
Pb g zouden ons ook niet nutten.
g
^ doch zij
J
ge antserde schepen noemt men eendaarin niet. De„uithongering"van Duitsch- KleinereP
en pantserkruisers, wanpantserschepen
land bleek in dezen oorlog
wapen: voudi
p
g p
g een geducht
g
en invoer over zee was voor dit land neer ze zeer snel looeen^• doch van alle Pantalle uituit e
f en wordt de vaarsnelheid steeds verg de Eng.
g vloot erin, sersehe
afesee
g n d n. -- Ook slaagde
de veiligheid
der reusachtige
naar hoog d en ook de slagscheen
^ P hebben nu al een
Po
g transporten
^
mij — 1852 M. in het
Frankrijk
geheel
en die naar andere streken vaart van 25 mijl
e
kr Jkg
J (1 mijl
SPe
ciaal voor kruiserdiensten werden vioe•
zoo g oed als geheel te verzekeren.
gebouwd
landen bger dep antserdekkruisersg
De marines
mare der andere oorlogvoerende
g
^ een nu
antserd
YPe^ ongepantserd,
door op zich zelf staande verouderd type,
^ alleen van een
leden verliezen
alleenp
pantserdek (ter dikte van 5 a 7 cM.) voorzien
incidenten, niet in geregelde zeeslagen.
en lichtgewapend. -- Onze vloot bezit 1 klein
Oorlog,
0
^ ihdd
P Ds'.
^,
9 e. Zie op
Oorlogsschepen. De 0. worden onderscheiden P antserschiP ong. 3500 ton : de Kortenaer ; 4
(slagschepen,pantsere antserde schepen
P antserdekscheP en (ong. 4000 ton) : de Holland
in qp
^ P P
p
de Zeeland, de Gelderland en de Noord-Brabant
schee n pantserkruisers en antserdekkruisers
p
schepen,
pantserschepen
(5000 ton en
(z. a, , onderzeebooten(z. a. , en 6rootere
P
P
torpedobooten
g
p
meer) : de Koningin-Regentes, de Jacob van
o
pen: kanonneerbverder on gepantserde schepen:
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Heemskerck, de Mich. Adr. de Ruyter,
de Hery
t^
Hendrik, de
Tromp
^ Maarten Harpertsz.
P
P en
de Zeven Provinciën. Dit laatste 0. is het
grootste: waterven 1. 6530 ton, lengte 101,5 M.,
breedte 17,1
> M. diepgang
Pg ^ 6,15 M. bewapening:
o. m. 2 kanonnen van 28 cM. In Juli 1915 is
besloten tot den bouw van 2 nieuwe kruisers
terrootte
van 7030 ton ^ die 153 M. lang
^
ag en
16 M. breed zullen zijn,
M. snelPg b 5 5 M.,
) ^ diepgang
bemanning 480 man;^ bewapening
heid 30 mijl,
P
g
J^ bemanning
10 kanonnen van 15 eM. snelvuur, en 4 van
7,5 cM., anti-luchtvaart geschut. Zij zullen een
gordelpantser, een pantserdek
en een gP
e antP
serden commando-toren hebben. Zij
J worden in
Nederland gebouwd (te Vlissingen en te Amsterdam).
volgord
orde de
Oorlogsverklaringen. Ziehier in vol
uit den Grooten Oorlogg
28 Juli 1914 Oostenrijk-Hongarije
J
^ J aan Servië.
1 Aug. )) Duitschland aan Rusland.
3
Duitschland aan Frankrijk.
J
3
Duitschland aan België.
4
Engeland aan Duitschland.
5
Oostenrijk-Hongarije
J
^ J aan Rusland.
6
Servië aan Duitschland.
11
Montenegro aan Oostenrijk-Ho
p g.
J
11
Montenegro
aan Duitschland.
g
11
Frankrijk
Frankrijk aan Oostenrijk-Ho
pg.
J
13
Engeland
aan Oostenrijk-Hop
g
J
g.
23
Japan
P aan Duitschland.
25
Oostenrijk-Hongarije
Oostenrijk-Hongarije
P
J aan Japan.
28
Oostenrijk-Hongarije
Oostenrijk-Hongarije
België
J aan België.
2
aan Turkije.
.l
5
Frankrijk
J aan Turkije.
5
Engeland aan Turkije.
J
7
België aan Turkije.
J
7
Servië aan Turkije.
J
23
Italië aan Oostenrijk-Hongarije.
20
Italië aan Turkije.
J
14
Bulgarije
g J aan Servië.
15
Engeland
Engeland aan Bulgarije.
Bulgarije.
17
Frankrijk aan Bulgarije.
Frankrijk
g J
9
Duitschland aan Portugal.
Italië aan Duitschland.
27
28
Roemenië aan Oostenrijk-Rong.
b
J
28
Duitschland aan Roemenië.
Oorschot of Oirschot,gem. in N.-Brabant,
)
ten Z. van Bokstel, 4155
inw. ; omvat
het dorp
^
P
0. en de buurten Spoordonk,
P
) Notel,) Stratel en
Hedel.
Oort, Dr. Henricus Ned. godgeleerde, geb.
27 Oct. 1836 te Eemnes, studeerde te Leiden,
promoveerde
1 Oct. 1860,
was achtereenvolgens
^
ens
g
en te Harlingen,
predikant te Sandpoort
P
P
a ) daarna
hoogleeraar
aan het athenaeum te Amsterdam
a
hoogl
en van 1875-1906 hoo
1. in het Hebreeuwsch
in de Israëlietische oudheden aan de hoogeschool te Leiden; 0. gaaf tal van werken uit;
is hijJ bekend als een der bewerkers van
de z.g.
^ Leidsche Vertaling
g van het 0. T. (met
Dr. Koster, Dr. Kuenen en Dr. Hooykaas; door
0. ten slotte na den dood zijner
zijne medewerkers

. In 1911 verscheen de door hem bewerk nieuwe
ieuwe vertaling
g van het N. T.
,ehoo
bOorwormen Forf iculidae insecten,
rend tot de orde der Rechtvleu9eli^era
^ met langg
sprieten, hoorn^ erekt lichaam,^ draadvormige
g P
achtige
aan den laatsten ring
g van het
a grijpers
g JP
zij
achterlijf
zijn zeer kort, de
J^ ; de vleugelschilden
^
zeer fijne
vliezen. De 0. is een lichtJ
schuw insect, dat onder boombast, steenen enz.
leeft. De 9 ewone 0. Forf icula auricularia) is
roodbruin, overgeheel
Europa,
g
P) N.-Afrika,> Kl.Azië en N.-Amerika verbreid, richt in de tuifijn bloemen en vrucht.
nen schade aan onder fijne
Zijn naam ontleent het insect aan de vroeger
g
versPreide mee ping
a dat het in de ooren van
slapende
menschen zou kruipen.
P
P
0.-VlaanOostacker
Oostacker, gem. in de Belg. prov.
P
deren ten N. van Gent, 5281 inw.
Oost-Azië,gezamenlijke naam der tusschen 10
en 57 0 N.Br. en 105e O.L. en den Grooten
Oceaanele
g en
g landen van het Aziatische vasteland meestal bewoond door volkeren van het
g
Monoolsche
Mongoolsch
of Turksche ras.
gem.
Oostburg,
g in het W. van ZeeuwschVlaanderen 2361 inw. ; het stadje 0. li gt aan
de stoomtram Breskens—Malde aghem ^• het is zeer
oud, ontving
stedelijk rechten,
g in de 13e eeuw stedelijke
in de Middeleeuwen totrooien
bloei.
g
aan
prov.
rov W.-VlOostcamp,
aP
p ^ ggem. in de Belg.
deren) ten Z. van Brugge,
i. ; olie- en
mag) 7690inw.;
touwslagerijen.
g J
Oost-Chineesche Zee(Chin. Toen
9 -hai
) de
zee tusschen China, Formosa, de Lioekioe-eil.,
)
Kioe-sjioe
en 32° N.Br.
J
gem. in Friesland, aan de
Oostdon
g eradeel
,g
Lauwerszee en de Wadden grenzend, 8488 inw.
hoofdpl
deem.
1. Metslawier
g omvat behalve de hoofd
dorpen:
Aalsum,) Anjum,
)
g
J
^ Ee, )Engwierum,
P
Jouswier, Lioessens, Morra, Nawier, Nykerk,
Oostrum ) Paesens en Wetsens.
Oostel-, Westel- en Middelbeers,gem. in N.Brabant ten Z. van Bokstel, aan de Gr. en de
Kl. Beerze) 1076 inw.
e bij de vrijOosten,
, Groot-,
, of Groot-Loge,
9,
Jj
metselaars het opperbestuur
over al de loges
PP
^
van een bepaald
land.
P
prov.
rov W.-VlaanOostende stad in de Belg.
Oostende,
g P
deren aan de Noordzee, 42 638 inw. ; druk
spoorweg- en schee
scheepvaartverkeer
(met Engege
P
landr veerdienst op
zeehaven van
P Dover),f
•
België;
en
tabaksg) zeevaartschool,
) oesterperken;
P
industrie zeevisscherijJ^• internationale badplaats
P
zomerverblijfpl1. der
Jjaarl. 50 000 badgasten); zomerverblijf
familie; 7 Juli 1601-20 Set.
P 1604 door
belegerd
en ingenomen.
0. werd 15 Oct.
Spinola
^
g
^
1914 door de Duitschers bezet.
monarchie
Oostenrijk of Oostenri'ksche
Oostenrijk
I
heette,
) naar het stamland,
) het aartshertogdom
9
de Oostenri'ksehe
staat,
Oostenrijk tot 1867
J
)
aan het hoofd waarvan de keizer staat en die
sinds 1868 0.-H. monarchie heet.

p gaarsche Monarchie 0osOostenrijksch-Ho
1

OOSTENRIJKSCH-HONGAARSCHE NIONARCHIE.
1868 de
tenrjksch-Bon
.I
^ ,
9 aarsche rijk),
keizerrijk
officiëele benaming
keizerrijk
g van het vroegere
g
•
J^ dat uit 2 helften bestaat: 1) het
verCis-leithaansche deel de in den Rijksraad
f
zijd van
tegenwoor ' de kroonlanden aan deze zijde
• Leitha 300 005 K.M2. 28 572 000 inw. omvat de aartshertogd.
PPer
g Neder- en Opper-Oosten.rijk de hertogd. Salzburg,Stiermarken, Karinthië en Krain, het Oostenrijksch-Illyrische
Y
J
end
Górz en
Kustland (Triëst en omliggend
g gebied,
^
Gradisca Istrië het vorstelijke graafsch. Tirol
met Vorarlber g> het koninkr. Bohemen,
> het
markgraafsch. Moravië, het hertod.
g Silezië het
koninkr. Galicië het hertod.
g Boekowina en het
koninkr. Dalmatië; 2) het Trans-leithaansche
kroon),
deel(de landen van de Hon aarsche
g
375 878 K.M2. 20 886 000 inw. omvat het koninkr. Hongarije
g
g J met het daarmede vereenigde
het koninkr. Slag
g rootvorstend. Zevenburgen,
vonië-Croatië en de vrije stad Fiume. Sinds
1878 staan de voorm. Turkscherov.
Bosnië en
P
Herze^wina onder Oostenriksch
bestuur. Deze
J
zijn
J in Oct. 1908 door keizer Frans-Jozeff ge annexeerd. Deeheele
monarchie omvat aldus
g
675 883 K.M2. en 51 390 000 inw. — Bodemgebergte de 0.-Alpen,
gesteldheid.
^ Voornaamste
g
Pen
waaraan zich naar het N.O. tusschen Bohemen,
Moravië, Galicië en Hongarije
P
g J de Karpathen,
naar het Z.W. het Dinariseheeb.
g (Karst-, Dinarische Alpen) aansluiten; door het Bohemerwoud wordt Bohemen van Duitschland gescheib
den. Naast dezeeber gten zijn
zijn er ook uitgea
strekte laagvlakten,
^ inz. in Hongarije,
g
^ J^ aan den
Donau en de Theiss, de Raab
en de Waag,
g,
verder aan de March, de Elbe, de Weichsel en
den benedenloop
P van de Drau en de Sau. De
hoof drie. is de Donau (in de Oostenr.-Hong.
g
monarchie 1372 K.M., met een stroomgebied
van
ag
407 418 K.M2.),buitendien ontspringen in 0.-H.
de Elbe, de Oder, de Weichsel, de DnJj estr en
de Etsch; kanalen zijn er weinig, de lengte der
Oostenrij 63,
kanalen enekanaliseerde
riv. in Oostenrijk
g
Hongarije 353 K.M.; de andere bevaarbare
waterwegen
zonder sluizen,
2503 en
^ respect.
g
P
4618 K.M2. Veel meren inz. in de Alpenlanden
P
en in de Karpathen.
Het belangrijkste
is de
P
gJ
Plattensee in Hongarije. Zeer vele mineraalbronnen (over de 2800),inz. in Bohemen, Honwijnoemen die van
g arïJ e en Zevenburgen; wi
Karlsbad Mariënbad, Franzensbad, Bilira Wildbad Gastein,
enz. --Het
> Johannisbad
> Teplitz
P
klimaat is zeer verschillend; in het Z. en aan
de kusten behoort het tot de EuroP. Middell.
Zee-zóne. Deemidd.
jaartemperatuur
loopt
P
P
g
J
uiteen van 1 0 (Vent in Tirol) tot 16,80 (Ragusa).
dan die van Duitschland en
De flora is rijker
J
is Midd.- en Z.-Europeesch.
— Bevolking.
P
^ JaarOostenrijk
li'ksche
toename van 1890-1910 in Oostenrijk
J
; de dichtheid van
0,92,
Hongarije
in Hon arije 1,030/0
Hongarije
bevolking
Oostenrijk 95,^ in Hongarije
g 76 (in Oostenrijk
64). Het dichtstbevolkt zijn:
J
J Neder-Oostenrijk
178 (zonder Weenen: 77),Silezië 147, Bohemen
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130, Moravië 118, Galicië 102 ; het dunst bevolkt de Alpenlanden,
P
^ inz. in Salzburg
g 30 en
Tirol 35. De Duitschers zijn
J het talrijkstin de
Oostenri'ksche
helft van het rijk,
J
J^ inz. in Nederen Opper-Oostenrijk,
PP
J ^ Salzburg,
^ ^ Vorarlberg
g en
verder in Karinthië, Stiermarken en Tirol;
22-450/0 der bevolking
zij in Silezië,
^ vormen zij
Bohemen, Moravië en de Boekowina; minder in
Krain Galicië, de kustlanden en Dalmatië; in
Hongarije(120/0 )wonen ze meest in het W.
en Z. en in Kroatië. De Slaven, de talrijkste
J
natie der monarchie, zijn overwegend
overwegend in Bohemen Moravië, Krain, Galicië Dalmatië, Kroatië en Slavonië; zijJ worden echter in talrijke,
J
onderlip
onderlingzeer verschillende volksstammen verdeeld : de Romaneg Italianen Triaulers, Roemenen) bewonen inz. Tirol, Gërz Triëst en
het Kustland, Dalmatië en de Boekowina; de
MagY
aren inz. in Midd.-Hongarije
en het 0.
g J
deel van Zevenburgen.
— De landbouw en de
g
veeteelt brengen inz. in Bohemen, Moravië,
Neder- en Opper-Oostenrijk,
PP
J ^ Galicië en Hong
b ari'e
oppervlakte
J zeer veel o P: van de geheele
g
PPe
62 490 147 H.A. zijn
P roJjn slechts 3 450 308 im
ductief. Houtteelt wordt inz. in de Alpenlanden,
,
P
Bohemen, Moravië en Silezië rationeeledreg
ven; zeerroductief
is ook de jacht.
— MijnP
J
1
en hoogovens.
De minerale
bouw, zoutgroeven
g
9
rijkdom
is zeer aanzienlijk;
J
J^ de totale opbrengst
van mijnbouw-producten
was in 1910: 626,3
P
J
mill. kronen. Oostenrijk
alléén bracht op
P in
J
1910 (in mill. kronen): bruinkolen (in het Boheemsch-Moravischeb.
P 1361 >•
>
g en in de Alpen)
steenkolen 139,4;ruw
ijzer (Opper-Oostenrijk,
ijzer
PP J,
Stiermarken, Karinthië, Bohemen) 120,2; zout
(Galicië, Salzkammergut, Dalmatië) 45,1; zink
Galicië 6,6; bleisteen 5,6; zilver (Tirol, Krain)
4,3;kwikzilver (Krain) 3,4;koper
goud 0,6.
P '21g
In Hongarije
Hongarije was de opbrengst in mill. kronen) : ruw i)jzer 40,9; bruinkolen 71,5; steenkolen 16,7; goud 9,9; zilver 1,1. — De industrie
zij werk aan
is belangrijk; in Oostenrijk
Oostenrijk geeft zij
ong.
6 3 mill. en in Hongarije
^ ^
g J aan 1,13 mill.
arbeiders; van veel belang
Oostenrij de
g is in Oostenrijk
inz. katoenwever (Bohemen,
Moravië,> Silezië, Neder-Oostenrijk),
P inJ^
os
nerfJ en -weverijJ en zijdeweverij Neder-Otenri'k Bohemen, Moravië verder metaalindustrie in Bohemen, Moravië, Stiermarken,
Karinthië, Neder- en Opper-Oostenrijk,
PP
J Silezië
glasen P or en Hongarije;machinefabricage,
age^
g
celein-industrie> hout-industrie;papierfabricage,
>
van bijzonder
belang
belang
is ook de industrie in voedip s- en genotmiddelen, de stoommolens, brouwerijen, stokerijen (2,4 mill. H.L. alkohol),
suikerfabrieken (8,5 mill. ton beetwortelen voor
1 063 739 ton suiker),tabaksindustrie (in 1900
eenproductie van 57 195 ton diverse fabrikaten
in 51 staatsfabrieken met een opbrengst van
312 mill. kronen ,P
petroleum-industrie (inz. in
Galicië),enz. — Handel. De 0.-H. monarchie
vormt sedert 1867 een tolverbond, waartoe ook

364

OOSTENRIJKSCH-HONGAARSCHE MONARCHIE.

Lichtenstein behoort. Totaal-invoer (in 1911)
De
3192, uitvoer 2404 mill. kr. — Scheepvaart.
p
stand der 0.-H. handelsmarine was in het be agin
van 1911: 228 zeeschepen met 492 982 ton inui P^^
ge • 1786 kustvaartuihoud en 6192 man eg
gen (50 734 ton en 5779 man) en 14 681 visschersvaartuigen enz. (28 413 ton en 34 792
man). Daaronder waren 510 stoombooten en
belangg is ook de Donau16 185 zeilschepen.
Van belan
P
stoombootmPJP
i'.
Spoorwegen. In exploitatie
ó 1 Jan. 1911:
23 070 K.M. in Oostenrijk,
J,
21 062 K.M. in Hong
arre
J^1956 K.M. in Bosnië.
DeJ
g ezamenli'ke lengte van de bevaarbare waterwe^ en bedroeg
g in 1909: 11 501 K.M.; daarvan waren 4426 K.M. voor stoomschepen
P geschikt. Postkantoren in Oostenrijk
J in 1910: 9461,
in Hongarije
9 f
^ in Bosnië 166. Telegraafg J 6154,
resp.
lijnen
./
P 46 952, 25 068 en 3231 K.M. Muntstandaard;
stelsel. Sedert 1 Aug.
g
g 1892 gouden
1 kroon = 100 heller = f 0.50; 2 kronen = de
— Re9eerin gsvorm.
vroegere
vroegere (Oostenr.) gulden.
g
Oostenrijk-Hongarije
de Pragmatieke
g
^ J is volgens
^
J
Sanctie van 1724 een ondeelbare, in het huis
het recht van
Habsbur9 -Lotharin
9 en, volgens
^
vrouwelijk
eerstgeboorte, in de mannelijke
J en vrouwelijke
gens de
volgen
erfelijke monarchie en wordt vol
J erfelijke
van 21 Dec. 1867 dualistisch in de
g
rijkshelfte
rijkshelften verdeeld, welke
genoemde
bovengenoemde
twee boven
alleen den monarch met den titel van
koningg an
keizer van Oostenrijk
konin
Oostenrijk en apostolisch
P
Hors
gari
J^e maar ook het beheer der buitenl.
krijgswezen
aangelegenheden,
van het krij gswezen en de
daarop
P betrekking hebbende financiëele zaken,
alsmede (sedert 1878) het bestuur over Bosnië
en de Herzegowina
gemeen
hebben. Het bestuur
g
a
over Oostenrijk
Oostenrijk berust op
P de keizerlijke
P aJ
tenten van 20 Oct. 1860 en 26 Febr. 1861, alsmede op
van 21 Dec.
g
P de 6 staatsgrondwetten
1867 en van Dec. 1906. De Rijksraad,
bestaande
J
uit het Heerenhuis (in 1912: 285 leden, keizerl.
erfelijk en
rinsers aarts- en prins-bisschoppen,
prinsen,
PP ^ erfelijke
P
170) voor het leven door den keizer
benoemde leden) en het Huis van Afgevaardi g den (516 volgens
algemeen,
gelijk
^g
g
J en direct
^
stemrecht voor den tijd
gekozen
g
J
J van 6 jaren
leden . Voor de afzonderlijke
landen bestaan
J
afzonderlijke
landdagen.
De Hongaarsche
Rijksg
g
J
J
dag,voor Hongarije en Zevenbergen, is ook
voor verschillende aangelegenheden betreffende
Kroatië en Slavonië comP etent en bestaat uit
Manatentaf
el (in 1912: 371 leden : keizerl.
g
de Magnatentafe
,
prinsen,wereldlijke
geestelijkeen wereldlijke magnaten,
g
erfelijke
en door den keizer voor het leven
J
benoemde leden) en de Tafel der Af gevaarg
di^den (453 leden,^ waarvan 413 voor Hongarije
g J
voor 5 J'aren, directgekozen
en 40 leden van
g
den Kroatisch-Slavonischen landdag).
b Voor het
beraadslagen
over gemeenschappelijke
aangelePP J
g
^
g
zijn de delegaties
(z. a.) ingesteld.
g esteld —
g
g enheden zijn
voor 1913 bedroegg
Financiën. I. Het rijksbudget
503,9 mill. kronen (waarvan voor leger en
marine 473,7 mill. gewone uitgaven en 5,8 mill.
N

buitengewone). II. Bu et voor Oostenrijk
Oostenrij in
2917 mill. kronen ontvangsten
en 2916,7
g
mill. kronen uitgaven;
g ^ budget
^ voor Hongarije
1852,7 mill. kronen ontvangsten
en 1852,7 mill.
g
kronen uitgaven. Budget
g voor Bosnië in 1911
791
79gste
, mill. kr. ontvangsten en 79,55 mill. kr.
uitgaven. Gemeenschappelijke
staatsschuld (in
PP J
1912) 5179 mill. kronen, die van Oostenrijk
J
7061 mill. kronen en die van Hongarije
J 6245
mill. kronen. -- Rechtswezen. In Oostenrijk
Oostenrijk zij
zijn
distr.-rechtbanken, 71erechtshoven
9
g
Oberlandes
richte"
en het hoogst
hts»
^ g
gerechtshof, tevens hof van cassatie, te Weenen, alsmede
het rijksgerechtshof
tot het beslissen van geJ g .
schillen omtrent het openbare
recht en van
P
geschillen
geschillen omtrent competentie.
In Hongarije
P
g J
(met inbegrip
gP van Kroatië en Slavonië) 456
distr.-rechtbanken, 76 gerechtshoven, 12 „gerechtstafels" en als laatste instanties de koninkli'J ke Curie te Boeda-Pest en de Se
temviral»P
tafel te Agram.
— Kerkwezen. De R.-Kath.
g
Kerk heeft in Oostenrijk
J 7 aartsbisdommen
Weenen Salzburg,Praag,Olmiitz, Lemberg,
Gërz en Zara) met 24 bisdommen; in Hongarije
g J
4 aartsbisdommen (Gran, Kalocsa
} Erlau en
Aram
met 17 bisdommen; de Gr.-Kath. Kerk
g
2 aartsbisdommenLember
g Alba-Julia en Fogras met zetel
te Blasendorf) en 8 bisdommen;
;
de Arm. Kerk 1 aartsbisdomLember ag ^• de
Gr.-Oostersche Kerk 3 aartsbisscho
PPen en metroPolieten (Czernowitz, Karlowitz en Hermannstadt en 9 bisdommen; de Evangelische
Kerk
g
in Oostenrijk
voor de ^s
AOostenrijk 1 opper-kerkeraad
PP
en Helvetiaansche confessie;^ 6AugsAu sburgsche
^
en 4 Helvetiaansche su-intendentPer
• ^
schaPP
en ;• in Hongarije
er
g J 4 Augsburger
gbisdom^
men en 4 Helvetiaansche suer-intendentscha
P
Praad te
Pen ; • de Oud-Kath. Kerk een synodalen
Y
Weenen. Het aantal R.-Kath. kloosters in Oostenrijk
J bedraagt 1135 met 24 146 en in Honari'e
J 431 met 4948 monniken en nonnen. —
telt 16 legerkorpsen,
Het Oostenr.-Hong.
9
gleger
te zamen opP vredessterkte: 20 765 off., ^ 370 523
manscha
en, 79 469 aarden
en 1352 stukken
P
PP
geschut. De bewapening
P g bestaat voor de inf ang
terie uit het 8 mill. Mannlicher geweer M. 95.
telde in 1913: 15 liniesche— De oorlogsvloot
g
gepantserde kanonneerbooten,^ 3pantser-en 6 ^P
pen,
en 6antserdekkruiP
sers 13 tarPe
dovernieIers, 24 vollezee-torP eáobooten enz. De
bemanning
g was 18 000
koppen
sterk,^ w.o.835
PP
officieren. — Wapen.
p
Zie de afb. fig. 1047.
Vlag
g : in horizontale
banen rood, wit, rood,
in de middelste baan
het huiswa
P en. De
rijkskleuren
zijn
1047.
zij zwart
J
n van Oostenrijk.
Oostenrijk.
engeel, de huiskleuPe
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reu van Oostenrijk
rood en wit. — Ridder)
orden. Zie op
P dat art. — Residentie van den
is Weenen.
keizer en zetel van de rijksministeries
— Geschiedenis. De wieg van de Oostenr.
monarchie was het land beneden de Enns rwaar
Karel de Groote de Oostmark tegen de invallen
der Awaren oprichtte.
Deze,^ door de Hongaren
P
^
verwoest werd in 955 weder hersteld en in
976 aangraaf
Leopold
1 van Babenber9 in leen
p
g
gegeven,
^zij
die in 994 werd opgevolgd door zijn
Hendrik I, onder wiens regeering
g voor het
g
eerst de naam Oostenrijkvoorkomt; in 1018
kwam diens broeder Adalbert en in 1055 diens
zoon Ernst aan de regeering^• daarop
P in 1075
Leopold
11 in 1 096 Leopold
III en in 1137
p
p
Leopold
I V . Aan zijn
Lea
p
J broeder en opvolger
(1141-77) werd de
Hendrik II Jasomirgott
9
Oostenrij in
tot hertogdom
verheven mark Oostenrijk
g
leengegeven.
Zijn zoon Leopold
V 1177-94
p
J
verwierf in 1192 Stiermarken; hij
hij werd o
Pgevolgd
8 door Ferdinand den Katholieke 1194—
VI(1198-1230) en
98),daarop
p
P kwam Leopold
na dezen de laatste der Babenber9 ers: Frederik
de Strijdbare
1230-46 die bijna
bijnag
geheel Krain
^
verkree
Oostenrijksche
g . Het daarna volgende
g
1
Interregnum
(1246-82), ^gedurende
Interre
g
g uren hetwelk kostrij in
ning
g O ttokar van Bohemen n a veel strijd
zich van het hertogdom meester maakte
en in 1269 Karinthië daarmede vereenigde,
liep
a ^ liep
ten einde, nadat hij
J door Rudolf van Habsbur 9
op
P 26 Aug.
P het Marchveld op
g
^ 1278 verslagen
enedood
was en nadat diens zoon Albrecht
g
(de latere Duitsche koning)
en Rudolf
f met
g
Oostenrijk
J^ Stiermarken en Karinthië beleend
waren (in 1282). Albrecht, die door een verdrag
na 1283 alleenbezitter der hertogdommen
was
g
eworden volgden
in 1308 zijn
geworden,
g
J zoons Frederik
Lodewijk
de Schoonti(in 1314enkonin ^g van Lodewij
op
Beieren) en Leopold
p
P en in 1330 hun
broeder Albrecht II. Diens zoon Rudolf IV
(van 1358-65) erfde in 1363 Tirol; zijn broe(gest
ders Albrecht III en Leopold
1386) werp
g
den de stamvaders der Oostenr. en Stiermarksche linie. De eerste (1365-95) werd opgevolgd
door zijn
J zoon Albrecht IV(van 1395-1404)
en daarna door Albrecht V (1404-39),welke,
als Albrecht 1I met de Duitsche keizerskroon
de kronen van Hongarije en Bohemen vereeni^de. Zijn
J zoon Ladislaus Posthumus 1440—
57 was de laatste der Oostenr. linie, welker
landen aan Stiermarken kwamen. Het hoofd
der Stiermarksche linie, Frederik V(als Duitsch
keizer van 1440-93 Frederik Ill) verloor Bohemen, Hongarije
stamg J en de Oostenri'ksche
J
landen in Zwitserland, doch verhief in 1453
Oostenrijktot een aartshertó gdom aan hetwelk
van dien tijdaf bijna
lang de Duitbijnavijf
vijfeeuwen lang
sche keizerskroon verbonden bleef. Maximiliaan I
huwelij in 1477
(1493-1519) verkreeg
g door huwelijk
Nederlanden en bracht door de uithuweli'J zijn zoon Philips
king van zijn
1506) met
p (gest.
g
Johanna van Spanje het Habsburgeche Huis op
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den Sp.
P troon; diens zoon Karel V(1519-56)
vereenigde
SP
ane
a
^' met Oostenrijk
J ^ doch liet dit
laatste land over aan zijn
zij broeder Ferdinand I
welke in 1526 ook Hongarije,Bohemen Silezië,
^ Moravië en de Lausitz verkreeg,
g,
doch in 1535 weder een deel van Hongarije
^ J aan
de Turken moest afstaan. Zijn
) zoons verdeelden het rijk. Maximiliaan
II(1564-76) kreeg
g
Oostenrijk,
en Bohemen,
gJ
J^ Hongarije
} Ferdinand
kreeg Tirol
Karel kreeg
en N.-W.-Oostenrijk
J^
eg
Stiermarken, Karinthië en Krain. De zoon van
Maximiliaan, Rudolf II (1576-1612),moest in
Oostenrij
1608 Hongarije,
g J^ in 1611 Bohemen en Oostenrijk
zijn
zij broeder Matthias afstaan, welke hem
in de keizerlijke
waardighei
gheid opJ waardi
De Kath. reactie 7 die aanleiding
aanleiding was
b
Fertot den Dertigjarigen
onder
on
^J g Oorlog,
g^
dinand 11(1619-37) noggsterker doorgevoerd.
g evoer
Deze verloor bij
J den vrede van Praag in 1635
de Lausitz aan Saksen ; sedert zijn
P het
J wet op
zij
eerstgeboorterecht
(op
P den troon) (1637) zijn
g
Ferg
J landen niet meer verdeeld geworden.
dinand Ill(1637-57) moest bijJ den vrede van
Westfalen in 1648 den Elzas aan Frankrijk
J
I(1657-1705) drongen
dronge
afstaan. Onder Leopold
p
Turken in 1683 tot Weenen door; nadat hij
hen had overwonnen en nageheel
Hongarije
g J te
g
hebben onderworpen,
hij dit laatste
Pe g veranderde hij
land in 1687 in een erfrijk
g het
J en vereenigde
met Zevenburgen.
Zijn
streven om aan zijn
zij
J
^
zoon Karel de erfopvolgingin
S
Spanje
P
]
te verzekeren, werd oorzaak van den Sp.
P Sucdoor zijn opvolger
cessie-Oorloc
^ (z. a. welke
^
Jozef
f I(1705-11) werd voortgezet,
r en door
g
diens broeder en opvolger Karel VI(1711-40)
door den vrede van Rastatt in 1714 werd beëindigd.
b BijJ dezen vrede werden de Nederlanden,
Milaan> Mantua Naels
P en Sardinië (dat in 1720
Oostenrij toetegen
Sicilië werd geruild)
aan Oostenrijk
g
g
Karel moest echter in 1735 Napels
en
P
g
Sicilië aan den infant Karel van Spanjeafstaan en voor een deel van Lombardi e kreeg
g
hij
J slechts Parma en Piacenza terug.
^ Nadat hijJ
door de Pragmatieke
Sanctie de erfopvolging
g
van zijndochter Maria Theresia had verzekerd,
stierf hij,
P 20
J^ als laatste der Habsbur9 ers, op
Oct. 1740. Toen Maria Theresia (1740-80),die
gehuwd
was met den in 1745 tot Duitsch keizer
g
gekozen
Habsbur 9 ekozen Frans van Lotharingen
9
Lotharin9 sehe Buis), Karel VI opvolgde,wa
kmen van alle zijden
tegen
b haar troonsJjden bezwaren teg
besti' in en maakten velen in haar plaats
bestijging
P
daaroP aanspraak.
Tengevolge van den Oostenr.
P
Successie-Oorlog
f; en den oorlog
g om Silezië verOostenrijk in 1745 bijna
loor Oostenrijk
bijn geheel Silezië aan
en in 1748 Parma, Piacenza en Guastalla aan Philips
^ van Spanje. De poging
Pa ^ om
Silezië te heroveren leed in den Zevenjarigen.
g
Oorlog schipbreuk.
Daarentegen
P
g verkreeg Oostenri'k
g van Polen in
J de eerste verdeeling
J bij
1772 Galicië en Lodomerië, in 1775 de Boeko-

wina en in 1779 het gebied
gebied aan de Inn,, waar
waar-
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door Oostenrijk een landgebied kreeg
g van
610 000 K.M2., met 24 mill. inw. De hervorinz.
mingen,
g
g ^ door Maria Theresia begonnen,
eenrootere
centralisatie, trachtte Jozef
f 11
g
(1780-90) grondig^
er doch te snel en door te
ruw ingrijpen,
JP ^ te vervolmaken. HijJ werd door
Leopold
11(1790-92) opgevolgd en deze weder
p
door Frans 11 (1792-1835),welke door de
revolutie van 1797 LombardiJ e en de Nederlangrootst
den verloor, waarvoor hij
J echter het grootste
van Venetië kreeg;
^ 1804 nam hijJ
a^ 11 Aug.
als Frans 1 den titel van keizer van Oostenrijk
aan en 6 Aug.
^ 1806 deed hijJj van de waardiggheid van Duitsch keizer afstand. De oorlogen
g
in 1805 het verlies
tegen
1 sleepten
tegen Napoleon
p
P
van het N.-W. deelvan
Oostenrijk,
^
J^ Tirol en
Venetië na zich ; daarvoor werd echter toen
Salzburg bijJ Oostenrijk
Salzburg
Oostenrijkgevoegd,
g
g^ dat evenwel
in 1809, met hetebied
van de Inn,^ Illyrië
Y en
g
een deel van Galicië, weder werd verloren. Na
de deelname (van 12 Aug. 1813 af) aan den
Russisch-Duitsch-Franschen oorlo g (z. a.),kreeg
Parij in 1814 het
Oostenrijk bij
Oostenrijk
J den vrede van Parijs
koninkrijk
en de
J
J
zijner erflanden terug,
deelen zijner
vvro^ger afgestane
^,
g
benevens Dalmatië. Onder Metternich's leiding
werd Oostenrijk
J een toevluchtsoord voor de
macht
legitimiteit en oefende als deresidiale
P
van den Duitschen Bond een in reactionairen
zin werkzamen invloed zoowel op
P de Duitsche
als op
P de Italiaansche zaken uit. Onder Ferdinand I(1835-48) word Krakau in 1846 bijJ het
innerlij verband
rijk
Echter werd het innerlijk
a
g
J gevoegd.
het rijk
PP
^ door de liberale oppositie,
J bedreigd
welke overal bijJ de afzonderlijke
afzonderlijk nationaliteiten
voorschijn
voorschij trad; te Weenen veroorzaakte een
Pstand opP 13 Mrt. 1848 het aftreden van Metternich en was ook aanleiding
g tot liberale hervolksbeweging
P 15
ging op
vormingen
g ; ; een herhaalde volksbewe
Mei bewoog
familie naar Innsg de keizerlijke
J
briick te vluchten; de onlusten te Milaan (18
Mrt.)) en te Venetië (22 Mrt.),die door Karel
werden
Albert van Sardinia werdenesteund
g
bi' Custozza
door de overwinning
g van R adetzkyJ
op
A
P 25 Juli onderdrukt; ^een Slavonische opstand
te Praag
^ werd opP 18 Juni gedempt
^ P door vorst
Windisch-Grátz die ook op
P 31 Oct. een opnieuw
l^
in Weenen op
opstand
onderP 6 Oct. uitgebroken
g
P
drukte. In Ho^
ariJ^
e waaraan bereids in Mrt.
een zelfstandig ministerie moest worden toegestaan, brak een oorlog der Kroaten onder JellaLamberg,
chich tegen de Ma
9
gYaren uit;^ graaf
g
door den keizer (die van 12 Aug. af weder te
erbevelhebber in
Weenen resideerde) tot oPP
Hongarije
Hon garije benoemd,
P te Pest ver^ werd 28 Sept.
moord, Nadat de 22 Juli door aartshertog
Rijksdag naar
Johan geo P ende constitueerende Rijksdag
Kremsier was verplaatst,
deed Ferdinand 1
P
van zijn neef Frans2 Dec. 1848
g unstetenJ
eerenden keizer, afstand
Joze
f, den nu nog
^reg
dinië
werd
van der ^ring. De oorlogg met Sardinië
door de overwinning
y bij
J Navarra
g van B adetzk

(23 Mrt. 1849) en de oorlogg met Hongarije,
dat zich onder Kossuth's aanvoering
an
g onafhkelijk
P van RusJ verklaard had,^ in 1849 met hulp
land ten eindeebracht.
In 1850 werd door
g
Oostenrijk
J^ waarbijJ zich 29 Nov. te Olmutz ook"
Pruisen aansloot, de Duitsche Bond weder hersteld. In het binnenland volgde
g daaropP een vèrg wande reactie^ ; een concordaat met den paus
P
0P18 Aug.g1855 leverde het geheele
onderwijs
g
aan de geestelijkheid
over. De oorlogg met Italië
J
van 1859, welke met het verlies van Lombardi'e
verwarring
verwarring in
b^ bracht een groote
g
J eindigde,
de rijksfinanciën
en het staatscrediet tewee
teweegg en
J
had in het binnenland een totalen ommekeer ten
gevolge. Een keizerlijk
J besluit van 20 Oct. 1860
schonk aan de landen van de Hongaarsche kroon
een nieuwe staatsregeling,en aan de overige
landen afzonderlijke
landdagen;
echter werd
^
J
deze federalistische regeling
P 26 Febr.
g g reeds op
1861 door een nieuwe staatsregeling
staatsregeling vervangen,
g ,
a
volgens
welke naast den algemeenen
Rijksraad
Rijksra
a
g
rijk
hetansche
rijk
een bijzondere,
alleen voor
g
J
de Slavische landen, werd ingesteld.
Een poging
Pog
g
om op
Pgrootere
de Duitsche aangelegenheden rooteren
uit te oefenen (de „Vorstenti " te
Frankfort,? 16 Aug.
Aug 1863) mislukte door de weigeringp van Pruisen. Met Pruisen vereenigd,
g,
voerde Oostenrijk
J 1863-64 den Duitsch-Deenschen oorlog,
Sleeswijk-Holstein
bij
g^
J
J
den vrede van Weenen, 30 Oct. 1864, aan de
beide mogendheden
werd toegewezen
; de geg
b
meenscha
b
a
PPelike
J regeering
g over deze wingeij verzucht weder
westen deed echter de vroegere
vroegereJ
oorlogg van 1866
opleven
en veroorzaakte den oorlo
P
(zie Duitsche Oorlog), welke Oostenrijk
uit
J
Duitschland verdron bg en Venetië aan Italië
deed komen. In het binnenland werd, tengevolge
der oppositie
van de Hongaren,
g
^ de regeling
g ^ van
PP
Febr. 1861 buiten werkinggg
gesteld en de nieuwe
minister Beust(vanaf Febr. 1867 min.-President)^trachtte de monarchie op Pdualistischen
op
P te bouwen, inz. door de
g opnieuw
P
^grondslag
staats-grondwetten
van 21 Dec. 1867 (zie boven
g
op Staatsregeling) en den z.g. Aus leich"(z.a.)
met Hongarije, waarna Frans-Jozef 14 Nov.1868
koning van
den titel keizer
van Oostenrijk,konin
^^
Hongarije"
Hon garije" aannam en de monarchie Oosten»
ri'ksch-Hongaarsche
Monarchie" werd genoemd.
g
b
J
z. .
gekomen
Het 30 Dec. aan het bewind gekomen
g
(Auersperg,T aa e Herbst
„Burger-ministerie",
Giskra enz. rie Pdoor de confessiewet van 25
Mei 1868 de oppositie
van de geestelijkheid
te
g
PP
J
van
voorschijn,
en door begunstiginghet
DuitJ^
sche element die der Slaven; daar nu ook het
nieuwe ministerie-Potocki (4 Apr.
P 1870) geen
g
vergelijk
kon tot stand brengen,
ver
g^ werd 7 Febr.
^J
het federalistische, aan het Duitsch element vi'J
hetwelk
andige ministerie-Hohenwa tevormd
g
aan de Czechen en Polen de meest uitgebreide
concessies deed, maar daardoor ook zijn
J val oop
30 Oct. en de vorming
g van een aan de grondwet vasthoudend kabinet onder Auersperg ver-
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oorzaakte. Op 8 Nov.
volgde dan ook het ontslagg
^
van Beust en de benoeming
g van den Hong.
g minIn Mrt. 1873
P resident tot rijks-min.-president.
P
J
werd de kiesrechthervorming (directe
stemming
g
gebracht en daarvoor den Rijksraad)
tot stand gebrach
J
werd de rechtspositie
der Kath. Kerk door
Po
een wetere eld. Wat
het buitenland betrof,
g
,
waren de overeenkomsten (in 1884 te Skierniewicze hernieuwd),welke in 1872 te Berlijn
J met
Duitschland en Rusland (de „Drie-keizersbond")
gemaakt waren,^ steeds bij
gemaakt
P conflicten
J alle Europ.
de leidende factor, inz. het in 1879 met Duitschland bgesloten defensief verbond^ hetwelk ook
opvolgers,
eerst Har^merle
door Andrassy's
y
P o ^
(vanaf 8 Oct. 1879) en Kalnoky(vanaf 19 Nov.
1881) in standgehouden
werd. Dientengevolge
^
Oostenrijk gedurend
gedurende den Russ.-Turkschen
bleef Oostenrijk
(1877) neutraalg
en kreeg
het Coorlog
P op
on
gres van Berlijn
J het mandaat tot bezettingg van
Bosnië en Herzegowina,
P 29 Juli 1878
^ welke op
6
grondwe
plaats had. De oppositie
der aan de grondwet
PP
P
deze occupatie-polie J tegen
^
tick alsmede tegen den in 1878 (en later weder
in 1888) vernieuwden Aus^leich" met }TongaJ , gaf
gaf in Febr. 1879 aanleiding
g tot het aftreden van het rninisterie-Auers
^ 9er en het
vormen van een nieuw kabinet onder T aaffe,
dat aan het streven der uit de klerikalen
Czechen en Polenevormde
meerderheid in het
g
Huis van Afgevaardigden meer en meer toegevend, steeds meer anti-Duitsch optrad.
Eerst
^
P
in 1891 werd de Duitschgezinde
partij
P J door
g
nieuwe verkiezingen versterkt, wat de benoemin^ van graaf
K uenbur
^ in het ministerie ten
g
had. Met hulp der Duitschers werd in
gevolgeP
1892 de wet op
P de regeling
^ g der valuta aan^enomen doch daarna kwamen er weder nieuwe
geschilpunten.
In 1893 trad T aaf e af. . Het oop
P
b
coalitie-ministerie van vorst TV inhem volgende
b
niet te
disch-Greitz vermocht de moeielijkheden
J
overwinnen en maakte reeds in het volgende
voor het voorlooi
voorloopigministerie-KielP
Jjaar plaats
mannser
. Ook graaf Kalnoky
y trad af en graaf
J gg
g
Jleiding
opvolger in de leiding
Goluchowski werd zijn
Graaf Badeni
gb b
der buitenl. aanelegenheden.
(vanaf 1895) voerde in 1896 een kiesrechthervorming
g van den
^ in,s doch kon de vernieuwing
met Hongarije
Ausgleich"
^ J niet tot stand oren»
b
tegenstaande
hij den
gen
J Czechen door
b
^ niet g
g voor Bohemen de meest
taalverordeninen
twee taalverordeninge
mogelijke
tegemoetkoming
^
g toonde. Dit ggaf nu
g J
tot een obstructie der Duitschers,
aanleiding
b
zoomede tot het aftreden van Badeni(1897).
Ook aan zijne
opvolgers Gautsch en Thun vanaf
J
1898) mocht het niet bgelukken een geregelden
b b
toestand in het leven te roepen.
Eerst onder
P
het ambtenaars-ministerie van Koerbers(1900
tot einde 1904) werd de toestand beter, daarentegen kwam het in Hongarije in 1903, tenrwetsvoortegen de le ^
gevolge
evol e der obstructie tegen
In Febr. 1905
stellen
7 tot bgroote moeielijkheden.
J
zijn ontslag
nam de Hong.
Tisza zijn
g en
g min.-pres.
P
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eerst in Juni werd in Fejervary
7
y een opvolger
P b
voor hem gevonden.
gevonden. Ook in de overige
^ kroonlanden en voorn. in Tirol kwam het herhaaldelijk
tot scherpe
P nationaliteits- en ook tot
J
odsdiensttwisten. In Oostenrij
Oostenrijk was van 31
godsdiensttwisten.
1904 tot Apr.
P 1906 baron Gautsch von
Frankenthurn voorzitter van het ministerie, hetwelk tengevolge van groot
rooie demonstraties in
kiesrecht bede invoering
b van algemeen
g
loofde. Op
P hem volde
g Prins zu Hohenlohe die
echter reeds 30 Mei 1906 aftrad, waarna baron
von Beck een coalitie-ministerie vormde. Onder
hem werd de kiesrechthervorming in gevoerd en
de Aus
met Hongarije
» leich"
^ J voorbereid, welke
g
in Oct. 1907 tot stand kwam. In Mei 1907 hadden de verkiezingen
volens
de nieuwe wet
^
g
Pomwenteling
plaats. Tengevolge van de omwenteling in TurkiJ^
eopenbaarde
oo in Bosnië en HerzePeaar zich ook
gowina een zucht naar liberaler landsbestuur,
garije niet wilde dat
en daar Oostenrijk-Hon
J
dezerovinciën
P
^ waarvoor zij
J meer dan 400
millioen besteed had, mee betrokken werden in
de Balkan-revolutie, annexeerde het deze beide
landen 6 Oct. 1908. Een oogenblik
dreigde
g
g tengevolge hiervan een oorlog
^ en
g met Montenegro
Servië wat echter door militair machtsvertoon
ng
aan de b
grenzen voorkomen werd. Een tijdla
Turkijegeboycot,
waren de Oostenr. waren in Turkije
g Y
wat een spanning
b tusschen deze beide landen
P.
tengevolge had. 7 Nov. 1908 nam baron von
Beck ontslag
^ en werd opgevolgd door baron von
Bienerth met een coa li tie-ministerie van D.liberalen Czechen Polen en Chr.-democraten.
26 Febr. 1909 erkende Turki'J e de annexatie van
m. teen
tegen
Bosnië en Herzegowina,
g een schadeDe min.
loosstellin
P
g van 21/2^ mill. T. ponden.
van buitenl. zaken, welke de annexatie en de
tot een goed
volgende moeieli'kheden
daarop
volgende
g
P
J
einde bracht, was baron van Aerenthal, die 17
Jan. 1912 overleed en opgevolgd werd door
kwam het
Berchtold. In het Hong.
P
gparlement
tot schandelijke
tooneelen,
waarbij Tisza de
^ waarbij
J
orde doorpolitie en soldaten moest laten handgev. op
schoot.
afgev.
P den min.-pres.
haven en een af
P
7 Dec. 1912 werd het Drievoudi g Verbond hernieuwd. Gedurende de Balkan-oorlogen bleef
0.-H. neutraal, maar overigens voerde het een
vrij
tot aan het
P
J aarzelende Balkan-politiek,
conflict met Servië in Juli 1914. Na den moord
op
aartshertog Ferdinand(z. a.) is troonsopPP aartshertog
gehuwd met Zita,
aartsh. Franz Jozef,
volger
f> g
^
rinses van Bourbon en Parma. (Zie verder oop
P
Oorlog,
9 Groote.)

Oostenri'ksche Successie-Oorlog
9 (1741-48).

grond
Toen Maria Theresia 10 Oct. 1740 op
Pg
van de Pragmatieke Sanctie
den troon besteeg,
g,
maakten keurvorst Karel Albrecht van Beieren,
nakomeling
als
b van Anna, de dochter van keizer
koning Augustus 111 van SaksenFerdinand I, konin
Polen als schoonzoon van Jozef I en de koning
g
van Spanje aansP raken op
P de erfopvolging.
maakte
aanspraak
Frederik II van Pruisen
oop
P
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een deel van Silezië; Spanje
P J en Beieren sloten
verdrag en
28 Mei 1741 te NYP
m henbur^ een verdrag
tot deze coalitie traden voor en na Saksen,
Pruisen, Frankrijk,
J Napels en Sardinië en Zweden toe. Engeland
, Rusland en de Nederlanden
g
steunden Oostenrijk. In Sept.
Oostenrijk.
P 1741 drongg Karel
Oostenrij binAlbrecht met een Fr. hulpleger
P^ Oostenrijk
leger greep
een S P.-NaPolit. leger
g P de Oostenr.
landen in Italië aan. Frederik II bedreigde
b
Oostenrijk in Moravië, waarop
Oostenrijk
P Maria Theresia
11 Juni 1742 te Breslau vrede sloot met Pruisen (afstand van Silezië en Glatz). Tot dezen
vrede trad ook Saksen toe. Hierop
P dreven de
Oostenrijkers,
gesteund,
, in
, door de Engelschen
^
g
J
1742 de Franschen uit Bohemen, veroverden in
1743 Beieren en drongen
na de overwinning
gbi'
J
g
Dettingen
(27 Juni 1743) den Rijn
g
J over. Na
Karel Albrechts dood (20 Jan. 1745) sloot diens
zoon Maximiliaan 22 Apr.
P een afz. vrede en
De o P deed afstand van al zijn
P
J n aanspraken.
nieuw met Pruisen uitgebroken
oorlog
g
g werd
beëindigd
g door den vrede te Dresden (25 Dec.
1745 ; FrankrijkP
en Spanje
J zetten den krijg
Jg
voort; de maarschalk van Saksen versloeg
b het
(1745),
Oostenr.-Eng.-Holl. leger
legerbij
J Fontenoy
Y 1745
Rocoux (1746) en Laveld (1747) en bedrei bgde
ons landBeren-o
en Maastricht genoP
g -Zoom
men Staats-Vlaanderen veroverd). Deze nood
had tengevolge
dat Pprins Willem IV tot stads
houder- generaal der Unie werd benoemd (20
Mei 1747). 2 Juni 1746 koos Rusland openlijk
P J
de zijde
van Oostenrijk,
had
g
J^ wat ten gevolge
J
dat 18 Oct. 1748 de vrede van Aken werd
gesloten, waarbij de Pragmatieke Sanctie erkend
werd. De Fransehen gaven ons alle veroverde
steden en streken terug.
gem.
op het
Oost- en W.-Souburg
d^ gem.
P
^ o f Souburg,
eil. Walcheren in Zeeland,> 3622 inw. ; d© gem.
g
bevat het dorpP 0.-Souburg,
0.-Souburg de buurt W.-SouAbeele.
gen het gehucht
g
Renkum
Oosterbeek dorp
Oosterbeek,
P in de Geld. gem.
g
in een der schoonste streken van ons land ; tal
van buitenplaatsen
(de Hemelsche Berg,
P
g^
enz.).
stein> Wolfheze > Doorwerth,> de Oorsprong,enz.
Arnhem—Utrecht 0.t aan de
0.ligspoorlijn
en aan
(0.-laag)
Hoog en Arnhem—Nijmegen
^
J g
de tramlijnArnhem—Driebergen.
^
landsch. het midden van FriesOostergoo,
9
land omvattend.
m. in Drente, ten N. van
Oosterhesselen, gem.
tramlijnHoogeveen—Emmen,
Koevorden,f aan de tramlijn
,
^
2174 inw.
in de rov.
N.-Brabant
g
Oosterhout
P
,bgem.
13 504 inw. omvat het stadje
J 0. (ruim 4500
inw.), de dorpen
Pe Dorst en den Hout en tal van
buurten en gehuchten. 0. li gt aan de stoomtram van Breda naar Geertruidenberg.
g
gem. in Zeeland, opP Duiveland,
Oosterland,
^ g
aan de tramlijnJ Zierikzee—St.-Phili sland—
P
Steenberen,
1978 inw.
g
en ereeinde, in Ned.-0.-Indië de
Oosterli p 9,
zij
niet-inlandsche Mohammed. bevolking
3 het zijn

u
en Bengaleezen
of Klin galeezen (uit
g
Voor-Indië afkomstige
g inboorlingen). In 1905
bedroeg
b het aantal Arabieren in Ned.-O.-Indië
29 588 en dat der andere V. 0. 22 970. De Araafkomstigg uit Hadramilut.
bieren zijn
J meestal afkomsti
Oostersche Kerk. Zie Griel,°sche Kerk en Russ.
Kerk.
Oostersch vraagstuk,
g
, het staatkundige
^ P ro bleem van de toekomst van het T. rijk,
.1 inz. de
welke mogendheid in het Oosten zal
vra
geval het T. rijk
overheerschen, in
ingeval
J eens mocht
ineenstorten.
in N.-Brabant, 3883 inw.
gem.
Oosterwijk,
,
l, g
omvat behalve het vlek 0. (ruim 2500 inw.
mooielaats
met fraaie omstreken, beroemde
P
vennen" aan de lijn Bokstel—Tilburg,de
buurt Kerkhoven en eenige
^ gehuchten.
g
Oosterzee Johannes Jacobus van, Ned.odg
geleerde
en kanselredenaar, g
geb. 1 Apr.
P 1817
g
te Rotterdam ; werd in Jan. 1863 hoogl.
g te
Utrecht en bleef dat tot zijn
J dood;
.gest. 29 Juli
apologetische
en
1882 te Wiesbaden; vele zijner
Po n
J
homiletische geschriften werden in verschillende talen overgezet.
Oost-Friesland, voorm. D. vorstendom, vormt
tegenw.
met Harlingerland
het Pruis. reg.-distr.
g
g
Aurich • bewoond door afstammelin agen der oude
Friezen,
> de Oost-Friezen; in 1454 rijksgraafJg
Edzard I, de
schaP1• in 1654 rijksvorstendom.
.l
Groote(1491-1528) voerde er het eerstgeboorterecht voor de erfopvolgingen de Hervorming in ;^ in de 17e eeuw ernstigeggeschillen
g
tusschen het vorstenhuis en de Stenden. Na den
dood van Karel Edzard, den laatsten mann.
nakomeling
g uit het Huis Cirksena, kwam 0.-F.
in 1744 aan Pruisen, in 1807 aan Holland, in
in 1815 aan Hannover en
1810 aan Frankrijk,
J
in 1866 weder aan Pruisen. In de Middeleeuwen
was dit gewest nauw verbonden met Nederland.
Oost-Gothen. Zie Gothen.
Zie Griqua's.
Oost-Griqualand.
q
q
gem. in N.-Holland, 1074 inw.;
Oosthuizen
station van de lijn Purmerend—Hoorn.
Oost-Indië, in meera m. zin de naam voor
Voor-Indie Achter-Indië en den Oost-Indischen
engere
en eren
Indischen Maleischen) Archipel; in
slechts Voor-Indië of Indië aan deze zijde
J
van den Ganges; in ons land wordt met 0.-I.
alleen den 0.-Ind. Archipel bedoeld.
gemeenlijkpe
door den
I. Voor-Indië,
g
, in het N. begrensd
Himala'a in het N.W. door den Indusr in het
Himalaja,
Z.O. door de Golf van Bengalen,
in het Z.W.
g
door de Arabische Zee; natuurk. ong.
g 3,6 mill.
K.M .> 302 mill. inw. • verdeeld in het Himala Javoorland Hindoestan en het schiereil. Dekan.
K.M2.,
g
2. grootendeels
ong.
—Hindoesta
^ mill. K.M
g 1,9
van den
laagland bestaat uit het stroomgebied
g
van den
Ganges en de 0.-helft van het gebied
Ganges
g
Indus ; in de Gangesvlakte vruchtbaar, aan den
Indus, met uitzondering van Pensjaab, meest
zandvlakteJ
C Ind. woestijn). — Dekan, met het
hoogland
ong. 1,7 mill. K.M
eil. Ceylon
ong.
n
Y

OOST-INDIÉ,

door het
(500-800 M.), in het N. begrensd
b
VindYa-g
eb.;
T aan den W.- en den Z.-O.-rand
de W.- en O.-Ghats, verbonden door het Nilgirib
Anamallibergen 1200—
Z. daarvan de Anamalliberen
geb.,
2700 M. tot kaapPComorin. Het tusschen deze
grenzen
van Midd.-Indië heet
grenzen besloten hoogland
^
in het 0. BundelkhandT in het midd. Malwa en
in het W. Mewar. Rivieren, meest N.W.—Z.O.
stroomend : Mahanadi
f Godawari,
^ Kistna of
Kris'na
P
J > Kaweri; 0.—W.: Narbada en Tapti.
Plantengroei
arm in de IndusvlaktenT zeer rijk
J
g
iboomen T
in Bengalen
(citroenen, Tgummiboomen,
g
g
en ale
anee bananen,Tpeper,
rietT
kaneel,
ggember
PPT
P
nog
k in de hoogere
men ; ook
^ J no
g streken gedijen
koffie, katoen en de Europ.P
graansoorten.
g
Eigenaardige
^
J
b dierenwereld; in het W. woestijnsgebied
dierenT in het boschri'ke
Pe T
g gebied apen,
J Gange
olifanten, vogels, slantijgers, wilde zwijnen,
J
haaien; in het Z. een halftigen, krokodillen en haaien;
Maleische dierenwereld. — Staatkundi gb behoort
Voor-Indiërootendeels
aan Engeland, voor een
g
Frankrijken Portugal...
veel kleiner deel aan Frankrijk
^
Het Eng.gebied,
Britsch-Oost-Indië of Britschg
Indië! strekt zich ver over Voor-Indië uit (ong.
g
4 809 800 K.M2., 316 084 000 inw.), terwijl
J CeYlon met de Malediven een kroonkolonie vormt.
Frankrijk
J bezit. in Voor-Indië: Po de kust van
Malabar : Mahé oP de kust van Coromandel :
Carical en Pondichér
YT verder N. Yanaon en
in de G an ges-delta Chandernagore
^ • Port^al :
oPde W.-kust: Diu T Damao en Goa. — Bevolenli'ke
kin9 . Behalve de e'^
J Hindoes of Arische
Indiërs in 1901: 219 780 650T Drawida's en
en Tibeto-Birmanon
Kolariërs
59 693 799
9 560 454 zie Indiërs de nakomeling en der
g, deels
Mohammed. veroveraars deels van Mon bT
van Perz.-T. oors ProngT de Mohammed. AfghanenRohilla's Arabieren
Perzen en Joden.
1
Naar de odsdiensten waren er in Britsch-Indië
in 1911: ong.
217 T 6 mill. Hindoes, 66,6 mill.
L)
Mohammedanen
) 7 mill. BoeddhistenT 3 T9
1 10
mill. ChristenenT 3 mill. Sikhs7 12f mill. Ds'ams
T
J
,
107 3 mill. aanhan bgers van natuurodsdiensten
t7g
100 000 Parsis
T 16 000 Joden enz. Er zijn
J 30
steden met meer dan 100 000 inw. — Middelen
van bestaan. Vooral landbouw 196 mill. menschen)1 voorn. ewassen
: rijst
J T tarwe en andere
g
gpr o thee 7
T suikerrietT indi b)
bg raansoorten
T katoen
koffie;
g
belan bgvoor den landbouw
T van broot
zijn
es-kan. T
J de kunstmateg e bevloeiing en Gan g
Sirhind-kan.
1
1 Kistna1 Godawari toch
7 Kaweri
heerschen er vaak vreeseli'ke
ho ^
ersnooden T
J
veeteelt
b
T vooral schaP en en runderen;Tgroote
rijkdom
aan diamanten. De nijverheid
is zeer
J
J
in vervalT bloeiend alleen no
i t- en
g de taPJ
zijde-industrie;
T J1jute-T katoen- en indigofabrieJ
b
suikerraffinaderijen T rum- en arakbrandeken 1J
eri'en.
rijen
J
J T oliebereidin gT waPensT diamantsli'JP
Handel wordt in de binnenlandenedreven
door
g
de kaste der Ban'a's
^ ^ met de naburi e
g volken
karavaanhandel;T de zeehandel is grootendeels
in
b
handen der E elschen • in 1910 11 werden 4291

lI
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zeescheen
in^ eklaard met 7T 6 mill. re ^.-ton.
P
SP°orwegen
in 1911 52 927 K.M. Tb
telegraaf b
liJ nen 125 722 K.M. — Aan het hoofd van het
of onderbestuur staat eenouvern.-generaal
g
konin pgp 7 die te Delhi zetelt T• naast hem een Uitvoerende en een We evende Raad;T door den
onderkonin
uit ^evaardigde wetten kan de Eng.
g
Staatssecretaris voor Indië weer oPheffen. VoorIndië is verdeeld in 13rov.
T die weer onderP
verdeeld zijn
J in divisies ; daarnevens vazalstaten Feudator
y of Native States onder ong.
500 inl. vorsten Twaarvan sommi bgen alleen de
Eng. suzereiniteit erkennen T anderen de Eng elschen ook invloed laten uitoefenen Po het bestuur de meesten schatting en trosP
en oP
bren
gen.
II. Achter-Indië
! tusschen de Golf van Benbgalen en de Z-Chineesche Zee •T onb. 2173 900
K.M2 .T 39 T2 mill. inw. T• bestaat uit SiamT de
staten oPMalaka onder Britsche souvereiniteit de 0.- ebieden
van En g.-Indië Birma en
g
g
deelen van Assam en Benalen
Tde En g. Straits
b
Settlements en Fransch-Indochina. Zie verder
de afz. artikelen.
II1:, Oost-Indische Archi
p el. Zie 1Ved.-o.Indië en de afz. artikelen.
Geschiedenis. In de 5e eeuw v. Chr. dropen
Indogerm. stammen Ariërs uit het N.W. VoorIndië binnen onderwisP en langzamerhand
de
b
oorsP r. bewoners en waren in vele afz. staten
onder Radja's
konin
oPJ
J
^ n en Maharadja's
P erkonin
^ en verdeeld. Door den tocht van
Alexander den Groote naar Indië 326 v. Chr.)
kwamen zij
J met de Grieken in aanraking . In de
le en 2e eeuw n. Chr. heerschten de Caka's of
Indosc
Y then over N.-Indië. De riJ ken in het
binnenland werden vanaf de lle eeuw door
Mohammed. veroveraars Gasnawiden onderworPen;
^ in 1526 stichtte Babar het rik
J van
den Grootmo of z. a, te Delhi. Ondertusschen
hadden de Portugeezen in 1498 den zeeweg naar
Indië ontdekt en onder Almeida en Albuquerque
belan^J
rijke bezitting en verworvenJ die zijJbijna
J
een eeuw lang behielden en daarmede te gJ
eli'k
den 0.-Ind. handel7 totdat in het be bgin der 17e
eeuw de Hollanders en En ^elschen stichting
der 0.-Ind. Com P^ nis7 z. a.
) in hun laats
P
traden. Ook de Franschen verkre en bezittin en
in 0.-IndiëT maar verloren ze bijna
J alle in 1763.
Na het verval van het rik
J van den Grootmo^ol
^ rondden de En gelschen door de overwinnin g
) Plass Y 23 Juni 1757 hun hoervan Clivebi'
schaPPi'.l in Ben alen
bestormden
4 Mei 1799
T
g
a atan
onder W ellesle
^ Srira^P
Twaardoor zijJ
Maisoer verkre
en onderwieren
van 1818-43
^^
P
de Mahratten veroverden van 1824-26 Assam
en lïJf den in 1849 den
Arakan en TenasserimT
staat der Sikhs bi'
in. Nadat zi
J in
J hun rijk
J
1852 Pegoe, in 1854 NagP oere en in 1855 Tands'oer verworven hadden dre' de een al emeene
oP
stand T onder de Ci^ ay ers z. a. 10 Mei 1857
n g. heerscha
te Mirat uitg ebroken
T de E
PP i'
J te
Nadat echtergeneraal Camp bell na
vernietigen.
a
24

370

OOST-INDIË—OOST-ROEMELIË.

lam
dur'
strijd (20 Sept.
P 1857 Delhi ver g
^ en strijd
overti 19 Mrt. 1858 Lakhnau, 19 Juni Gwaliar)
1 Febr. 1859 de onlusten vooreëindi
^
gd verklaard had, werd de 0.-Ind. ComP agnie ontbonden en de heerschappij
overroon
PP J aan de Eng.
g kroon
gedragen^; 1 Jan. 1877 werd de En g.
g
^ koningin
V ictoria te Delhi tot keizerin van Indië uitgeroepen.
Een in 1878 uitgebroken oorlog
Pe^
g met
Afghanistan
bracht de Engelschen
in het bezit
g
g
van den Chaibarpas.
In 1886 veroverden zijJ
P
strijde
Birma; in 1906 en 1907 hadden zij
J te strijden
tegen ernstige onlusten onder de Hindoes. Na
den durbar te Delhi, waar koning
q V II
g George
1911),
tot keizer van Indië werdekroond
(Dec. 1911
g
verhief hij
J Delhi tot hoofdstad van Eng.-Indië
inplaats van Calcutta. Onderkonin g is sinds
1910 lord Hardin9e.
Oost-Indië, Nederlandsch. Zie Nederlandsch
Oost-1 ndié.
zeilOost-Indievaarders g rooie ^ bewapende
Pe
scheen
P der Ned. 0.-Ind. Compagnie,
P^ J welke in
de 17e en 18e eeuw in de zee-oorlogen
g een
komst der
belangrijke
rol speelden; na de o opkoms
J
in onbruik geraakt.
vroeger bij
J de
Oost-Indische Compagnieën, vroeger
Europ.
de maatschappijen,
P zeemogendheden
^
waaraan het monopolie
voor den handel oop
P
Indië was verleend. 31 Dec. 1600 werd de Eng.
0
0.-I. C. g esticht^ welke 3 Apr.
P 1661 het recht
om een
van civiele rechtspraak
verkreeg,
P
g^
leger te werven en dat om zelfstandig oorlog
te voeren, in 1833 echter haar handelsvoorrechten verloor en als staatkund ig lichaam slechts
het bestuur over Indië behield, totdat zij
J, na
verdere beperking
J de
P
g van haar invloed, bij
overdracht der souvereiniteit over Indië aan de
Eng. kroon 1 Nov. 1858 werd ontbonden. -verDe Ned. 0.-I. C.,
C. 2 0 Mrt. 1602 opgericht,
Pg
kreeg van de Staten-Generaal, aanv. voor 21
jaar,
P de
J
^ bijJ octrooi het uitsluitend recht op
vaart en den handel op
P 0.-Indië en,> binnen dat
handelsgebied, alle rechten van souvereiniteit.
Jbezittinge
Zij
verwierf aanzienlijkebezittin en in den MaArchiPeg
1 stelde in 1609 Pieter Both
als eerstenouv.g
generaal aan en stelde in dat
zelfde Jjaar den Raad van Indië in; aanv. kwam
zij
tot zeer g
rooien bloei
en kon zij
hooge
J
J
g
winsten uitkeeren; toen dit later niet meer
mogelijk
was,
Jj er toch mede voortg J
^ bleef zij
gaan, wat de oorzaak werd van haar achteruitgang
J
^ g ^; in 1796 was haar schuldenlast tot bijna
120 millioen gestegen, zoodat zij zich alleen
ondergarantie van den staat kon staande houden. In 1798 werd zijJ met al haar bezittingen
g
—
en schulden door de regeering
g govergenomen.
g
De 0.-I. Comp.
P was in haar bezittingen
^ de
een' e vertegenwoordigster der Staten-Generaal,
wier vlag
zij voerde; haar ambtenaren en offigzij
cieren zwoeren trouw aan haar en aan de StatenZi' was verdeeld in Kamers, die naar
Generaal. Zij
hun aandeel in het kapitaal,
aandeel hadden
P
in het beheer, de lasten en de winsten. Am-

sterdam had 37 tonouds
aandeel, ^Zeeland bijna
bijn
g
13,Enkhuizen ruim 51/2,
Hoorn ruim 212^Delft
2:
meer dan 412 ton en Rotterdam slechts f175 000.
Amsterdam had 20 bewindhebbers, Zeeland 12,
de vier andere Kamers 7. Het hoofdbestuur, de
Kamer van XVII of,^ zooals men placht
te
P
zeggen,
ze
en de» Heeren Zeventien",> bestond uit 8
leden door de Amsterd. bewindhebbers aangewezen, 4 door de Zeeuwsehe en 1 door ieder der
andere Kamers aangewezen,
terwijl de 17e bijJ
^
^ terwijl
beurten door elke Kamer behalve die van Amsterdam werd aangewezen. De Holl. bewindhebbers werden benoemd door de bur gemeesters der
steden, waar de Kamersevesti
g
gd waren, die
van de Middelburgache
Kamer door de Staten
g
van Holland, uit een nominatie door de overige
g
bewindhebbers aangeboden.
Het alg.
g bestuur
g
berustte bijJ
Heeren Zeventien ; de Kamers
beheerden de voor hun rekeningg
uitgeruste
scheg
pen; de aandeelhouders oefenden geen
noemensg
waardigen invloed uit.
in Zeeland,^op
Oostkapelle,
P Walcheren,
^ gem.
g
p
ten N.O. van Domburg,1257 inw.
Oostkust van Sumatra,
^ resid. op
P Sumatra,
tot 1873 onderdeel der resid. Riouw, 91 789
K.M2. 830 202 inw. w.o. 5127 Europ.P en 131 103
K.M2.,
Chineezen
Atje en
^ggrenst ten N. en W. aan Atjeh
anoeli ten Z. aan Indr iri ten 0. aan de
Straat van Malakka; bergachtig
g
g en boschri'k
J,
op
moerassig.
tij
P vele plaatsen
P
g In den laatsten tijd
de tabakscultuur
vane
g rooie beteekenis
g worden; verreweg
zij
g de meeste EuroPeanen zijn
J de tabaksondernemin gen betrokken; andere
middelen van bestaan zijn:
houtproductie,
inP
J
zamelen van boschproducten en vischvangst.
Hoofdst. is sedert 1887 Medan (z. a.).
van den
Oost-Pruisen,
: de meest N.O. prov.
P
Pruis. staat, tevens het meest N.O. deel van het
Duitsche rijk,
gevormd uit het 0. P 1878 ge
J^ 1 Apr.
deel der voorm.rov.
Pruisen; 36 999 K.M
K.M2.,
2.
P
2 064 000 meerend. Herv. inw. ; heuvel- en laagland met vele meren, moerassig,
moerassig 7 deels
zeer vruchtbaar ; voortbrengselen: rogge, haver
en aardappelen; belan
belangrijke
rijke veeteelt, vooral
paarden;
aarden; verder visscherf'J^ scheepsbouw,
P
^ zaaggmolens en barnsteen-industrie; hoogeschool
en
g
kunstacademie in de hoofdst. Koningsbergen. In
het begin
g van den Grooten Oorlog
g heeft 0.-P.
veel te lijden
gehad
van invallen der Russen.
g
J
Zie Pyreneeën.
Oost-P
Oost-Pyreneeën.
y
Y
Oost-Roemelië voorm. door het Congres van
Berlijn (13 Juli 1878) gevormde
Berlijn
autonome prov.
g
P
van het T. rijk
J tusschen Balkan,^ Rhodope
P en
de kust der Zwarte Zee; 32 594 K.M 2. 1 242 000
inw. ; hoofdst. Phili
PPoPel. — Door een volksGavril Pasja
oproer
werd de T. gouverneur
P
g
^
18 Set.
P 1885 af gezet en vorst Alexander van
Bulgarije
nam 20 Set.
P het bestuur over (zie
J
ook Bulgarije); in 1886 droeg de Porte hem
de waardigheid
van g
gouv.-gen.
van 0.-R. oP;
^
g
door deroclamatie
van vorst Ferdinand van
P
5 Oct. 1908 werd 0.-R. met Bulgarije
J tot een

^

P
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onafhankelijk
koninkrijkverklaard, dat in Apr.
P
J^
Turkijewerd erkend.
1909 door Turkije
Rijk. Zie Byzantijnsche Rijk.
Zie Kustprovincie.
Oost-Siberisch Kustgebied.
9
^
van
em in het Z.O.FriesOoststelling
Ooststellin werf,^ggem.
land> 11
inw.> • bestaat uit de dorpen
A
P
PPelscha Donkerbroek, Elsloo Haule, Langedijke,
Makkinga,
P^ OosterP^
g ^ Nijeberkoop,
J
woldeemeentehuis
Fochteloo
en Haulerwijk.
g
^
J
of
Oost-Toerkestan(Chin. Thian-s'annan-los
1
Tarimbekken, tusschen den Kwenlun, Pamir,
Tiensjan
en de woestijn
woestij Gobi, deel der Chin.
J
Sin-tsiang;
g^ 1100 M. hooge
P
g hoogvlakte,
waar de Tarim doorheen stroomt, met het meer
Lob-nor; bewoond door zwervende Kirgiezen en
Mongolen Chineezen en Sunnitische Mohammedanen. 0. is door zijn 'b
gin tusschen
gChina,
,
Tibet,^ Kasjmir
en Russ.-Toerkestan van groot
J
g
belg g voor den karavaanhandel; kwam in 1758
aan China, van 1867-77 aan het door Jakoeb
Be
rijk
9 gestichte
g
J^ sinds 1878 weer aan China.
Steden : Aksoe,
, Kas' Jg
ar^Jarkand en Khotan.
Oost-Vlaanderen. Zie Vlaanderen.
gem. opP
het Z.-Holl. eil. Voorne,
Oostvoorns
,
2559 inw.; omvat het dorp 0. (met vuurtoren,
,
opkomende
badP 1., door een stoomtram verbonP
den met Brielle en Rotterdam),de buurt de
Tinte en de heerlijkheden
0.
0.,Rugge,
gg Oosterf
land en Oud- en Nieuw-Kleiburg.
gem. in N.-Holland, ten W. van
Oostzaan,
Zaandam,
P 0., de
> 3941 inw. • bestaat uit het dorp
buurt Oostzaner-Overtoom en eenige
g gehuchten.
g
Oostzee of Baltische Zee, binnenzee tusschen
Duitschland de Deensche eil., Zweden en Rusland;rootste
lengte
breedte
^g
g
^ 1500 K.M. grootste
680 K.M. 406 720 K.M2.groot; met de Noordzee
door de Sont, de Groots en de Kleine Belt alsmede door het Keizer-Wilhelm-kan. en het
Góta-kan. verbonden; talriJ ke inhammen: in
het N. de Botnische Golf, in het 0. de Finsche
Golf en de Golf van Riga, aan de D. kust de
Danziger, de Pommersche, de Neusti dier en de
Kieler Bocht; neemt van het Z. naar het N.
in diepte
M.,gemiddeld 55 M. •^
P toe (12-463 M.
de scheepvaart
ondervindt vooral in het N. veel
P
blijve
havens blijven echter
hinder van het ijs; veel
stoomscheen
steeds vriJ . TalriJ ke eil.:
P
Seeland, Fnnen Laaland, Bornholm, Gottland,
Oeland, Alands-eil., Ru n • 250 riv. stroomen er
in uit (Oder, Weichsel, Pr el Newa) met
2 313 000 K.M2. stroomgebied.
de 3 langs
Oostzeeprovinciën,
gep
^ de Oostzee
^
^ Lijfland
Lijflan en
leen
Koerland,
g Russ. gouvern.
g
samen 94 564 K.M2. 2 664 000 inw.
w.o. 810/0 Letten en Esthen, en 7 010 Duitschers.
Zie verder de afz. artikelen.
gem. in Overi'sel ten N.W. van
Ootmarsum,
Almelo en ten N. van het kan. van Almelo
naar Nordhorn, 1408 inw.
een bros, alsglas of als vet glanzend
Opaal,
g
g
p
mineraal bestaat uit amorf kiezelzuur met 3—
of gekleurd,
130/owater, kleurloos
^
g
^ dikwijls
J met
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schitterend kleurenspel.
of
y
Pe Variëteiten: hyaliet
glas-O.,
las-O. kleurloos en doorzichtig
g^ • kascholon 9
paarlmoerachtig
cacholon of
paarlmoer-O.,
p
P
^
glanzend en melkwit; vuur-O. h acinthrood •
edel-O., waterhelder en melkwit; gewone 0.,
hout-0., versteende
melkwit en doorschijnend;
J
vorm van hout; hy
dro
phaan of wereldoog
9,• halfof ijzer-0. e. a. De edele 0. is een
0. • jaspis-^
'
kostbaar edelgesteente; ook andere variëteiten
worden voor sieradenebezi
g
gd.
rechterlijk
een corps
Openbaar
Ministerie,
P rechterlijke
^
p
bi' de verschillende rechtsdie bij
colleges
belast zijnmet de vervolging van straf^gg
bare feiten, het doen uitvoeren
van vonnissen,
i
het nemen van conclusiën in sommige
bij de
^ J
wet vastgestelde zaken en het handhaven der
wetten in het algemeen. Het 0. M. treedt op
zoowel in burgerlijke
als in strafzaken;^bij
^ J
J de
kantongerechten
alleen in laatstgenoemde.
Het
g
^
procureur-door den P
0. M. wordt waargenomen
g
^generaal bij
J den Hoogen Raad,^ de procureurs-generaal
bij
(bijgestaan
door
Jg
g
J de gerechtshoven
g
justiti
advocaten-generaal),de
officieren van justitie
J de arrondissements-rechtbanken(bijgestaan
door substituut-officieren) en sinds 1877 de
ambtenaren van het 0. M. bijJ de kantongerechten vóór dien tijd
tij door den commissaris
of den burgemeester).
PO
Openbaring
g van Johannes. Z ie Apocalypse.
p
0penshaw, 0.- voorstad van Manchester, 30 000
inw.
gem.
in Gelderland, in de TielerOphemert,
g
p
waard aan den r. Waaloever beneden Tiel,
1313 inw.
Ophir,
g
p ^ in het 0.-Test. vermeld als een oudrijke
van koning
P
g Salomo beJ^ door de schepen
zochte landstreek; deJ juiste ligging
gg g is niet met
waarschijnlijk te zoeken
zekerheid bekend;, zeer waarschijnlijk
in Z.-Arabië op
de W.-kust van Jemen stap
a, Portus Nobilis • anderen
J^
PeIPlaats Mesja,
j Mos J^
denken aan W.-Afrika of Voor-Indië.
en dichter,^g
geb.
Opitz,
p ^ Martin,
J
^ D. schrijver
23 Dec. 1597 te Bunzlau; in 1624 secretaris van
den hertog
g von Lie9 nitz, in 1626 van den vervon Dohna;
woeden Protestantenvervo erraaf
g
in 1628 in den adelstand verheven als 0. von
Boberf eld, • in 1637 geschiedschr. van den konin van
Polen;
gest. 20 Aug.
g;
^ 1639 te Danzig;
^
g
zijn
geschriften waren van grouten invloed oop
J ^
de D. letteren der 17e eeuw,^ vooral zijn »Buch
von der Deutschen Poeterei" (1624).
ingedroogde
amfioen of heulsap,
Opium,
p,
p
^
Papaver
sommferom
• melksa van den onrijpen
p
JP
(Maanzaad); het komt ingedroogd in bruine
narcotisch riekende stukken uit Indië Kl.-Azië
en China in den handel, heeft
een scherpen,
P
,
bitteren en brandenden smaak en kan in water
bi na geheel
en wijngeest
g worden opgelost; het
J
is zeer vergiftigen bevat, behalve harsen en
suiker, verschillende alkaloïden: morphine
10—
A
codeïne
thebaïne
papaverine, narcotine,>
250/o),
>PP
>
narceïne^ e. a. Het 0. is een belangrijk geneesg

^
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krampstillend
middel, dat kalmeerend,, pijnP
PJ en kram
en slaapverwekkend
werkt;, tegenw
te genw. veelal door
P
daaruitewonnen zuivere alkaloïden vervanheerlijkevisioenen vergen. 0. wordt ook als heerlijke
wekkend bedwelmingsraiddel in het Oosten en
China, zoowel als in En g
eland en N.-Amerika
e
0piophagerookt 0.-schuivers en gegeten
gg
g
In Insulinde vormen deze gewoonten
een
gen).
9
g
belangrijkebron van inkomsten voor het Gouvernement
, dat de 0.-re
9i e, d. w. z. het uit-

1047. Opiumpijp.

sluitend recht van invoer en verkoopinds
P,
1893 aan zichetrokken
heeft; in 1913 behaalde
g
zij
J daarmede een nettowinst van f 26 311 000
(tegen in 1904: f 11 031 000).
tusschen Engeland
en
o orlo
Opiumoorlog, oorlog
g
China (1840-42). Zie China, Geschiedenis.
gem. in
Oploo,
St. Anthonius en Ledeacker,
^ g
^
p
N.-Brabant, ten W. van Boxmeer, 1954 inw.
tramlij
gem. in N.-Holland,^ aan de tramlijn
Opmeer,
^ g
p
en—Wo gnum 455 inw.
^
Opora
(Gr.). Zie .Hondsdagen.
9
p
de haven"), Porto, hoofdst. der
Oporto
prov. Minho,
P
^ in het N.W. van Portugal; de
tweede stad des rijks, aan de Douro
(Duero),
,
5 K.M. boven de monding ; 194 000 inw. ; oudGoth. kerk (in 559esticht
kon.
paleis;
circus
,
P
g
voor stierengevechten,
g
, theater Principe
P Real;
g school;J
• technische school, medisch-chirurg.
industrie (katoen en zijde,metaalgieterijen,
wast
doeken hoedenfabrieken); handel
, papierPP
vooral ortwi'
inn
g wordt nogg
J^• de havenaanleg
verroot
door de haven Leixoes, 6 K.M. ten N.
vergroo
g
Duero-mondin g.Zie frontis Pice bij
•
J de 0.)
Zie Buidelrat.
Opossum.
p
0. 13130
g
0 pp eln hoofdst. van het reg.-distr.
K.M 2 ., 2 208 000 inw.
, in de Prov. Silezië in
het Z.O. van Pruisen, aan den r. Oderoever
34 000 inw., ; slot op
P een ell. in de Oder ; van
1163-1532 residentie der hertogen
van 0. en
g
Raatibor
, uit het Huis der Piasten.
Ned. rechtsgeleerde,
,
0pp enhe i m^ Mr. Jacques,
g
q
geb.
g eb. in 1849 te Groningen,
bP
g ^ ald. gepromoveerd
in de beide rechten in 1872;, van 1873-85
gem.-secretaris van Groningen; van 1885-93
g
Leiden;
hoogl.
g te Leid
g ald.;
^ van 1893-1907 hoogl.
'nds 1907 lid van den Raad van State ;, schreef
sinds
o. a.: Het
(3e
„ Nederlandsch gemeenterecht"
g
dr. 1906) en (met mr. J. Roëll)„Bijdrage tot
regeling
(1899
g g der administratieve rechtspraak"
P
—1902).
reg.-distr.
Opper-Beieren,
0
g distr in het Z. van Beiepp
000 inw., besproeid
K.M2.,
2. 1
n, 16 725 K.M
P roeid
door Isar en Inn hoofdst.
München.
,
gem. in N.-Holland ten W. van
O,
a g
pp

Medemblik
Medemblik, 886 inw., ; station van de lijn
Jj Medemolik—Hoorn.
distr. in het N.O. van het
Opper-Franken,
pp
koninkr. Beieren, omvat het voorm. vorstendom
Baireuth en het voorm. hoo bgstift Bamberg;
b
6999 K.M2. 662 000 inm. • hoofdst. Baireuth.
Oostenrijk boven de Lans,
Opper-Oostenrijk, Oostenrijk
aartshertogdom, kroonland der Oostenr.-Hong.
monarchie, langs beide oevers van den Donau;
11 982 K.M2. 853 000 meest D. sprekende
inw. ,
P
het wordt begrensd
door
0
Bohemen, Neder-Oostenrijk,
J,
Stiermarken
, Salzbur bg en
Beieren, en door den Donau
in twee deelen gesplitst
r P
bgrootendeels bergachtig: Alpen (in den Dachstein tot
envoorland
2996 M.), Alpenvoorland
(Hausruck 800 M.),in het N. het Bohemer Woud;
talr. Alpenmeren.
Landbouw, ooftteelt,, bloeiende
Pe^
veeteelt. Mijnbou
Mijnbouw in Hausruck (bruinkolen) en
en Ischl (zout). Industrie : vervaardiging van
ijzerwaren (zeisen, sikkels en messen),
ijzerwaren
>
wapens
(in Ster linnen- katoen- en papierPeY
PP
nijverheid.
De Landdag
J
g telt 50 leden, in het
Huis van Afgevaardigden is 0.-0. door 20 leden
vertegenwoordigd. Aan het hoofd van het bestuur staat de stadhouder in de hoofdst. Linz
aan den Donau); er zijn
J 2 steden met eigen
g
bestuur en 13 districten.
0ppert Julius, D. beoefenaar der Oostersche
talen,, ggeb. 9 Juli 1825 te Hamburg;
g van Israël.
afkomst, ; onderzocht van 1851-54 in opdracht
P
der Fr. regeering
P
^ ^ de ruïnen in Mesopotamië;
wijdde
zich inz. aan de ontcijfering
g van het
J
J
; werd in 1857
AssY r.-BabY,
ton. spijkerschrift
st. 21 Aug.
hoogt.
g 1905.
b te Parijs;
J^ ald. gest.
Opp
ppositie,
0
, tegenkanting; inz. in het
^ verzet,
openbare
en parlementaire
leven het verzet, dat
P
P
de regeering
Po
g
g ondervindt van haar politieke
tegenstanders
in de Volksvertegenwoordiging;
te
g
ookgezamenlijke
gezamenlijke naam voor deze tegenstanders.
g
-- In de sterrenkunde de stand van twee lichamen van ons zonnestelsel, wanneer zij
zij 1800 der
verwijderd
ecliptica
van elkander verwijderd
zijn g
te en
P
zijn
gest.
van con ^ unctie . Zoowel bi
J
J 0. als bi'J conjunctie
staan bijv.
bij v aarde, zon en maan in een rechte
lijn;; bij
de
^
J 0. staat de aarde,^ bijJ conjunctie
maan in het midden ; de maan is met de zon
in 0. bij
bijJnieuwe maan.
J
J volle en in conjunctie
opwekking en
aans
aansporing
Opruiing,
P
g tot het
leen van een strafbaar feit. Wanneer zijJ,
plegen
hetzij
hetzij schriftelijk,
P en
J mondeling,
^^ hetzij
J^ in het openbaarlaats
vindt, is
volgens ons Wetboek
P
^ zijzij
van Strafrecht (art. 131) strafbaar met ten
hoogste
5J jaar ggevangenisstraf
of 300 boete,,
^
g
onverschillig of de 0. al dan niet bgevolg
b heeft
gehad.
Het vermeerderen, verspreiden,
openlijk
P
g
tentoonstellen of aanslaan van een opruiend
P
geschriftaar
wordt ggestraft met ten hoogste
3 jaar
J
g
evanb
gevangenisstraf
of f 300 boete.
g
gem. in het Z.O. van Friesland
0psterland
,g
j

OPSTERLAI3D—ORAKEL.
17 347 inw.; bestaat uit 14 doren:
Beets,^ BeetP
sterzes
Duurswoude, Gorredi k Hemrik,
Kortezwaag,
ux
b
^^
^^ Lippenhuizen,Lwoede Olterterp,
erswoude Terwispel,
Ure
P^ Siegerswoude,
P
tere en Win
Wijnjeterp.
''eter . Beetsterzwaagg is de hoofdplaats,
laats Gorredijk
der gem.
belangr. plaats
P
g .
J de belangr.
den laat0ptimates(Lat. de besten"),>
sten tijd
de naam der
P
J der Rom. republiek
aristocratische en conservatievearti'
gen
e J^ tegenover de Populares
volks
g enooten" die de
p
naar verbeteringen
vormden.
^ strevende oppositie
PP
De strijd
P J begon
^
J tusschen deze beide partijen
met het optreden
der Gracchen in 133 v. Chr.
P
en eindigde
g met den ondergang
g ^ der republiek.
P
0Opptischbedrog,
g o f ^pseudosco9^ ^gezichtsbedrog
^ onjuiste waarnemingen
p ische verschijnselen,
^
g der
oogen welke veroorzaakt worden door verschillende omstandigheden,
zooals abnormalePrikke^
lingvan liet netvlies of van de hersenen, druk
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van verschillende lijnen,
enz., wanneer
^figuren
^
J
zelijkti'dig
worden beschouwd.
^J J
gem. in de Belg.
Brabant,
0pw
^ prov.
P
Y ck
^ g
aan desspoorlijn
Po J Brussel—Dendermonde, 6149
inw. 1• bierbrouwerijen
bierbrouwerijen, olieslagerijen.
^ J
0pzoomer
a Cornelis Willem, Ned. beoefenaar
der wijsbegeerte,
eb. 20 gSept. 1821
te RotterP
dam • in 1845 te Leiden in de rechten
^gePromoveerd • van 1846-89 hoogl. te Utrecht; est.
22 Aug.
g 1892 te Oosterbeek; schreef tal van
werken waarvan wijJ slechts noemen: De wijsJ
begeerte, den mensch met zich zelven verzoenende"(1846),De godsdienst" (1864-67),
,Het Burgerlijk
g J Wetboek verklaard" (1886).
Cornelia,, dochter van
Opzoomer,
^ Adele Sophia
^
p
den voorgaande,
geb. 21
^g
^
^ Ned. romanschrifster,
J
Juli 1857 te Utrecht; tegenw.
gehuwd
met den
g
g
Hon^ . hoogl.
g G. von Antal; schreef onder het
P seudoniem A. S. C. Wallis verschillende histor.
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1048. Optisch
bedrog.
schijnen
(door de arceering)
evenwijdigg te
P
g a De twee lijnen
J
J
^ ) niet evenwijdi
zij toch doen. b De binnenste cirkel links schijnt
loopen,
wat zij
rooier dan de bu
schijnt
groote
buitenste rechts.
P
De bovenste lijn
schijntlanger
lan ger dan de onderste. d Het verticaal gearceerde
J schijnt
vlak schijnt
schijn
g
schijnt hooger
het horizontaalearceerde
schijnt
g dan het is. e Eerst door de S en de 8 om
^
te draaien,> bemerkt men, dat de bovenste boo
boogg kleiner is dan de onderste. f OpPde snijpunten
JP
schijnen
der witte lijnen
schijnen
grijze vlakken te zijn,
werkelijkhei niet bestaan.
J
gJ
J^ welke in werkelijkheid
op
tengevolge
e de gezichtszenuwen
^
g ^ e van bloedaandrang,abnormale gedaante der lens, onzuiverheden in de oo gen b.v. mouches volanten fenz.
Algemeen bekend is b.v. dat men een bliksemachtig
lichten waarneemt bijJ een onverwachten
n
slag
^ of stoot tegen
g het oogg^• dat stilstaande
voorwerpen,
van uit een in beweging
zinden
g zijnde
P ^
a
of boot waargenomen,
schijnen
schijne
^
^ van plaats
P
veranderen, en dat de maan zich met den
wandelaar mede schijnt
schijnt voort te bewegen. Tot
verschijnsele
de verschijnselen
van 0. B. behoort ook het
oordeel over de kleuren, wanneer
twee kleurenJ
^ op
P het netvlies inwergeli'ktiJ'd'
ken en dat over de lengte, vorm g
en richting

dagen van strijd"
o. a. ^^In dagen
strijd (3 dln.
en „Vorstengunst"
(1886).
^a
g
Orakel, in de Oudheid de onderstelde godsspraken
aangaande
de toekomst, welke door
P
g
middel vanriesteressen
opP
bepaalde
heilige
P
P
^
bijzondere
plechtigheden
werden
P laatsen onder bijzondere
a
P
;
medegedeeld
• ook de naam van die plaatsen
zelf.
b
P
Het beroemdst waren de orakels te Dodona van
Zeus, waar de wil der godheid werd beluisterd
uit
bladergeruisch
van den b
heiligen eikentihet
boom uit de klanken van een metalen bekken
en uit het murmelen eener bron, en dat te
Delphi
P van Apollo, waar de Ppriesteres Pythia
op
afgrond
P een drievoet boven den dampenden
P
g
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gezeten,
gaf
zeer
, haar profetieën
g
g
P
g in doorgaans
dubbelzinni antwoorden.
hoofdst. van het dep.
0. in Algiers
Oran,
p
g
^
ouw si000 i.;
nw landbouw
,
60 764 K.M 2.1 1
veeteelt op
wijngaarden),
naasa
els, olijven,
PP
de hoog vlakten en uitvoer van alfa),aan de
belangrijkevestin
Golf van 0., 123 000 inw. •,vesting,
zetel van eenprefect
en een bisschopP^
• niJverP
• levendige
;
heid : tabak,
g
1 chemicaliën,
, leer en ijzer
handel. — 0. kwam in 1509 aan Spa*,
P J,, in
1708 aan de Mooren;, in 1732 weer aan Spanje;
PJ
geheel
door een aardbeving
9 Oct. 1791 bijna
g
^
verwoest;
1 van 1792-1831 Moorsche1 sinds dien
tijdFr. bezitting.
^
Vaucluse,^ in het
Oran^ e. 1) Stad in het dep.
P
inw. ; ziJdesPinneZ.O. van Frankrijk,
J> 11
wolweverijen
wijnbouw
Rom. oudheden,>
wolweverijen,
J
rijen,
0. a. een oud Rom. theater voor 7000 toeschou, heette in de
^ers
, van 1894-97 gerestaureerd;
g
Oudheid Arausio
, was in de Middeleeuwen de
hoofdsi. van het vorstendom 0., dat van 153G1702 aan het Huis Nassau behoorde} dat daaraan
den naam van Oranje(z. a.) ontleent, en in 1713
werd gevoegd.
door Lodewijk
P
g
g
^ XIV bij
J Dauphiné
— 2) Stad in den N.-Am. staat New-Yersey,
voorstad van Newark, 30 000 inw.; Edisonelectriciteitswerken, hoedenfabrieken. -- Southheeft
Oran
9^e er onmiddellijk aan renzend
g
34 000 inw.
(Mal. Boschmensch"
Orang-Oetan
g
^,
1 Simiasaty rus^ soort van menschenapen,
, M.
Pe , tot 1,35
hoog, met lange,bijna tot den rond reikende
'armen dunnen, korten, vaak nagelloozen duim
dezijden
zijden
aan de achterhand, bruinzwart,
lang
g en borst,
g behaarden rug
g haar,, weinig
keelvorm'
kop,P^
platten
neus, ,ver
kegelvormigtoe es
P
P
g itsten

1049. Orang-Oetans.
vooruitstekenden snuit met dik opgezwollen
lipP
en kleine ooren en krachtig gebit
•; het manpen,
g
netje
P
J heeft een keelzak,^ dien hijJ kan opblazen
en waardoor hij
J eengeweldige stem kan opzetten. De 0. leeft in de moerassige wouden van
Sumatra en Borneo,,
kangemakkelijk klimmen
eet vruchten en bouwt eiken avond in de boomen
een beschuttend dak van takken en bladeren,

waaronder hij
g Naar EuJ den nacht doorbrengt.
r4Pa overgebrachte
exemplaren
' en
g
P ggaan na ee^
tijd dood.
Oranienbur g , stad in het Pruis. reg.-distr.
^
Potsdam aan de Havel,, 13 000 inw.
Potsdam,
Oranje of Oran9 e is de naam van een aanzienlijk eslacht
,
dat
zinJtitel ontleende aan
g
het voorm. vorstendom Orange
g in het tegenw.
g
deP. Vaucluse,^ in het Z.O. van Frankrijk.
Frankrijk Een
romantischedicht
verhaalt van een
g
Guillaume d'O. of Guillaume au Court Nez,
een dapper
PPe ridder aan het hof van Karel den
Groote. De eerst bekenderaaf
van 0. was
g
Gerald Adhemar(1086-96) • onder zijn oopvolvolwerd het gebied
herhaaldelijk verdeeld
gverdeeld,
g
zoodat in 1174, bi'J het uitsterven der mann.
linie met Rambold IV,,
een gedeelte
aan
g
diens zuster Tiburga
9 kwam, dat door haar in
1185 aan haargemaal
Bertrand des Baux
g
ging
in die de stichter werd van de 2e lijn der
prinsen van 0. Onder Bertrand III(1282-1335)
gd. De
was heteheele
gebied
weer vereeni
vereenigd
g
g
telgg dezer linie was Raimond V(1340
—93),,
het prinsdom
naliet aan zijn
zij dochter
P
Maria, gehuwd met Jan I van Chalons
, den
stichter der 3e linie derrinsen
van 0. Na
P
den dood van Philibert(1502-30) volde
g diens
zusterszoon Renatus (Réné) van Nassau-Pillenzij neef
bur
o de stichter der 4e linie,, die zijn
9 P,
I tot opvolger benoemde. Sinds 1544 behoorde 0. daardoor aan hem en de Ned. stadhouders. In den oorlog
Frankrij van 1672
g met Frankrijk
hetrinsdom
door Lodewij
Lodewijk XIV bezet,
P
het echter bij
J den vrede van Rijswijk 1697
weer moest afstaan. Na den dood van Willem
aan diens oopvolvolIII (1702) werd hetrinsdom
e
er Jan Willem Friso van Nassau-.Dietz betwist door den Pruis. koning
g Frederik I, als
grond
zoon van Louise Henriette van 0. en opPg
van moevan het testament van zijn grootvader
g
Frederik Hendrik. Bovendien had Loderszi'de
JJ
Frankrij vervallen
dewi'k
^ XIV 0. tot een aan Frankrijk
verklaard. Bij
J den Vrede van Utrecht in
1713 werd 0. aan Frankrijk
; de
Frankrijk toegewezen
^
koning
g van Pruisen behield het wapen
Pe en den
titel van 0. dien echter door een verdrag met
Pruisen (1732) ook de Friesehe stadhouders
bleven voeren. Sinds ons land een koninkrijk
is,, wordt de titel van Prins van 0,gg
gegeven aan
den troonopvolger.
Oranjeappel,
J PP
pp ^ de vrucht van den oranjeappelboom. Zie Citrus.
Oranje
Oranje,
Huisorde van. Zie op
P Ridderorden.
1
Orant ekanaal een tak der Drentsche Hoofdvaart, waardoor de Pprov. Drente in de richgelijkehelften
tins N.W.—Z.O. in twee bijna
verdeeld wordt;
gegraven van 1853-58, in 1880
,gg
door^trokken tot de Verlengde
g
^ Hoo eveensche
84,126 K.M.
lang,
M. breed,
Vaart ; • ,
ng11
180 M. die.
P
een scheldnaam, in den PaOranjeklanten
l
triottenti'd
door de Staat^
zinden gegeven
gg
J

^
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aan de aanhangers
aanhangers van den prins
van Oranje.
P
^
Oranjeloges,
Oranjela
es^ staatkundige
^ vereent
g in
g en door
de Eng.-Protest.
partij
ter
g
P J in Ierland gevormd
g
bestrijding
bestri'din der R.-Katholieken,^ door de Oran9 e(aanhangers
van Pprins Wilmen of Orangisten
g
g
lem 111 van Oranje
^ en diens nakomelingen)
g
21 Sept.
tegenover
den Bond der
P 1795 gesticht
^
g
Vereentg de Ieren (aanhangers
der Stuarts).Na
^
de vereeniging
van Ierland met Groot-Brittana
nië in 1800, verkreegg het genootschap
g
P ook daar
gen strij
allengs
grooter invloed. Na den hefti
heftigen
strijd
g g
de R.-Katholieken werden zij
J in 1832
onder het Whigministerie
ontbonden, maar bles
ven in het geheim voortbestaan; in 1836 werden
zij
den
^
J echter opP bevel van den grootmeester,
herto van Cumberland,
hertog
Toch
^ alle opgeheven.
Pg
werkten zij
Jnog
g door en verdwenen eerst na de
opheffingder Iersehe staatskerk en na de
uitvaardiging
a ^ der Landbill (1869-70).
Oranj en Nassau.
Oranje-Nassau.
Oranje-Nassau. Zie Oranje
Ï oor
Oranje-Nassau-Oord, herstellingsoord
g
longlijders,
aan den Veluwe-zoom
bij Wa geninJ
gen • in 1898 gesticht door de koningin-moeder
Emma, die het nationaal-huldeblijk
J^ haar door
het Ned. volk aan het einde van haar regentb
schaP aangeboden,
b
^ met het haar vroeger
g door
Willem 111 g eschonken landgoed
daarvoor beg
stemde. Het sanatorium werd 26 Oct. 1901 door
de koningin
geopend.
P
g ge
Oranje-Nassau,
P Ridderorden.
J
^ Orde van. Zie op
riv. van het KaapOranjerivier,
P1
^ d e grootste
g
land ontstaat uit de Noe Gariep
7 en
p of Oranje
de Kai Gariep of Vaal; stroomt eerst in Z.-W.-,
vervolgens
daarna in N.-W.-richting,
g^
^ de
g yens van Kaa Pland en D.-Z.-W.-Afrika en
mondt uit in den Atl. Oceaan; 2140 K.M. lang,
gelijken meestal zeer lagen
door haar on
ongelijken,
g waterstand nergens bevaarbaar; stroomgeb. 960 000
K.M2.
Zie Oranje-Vri'ataat.
Oranjerivier-Kolonie.
1
^
^
oorzee
Oranjesluizen,
)
^ d e afsluitingg van het Noordzeekan. van de Zuiderzee,g
gelegen
^ in den 1260 M.
langen en 3,5 M. hoog en dam van Schellingwoude naar Paardenhoek op
P Zeeburg;
b1 er is een
groote
schutsluis,
t 96 M. 1g . en 18 M. br. en
l;
2 kleine, 73 M. 1 . en 14 M. br. alsmede een
uitwaters
deuren.
^sluis met 3 paar
P
»roo
GOranje-Vrijstaat
Oranje-Vrijstaat,
^ een in 1842 Jbij den
ten Trek" (zie Kaap
p de Goede Hoo p door
Boeren in het binnenland van Z.-Afrikaeg
stichte staat; in 1848 onder Britsche souvereinionafhankelij
teite groclameerd;
^ in 1854 als onafhankelijk
P
; moest in 1876 het diamantri'ke
J KimberleY -district voor 90 000 pond
sterling
sterling aan
P
Engeland
afstaan; sloot in 1889 een verbond
g
met de Z.-Afrikaansche Republiek
(Transvaal),
P
dat in 1897 werd hernieuwd; sloot zich op
epubliek
agrond daarvan in 1899 bij
J de R Publiek aan in
den oorlog
M. T . Stey
Sten was
^ met Engeland
^
verloor daardoor in 1902 evenP
eens zijn
onafhankelijkheid en werd als Oranje1e
J onafhankelijkheid
rivier-Kolonie bij
rijk ingelijfd;
bJ7
J het Britsche rijk
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sedert 1 Juni 1910 onder den ouden naam van
0.-V. eenrov.
van de Unie van Z.-Afrika
P
z. a.). Presidenten van den 0.-V. waren: Josias
Philip Ro
ff man(1854-55); Jacobus Nicolaas
Boshof
(interim,^ 1859
f (1855-59); Jes. Snyman
y
—60); Martinus Wessel Pretorius(1860-64);
J. J. Venter(interim 1864); Johannes .Hendrikus Brand(1864-88); Francis William Reitz
(1888-95); Marthinus Theunis Steyn 1895—
1902). — De bodem ligt
b 1300-1400 M. boven
zee; 125 200 K.M 2. 528 000 inw. w.o. 353 000
inboorlingen
g; • golf vormt ^ vlakten, zonder boomen of struikgewas; zeer gezond klimaat ; weikorenbouw, inz. in het
^ dieren(antilopen); korenbouw
0. schapen-,
runder-,
paarden- en struisvogelPe>
P
g
teelt;^ diamantvelden (opbrengst
000Pd. st.
P
a 1
's Jjaars),^g
goud- en steenkolenmijnen;
uitsluitend
J
staatsspoorwegen, in 1909 1612 K.M. >• voorn.
uitvoerartikelen schapenwol
en diamanten; de
P
Holl.-Gereformeerde kerk is overheerschend. De
inkomsten bedroegen
in 1912 13 ong.
g
g 1514 mill.
ld.^ de uitgaven
bijna13 mill. ld. ; de staatsg
gg
schuld ruim 490 mill.ld.
g Bestuur: zie Unie
van Z.-Afrika. Hoofdst. Bloemfontein.
Oranjewoud,
d
J
^ buurt in de gem.
g Schotenland;
een voorm. landgoed der Friesehe stadhouders;
na 1795 verlaten en verbrokkeld.

Oratorianen, Oratoristen, Priesters van het
Oratorium, twee broederschappen
van wereldPP
lï'ke
geestelijken
zonder kloostergelofte.
1) De
J
g
J
g
Ital. 0.,^ meestal Filippijnen
geheeten,
ppr
^ in 1575
b
door den H. Fili^po Neri te Rome gesticht,
waar
g
hij
eenigepriesters
bijeenkomsten
bijeenkomste hield in
P
J met eenige
oratorium of bidvertrek van de kerk S. Girolamo della Carita te Rome ; vandaar de naam
der orde, die in 1612 doorpaus Paulus V
bevestigd werd. ZijJ telde onder haar leden
vele kardinalen en beroemdeeleerden.
— 2)
g
De Fransche 0., in 1611gesticht
door Petrus
g
van Berulle, in 1613 door Paulus V als Priesters
van het Oratorium van Jezus bevestig^
d ; in 1792
ontbonden; in 1852 te Parijs
ontstaan;
Parijsopnieuw
P
in 1864 door Pius IX bevestig^
d ; in 1902 voorg oed ontbonden.
, Hubert Josep h Walthère Frère Belg.
Orban
staatsman
,ggeb. 24 Apr.
P 1812 te Luik;; in 1835
g ehuwd met de dochter van den fabrikant
Orban, wiens naam hij
J aannam; werd in 1842
lid van den Luikschenemeenteraad
g
^ waar hijJ
weldra de erkende leider der liberalen werd,
die hem 14 Juni 1847 tot volksverte enwoordig er kozen • van 1847-52 en van 1857-70 min.
van financiën; bracht zonder belastingverhoogin
gingvele belangrijk
gJe wetten tot stand; van
1878-84 min. van buitenl. zaken; verbrak na
den schooloorlog
met het
g alle betrekkingen
^
Vaticaan • werd daarna een bekwaam redenaar
der oppositie
en een krachtig
tegenstander van
g
PPRg
het alg. kiesrecht ;• g
gest. 2 Jan. 1896 te Brussel.
Orca
^ na, Andrea,eigenlijk di Cione of Arca9 polo It. schilder, beeldhouwer en architect;
eb. omstr. 1329 te Florence, gest. omstr. 1368
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voorn. werk : fresco'sradijs
aanduidingg der 7priesterPa J en hel) }in de in de Kath. kerk de aanduidin
P
kaPel Strozzi van Santa Maria Novella.
ran en die verdeeld worden in 3 hoogere 0.
: priesterschap,
Orchan of Oerchan, T. sultan,! geb.
1279, ma'ores
en subdiaco^
ge in 1279
P
P!
volgde in 1326 zijn
; veroverde naat en 4 lagere
J vader Osman 1 0P^
g (0. minoren : acolythaat,
Y
!exorMysië
en Bithynië
en kree
kreegg vasten voet in eistaat lectoraat en ostariaat).
Y
Y
Europa;
gest. in 1359.
Orebro hoofdst. van het Ian 0.(9124 K.M2.,
A ^ gest
of Standelkruiden tot de eenzaad- 209 000 inw.! in het Z. van Zweden,! ten W.
lobbigen behoorende Pplantenfamilie,
! over de bg e - van het H'elmarmeer; 31 000 inw.; haven, oud
g. 5000 soorten verbreid; slot (thans museum);! belangrijke handel en
heele wereld in on
gJ
meest in de tropische
en subtropische
gewesten
nijverheid;
tusschen ZweP
P
P
^
^ vredespreliminairen
J
voorkomende kruidachti^
20 Apr.
geP
lanten !die bf in den den en Engeland
^
P 1812 ; vrede tusschen
grond
grond 6f opP boomen en struiken
En geland en Rusland 12 Juli 1812.
Engelan
groeien epp
ip h
. Van de 3
on, riv. in N.-Amerika. Zie Columbia.
Oregon
^
y ten
bloembladeren is er één lipvormig
g
on een van de meest W. der Ver. Staten
P
9^
ontwikkeld ; • de Benige
eenig meeldraad
van N.-Am.! aan den Stillen Oceaan • !250 440
met een stempel
vergroeid tot
K.M 2. 673 000 inw. 7 bergachtg
bergachtig
b.,
Pe vergroei
b
b
U (Cascadenge
stempelzuil
Blue Mountains
voorn. riv. de 0.
! Kusteb.
9J nostemium
P
g
de stuifmeelkorrels zijn
of Columbia (z. a.); voorn. middel van bestaan
J tot een
klompje
(pollinium)
aanemnelandbouw,
^
! vooral tarwe; runder- en schapenPJ
Pen
g
teelt;! zalmvangst; mijnbouw
kleefd
i hvtische
(tropische)
mijnbouw
van
, a • de ePP
P
P
^
;• middelpunt
soorte n hebben luchtwortels de
handel en industrie Portland; hoofdst. Salem.
andere een kruiPenden wortelstok
— 0. werd in 1848 als territorium georganiof ronde wortelknollen. Om haar
seerd; in 1853 werd de N.-helft tot het terrischoone, vaak zeer welriekende
^^
Washington
ashin gton gemaakt; in 1859 de Z.bloemen worden inz. de tropische
helft als Unie-staat toegelaten.
P
b
ePh
i P 3T tische soorten tegenwoorOrel! bgouvern. in Midd.-Rusland ten Z. van
dï^veel ekweekt,
vooral in EnMoskau • deolvende
bodem wordt door ravi'g
g
J
nen doorsneden;f 46 727 K.M2.! 2 580 000 inw. 7
bgeland. In ons land komen 17
soorten voor, waartoe o. a. de
landbouw en nijverheid,
graanhandel en bijenJ
!g
J
Orchis maculata (Gevlekt Handeteelt! brandewi'nstokeri'en
g
J ^ metaalgieterijen.
J
J'. -kenskruid , de 0.f
late olie BreedDe hoofdst. 0., aan de Oka, 88 000 inw. ; een
bladig Standelkruid), de 0. moria
der centra van den Russ. graanhandel; in 1848
Harlekijns-0. de E i actis Moeen 1858 geheel door brand vernield.
raskruid enz. behooren. Tot de
Orellana,
^
n
^ Francisco, SP. ontdekkingsreiziger,
trop. 0. behoort o. m. de Vavinlje.
geb. in 1504 te Truxillo; was in 1540 de methij was de eerste
Orchomenos, aloude stad in Boe.^gezel van Pizarro naar Peru; hij
1050.
otië in Midd.-Griekenland !• aan
Europeaan,
die (in 1541) den Amazonenstroom
P
Orchidee
in Z.-Amerika opvoer,
hij de ontdekker
den mond van de riv. Cephisus
P
! zoodat hij
P
(Gevlekt
en ten N.W. van het meer Copaïs;
in 1549.
Pa
g
^ heeten; gest.
Handekens- ervan mag
de om haar rijkdom
vermaarde
in het Z.O. van Rusland,!
Orenburgouvern.
J
kruid).
g
en steppen;
hoofdstad van het rijk der Mimet uitloopers
van het Oeral geb.
^
P
rij aan bosschen
nYers; als Boeotische bondsstad in 367 v. Chr. 191 179 K.ill 2.! 265 000 inw. !; rijk
door Thebe uit naij Jver verwoest, maar door
delfstoffen. — De hoofdst. 0., aan den voet
Philippus
van den Oeral, aan de riv. Oeral (grens van
pp van Macedonië herbouwd. Overbli'fseJ
len der z.g.
schatkamer van Min
as bi'J Scripoe.
Azië), 91 000 inw. ; levendige karavaanhandel. —
Minyas
g
P
Zie Godsoordeel.
Orenburger Linie, vroeger een rij vestingen aan
(The Indepengouvern., bezet door de
de Z.-grens
Z.-grens van het ouvern.
Orde der Goede Tempelieren
^ en
p
dent Order off Good Tem a
p lars , een in 1852 te Orenburgsche
Kozakken.
b
New-York gestichte orde, die de totale onthouOrense, hoofdst. der p rov. 0.(6979 K.M2.
dingan
alcohol. drankenpredikt;
haar leden 412 000 inw.! in het N.W. van Spanje, aan de
g
P
Minho • 15 000 inw.; prachtige 370 M. lange
mogen
deze gebruiken,
g! verkoopen
e
P
g
! vervaardigen,
brug over de Minho • 66° C. warme zoutbronnen
noch aanbieden,
terwijl bovendien gestreefd
g
r terwijl
(Las Burgas);wolweverijen
wolweverijen, chocoladefabr.
wordt naar wettelijkverbod van vervaardiging
a
en verkoop.
Orestes, volgens de Gr. sage de zoon van
! vormen en gebruiken
P Organisatie,
g
^
en Clytemnestra • wreekte zijn
zijn
gevolgd
in het Agamemnon
.l ver.,
J ^
g naar die der Vrijmetselaars;
J
staatkundige
enggodsdienstige
is deorde
de neu - moorden vader op
P zijn
Ji moeder en haar minnaar
g
b
traal; zijJ is thans over de ,eheele
wereld zeer Ae9 isthus; verzoende de hem wegens moeder^
aanraden
verbreid (ruim 13 000 loges). Het lidmaatschapP moord vervolgende
ErinY en door opP aanra
^
het beeld
met zijn
van de 0. d. G. T. is aan R.-Katholieken door van Apollo
zijn vriend Pylades
g
p
hun kerkelijkeoverheid verboden.
van Artemis bij
J de Tauriërs te halen. HijJ werd
daareva
en genomen
en zou aan Artemis
Ordinatie. Zie Priesterwijding.
^ 9
g
g ^
eofferd worden,
Ordines(Lat. mrv. van ordo,,,rang", .graad" geofferd
! herkende echter in de priesteP

OR[:STES—ORLEANS.
res van die godin zijn
hi9enig die
J zuster i p
met hen en het beeld naar Attica vluchtte. Hij
regeerde later over M eene. De Y
regeerde
P
vriendschap
tusschen 0. en Pylades
is spreekwoordelijk
geg ^
P
J b
worden.
Orfa of Urf a(het Edessa der Middeleeuwen),
stad in het wilajet
J Aleppo,
PP ^ in Aziat.-Turkije
J
marokijng
marokijn- gouden zilver-industrie; ; 72 000 inw.
oorspr.
plechtigheden,
Orgieën,
g
P godsdienstige
g
g P
^
inz. bijJ offeranden;^ later vooral de met mystieke
mystiek
en dronken uitgelatenheid gevierde
•feesten ter cere van Bacchus; vandaar : uitgelaten, met losbandigheid
gepaard
gaande
aan
drink e aard
^
^
gelagen.
stad in het gouvern. Bessarabië, in
Orgjejew,
gl j
het Z.W. van Rusland, ten N. van Kisjinew,
14 000 inw.
Oriënte, prov. in de Z.-Am. re ubl..Ecuador
aan den 0.-voet der Cordilleras; 161 400 K.M2.
80 000 inw. w.o. vele wilde
Indianen • uitgestrekte oerwouden; hoofdst. Archidona,
5000 inw.
Oriflamme(van het Lat.
aurea f lammela, „oude n
vlam"),de vro g ere oorlog
oorlossder Fr. koningen
P
g ;• oorspr.
het kerkelijk
kerkelij vaandel der
abdij van St.-Denis vervaar' d van rood laken en vastgehecht
aan een gouden
lans;
k^
g
door de Fr. koningen
als
g
beschermvoo gden van het
klooster gevoerd achter het
4
hoofdvaandel van liet leer
ag •; 1051. Oriflamme
van St.-Denis.
sedert Karl I'll niet meer
gebruikt.
Gr. kerkleoraar,
Origenes,
g
^ ^geb. in 185 te
s
Alexandrië; van 203-231 leeraar aan de catechetenschool ald., later Presb
Y ter te Caesarea
in Palestina;
st. bij de vervolgingen onder
Decus in 254 teT Y
rus^• hijj trachtte het Christendom wijsgeerig
en is de schrijver
g te begrijpen
J^
^ JPeschrijve
eerste kerkelijke
dogmatiek
» De 1princiJ dogmatiek
aan zijn
zijnrechtzinnigheid
ver f eis" . De twijfel
J
g
oorzaakte de Origenistische twisten in de 4e en
6e eeuw, welke met de veroordeeliug van een
deel zijner
leer (543) eindi
kerkelij
gden. Als kerkelijk
eindigden.
J
hij niettemin in eere • ^hij
bleef hij
hijschreef
J
talrijke
uitlegkundige
.l.a"
1 de ,Hexa
^.
^
g werken,
P
J
(z. a.) en een apologetisch
werk ,tegen
,teen Celsus"
Po ^
Alicante, in het
Orihuela, stad in derov.
P
Z.O. van Spanje, Segura
aan de Se urn ten N.O. van
35 000 inw.
•
Orinoco, riv. in het N. van Z.-Amerika, ontspringt
op de Sierra Parima van het bergland
P ^ P
l;
van Guayana,
N.W., zendt
Y > stroomt naar het N.W.
beneden Esmeralda de Casiq uiare naar den Rio
Negro, door welke bifurcatie de 0. met den
Amazonenstroom wordt verbonden; breekt door
de voorloc
P ers van den Sierra Parima met
watervallen en stroomversnellingen
(Maipure
en
l^
P
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Aturas verbreedt zich ong. 245 K.M. beneden
deranietriff
en van Ciudad Bolivar tot 22 K.M.
K.M.,
g
zijn 22 000 K.M 2. rooie
begint
daar zijn
delta en
g
^
mondt aan de 0.-grens van Venezuela in den
Atlant. Oceaan uit; 2225 K.M. lan g, afstand
tusschen bron en monding
g 820 K.M., stroomg ebied 944 000 K.M 2. Zijriv.
1. Guaviare Meta
J
en Apure,
r. Caura en Caroni.
P
Orion het grootste en schitterendste sterrenbeeld, met 186 sterren, waarvan 2 (Betelgeuze
en Rigel) van de eerste grootte; het staat tusschen Stier, Haas, Eenhoorn en Tweelingen, is
g
gemakkelijk
herkenbaar aan de 3 sterren van
J
de tweede grootte
grootte in zijn
gordel
wel
l (ook
JaJ ^
cobsstafenoemd
en vertoont een bekende
g
nevelvlek (zie de fig.
bij het art. 1Vevelclekken .
b J
Orion, in de Gr. mythologie een vervaarlijke
reus eneweldi
jager
hijJverloor
g
^
J^ uit Boeotië; ^
op
P Creta of Ortygia
Yg (Delos) het leven wegens
^
een misdadige liefde voor Eos of Artemis en
werd daarna als sterrenbeeld aan het uitspansel
P
e laatst.
gP
landstreek van het En g.-Ind.
presiOrissa,
i7
P
dentscha
aan den N.-0.-hoek van
P Bengalen,
^
het schiereil. Voor-Indië; verdeeld in de af deeli g g 0. (25 518 K.M 2. 435 000 inw.) en 22 schatplichtige>
staten (Katak-Mehall; 62 826 K.M 2.
2 896 000 inw. hoofdst. Katak (ten Z.V. van
Calcutta).
Orizaba, stad in den Mexic. staat Veracruz,
1227 M. boven zee, ten Z.O. van de stad
Mexico, 36 000 inw. ; 10 K.M. ten N.W. de
Citlalte
P etl of Pico de 0. Volcan de San
Andres, 5550 M.
raafgraafOrkneY- eilanden of Orkaden,
schap,
N.-Schotland door de Pentland Firth
P^
gescheiden en bestaande uit 67 eil., waarvan 28
bewoond; 973 K.M 2. 26 000 inw.; hoofdst. Kirkwallf oPMainland ; voorn. eil. Mainland of
Pomona en Hoy; tengevolge van den Golfstroom
mild, zeer vochti g klimaat.
Orlandus Lassus. Zie Lasso, Orlando di.
Fr. rov.
prov.,sinds 1790 verOrléanais,

deeld over de dep.
P Loiret , Loir-et-Cher en
Eure-et-Loir, in Midd.-Frankrijk.
J
Frankrijk de aanhangers
in Frankrijk
aanhanger van
Orléanisten
r
Huis Orléans en van de Juli-dynastie
van
1830, in tegenstelling
(z.
^ niet de Legitimisten
9
^
a. de aanhangers van het Huis Bow-bon;
sedert het uitsterven van de oudere lijn der
Bourbons(1883) met de Legitimisten saamgesmolten.
Orléans, hoofdst. van het dep.
P Loiret, in
Midd.-Frankrijk aan de Loire en aan liet 0.K.M., ter verbinding
kanaal(73 K.M.
g van Loire en
Seine); 72 000 inw.; Place du Martroy met het
standbeeld der Maagd van 0., kathedraal St.Croix nieuw en oud stadhuis; kousen-, lakenen wijnazi'nfabrieken
ijzer- en metaal ^gieterijen
J
J
,J
J ;
handel in steenkolen, ijzer, zout, wol en graan.
-- 0. is het Keltische Cenabum, het latere
Civitas Aureliani • in de Middeleeuwen de hoofd-
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stad der hertogen
van 0.; in 1428 het bolwerk
9
teen de En elschen (zie Arc, Jeanne d'); in
den Fr.-D. oorlogg 11 Oct. 1870 door de Beieren
ondergeneraal
9 Nov.
von der Tann ingenomen,
g
g
ontruimd 5 Dec. doorprins Friedrich Karl
opnieuw
bezet.
P
Orléans naam van verschillende takken der
Fr. d3ynastie waarvan twee den troon beklommen : met Lodewijk XII(1498-1515) en met
zij het
1830-48 . Verder zijn
Lodewijk
p
^ Philips
bekendeworden:
Philips
g
p II van 0. de
Regent, zoon van Philips
Reent
, den broeder
p van 0.,
van Lodewijk
I XIV,^ 8^b. 2 Aug.
^ 1674 ;^ streed
met veel beleid en moed in de Z.-Nederlanden,
Lodewijk XIV bij
Italië en Spanje; door Lodewijk
J testament benoemd tot voorzitter van het regentschaP^• regeerd
regeerde van 1715--23 ; liet zich door
met het volle kon. gezag
g g beP
kleeden regeerde goed,
maar leidde een zeer
g
en zin
zijn vroegere
vroegere leerlosbandi
losbandig leven, waartegen
meester, de onwaardige
o kardinaal Dubois,
^ zich
niet verzette;^^gest. 2 Dec. 1723. -- Zijn
J achterkleinzoon Lodewijk Philips Jozef van 0.,geb.
13 Apr. 1747,
1 XVI
P
^ sloot zich onder Lodewijk
bij
der Jacobi'Jnenclub aan, noemde
PPo
J de oppositie
zich Philippe
9
^ werd afgevaardigde voor
pp Egalité,
Parijs
J in de Nat. Conventie en stemde met de
Bergpartij
gP J in 1793 voor den dood van den
koning;
g ^ werd 6 Nov. 1793 geguillotineerd.
ges
Orléans Bastaard van. Zie Dubois en Longraaf van.
,g
9 ueville Jean,
ontdekkingssprins van,^ Fr. ontdekkin
Orléans Hendrik,
,P
er. Zie Chartres
g
, Robert, hertog
g van.
Orléans, Kanaal van. Zie Orléans (stad).
Orléans, Maagd van. Zie Arc, Jeanne d'.
dep.
Orléansville, stad in het Algiersche
P Alg
fiers^ aan den spoorweg
Algiers—Oran,
15 000
P
g
^
g
inw. ; mijnbouw.
J
Orlow,
g van keizerin Ca^ Grigorij,
9 ^, gunsteling
g
tharina II van Rusland;
^geb. 17 Oct. 1734;
hoofdschuldige
P Peter III
a aan den moord op
(17 Juli 1762); in 1762eneraal-veldtui
gmeester
g
en in denravenstand
verheven; in 1772 D.
g
rijksvorst
rijksvorst; gest. 24 Apr.
P 1783 te St. Petersburg;
^
uit zijn
J verhouding
g met Catharina stammen de
0.,
graven
graven Bobrinskij.
I — Zijn
J broeder Alexej
!0.
in 1762 Peter III eigengeb.
geb. in 1737,^ worgde
g
g
handig;
der Russ.
,^ werd in 1768 gen.-admiraal
g
vloot in den Archipel; versloeg 5 Juli 1770 de
T. vloot bijJ Tsjesme
(vandaar Tsjesmenskij);
J
^
^
gest. 5 Jan.
door Paul I vernederd en verbannen •,g
1808 te Moskou.
Orme, Philibert de 1'. Zie Delorme, Philibert.
Ormoes, Hormoes Perz. eil. in de Straat
van 0., die de Perz. Golf met de Ar. Zee verbindt; 33 K.M 2., 400 inw. ; van 1515-1622 Port.
bezitting
a en zeer belangrijkehandelsplaats; van
zij
de vroegere
vroegere stad 0.,^ weleer 40 000 inw., zijn
eenige
a bouwvallen meer over.
Ormoezd(in de Zendavesta" Ahoeramazda,
dengodsdienst
van
heerscher"),^
„hoogwijze
hoogwijze
g
J
^ te
tegenove
genover Ahribeginsel,
Zoroaster hetoede
g
a

voortdurende strijd
man, het booze beginsel; de strij
beiden duurt 3000 jaar
en eindigt
g
J
met de zegepraal van den eerste.
kleederdracht der R.-Kath.
Ornaat, liturgische
g
geestelijken
bij
kerkelijk diensten (vandaar:
g
J
J de kerkelijke
vol 0.").
Orne^ riv. in het W. van Frankrijk,
J^ontspringt
in het dep.
0.(6144 K.M2. 307 000 inw. ;>
p
hoofdsi. Alen
^ on wordt bijJCaen bevaarbaar
en mondt uit in het Kanaal (Seine-baai); 158
K.M. lang.
g
Zie Cloaquedieren.
Ornithodelphiërs.
q
p
Oroest. Zie Oroest.
hoogste bergen
oop
Oro,
, Monte d',
, een der hoogste
g
het eil. Corsica; 2391 M.
Orontes, oude naam der riv. Nahr el-Asi, de
• ontspringt o
grootste riv. in het N. van SSyrië,
Y^op
g
den Anti-Libanon, wendt zich bijJ Antiochië
Z.-W.-waarts naar de Middell. Zee; 370 K.M.
langij
Antiochië 60 M. breed.
^, J
Orosháza,gem. in het Hong. comitaat Békés,
ten N.O. van Szegedin
a
^ 22 000 inw.
chiedschr
geschiedschr. der 5e
Orosius
^ Paulus
^ Rom. ges
Christ.presbyter; schreef opP aansporing
eeuw,
P g
van den kerkvader Augustinus Historiarum
adversusg
e a asos libri VII" een in de Middeleeuwen veelgebruikte leiddraad der wereldgeschiedenis.
Oroest of Oroest
, eil. in het Kattegat,
a ^ aan
de W.-kust van Zweden, tot het ln Gotenburg
en Bohus behoorend, 345 K.M 2., 21 000 inw.
Orphanieten
» Weezen" een partij
P J der Rusp
sieten(z. a.),die zich na den dood van hun
leider Ziska(1424) afscheidde, maar later weer
met de Taborieten samensmolt; hun hoofdzetel

i ratz.
was Këngg
zange en dichter in Griezanger
Orpheus,
p
Y
^mythisch
zoon der Muze Calliope, betooverde
door zijn zang
^ de boomen en rotsen en temde
de wilde dieren (was dus de belichaming van de alles bezielende tooverkracht van muziek en
hij daalde in de
dichtkunst) • hij
onderwereld af om zijn
geliefde
J g
terug
Eurydice
echtgenoote
y
g te
a
halen, die echter moest terug
hi het verbod van-kerntohij
zijn
mu
Hades(dien hij
J ziJ door
ziek vernederd had) overtrad,
om haar niet aan te zien aleer
zij
g
P aarde waren aan ekoJop
men • werd op
P den Haemus door
razende Bacchanten verscheurd,
1052.
wijl
wijl hijhijdroevig
in zijndroevige afzonOrpheus.
P
verg
galle levensgenot
smaadde. -- De latere Grieken vereerden hem
als den stichter van deodsdiensti
-wij
eerige
g J sg
^
omstr. 600 v. Chr.),die hem
secte der Orphici
p
de vaststelling
gebruiken
P ^ ^
g van allerlei plechtige
bi'J de mysteriën
toeschreven,^ alsmede vele ge Y
dichten eneschriften
die eerst veel later
g
zijn
J ontstaan.

g

ORSCHA—OSEL.
Mogilew,
in het
Orscha^ s tad in het gouvern.
g
g
W. van Rusland aan den DnJP
e r ten Z. van
Witebsk, 13 000 inw.
Orsera, It. naam voor Andermatt(z. a.).
Orsini, It. vorstengeslacht dat voor het eerst
metaus
,
Coelestinus III(1191-98) optreedt,
P
P
doorloc
end aan het hoofd der Guelfen
doorloopen
bijna
en zich,^ in vele liniën gesplitst,
over
•
gP
geheel Italië verbreidde. Een der bekendste
g
leden van diteslacht
was Anne Marie de la
g
geb. in 1635, huwde in
prinses 0,
Trémouille,
^ g
^ P
1675 met den hertog
g van Bracciano, Slavio 0.
P J aan
g est. in 1695 ^was de ziel der Fr. partij
het Vaticaan; van 1701-04 en van 1705-14
opperhofmeesteres
der S . konin
in Marie Louise
P koningi
Savo ye, de gemalin van Philips V • ver•
invloed op het beleid der zaken,,
kreeg roetenP
maar werd na den dood der koningin verbannen; • woonde vanaf 1719 te Rome,
est.
> ald. gest
Dec. 1722.
Orsini, Felice, It, revolutionnair, geb. in 1819
genoot
deelgenoo
te Meldolarov.
Forli ; ^in 1844 als deel
P
samenzwering
galeistraf
•
g g
g tot levenslange
pleegde
veroordeeld ; in 1846 begenadigd;lee
de 14
Jan. 1858 te Parijs
Parijs een bomaanslag
^op
PNapoleon
^
hi' als verrader der It. zaak beIII dien hij
schouwde; gevangen genomen en 13 Mrt. met
zijn
g
P ^ Pieri terechtgesteld.
J medeplichtige
Orsk stad in het uvern. Orenburg,in het
Z.O. van Rusland, aan de riv. Oeral ten 0. van
de stad Orenburg0
000 inw.
ga
Orsova,
^ naam van 2 P1. aan den Donau bijJ
den IJzeren Poort (z. a.); het Hong.
g 0. telt
1. van stoom4600 inw. en is een voorn. aanlegA
T. Ada
booten; 4 K.M. lager
^ ligt Nieuw -0.
Kaleh 800 inw. vroeger een T. vesting,in
1878 door Oostenrijk-Hongarije
J
J
^ J bezet (terwijl
het T. burgerlijk
bleef)
g J bestuur er gehandhaafd
g
en in 1913eannexeerd.
g
Orsted, Hans Christian, Deensch natuurkundin
e ^b. 14 Aug.
^,
J
gop
P Lang 1777 te Rudk'ëbin
eland werd in 1829 directeur der polytechn.
geland,
PY
school te Kopenhagen;est.
gest 9 Mrt. 1851 ; onthet electromagnetisme.
Nepomu
ooruk Salvator.
Orth,^ Johann. Zie Johann Ne
die eloofsof rechtzinnigheid,
9
g
overtui in welke volkomen overeenstemt met
overtuiging
de leerstellingen
eener bepaalde
kerk,^tegeng
P
g
welke
over haeresie of heterodoxie (ketterij
daarvan afwijkt.
In de 4e en 5e eeuw golden
g
J
in de Christ. kerk als toetssteen der zuivere
belijdenis
de leer der Drieëenheid en dergodg
J
tijdens den Beeldendeli'kheid
van Christus;
)
^ tijden
strijd (z. a.) der 8e en 9e eeuw de leer der
en reli guieënvereerin
g^; in de Oostersche Kerk de besluiten der eerste 7 Oecumebi' de Protestanten der 16e
nische Conciliën; bij
en 17 eeeuw de leer van Avondmaal en Voorbeschikking.
In de 19e eeuw kwamen in ons
g
land de 0. en het Modernisme zeer vijandig
tegenover
elkander te staan.
g
(Gr.),met rechtstaande kaakbeenOrthognaat
g
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deren, d. w. z. met loodrecht boven elkaar
staande snijtanden.
snijtanden (Zie
b 1053.)
Orti9 ueira Santa Marta de 0., stad in de
prov.
Coruna, in het
P
N.W. van Spanje,
Sane bi'J
kaap
P Ortegal; 18 000 inw.
AI
p en ^ bergg roeP der Rhaetische
Alpen,
Pe > in Tirol,> tusschen
Tonalepasas en het
den Tonale
1053.
Stilfser Joch; in den
Ortler, den hoogsten top Orthognate schedel.
der Oostenr. Alpen
Pe (in
1804 voor het eerst beklommen), 3902 M.
Orto n a 0. a Mare, haverast. in derov. Chieti,
,
in het 0. van Italië aan de Adriat. Zee,
16 000 inw.
Oruro, hoofdst. van het dep.
p 0. 49 538 K.M2.
87 000 inw. in de P
Z.-Am. republiek Bolivia,
:
tusschen La Paz en Sucre, 24 000 inw. ; 3764 M.
boven de zee; ingenieursen mijnacademie.
J
g
Perugia,
Orviéto, stad in derov.
P
^ ^ in Midd.Italië Umbrië 19 000 inw. ; Goth. dom (in
1290 begonnen,
in 1580 voltooid); voorm.pauseP
b
lijk
paleis.
JP
Naniwa
Osaka vroeger
^
^ stad op
P de Z.-O. kust van het Jap.
P eil. Nippon
PPo (Hondo of
000 in w. ;
Honsjioe
aan de Baai van 0.,
^ 1
J
2e stad des rijks
beteekenis voor
g
J^ van roote
den binnenhandel; in 1909 werden 13 000 huizen door brand verwoest.
Osborn House. Zie Cowes.
van Zweden en Noorwegen.
Oscar,^ koningen
^
g
— 0. I1844-59 geb. 4 JuliJ,
1799 te Parijs,
zoon en opvolger van Karel XIV Johan Bernadotte 19 Juni 1823 gehuwd met Josephine
p
Maximiliane Auguste
Eu9 énie van Leuchten9
berg;
9 aanvaardde 8 Mrt. 1844 de regeering;
J zoon
g est. 8 Juli 1859 te Stockholm. — Zijn

0. II,^ geb.
21 Jan. 1829 te Stockholm,
^ volgde
g
g
iJ broeder Karel X V oP; moest
18 Sept.
P 1872 zijn
in 1906 afstand doen van den troon van Noorvan
met Sophie
wegen; 6 Juni 1857 gehuwd
p
g
Nassau g eb. 9 Juli 1836),bevorderaar van
iJ
wetenscha
dichter en
P, kunst en n verheid
t. 8 Dec. 1907 te Stockholm ;^ oP schrijver
schrijver;
gevold door zijn
zijn zoon Gustaaf
f Adolff ^b. 16
Juni 1858) als Gustaa
f V(z. a.).
Oschatz, stad in het distr. Leipzig,in het
N.W. van Saksen, 11 000 inw.
MaagOschersleben
g
^ stad in het reg.-distr.
denbur in Midd.-Pruisen, aan de Bode, 13 000
inw.;, vervaardiging
g en
^ g van landbouwwerktuigen
kunstmest.
Osci, een der oudste volksstammen van Midd.Italië inz. in Campanië,
P
^ werd al vroeg
^ door
de SabiJ nen en Tyrrheniërs
verdrongen
g en stierf
Y
lang
g
na hen beuit. Hun tongval
bleef nog
v^!
b
^b
waard in Ben.-Italië.
eil. in de Oostzee, behoorende tot het
Osel
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in het W. van Rusland, > aan den
ggouv. Lijfland
J
ingang
g g der Golf van Riga,
^^ ten Z. van het eil.
D^
ë en daarvan door de Stilasont gescheiden;
g
2618 K.M
K.M2.,
2. 42 000 inw. ; hoofdst. Arensburg.
g
Oshkosh stad in den N.-Am. staat Wisconsin, op
P den 0. oever van het Winnebagomeer,
^
ten N. van Milwaukee 32 000 inw. ; machinefabrieken en houthandel.
Andreas, eig.
slander,
>
g
g Hosemann
^ D.godgeleerde^g
geb. 19 Dec. 1498 te Gunzenhausen bijJ
Neurenberg;
te
P
^^ in 1522 eerste Luth. predikant
Neurenber^^• • tengevolge
van het Augsburger
8
o
^ Interim in 1548 afgezet; in 1549 hoo gl. te Koningsbergen; ald. est. 17 Oct. 1552. Zijn leer betreffende de rechtvaardigmaking
g verwekte de
Osiandersche twisten, die met de afzettin g van
zijn volgelingen in 1566 eindigden.
Osimo
a stad in de Prov. Ancona in het 0.
van Italië, 19 000 inw.; het Auximum der Ouden.
vol gens een latere
Osiris, de Egypt.
gyp zonnegod,
^
voorstelling
voorstellin een koning^ van Egypte,
byP oudste zoon
van Keb, broeder en gemaal van Isis vader van
Horus; werd door zijn
J broeder Beth (Typhon)
.p
in eenesloten
kist in het water geworpen
g
Pe en
g
lan gen tijd tevergeefs
langen tijd
door zij
zijn gemalin Isis
g
gezocht; keerde als heerscher van het doodenrik
J terug en liet door Bores den trouweloozen
Typhon ten val brengen. 0. wordt gewoonlijk
als mummie met kromstaf en geesel afgebeeld.
rijk
Osmaansehe rijk.
rijk. Zie Turksche rijk.
naam van verschillende T. sultans. —
0. I, stichter van het naar hem genoemde Osmaansche rijk, ggeb. in 1259 te Soekoet in
Bithynië ^• sultan van 1288-1326. — 0. 11, zoon
van Achmed 1, eb. in 1605, sultan van 1618
—22. — 0. 111 zoon van Moest,afa II, sultan
van 1754-57.
(ook Dir ma veldheer van den
Osman Dina
g
Mandi(z. a.), geb. omstr. 1836, streed tegen
de En ^. elschen bij
J Soeakin(1885),ald. 20 Dec.
1888 verslagen door den Eng. gen. Greníell
sinds 1900 staatsgevangene te Rosette.
Osmanen of Osmanli officiëele naam der
Turken, naar den stichter van hun rijk
J ,, Osman I(z. a.).
inOsman Noeri Pasj1^
a Ghazi(d. i. „overwinnaar"),T. veldheer en min. geb. in 1837 te
Amasia in Kl.-Azië; streed in 1876 bij
bi' Isvor
tegen de Serviërs; verschanste zich in den
Russ.-T. oorlog in 1877 te Plewna en sloeg de
aanvallen der Russen 20, 30 en 31 Juli af ;
moest, bij een uitval zwaar gewond, 10 Dec.
1877 zich overgeven; was van 1878-85 min.
van oorlog
g en paleismaarschalk;
P
P
^gest. 5 Apr.
1900 te Konstantinopel.
P
Osmose, de uitwisseling der bestanddeelen van
twee vloeistoffen door een scheidenden wand,
die uitgebrande
klei, gips,
d. of uit een
gP> e. d.,
g
dierlijk
P
g membraan bestaat. Is
J of plantaardig
de uitwisseling wederkeer'(endosmose en erosnose), dan noemt men het verschijnsel
diosose
rn
J
anders
eenzijdige
'di e 0. De onderlip
onderlinge
aantrek.19
g

kingskracht
der vloeistoffen heet osmotische
g
kracht(zie ook Diffusie). Osmotische druk is,
die sterke druk in een der oplossingen, welke
tot stilten slotte het osmotisch verschijnsel
)
stand brengt.
Osnabruck hoofdst. van het re9.-distr. 0.
(6205 K.M 2. 377 000 inw.),in derov.
HanP
nover, in het N.W. van Pruisen, aan de Hase ;
66 000 inw.; bisschopszetel; dom (12e eeuw),
laat-Goth. stadhuis (15e eeuw);^ ijzeren staalJ
industrie ;• machine-, Ppapier-, tabak- en si garenfabrieken ; vlasspinnerijen.
— Het bisdom 0.
0.,
P
J
in 785 door Karel den Groottigesticht, in 1803
geseculariseerd,
an
g
^ vormde sinds dien tijd
J' d het Hdeel van het
noversche vorstendom 0. tegenw.
g
re .-distr. 0. — 24 Oct. 1648 werd te 0. de
reg.-distr
vrede bgesloten.
Osorkéw Poolsch Ozorkow stad in het
gouvern. Kalisch, in Russ.-Polen, aan de Bzoera
ten N. van Lodz, 12 000 inw.

Osroëensche rijk.
1 Zie .Edessa.

em.gem
in N.OSS(ook Os en Osch gespeld),
aan den spoorweg 's Hertogenbosch—
Nijmegen,
9298 inw. ; margarinefabriek,
n
J ^
^exportPo
slachterijen.
J^ leerlooierijen
J^ bierbrouwerijen.
Ossa,geb. in het landschap Magnesia, in
Thessalië thans Kissavos, 1980 M.; sluit met
den Olympus het dal Tempe
P in ;r in de Gr. myth.
de woonplaats
van centauren en reuzen.
1'
Ossendrechtgem. in N.-Brabant, aan de
tramlijn
J Bergen-op-Zoom—Antwerpen, 3352 inw.
Ossenisse,gem. in Zeeland, in Z.-Vlaanderen,
ten N. van Hontenisse 944 inw.
Osseten, Indo-Germ. volksstam in den Kaukasus, ten W. der lijn Wladikawkas—Tiflis;
thans omstr. 170 000 zielen; in de 13e eeuw een
machtig volk, welks gebied tot den Don en de
Wolga reikte; Christenen en Mohammedanen;
taal Iransch.
Ossett, stad in het raafsch. York (West
Ridin in het N. van Engeland, 14 000 inw. ;
lakenfabrieken, wolspinnerijen.
Ossian, Keltische bard, die in de 3e eeuw in
Schotland leefde; vooral bekend geworden door
de Eng . vertaling zijner Gaelische liederen, in
1765 door .tilac herson uitgegeven, die echter,
aanstonds voor onecht gehouden, naar de taal
modern Gaelisch zijn en naar de stof tot de
oud-lersche heldensagen
g behooren.
Ossowiets sterke vesting aan de Bobr, ten
N.W. van Bjelostok
bij
J
J het dorpP Gonionds, in
het Russ.ouvern.
Grodno.
g
Ossuna
aSP. stad. Zie Osuna.
Ostade, Adriaen van, Ned. genre-schilder en
etser, eb. in 1610 te Haarlem, ald. gest. in
1685; schilderde spelende,
rookende,> drinkende,
P
muziekmakende en dansende boeren in en voor
leerling van
boerenwoningen
en dorpsherbergen; leerling
g
Frans Hals. - — Zijn
brpeder Isa ac van 0 y
J
gob. in 1621 te Haarlem, ald. Best. in 1649,
),
schilderde vooral dorpstafereelen
(dorpsstraten),
P
P
winterlandschappen
PPe en drinkgelagen.
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— 2) Stad in Oostenr.-Silezië aan
O8tásjkow, stad in het gouvern. Twer, in nijverheid.
J
Midd.-Rusland ten W. van de stad Twer, aan de Ostrawitza, tegenover Moravisch 0. 23 000
ijzer- en leder- inw. ; steenkolenmijnen
het Seliger
en steen
steengroeven
groeven. Beide
g meer; 10 000 inw.; ijzerJ
dicht bij
ten Z. van
P liggen
gg
J de W. grens
g
Ostelbiër8^eig.
g de bewoners der ten 0. van Ratibor in Silezië.
de Elbeele
daar dezen
Wolhynië,
in het
OstrÓ
g en
g Pruis. provinciën;
P
9^ stad in het gouvern.
g
Y
zijn
zijn en W. van Rusland, aan de Goryn
bijna
van
g
g
^J uitsluitend groot-grondbezitters
Y (r. zijriv.
J
kern uitmaken van dene Bund der Land- de Pripet),17 000 inw. ; vroeger
g hoofdst. van
wirte" is het doorgaans
slechts een andere het vorstendom 0., bekend door den daar geg
naam voor de A9 rariërs(z. a.).
drukten Ostrogschen
Bijbel,
in het oud-Slavisch
g
J
1581 .
Ostende. Zie Oostende.
s tad in het Z.-Russ. gouvern.
Osten-Sacken. Zie Sacken.
Ostrogoshsk,
g
g
Osterdalen dal in het Z. van Noorwegen, aan. Worones' 23 000 inw.
den bovenloop
Ostrolénka,^ verst. stad in het Poolsche gouv.
P der Glommen; 19 600 K.M2. >
g
34 000 inw.; zeer boschrï k.
Lomsha aan de Narew, 15 000 inw. ; hier 16
en l n in Febr. 1807 overwinning
Osterg otland o f .Linkspinq
^^ prov.
P
P de
g der Franschen op
het Z. van Zweden, tussehen de Oostzee en het Russen; 26 Mei 1831 overwinning
g der Russen
Wettermeer; 11 046 K.M 2. 296 000 inw. ;a 614 o op
Aug.
. 1915 werd 0. door de
^
P de Polen; 3 A
van den bodem is bosch D• metaal- en textiel- Duitschers bezet.
niJ verheid^ ; hoofdst. LinkëPg
in .
Ostrow, stad in het Poolsche gouvern. Lomza,
Ostermann, Hendrik Johan Frederik(Russ. ten N.O. van Warschau, ' 15 000 inw.
Andre1 ' I wanowits 9^
'
graaf,
Posen,^ in het
Ostrowo,
^ Russ. diplomaat,
g
P
^ stad in het reg.-distr.
g
geb. 30 Mei 1686 te Bochum in Westfalen ; trad 0. van Pruisen, 15 000 inw.
in 1704 in Russ. zeedienst; was onder Catharina 1
in deprov. Lecce, in het Z.O.
Ostuni,
rijks-vice-kanselier,
^ tijdens
tijdens de minderjarigheid
van Italië, 23 000 inw.
J g
J
Braad
• in
van Peter 11 lid van den re entscha
Ostwald, Wilhelm, D. scheikunde
P
g e, ggeb. 2
g
1730 totraaf
verheven; door Anna Karlowna Set.
1. aid. ; in
hoogl
g
P 1853 te Riga;
g^werd in 1882 hoo
toteneraal-admiraal
benoemd; door Elizabeth
Leipzig;
te Lei
zi een
; der voorn. beoefenaars der
g
in 1742 naar Siberië verbannen^gest.
Best. 31 Mei
hYsische scheikunde • woont sinds 1907 in ruste
1747 te Beresow.
te Grossbothen bij
J Leipzig,'ontvin
g in 1909
Osterode. 1) 0. in den Harz stad in het den Nobel-rijs
PJ voor scheikunde is voorz. van
reg.-distr.
Hildesheim,
> in Midd.-Pruisen,> 7500 den D. Monistenbond, schreef tal van wetensch.
8
roeven. --2) 0. in 0.-Pruisen, stad werken.
inw. • giP^
in het reg.-distr.
Allenstein, ten W. van de
Sevilla, in
Osuna Ossuna stad in derov.
g
P
stad Allenstein aan het Drewenzmeer, 14 000 het Z.W. van Spanje ten 0. van de stad Seinw.
villa 18 000 inw. ; zijde- en linnen-industrie,
Ostia, stad in Latium, de oudste kolonie van handel; had van 1549-1824 een hooeschool.
hg
het oude Rome,
J
waarschijnliJjk
door Ancus MarOsuna, don Pedro Tellet y Girora hertog van,
cius gesticht, links aan de monding der Tiber; SP. staatsman, geb. in 1570 te Valladolid; in
in de Oudheid bloeiende haven- en handelsstad, 1611 onderkoning
b van Sicilië, in 1616 van Namet rijke
nw. vervallen.
tegenw
J zoutgroeven; te
P els trachtte zich van de koninkl. macht meester
Oe
risch-Finsche
volksstam in de te maken ; in 1620 teruggeroepen; est.
,
gest in 1624
g
1
Russ.-Siberischeouvern.
Tobolsk en Tomsk;
gevangene
op
g
^
P het slot Alamede.
g
ong.
20 000 zielen;^
leven vanJ
jacht enJ}
visscherf' •
geb. in 604 of 605, zoon
Oswald, de Heilig,
9^ g
g
onderscheiden van hen zijn de Jenissei-0., tus- van koning
g Ethel red van Northumbrië • verschen Jenisseisk en Toeroechansk; de Ostjak- breidde het Christendom onder de Angelsaksen;
g
zijn een volksstam der Samojeden.
zijn
Samojeden
tege
Aug. 642 op
gen
sneuvelde 5 Aug.
J
P het Macerfeld te
^
koning
, Scherven
Ostracisme
9 ericht in 510 v. Chr. •
g der Merciërs;
^ hij
J is het onderg
om man- werpan
door Clisthenes te Athene inevoerd
ingevoer
gedichten
verscheidene oud-Duitsche gedichten.
P
wier invloed voor den staatevaarli'k
LanOswaldtwistle, stad in het graafsch.
g
J was,
g
te verbannen. In de volksvergadering
g schreef caster in het N.W. van Engeland, 16 000 inw.
g
dengene
elke burger
ene wiens ver - katoenspinnerijen.
g den naam van den
P
J
hijnoodzakelijk
noodzakelijk achtte,^op
Osweg^o stad in den N.-Am. staat New-York,
P een ostracon
^ deringhij
(scherf); 6000 stemmen hadden verbannin g voor aan de monding
g der rev. 0. in het Ontario10 (later voor 5) jaar
tenzij men meer, door een kanaal met het Eriemeer verJ tengevolge,
b
n tenzij
door een volksbesluit eerder werd terugg
eroe- bonden ;• 22 000 inw.; graan- en houthandel.
pen.
n. Aristides 483^ Themistocles (471), Cimon
ento
Ot Piz AlP
Pin het kanton Graubunden
wijze Oberen
(461) en Thuey dides(444) werden opP deze wijze
g adin> in het Z.O. van Zwitserland >
en burgerrecht
verwijderd. Vermogen
3249 M.
i^J
t j delijk
g
g
J verwijderd.
bleven bi'
Otaheiti. Zie Tahiti.
J het 0. onaangetast.
g
Ostrau. 1) Stad in Moravië, aan de OstraOtaroenai^ h avenst. o
P de W. -kust van het
steenkolenmijne en metaal- JaP . eel. Jesso; 91000 inw.
witza> 37 000 inw. ; steenkolenmijnen
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Oterleek
,ggem. in N.-Holland ten 0. van
Alkmaar, 674 inw.
Othello, de held van een treurspel van Shakespeare(naar een It. novelle van Giraldi Cintio)
en van een opera
van Rossini(1816) en Verdi
Pe
1887 .
Otho, Marcus Salvius, Rom. keizer, geb. in
32,
lang een
^ ggunsteling
g van Nero, was 10 Jjaar lang
goed stadhouder over Lusitanië, koos na Nero's
dood dearti•
P J van Galba, stond echter weldra
tegen
dezen op
g
P en werd na den moord oop
Galba 15 Jan. 69 door deraetorianen
tot keizer
P
uitgeroepen; leed
16 Apr. 69 de nederlaag
tegen
P
^^
V itellius bij
P b zelfmoord.
J Cremona en pleegde
Othrys, tegenw. Mavrikageb. in Griekenland, vormt de scheiding
scheiding tusschen Thessalië en
het S ercheusdal • 75 K.M. lang,tot 1728 M. hoog.
Lecce ten
Otranto,
^ stad in de Z.-It. prov.
P
N. van Kaap
0. die de
p 0. aan de Straat van 0.,
Adriat. Zee met de Ionische Zee verbindt;
2800 inw.
hertog
Otranto,
^
p
g van. Zie Fouché Joseph.
havenst. in het gouvern.
Cherson,f
Otsjákow
g
s
in het Z. van Rusland, aan den Dn JP
e r-liman
11 000 inw. ; eerst T. later tot 1852 Russ.
vesting;
.-Fr. vloot
Engg.-Fr.
g ^ in 1854--55 door de En
gebombardeerd.
Naels
Napels, aan
Ottajano,
P
1
^ s tad in de It. prov.
den N.-O.-voet van den Vesuvius, 13 000 inw. ;
wijnbouw
en zijdeteelt;
zijdeteelt; in Apr.
P 1906 bijJ een
J
uitbarsting
g van den Vesuvius verwoest.
Ottaverime,^ stanzen van 8 versregels,
g ^ waarvan
de eerste 6 afwisselend,
^ de laatste 2 opP elkaar
rijmen;
dichtvorm der Italianen.
P
^ de epische
J
} L. zijriv.
Ottawa. 1)
der St.-Laurensriv. in
J
Canada scheidt derov.
Ontario en Quebec;
P
1300 K.M. lang.
g --2) Hoofdst. van Canada
sinds 1858),aan de samenvloeiing
g van de Rideau en de 0., 84 000 inw. ; hoo eschool • houtzaagmolens
(met g
gebruikmaking
g van den Chaug
a ierfabrieken.
dière-waterval • PP
Ottawa. 1) Stad in den N.-Am. staat Illinois,
ten Z.W. van Chica
g o, aan de Illinois en het
Illinois-Michigan-kan.,
11
inw.;lasindustrie.
gg
— 2) Stad in den staat Kansas, in het midd.
der Ver. Staten, ten Z. van de stad Kansas,
7000 inw.; hoogeschool der Baptisten.
P
, ong. 80 cM. lang
ng
Otter(Lutra vul aria^
dier, behoorend tot de fam. der Marters van

1054. Otter.

de orde der Roofdieren leeft veel in het water; zijn
J zeer dichte pels
Pe met altijdvette haren
beschermt hem te gen de koude
van het water,
7
zwemt en duikt vlug;
g ^ de teenen zijn
J voorzien
van zwemvliezen. De 0. woont bijJ voorkeur in
een hol aan den oever van vischrijke
J wateren.
Voor de visscherf'
hij zeer schadelijk.
schadelijk
J is hij
, bgem. in Limburg,
g^ ten N. van
Gennep,
inw. • bestaat uit de dorpen
0.
A>
P
en Veen en de buurten Milsbeek en Aaldonk.
Otto, naam van verschillende D. keizers. —
0. I, de Groote 936-73 geb. 22 Nov. 912,
zoon van den D. koning
g JI endrik 1;
^ 8 Aug.
g 936
te Akenekroond
• trok in 951 de door Bereng
arius ^
11 bedreigde koningin
Adelheid te hulpP
g
en verwierf met haar hand de koningskroon
van
g
Italië ; overwon 10 Aug.
oop
^ 955 de Hongaren
g
het Lechfeld bij
J Augsburg; werd 2 Febr. 962
te Rome tot keizerekroond
•^g
gest. 7 Mei 973
g
te Memleben in Thuring en. — Zie verder
Duitschland, Geschiedenis.
(1832-62),
Otto I, koning
g van Griekenland 1832-62
geb.
1 Juni 1815 te Salzburgg als tweede zoon
g
van Lodewijk 1 van Beieren; besteeg,7 Mei
1832 door de Londensche Conferentie tot koning aangewezen, 6 Febr. 1833 den Gr. troon;
stond eerst onder een regentschap,aanvaardde
1 Juni 1835 de re geerin •g^22 Nov. 1836 gehuwd
g
met Amalie van Oldenburg
(geb.
21 Dec. 1818,
g
gest.
20 Mei 1875 ;^ door de omwenteling
^ van
g
1862 ten valebracht
•^g
gest. 26 Juli 1867 te
g
Bamberg.
g
e »de Apostel
van PommeOtto,
^ de Heili 9,
P
ren"^ geb.
omstr. 1060 uit
adellijk geslacht in
gJ
g
Zwaben; werd in 1102 bisschop van g
Bamberg
en verbreidde het Christendom in Pommeren;
gest. 30
Juni 1139 te Bamberg; in 1189
heilig
g^
g
verklaard; gedenkdag2 Juli.
koning
1253-78
Ottocar II,
g van Bohemen (1253-78),
^
zoon van koning
g Wenzel I, stelde zich in het
bezit van het opengevallen
hertogdom
Oosteng
P neg
rijk volgde
zijn vader in Bohemen oop,
rijk,
g in 1253 zijn
ondernam in 1254-55 met de D. Ridders een
kruistocht tegen de heidensche Pruisen (stichting van Koningsbergen),erfde in 1269 Kahij de keuze van Rudolf
rinthië. Daar hij
f van
Jlabsbur
9 tot keizer niet erkende,
^ werd hij
J in
den banedaan
en moest in 1276 afstand doen
g
van Oostenrijk, Stiermarken, Karinthië en Krain;
toen hijJopnieuw
de wapens
opvatte
tegen
g
P
P
P
Rudol
f^ sneuvelde hij
g 1278 op
P het
J 26 Aug.
Marchfeld.
Ottoland,ggem. in Z.-Holland, in de Alblasserwaard ten Z. van Schoonhoven, 569 inw.
Ottomanen. Zie Osmanen.
Ottumwa, stad in den N.-Am. staat Jowa, aan
de Des Moines, r. ziJ riv. van den Mississippi,
PP
18 000 inw.
der Inn in Tirol, in de tzOtztal ^ r. zijdal
J
taler Alen^een groep
g Fder Rhaetische Alpen,
P ,
die in de Venterroe
P
g P(in den Wildspitz
3774 M. en de Stubaierroe
g P Zuckerhiitl

OTZTAL—OUD- EN NIEUW-G?iSTEL.
3511 M. verdeeld wordt, met sterk ontwikkeldeletschervorming.
g
b
Oudaen, Joachim, Ned. dichter enesthiedkundige
• geb. 7 Oct. 1628 te Ri'nsbur
g; gest.
g
J
g ^^
26 Apr.
P 1692 te Rotterdam;^ zijn
zijn Gedichten"
»
werden in 1712 en 1724 uitgegeven; zijn
J»PsalmDoopsstijdbij
J' vele Doo
beri'min " was langen
tijd
berijming"
^
in gebruik.
ik
g
g
gem. op
Oud-Beierland
,^
P het eil. Hoeksche
Waard, in het Z.O. van Z.-Hollanda 6126 inw.
stoomtramlijne verbonden
Het dorpP is door stoomtramlijnen
Rotterdam,> Goudswaard,> Numansdorp
P en
StriJen.
Kerkgenootschap
p
Oud-Bisschoppelijke
Cleresie,
^
pp 1
^
der, ook dat der Oud-Katholiekengenoemd, Ned.
kerkelijk
kerkgenootschap,bestaande
uit 26 kerkelijke
arochiën
. Het beschouwt zich als
P
g
een wettig
a deel der Katholieke Kerk en erkent
hetez
g ^g der algemeene conciliën en de bindende kracht hunner uitspraken. Het,
concilie,
in 1870 te Romeehouden
wordt niet>
erkend,
>
omdat het eerste vereischte van een waarlijk
J
algemeen
concilie,
vrijhei van beraadsla^ de vrijheid
^
volgens hen aldaar heeft ontbroken; het
erkent dus niet de uitsP raak omtrent de onfeilbaarheid van den Paus en , evenmin de in
1854 afgekondigde leerstelling
g betreffende de
Onbevlekte Ontvan agenis der Maagd Maria. Het
bestuur van het kerkgenootschap
geschiedt voleg
g van het canonieke recht. Het
g ens de reels
telt 3 bisdommen, n.l. die van Utrecht, Haarlem
en Deventer. In het aartsbisdom van Utrecht is
een kapittel
, bestaande uit een deken en 7
P
kanunniken, dat den aartsbisschop
P in het bestuur zijner
kerk ter zijde
zijd staat en den nieuwen
J
kiest zelf
P
Pbenoemt. Het kapittel
zij
zijne
leden en benoemt den deken uit zijn
J
In het bisdom van Haarlem geschiedt
de benoeming
P door
g van den nieuwen bisschop
der diocese. De
deer
gezamenlijkegeestelijk
g
J
bisschop
P van Deventer wordt benoemd door den
aartsbisschop.
P
g der ^eesteliP Voor de opleiding
J'
ken bestaat sedert 1725 een seminarie te Amersfoort. Het aartsbisdom is verdeeld in 3 aartspriesterschappen.geen
De aarts riesters
oefenen g
P
slechts belast met het houden
g ez^uit; zij
^ Jzijn
zijn
van toezicht. Alleen in de diocesen van Utrecht
en Haarlem zijn parochiën,
welke
het gezag
P ^
g
g
der bisschoppen
PP van de Oude Cleresie erkennen.
Al^emeene reglementen
op
g
A het beheer der kerkeli'ke
goederen
en fondsen bestaan niet. In
g
J
de meestearochiën
zijn
zij kerkbesturen, die elk
P
bijzonder
reglement
hebben; meestal staat
•
g
J
deastoor
aan het hoofd van het kerkbestuur.
P
De kerkbesturen voorzien door eigen
keus in de
g
opengevallenplaatsen;
laatsen ; bij
J sommige
g wordt de
goedkeuring
oedkeurin van den bisschop
gevorderd. In
Pg
kleinearochiën
, waar het aantal leden niet
P
voldoende is om eeneschikt
kerkbestuur samen
g
te stellen, oefent de bisschop,
P^ hetzij in persoon,
P
hetzij
meer of minder ing
J door gedelegeerden,
g
vloed uit opP het beheer van goederen
en fondsen.
g
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Omtrent het kerkelijk
zij in 1855
J armwezen zijn
de diocesen van Utrecht en Haarlem algemeene reglementen
vastgesteld. De armbesturen
a
zijn
aan het toezicht van den
J onderworpen
P
zij
bisschoP^• onder diens goedkeuring
g
g voorzien zij
zelve in de opengevallen laatsen.
plaatsen Dezelfde
personen kunnen tegelijk het arm- en het kerkbestuur vormen. Het aantal leden van het kerkgenootschap
ong 9000
9000.
P bedraagt ong.
g
gem.
in Z.-Holland,^op
Ouddorp,
P het eil.
^
Goeree en Overflakkee, 3272 inw.; bestaat uit
de dorpen
P 0., Oude-Nieuwland,> West-Nieuwland
Oude-Oostdijk. 0. is door een tramlijn
en Oude-Oostdijk.
Jj verbonden met Middelharnis, Oude-Tonne
a en OoltensPlaat.
g
gem. in Zeeland,^op
Oudelande,
PZ.-Beveland,
^ g
ten Z. van Goes, 744 inw.
Oude Maas, voorm. monding der riv. de
Maas, thans eeneti'denwater
in het Z. der
gJ
prov. Z.-Holland, tusschen de eil. IJselmonde
en Hoeksche Waard, naar het Z. in verbinding met de Dordsche Kil en het Spui.
P
Oudemans, Corneille Antoine Jean Abraham,
Ned.lantkundi
e^ g
geb. 7 Dec. 1825 te AmP
^
sterdam ; van 1859-77 hoogl.
g aan het athenaeum
illustre te Amsterdam, van 1877-95 aan de
hoogeschool
ald.^g
• est. 29 Aug.
1906 ; schreef
b
^
tal van botanische werken, o. a.: Leerboek der
plantkunde" 1866-70 ^ ^ f De flora van NederP
land" (1859-62) en Neerlands
plantentuin"
»
P
1865-67 .
Oudemans, Jan Abram Christiaan, Ned. sterrenkundige
16
^^ broeder van den vorige,
a^ geb.
g
Dec. 1827 te Amsterdam; van 1875-98 hoo g1.
en directeur der sterrenwacht te Utrecht ; schreef
Triangul
atio von
gulation
tal van werken> w.o. Die
Trian
»
est.
^g 14 Dec. 1906 te
Utrecht.
Oudenaarden(Fr. Audenarde stad in de
^. prov.
rov. 0.-Vlaanderen, ten Z. van Gent
aan de Schelde, 6909 inw. ; Goth. stadhuis (1525
—35),
telttiel-ind. >• versloeg
11 Juli 1708 versloe g het
Eng.-Hon.-D.
leger
onder Marlborough
g
g
9 en Aprins
Eu enius er het Fr. onder V endome.
Eugenius
Oudenbosch, gem. in N.-Brabant,
^ aan den
spoorweg
P^ g Rotterdam—Roosendaal en de stoomtramlijn
J Breda—Steenberen
g • 5698 inw.
gem. in N.-Holland, ten Z.W. van
Oudendik
j i g
Hoorn 524 inw.
Oudenhoorn,gem. in Z.-Holland, ten N.W.
van Hellevoetsluis, aantramlijn
de J Hellevoetsluis—Rotterdam 993 inw.
Oudenhoven,
^ Jacobus van,
^ Ned. eschiedkung
die
g ^eb.
g te 's Hertogenbosch; van 1626-65
est. in 1683 • ^g
gaf beschrijvingen
predikant;g
J g van
's Hertogenbosch,
> Heusden,
> Dordrecht enz.
g
Oude Niedor p, g em. in N.-Holland ten 0.
van het station N.-Scharwoude van de lijn
Alkmaar—Schagen,
1216 inw.
g
gem. in het Z.W. van
Oud- en Nieuw-Gastel
,g
N.-Brabant,
> 5411 inw. ; bestaat uit de dorpen
Pe
0.- en N.-G., en de buurten Dorpskwartier,
P

,P
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Over-Essedk,
Kuivezand Meer-en-Stoof en
i
Stampers
van
1
g at. 0.-G. ligt
g aan een kruispunt
tramwegen
(Roosendaal—Willemstad en Breda
ng
—Oudenbosch—Steenbe en .
Oudenri
1,n gem. in Utrecht, ten W. van
Utrecht en aan die stad grenzend, aan den
Rijn
J^ 793 inw.
Oude-Pekela,gem. in het Z.O. van Groningen,
gen aan de Pekeler-Aa en de stoomtramlin
Jj
Winschoten—Stadskanaal •;
sinds 1704 • van
gescheiden
Nieuwe-Pekela gescheiden
; • 7230 inw. ,• bestaat
uit het dorpP 0.-P. en de buurt Zuiderveen.
Ouder-Amstel,gem. in N.-Holland, 3620 inw.;
aan den Amstel, ten Z. van Amsterdam; bestaat
uit de dorpen
P 0. of Ouderkerk a. d. Amstel en
Duivendrecht de buurt Waveren en de gehuchten Klein-Duivendrecht en Omval.
Ouderkerk aan den IJselgem. in Z.-Holland,
steenbakkerijen
ten Z. van Gouda, 3439
inw. • steenbakkerijen.
>
bij de meeste Protest. kerkgenootschappen
de naam van de opzieners
der^eP
PP
meenee ;• oorspr.
P r ook met het leeraarsambt bekleed, later aan g&
wezen om met de predikanten.
P
deeesteli'ke
stoffelijk belangen der kerg
J en stoffelijke
gemeente te behartigen.
g
J gemeente
Oude Testament. Zie Bijbel.
in Z.-Holland op
Oude-Ton9j
ge, gem.
P het eil.
,>
Goeree-en-Overflakkee, 2962 inw. ,• aan de tramlijn
P.
P
J Ool ena laat—Ouddor
in Z.-Holland,
Oudewater
, aan den
7 gem.
^
boll. IJsel ten 0. van Gouda, 2875 inw.,• bestaat uit de stad 0. en het agehucht Tappersheul; tal van bgeschiedk. herinneringen.
g
Oudh. Zie Audh.
Oudinot, Charles Nicolaas, hertog van Reg> bgeb. 25 Apr.
^< io Fr. maarschalk,
P r 1767 te Barle-Duc ; in 1800 chef van denen.
staf van
g
het leger
a in Italië; ^streed in 1807 bijJ Austerlitz
en Friedland ; versloeg 19 Apr.
P 1809 de Oostenrijkers
• werd
na de slagen
bij
Jbij Pfaffenhofen
J
;
^
J
Aspern
en Wagram
maarschalk en in 1810
P
^
hertog vanio g,
• nam deel aan den tocht
Luckau
naar
naai Rus
Rusland
and 18 12 ; werd
e in 1813 bij
b J Lu
c
bij Leipzig
en Groszbeeren verslagen; dekte
Pg
J
den aftocht der Jonge
g Garde en maakte in 1814
den veldtocht in Frankrijk
J mee, onder de Bourgedurende de
bons P air en minister van staat;^^
Honderd Dagen
bleef hij
zijngoederen,
en
hijop
Pzijn
g
g
kwam na de Tweede Restauratie weer hoo g in
in 1842 gouverneur
gouverneur van het Hotel des
aanzien ^
Invalides,g
• gest. 13 Sept.
P 1847. — Zijn
J zoon

Charles Nicolaas Victor 0. hertogg van Reggio,
99

geb. 3 Nov. 1791 te Bar-le-Duc streed onder
Napoleon
1 • werd in 1824 brigade-,
, in 1835
p
g
divisie-generaal;
^ leidde in 1849 het beleg van
a
Rome;
J
,^gest. 7 Juli 1863 te Parijs.
Oud-Javaansch. Zie Kawi.
Oudkarspel,
p gem. in N.-Holland ten N. van
Alkmaar, 1859 inw.
Oud-Katholieken,^ Kerkgenootschap
^ der, kerk9
genootschap
der R.-Kath.
g
P dat de leerstellingen
b
teen
g de hiërarkerk erkent, maar zich verzet tege

tradities,, inz. tegen
tegen de dogma's
van de
g
onfeilbaarheid • en het algemeen
episcopaat van
g
denaus
onder
P •,in Nederland georganiseerd
g ^
den naam van Oud-Bis8Cho
Cleresie(z.
p^ eijke
J
(1871) besliste,
a.). Het congres te München
,
dat het echte Kath.eloof
voortleefde in de
g
0.-K. en dat de R.-Kath. kerk van het oude
geloof
geloof was afgedwaald,
de
^
, door welke uitspraak
P
scheuring
b ontstond. In Duitschland werd de
organisatie
geregeld
op
te Keulen
^
a
P het congres
g
g
1873 en door de 5e sYnode in 1878 het coelibaat af^eschaft. De 0.-K. zijn
in
J het talrijkst
J
Duitschland (50 000) en Zwitserland (50 000);,
de Fransche 0.-K. staan onder jurisdictie
van
J
den aartsbisschop
A van Utrecht.
Ouder
Oudorp, ggem. in N.-Holland,, ten 0. van Alkmaar en aan dieem.
^ grenzend,
g
} 845 inw.
gem. in Z.-Holland aan den
Oudshoorn
,g
Ouden Rijn, tegenover Alphen, 3214 inw.
plaats in het Z. van de Z.-Afr.
Oudtshoorn
,P
de Olifantsriv.,,
prov.P
Kaap de Goede Hoop,
P,
11 000 inw. ,• struisvo
struisvogelteelt.
a
gem.
Oud-Valkenburg,
-Valkenbur
Oud
^ em in het Z. van Limburg
^^ aan de Geul en den spoorweg
P^ b Maastricht
—Aken,
> 992 inw. • bestaat uit de dorpen
Pe 0.-V.
en Sibbe en de buurt IJzeren •, oud kasteel.
Oud-Vossemeer,
^ ^gem. in Zeeland,^ op
P het eil.
Tolen, 2234 inw., • aan de Eendracht; bestaat
uit het dorpP 0.-V. en de gehuchten
Boshoofd
bg
en Vrijberge.
J b
Oud-Vroenhoven,gem. in Limburg,aan Maastrichtrenzend
4149 inw.
g
Ouessant,
a eil. aan de W.-kust van Bretagne,
g,
2. 3000
in het Fr. dep.P Finistère •^ 15 ^6 K.M
K.M2.,
inw.; station voor draadlooze tel
^ ra
Phie; hier
overwon 27 Juni 1779 de Fr. admiraal d'Orvillier<s de Eng.
, 1 Juni 1794 de Eng.
g
g vloot,
admiraal Howe de Fr. vloot.
Ougree,
^ voorstad van de Belg.
^ stad Seraing,
g,
17 000 inw.
schrijfster Louise
Eng. schrijfster
Oujda,pseudoniem der Eng.
la Ramée(z. a.).
ziJ riv. der Marne,, ontspringt
Ourcq,
P a in het
^,
dep.
P Aisne,
^ in het N.O. van Frankrijk,mondt
ten 0. van Meaux in de Marne uit ;• 80 K.M.
het 0.- kanaal(108 K.M. voert van Mareuil
Parijs
naar
J in het Bassin de la Vilette en
voorziet Parij
Parijs van drinkwater.
Preto, tot 1897 hoofdst. van den Brazil.
staat Minas Geraes, ten N. van Rio de Janeiro
en daarmee door een spoorweg
g verbonden,^on^g.
P
10 000 inw.^g
• gesticht in 1699,, vroeger
g middelunt .der thans uitgeputte goudvelden.
Pg
der Maas in België,
Ourthe r. zijriv.
Ourthe,
g, ontJ
springt op
o de Ardennen in Luxemburg;
ar ontstaat uit de samenvloeiing van 0. en een W.
Ourthe tusschen Laroche en Houffalize stroomt
als r. zijriv.
langs Laroche en Durbuy,
J
Y^
bijJ Luik in de Maas
de Amblève oP^mondt
;
uit; 166 K.M. lang,50 K.M. bevaarbaar.
Ouse. 1) Yorkshire 0., riv. in hetraafsch.
g
York, in het N.O. van Engeland, ontstaat uit

OUSE—OVERIJSEL.
de vereengg
in van Swale en Ure, stroomt
langs
,
g
York vormt met de Trent de Humber; 72 K.M.
lang.
0. riv. in het graafsch.
g
^ — 2) G reat 0.,
Northampton,
Northam ton in het Z.O. van Engeland;
a
^mondt
uit in de Wash Bad;
, 250 K.M. lang.
g
gouv.-generaal
van
Outshoorn Willem van
,g
g
Ned.-O.-Indië eb. 4 Mei
1635 op Amboina;;
P
in 1672 ontvanger-gen., in 1678 buitengewoon,
in 1681ewoon
Raad van Indië •^ in 1689 alg.
g
g
bestuurder van den Ind. handel;• van 16911705ouv.eneraal
•,^ st. in 1720 te Batavia.
g
g
in Zeeland,
Ouwerkerk,
, gem.
g
, ten 0. van
Zierikzee op
, 748 inw.
P Duiveland,
Ouwerkerk, Hendrik van Nassau heer van,
geb. in 1641, zoon van Lodewijk van Nassau
onwettigen
zoon van P
prins Maurits; redde in
^
den slag
P
^ bij
J St. Denis (11 Aug.
g 1678) prins
Willem III het leven; nam als veldmaarschalk
deel aan den Sp.
est. in
g, gest
P Successie-oorlog;
Het was 0., die bij
g de piek
P
J het leger
rerving door de bajonet.
bajonet
stad in de prov. Alessandria N.-W.Italië Piemont 10 000 inw.
Ovahereró's. Zie Hereró's.
Ovambo's. Zie Owamóo's.
Beira,, in het N.W.
Ovar,
^ stad in de prov.
P
van Portug al, aan de N.-kust van het strandmeer van Aveiro,, 11 000 inw.
Ovarium. Zie Eierstok.
Overassen, gem.
in Gelderland,, aan de Maas
g
ten N. en N.W. van Grave, 1903 inw.; bestaat
uit de dorpen
0.,Nederasselt en Schoonenberg.
Pe 0.
g
Overbeek Friedrich, D. schilder, eb. 3 Juli
1789 te Lubeck; vestigde zich in 1810 te Rome;
^ est. 12 Nov. 1869 •, hoofd der romant.-kerkeliJke
school der Nazareners,
en zede, die godsdienst
g
li'kheid
als grondslag
g
J
^ hunner kunst aannamen;^
schilderde tal van tafereelen uit deewi
g Jde
bgeschiedenis.
Over-Darwen. Zie barwen.
Overflakkee. Zie Goeree-en-Overflaktree.
Overgang
schijnbare voorbijgang,
9 9 heet de schijnbare
Jg ^, als
donkereunten
over de zonneschijf, der laP
P
neten Mercurius en Venus, als zij
P
J in haar loopbaan tusschen zon en aarde komen. De Venuszijn dienstigg voor de bepaling
0. zijn
P g van den afstand tusschen de aarde en de zon •; de laatste
1882;
waren die op
P 9 Dec. 1874 en op
P 6 Dec. 1882
de e.v. komt eerst 8 Juni 2004.
Overhalin
9 . Zie Destillatie.
Overij,
de 3e, naar de
g
l^ naar de rootte
bevolking de 5e prov.
van Nederland;^ 339 868
P
H.A.> 418 458 inw. • tot de prov.
behoort het
P
onbewoonde eil. Schokland. De bodem helt
van het 0. langzaam naar het N.W. af • in het
hoogere
g ggedeelte 2 van het Z. naar het N. gerichte heuvelrijen
J^ één tusschen Enschede en
kenberg,
OotmarsumLonnekerberg 61 M. •f
n Ta bf
71 M. en één tusschen Markeloo en Ommen
Herikerber 44 M.; Holterber 68 M.; Haarlerber 83 M.; Hellendoornsche Berg,48 M.;
Lemelerber ag, 80 M.). 0. bezit 220 826 H.A.geII
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cultiveerdenrond
•^ 87 531 H.A. zijn
g
J noggwoest.
Van denecultiveerden
grond
is 31,501ebouwg
^
land en 68,5 0 orasland.
Voorn. middelen van
g
bestaan: landbouw, veeteelt en zuivelbereiding,
vervening,
De
g^
J en nijverheid.
fabrieksnijverheid
zetelt, behalve te Zwolle,> DeJ
venter en Kampen,
Kamen vooral in Twente,, met Enschede, Hengelo
en Almelo als middelpunten,
,
g
P
en dankt haar opkomst
aan VlaamscheDoopsDoosP
•
^
, die in de 18e eeuw hier een veilige
woonplaats
vonden;
P
^ men vindt hier katoenspinP
nerït,
en -weverijen
-weverijen en -drukkerijen,
linnenfabrieken wasscherijen,
ververijen en bleekerijen;
J ^ ververijen
J
ook de ijzeren machinefabrieken der Gebr.
Stork en Co. te Hengelo verdienen hier vermelding.
-- De Prov. Staten tellen 47 leden (6
g
Gedeputeerden);
Gede utéerden• deprov.
zendt 3 leden naar de
P
Eerste en 7 naar de Tweede Kamer. Voor de
rechtspraak
ressorteert zij
G
P
Jj onder hetGerechtshof te Arnhem,• er zijn
J arrondissementsrechtbanken te Zwolle en Almelo; kantongerechten
te Zwolle, Kampen, Ommen, Almelo, Enschede
en Goor. — Geschiedenis. 0. is ontstaan door
de samensmelting van verschillende
landschapP
en, die door schenking
g of koopP allengs
g aan
den bisschop
P van Utrecht kwamen en tot 1528
een deel van het Oversticht vormden. In dat
jaar
kwam het onder den naam van 0. aan
J
keizer Karel V. Sinds de Unie van Utrecht
(1579) vormde het een deel van de Vereende
g
Ned.ewesten
en van de Republiek
der VerP
g
eeni de Nederlanden.
Het bestond uit deelen,
,
die onderling
onderling heel weiniggsamenhangg vertoonden : de drie kwartieren: Salland , Vollenhove
en Twente en los daarvan deroote
steden:
g
Deventer, Kampen en Zwolle. In de Statenvergadering,den
Landda waren alleen deze
g,
drie steden vertegenwoordigd naast de RidderschaP der drie kwartieren. De Landdagg kwam
om beurten in een der drie steden bijeen,
bijeen onder
o
P van den drost van Salland, op
beschrijving
P
g van Gedeputeerde
J g van het college
Staten dat samengesteld
was uit 3 ridders en 3
g
stedeli
stedelijke
afgevaardigden. Iedere stad en ieder
J
kwartier bracht één stem uit, de steden stonden meestal scherp tegenover
de Ridderschap,
g
P,
wat aanleiding
gaf tot tallooze moeieli'kheden
gg
J
waarbij
J de steden zelfs opPde tusschenkomst van
Stadhouder of Staten-Generaal weini ag acht
gaven. Daarbij
g
J kwam nog
g dat Zwolle en Kamvijandig stonden tegenover
Deventer.
Pen veelal vijandig
g
Gedurende de Republiek
waren de toestanden
P
vooral in Twente zeer bedroevend : derond
g
was bijna
bijn uitsluitend in het bezit van den
die veelal niet op
P zijn
zijngronde
gronden woonde.
waren er niet, de veren nijverheid
ge en slecht;^ de
keersmiddelen waren weini
weinige
bevolking
g was arm en werd door den adel
verdrukt. Tengevolge
van de langdurige SP.
b
bezetting,
de Hervorming
g^
g daar niet doorgedrongen. In Salland en Vollenhove waren de
toestanden iets, maar niet veel beter. In de
25

386

OVERIJSEL—OXFORD.

kwartieren stonden het burgerlijk
burgerlij
bestuur en
b
rechtsplegingonder de drosten. — Onder
derov.
P was 0. de minste; tot aan het Twaalfjarig
jarig Bestand betaalde het bijna
bijn niets voor de
daarna moest het 31/2 0/0 bijdragen.
In 1798 werd het ver bgroot met het Z.O. van
Friesland! een root
deel van Drente en andere
g
van de n
streken en maakte als Departement
P
Ouden IJsel deel uit van de Bataaf ache RePubliek; • van 1802-1805 vormde het met Drente
het Departement
0. ; onder Fransch bestuur
P
heette het Bouches-de-l'Issel. Sinds 1815 in
zijn
tegenw.
g omvang
omvan een
prov.
rov. van het oninkriJ• k der Nederlanden.
Oversohiegem. in Z.-Holland, aan de Schie
ten N. van Schiedam! 4678 inw. J; bestaat uit het
dorp
0. en Hogenban.
a
P 0. en de heerlijkheden
J
nnJ! bg em. in Zeeland,! aan de Belg.
O
gren
Oversla
s grens
Z. van Axel ! 399 inw.
een
gemeenschap
Overspel,
P
^ ^ vleeschelijke
J
a
gehuwde met een ongehuwde
gehuwde
g
! in art. 241 van
het Ned. Strafwetboek voor beiden strafbaar
hoogste
van ten hoo
gesteld
gesteld met een gevangenisstraf
gste
o
g
maanden;! vervolging
geschiedt alleen op
P een
gg
klacht van de(n) beleedi gde n echtgenoot,
welke
^
klacht binnen den tijd
b
g
J van 3 maanden gevolgd
moet worden door een eisch tot echtscheiding of
scheiding
b van tafel en bed. Wenscht de beleescheidingg over te
digde ech enoot e niet tot scheidin
aan dan moet ook van strafvervolging
gaan,
^ g worden
afgezien.
g
Overstraten,
, Pieter Gerard van, g ouv.-genete Bergen-opraal van Ned.-O.-Indië !• geb.
^
ZoomJaq^est 22 Aug.
g 1801 te Weltevreden • werd
in 1797 gouv.-generaal
en in 1800 bovendien
b
g
luit.-generaal
in dienst der Bataaf ache Republ.
luit.P
g
geb.
24
Overwe
^
g
9! Adolf D. Afrikareiziger,
Juli 1822 te Hamburg;
aJ gest. 27 Set.
P 1852 te
Madoeari aan het Tsaadmeer ; zie ook op
P Outdekkingsreizen.

Brabant,!
Over ssohe
P
!bgem. in de Belg. prov.
ten Z.O. van Brussel, 7116 inw.; geboorte pl. van
Justus Lipsins.
gem. in Zeeland,^op
Ovezande,gem.
PZ.-Beveland,!
ten Z.W. van Goes! 1094 inw.
Naso Rom. dichOvidius,^ Publius,^ bijgenaamd
Jg
ter! geb.
20 Mrt. 43 v. Chr. te Sulmo;
g
! in 9
uit Rome naar
n. Chr. door keizer Augustus
g
aid. Best.
gest.
Tomi aan de Zwarte Zee verbannen ^
in 17 n. Chr.; in zijnJ ballingschap
P schreef hi'J :
b
EPistulae ex
Tristia"(Klaagzangen)en
!!!!
Ponto" (Brieven uit Pontus •! tot vroegere
J
g jaren
behooren tal van erotischeedichten
!! Amog
res" ! „Ars amatoria", !! Remedia amoris"), verder „Metamorphoses"(Gedaanteverwisselingen),
!!
P
!! Heroides" (Heldinnebrieven) en de half voltooide !!Fasti" (de Rom. feestkalender).
Oviedo, hoofdst. derprov. 0. of Asturië(z.a.),
in het N.W. van Spanje, tusschen de Nalon en
de Nera !• 53 000 inw.;^ kathedraal (van 760—
1388 gebouwd, met koningsgraven),Goth. kerk
San PeSan Salvador (van 775-784),!

lavo;
ho^
eschool (sinds 1580 ); koninkl. wovenIen
.,
fabrieken.
Owahoe, een der Sandwich-ell. Zie Oahoe.
Owaihi, een der Sandwich-eil. Zie Hawaii.
Owambo's Ovannbo's Bantoevolk in D. Z.W.-Afrika en in het Z. van Angola;J on
ong. 60 000
b
g
;• met donkerbruine huid en gedrongen
g estalte.
Owen, sir Richard, Eng. natuurvorscher, geb.
20 Juni 1804 te Lancaster;; hoog 1. en conservafor der natuurwetensch. afd. van het Britsch
Museum te Londen;
7 ald est.
g 16 Dec. 1892 ;!
oogstterooten
roem door zijn
zijn
systematische
Y
g
werken over fossiele dieren.
En.
Eng.socialist, geb. 14 Mei
Owen,
1771 te Newtown Mont bg omery
J ;Jwerd in 1800
dir. eenexroote
katoenspinnerij
^
P
J te Newlanark
Schotland en deed veel voor de stoffelijke
J !
geestelijke
geestelijke en zedelijke
verheffin^ der arbeiders;
J
trachtte hetlan
P eener communistische kolonie
in 1823 in den N.-Am. staat Indiana inrakti'k
P
J
te brengenJ keerde na de mislukking
p in 1827
naar Engeland
terug
g en werd met zijn
g
J ^eestverwanten ) de Oweniten, de ziel der arbeidersorganisaties en de stichter der verbruiksvereenig ; Bb est. 17 Nov. 1858 te Newtown
gingen;
Newtown;, voorn.
bginen
werk :JJThe book of new moral world".
de Canad. prov. Ontario,!
Owen Sound, stad in
P
aan de Geor bg ianbaai van het Huron-meer;J
13 000 inw.
Owen-Stanley
9 te
! besgketen in het Z.O.
Y9 eber
van Nw.-Guinea • in den Victoriaberg 4008 M.
hoog;
genoemd naar den ontdekker, kapitein
^
Owen Stanley
y (1848).
'el, graaf
g raaf van, Zweedsch staatsOxenstiërna,
man
eb. 16 Juni 1583 te Fans UPP
land
J g
onder Gustaaf
f Adolf
f kanselier; volgde dezen in
op het door hem
1631 naar Duitschland ;• werd
P
oorlogbi'J een
in 1633 ter voortzetting van de
denoorlog
Heilbronner Congres als leider van
geroepeng
zij
den Evangelischen
Bond erkend;
^
J was na zijn
vij
gkeer naar Zweden in 1636 een der vijf
Christine;g est. 28 Aug.
^
gden van koningin
g
1654 te Stockholm.
idd.-EngelandJ
1957
M b
Oxford, graafsch. in
K.31 2 ., 198 000 inw.;; doorsneden door het 0.kanaal(140 K.M. lang),dat de Trent met de
Theems verbindt. — De hoofdst. 0. aan de
monding
monding van de Cherwell in de Theems ! 53 000
inw. ; oude beroemde hoo eschool (gesticht in
collees (z. a.), waarvan als bouw1249), colleges
werken vermelding verdienen!
: Christ Church,
Universityy ColMerton College, Corpus Christi, Universit
oogpunt
lege;
le
g e uit wetensch oo
bP unt is Balliol College
b^
het belangrijkst;
drukkerij ClaaJ
^ beroemd is de drukkerij
rendon Press) en de Bodleian Library Y(500 000
deeleraJ 30 000 handschriften, 50 000 munten).
Harley
Harley, ,g
graaf van, Eng.
Oxford,
^ staatsman J ag eb. 5 Dec. 1661 te Londen; in 1701.
;• van 1704-8 staatsvoorzitter van het Lagerhuis
a
secretaris; in 1710 bg raaf en lord der schatkist ;J
hoogI van hoo
in 1714 ontslagen
g
^
wa J• onder George

OXFORD—OZORKOW.
verraad beschuldigd
uldi d en tot 1717 in den Tower
opgesloten
est. 21 Mei 1724.
Pg•^ gest
oude naam der Amoe(z. a.).
Oxyden
Zie Ox
den.
Oxydatie.
Y
den zuurstofverbindingen, inz. die der
enkelvoudige
g stoffen; • de vereeniging
gg met zuurgeschiedt
zeer ongelijk, soms
stof (oxydatie)
y
g
onder ontwikkelingg van licht en warmte verbranding)
Y
g ^ al naar het aantal der in een ox yd
aanwezige
b zuurstof-atomen onderscheidt men
lnonox
y,d di-, trioxyd
y enz.; laat een element
zich met zuurstof in verschillende verhoudingen
g
verbinden, dan noemt men de duurzaamste eenoxyduu
dual
voed'
^oxyyd,
, die met minder zuurstof ox
suboxyd,
y , die met meer zuurstof super-,
p ,
hyperenp
erox
yp
y d • door verlies van zuurstof
gaat een ere
element uit een hoogere
in een lagere
g
g
ox datietra over. 0. hebben in zichzelf niet
oxydatietrap
de eigenschappen van zuren of bases, vele kunnen echter door verbinding
g met water tot
zuren en bases worden • 0. welke dat niet
kunnen,
0.
ft
^ heeten indifferente
Oxyden
den.
OxY Juul. Zie Ox
lwao, vorst, Jap.
g eb
P velmaarschalk,geb.
Y
in 1841 te Satsoema; van 1880-96 min. van
oorlog
in den
g
g ^ bevelhebber van het 2e leger
Chin.-JaP. oorlog
g van 1894 • van 1904-5 in den
Russ.-Jap.
P oorlog
Pleger
g
b PP erbevelh. van het Jap.
in Mants'oeri'e
Mantsjoerije • van 1899-1906 chef van den
generalen staf.
grensriv. tusschen Fr.-Guyana
en
0Y ap ok
Y
a g
Brazilië Gr .o Para),mondt ten W. van kaap
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Orange
^
g in den Atl. Oceaan uit •^ 485 K.M. lang.
Ozaka. Zie Osaka.
woudgeb. in de Ver. Staten
Ozark Mountains,^
van N.-Am. van de Red River in het voorm.
Indianenterritorium tot de samenvloeiin bg van
Missouri en Mississippi,
g
PP ^ 600-900 M. hoog.
Ozokeriet. Zie Aardwas.
Ozon Gr. het riekende"),een door Schónbeis in 1840 ontdekte modificatie van zuurstof
ontstaat wanneer electrische vonken in zuurstof
overspringen of water door galvanische
stroomen
g
ontleed wordt; het wordt meestal met zuurstof
en laat zich door sterke
vermengd
b verkregen
g
afkoelin
g en druk tot een zeer ontplofbare
blauwe vloeistof van 106° beneden het kookpunt
P
verdichten;
in verdunden toestand eerst bij
^ ggaat
J
ong.
g 4000 in atmosferische zuurstof over, werkt
sterk oxydeerend
en maakt uit jodkalium
het
J
Y
J'odium vrij. In de dampkringslucht is 0. slechts
na hev ige onweders aanwezig het z.g. 0.gehalte der boschlucht is feitelijk
feitelij waterstofg
doordringende
enden
PeroxY d. Het 0. heeft een doordrie
sterk aan,a
Phorreuk^ tast de slijmvliezen
J
wordt in deeneeskunde
als krachtig^ontsmetg
tingsmiddel (b.v. bijJdiphtheritis)
gebezigd
b
g en
P
in de techniek tot het steriliseeren van drinkwater in het groot,
> als bleekmiddel,
> tot verb
beteringer
atmosfeer in zalen enz.,^ bijJ de
g
en bij de
vervaardiging
van linoleum en stijfsel
g ngJ
behandeling
g van hout voor violen.
Ozorkow. Zie Osorkou'.

Parijs.
J
P de 16e letter van het alphabet; in Rom.
P,
oPschriften en handschriften = Publius, Populus, Pontifex
schilderijen . =
, Proconsul; op
PP
pinxit (Lat. = heeft geschilderd") ; P als scheikundigeeken
=p
phosphorus;
op
=p
g
P wissels propiano(zacht);^bij
test; P . in de muziek =p
J aan halin
pagina (bladzijde);
in aardri'ksk.
g en =p9
J
namen = p oeloo (Mal.» eiland"). De Gr. letter

(spreek uitp i beteekent het getal
van LaLg
dolf(z. a.).
gebouwde
Paalwoningen,
9 ^ op
P palen
P
g ouw menschenwoningen in moerassen, meren en rivierbeddingen, door bruggen met den wal verbonden;
overblijfselen
ervan zijn
J
J voor het eerst in 1853
—54 ontdekt door Ferd. Keller te Zürich, later
door heel Europa
no
nog
,tegenw.
P heen gevonden;
g
g
inebruik
in Achter-Indië, opPNw.-Guinea, oop
g
de Nicobaren enz, De bewoners der Europ.
P P.
leef den in het steenera het bronzen en het
)jzeren tijdperk
;• zijj beoefenden veeteelt en landJ erk
bouw en kenden verscheidene ambachten.
Paalworm. Zie Boorschel en.
Paardeberg,
Oranje-Vrijstaat
^ ^ berg in de prov.
P
van de Unie van Z.-Afrika, ten Z. van KimberleY> 1290 M. boven de zee;
zee; 27 Febr. 1900
capituleerde
Cronjé
^ er met 3700 Boeren tegen
g
P
den Eng.
Kitchener.
g generaal
g
Paardekracht Eng. Horsepower,
vandaar de
p
af korting
maateenheid voor het meten
o H. P,
^
vanrootere
arbeidsvermogens.
Een P. = 75
g
g
Kilogrammeter
per seconde d. i. de arbeid,> die
g
Pe
wordt verricht indien in 1 sec. 75 K.G. 1 M.
hoog opgeheven
wordt.
Pg
Paarden B q uidae, familie van de orde der
Onevenhoevigen,
verdeeld in 3 groepen:
de
9
g pe
eigenlijke
P., de ezels en degestreepte
g ^
9
p of tijger.79 paarden(waarvan de zebra de meest bekende

1 7r

i

^

1055. Paalwoningen.

PAARDEN—PADILLA.
is). Dieren van dezeroeP
en kunnen onderlingg
paren en veulens voortbrengen,
die echter later
P
nb
onderling
onderlip onvruchtbaar zijn.
iJ
Het muildier heeft
een hengst
g tot vader en een ezelin tot moeder;^
de muilezel heeft een ezelhengst
b tot vader en
een merrie tot moeder. Bastaarden van zebra's
en kleinepaarde
kleineaarden heeten zebrolden. Verwilderde
paarden kwamen vroeger veel voor in N.-Ameriks mustan
9 s en in Z.-Amerika cimmarones .
Paardenfokkerij.
J Sinds 1901 bezit ons land
een wet op
o. a. dat geen
P de P. Deze bepaalt
g
P
heng
st openbaar
ter dekking
geg mag
^ worden
P
steld^ die niet goedgekeurd
is door de Alg.
g g
Keuringscommissie
voor
per Jjaar minP.,P. dat Pe
g
stens 75 000ld.
g beschikbaar moet wordengesteld voorpremies,
Rijk een hengstb
P
^ dat het Rijk
veulende
ot (te Bergen-op-Zoom)zal ex loiPP
teeren en dat alle keuringskosten
ten laste van
g
het Rijk
Rijk komen. — De Ned. veestapel
Pe telde oop
31 Dec. 1913: 334 445aarden
(tegen
g 301645
P
0P31 Dec. 1901).
KaapP de Goede Hoop,
Paarl
P,
^ Ppl. in de prov.
P
ten N.O. van KaaP stad in de Drakenstein;
11 000 inw.
bergen
b
Paascheiland(Waihoe of Rap anoei Chil.
eil. in den Gr. Oceaan het meest 0. eil. van
Ooeanië vulkanisch; 118 K.M 2., 228 inw. —
P. werd op
99e
P het Paasehfeest in 1722 door Roggeveen ontdekt, in 1888 door Chili in beziteg
nomen.
„voorbijvoorbijPaaschfeest
, Het (Hebr.pesach,
p
der voorn. ter
feesten der Joden,
gaan"),>
herinnering aan het voorbijgaan
van den engel
Jg
^
des doods aan de deuren der Israëlieten en aan
werd oorspr.
hun uittocht uit Egypte; hetP
gevierd door het eten van het Paaschlam met
het bloed waarvan de deurPosten werden besPrenkeld, en van ongezuurd
brood met bittere
^
kruiden. Dit laatste wordt noggg
gedaan. Daar
plaats had op
de opstanding
van JezusP
P het Isr.
P ^
P. werd het ook een Christ. feest, ter herdenking daarvan. Door de Kerkvergadering
g
g te
Nicea (325) werd het P.esteld
opPden eersten
g
vol nde
op
o de lenteZondag
^ na de volle maan, volgende
nachtevenin
g^ • het valt dus steeds tusschen 22
Mrt. en 25 Apr.
P
Pabianizy
y (Poolsch Pabianice stad in het
Poolscheouv.
Petrokow,> ten Z.W. van Lodz;>
g
27 000 inw.
Pachuca, hoofdsi. van den Mex. staat Hidalgo,
g > ten N.O. van de stad Mexico, opP2446 M.
boven de zee;> 39 000 inw. • zilvermijnen.
Zie Dikhuidi9en.
Pachydermen.
y
Pacificatie van Gent, overeenkomst in 1576
te Gent gesloten tusschen de N. en de Z. Nederlanden^ door toedoen van Pprins Willem van
beloofden
Oran^ 'e. De N. en de Z. gewesten
g
elkaar onderl. vriendschap
P en hulp
P om de SP.
soldaten te verdrij
J ven. De Pplakaten en ordonnantiën tegen
g
b de ketterijJ zouden overal geschorst
blij
g der Staten-GeneJ ven tot de latere beslissing
raal. Holland en Zeeland zouden zich' onthou-
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den iets tegen de R.-Kath. Kerk te doen,
verbeurd verklaardeoederen
zouden zooveel
g
mogelijk
teruggegeven worden gevangenen
uit
g Jworden,
gevan g
gewisseld;• de Prins werd erkend als stadhouder
van Holland en Zeeland, enz. De Unie van
Atrecht (6 Jan. 1579) en de Unie van Utrecht
(23 Jan. 1579) deden de P. v. G. te niet.
Pacific(Ocean), E . naam voor den Grooten Oceaan of Stille Zuidzee.
Pacifiesp oorwe
en van den Atlant. tot den
9^
Gr. Oceaan loopende
spoorwegen door Amerika;
Pe
in N.-Amerika (52 768 K.M. 6roe
g Pe14 : 1)
Union-P.-S. (12 366 K.M. • 2) Southern- en
Central-P.-S. (10 423 K.M.); 3) Atchison-ToP eca en Santa Fé-s met den Atlantic- and
P.-S. (8901 K.M.); 4) Northern-P.-S. (7171
K.M.); 5) Great-Northernspoorw.
(4624 K.M.);
Po
6 Canada-P.-S. (9283 K.M.); aanlegg der beide
eerste lijnen
1862-69. In Mexico de TehuanteJ
in Z.-Amerika
Pecs
P oorwe
g . De Pacificli'nen
J
bijv.
tusschen Valparaiso
en Buenos-Aires)
P
J
heeten Trans-Andes-spoorwegen.
Pacificstaten, de W. staten van de Ver.
Staten, aan de kust van den Grooten Oceaan.
Pactolus heette in de Oudheid een kleine
riv. in L diii (W.-kust van Kl.-Azië),die beroemd was om haaroudhoudend
zand; de P.
g
stroomde langs Sardes en viel ten N. van deze
stad in den Hermus.
Sumatra's
Padang,
g ^ hoofdP1. van het gouvern.
g
W.-kust (res. Padangsche Benedenlanden),aan
de riv. P., 20 min. sporens ten N. van den
Emmahaven (z. a.),^
inw. (1789 Europ.);
P;
veel handel.
in de res. Pad. BoPadan
9^ plaats
P
g -Pandan
1
venlanden (W.-kust van Sumatra),800 M. boven
de zee,
^ ten N. van Padang
g en . met die stad
door een spoorweg
P ^ verbonden; 1907 inw. (207
EuroP . .
Padang
Pa
9 Sidempoean,
^ afd. van de res. Tapap
noelie van hetouvern.
Sumatra's W.-kust; de
g
hoof pd I. P.S.,
S. ten Z.O. van Siboga,
g^ 17 611
g.
.
(84
Europ.).
, wijk
Paddin
g ton
J van Londen ten N. van
Hyde
Park , 143 000 inw.
Y
stad in het Pr. reg.-distr. Minden
Paderborn,^Minden,
in derov.
P Westfalen, aan de Pader, 30
> 000
inw.; dom 11e-13e eeuw). Het Bisdom P.
in 795 door Karel den Grootegesticht, werd in
1803 geseculariseerd en kwam aan Pruisen.
naz
pianist,,g
geb. 18 Nov. 1859
Paderewski,^19
,P
in Kur Ylówka Podolië ,g eeft sinds 1887 met
buitengewoon succes concerten, vooral in Amerika; werd in 1908 directeur van het conservatorium te Warschau.
Juan de,
1484
1484,
Padilla,
g
^
^SP. volksheld,^ geb.
voerde in den opstand
der Castill. steden hun
P
leger
leer aan;^ in den slag
^bij
JVillalar (23 Apr.
P
1521 gevangen
genomen,^ daarna terechtgesteld.
g g
g
g
— Zijn
f weduwe, Maria Pacheco, zette de verdelig^
i van Toledo voort en behield de citadel
t. in 1531 in Portugal.
tot 10 Febr. 1522;
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Beiden worden in de Sp.Ppoëzie
verheerlijkt.
verheerlijkt
Po
van Mohammed. vor t (Perz.),)
sten) inz. van den sultan van Turkije.
Turkije
strengg Mohammed. secce in de Padangsehe Bovenlanden, werden in 1832 aan het
Ned.ez
onderworpen,
in 1833 0 P Pen)
g ^
nieuw op
F en werden eerst in 1838 voorgoed
g
onderwor
. 1837 hun laatste
Pe ng nadat in A^
sterkte, Bondjol
genomen
rep^ was genomen.
d 1door onze troepen
Padua, It. Padova, het oude Patavium, hoofdstad der It. p rov. P.(2141 K.M 2.^ 519 000 inw. )
ten W. van Venetië )96 000 inw. ; dom (omstr.
1550) Sint Antoniuskerk 1231-1475 in 1749
vernieuwd,
en ^graf van den heiligen
) reliquieën
q
g
Antonius en nog vele andere oude kerken,
monumenten, musea, enz. ; hoo eschool (in 1222
plangesticht); • bibliotheek,
oudste
l^
) sterrenwacht,
g
tentuin (1545); technische-, landbouw- en kunstnijverheidscholen.
— P. was onder de Romeinen
J
een voornamerovineiestad
) werd in 452 door
P
Attila verwoest
) kwam in de 13e eeuw aan
Ezzelino da Romans, was daarna zelfstandig tot
1406, van 1406-1797 aan Venetië, ) vervolgens
g
met onderbrekingen
(1805-14) tot 1866 aan
g
Oostenrijk.
Oostenrijk. stad in den staat Kentucky in het
0. der Ver. Staten, aan de Ohio )19 000 inw.
Padus, in de Oudheid naam der Po.
Paeonius,! Gr. beeldhouwer uit de 5 eeeuw v.
Chr. uit Mende in Thracië, ) vervaardigde
het
g
in 1875 te Olympia opgedolven,
o dolven erggverminkte
marmeren beeld van Nike godin der zegepraal).
Paetus,
! Caecina. Zie op
P Arria.
pres. van Venezuela,)g
geb.
Paz, José
, Antonio,
P
13 Juni 1790 te Aragua,
nam deel aan den
g
onafhankelijkheidsoorlog
onafhankeli'kheidsoorlo van 1830-35 en 1839
43res.
1846-47 dictator, in 1861 weer
)
P van
pres. met dictatoriale macht,) moest in 1863 afP
treden gest. 6 Mei 1873 te New-York • hij
schreef een Autobio rafia" (1867).
Salerno Z.O.
Pagani,
Pa ani stad in de It. prov.
P
van Napels),15 000
inw. ; zijdeteelt,
)
) katoenJ
weverij.
Paganini, Nicolo, It. vioolvirtuoos, geb. 27
Oct. 1782 te Genua,) behaalde opP concertreizen
Italië,Duitschland^Engeland
in Italië
Frankrijk en En eland
buitengewoon
succes;g,gest. 27 Mei 1840 te Nizza.
^
es
Pagasae,
9
! in de Oudheid een Gr. stad in Thsalië aan den Pagasaeus Sinus(Golf van Volo),)
tegenw. Volo z. a.).
Ind. Bhagavati,
„heilighuis"),
Pagoden
, d. i. heili
9
g
in Europa
benaming
P gebruikelijke
^
J
g voor de vrijJ
staande tempels
in Indië en China (zie de plaat
PeP
Chineesche Kunst); naar de daarin opgestelde
Pg
afgodsbeelden ook de wanstaltige, meest uit
China afkomstige beeldjes met
kop
geli'ken
abewe
J
P
en handen.
Pahan
9! een der Geconfedereerde Maleische
Staten onder Eng.
^ protectoraat,
P
, aan de 0.-kust
van het schiereil. Malakka,r 36 000 K.M2.) 118 000
inw.; tinproductie.
P
von,
Pahien! Peter Ludwig,
, Russ. staatsJ , graaf
g

man^^geb. 28 Apr.
zer Paul min. P 1745,, onder keizer
res.
tot stand,)
) bracht in 1801 de paleisrevolutie
Pa
waarbij
J deze vorst vermoord werd;)geat. 25 Febr.
1826 te Mitau.
Paignton,
havenP 1. in Devonshire, aan de Z.g
kust van Engeland, 11 000 inw.; badplaats.
Pailleron, Eduard Fr. tooneelschri'ver,
geb.
17 Sept.
P 1834 te Parijs,
P 1899
J^ waar hijJ 20 Apr.
stierf • vanaf 1888 lid van de Academie, vooral
bekend door zijn stuk: Le monde di l'on
s'ennuie" (1881).
Paine, Thomas, Eng. schrijver, geb. 29 Jan.
1737 te Thetford(Norfolk),werkte van 1774
—90 in N.-Amerika voor de onafhankelijkheid
J
der koloniën,
in 1791 in)^The rights
) verdedigde
g
g
of man" de Fr. revolutie,
) ging
g om naar Parijs,
J^ was
van 1792-95 lid van de Nationale Conventie;
ging
b
^ in 1802 naar Amerika terug
ug^gest. 8 Juni
1809 te New-York.
Pairs (Fr., Eng. Peers, van het Lat. pares,
d. i.eli'ken
in
g J
^ de Middeleeuwen de opP den
Germ.rondsi
rechtsgelijkhei van alle
^ der rechtsgelijkheid
g
J mannen berustende benamin
g der door het
leenstelsel tot een erfelijken
aan P
J'ken beroepsstand
eengesloten in den wapenhandel
geoefende
Peg
) die alleen door een rechtbank
g rondbezitters
van hunsgelijken
veroordeeld mochten worden.
gJ
Daaruit ontwikkelde zich in Engeland
een hooge
b
rijksadel
(peerage),die lan
langzamerhand
een
g Je
g
regelde deelname
aan het staatsleven verkreeg
g
(zetel in het Huis der Lords). In Frankrijk
J
ging
in de oude,) vaak vernieuwde,
bijn
^ ten slotte bijna
beteekeniseworden
^ airie in de Revolt
lutie onder. Lodewijk
Lodewijk X V III schiep
P naar Eng.
g
model een nieuwe,
Kamer der P. verLodewijk
1 s be^jk Philip
noemde P. voor het leven. Door de Febr.-revolutie (1848) werd de Kamer der P. oPg
eheven
en in 1852 door den Senaat vervangen.
In
g
Duitschland was de ongelijkheid
van bezit en
^ J
invloedzoogroot,
zooroot dat een eigenlijke
Pairie er
g J
zich niet ontwikkelde.
Paketvaart-Maatschappij,
! oP 1
pp l! De Koninklijke,
gericht
4 Sept.
15 mill. gld.,
P 1888,)kapitaal
g
P
g ) ge vestigd
in
b te Amsterdam,) bedient de paketvaart
P
Ned.-O.-Indië ingevolge contracten met het
Gouvernement en legt
g zich toe opPpassagiersP ^
vervoer en vrachtvaart in den Ind. Archipel,
Pe)
waar haar vloot 48 verschillendeere
g gelde diensten onderhoudt tusschen 270 havens. Tevens
onderhoudt zij
dienst oop
J een maandeli'kschen
J
Siam(Bangkok)n
een opPAustralië. In 1913
g
bezat zij
met een bgezamenl.
J 85 stoomschepen
F
inhoud van 140 215 ton bruto, terwij
terwijl j 7 schevan totaal 22
ton bruto in aanbouw had.
Pakhol Peihai, havenst. in de Chin. prov.
P
Kwang toen
g) aan de Golf van Tonking^20 000
Chin. inw. ; in 1876 voor den vreemden handel
opengesteld.
Pew
Paladijn.
1 Zie Palatinus.
Paiaeo
! de wetenschap
9ra
phie
P der verschillende schriftsoorten in de Oudheid en de Midin de

ee ' de erfelijke
airie
^P

•
^

zij

000
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daleeuwen door middel waarvan de oude handoverblijfsele worden
schriften eneschreven
overblijfselen
g
•
J
Palaeolo
en de heerschers uit het laatste
9,
rij
a.
keizersgeslacht in het
Byzantijnsche
rijk (z. a.).
Y
J
en
ie de leer van de planten
P
9)
dieren van vroegere
tijdperken,
^ g
g geologische
JP
steunt opP de gevonden
fossiele overblijfselen
overblijfsele der
g
etref acten en let vooral op
organismen
p
^
P de
lagen en formaties,
) waarin deze voorkomen,,
daarom van groote waarde voor de geologie,
maar ook voor de leer van de afstammin bg der
organismen. De P. der lanten hy to-P. palaeohytolo
^ ie houdt zich bezig
g met de ten deele
overblijfsele van
uitstekend bewaardebleven
overblijfselen
^
planten;
overblijfselen
zij
zijn deels
^ deze overblijfselen
a
P
) deels verkiezeld enz. of slechts als
afdrukken) steenkernen enz. bewaard. De P. der
houdt zich
alaeo-zoólo ie
zoo-P.
dieren
overblijfselen
overblijfsele van diebezig met de gevonden
g
(schalen, beenderen, afdrukken, verkalkte
•
verkiezelde e. a. overblijfselen).
J
Palaeozoïsche of p rimaire formaties, de tusleiformatie oerleiformaschen de kristallijnen
J
figg. 8
liggende formaties. (Zie fi
tic en het trias liggende
J Aardkunde.)
te Parijs,
Palais-Royal,
J^ door Richelieu
P
Y a paleis
gebouwd en aan Lodewijk XIII vermaakt, later
Orléans tot een
in het bezit van heteslacht
g
complex
van winkels,
g
) café's enz. ver) tuinen,
bouwd • in 1852 tot staatsdomein o eëischt • nu
zetel van den Staatsraad, de Rekenkamer, enz.
Palamedes, zoon van A'au lias uit Euboea, een
der Gr. helden voor Tro Jje ) opP valsche aanklacht
van Odysseus als schuldig aan geheime verstandgesteenigd;
houdinget
Priamusg
^^ wordt gehoug
den voor den uitvinder van het dobbelsP)
el van
maat en weegschaal,
van de vuurtorens, enz. —
g
Vondel's treurspel
Pe )^,,P." slaat opP de terecchtstelling
b van Oldenbarneveldt.
Pahlan^ ur, Pahlump
Palanpoer
^ ur
, hoofdst.
p
van het rijk P.(20 719 K.M2 . 467 000 inw.),in
het Eng.-Ind.
presidentschap
P Bombay
Y (Z.-div.,)
P
Goedsjraat).
ong.
J
g 28 000 inw.
Palaoe-eilanden Sp.
g Pelew-ilses,
P Palaos, Eng.
ook TV .-Carolinengenoemd, tot Micronesië behoorenderoe
g) dicht
g Pvan 26 heuvelachtige,
K.M2.,
beroeide
eil. ten 0. der Philippijnen,
g
begroeide
PPJ
)446 K.M2.
3200 meest Maleische inw. ; voorn. eil. Babeldzoeab. Gezond klimaat, vruchtbare bodem,
groote rijkdom
aan visch triPan
iJ
g)zeekreeften )
^
De P. werden in 1899 door
b
P hosPhaatlagen.
in 1914
Spanj
b
P J e aan Duitschland overgedaan,
door Japan
Pa bezet.
Palati'nsche
berg
9 Palatinus mons), een der
J
zeven heuvelen van Rome, in de oudste tijden
Palatium agenoemd, Pplaats van de eerste nederzetting
),• nieuwe
q
a der Romeinen Roma quadrata);
prachtige
paleizen werden daaropP^
gebouwd door
P
aP
de Flavii Se 1ptimi s Severus e. a.;) daardoor
palazzo, D. Pfaltz,,^
paleis) de
werd P alatium(It.P
techn. naam voor de resid. van het keizerl. hof.
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biblioPalatina,^ de beroemde Heidelbergsche
8
theek) in 1623 voor het grootste
deel naar Rome
g
in het Vatikaan bgebracht
) in 1816 ten deele
teruggekomen.
^g
ieder
Palatinus,^ oorspr.
P
) die tot het Palatium
(zie op
berg)
^
9 behoort; in de MidP Palati'nsche
deleeuwen ^aladi^ n een aanzienlijke
aanzienlijke des rijks
J
s
de Paltsin de naaste omgeving
g)
^ g des konings,
raaf
;
;
in
Hongarije
tot
1853
de
opperste
hoogPPe
gg J
^
waard'
laatsvervanJ ) P
^heidsbekleeder des rijks,
ger des kon' gs.
Palaver(van het Port. p alavra = taal),
)P lechtie
^
^ onderhandelingg met Afrik. inboorlingen.
in
een der Philippijnen
Palawan Paragoea,
9
PPJ
het N.W. der Soeloe-zee,) bergachtig
^ (tot 2085
g
M. en vruchtbaar, met Doemaran 12 152 K.M 2. )
50 000 Maleische inw.) • havenpl
haven 1. Taitai.
SY Acreïde^ stad op
P
P Sicilië,) prov.
racuse 15 000 inw.; in 664 v. Chr. gesticht.
in>
het 0. van Sumatra,
Palembang,
796 354 inw. w.o.
139 128 K.M 2,) met DjJ
zij
678 Europ.
P en 9248 Chineezen;^ de inlanders zijn
Maleiers, die uiterlijk
weinig van de
J weinig
Javanen verschillen; in het W. is P. ber g achtig;
^7
in het Z.O. vele meren; voorn. riv. de Toesi of
riv. van P.; de resid. levert rijst,
J) tabak,) koffie,
katoen,) kapok
en hout; mijnbouwproducten: ePo)P
troleum goud, steenkool, bruinkool, enz. —
Sedert 1818 Ned. — De hoo
f dst. P. op
P de
beide oevers der Moesi) 60 985 inw. w.o. 372
Europ.
Chineezen; veel handel en niP en 7304 Chineezen;
J'
verheid.
S .pprov. P.(8434
Palencia,
) hoofdst. der F
N.
K.M2. 196 000 inw.) in Oud-Castilië),)
van Vallodolid,) 16 000 inw. )• wol-industrie;) eerste
Sp.
P hoogeschool (1209-39, naar Salamanca
verplaatst).
Palermo, hoofdst. der It. p rov. P.(5047
K.M2. 795 000 inw.; N.-kust van Sicilië),aan
Oosterde Golf
inw.
Of van P. 341
) in half
schen trantebouwd
bezit
vele oude en fraaie
)
g
paleizen en kerken, o. a. een dom (aan de H.
ewiJ d ) de oudste doelen van 1169-85
Rosalie g
)ggraven van keizer Hendrik VII en
g ebouwd
Frederik 11
, wereldlijke
gebouwen ten deele
J
uit den tijd
J der Noormannen,) o. a. het Palazzo
Reale met sterrenwacht en de Capella
Palatina
P
beroemde slotkapel),het
paleis van den aartsP
(in 1779 gesticht);
bisschoF enz. •) hoogeschool
g
b
nat. bibliotheek,
) nat. museum;) industrie (ijzerJ
iJ ) machines,
) marmeren platen);
g) belangP
ggieterijen,
rijke
handel;) nieuwe haven aan den voet van
J
den Monte Pellegrino.
Pellerino.
In de omgeving
g
gde Monte
g
Pellegrino
Pellegrino met de ggrot der H. Rosalie en Villa
Belmonte. — P. het Panormus der Ouden) door
de Phoeniciërs gesticht, later Carthaagsch, na
254 v. Chr. aan Rome, van 535-830 n. Chr.
zanti' nsch ) van 830-1072 in het bezit der
B YJ
Arabieren;• in 1072 door de Noormannen veroverd • bloeiende residentiestad onder den Hoopstand
stand
tegen
te gen de
henstau
f Frederik II; in 1282 o
Fr. overheersehing
b Siciliaansche Vesper); onder
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de Sp.
g
P heerschappij
PPJ zetel der onderkoningen;
27 Mei 1860 door Garibaldi ingenomen.
g
Kanaán of het
Palestina(in den Bijbel
J
Beloofde
Z. van SYrië het Jordaande
fLand),
^
g
^ bied met de in het W. daaraan grenzende
kuststreek ten tijd
tijde van Jezus verdeeld in de
Judea,> Samaria
> Galilea W. van den
P
Jordaan) en Perea (0. van den Jordaan),in
geschilderd,
• Bijbel
^l e ,
g
J als een welvarend land esc
onmiddellij onder
nu ontvolkt; het sedert 1873 onmiddellijk
• regeering
Pe staande moetes^
g te Konstantinopel
sariflik El-Koedl (Jeruzalem) en aangrenzende
g
deelen der wilajets Beiroet
en S rië omvattend,,
Y
25 000 K.M2., 1 mill. inw. Over de oudeeg
schiedenis zie Israël en Joden. — Na 70 n.
Chr. werd P. eenrov.
van het Rom. rijk
P
J en
koninkrij Jeruis sedert 636,^ den duur van het koninkrijk
(1099-1187) niet medegeteld, onder Mohammed. heerschappij.
PPJ
Palestrina, Giovanni Pierlui
, ook Il
9 i da,
Prenestino en Praenestinus g enoemd ^deggrootste
It. kerk-componist,
Poggeb. in 1526 (volgens Haberl; volgens anderen in 1514) te Palestrina in
derov.
gest. 2 Febr. 1594 te Rome;
P Rome, ^g
g. Rom. school, hervormer en zuihoofd der z.
en in holle contraveraar der in het wereldlijke
)
J vervallen kerkmuziek • schreef
Punctische kunstjes
MarPapae
missen (waarvan vooral de»Missa Pa
P
celli" beroemd is),motetten e. a. kerkmuziek.
Pal9 hat stad in het distr. Malabar van het
Eng.-Ind.
residentsch.
Madras
g
> 44 000 inw. >
P
middelpunt
van handel.
P
jon ere tak van een zustertaal van
Pali, een jon
het Sanskriet, waarschijnlijk
waarschijnlij
uit het W. van
; in het P. zijn
J de heilige boeken der Z.
Boeddhisten geschreven.
Pa - li - kao Pa-li-khiau ,Pplaats in het N. van
China aan de straat van Tsjen-tsjeoe
naar PeChina,
J
J
king;
^ der
P 1860 de overwinning
^^ hier 21 Sept.
Franschen en Engelschen onder Cousin-Montauban g raaf van Palikao) op
P de Chineezen.
Turkij de Gr. of Alban.
Palikaren,^ vroeger in Turkije
a.);
• ookeli'k
gJ aan Armatolen(z. a.
nu zooveel als dappere,
jonge
Jg
PPe ^]
g krijgers.
Palimpsest Gr. of Codex ,liescri tul Lat.),
handschrift op
P reeds eenmaal beschreven, daarna
weer af ^
wasschee of afgewreven
perkament.
P
^
Met behulp
^ middelen is soms
P van scheikundige
het oude, uitgewischte schrift nog leesbaar te
maken. In de Middeleeuwsche kloosters werden,
wegens de duurte
van het perkament,> vaak oude,>
P
zeldzameeschriften
, waarvan men de waarde
g
niet kende,^ uit gewischt en het schoongemaakte
g
vel opnieuw
beschreven met soms onbelangrijke
J
P
dip gen.
Paling.
9 Zie Aal.
Palin 9enesis ^ wedergeboorte,
Patin
Palingenesie
g
g
weder opleving
P
g uit het vergane; in theol. zin
deels de opstanding
P
g der dooden (de R.-Kath.
verstaan dit van het einde der wereld),deels
de apokatastasis
(de „herstelling
herstellip aller dingen",
g s
P
Handelingen 3 : 21, d. i. de stichting van het

ookzedelijke
de zedelijke wedergeboorte
des
Godsrijk);
g
menschen. In de ontwikkelingsgeschiedenis is P.
het weder verschijnen
van eigenschappen der
J
voorouders bij
g
J hun nakomelingen.
o roer dat Zondag,
Palingoproer,oproer,
^> 25, en
Maandag
had te Amster^ 26 Juli 1886 plaats
P
dam aanleiding
g ertoe was het verbod door de
politie van het z.g.gpalingtrekken,
een wreed
P
P g
volksvermaak, waarbij
eenP
paling
g aan eengeJ
spannen
touw vastgebonden wordt en een prijs
P
PJ
toegekend aan wien het dier daaraf rukt. Toen
delitie
dit spel verbood aan bewoners der
PoP
Lindendwarsstraten ontstond er verzet tegen
Lindendwarsstraten,
g
delitie
dat snel toenam, zoodat
de 50 a 60
r
Po^
agenten
tellende politiemacht
voor den regen
Po
g
g
ugvan steenen en anderero'ectielen
moest terugtrekken. Den volgenden dag werd de orde hersteld door de militaire macht, doch ten koste
van 21 dooden en tientallenewonden
aan de
g
zijde
P
Jjde der oproerlingen.
gen. De socialistische propaPP a
o
^ heeft zeker invloed gehad
g anda dier dagen
g op
de uitbreiding van het verzet.
Palkstraat, het N. deel van de zeestraat tusug
schen Voor-Indië en Ceylon;
^door de Adamsbrug
z. a.) gescheiden
van de Golf van Manaar.
g
Palladium(Gr. Palladion in de Gr. m hologie het heilige
g beeld van Pallas Athene (zie
was en
Minerva^ dat uit den hemel gevallen
g
aPde burcht te Troje
Troj werd bewaard; het maakte
stad onneembaar,
doch werd door Odysseus
y
^
In fig.
en .Diomedes heimelijk
g zin
J weggeroofd.
gg
is P. ieder voor heilig gehouden
voorwerp,
P,
^
waaraan beschermende kracht wordt toegeschreven.
graaf van Culemborg,
Pallant,, Floris van,
,g
9 geb.
g
in 1537 te Brussel}opgevoed
aan het Hof der
Pg
Karel
V,
gunsteling
van
Maria, g
landvoogdes
g
g
ging
vriend van Willem van Oranje,
7, g
g in 1566 tot
de Hervorming over, onderteekende het smeekb Alva's komst uit,
schrift der Edelen, week bij
waarop
verbeurd verklaard werzijn goederen
Pzijn
g
en
den >• was de eerste, die de vijandelijkheden
Alva begon,
g van het kasteel
g ^ door de verovering
Witthem aan de Geul; na den dood van Willem
hij
van Oranje
^ koos hij
Le tester
de zijde
van Leycester
J
te Culemborg,
g^
Set.
P 1598.
Pallice, La, de van
1883-90 voor 20 mill.
fr. aangelegde zeehaven bij
J La Rochelle.
bij de oude
Pallium,J
Romeinen een ruim
overkleed voor mannen, naar Gr. model;
in de Kath. Kerk een
witte wollen band met
zes daarineweven
g
zwart-zijden
kruisjes
J:
J
1056. Pallium.
wordt als een ring
om
de schouders gelegd, Naar een oude teekening.

J
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terwijl
afhangt.
g
J over rug
^ en borst een gedeelte
^
Het is een teeken vanrooie
waardigheid
en
g
^
uitgebreide
rechtsmacht en wordt verleend aan
g
patriarchen,
atriarchen primaten
P
en aartsbisschoppen,
PP somtijds,
ti
P
J^aan een bisschop.
g eerbewijs,
J ^ als buitengew.
Pall-malt(van It. p alla = bal,
^ en ma9 lio =
kolf),in Eng.g steden naam van straten, waar
werd.
vroeger het malies pel
vroeger
g P
P (kolfspel)
Pegespeeld
Palm, Johannes Henrieus van der, Ned. letterkundi
geb. 17 Juli 1763 te Rotterdam,^ in
g e^^
1785redikant
te Maartensdijk,
P
J^ vluchtte in
1787 voor de Prinsgezinde
partij,
g
P J^ werd in 1796
hoogleeraar te Leiden, in 1799 agent van de
Nationale Opvoeding,ijverde
ijverde voor het lager
^
onderwijs van 1807-15 opnieuw
hoogleeraar
te
onderwijs,
g
P
Leiden van 1807-15 en van 1822-36 hofpreLeiden,
P
diker. Hij
J liet tal van werken na, ^meerendeels
gebied.
op
theologisch
P theologisch
^
Palma. 1) Het meest N.W. der SP. Canariache Eil.,> 715 K.M2.> 42 000 inw. • bergachtig
g
g
Hoofdpl1. Santa Cruz
(Pico de la Cruz 2356 M.). Hoofd
la P.(7000 inw.. — 2) Hoofdst. der Sp.
P
prov.
der Balearen op
P het eil. Mallorca,^ aan
P
de Baai van P. 68 000 inw. — 3) P. of P. di
stad in het
h'
e Z. van Sicilië, ten 0.
Montechiaro,
eta
van Girgenti,
> 14 000 inw. •> amandelteelt.
g
Palmas, ps vooreb.
g in Afrika, ^25 M. hoogg
schiereil. tusschen de PeperPe en de Ivoorkust.
Palmas Las,
a, hoofdst. van het Sp. eil. Gran
Canaria, 64 000 inw.; vestingwerken in 1898
versterkt.
Palmen Palmae ^Pplantenfamilie in de tromet meest
^
Fische luchtstreken
^ houtgewassen
onvertakten zuilvormigen
stam, aan het einde waarvan derooie
lasggeg
steelde veervormige (veder-P.), of waaiervormige
(waaier-P.) bladeren in
dichte bundels staan; de
meestal kleine bloemen
zin,
J min of meer door
een lederachtige of houtachtige scheede ingeslotusschen de
ten, zijdelings
bladerenlaatst
• de
^P
vruchten zijn
^
J bes-vormig
of steenvruchten, meestal
met vezeligulsel.
Omstr.
g
1000 soorten (waarvan
alleen de dwer
9 -P. in 1057. Dwergpalm.
EuroP^
a leveren door hun
stammen, bladeren, vezels, jonge spruiten, vruchsa de belangrijkste levensbemerg
ten,
ben
sap
hoeften der bewoners van de trop.
Pgewesten.
g
De belangrijkste
soorten zijn:
de dadel-,
^ de
J
g J
kokos-, de s - de olie-, de rotang-, de Mauritius- de areka-, de Palm ra- de was-, de
wi'
J n-, de suiker- en de ivoor-P. Aan de P.
verwant is de Pisang
9 of Banaan(z. a.). Zie
en Kokosook de afb. bij Areka,^ .Dadelpalm
p
palm.
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een inzond. voor de Egypt.
Palmenkapiteel,
^
gYP
p
bouwkunst karakteristieke bekroningan
de zuil, nag
bootsin
g van het bladerdak
van een dadelpalm.
P
vroeger
Palmer-archipel,
p ^
g
Palmerland, een archipel
P in
het Z.-poolgebied, in 1821
door den Am. kaP itein Palmer g ezien • de Gerlache
(1897-99) toonde aan dat
1058.
het een archipel
was.
Palmenkapiteel.
PeP
Palmerston Port Darwin,
hoofdP 1. en haven van het N.-territorium van
Z.-Australië aan de Port-Darwin-baai, ten Z.
van Melville-eil. •^P
parelvisscherij.
J
Palmerston .Henry John Temple, viscount,
Eng.
geb. 20 Oct. 1784 te Broadlands
g staatsmanr^
(Hampshire),eerst Tory,
Whig,
Y^
g^
1830-41 en 184$-51 min. van buitenl. zaken,
bevorderaar der liberale denkbeelden op
P het
vasteland; Dec. 1852 staatssecretaris van binnenl.
zaken, van Febr. 1855—Febr. 1858 en weder
• gest. 18 Oct.
vanaf Juni 1859 min.-President ^b
1865 op
P Brocket-Hall.
Palmerston North, stad op
P het N. eil. van
Nieuw-Zeeland, 10 000 inw.
Reggio
Palmi,^ stad in de It. prov.
P
g di Calabrie ten N.O. van Messina opPhet vasteland,
14 000 inw.
Zie
Palmvarens.
Cycadeeén en nevenstaande afb.
Palm y ra, in de Oost.
talen Thadmor, oude
stad in een oase van
de Syrische
Ywoestijn.
J
ten N.O. van Damascus, waar Odenathus
II omstr. 260 n. Chr.
het Bi'k van P,Palmy rene stichtte,^ dat
onder zijn
zij vrouw en
1059. Palmvaren.
Zenobia
door keizer Aurelianus in 273 veroverd werd, de hoofdstad werd
na een oPstand verwoest. Justinianus bouwde
haar lateredeelteli'k
^
P
g
J weer o P. De prachtige
zij door Wood en
ruïnen (nu nog
g Toedmoer) zijn
onderzocht.
Zondag
Palmzonde(Lat. dies palmarum),
p
g
^
voor Paschen
7 bgedenkda
g van den intocht van
Jezus in Jeruzalem; in de Kath. Kerk de dag
en de uitderalm
rocessie
enpalmwijding,
P
P
deelins
takjes
takjes palm
aan de kerkP
ti van gewijde
^ J
gangers.
Bari delle
Palo del Colle,^ stad in de It. prov.
P
Pu lie in het Z.O. van Italië, ^13 000 inw.
Puglie,
Huelva
Palos de la Frontera, stad in derov.
P
in het Z.W. van SPan
e niet ver van den
J^
mond der Tinto in de Golf van Cadiz 1600 inw.;
van hier vertrok Columbus 3 Aug. 1492.

^
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zuela),vooral de landstreek in Argentinië van
Cordoba tot Patagonië en van den Atl. Oceaan
tot de Cordillera's, meest rasvlakten
deels
g
steppen; rijk
rijk aan rundvee,^paarden
en schapen;
P
P
bewoond door bgaucho's.
Pamp ero, drog e^ hevige
g W.-wind die van de
Arge
ntini naar de 0.-kuststreken
Pam
Pa's van Argentinië

1060. Palts in den Ran
J biJ Caub.
Palts of keizerspalts(Lat. palatium,paleis),
rijkverstrooid liggende
de in het oude D. rijk
keigg
zerli'ke
Jburchten, waar de keizers tot het in
stand houden der openbare
orde bij afwisselin
afwisselingg
AeJ
vertoefden.
Palts twee tot 1620 bijJ
behoorende D.
staten. De Opperof Beiersche P. was een
pp
hertogdom met
Amber tot hoofdst.; het
g
^ besloegg
het grootste
grootste deel van het reg.-distr.
reg.-distr.
Opper-P.
PP
— De Beneden- of Rijn-P.
P. aan den Rijn),
1
!,
aan beide zijden
van den RijnJ versnipperd,
J
PP
besloeg ong.
g 8000 K.M2 .,^ had Heidelberg
g tot
hoofdst. De e' enl. of Keur -P. was een onderdeel ervan. Zie ook op
P Beieren.
reentsch.
g
(68 408 inw.
Pamekasan, afd. en regentsch
168 Europ.
van de
P en 699 Chineezen)
,
resid. Madoera; de hoofdst. P. 8 442 inw. w.o.
164
P. en 668 Chinezen); door een stoomEuro
tram verbonden met Bangkalan
en Soemenep.
P
g
, stad in het dep.
Ariègge in het Z.
Pamiers
P Ariè
Frankri k aan de
Ariège ten N. van Foix,,
a
10 000 inw.; wol- en katoenindustrie.
Pamir, Dak der wereld, kern van het Aziat.
bergstelsel,
in Centr.-Azië, hoogland
met een
g
g
hoogte van 3600 M.
M.,82 000 K.M 2. f
bgemidd hoogte
waterscheidingusschen
Amoe-(darja)
ar
g
J a en Jkand^ bestaat uit vele plateau's
en steppen
P
PP
amirs . P. werd, als behoorende tot het vroegere khanaat Kokan, in 1893 door de Russen
bezet;
bezet; in 1895 werd,
de vereenigin
vereenigingg met
Rusland, de rivier Pandsj
J als W.- en Z.-grens
g
van Rusland vastgesteld. Het aan Rusland (gebied Ferganá)
gekomen
deel beslaat ongeveer
^
g
g
40 000 K.M2 . het overige
^ behoort tot Eng.-Indië.
g
Pampa, Gobernación de la, Ar enti'nsch territorium ten W. derrov.
P Buenos Aires, 145 907
K.M2.> 61
rijk aan meren;^ hoofd
inw.; rijk
1.
hoofdpl.
Rosa de Toa
Y, ten Z.W. van Buenos Aires.
Pampa
9^ meer in de Z.-Am. re Publ.
p Aullagas,
Bolivia, 3700 M. boven de zee, 110 K.M. lang,
30-45 K.M. breed.
Pamp a's, vlakten (ong. = de llano's in Vene-

Pam
h lië in de Oudheid landstreek aan de
pY
Z.-kust van Kl.-Azië, tusschen Cilicië in het 0.
en Lycië
in het W. aan de Golf van P. (Golf
Y
van Adalia van de Middell. Zee.
Pamplona,
p
P
^ versterkte hoofdst. der SP. prov.
Navarra vesting
Y
g aan den Z.-voet der Pyreneeën en aan de Arag 29
> 000 inw. ;> kathedraal
met koning
ggraven • textiel-> leer- en was-ind.
Pamp us, ondiepte vóór het Y in de Zuiderzee, tegenw.
fort,
metter beOranjesluizen
veiligingder Oranjesluizen.
zoon van Hermes, de
Gr.od
g der herders en der
kudden, uitvinder der herdersfluits Yrinx ^ met boks
P ooten sik en horens ; werd vooral in Arcadië vereerd ; als
reizige
joeg
boschgod
b
J ghijJ den reiziger
schrik aan vandaar:
g
panische schrik of paniek,
plotselinge, onverklaarbare ontPg
1061. Pan.
steltenis.
Panama,
g van, ook
^ Landengte
Isthmus van Darië de landengte
b ^ die Centr.P zijn
zij smalst
N.- en Z.-Amerika verbindt, op
K.M. breed, waarover de Panamaspoorweg
p
Colon—Panama 76 K.M. lang, in 1850-56
t. — De re
aangelegd)
republiek
ubliek P. of Ist h mo
^ loopt.
b
tot 1903 een depart.
van de
P
re ubl. Columbia, 87 480 K.M 2.,
republ
ong. 400 000 inw. oerbewoners behooren tot de Chibchataalgroep, ong
on . 25 000 van
bloed, overigens Mestiezen). Staatsregeling
b g van 14
Febr. 1904, in hoofdzaak overeenkomend met die van de
1062. WaPen der Vereen. Staten; landskleuren
rep.
P Panama. blauw-wit-rood. Munteenheid
is de balboa = Am. dollar.
President is sedert 1912 Belisario Porraz. —
De hoofdst. P., aan de Golf van P. 30 000 inw.
Panamahoeden, Chilihoeden of (naar hun uita uithoeden zeer duurzame
voerplaats)
Guayq
P
hoeden, uites
bladnerven van CarludoP
g leten
gevlochten.
vicaalmata
p
^

Panamakanaal, in 1879 ontworpen,
Panamakanaal
Pe ^ door de
landengte
landengte van Panama loopend
Pe kanaal, in 1881
door een op
grond van een door de Lessens te
P^
laag
raming^ ontstane naamlooze ven^ geschatte
g
nootscha
P begonnen;
a
> in 1889 is dit,> na een uitg
1400 mill.van
fr. en de uitvoering
gaf van
g. een derde van het werk, tengevolge van
on
staking
PPJ blijven
^ van betaling
g der maatschappij,
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steken. Dit bankroet bgaf weer aanleiding
g tot
waarbij 210 Fr.
het beruchte Panama-roves
Panama-proces, waarbij
den zich te hebbeschuldigd werden
verdragg der
ben laten omkooPen. Eerst door het verdra
Ver. St. van Am. met de rep.
P Panama van
18 Nov. 1903 werd de uitvoering
g van het kaHaal en wel als .luizenkanaal verzekerd. 10
zij kabinet
Wilson van uit zijn
Oct. 1913 lietres.
P
dij van Gamboa
een electr.eleidin
^
bg den dijk
spring
ringen
^ ten gevolge
b waarvan het water uit het
meer Gatoen in de Culebra-doorsteek binnendrongn
de verbinding
^ tusschen de beide
g
Oceanen tot stand bgebracht werd. 15 Aug.1914
werd het P. voor de scheepvaart
geopend
en
P
gP
voer de stoomboot Aucon van de Panama-

Pandecten, hoofdbestanddeel van het Corpus
7juris civilis,
^ verzameling
g uit de oude Rom.
schrijvers,
op
rechtsgeleerde
P bevel van JustiJ
b
uzianus door 17 rechtsgeleerden vervaardigd
b en
16 Dec. 533 uitgegeven.
instelling
Pandelingschap,
g
Y
p ^ een Polynesische
welke een
in den 0.-Ind. archiP^
el volgens
^
schuldeischer zijn
schuldenaar zoo lang
g voor
J
zij schuld afbetaald
zich kan laten werken tot zijn
Deandeli
kan zich door het betalen van
P ^
vrij maken en
tijde weer vrij
zijn
J schuld ten allen tijde
is bevoegd tot rechtshandelingen. Echter ontaardt in sommige
g streken het P. tot een soort
van slavernij
J reden waarom het in Ned.-O.Indië tegengegaan wordt. In 1872 werd het in

1063. Tracé van het Panamakanaal.

^

Stoomvaart- en Spoorwegkanaal-Mij. in 8 à 9
uur van Oceaan tot Oceaan. — 27 Set.
P 1914
voer het eerste Ned. stoomschip
A door het P.:
de , ^ J. B. August
Kessler" van de Kon. Ned.
bg
Petroleum-Mij.
J Van 15 Aug.
g 1914 tot 30 Juni
1915asseerden
1088 schepen
P
P met 3 843 000 ton
netto-inhoud het kanaal en in dit eerste fiscale
jaar bedroeg
P
g het batig
^ saldo der exploitatie
ong.
^ 6 mill. gld. — Echter hadden nadien telkens nog
nog aardschuivingen
plaats,
P
^ inz. bij
a
J de
Culebra-doorsteek, die dessa
Pa bge stremden en
nog
opruimingswerken
noodig
g maa kg reusachtige
^
P
^
ten. — Aan den bouw van het P. blijft
f verbonden de naam van den Am. kolonel Goethals,
die de werkzaamheid met taaie energie
a leidde.
vergadering
Panamerikaansch Congres,
9 ^
^
g van
vertegenwoordigers
van alle Am. Staten te
g
b
Washin^ton (Oct. 1889—Apr.
P 1890),te Mexico
Oct. 1901—Febr. 1902),te Rio de Janeiro
(Juli en Aug. 1906) en te Buenos Aires (in
1910) ter bespreking
e
g eener nauwere economiache enlitieke
aaneensluiting.
Po
g
12 560 K.M2. >
Panay,
Pana een der Philippijnen,
PPJ
hoofd 1. Ilo-Ilo.
744 000 inw.; hoofdpl
Zie Alvleeschklier.
Pancsova, stad in het Hong. comitaat Toronmonding in den
tal, aan de Temes bijJ haar monding
inw. ; zijdeDonau (N. O. van Belgrado),21000J
en stijfselindustrie.
Hier overwonnen 30 Juli
J
Oostenrijker de Turken.
1739 de Oostenrijkers

^ behalve in de
ggeheel Ned.-O.-Indië verboden,
landen met eigen
g
^ bestuur. De reeds ingeschreven
Op
0
andelingen werden echter niet vrijgesteld.
pandelingen
Jg
noa maar in de
Java bestaat het P. alleen nog
Vorstenlanden.
Pandharp oer stad in het + ng .-Ind. PresidentZ.O. van de stad Bombay,
scha Bombay,
Y,
Y^
32 000 inw. • beroemde W is j noe-temP el.
Pandoeren,^gewapende knechten der edellieden in Kroatië en Slavonië; in de 17e en 18e
behoorend, uit Z.gb
eeuw tot het Oostenr. leer
Hongarije
g> voetvolk, dat berucht was
^ J afkomstig,
aan discipline.
discs
wegens
zijnJ gemis
wegens
P li.
g
^ volgen
volgens de
Pandora Gr. > ^?Ri'kbedeelde"
J
,sae
a de eerste vrouw^ door He haestus uit
water en aardeemaakt
, door de oden
met alle
g
g
zij toorn
bevalligheden
begiftigd, door Zeus in zijn
g
den roof van het vuur door Prometheus
tot onheil der menschen naar de aardeezong
den met een doos, waarin alle kwalen waren
bracht
(doos van Pandora).
opgesloten
Pg
die haar,
haar teneschenke
aan Epimetheus,
g
p
zij broeder Prometheus,
tegen
den raad van zijn
ag
J zich behield. Toen P^imetheus P.'s doos
oPende, vers Preidden zich alle ellenden over de
aarde. Daar hij
J haar echter weer snel sloot,
bleef de Hoop
g in achter;
P er nog
Zie Pendsjaab.
Pandsjaab.
1
^
Panem et circenses. Zie Circensische spelen.
heiligdom
heiligdom van Zeus PanPanhellenion,

J
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hellenius, d. i. van den door alle Grieken vereerden Zeus, op
waarbij de Panhellenia
g ) waarbij
P Aegina,
gevierd werden. — P. heet ook de in 1828
ingestelde
Gr. staatsraad.
g
Panhellenisme het streven om alle Gr. stammen tot één nationaal rijk
g
J te vereenigen.
Pan-Islamisme het streven der Mohammedanen naar staatkundige eenheid onder één souvereinen vorst(imam). Aan dit streven ligt niet
uitsluitend eenlitieke
^
Po)maar ook een godsd.
gegrond op
gedachte
edachte ten ggrondslag;
P de
b) het isgg
orthodoxe rechtsleer der Mohammedanen.
in Gelderland,) aan het PanPannerden,
) gem.
g
nerdensch kanaal nabij
g
) 1236 inw. )
J de D.grens,
P. de Pannerdensehe Waard,)
omvat het dorpP.,
de Kijfwaard
en Lobberden.
1
Pannerdensch kanaal. Zie Rijn.
rov. tusschen den Donau
prov.
Pannonië,
Hongarije
en de Alpen,
g
Pe ) het tegenw.
^ J ten Z. van
den Donau, Slavonië,
) de N. strook van Bosnië,)
Kroatië en Drain ) de 0. streken van Stiermargenoemd
ken en Neder-Oostenrijk omvattend,)g
naar de Illyr.
Y Pannoniërs. Zij
J werden in 35 en
34) daarna van 12-9 v. Chr. door de Romeinen
van
onderworpen,
P
Pe ) maar eerst na een opstand
aan het Rom.rijk
rj ver6-9 n. Chr. voorgoed
b
bonden.
Pansfluit, Syrinx, de herdersfluit der Ouden,
eenige
rietjes
^ met was aan elkaar gekleefde
J
g
die
een diatonische
van verschillenderootte
g
)
tonenreeksaven.
g
Panslavisme! het streven der Slavische volksstammen naar eenheid in kultuur-ontwikkeling
wetenscha
^ en literarisch P. de idee en
ppeli'k
het streven, all e Slav. volken onder het bewind
rij te
van Rusland tot éénroot
Slavisch rijk
g
P.).
en (politiek
p
g
Pa p taleon^ De B,^ een der z.g.
b 14 Noodhelpers,
J
) onder Maximianus(305) ;• lijfP ) martelaar,
der physici.
arts van dien keizer;
PY
) depatroon
P
Pantheïsme,
Pantheïsme n aam van die wijsg
b leerstelJ eerige
sela) welke de identiteit van God met het heelal
van het P.
aannemen. Pantheist, aanhanger
g
Pantheon(Gr.)) het hoog heilig e" )een omstr.
en aan
27 v. Chr. door M. A
9 ri
^agebouwde
g
tempel
ewi'de
Mars en Venus g
P te Rome,
) sedert
J
607 een Christ. kerk(Sta Maria ad Martyres,
Y)
haar vorm Sta Maria Rotonda). — Het
wegens
g
van
Soufflot
P. te Parijs, in 1764 naar plannen
beg onnen
) oorsP r. de kerk der II. Genoveva is
1830-51,
slijk ook van 1791-1804 en van 1830-51
gJ
sedert 1885 wederom een eeretempel
Pe met de
g raven van beroemde Franschen.
Pantserkruiser. Zie Oorlogsschepen.
Pantserschip.
p Zie Oorlogsschepen.
Pantin, N.O. voorst. van Parijs
J) 36 000 inw.
Paoemotoe-eil. Zie Toeamotoe-eil.
geb. in
Paoli,^ Pasquale CorsikaanschPpatriot,)g
op Corsika,
1726 te Moro
) leidde den o P ^liaP
stand der Corsikanen teen
g de Genueezen vanaf
1755 metoed
gevolg
g g) moest echter in 1769
g
voor de Franschen wijken;
J ) in 1789 ter ^geroe -

hij vanaf 1793 Corsica
ors
van FrankPen) trachtte hij
rijk
onafhankelijk
te maken stelde het onder
J)
Eng.
bescherming, bevorderde in 1794 de lan^ beschermin

1064. Pantheon te Parijs.
J

ding
P )g eraakte later in twist
^ van Eng.
g troepen
met hen, beaf
bega
g zich in 1795 naar Londen en
in de nabijheid
van die stad,
) 5 Febr.
J
1807.

Paolo Veronese, e' enl. Paolo Caliari Venet.
schilder,
^ in 1528 te Verona,
) geb.
P
? bgest. 19 Apr.
1588 te Venetië ;• schilderde het Venet. leven
vooral in kleurenrike
voorstellingen
vangastg
J
gen in
muurschilderinge
malen;
en muurschilderin
) ook plafondP
van den Doe
P
g en in de bibliotheek
van San Marco te Venetië.
Papa,
p , stad in het comitaat VeszP rin in het
W. van Hongarije
^ J (bij
J het N. deel van het
Plattenmeer ) 20 000 inw.
der Vogels,
Pap a9 aaien(Psittaci),^
g ) met
krachtigen, sterk gekromden boven-, korten,
rechten ondersnavel, dikke,
tong,
) bewegelijke
gJ
g)
troepen
levend
klim ten inP
paren in groote
klimpooten,
g
P
in de tropische
landen
der
Oude
en
Nieuwe
P
zijn geWereld ; leven van vruchten en zaden,)zijn
makkelijk
) enz. BeP
) leeren spreken,
J te temmen,
halve de P. behooren ertoe : de Kakatoe's Cacatuidae die lichter van kleur zijn en een
opzetbare
kuif hebben,) en de Parkieten PsittaP
colaassering
.
p
Pap antla) stad in den staat Veracruz in het
pico,
0. van Mexico,
) aan den weg
^ naar Tam P
)
10 000 inw.) • met oud-Mexic. teocalli's PYra midevorm'
^ e tempelgebouwen); vanilleteelt.
df Slaapbolgewassen,P lanten
Papaveraceeën
p
somnimet melksap
p
P en fraaie bloemen. Papaver
wordt in vele variëteiten aan^
f erum (slaapbol)
JP doosgekweekt en verbouwd. Uit de onrijpe
vruchten worden geneesmiddelen bereid; uit die
(z. a.).(Zie fig.
van witte P. het opium
^
g 1065
oP de volgende Pag
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Papekop,
gem. in Z.-Holland,^ aan de spoorp
p^ ^
Poor
lijn
431 i.
li
nw.
J Rotterdam—Utrecht,
Pa endrecht gem.
in Z.-Holland, aan de
Merwede en de Noord
tel^
nover Dordrecht,
4352 inw.
Pap hla9 onië
^ in de
Oudheid een landstreek aan de N.-kust
van Kl.-Azië tusschen
BithY nië in het W.
en Pontus in het 0.,
aan de Zwarte Zee;
de bewoners Pa p hla9 onea waren van Syr.
Yr
stam, goede
ruiters
l;
hielen
Troje
Troje tegen
g
P
de Grieken, werden
tijdelijk
door Croesus
J
en Cg rus onderworpen. In de le eeuw
1065. Papaver.
voegden
de Romeinen
P
g
P. bijJ' hun prov.
.G
aP
latië^ later was het een afz. Rom. prov.
P
papyros, de papyrusplant),
Pap ier(van Gr. ?mop,!
in water bezonken enedroo
g
^de dunne stof uit
vezels van lompen,
> stroo enz.;> dikkere
Pe > hout,
platen heetenP
karton. De lompen,
het hoof
e
fd
materiaal der P.-fabricage, worden gesorteerd,
gesneden, door koken met kalk-, soda- of
en dan in verschillende
potaschloog
taschloog gezuiverd,
g
machines(hollanders) tot losse vezels verdeeld.
Daarna komt de noodige
^ harsli'm
J en kleurstof
er bi'^.
a ierfabricage worden de
J Bij
J de hand PP
vellen een voor een uit de meta
PP gevulde
bakesche
t door middel van een z.g.g vorm,
g
P
een met vlechtwerk bespannen g
raam. Het nog
natte vel wordt op
^^^ op het vel
P vilt gelegd,
komt nog een stuk vilt, dan weer een vel, enz.
— In de P.-fabrieken geschieden deze bewerking en machinaal en wordt het P. in lange
^
banen vervaardigd.
De P.-stof wordt in den
g
en daarna in de
hollander maalbak gemalen
g
roerkui gebracht. Ze passeert
roerkuip
een knoopenP
.
zeefran 9^
er vloeit daarna op
P het schuddende zee
hoeveelheid water
doek waardoor derootste
g
drukt hier het watermerk
afloopt
9
A (de égoutteur
er in),wordt door den koctsrol uitgeperst,
gelegd
wordt daarna op
P
g en passeert
P een n atviltg
twee natpersen • wordt vervolgens over een aangeleid en verlaat deze voltal heete cylinders
g
g
komen droog;
PP
g ^ ten slotte wordt de papierbaan
e lansd
tusschen de walsen van den kalander ^g
en daarna opgerold
(of stukgesneden). — Het
P^
dkoo
P. wordt vervaardigd van cellulose
g
8^
Pere
Oorlogg ontstond
z. a.). Gedurende den Grooten Oorlo
tengevolge van uitvoerverboden voor hout en
cellulose uit de oorlogvoerende
landen en ten
g
bemoeilijkingg van den P.-uitvoer
slotte ook door bemoeilijkin
(inz. uit Duitsehland in ons land groote duurte
en schaarschte van P. daar in ons land slechts
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één firma(Van Gelder Zonen) zelf cellulose
vervaardigde.
In Mei 1916 waren voor sommige
g
^
P.-soorten derijzen
reeds gestegen
tot het
b g
PJ
drievoudige van vóór den oorlog.
drievoudige
g . — De uitvinding van het P. wordt aan de Chineezen
toegeschreven, die reeds in de 3e eeuw v. Chr.
ging
P. uit hennep
g in de
P maakten. Van hen b
7e eeuw n. Chr. de kunst om P. te maken
over op
P de Japanners,
P
^ later opP de Arabieren,
die in Klein-Azië, N.-Afrika, Sicilië en Spanje
P^
z.g. P.-huizen bouwden,
z.g.
g
^ maar de kunst geheim
hielden. Eerst door de Kruistochten kwam zijJ
naar het W.; in Duitschland omstr. 1190, in
Frankrijk
J omstr. 1250. De eerste D. P.-molen
verrees te Ravensburg
g en
^ in 1290. In België
Nederland werd de P.-fabricatie in 1686 door
Fr. emigranten,
in de meeste andere Europ.
P
g
gin der 17e eeuw ingelanden eerst in het be
begin
voerd. De uitvinding
g
g der P.-machine geschiedde
tegen het einde der 18e eeuw.
Papier
máché
^ dikke massa uit oud papier
PP
p
met toevoeging van
lijm, stijfsel,
gips, krijt,
^gP^
J,
J^
J
zwaarspaat
of klei,^ in vormen geperst,
ge P
^ dangeP
o droogel gevernist,
^^geverfd en voor doozen,, PP
g
Fens modellen enz. gebruikt.
Pain Dénis, Fr. natuurkundige, geb. 22 Aug.
1647 te Blois,^ van 1687-1707 hoogleeraar
te
g
Marbur gest. in 1710, uitvinder van den Painiaanschen
een toestel om met waterdamp
pot,
P
aar te koken, en
van hooge
spijzen
^spanning
P ^gaa
stoomwerktuig om een boot met een roeirad
voort te bewegen.
n
Zie Nieuw-Guinea.
Papoea.
p
voor de N.-W.-kust van
Paoea-eilanden
p
Nw.-Guineaele
g ^en tot de residentie Ternate
behoorende eil, samen 8566 K.M2.
Pap oea's, bewoners van Melanesië, de Molukken en Nw.-Guinea; de Melanesiërs in ruimeren zin met inbegri P
der niet-Mal. oerbevolking van den Mal. archiP^
el b.v. de Alfoeren
en Negritos, volgens H.
Wa9 ner omstr.. 1900 te
zamen 2 à 3 mill. zielen • in en eren zin de
zuivere P. inz. nog in
Nw.-Guinea en Nw.Pommeren. De P. hebben een donkerbruine
tot zwarte huidskleur,
1066. Papoea.
fijn gekroesd,
dicht haar,
>
sterken baardgroei,
^ diepP
inedrukten
neusruim,
tig
i^ vooruitstekend voorhoofdsbeen.
graaf von,
Gottfried Heinrich,
Pappenheim
, g
^
D. keizerlijk
in den Dertigjar.
g
gJ
J ruiter-generaal
Oorlogb. ^
29 Mei 1594 te Pappenheim
aan
Oorlog,
PP
de Altmiihl, commandant van een kurassiersregiment
(Pappenheimers),
^
p^
^bij
J
J Liftzen doodelijk
ewond gest.
17 Nov. 1632 te Leipzig.
gewond,
P g.
g
(Papyrusplant), een 2
Papyrus
antiquarum
q
pY
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moerassen in Afrika en opF Sicilië
á 3 M. hoog,
g^
c rg
ras waarvan het harde weefsel
groeiend
groeiend
YPe
der armdikke halmen, in
en kruisereepen
Pe gesneden
g
li s over
elkaar geperst,,
gP
in de Oudheid alsa
PPier
werdebruikt;
^de stengels
g
g
ook voor vlechtwerk. Talrijke
handschriften op
P P.
J
a. pa ^Jy rusrollen werden
bij
b vooral
Pg
J de opgravingen
in Egypte
zelfs
gYP gevonden,
g
uit de 18e eeuw v. Chr.
Het zijn meest oorkonden
over het bestuur en het
leven in Egypte uit den
tijd
J der Ptolomaeën en uit
den Rom. keizersti'd
J^ vooral
' over godsdienst
godsdienst en bie
Jg
ZiZij
zijn
loof dier tijden.
J
echter ook van belang
ggebleken voor de Gr. litteratuur geschiedenis.
PaPYruszuil een in de
t. bouwkunst voorkoEgypt.
mende zuil metegt
g YleerdeaPrus
PYlintvormen.
P
Para, Z.-Am. rivier. Zie
Paraace.
Para, officiëel Bel k ?,
1067.
hoofdsi. van den staat P.
of Gran P.
GráoP.,
P. Jonge
^ Ppapyrusloten.
PY
1 149 712 K.M2. 568 000
inw. in het N.O. van Brazilië),aan de Rio P.,
het aestuarium van de Tocantins, 100 000 inw.
Parabool, in de meetkunde een kegeisnede
die ontstaat, wanneer de mantel van een kegel
z. a.) door een vlakesneden
wordt, dat eveng
Het Ppunt, dat het
wijdi
^ J
J g is met dekkegelzijde.
kegels
gels ligt,
g^ heet de
dichtst bij
P des ke
J den top
top
plaats
gP
F van de P. ZijJ is ook de meetkundige
van alleunten
P
^ die oop
gelijke
afstanden liggen
^g
J
van eengegeven
rechte
g^
lij
lijn
.l (richtlijn) en een gegeven vastPpunt, het brandlij door
-p
^ unt. De rechte lijn
toppunt
en brandpunt
heet
P
PP
de as. (Fig. 1068, a as,
1068. Parabool.
b P unt van de P. even ver
verwijderd
van de richtlijn
J
J
d en van het brandpunt
f, m top.)
P De beide
P
van het toppunt
uit loopende
beenen van den
P
PP
P. zijn
^ In de natuurkunde komt de P.
J oneindig.
voor als werplijn
PJ en in de sterrenkunde als
looP baan der planeten.
P
- us
Paracelsus
Paracelsus, P hilipp
, Aureolus P. Theophrasgenaamd Bombastus, D.
tus von Ilohemheim, g
geb. 17 Dec.
scheikundige
ige en theosoof,^g
arts scheikund
arts,
gest. 23
1493 te Maria-EinsiedelnZwits. ,g
zijngeg beroemd door zijn
Sept.
P 1541 te Salzbur ^^
lukkig
e genezingen,
^
g ^ verdienstelijk door het in-

voeren der scheikunde in de apotheken,
iemand
Po
van veelzijdige
g
J^ kennis,^ doch wiens geschriften
Zij aanhanzeer moeilijk
J verstaanbaar waren. Zijn
ers heetten Paracelsisten.
Paradijs
t (Gr. woord, uit het oud-Perz. afark"; in den Gr. Bijbel
komstig),eigenlijk „park";
J
naam van den Hof
van Eden", ade woonplaats
1^
P
der eerste menschen, later ook voor de verbli'fJ
P laats der zalfgen. P. heette ook de voorhal der
boetelinen
g in de oud-Christ. kerken.
boetelinge
(Paradiscidae), vogelfamilie
behoorende tot dezelfderoe
g P als de Kraaien,
de mannetjes
gekleurde,^ metaalmannetjes met prachtig
P
gg
achtiga^glanzende Pronkveeren ^• de wijfjes
JJ effen

1069. Paradijsvogel.
J g
gekleurde vogels,
(bruin ofrijs
g ^ met langen,
^
gJ gekleurde
g snavel; bewonen Nw.rechten of zwak bgeboen
b
Guinea de Papoea-eil.,
N.-Australië
en
de
MoP
lukken.
Paraffine, een mengsel van vaste koolwaterstoffen komt voor inetroleum
ozokeriet en
P
bi' droge
bitume, ontstaat bij
g destillatie van bitumineus leigesteente, turf, bruinkool en hout,
wordt door gefractionneerde destillatie als een
olie afgescheiden
uit ruwe petroleum
en bruinP
g
koolteer • deze ruwe olie wordt dan gezuiverd
en door kristallisatie bij)lage
verg temperatuur
Fe
deeld in P. -olie(voor smeerolie, enz.),en P.schubben. Deze laatste worden sterkePerst,
g
met benzine gewasschen
en ontkleurd. P. is een
a
harde, vaste klinkende, kleur- en reuklooze
massa, S. G. 0,9, smelt tusschen 27 0 en 600
(zachte P. met smeltP unt tot 1500 ; harde P.
Zi' dient voor de kaarmet hooger smeltpunt). Zij
senfabrikage als smeermiddel voor machines,
voor het bereiden vanarfumerie
van P.P
voor was en bijiJ vele scheig
P aPier,
^ als surrogaat
kundige bewerkingen.
van de Pa'riv.
(r.) zijriv.
Paraguay, voornaamste
J
in den Brazil.
raná ontspr.
P bijJ
staat Mato Grosso op
g ^isgrootenP 305 M. hoogte,
deels bevaarbaar, 2600 K.M. langondt
uit
g,
boven Corrientes; stroomgebied 1 148 000 K.M2.,
zijriv.
(1.) Sao Louren^>
o (r.) Jauru, Pilcomayo
Y
J
en Rio Bermejo.
J
republiek in het midden van Z.Paraguay, P
begren
grensd door de Paraná f
Amerika in het Z. be
sd
Amerika,
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a

716 000 inw. waarbij 50 000 In253 100 K.M2. >waarbij
dianep
hoog er en oneffener dan in
het 0. hooger
,
het W. ; sub-tropisch,
klimaat. VoortP
^ gezond
^
breng celen : thee,
> tabak,> hout, > sinaasappels.
PP
Landbouw nog
nogprimitief
P
;^
belangrijker
is de veeteelt.
gJ
Hoofdst. Asuncion. Grondwet van 18 Nov. 1870.
Naast den voor 4J jaargekozenresident
een SeP
naai van 13 leden en een
Kamer van Afgevaardi g den van 26 leden. P. is
verdeeld in 24 districten.
Leger
a 1520 man (zonder
1070. Wapen
de artill.). Het budget beP
van Paraguay.
droeg voor 1911/12 in uitgaaf omstr. 1 milt peso's
^
P
goud
goud (rijksdaalders)
J
en 32 ^7 mill. peso's
papier
Pe
PP
(11 F
peso PP
papier = ong.
^ f0,20). — Geschiedenis.
P. door de Spanjaarden
ontdekt en vanaf 1535
PJ
g ekoloniseerd stond van 1608-1768 onder het
beheer der Jezuïeten, die hier een theocratie
stichtten; na hun verdrijving
J ^ kwam het weer
aan Spanje
S koP
P J en was in 1811 de eersteSp.
lonie die zich onafhankelijk
J k verklaarde. Van
1814-40 was P. onder de dictatuur van Francia
geheel afgesloten; onder het presidentschapvan
Carlos Antonio Lo
p e.^(1844-62) in 1852 als
onafhankelijk
erkend door Argentinië
en in
g
J
1858 voor den handel geopend. Francisco Solano Lopez,president van 1862-70, voerde vanaf
1864 een verbitterden strijd
teen
g Brazilië
J
Argentinië en Uruguay,die eerst eindigde,
Argentinië
g ^ nabij' de Aguidabanigui
1 Mrt. 1870
dat Lopez
a
^
waoesneuveld.
Sinds 15 Aug.
g 1912 is Ed.
^
gen van
dage
Scheerei• P resident. In de eerste da
1915 had er een be gin van revolutieplaats,
,
die echter snel onderdrukt werd.
ParahY ba, twee rivieren in Brazilië. De Z. P.
(Rio P. do Sul) ontspr.
P in den staat Sao Paulo
in de Serra do Mar, is 950 K.M. lang,mondt
in den staat Rio de Janeiro in den Atl. Oceaan
uit. — De N. P.(Rio P. do Norte) ontspr.
P bi'J
Teixeira in den staat P., is 370 K.M. lang
a,
mondt uit bij
J de stad P.
N. kuststaat van Brazilië, > 74 731
Parahyba,
Y
K.11I 2 . 520 000 inw. ; hoofdst. P. aan de N. P.,
ten N. van Pernambuco, 29 000 inw.
richting, waarverschil in richtiris,
Parallaxis,
onder men hetzelfde voorwerp
P vanuit verschillendeunten
ziet. De 7p arallactische hoek is van
P
landmeetkunde en sterrenkunde,
gewicht voor
,
om n.l. den afstand van een veraflig
altend voorwerpe
be alen
bijv.
P
P
}
J den afstand van een
hemellichaam tot de aarde.
Parallelogram, een vierhoek, waarvan de teende zijden
twee aan twee evenwijdig
iJ
^genoverlig^
gelijkheid der tegenoverliggende
zijn,
alt
a
J ^ waaruit gelijkheid
zijden en hoeken
volgt. — P. van krachten,
,
meetkunstig hulpmiddel,
P
^ waarbijJj de som rein
sultante van twee gelijktijdig
P
a J J ^ in een punt
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verschillende richtingen werkende krachten
(componenten), waarvan richting
grootte
g en groott
twee aan het ges
aangeg even punt
P
ge
brachte rechte lijnen
J
wordt uitgedrukt,
g
^ ^e van
lijk
diagogo- 1071. Parallelogram
J is aan de dia
^°
naal van het uit die krachten ^ p ende
q
twee lijnen
ag econstru- beide componenten,
P
^ r
J
eerde P.
de resultante.
Paramaribo, hoofdst.
van Ned. Guayana,
aan de Suriname,> 26 K.M.
Y
boven haar uitmondinga in den Atl. Oceaan;
34 949 inw. De haven is voor schepen
tot 6 M.
P
diepgang
die gap
ten allen tijde
tijde te bereiken,^ voor
springvloed. Ze
dt beogrootere alleen bijJword
door de forten Zeelandia en NieuwAmsterdam en wordtere
aange
daa door
g ageld aangedaan
Ned.,
^ en Fr. stoomschepen.
Eng.
P Uitvoerart.
zijn
^ cacao,1 suiker,> rum,> melasse. P. werd
a
J goud,
in 1652 6gesticht door lord Parham.
Paraná riv. in Z.-Amerika, vormt met de
Paraguay
n Y en de Uruguay
^ Y de La Plato ontstaat
p ba. De Rio
uit de Rio Grande en de Parana
Paranahyba
onts Pr. aan de Serra da Manti weira
q
(ten W. van Rio de Janeiro),stroomt als P.
door Brazilië en vormt de grens tusschen Brazilië en Paraguay,
Y^ verderop tusschen Paraguay
gY
en Argentinië stroomt dan naar het Z. door Argentinië en mondt met vele armen in het aestuarium der La Plata uit. ZijJ is 3560 K.M.lang.
na
Paraná kuststaat van Brazilië, 175 000 K.M2.
406 000 inw.; door de P. besp roeide vruchtbare hoogvlakte
(200-1000 M. hoog).
g
g Hoofdst.
Curitiba.
j
Bajoda
del P., hoofdst. van
Paraná. vroeger
g
de Ar ent.rov.
Entre Rios,^ aan de P. N.W.
P
van Buenos Aires),30 000 inw.; van 1853-60
bondshoofdstad.
Parcae of Parcen. Zie Schik9odinnen.
ten
Parchim,
a stad in Mecklenburg-Schwerin,
g
inw. •geZ.O. van de stad Schwerin, 11
boortel.
P van von Moltke.
van een Bretonsche
sage, die,>
Parcival, held
aa
>
in verband agebracht met de Graalsa
^^e in de
oud-Fr. taal, inz. door Chrétien de Troyes, op
de meestrootsche
wijze
wijze in het midd.-Hoog^
^
duitschoëtisch
behandeld is door Wolfram von
P
Escli.enbach en door Richard Wa g ner verwerkt
tot een Biihnenf
estsPiel".
»
en kleuParelmoer,
^ door glans
g
^ de binnenste,
rens
renspel
l uitmuntende laag
laag der schelpen
F van vele
weekdieren inz. van de echteareloester.
De
P
ggeroepen
P.-glans
wordt te voorschijn eroe en door
fijne,
gebogen
g vormijg^
^ vezels koolzure kalk.
J ^ olf
Het P. wordt verwerkt tot knooPen messenenz.
heften, inlegb
Pareloester of Parelmossel (Echte P., Avicula
oe
mar9 ariti^
f era oester met rondachtige,
^e
kie schaal, groenblauw met witte uitsteeksels,
in den Ind. en den Gr. Oceaan opPbanken
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levend op
van 6 à 30 M. Ook de oudste deel der stad, de door de Seine omsloten
P een diepte
P
Rivierp arelmossel (Margaritana
mar9ariti era , Ile de la Cite, met delitieen justitie ebou9
Po]
g
wen) de Notre-Damekerk en het ziekenhuis
Hotel-Dieu;) de r.-oever heeft rooie
groot boulevards
wandelplaatsen,
en financiëele inP
) handelsan
richtingen,
^
g , de voorn. musea en schouwburgen.
Er zijn
(w.o. de Pont Neuf,) 12 boJ 30 bruggen
99
gen,
en 328 M. lang,
van Hendrik
g)
1V) voorn. straten (samen 985 K.M.: de Rue
de Rivoli (3 K.M. Rue de St.-Honoré (4 K.M.),
Rue Montmartre,) Avenue des Champs-Elysées;
1072. Echte pareloesters.
ruim 180 overdektees
en galerijen;
136
P^
g J
leinee
^ o. a. de Place de l'Etoile, )waaropP 12
in anelstroomende bergbeken,
parels voort,) avenues stervormig
n •) de Place de la
) brengt
gP
a uitlap P
doch niet zoogroo
zooroot en niet zoo fraai.
Concorde (tusschen de Tuilerieën en de Cham
P srondachtige, meestal witte, doch ook ElY
sées
vroeger Place de la Révolution gehee) vroeger
geelachtige, enz. tot zwart toe, )als parelmoer
ten), waar Lodewijk XVI, Marie
Antoinette,
,
P
glanzende
lanzende afscheidingen
van de P
parelmoermassa Charlotte Cordayy n tusschen 1793 en 1795
^
koolzure kalk),) doorg
uitwendige toevalligg meer dan 3000 anderen werden terechtgesteld;
heden (het binnendrin gen en omkorst worden de Place Vendome Vendome-zuil met het standvan zandkorrels,
waterdiertje enz.) in beeld van Napoleon,
p
) kleine waterdiertjes
] anus
^ nabootsing der Tra'schelpen
van verscheidene schelpdieren
in 1806
Peeren
P ont- zuil te Rome,) 43 )5 M. hoog,
g) opgericht
Pg1806,
staan inz. in diea.
der echte pareloesters
(z. a.). in 1871 door de aanhangers der Commune verP
De rivier- P. ^ uit de rivier-P.-mossel,^ zijn
opgericht); de Cham
Champs
P
J meestal nield, in 1875 opnieuw
kleiner en minder kostbaar dan de Oostersche
Mars z. a.) met den Eiffeltoren (z. a.).
P. of zee -P. uit de echter P.-oesters. De P.Voorn. monumenten: ArcTriom
de P he de 1'Evisscheri'
dui- toilerootste
triomfboog
.1 wordt uitgeoefend door speciale
Pe
g
g der wereld,) 50 M.
kers) inz. in de Perzische Golf, )rondom Ceylon,
breed, 22 M. diep,
verheerlijking
P)
Y ) hoog, 45 M.)
J g
Sumatra
, eerst in 1836 voltooid) ) dubbele
) JaPan en elders in den Gr. Oceaan van Napoleon,
en aan de kusten van Mexico;
) in de P. be- standbeeld van Lafayette en Washington; Julivattende dieren vindt men meestal 8 a 10 stuks. zuilo het
Bastilleplein,
Lein met de graven
der
P Bastille
g
Hun waarde
grootte,
vorm,
kleur, strijders van Juli
1830). Ke rken : Notre-Dame,
1
b af van rootte
b
)
)
glans en helderheid. Loonend is de P.-visscheri'J aartsbisschoppelijke
kathedraal (Goth.,
g
PP J
^ in 1182
alleen doordat ook het parelmoer(z. a.)
gewijd), Sainte-Chapelle
(Goth.,
Pe
) 1242-47 )Panbruikt wordt. -- Kunstmatige
112 M. lang,
zijn meestal théonin
M.
e P. zijn
0
c 1764 begonnen,
g
^
hollelazen
kogeltjes
g
) 90 M. hoog,
^ J van dun,) wit glas,
g ) die breed,
^) 130 Corinth. zuilen;) afwisvan binnen met een bepaalde
oplossing
F
P
n P. - selend als kerk en als eeretempel
P voor beroemde
essence bestreken en daarna met was volge- P ersonen ggebruikt);
) Dame des Invalides (1693
goten
worden (was-P.); ziji Jworden vervaardigd.
de graven van Napoleon,
g
, Turenne,,
p
^
g —1706, met
te Parijs
J ) in Italië ) Boheme en in het Thiirin- Vaubaun )• 21 kerkhoven (Père Lachaise, Montger Woud.
martre ) Mont-Parnasse).
Verdere merkwaardip
ge
Parenzo, stad in Istrië aan de Adriat. Zee, 0 eb o u we n(zie ook o
P afz. art.) Louvre,) Tuiten N. van Pola, 12 000 inw.
lerieën1564 Palais
du Luxembourgg (in 1615
)
rj
han- begonnen),Palais Royal,
Paré Park^ na Makasser de belangrijkste
^J
Y) Sorbonne,) Hotel des
deleP
1. P
op de W.-kust van Celebes,) station van Invalides (in 1670 begonnen),Théátre de 1'0de Ned. Paketvaart; sinds 1824 Nederlandsch.
déon1779 , Elysée,
sée ) Palais Bourbon (nu ChamParijs
bij
P
1 (zie het frontispice
J de P )hoofdst. bre des DéP utés) Stadhuis(1872-82),Trocavan Frankrijk,
De hoogeschool is na
A Seine,) aan beide déro (1878). Onderwijs.
J) in het dep.
1
oevers der Seine) aan alle zijden
door heuvels die van Bologna
J
^ de oudste;) Ecole pratique
P q des
omringd; 26-60 M. boven den zeespiegel,
taalwetenschappen,
e
PPe )
g - hautes étudesschiedenis
^
)
midd. jaartemperatuur 10,75 0, 's zomers 18,110, natuurwetenschappen),
P
PP ^Ecole normale supérieure
's winters 3,300
C. )• 7802 H.A. Bevolking:
en
)
g in de tot opleiding
P
)
g
g van leeraren),ingenieurs13e eeuw 120 000 inw.) in 1605: 200 000 )in 1715: mijnbouwschool;
• Ecole centrale des arts et maJ
500 000, in 1856: 1 174 000, in 1861, na de ver- nufactures (techn. hoogeschool), centraal megrootinOg van het stadsgebied
b
b J 1696 000) in 1896: teorolog.
o instituut voor Frankrijk
J) sterrenwacht;
2 537 000) in 1901: 2 714 000 in 1911: 2 888 000 Institut de France (z. a. Nationale
bibliotheek
)
g 31/2
inw, (met inbegrip
31
(3 mill. dln.) 250 000 kaarten )102 000 handschr.).
a P der naaste omgeving
g
mill. inw.); de dichtst bevolkte stad van Europa
P Musea: Musée du Louvre (z. a., )schilderijenJ
(370 inw.r
H.A.. De stad is ingedeeld in 20 verzamelinget
arnava
2800 beelden),)
CPe^
g
arrondissementen) •P
op den 1.-oever der Seine het letPari sche
Lgeschiedenis),)Musée duuxem
l
oude P. met de wetenschappelijkeinstellingen,
Cernuschi (Chin.
b ) bourg (moderne kunst),)
inz. de Sorbonne
in het Quartier Latin ); het
de Cluny
Jap.
kunst),
)
P
Y (kunst),) on
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servatoire national des arts et métierskunstnijverheid
Groote
' e. a.
a.; ong.
50 sc houwburen:
^
g
g
(in 1887
Opera
1863-74^Opéra
comique
9
P
P
af
afgebrand,
^ in 1898 heropend),Théátre fran ^ais
g
(brand van 8 Mrt. 1900) e. a. De industrie
uitvoeringop
P den voortreedt door smaakvolle uitvoering
d
vertegenwoordigd
P allegebied
g;
g
g
^ rond en is op
groote fabrieken: wevetalrijke
kleine,
gg
J
^ weinig
rijen
J^ steenbakkerijen
J^ metaal- en
J^ zoudziederi'en
lederindustrie, scheePs- en wagenbouw, vervaardiging van chemicaliën, kleeding en toilet-artikelen, levensmiddelen en sieraden; boekdrukkeBij
Bi den
kunstnijverheid.
rijenen -binderijen,
J
een eersteplaats
handel n eemt deeldhandel
^
P
in verder handel in edele metalen, levensmiddelen, kleedingg en toilet-artikelen; ruim 30 000
hotels restaurants, koffiehuizen enz.; ruim
15 000 huur-auto's en rijtuigen; omnibus-, electr.
van
tram- en spoordiensten.
De vestingwerken
9
P
legerkamp der
P. dat hetrootste
versterkte leerkam
g
wereld vormt, bestaan uit de binnenste wallen,
de oudere fortenlinie en de na 1872 aangelegde
stellingen; de eerste (aangelegd van 1840-44,
36 K.M. omvang), bestonden uit 94, sinds 1897
bastions;
gedeeltelijkopgegeven
gedeeltelijk
Pg a
> 1,5-4,8 K.M.
de 24 oudere forten
daarvan verwijderd
liggen
^gg
J
en redouten (70 K.M. omtrek), niet meer aan
moderne eischee beantwoordend; de sinds 1872
op
P een afstand van 15 K.M. van P. nieuw aanbgelegde versterkingen(130 K.M. omtrek) omvatten 7 forten van den len rang
g (elk 1200
,16 van den Zen
man en 61 stukkeneschut
g
batterije
rang
g (elk 600 man en 24 stikken ^50 batterijen
redouten(elk 200 man en 6 stukken), en
vormen zoo drie verschanste legerkampen in het
N. W. en 0. — Bestuur. Aan het hoofd staat
en
prefect van politie
derefect
der Seine,^ deP
P
P
voor elk arrondissement een maire en 3 adjoints;
;
daarnevens eengemeenteraad (Conseil municiP. is
jaar
gekoz
g
P al van 80 leden^ voor 4 en.
J
de ezamende zetel van een aartsbisschop,
P^
^g
ministeries, van een Hof van Cassatie en
like
J
van een militairenouverneur.
Er zijn
zijn 13geg
d eli'kach
wavangenissen • 6 waterleidingen
^ ^
J
budget
terverbruik 582 000 M 3 .). Het jaarl.
J
g
bedraagt meer dan 300 mill. francs. — Geschiedenis. P., oorspr. bewoond door den Gallischen
stam der Parisii, was reeds in Caesars tijd een
handelsP laats van beteekenis, Lutetia Parisiorum), was van ouds, maar inz. sedert 1789,
van Frankrijk.
Frankrijk Door
het staatk. middelpunt
P
de Geslag
g
^ van P. (30 Mrt. 1814) dwongen
(31 Mrt.) en tot
alliëerden P. tot de overgave
g
den eersten Vrede van P. (30 Mei). Na den
voor
slag
van Waterloo en de schermutselingen
g
a
P. (2 en 3 Juli 1815) rukten de Gealliëerden
7 Juli voor de tweede maal P. binnen, waarop
P
30 Nov. 1815 de tweede Vrede van P. werd
gesloten. Een derde Vrede van P. (30 Mrt. 1856)
maakte een einde aan den Krim-oorlo
g . In den
Fr.-D. oorlog
^ van 1870-71 werd P. 19 Sept.
P
1870 ingesloten,
g
^ na vele afgeslagen uitvallen en
u
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na bombardement van het 0.-gedeelte,
^ 27 Dec.
g
(verovering van den Mont-Avron 29 Dec.),
later ook van het Z.- en N.-gedeelte
28 Jan.
g
1871 tot de overgave
en van 1 tot 3
gedwongen
g g
g
Mrt.edeelteli'k
g
J bezet. Daarna heerschee te P.
de Commune (z. a.) ,waaronder veleebouwen
g
o. a. de Tuilerieën) werden verwoest. Eerst in
1879 werd de zetel der regeering
b
g en der Kamers van Versailles weer naar P. verle agd. In
1878, 1889 en 1900 werden in P. wereldtentoonp
stellingen
gehouden. Tijdens
Tijdens
den o P marsch der
g g
Duitschers in Frankrij
Frankrijk in 1914 leek P. een
enblik
zeer ingevaar genomen
te worden,,
g
g
doch de slag
g aan de Marne (z. a.) maakte aan
deze bedreiging
g g een einde. 2 Sept.
P 1914 verliet
de Fr. re
regeering
Berin P. en vestigde
zich te Bor^
deaux; teen
het einde van Dec. werd de
g
Kamerzittin
Kamerzitting echter weer te P.geopend.
g Pe
Pari'sche
Bloedbruiloft. Zie Bartholomaeus1
nacht op
P Hu 9 enooten.
Parima, Sierra P.,geb. in het Z. van Venezuela en Guayana, tot 2500 M. hoog; hier heette
vroeger
El Dorado te liggen.
g het goudland
g
gg
Paris ook Alexander, zoon van den Trojaanschen koning
g Priamus en van Hecabe. Toen oop
de bruiloft van Peleus en Thetis van alleoden
g
alleen Eric (Twist) ong enoodi
gebleven,
g d wasg
wierP deze een gouden
appel
^
PP met de woorden
P. be» voor de schoonste" onder degasten.
g
sliste den strijd
Here, Athene en
J der godinnen
g
Aphrodite om dezen appel
van de
PPe tengunste
g
laatste het oordeel van P."),veroorzaakte door
de ontvoering
^
g van Helena(hem door Aphrodite
beloofd den Trojaanschen
oorlog,
Achil^
g^
les,
zelf door Philoctetes gedood.
geb. 10
Park,^ Mungo,
9, beroemd Afrikareiziger,
g ^g
t. 1771 te Fowlschiels bij
bi' Selkirk SchotSept.
land ,g eneesheer, doorvorachte van 1795-97
het Niger
in 1805 vanuit het eil.
^ ggebied
^ begon
g
GoréeSene gambië een tweede reis naar den
Soedan, bereikte den Niger en verdronk in 1806
bij Bussang (z. a.).
W.-Virgini
plaats in den staat W.-Virginië
Parkersburg,
g! P
het 0. van de Ver. Staten, aan de Ohio,
20 000 inw.
Park Range,
gs deel van het Rotsgebergte in
den N.-Am. staat Colorado.
overgenomen
beParlement,^ de uit Engeland
g
g
naming voor de volksvertegenwoordiging; in
Frankrijk
het oude Hof der Pairs, dat de
J
twisten tusschen de leden van den hoogen
g adel
beslechtte en zich later uitbreidde tot de rijksvergadering
van adel en geestelijkheid. Toen
g
^
ingesteld
werden,
de Etatsénéraux
g het
9
^ kreeg
g
't karakter van een koninkl. oppergerechtshof.
bijzonde
Naast het P. van Parijs,
J^ dat een bijzonder
staatkundig belang
g ontleende aan het feit dat
het aan de koninkl. edicten, door deze in zijn
protocol
op
P te nemen,
^ kracht van wet gaf,
P
ontstonden voor en na nog
g 14 andere P. in
derovinciën.
— Het uit de rijksvergadering
g
P
J
g
prelaten en koninkl. baandervan baronnen,P

26
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heeren ontstane Eng. P. werd in 1272 voor het
eerst zooenoemd
in 1707 met het Schotsche >
g
in 1800 met het Iersche P. vereenigd.
--In
g
Duitschland zijn
J vooral het Frankforter- (1848),
het Erfurter (1850) en het Tol-P. bekend. (Zie
Zollverein.)
in OpperParma, vroeger
PP
g
g souverein hertogdom
Italië> 6200 K.M2. werd in 1860 bijJ het koninkri'k
en verdeeld in depprov.
g
J Italië gevoegd
g
P. (3238 K.M2. 324 897 inw. en Piacenza
(beide in Emilia), terwijl het district Pontremoli bij
Massa e Carrara (Toscane)
J de prov.
P
kwam. Na de verheffing
g der steden P. en
Piacenza tot hertogdommen
in 1545 door paus
P
g
Paul III werden zij
J door het Huis Farnese
ereeerd
na het uitsterven van dit Huis kwageregeerd,
g
men ze in 1731 aan Don Carlos uit het Huis
Oostenrij
der Sp.
^ die ze in 1735 aan Oostenrijk
P Bourbons,
In 1748 kreeg
g de broer van Don Carlos
Don Philip,
. In 1802 kwamen de
^, ze terug
hertogdommen aan Frankrijk,
hertogdommen
J^ in 1814 aan de
gemalin van Nap oleon 1 Maria Louise. Na
haar dood in 1847 aan den zoon van koning
Lodewijk van Etrurië, Karel II van Bourbon,
die in 1848 werd verdreven. Zijn
J zoon Karel 111
werd in 1854 doodgestoken,
P de hertoging
^ waarop
g
weduwe voor zijn
J g en zoon Robert I
J minder'ari
het regentschap
^
P voerde. Na haar vlucht in 1859
vereenigde
P. zich met Modena en Romagna
^
g
,
tot hetouv.
Emilia dat
18 Mrt. 1860 door
g
P.,
Sardinië werdeannexeerd.
— De hoofdst. P.
g
Z. van de Po, heeft
52 000 inw.; hoogeschool
>
g
>
sinds 1512).
Alexander Farnese, hertog
Parma,
^
g van. Zie
op
P Farnese.
van. Zie op
Parma,
9
9
P Margaretha.
^ Margaretha
uit de 5e eeuw v.
, Gr. wijJg
Parmenides
eer uit Elea, het hoofd der EleatiChr. wijsg
J
wiJg
s eeri
sche School(z. a.) • van zijn
g leerJ
dicht zijn
J slechts brokstukken bewaard gebleven;
g
0P65-jar.
leeftijd bezocht hijJ Athene in 448
J leeftijd
v. Chr.
P arme n i o, vertrouweling
g en veldheer van Philip^us van Macedonië en van Alexander den
Groote; op
P bevel van den laatste in 330 n. Chr.
als bevelhebber van Ecbatana uit den wegge
g
samenzwering
ruimd opP verdenkingg van samenzwering.
ba riv. in het N.O. van Brazilië
Y^
vormt derens
tusschen de staten Maranhao en
g
bij
1040 K.M. lang,
Piauhy,
J de stad
g^
Y^
P. of San Luiz de P. 12 000 inw.; haven) in
den Atl. Oceaan uit.
an
geb. in het Gr. landParnassus,^ n u Liakoera
^ g
scha Phocis, ten>
N. van den Golf van Corinthe,
met den 2459 M. hoogen
(bij Jde Ouden
g Lykeri
Y
orakelplaat
Z.-zijde de orakel
laats DelL Y koreia ;^ aan de Z.-zijde
en de
van Apollo
^
JP
P P. was de verblijfplaats
Muzen • daarom ook, sYmbolisch voor : verzamelP laats van dichters.
Parnell, Charles Stewart, Iersch agitator, geb.
in 1846 te Avondale(Wicklow),werd in 1875
lid van het Lagerhuis en daar de leider der

voorstanders van Home Rule, die naar hem ook
Parnellisten heeren in 1879 medestichter der
Iersche Landliga,^
wegens
^ opruiing
P gvan Oct. 1881
tot Mei 1882 in deevan
enis
g ^verloor ten geg
zijnveroordeeling
vole
wegens echtbreuk
g wegen
g van zijn
1890 een deel van zijn
g • gest
est. 7 Oct.
J aanhan ^^
te Walsingham
Terrace bijJ Bri ghton.
g
in de Oudheid naam van den
Paropanisus,
P
Hindoe-koh.
ten W. van
Paros, een der Gr. Cycladen,
Y
Naxos . 209 K.M2 . 7700 inw. bergachtig (Hagios
Ilias 771 M.); hoofdst. Parikia • in de Oudheid
beroemd door zijn
marmergroeve
groeven(Parisch
J marmer
.
Parr, Catharina, koningin van Engeland, geb.
in 1509,^ werd 12 Juli 1543 de zesde gemalin
van
g
Hendrik VIII van Engeland,
huwde na Heng
driks dood met lord Seymour; gest. 7 Sept.
P 1548
te Sudely
Y Castle (Gloucester).
Linares,^ ten
Parral,
^ stad in de Chil. prov.
P
N.O. van Concepcion
, 10 000 inw.
P
Parramatta, stad in Nieuw-Zuid-Wales, aan
de riv. P. dicht bijJ Sydney,35 000 inw.
William Edward, Eng.
Parry,
Y ^^
g zeeman,
geb. 19 Dec. 1790 te Bath nam in 1818 aan
den Noordpooltocht
van kapitein
John Ross
P
P
deel leidde van 1819-27 vier belangJ
rijke N.waarbij hi'
^ waarbij
P^ lreizen
J de Lancastersont de
Barrowstraat, het Foxkanaal, de Fury- en Heklastraat enz. bevoeroPde eerste reis 1819-20
overwinterde hij
drongg in
J op
P Melville-eil. en dron
de Poolzee tot 760 N.Br. door, waarvoor hijJ
belooning van 60 000 gld.
van zijn
zijn re
regeering
eerie
g
ontving),
in 1832 naar Engeland
terug,
^
g,
g
werd in 1852 admiraal van de Blauwe Vlag;
g
g est. 8 Juli .1855 te Bad-Ems; >schreef : „Four
voyages to the North Pole".
onbewoondeeil.-groep
eil.-roe van den
Parry-eilanden,
Y
^
Arctischen archipel van
Amerika,
op 75 0 N.Br.,,
^
P
147 300 K.M2.
de
Parsen,^ bijJ de Mohammedanen Madsjoe's,
^
nakomelin
> na de ver> die,
g en der oude Perzen,
woestin
rijk der Sassaniden door de
g van het rij
in 652, aan de leer van Zoroaster,
bleven (vuuraanbidders);
het Parsisme,getrouw
g
in Indië
in Perzië slechts weinigen; talrijker
J
zijJ
(in 1911: 100 000),vooral te Bombay,
Y^
rijkdo en
als kooplieden,
P
^ bankiers enz. door rijkdom
ontwikkelingtot aanzien kwamen.
Parseval, August von, D. officier en luchtvaarder,g
geb. 5 Febr. 1861 te Frankenthal in
de Palts, van 1873-1906 in dienst, in 1906 als
majoor
gepensionneerd,
^ ontwierp
J
gP
P daarna een
„slappe" bestuurbare luchtballons
type
van gz..
YP
de Parsevals dat door het D. min. van oorlog
hoog l. voor luchtaanvaard is,
in 1911 hoogl.
scheeA vaart aan de Techn. Hoogeschool te Charlottenburg.
Vertrekkend naar
Partantour
Ia Syrie
p
Y
»
SYrië" de eerste woorden van een romance,
hdie onder de Restauratie in Frankrijk
t' k het er
kenningsteeken van Bonapartistische
gezindheid
g
P
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Cyrus,
dat men tegenw. in een grafstede,
^ die
y
g
te Murghab
ten N.O. van Persepolis
Po bewaard is
g
ebleven meent te herkennen. (Zie fig.126 : 6.)
gebleven,
Pascal, Blaise, Fr. schrijver, godgeleerde en
19
wiskundige
o^geb.
g
Juni 1623 te Clermont-Ferrand
,gest. 19
Aug. 1662
te Parijs,
J,
grondlegger van de
waarschi'nliJ'kheidsreJ
kening,ontdekker van
de oorzaken van den
z.g. Horror vacui en
van andere dingen
g van
root wetenschappelijk
groot
PP J
belang,
g^ schrijve der
brieven teen
g
de Jezuïeten ,,Les
Provinciales" (1657) en
1074. Pascal.
van de evenzeer beroemde Pensées sur
la religion" (1670).
naam van drie pausen
(zie o
Paschalis,
^
P op
Pausen). — P. II 1099-1118, werd door Henzij
drik V van Duitschland,
g zijn
^ dien hij
J tegen
Hendrik IV opgezet
had
, in 1111 in de
Pg
St. Pieterskerkevan
en genomen
en moest hem
g g
^
de investituur toestaan.
e een gePaschasius Radbertus,
^ De H eili9,
leerde Fr. monnik, geb. omstr. 786 bij Soissons,
van 844-851 abt van het klooster Corbie in
Picardië, est. omstr. 865 was de eerste, die
een boek schreefDe
» corpore
g
P et sanguine
Domini" over de eleer der etranssubstantiatie
z. a.). Ofschoon zij
zijn leer met die der Kerk
overeenstemde, gaf het door sommige
g nieuwe -doch juiste
— uitdrukkingen
g tot den
g aanleiding
J
eersten strijd
J over het Sakrament des altaars
in de Middeleeuwen (met Ratramnus en Brabanus Maurus).
zeeën te tusPas-de-Calais,^ N auw van Calais,1 zeeëngt
Frankrijk
Frankrijk en Engeland,
^
^ het smalstegedeelte van het Kanaal (z. a. daarnaarenoemd
g
het dep. P.-de-C.
P.-de-C., in het N.W. van Frankrijk,
J,
000 inw. >g
• gevormd door het
6752 K.M2.> 1
voorm.raafsch.
Artois en een gedeelte
van
g
g
Picardië ; hoofdst. Atrecht (Fr. Arras).
Fr. musicus,
Pasdeloup,
P
> ggeb. 15 Sept.
p^
1819 te Parijs;
J^ werd in 1861 dirigent
^ der ald.
door hem gestichte, beroemd geworden Concertso
ulaires" ^g
• est. 13 Aug.
g 1887 te FonPP
tainebleau.
langgesteeld
stootwapen
Partisaan,
Pe
^
gg
met breeds tweesnijdende
spits
en
Pasic(ook wel Pasjits
^ gespeld), Nikola Serv.
P
J
staatsman,
in 1846 te Zajecar; stichtte in
weerhaken aan den voet van de kling,
^ ggeb.
J
1073.
1881 de radicaleJ
maar zonder bijlvormig
P arti'; • was van 1891-92 min.J de
J
g deel als bij
Parte St. Peterspresident; van 1893-94 gezant
hellebaard.
g
tisaan. burg• in 1897 burgemeester
van Belgrado;
werd
Pasardsjik,
g
g
^
1^ Tatar P. stad in het
in 1899 wegens
veroordeeld, maar
Bulg.-O.-Roemelische district Philipg
P
^ hoogverraad
g gratie; werd in 1904 min. van buitenl.
o el ten W. van de stad Phili
o el^aan de kreeg
popel,
^g
PPP
zaken was van Dec. 1904—Mei 1905, van Mei
Maritza,> 18 000 inw. • rijstbouw.
J
Pasargadae,
g
^ tot op Darius 1 hoofdst. der 1906—Juni 1908, van Oct. 1909—Juni 1911 min.sinds Sept.
Perzen
van P resident en is dit opnieuw
P 1912.
P
^ met het als heiligg vereerde graf
g

was; onder het Tweede Keizerrijk
J een officieel
vaderlandsch lied.
Parthenogenesis, de voortbrenging van kiemkrachtige
jongen zonder voor^ eieren of levende jongen
afgaande
bevruchting
g
g (vooral bijJ schaaldieren
en insecten).
de tempel
Parthenon,
g J
^
P van de maagdelijke
Athene (Athena Parthenos) op
P de
cro
Agodin
g
polis te Athene (zie deP l.: Grieksch-RomeinP
gebouwd in
sche kunst), ten tijde
van Periclesg
J
Dorischen stijl
J^ met de beeldhouwwerken van
Phidias versierd. Na den ondergang
g g van het
Hellenendom werd het P. in een Christ. kerk,
i' in een moskee veranonder de heerscha
T. AP J
bi'
derd • bij
g
g door de Venetianen viel
, de belegering
den 26 Set.
P 1687 een bom in het door de
Turken als kruitmagazijn
gebouw
en
g
g
g J gebruikte
maakte het tot een ruïne.
ar
Parthenop eïsche Republiek,
^ heette,^ naarPp
Naels de detheno p e , den ouden naam voorNapels,
mocratische staat,
^ waarin de Fr. republikeinen
P
23 Jan. 1799 het koninkr. Napels veranderden,
,
die echter reeds in Juni 1799 met de herstellip gder Bourbonsche heerschappij
PPJ eindigde.
g
Parthië Parthia , in de Oudheid een landscha
P in het N. van Perzië^ ten N. van het
Khorassan. De inw., de Parthen, waren
tegenes.
b
geoefende ruiters en boogschutters,
^ die zelfs
g
g
hun nooit
vluchtend nog van af hunaarden
P
missendeijlen
PJ afschoten. ZijJ vormden omstr.
250 v. Chr. een onafh. rijk
rij tusschen den
Euphraat,
hraat den Indus,> de Kasp.
P Zee en den Ind.
Oceaan dat in 226 v. Chr. door Artaxerxes
onderworPen werd.
Lanark in het
Partick, stad in het raafsch.
g
Z. van Schotland, 67 000 inw.; N.W. voorstad
van Glasgow.
zeer uitgestrekte terParticuliere landerijen,
l
reinen op Java en
in sommige Buitenbezittingen,
o,
g
door de 0.-Ind. Compagnie
en later onder het
P^
En , bestuur aan particulieren
verkocht,^ die
Eng.
P
enkele souvereine rechten daarop uitoefenen,
,
zooals het heffen van belasting
g van de o P wo nenden en het aan hen opleggen van
heerendiensten. Daar dit wel tot misstanden aanleiding gaf, is de Ned. rede P. L.
geerin
g in 1910 begonnen
g
terug
teru te koopen.
Pe
Partinico stad op
Partinico,
P Sicilië Z.W. van
Palermo,
zijde- en wol> 22 000 inw. • zijde-
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PasiA hae^ in de Gr. mythologie een dochter
van Helios en Perseis
gemalin van Minos en
,g
door haar onnatuurlijke
liefde voor een stier
J
moeder van den Minotaurus(z. a.).
Pasir,^ leenplichtig
P
g landschap
P op
P Borneo. Zie
Passir.
Paskewitsj, Iwan Fedorowits' graaf Eriwanski' vorst van Warschau, Russ. gen.-veldmaarschalk, eb. 19 Mei 1782 te Poltawa; versloeg
Po ,
P 1826 de Perzen bijJ Jelisawetpol,
a 25 Sept.
veroverde in 1827 Perz. Armenië nam 13 Oct.
Eriwan in, versloe
ag de Turken in 1828 herhaaldeli'k
J en rukte 9 Juli 1829 Erzeroem binnen,
was in 1831 opperbevelh.
in Polen, na den val
PF
van Warschau (7 Set.
P vorst en stadhouder
van Polen, voerde in 1849 het Russ. interventieleger
PF
a in Hongarije
^ J aan en was in 1854 opperbevelh. aan den Donau;
gest. 13 Febr. 1856 te
^g
Warschau.
,
= kleine Pasquino),
Paskwil It. Pasquillo
9
^
smaadschrift, het openlijk
Pe J krenken van iemands
eer of het belasteren van zijn
J naam in geschrift
^
of afbeelding,zonder aanduiding van den bewerker. De naam is afkomstig
^ van een Po tte Rome (in het
Pasquino
zieken schoenlapper
q
PP
begin
b
a der 16e eeuw) en een naar hem genoemd
gewoo
bgehavend standbeeld^ waaraan het volk gewoon
luimige
plakken.
^ invallen en satiren op
Pte P
De antwoorden daarop
P werden aan Mar f orio
toegeschreven.
Pasoeroean,a resid. in het 0. van Java,
^grenzende aan den Ind. Oceaan, aan Straat Madoera en aan de resid. Soeraba
J a, Kediri en
Besoeki; 8846 K.M 2. 2 022 170 inw. w.o. 5407
Chineezen; meerendeels berg-Europ. en 13 198
g
acht' in het N. en het Z.O. vlak; voorn. landbouwP produkten : Jrijst,
g, suikerriet
> koffie, indigo
en tabak. — De hoofdst. P. 28 534 inw. w.o.
670 Europ.
g
P en 2365 Chineezen,^ bezit een veilige
reede en is door spoorwegen
P
b verbonden met
Soerabaja
gg
J en Probolinggo.
Passaatwinden de in de heete luchtstreek
onverinz. op
gbijna
Jj
g aan dag
^ dag
P de Oceanen,
g waaen
anderli'k
uit dezelfde richting
waaiende 0. J
winden; hun richtinggis in het algemeen
tusschen
g
10° en 30° N.Br. N.O. tusschen 0° en 25° Z.Br.
Z.O. daartusschen ligt
kalmteq
g de aequatoriale
g ordel ; in de 0.-helft der Oceanen meer uit
in de W.-helft (vooral in den zomer
po laire7)
meer uit 0.-richtingg waaiend.
Passaic, stad in den staat New-Yersey
y in het
N.O. der Ver. Staten, aan de riv. P.(160 K.M.
tusschen New-York en Paterson, 55 000
lang)
inw. > ; wolfabrieken, katoendrukkerijen
katoendrukkerijen enpanneP
bakkerijen.
Passaro, Kaap, de Z.O. punt van het eil.
Sicilië; ten N. het eil. P. met fort en vuurEng
toren;
^ hier versloeg
g 11 Aug.
g 1718 de Eng.
Byng
y 9 de S P. vloot.
Passarowitz. Zie Pozarevac'.
in het reg.-distr.
reg.-d
istr. Neder-Beieren,
Passau,
in het Z.O. van Beieren, aan de uitmonding
g der

Inn en der IIz in den Donau ; 21 000 inw., dom
(in de 17e eeuw hersteld) • zetel van een bisschop
leder-, papier-,^Po
porseleinen te elfabr.
P> leder^
in de nabijheid
de voorm. vestinggOberhaus
J
en de bede(thans militaire strafinrichting)
vaartskerk Mariahilf. Te P. werd 15 Juli 1552
tusschen keizer Karel V
het Passauer Verdrag
9
en de Protest. vorsten gesloten, dat een einde
maakte aan het Aug
sbur
^r Interim (z. a.) en
aan de belijders
der A sbur
sche Confessie
^ ^
J
(z. a.) vrijheid
van godsdienst
toestond. --Het
g
J
bisdom P. ontstond in 738 en werd in 1803
geseculariseerd.
Passeier of Passeyr, dal van de Passer in
Z.-Tirol mondt bij
J Meran in het Etschdal uit;
hoofd
P 1. St. Leonhard,
> 2300 inw.> • P. is het
geboorteland van Andreas Ho f er.
g
Passero. Zie Passaro.
„lijden"),in de kerktaal
Passie(Lat. passio,
7
en sterven van Christus; de P.inz. het lijden
J
vo ens de vier Evangeof Lijdensgeschiedenis
a
liën wordt in de R.-Kath. Kerk bgedurende den
of Grooten Vasten lijJ z.g . Veertigdaagschen
z.g.
a
8
denstiJ d in de lijdensmeditaties
herdacht. Over
J
de dramatische voorstellingb der Lijdens
geschieJ
denis zie Mysteriën en Passiespelen.
klimPassif lora), altijd-groene
PassiebloemenJ b roene
mende heesters, meerendeels in de warmere streken van Amerika. De witte
bloemen de P. coerulea uit
Peru hebben een langagesteeld vruchtbeginsel, een
blauwen krans van vezels,
drie knotsvormige stijlen,
,
waarin men de martelwerktu igen van Christus
meende te zien, en bes1075. Passiebloem. vormi age
vruchten.
De
groote vruchten der P.
quadrangularis van Jamaica worden bgeeten.
ag
De P. sanguinea
(fig.
1075) heeft bloedroode
g
b
bloemen.
J
geestelijke drama's, die^
de LiPassiespelen,
p ^ bgeestelijke
densgeschiedenis
van Christus tot onderwerp
P
hebben (zie Passie); in de Middeleeuwen herhaaldeli'k
^ na de Hervormingg meer
J opgevoerd,
P^
en meer verdwenen; het bekendst zijn
^
J de tegenw.
g in Beieren,f
nog bestaandeb
P. van Oberammergau
e
die niet gedurende
gedurende de Lijd
J nsweken, maar den
jaren (laatst
bgeheelen zomer door om de 10 Jhet
in 1910) worden gehouden (ongeveer 550 deelnemers).
Passionisten of Lijdensbroeders een in 1725
door Paolo Danei of della Croce(geb. in 1684
te Ovado in Piëmont, gest.
in 1775 te Rome, in
g
1867 heilig

verklaard) gestichte congregatie

(middelpunt te Rome),^
bevordering
der inger
en uitwendige
uitwendige zending.
g
Passir
Passir, leenplichtig
P
^ landsch. opP Borneo, sinds
1905 afdeeling
g der resid. Zuider- en Oosterafdeeg de 0.-kust ten N. van
ling
b van Borneo, lans
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Tandjoeng
het W. bergJ
^ Aroe (Kaap
P Ares),^
^achtig>in het 0. vlak; in
> 1826 door het sultansbestuur van Bandjermasin
aan het ouverneJ
^
ment afgestaan.
aan de riv. P.
Hoofd
g
p I. P.
Pass Frédéric Fr. staatsman, geb. 20 Mei
1822 te Parijs
J^ van 1881-89 lid van de Kamer
der Afgevaardigden;gest.
12 Juni 1912 te
g
Neuill • medestichter
van de Fr. vredesliga,
^
,
ontving in 1901 samen met Dunant(z. a.) den
vredesprijs
g.
PJ der ,Nobel-stichting.
Pastelschilderkunst, het schilderen met droge
verfstiften It. pascello ) o Pa
papier
of P er kaPP
ment voorheen vooral voorportretten veelvuldis toegepast; sinds de 17e eeuw beoefend;
voorn. beoefenaars der 18e eeuw: Latour, Liotard en vooral Vivien in Frankrijk
J^ Rosalba
Carriera in Italië en Mens
9 in Duitschland.
Pasteur, Louis, Fr. scheikundige, eb. 27 Dec.
hoogl
1822 te Mede . PJura); werd
in 1849 hou
1.
^
Straatsburgn
g, 1854 te Lille in 1857 aan de
École Normale te Parijs
J in 1867 aan de Sorbonne van 1889 af leider van het Institut
bestrijding van
Pasteur" voor microbiologie enJ
besmettelijke
ziekten;
P 1895 te
J
^^gest. 28 Sept.
G arches bij
g verf Versailles; maakte zich hoogst
gen op
onderzoekingen
diensteli'k
zijn onderzoekin
P het ^ e J door zijn
bied deristin
sverschi'nselen
ontdekte de verg
^
J
organismen
organismen
bij gistingen en
kingb van lagere
^
Jb
ziekten, vond de methode uit tot het duoden
van schadelijke
kiemen, door vloeistoffen als
J
melk. wijn,
J ^ bier enz. tot 600 te verhitten p asteuriseeren ontdekte een middel ter bestri'J
dinn der zijderupsenziekte
ding
en de methode om
P
J
verzwakte ziektekiemen aan te wenden als midde betreffende ziekten
(kippencholera,
del tegen
tegen
PP
,
miltvuur en hondsdolheid); schreef tal van wetensch. werken.
Patag onië het Z.-ste deel van Z.-Amerika,
tusschen de Rio Lima
Nero in
Y en de Rio Negr
N. de Cordilleras in het W., Straat Ma elhaens in het Z. en den Atl. Oceaan in het 0.;
hoogland,
rij
rijk
gland,
naar zee terrasvormig
^ afdalend hoo
meren, besproeid door de Rio Nero de
Chubut de Deseado e. a.; het klimaat is koel;
lanten roei in het 0. schraal, in het W.
deg
P
weelderig;
bijna
^^ arm aan dieren de sinds 1880 bijna
ue
zij Tehuelche's
uitgeroeide
oorspr.
P bewoners zijn
^
slechts weinig
g Europ.
> Huilliche's
P
nederzetting en. — P.
P.,in 1519 door Magelhaens
^
gen tijd de twistappel
ontdekt was lan
langen
Pl' tusschen
Chili en Ar gentinië ; sinds 1881 behoort het ten
0. der Cordilleras gelegen deel aan Argentinië;
Vuurland werd verdeeld.
Patan. Zie Patten.
Patani, Maleische staat aan de 0.-kust van
het schiereil. Malakka,^ aan Siam schatplichtig;
12 950 K.M22. 30 000 inw. — Hoofdst. P. aan
de monding der riv. P. 10 000 inw. ; in de
17e eeuw bestonden hier Ned. factorijen.
J
Patareners(It. „Lompengespuis"), spotnaam
arti'
hervormingspartij
voor de kerkeliJ hervormin
gP
J (inz. stri'J
dead voor het coelibaat welke in het midden

405

der 11e eeuw in Milaan bestond; zoo genoemd
naar de Pataria de voddenra Pperswijk
ald.;
J
later duidde men met dezen naam de Katharen
z. a.) aan.
Paternó^ stad op
P Sicilië aan den Z.-W.-voet
van den Etna, 29 000 inw.; minerale bronnen,
wijnJ^ olie- en vlashandel.
Paternoster-eil. eil.-groep
^ P in de Soenda-Zee,,
ten N. van Soembawa, behoorende tot de afdeelin8• Makasar van het gouv.
Celebes en Onderh.
g
Paterson stad in den N.-Am. staat NewYerse aan de Passaic
ten N.W. van New-York,
>
126 000 inw.; zijdeen locomotievenfabrieken
J
katoenspinnerijen
en ijzer
gieterijen.
ijzergieterijen.
P
J
J
oofd 1. van de afd. P. der resid. SePati,^ hhoofdpl
grin het N.O. van Java; 18 299 inw. >w.o.
245 Europ.
P en 15 867 Chineezen; P. li gt aan de
stoomtram Semarang—Rembang.
b
Patiala,
^ vazalstaat in de Britsch-Ind. prov.
P
Pends'aab aan de Satladsj,J> 14 016 K.M 2. >
Pendsjaab,
1 597 000 inw. meerendeels Hindoes; hoofdst.
P., ten N. van Delhi, 54 000 inw.
de onder inwerking
Patina,
^
g der lucht oop
bronzen voorwerpen
ontstaande
P
bgroenachtige,
g,
eeni siins glanzende laag (edelroest, antiekbrons); wordt tegenw.
door chemicaliën ook oop
^
(patineeren).
kunstmatige
wijze aangebracht
p
gwijze
^
edelPatkul, Johann Remgold van, Li'flandsch
J
man, geb. in 1660 te Stockholm; trad in 1687
zij
wegens
zijn
in Zweedschen krijgsdienst; werd we
g
e verdediging van de rechten der
Li'flandsche
ridderschap
P tot rebel verklaard,
J
waarop
hij de wijk
wij nam naar het buitenland;
Phij
in 1698 in Saks. dienst en steunde Au9ustus 11 in dienslan
met Polen te
,
P Lijfland
J
vereeni en • ging in 1701 naar St. Petersburg,
werd in 1704 Russ.ezant
te Dresden, in 1705
g
gevangen gezet, na den Vrede van Altranstadt
aan Karel XII uitgeleverd; 10 Oct. 1707 als
landverrader geradbraakt en daarnagevieren.deeld.
ten
Patrno, een der Sporaden
tegenw.
Patmos,
^
P
g
Z.W. van Samos, behoorend tot het T. wilajet
den It.-T.
Dsjesairi
Bahri Sefid,T doch tijdens
J
oorlog
b (z. a.) door Italië bezet en sedert bezet
gehouden
gehouden als onderpand
voor het nakomen van
P
de vredesvoorwaarden door Turkije;
J^ naar men
zij
Johannes hier zijn
zegt,
g ^ schreef de apostel
Po
nbarin "• beroemd Johannes-klooster(in
» Peg
1088 gesticht).
Patna, hoofdst. der div. P. 61316 K.M2.
luit.-gouver15 515 000 inw. van liet Eng.-Ind.
^
neurschaP Bengalen,
aan den r.-oever der Gang
ges,
ges 136 000 inw. •> katoennijverheid,
^opiumhanP
J
del;
, in de voorstad Bankipoer
.Poe druk bezochte
Mohammed. moskee. P. was in de Oudheid als
bi' de Grieken Palibothra de aanPatalipoetra
(bij
r
P. ligt
zienli'kste
stad van Indië. Tegenover
J
^
der
Hads
i r 21
inw. ; bedevaartplaats
JP^>
P
Hindoes.
Patras, hoofdst. van den Gr. nomos Achaia,
aan de
op
P
P de N.-kust van den Peloponnesus,
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van de Golf van Corinthe);
Golf van P. (ingang
wij
38 000 inw.> • handelshaven
> inz. uitvoer van wijn
krenten.
Patriarch (Gr.) of aartsvader,
, oorspr.
P r aanduidinger
stamvaders van het volk Israël, :inz.
g
Abraham, Isaac en Jacob. Na de vernietiging
gg
van den Joodschen staat werd P. een eeretitel
der voorzitters van het Sanhedrin; P. van T iberias voor het W.- tot 415), P. van Babylon
y
voor het 0.-Jodendom (tot 1038). In de Christ.
kerk heetten oorspr.PP
alle bisschoppen
P. sinds
P.,
de 5e eeuw alleen de metropolieten
Po, inz. die van
Rome,^ Konstantinopel,
Pe, Alexandrië,^ Antiochië en
Jeruzalem. De P. van Konstantinopel
Pe noemt zich
sinds 587 Oecumenisch P. eneldt
als hoofd
g
der Gr.-Kath. Kerk. De P. van Rome werd als
zoodanig P. van het gansche Westen (als paus is
hij
J ook hoofd van de R-Kath. van het Oosten)
onder den titel van paus ^• de titel van P. werd
nog
gevoerd door de bisschoppen
van
^ 1
PP
g
gen tijd
A
Aquileja,
uile'a Ravenna en Milaan,, die lan
langen
een bijzondere
plaats
innamen;^tegenw.
wordt
P
g
J
de titel nog^gegeven
aan de aartsbisschoppen
^gPP
van Venetië en Lissabon, evenals aan de hoofden der Armenische, Jacobitische, Koptische,
Maronitische en Nestoriaansche kerk. Het in
1589estichte
patriarchaat
van Moskou werd
p
g
in 1721 door Peter den Groote in een Heilige
Snode
veranderd aan het hoofd waarvan de
Y
Russ. Czaar staat.
Patriarchaat,
^ de waardigheid van een Patriarch (z. a.); verder verstaat men onder P. of
Vaderrecht de rechtsbeschouwingie
den vader
g,
als het onbestredenezinshoofd
aanneemt, in
g
tegenst.
tot het Matriarchaat of Moederrecht
g
(z. a.).
Patriciërs Patricii , in het oude Rome de
leden der adellijkegeslachten,
naar de heerg
schende opvatting
P
g
g de gezamenlijke
g
J oudste eigenlijke
^ ^volgens
^ een andere meeningslechts
J burgers,
een deel hunner,> de adel, die langzamerhand
na
g
een strijdvan 2 eeuwen tegen
de Plebejers
(z.
g
i
a.) zijn
J voorrechten verloor. Na Constantijn
^ den
Groote werd de waardigheid van P. eenerP
soonli'ke
adellijke titel. In de MidJ^ onerfeliJ ke adellijk
verstond men in de D. en Zwits.
rijkssteden
onder P. aanzienlijke
it
)
Jjke ggeslachten, usluitend bevoorrecht met deewichti
g
gste betrekki en • ook tegenw. noemt men met dien naam
nog
^ invloedrijke,
Jdegeschiedenis eener stad
saamgg
e roeide families. De Frank. koningen
g
Pippijn
Pi
i'n en Karel de Groote voerden den titel
P. als beschermvorsten van Rome.
e
aPosPatrick(Lat. Patricius ^de Heilige,
9,
tel van Ierland, geb. omstr. 372 te BanavemTaberniaete genw. Kilpatrick)
in Schotland;
P
verkondigde na 432 in Ierland het Evangelie;
;
g
ontwierp een volledige
^ kerkordening
g en richtte
kloosterscholen o P,^ st. omstr. 475 ,g
• gedenkdag
17 Mrt. — Hein ter eere stichtte koning
9
g George
III 5 Febr. 1783 voor Ierland de Orde van

St. Patrick.

Patrijzen
Perdices
tot de Veldhoenders
J
Perdicidae behoorende familie van vogels,
met
g
korten snavel,
vleugels
en
> korte, afgeronde
g
g
korten 1 bijna
geheel
na
heel door de dekveeren verborDe9'
gewone P. (Perdix
^n staart^ zonder spoor.
P^

1076. Patrijzen.
J
rijs met helderder en donkerder
p erdix , lichtgJ^
vlekken, aschgrauwe, zwart gegolfde borst, witten buik met bruinen vlek, hier te lande vrijJ
talrijk,leeft
in troepjes op Pweilanden, korenPJ
velden en duinzoomen; om zijn
J smakelijkvleesch
gezocht.
Patriottentijd.
1 In het laatst der 18e eeuw,
nog voor het uitbreken der Fr. Revolutie, was
ons land het tooneel van burgertwisten,
voor
g
eenoed
g der
^ deel gevolg
g gvan het doordringen
nieuwere denkbeelden op
politiek en kerkelijk
kerkelij
PP
Frankrijkvoorgestaan
werden
gebied, die in Frankrijk
g
clo ^aedisten
door Rousseau, Voltaire en de Ency
(z. a.). Naast de stadhouderlijke
en de staats)
partij
J had reeds van ouds een derde
gezinde P
democratischearti'
P J bestaan, die te voren nooit
zeer op
was getreden,
doch waarP den voorgrond
g
g
aan nu door bovengenoemde
denkbeelden nieuw
g
leven werd ingeblazen. De leer van de souvereiniteit des volks en„maatschappelijk
van het
verdrag"
g (contrat social) vond onder de democratenereeden
ingang
g
a g en ook de staatsgezinde regenten
vatten haar op
P als een wapen
P
^
teen het stadhouderschap
tegen
P en de macht der
Oran^ 'e's. Vereenigd
vormden deze beidepartijen
g
nu de nieuwearti'
P J der Patriotten of,^ zooals
hun scheldnaam luidde, der Keeze n waarschiJ nvan
lijk
, pensionaris
1
Pe
J naar Cornelis de Gijzelaar,
Dordrecht een der aanvoerders). Hun handelingen werden goeddeels
bestuurd door den Fr.
g
gezant
zant De V érac^ (die der stadhouderliJ ken door
den Eng.
gezant Harris, later lord Malmesbur
y.
gge
In Holland waren de Patriotten vooral talrijJk,
het leger hield de zijde
zijd van den Prins, eveneens
dat het meerendeel derredikanten
^ en
P
evenzeer deroote
massa der kleine
luluyden"
den".
»
g
gng
de nieuwe denkbeelden in ons lang
gingang
vonden, is niet te verwonderen : er bestonden
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massa's misbruiken en onze staats- en maat
schaPP
eli'ke instellingen
beslist verou^ warenJderd. Een der eerste resultaten van de agitatie
der Patriotten was de opheffing
g der drostenP
diensten. De ongelukkigeoorlog
oorlo tegen
g
g Engeland (1780-84) wakkerde de haat van een deel
des volks tegen
a den Stadhouder aan^ welke haat
zich weldra uitte in daden : men betwistte den
Prins het recht om stedelijke
aan
a
J magistraten
tegenweer
tegen event.
te stellen,
^ richtte als tegenweer
g
aanvallen van het leer,
g vrijkorpsen
^ J P of exercitie,
o . De Staten der gewesten,
genootschappenP
g
behalve Gelderland, ontnamen den Prins het
recht op
een krijgsraad
bijeen
bijee te
P hun gebied
g
Jg
is wer
n manifestaties voor het Oranjehuis
roepen,
]
den verboden enz. Daar Willem V zelf niet
en zijn
zijn politiek
P
doortastendenoe ag was om zijn
J
(W ilhelhangers te leiden,^ nam zijn
zijn gemalin
g
aanhangers
mina van Pruisen, zuster van koning Frderik
Willem 11 van Pruisen)) dit o
P zich. De Prins
teru . Toen
hijJ
trok zich in 1786 te Nijmegen
g
op
P verzoek van de Staten van Gelderland bezetting lede
g in Elburgen Hattem namen de
Staten van Holland het besluit hem » Provisioneel" te schorsen als kapitein-generaal der troeonwettigg besluit. Zoo
n van het gewest
— een onwetti
pen
g
werd de macht van het stadhouderschap
f verloosheid.
nietigd en ontstond feitelijk
g
g
J re eerin
Doch nu kwam er oneenig heil onder de Patriotten. De democraten bemerkten dat alleen de
regenten
profijt
P J hadden van het gezamenlijk
g
J
g
verzoeningg tusschen reoptreden.
Stappen
PPe tot verzoenin
P
^ eg gezinden werden nu
^enten en stadhouders
daan. De Prins keerde zich tegen
a de democraten.
OP verschillende Pplaatsen vloeide bloed. Toen
nu tenslotterinses
Wilhelmina bijJ Goe'P
] an
verwellesluis op
P haar reis naar Den Haagg (Juni
1787 was aangehouden
door een Holl. vrijkorps,
^
J P,
trok, om deze beleed' in te wreken, een Pruis.
Karel
Willem
leger van 20 000 man, onder
Ferdinand, hertog van Brunsujk ons land binnen. Deatriottische
korpsen stoven uit elkaar,,
P
Utrecht,, dat door 7000 man onder denRijngraa
Rij raaf
Salrn bezet was, werd niet verdedigd en
ook Amsterdamaf
g zich over. Nu werden alle
den Prins vijandige
(zie
g resoluties ingetrokken
J
^
ook op
J P
P Garantie,
^ Acte van) en de vrijkorpsen
opgeheven.
Tegen
Tege de Patriotten veroorloofde
P^
zich allerleiewelddadigheden
^• verbeurda
g
isen
verklaringen, g
boeten,gevangenschap
P in Pruisen
g
waren inz. voor de democraten aan de orde.
Ong.
a 6000 mensehen verlieten ons land en vesFrankrij
ti^den zich in de Z. Nederlanden en Frankrijk
Omer,1 Bethune, Duinkerken, Grevelingen .
Velen hunner keerden later met de Franschen
terug. In 1788g
g in en de Pruisen heen met
Pe beurzen.
^ d es
g kte
Patroclus,^ bij
J Homerus de boezemvriend van
Achilles, met wien hijJ te Phthia werd opgevoed
Pg
en dien hijJop
Troj vergezelde;
P den tocht naar Troje
dapper
aan het hoofd der Myrmidoniërs,,
PPeY
maar werd door Hector gedood.
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Patronaatrecht, het recht dat de patronus of
beschermheer van een kerk of klooster bezit,
om voor een vacantelaats
een voordracht oop
P
te maken aan een kerkoverste, meestal den
jus p
praesentandi).
of 9
bisschop
'us patronatus
p
P 7
Ook bij
komt dit recht
g
J vele Protest. gemeenten
no voor en wordt aan den eigenaar
nog
der heerg
li'kheid
waartoe de kerk behoort,> ter vervul)
ling
een twee- of
P
^ tiener predikantsvacature
drietalrsonen
ter keuze aangeboden collatiePe^
recht, z. a.).
in Eng.-Indië.
Pattan(ook Patanplaatsnaam
P
g
1 Stad in derov.
] ^ in het residentP
P Goeds'rat
scha Bombay,
Y^ op de W.-kust van Voor-Indië,
^.
N. van het uiteinde der Golf van Kats'J^ 31000
inw. — 2) Stad in Nepal,
P^aan de Baghmati,
g
30 000 inw.
Zie Mandate.
Pattaniapoera.
p
Patti. Zie Pati.
op de N.-O.-kust van Sicilië,,
Patti, stad
P
tegenover
de LiParische Eil.,^ 11 000 inw.
^
in de Belg.
Pátura
esgem.
9 ^
g oug
g Pprov. Hene
wen ten Z.W. van Bergen, 11 672 inw.; steenkolenmijnen,
machinefabrieken.
j
Pau,
,
Y
^ hoofdst. van het dep.P Basses-Pyrénées,
in het Z.W. van Frankrijk,
P.,
J^ aan de Gave de P.
gezocht winterverblijf
winterverblijf en herstel37 000 inw. ^g
lipgnoord • slot, waar in 1553 Hendrik 1V werd
g eboren. — P. was in de 15e eeuw de hoofdst.
van Béarn^ de latere koningen
derraven
g van
g
Navarre en kwam in 1620 aan Frankrijk.
J
Pauk, keteltrom slaginstrument, bestaande uit
een hollen koeren
ketel waarover een bereid
A
es annen • werd in de Oudezels- of kalfsvel gisP
gebruikt.
held inz. bij
P
g
^
J^godsd. plechtigheden
Paul 1, Petrowits'
9, keizer van Rusland (1796
--1 01 geb.
g 1 Dec. 1754 als zoon van Peter 11,E
en Catharina 11 volgde de laatste 17 Nov. 1796
Oostenrij
op;
en Oostenrijk
g
P^ nam in 1798 met Engeland
Frankrijk maar sloot
aan den oorlogg
tegen
g Frankrijk,
bi' dit land aan; trad in de binin 1800 bij
nenlandsche aangelegenheden
als een wantrou^ g
w'^despoot
• 23 Mrt. 1801 tengevolge van
P^ Po ^
een samenzwering
g onder ggraaf Pahlen vermoord.
Paula Franciscus van. Zie Franciscus van
Paula.
Paula, V incentius de. Zie V incentius de Paula.
Paulanen. Zie Minimen.
Paul et Vir9 inie roman van Bernardin de
Saint-Pierre(z. a.).
Armenië
Paulicianen,^ een omstr. 660 in Armenië
g estichtenostisch-dualistische
secte, wier aang
hangers ^
aandrongen op
eenvoud,,
Papostolischen
P
Paulus dien in zijn
zooals de apostel
P
Jj zendbrieven aanbeval; in 970 door keizer Johannes I
T zimisces als grenswacht naar Thraoië overebg
bracht in 1115 door keizer Alexius 1 Commenus
bekeerd;^ de anderen
g
agrootendeels met geweld
smolten met de Bo9 omilen(z. a.) en de Katharen(z. a.) samen.
Paulus,
,
Po
: eigenlijk
^
J Saulus, de Heiden-apostel,
uit Tarsus in Cilicië een leerling van Gamaliël
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Pharizeër aanvankelijk
en als ijverig
J een vervolger der Christenen;^ na zijn
zijn bekeeringg (omstr.
strijd in een
innerlijken
36),welke na ernstigen
^
J
vizioen op
zijn tocht van Jeruzalem naar Da^
Pzij
tot beslissing
g kwam(Hand. 9 ^werd hijJ
in diepte
de apostel,
P en zuip
^ die de overigen
^
verheid van opvatting
P ^ van het Christendom, in
werkkracht
scherpzinnig
verstand en energieke
P
g
b
verre overtrof. De kruisdood en de opstanding
g
P
zijne
zijner theovan Christus vormen het middelpunt
P
,
ie. Ontdaan van het plaatselijke
en nationale,
P
J
werd het algemeen-menschelijke
van Christus'
g
J
leer door hem naar vorengeschoven
waardoor
g
. het Christendom tot wereldgodsdienst werd. Zijn.
wereldbeschouwing
gebouwd op
P de tegenstelg
g isg
ling van Adam en Christus, van vleesch en
geest, van wet engenade, van dood en leven.
leer is de nieuwheid en zelfDe kernzijner
)
standi heid van het Christendom, dat zich vervan
houdt tot de leer van Mozes als de vrijheid
J
den man tot deehoorzaamheid
van het kind.
g
— P.'s zendin9 sreizen strekten zich(van 45—
over Cyprus, Kl.-Azië(inz. Ephesus),
:
P
YP 58 uit^
Macedonië en Griekenland. Op
P aanstoken der
gevangen
Joden werd hij
g
J in 59 te Jeruzalem^
genomen,
^ zuchtte twee Jjaar te Caesarea en
g
later te Rome in den kerker en werd in 64
ald. onthoofd. — De R.-Kath. Kerk viert zijn
J
feestdag samen met dien van den H. Petrus
terwijl
29 Juni als St.-Petrus-en-Paulusd
van P. en 25 Jan.
30 Juni aan de afz. vereer'
aan zijn
gewijd
J is. -- Van de 13, of
J bbekeeringg
als men den brief aan de Hebreën erbij
J telt,
14 z.g. Paulinische Brieven van het N.-Test.
worden die aan de Romeinen, de Corinthiërs en
de Galaten algemeen,
^ meestal ook die aan de
g
Philippensen,
de eerste aan de Thessaloniceizen
PP
en die aan Philemon als echt erkend. De R.Kath. erkennen alle 14 Paul. Brieven als echt.
-- P. III(1534
Paulus,
P
a n aam van 5pausen.
—49 tevoren Alessandro Farnese,geb. in 1468,
bevestigde in 1540 de Orde der Jezuïeten stelde
in^oPe
nde in 1545 het
in 1542 de Inquisitie
q
Concilie van Trente, maakte zijn
J natuurlijken
J
zoon Pietro Luigi
9 in 1545 tot hertog
g van Parma
den bouw der St.
en droeg
^
g aan Michel Angelo
gest. 10 Nov. 1549. -- P. IV
Pieterskerk op;
P^ g
1555-59 tevoren Pietro Cara
ff , ageb. in
de stichter van de Con1476,
, met Cajetanus
?
g
gregatie der Theatijnen,
J
^ breidde de bevoegdheid
uit,^ voorvechter der te bgenref order Inquisitie
q
den Au ^sbur ^schen
protesteerde tegen
matie
^P
g
Godsdienstvrede (z. a.);
gest.
18 Aug. 1559.
^ g
^
Paulus Pieter, Ned. staatsman,geb. in 1754
te Axel, was eerst raad en advocaat-fiscaal der
admiraliteit van de Maas, na de omwenteling
van 1795 lid van het dep. van marine; opende
P
P
1 Mrt. 1796 de eerste zitting
g der eerste Natioder
Bataafsche
Republiek
•^
Vergadering
nale
P
g
g
Mrt. 1796 • deed veel g
tot verbetering
gest. 17 ^
der verwaarloosde zeemacht; schreef : „Verklaring der Unie van Utrecht" (4 dln.) e. a.

LonPaulus Diaconus, zoon van Wanne/ried,
f
geb. omstr. 730 be
g abardischgeschiedschri'ver,
J ^g
Friaul, monnik in het klooster Monte Cassino,
stond in hoogeg
gunst bij
J Karel den Groote;
gest. omstr. 800; schreef : Historia Romana",
Historia Longobardorum" e. a.
Pa as Lat. Papa,
Paus(Gr. Pappas,
^>
>
7^ , „vader"),
van
P
g ons de R.-Kath. leer de plaatsbekleeder
Christus op
P aarde en de wettige
^ opvolger van
den H. Petrus, op
P wien
J Kerk
geChristus zijne
bouwd heeft. — Volgens
diezelfde leer zijn de
bisschoppen
de opvolgers
PP
der Apostelen,
door den
P
H. Geestesteld
om ong
der het oPP^
ereza oa van
den P. de Kerk Gods in
hun bisdommen te besturen. Iedere bisschop
P bestuurt het hem door den
P.aan
gewezen deel der
Kerk (bisdom) en deelt
voorts ook in het bestuur der Kerk, in zoovergaverre zij
1^
J somtijds
J
deren teneinde over het
algemeen welzijn
J der Kerk
en ing ete beraadslagen
^
meenscha,
P met den P.
beslissingen en maatregebeslissingen
len te nemen. — In de
1077. Paus
eerste eeuwen waren de
in liturg.
liturg. gewaad.
natuurlijk
bisschoppen
g
PP
meer op zich zelve
aangJ
ewezen bij het besturen van hun bisdom en
het treffen van maatreelen
f ofschoon ook
ag
reeds in de eerste eeuwen de bisschop
P van
Rome herhaaldelijk beslissend tusschcnbeide
treedt. Ook door de algemeene
kerkvengadering
de oppermacht
des
PPe
g en werd vanaf den beginne
g
pausen
erkend. Nooit is er een algemeene kerkP
vergadering
^ waarbij
J de P. of diens
^
gggehouden,
gezant niet het voorzitterschap
gezant
P had, en nooit
heeft een kerke liJjke beslissing
g
g algemeenegoed^
keuring
^ gevonden,
g^ alvorens zij
J door den P. bevest'
g
g
P de le Kerkvergadering
^ d was. Reeds op
(te Nicea in 325) leidde een ngezant van den
P. de onderhandelingen.
Het 2e Concilie(le
g
waarbij de P. noch
van Konstantinopel
in 381^ waarbij
P
tegenwoordig
inersoon
noch door zijngezanten
P
gg
^
was, verkreeg
g en
^ slechts daarom de benaming
heteza
van het tweede algemeene
Concilie,
g
g g
wil
ervan met die,
^
g
} welke
J de geloofsstellingen
in de SY.node van Laterane onder het voorzitgemaakt waren,
terscha
P van P. Damasus 1g
overeenstemden en diensvolgens door dezen bekrachtig d werden. — Langzamerhand
echter
g
kwam hetrimaat
des P. meer op
P den voorP
rond
, vooral onder Leo den Groote, Gregorius
9orius
den Groote, enz. -- Het wereldlik
J ggrondbezit,
dat de P. reeds van Constantijn den Groote en

J

J
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PAUS—PAUSEN.
i'n
later van meer anderen
anderen, o. a. van Pippr
, ten
gekregen
had,^ droeg
bgeschenktig
g
g er wellicht toe
bij
J om de macht des P. ook meer naar buiten
te doen uitschijnen.
— Vooral on er Gregorius
9
V II(1073-85) en Innocentius Ill(1198-1216)
was het aanzien des P. zeerroot.
Ofschoon
g
meerderen herhaaldelijk
ook aan
hetgeestelijk
J
g
J
eza^ des P. trachtten te tornen ook onder de
g
R.-Kath. (Concilie van Constanz, Concilie van
Bazel, E P
isco
Palen Gallicanen, Febronianen, JoseP hieten bleef dit voor de trouwe R.-Kath.
ongeschokt,
^ en verkreeg
^
g het een nieuweglorie
g
toen op
P het Vatikaansch Concilie 1870 de
onfeilbaarheid des P.(zie op
P Onfeilbaarheid)
tot dogma verheven werd. — Daar het wereldlijk
verschillende schomJ gezag
g ^ van den P. aan versc
melingen
g was,^ en door velen dikwijls
J
b onderhevig
hetsteli'kJ met het wereldlijk
wereldlijk gezag
g ^ vereenzelvi
d of althans nietgenoeg
^ gaarvan
daarvan
onderg
scheiden werd, werd ook vaak een tijdelijke
nederlaag of vermindering
lorie
glori
^ van tijdelijke
Waarschijnlijk
A hetgeestelijke
•
g overgebracht.
J
g
ontkwamen ook velen niet aan den schijn
schij der
zij zich dikwijls
en lieten zij
dikwijls in hun
•
J
geestelijkeg
verhouding tot den P. door wereldsche motieven leiden. Tengevolge van het terugwijken
der kerkelijke
kerkelijke belangen
achter de staat^n ac
)
kundig>e zelfs in Kath. staten, sinds den tijd
tij
Lodewijk
Lodewijk X I V
^ oefende de P. hoe langer
g
hoe minder invloed uit op
staatkundig gebied,
P staatkundig
^
en slonk zijn
g za
J wereldsche invloedsfeer langzamerhand tot die van een It. vorstendom, dat bi'J
alle wisselvalligheden
der politieke
veran derin^
Po
en het onderspit
P dolf,
^ totdat het in 1870 zijn
J
wereldlijk
gezag
geheel moest inboeten. Voor
J ^
l; ^
Petrus

Linus
Anacletus

Clemens I
Evaristus
Alexander I
Sixtus XY,stuc I
TelesP horns
Hyginus
Y^
Pius I
Anicetus
Soter
Eleutherus
Victor I
h rinus
ZePY
Callistus Calixtus I
Urbanus I
Pontianus
Anterus
Fabianus
Cornelius
Lucius I
Stephanus
I
P
Sixtus X Y stuc II
DionYsins

verschillende R.-Kath. vorsten, die den P. als
iJ
wereldlijk vorst bestreden,
^ bleef ook dan zijn
geestelijk
eesteli kgezag
e
ongeschokt.
Door den voorbeg
reidenden arbeid der restauratie- en reactietiJP
Berken der 19e eeuw onder Pius 1 X en inz.
Leo XIII door het
onder denrooten
diplomaat
P
^
onfeilbaarheidsdogma (18 Juli 1870) verkreeg
hetausdom
een buitengewone
uitbreiding
P
^ van
b
zijngeestelijken
invloed. —(Zie de bijlage
g
J
J^
Pausen.) — De verkiezing
g der Pausen,^ oorspr.
P
door clerus, adel en volk te Rome verricht en
door de Byzant.
keizers bevestigd,
^^ sinds de 10e
Y
eeuw geheel onder invloed van den Rom. adel,
werd in 1059 door Nicolaus II tot uitsluitend
recht der kardinalen (z. a.) verklaard, terwi J1
de D. keizers tot in de 12e eeuw het bevestigaf in
inBrecht behielden. Alexander Il1 ga
gg
nauwkeuriger voorschriften over deze verkiezin
X voerde in 1274 het Con9'
g ; Gregorius
clave (z. a.) in.
koning
Pausanias,
^Spart.
P
g en veldheer, aanvoerder van het le ger der verbonden Grieken bij
Plataeae in 479 v. Chr.; wilde zich met behulp
gehee
der Perzen met het oppergezagover eheel
bekleeden; werd in 467 v. Chr. van
landverraad beschuldigd,
^^ vluchtte in den tempel
P
van Athene, waar hij werd ingemetseld, totdat
hij
hongerdoo stierf.
J den hongerdood
Gr. geschiedschrijver, uit Magnesia in Kl.-Azië schreef tusschen 160 en 180
een reisverhaal van Griekenland(„Periegesis"),
de voorn. bron voor antieke kunstgeschiedenis
g
en Gr.laatsbeschri
P
J vi
^.
fig.
Pauselijke
Pauselijke kroon. Zie Tiara en fig
b 856 : 15.
Pauselijke
Stoel. Zie Roomsche Curie.
1

lijst van).
Pausen Chronolo^ isehe lijs
I
269-274
67— 79? Eutychianus
274-283
Y
79— 90?
GaJj us
283-296
90— 99?
Marcellinus
296-304
99-107?
Marcellus I
307-309
109-116?
Eusebius
310
116-125?
Miltiades
311-314
125-136?
Sylvester
I
314-335
Y
136-140?
Marcus
336
140-154?
Julius I
337-352
154-165?
Liberius
352-366
168-176?
Damasus I
366-384
gast. 67

176-189?
189-198
198-217

217-222
222-230
230-235
235-236
236-250
251-253
253-254
254-257
257-258
259-269

Siricius
Anastasius I
Innocentius I
Zosimus
Bonifacius I
Celestinus I

Sixtus III
Leo I
Hilarius
Simplicius
P

Felix II

Gelasius I
Anastasius II

384-398
398-402
402-417
417-418
418-422
422-432
432-440
440-461
461-468
468-483
483-492
492-496
496-498

Sy^mmachus
Hormisdas
Joannes I
Felix III

Bonifacius II
Joannei II
AaetusI
gP
Sylverius
Y
Vigilius
^
Pelagius
I
^
Joannes III
Benedictus I
Pelagius
II
a^,
Gregorius
I
ng

Sabinianus
Bonifacius III
Bonifacius IV
Deusdedit
Bonifacius V
Honorius I
Severinus
Joannes IV
Theodorus I
Martinus I
Eugenius I

498-514
514-523
523-526
526-530
530-532
532-535
535-536
536-537
537-555

555-560
560-573
574-578
578-590
590-604
604-606
607
608-615
615-618
619 625
625-638
640
640-642
642-649
649-658
654-657
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Vitalianus
Adeodatus
Donus
Agatho
Leo II
Benedictus II
Joannes V
Conon
Sergius
I
g
Joannes VI
Joannes VII
Sisinnius
Constantinus I
Gregorius II
Gregorius III
Zacharias
Stephanus
II
A
Paulus I
Stephanus
III
P
Hadrianus I
Leo III
Stephanus
IV
P
Paschalis I
Eugenius II
Valentinus
Grebgorius IV
Sergius
II
g
Leo IV
Benedictus III
Nicolaas I
Hadrianus II
Joannes VIII
Marinus I of
Martinus II
Hadrianus III
Stephanus
V
P
Formosus
Bonifacius VI
Stephanus
VI
A.
Romanus
Theodorus II
Joannes IX
Benedictus IV
Leo V
ChristoPhorus
Sergius
III
i;
Anastasius III
Lando
Joannes X
Leo VI
Stephanus
VII
P
Joannes XI
Jo
Leo VII
Stephanus
VIII
P
Marinus II of
Martinus III
aetusII
P
Joannes XII
Leo VIII
Benedictus V
Joannes XIII
Benedictus VI

PAUSEN.
974— 983
667-672 Benedictus VII
672-676 Joannes XIV
983— 984
984— 985
676-678 Bonifacius VII
678-682 Joannes XV
985— 996
682-683 Gregorius V
996— 90
683-685 Sylvester II
999-1003
1003
685-686 Joannes XVII
686-687 Joannes XVIII
1003-1009
1009-1012
687-701 Sergius IV
701-705 Benedictus VIII 1012-1024
705-707 Joannes XIX
1024-1033
708
Benedictus IX
1033-1045
708-715 Sylvester III
1045
715-731 Gregorius VI
1045-1046
731-741 Clemens II
1046-1047
741-752 Damsaus II
1048
752—i57 Leo IX
1048-1054
757-767 Victor II
1054-1057
1057-1058
768-772 Stephanus IX
772-795 Benedictus X
1058
1058-1061
795-816 Nicolaas II
816-817 Alexander II
1061-1073
817-824 Gregorius VII
1073-1085
824-827 Victor III
1086-1087
827
1088-1099
Urbanus II
1099-1118
827-844 Paschalis II
844-847 Gelasius II
1118-1119
847-855 Calixtus II
1119-1124
1124-1130
855-858 Honorius II
1130-1143
858-867 Innceentius II
1143-1144
867-872 Celestinus II
1144-1145
872-882 Lucius II
1145-1153
Eugenius III.
1153-1154
882-884 Anastasius IV
884-885 Hadrianus IV
1154-1159
885-891 Alexander III
1159-1181
1181-1185
891-896 Lucius III
896
1185-1187
Urbanus III
896-897 Gregorius VIII
1187
897
1187-1191
Clemens III
897
1191-1198
Celestinus IIT
1198-1216
898-900 Innocentius III
900-903 Honorius III
1216-1227
903
1227-1241
Gregorius IX
903-904 Celestinus IV
1241
1243-1254
904-911 Innocentius IV
911-913 Alexander IV
1254-1261
1261-1264
913-914 Urbanus IV
1265-1268
914-928 Clemens IV
928
1271-1276
Gregorius X
1276
929-931 Innocentius V
931-936 Hadrianus V
1276
936-939 Joannes XXI
1276-1277
939-942 Nicolaas III
1277-1280
1281-1285
Martinus IV
1285-1287
942-946 Honorius IV
1288-1292
946-955 Nicolaas IV
1294
955-963 Celestinus V
963-965 Bonifacius VIII 1294-1303
964
1303-1304
Benedictus XI
1305-1314
965-972 Clemens V
1316-1334
972-974 Joannes XXII

Benedictus XII
1334-1342
1342-1352
Clemens VI
Innocentius VI
1352-1362
Urbanus V
1362-1370
1370-1378
Gregorius XI
Urbanus VI
1378-1389
Bonifacius IX
1389-1404
Innocentius VII
1404-1406
Gregorius XII
1406-1417
Martinus V
1417-1431
1431-1447
Eugenius IV
Nicolaas V
1447-1455
Calixtus III
1455-1458
1458-1464
Pius II
1464-1471
Paulus II
1471-1484
Sixtus IV
Innocentius VIII 1484-1492
Alexander VI
1492-1503
Pius III
1503
Julius II
1503-1513
Leo X
1513-1521
1522-1523
Hadrianus VI
Clemens VII
1523-1534
1534-1549
Paulus III
1550-1555
Julius III
Martellus II
1555
1555-1559
Paulus IV
1559-1565
Pius IV
1566-1572
Pius V
1572-1585
Greorius
g
XIII
Gregoriu
1585-1590
V
1590
Urbanus VII
1590-1591
Gregorius XIV
1591
Innocentius IX
Clemens VIII
1592-1605
1605
Leo XI
1605-1621
Paulus V
1621-1623
Gregorius
XV
g
1623-1644
Urbanus VIII
1644-1655
Innocentius X
Alexander VII
1655-1667
Clemens IX
1667-1669
Clemens X
1670-1676
Innocentius XI
1676-1689
1689-1691
Alexander VIII
1691-1700
Innocentius XII
1700-1721
Clemens XI
Innocentius XIII 1721-1724
1724-1730
Benedictus XIII
1730-1740
Clemens XII
1740-1758
Benedictus XIV
1758-1769
Clemens XIII
Clemens XIV
1769-1774
1775-1799
Pius VI
1800-1823
Pius VII
1823-1829
Leo XII
1829-1830
Pius VIII
1831-1846
Gregorius
XVI
b
1846-1878
Pius IX
Leo XIII
1878-1903
Pius X
1903-1914
Benedictus XV sinds 1914

PAUKEN.

Adeodatus
672— 676
Agapetus I
835— 536
Agapetus II
946— 955
Agatho
678— 682
Alexander I
109-116?
Alexander II
1061-1073
1159-1181
Alexander III
Alexander IV
1254-1261
Alexander VI
1492-1503
Alexander VII
1655-1667
Alexander VIII 1689-1691
Anacletus
79— 90?
Anastasius I
398— 402
Anastasius II
496— 498
Anastasius III
911— 913
Anastasius IV
1153-1154
Anicetus
154-165?
Anterus
235— 236
Benedictus I
574— 578
Benedictus II
683— 685
Benedictus III
855— 858
$enedietus IV
900— 903
964
Benedictus V
972— 974
Benedictus VI
974— 983
Benedictus VII
Benedictus VIII 1012-1024
1033-1045
Benedictus IX
1058
Benedictus X
1303-1304
Benedictus XI
Benedictus XII 1334-1342
Benedictus XIII 1724-1730
Benedictus XIV 1740-1758
Benedictus XV sinds 1914
418— 422
Bonifacius I
Bonifacius II
530— 532
607
Bonifacius III
Bonifacius IV
608— 615
Bonifacius V
619— 625
896
Bonifacius VI
Bonifacius VII
984— 985
Bonifacius VIII 1294-1303
1389-1404
Bonifacius IX
Caliatus(Cailiatua)I 217— 222
1119-1124
Calixtus II
1455-1458
Calixtus III
422— 432
Celestinus I
1143-1144
Celestinus II
1191-1198
Celestinus III
1241
Celestinus IV
1294
Celestinus V
903— 904
Christophorus
P
90— 99?
Clemens I
1046-1047
Clemens II
1187-1191
Clemens III
1265-1268
Clemens IV
1305-1314
Clemens V
1342-1352
Clemens VI
1523-1534
Clemens VII
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Pausen (Alphabetische lijst van).
1592-16U5
Honorius II
Clemens VIII
Clemens IX
Clemens X
Clemens XI
Clemens XII
Clemens XIII
Clemens XIV
Cletus
Conon
Constantinus I
Cornelius
Damasus I
Damasus II
Deusdedit
DionYsins
Dorms
Eleutherus
Eugenius I
Eugenius
Eugenius III
Eugenius IV
Eusebius
Eutychianus
Y
Evaristus
Fabianus
Felix I
Felix II
Felix III
Formosus
Gajus
J
Gelasius I
Gelasius II
Gr eg orius I
Gre g orius II
Gre g orius III
Gr eg orius IV

II

V
Greorius
^g
VI
Gregorius
g
VII
Greorius
g
^
Gre ^gorius VIII
IX
Greorius
bg
X
Gregorius
g
Gre
g
n orius XI
Gre bg orius XII
XIII
Gregorius
g
Gre ^g orius XIV
XV
Greorius
ag
XVI
Greorius
g
^
Hadrianus I
Hadrianus II
Hadrianus III
Hadrianus IV
Hadrianus V
Hadrianus VI
Hilarius
Honorius I
Honorius (II),
Tegenpaus

1667-1669
1670-1676
1700-1721
1730-1740
1758-1769
1769-1774
76— 88?
686— 687
708— 715
251— 253
366— 384
1048
615— 618
259— 269
676— 678
176-189?
654— 657
824— 827
1145-1153
1431-1447
310
274— 283
99-107
236— 250
269— 274
483— 492
526— 530
891— 896
283— 296
492— 496
1118-1119
590— 604
715— 731
731— 741
827— 844
996— 999
1045-1046

Honorius III
Honorius IV
Hormisdas
Hyginus
Yg
Innocentius I
Innocentius II
Innocentius (III),
Tegenpaus
Innocentius III
Innocentius IV
Innocentius V
Innocentius VI
Innocentius VII
Innocentius VIII
Innocentius IX
Innocentius X
Innocentius XI
Innocentius XII
Innocentius XIII
Joannes I
Joannes II
Joannes III
Joannes IV
Joannes V
Joannes VI
Joannes VII
Joannes VIII
Joannes IX
Joannes X
Joannes XI
Joannes XII
Joannes XIII
Joannes XIV
Joannes XV
Joannes XVII
Joannes XVIII
Joannes XIX

1073-1085
1187
1227-1241
1271-1276
1370-1378
1406-1417
1572-1585
1590-1591

Joannes XXI *)
Joannes XXII
Julius I
Julius II
Julius III
Lando
Leo I
Leo II
Leo III
Leo IV
Leo V
Leo VI
Leo VII
Leo VIII
Leo IX
Leo X
Leo XI
Leo XII
Leo XIII
Liberius

1621-1623

1831-1846
772— 795
867— 872
884— 885
1154-1159
1276
1522-1523
461— 468
625— 638
1061-1064

1124-1130
1216-1227
1285-1287
514— 523
136-140?
402— 417
1130-1143
1179-1180
1198-1216
1243-1254
1276
1352-1362
1404-1406
1484-1492
1591
1644-1655
1676-1689
1691-1700
1721-1724
523— 526
532— 535
560— 573
640— 642
685— C86
701— 705
705— 707
872— 882
898— 200
914— 928
931— 936
955— 963
965— 972
983— 984
985— 996
1003
1003-1009
1024-1033
1276-1277
1316-1334
337— 352
1503-1513
1550-1555
913— 914
440— 461
682— 683
795— 816
847— 855
903
928
936— 939
963— 965
1048-1054
1513-1521
1605
1823-1829
1878-1903
352— 366

*) Een Joannes XX bestaat niet. De oorzaak hiervan is dat men Joanne* XV tweemaal getold heeft. (Albers, Iiandb. der Alg. gerkgeeoh., II, 42, noot 3.)
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Linus
Lucius I
Lucius II
Lucius III
Marcellinus
Marcellus I
Marcellus II
Marcus
Marinus I of
Martinus II
Marinus II of
Martinus III
Martinus I
Martinus II zie
.Marinus 1.
Martinus III zie
Marinus II.
Martinus IV
Martinus V
Miltiadea
Nicolaas I
Nicolaas II
Nicolaas III
Nicolaas IV
Nicolaas V
Paschalis I
Paschalis II
Paulus I
Paulus II
Paulus III
Paulus IV
Paulus V
Pelagius I

PAUSEN-—PAUWEN.
67— 79?
253— 254
1144-1145
1181-1185
296— 304
307— 309
1555
336
882— 884
942— 946
649— 653

1281-1285
1417 1431
311— 314
858— 867
1058-1061
1277-1280
1288-1292
1447-1455
817— 824
1099-1118
757— 767
1464-1471
1534-1549
1555-1559
1605-1621
555— 560

=

Pelagius II
578— 590
gest. 67
Petrus
140-154?
Pius I
1458-1464
Pius II
1503
Pius III
1559-1565
Pius IV
Pius V
1566-1572
Pius VI
17 75-1798 (1799)
1800-1823
Pius VII
1829-1830
Pius VIII
1846-1878
Pius IX
1903-1914
Pius X
230— 235
Pontianus
897
Romanus
604— 606
Sabinianus
687— 701
Sergius I
844— 847
Sergius II
904— 911
Sergius III
1009-1012
Sergius IV
640
Severinus
468— 483
Simplicius
P
384— 398
Siricius
708
Sisinnius
116-125?
SixtusX Ystun I
SixtusX Ystun II 257— 238
432— 440
Sixtus III
1471-1484
Sixtus IV
1585-1590
Sixtus V
168-176?
Soter
254— 257
Stephanus
I
P
752— 757
Stehanus
Ste p hanu II
768— 772
hanus III
Stephanu
816— 817
Phanus IV

Zie
Pausilipum.
p
Posili
^po.
Pauw, Adriaan,
ridder, heer van
Heeristede, raadensionaris van
pensionaris
Holland, geb. 1
Nov.1585 te Amsterdam werd in
1611ensionaris
P
van Amsterdam,
van 9 Apr. 1631
—36 en van 27
Set.
P 1651-53
raadpensionaris
P
v. Holland; ver1078. Pauw.
toefde als diPlomaat in Frankrijk, Engeland, Denemarken en
de Hansesteden^g
• gest. 21 Febr. 1653.
Belg. historieschilder,
Pauwels, Ferdinand,
Antwerpen;
geb.
13 Apr.
P •
g
P 1830 te Eeckeren bijJ Antwer
van 1862-72 h gl. te Weimar, van 1876—
1901 te Dresden; gest. 26 Mrt. 1904 te Blasewitz • schilderde tafereelen uit de Bel g.eg
schiedenis : wandschilderingen in het raadhuis te
Yperen,
P den Wartburg,
^^ in
Pe ^ in de Lutherzaal op
de vorstenschool te Meissen • verder Bijbelsche
J
tafereelen in de stadskerk te Pirna (1898).

StePhanus V
Stephanus
VI
P
Ste hanus VII
Stephanu
hanus VIII
Stephanu
hanus IX
Stephanu
Ylverius
Sylvester
I
Y
Sylvester
II
Y
III
Sylvester
Y
SYmmachus
Telesphorus
P
Theodorus I
Theodorus II
Urbanus I
Urbanus II
Urbanus III
Urbanus IV
Urbanus V
Urbanus VI
Urbanus VII
Urbanus VIII
Valentinus
Victor I
Victor II
Victor III
Vigilius
Vitalianus
XstusIenII
Y
zie Sixtus.
Zacharias
ZePY
h rinus
Zosimus

885— 891
896— 897
929— 931
939— 942
1057-1058
536— 537
314— 335
999-1003
1045
498— 514
125-136?
642— 649
897
222— 230
1088-1099
1185-1187
1261-1264
136.2-1370
1378-1389
1590
1623-1644
827
189— 198
1054-1057
1086-1087
537— 555
657— 672

741— 752
198— 217
417— 418

Pauwen, onderfamilie der Fazanten (orde der
Hoenders), het mannetje
J onderscheidt zich door
prachtige, met oogvormige vlekken versierde
vederen, bijzonder
ggroote staartvederen, die bijJ
J
vele soorten waaiervormig kunnen worden uit-

o i.

1079. Pauwen.
langzaa en
gespreid,
voet;s langzaam
g P^
^
P ^ en een gespoorden
ongemakkelijk vliegende,
PJ
a meestal in troepjes
g

PAUWEN—PEDRO II.
levende vogels
vogel in de bosschen van Midden- en
Gewone P. (Pavo cristatus het man•
netje
goudgroen
met P
ur P
erblauwen
J doorgaans
g g
g
glans,
lans prachtigen
g staart en vederbos,^ het wijfje
JJ
bruin> aan borst en buik wit, in 0.-Indië en oop
Ceylon
inheemseh^ • het vleesch van jon
jongge diet
is zeer smakelijk.
Spiegel-P.(Polyplectro
Pol plectron
J
), bruineel
met verg gepunt,
gP
leng
de eigenlijke
staartvederen en twee sporen
Po
^ J
aan den voet, op
9
P Malakka en Sumatra. ArgusP. (Argus iganteus de mannetjes buitengewoon mooi geteekend, meer dan 1 M. lang,met
even lange
P
g
^ verlengde
^ staartvederen,prachtige
oogvlekken,
geelgrauw,
oo
s
g
^
^geelbruin, zwart en helgekleurd;
geel^
^ op
P Sumatra. — De P. was in
a
wijd.
de Oudheid aan Juno
J
Pavia, het Ticinum der Ouden, hoofdst. van
de P rov. P. in het N. van Italië (3336 K.M2. >
511 000 inw.; Lombardijs ten Z. van Milaan,
aan de Ticino, 40 000 inw.; kathedraal (in 1486
van den H. Angusbegonnen; Goth. grafteeken
9
g
Gnus van 1362);
(in de Middel^ hoogesehool
ag
eeuwen beroemde rechtsgeleerde faculteit); fabricaag e van orgels,
ijzer,
P van gegoten
^ ^ voorwerpen
gg
J
landbouwmachines. — P. was van 572-774
hoofdst. van het rijk der Longobarden, in 1359
verviel het aan de Viscontis van Milaan en van
—
1714-1859 behoorde het aan Oostenrijk.
J
Frankrij hier
24 Febr. 1525 werd Frans I van Frankrijk
•
verslagen en gevangen
de keizerlijken
verslagen
a
^
J
genomen.
Pavullo nel Frig
Fri nano,
nano stad in de N.-It. prov.
P
Modena ten Z. van de stad Modena, 12 000
inw.
NishnijJ NowPawlowo, dorp
P in het gouvern.
g
g orod in Midd.-Rusland, aan de Oka, >12 000
inw. > • rivierhaven; middelpunt
eener uitgebreide
g
P
staal- en ijzerindustrie.
J
Pawtucket, stad in den N.-Am. staat Rhode
bi'riv. der Providence),
Island aan de riv. P.J
ten Z. van Boston; 52 000 inw.
godin van den vrede;
Pax,
^ V esp a^ de Rom. g
sianus bouwde haar eenrachti
P
P oop
ag en tempel
het Forum Flavium.
Pax Dei. Zie Godsvrede.
Paxos, tegenw. Paxo, een der Jonische eil.
. K.M2. >
in den nomos Kerkra
Y (Corfu),
4100 inw.
Payer,
Y^ Julius, ridder von, Noord Ppoolvaarder
en schilder,
geb. 1 Sept.
^g
P 1842 te Schonau bijJ
Teplitz,
in 1859 Oostenr. officier,> maakte van
P
1869-70 de N.-poolexpeditie mee onder K. Koldewez
J^ leidde de Oostenr. N.-poolexpeditie met
Weyprecht
J^recht van 1872-74 (opP sleden werd 82°
5' N.Br. bereikt en Frans-Jozefsland ontdekt),
studeerde later te Munchen en Paris
J voor
historieschilder (schilderde o. m. »De ondergang
g g
der Franklin-expeditie",
1897).
P
geb. 9 Juni
Payne,
Pane John Howard,^ Am. dichter,rg
1791 te New-York, werkte van 1813-32 in EnP
^schouwburgdirecteur
g
ageland als tooneelspeler,
en tooneelschri'ver
(hij
J schreef o. m.: Clari >
J
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the maid of Milan", waarin hetulaire
populaire lied
„Home,
Home sweet home");
P 1852 als
^agest. 9 Apr.
Am. consul te Tunis.
depart.
Paysandu,
P
Y
^ hoofdst. van een gelijkn.
gJ
in Uruguay,aan de Uruguay,ruim 12 000 inw.
Pas
Y de Vaud. Zie Waadt.
hoofdst. van
Paz, La. 1) La P. de Ayacucho,
Y
Bolivia,
het Boliv. dep.
P
p La P. en van de republ.
aan de Rio La P. ChuquiYP
a a 3694 M. boven
den zeespiegel, ten Z.O. van het meer van Titicaca 95 000 inw.; universiteit. — 2) Stad in
de Argent.P
prov. Entre >
Rios, aan de>
Parana,
6000 inw. — 3) P. voorheen Bahia de Santa
Cruz hoof d
J
P 1. van het Mexic. territorium Baja
California op
P de 0.-kust van het schiereil.,
5500 inw. — 4) Dep.
P van Salvador; hoofdst.
La P. of Zacatecoluca, 15 000 inw.
PeabodyY, tad in den staat Massachusetts in
het N.U. der Ver. Staten, voorst. van Salem
(ten N. van Boston), 12 000 inw.
N.-Am. NoordPpoolvaarder,
Peary,
^ ^eb.
Y^
(Pennsylvanië),
6 Mei 1856 te Cresson Springs Penns
Y 1
onderzocht in 1886 het
binnenland van Groenland7 drong
a in 1891
—92 door tot aan de
IndePendencebaai 81°
57' N.Br.) en bewees
daardoor dat Groenland een eiland is,
ondernam nog verscheidene GroenlandNcordPoolreizen
en
(bereikte in 1905-06
87° 6' N.Br.),bereikte
ten slotte in Apr.1909
de Noordpool
P • schreef :
Northward over the
great
ice" (2 dln. ,
g
1080. Peary.
1898),Nearest the
pole" (1905-06) en
Po
bereikt" 1910 .
» De Noordpool
P
Pear land
Peary
land N.-0.-kuststrook van Groenland
de Independencebaai
en 80° N.Br.
P
Pedee Great P., riv. in N.-Amerika, ontspr.
in N.-Carolina (als Yadkin), 570 K.M. lang,
a
mondt in de VinY ahbaai (ten N. van Charleston van den Atl. Oceaan uit.
Pedir of Pidië, alg.. naam voor een aantal
landschappen
op
P de N.-kust van Sumatra.
PP
Pedro, keizers van Brazilië. — P. I de Meangeb. 12 Oct. 1798 te Lissabon zoon van
tars
,g
koning Johan VI van Portugal,
1821 regent
9
g
van Brazilië 12 Oct. 1822 uitgeroepen tot keizer van Braziliës stond na den dood zijns
zijn vaders
Mrt. 1826) de Port. kroon af aan zijn
) dochter Maria da Gloria; 7 Apr.
1831 deed hij
P
J als
zij
keizer van Brazilië afstand tenunste
van zijn
g
P. II en nam den titel aan van hertog
van Braganza, verdreef van 1832-34 zijn broeoverweldi
der, den Port.
Zjg er Miguel, stierf als
regent van Portu
al 24 Set.
P 1834. —
^^

P. II
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de Alcantara,g eb. 2 Dec. 1825 te Rio de Janeiro> zoon van P. I volde
P 1831
g hem 7 Apr.
oP^; 23 Juli 1840 nam hijJ zelfstandig
^ de regeeg ee
ringover;
^
^ 15 Nov. 1889 werd hijJ door een
militaire revolutie onder maarschalk Fonseca
ten valebracht
en met hem het keizerrijk
^
J;
^est. 5 Dec. 1891 te Parijs.
J
van Portugal.
— P. I(1357
Pedro koningen
Pedro,
g
^
—67), geb.
—67
in 1320, zoon van Alf onsus IV,,
g
huwde in 1345 in heteheim
met Ines de Castro
g
(z. a.),wier moord hijJ bloedig
• est.
g wreekte^g
18 Jan. 1367 te Etremoz. — P. II(1683-1706),
geb.
in 1648 te Lissabon,a derde zoon van Johan
g
IV in 1667 regent, sloot 13 Febr. 1668 vrede
met SP
anJ^
e in 1703 het Methuen-verdrag met
Engeland
g
,g est. 9 Dec. 1706. — P. III(1777
—85),>
zoon van J ohan V volgde
o
volgde op
zijn
gest. 25 Mei 1785. —
f1,,est
J broeder Jozef
g
P. IV, zie Pedro 1, keizer van Brazilië. — P. V
16 Sept. 1837,
de Alcantara 1853-61 ^ geb.
gP
volde
g 15 Nov. 1853 zijn
J moeder Maria 11 da
Gloria op,
16 Sept. 1855 zelfstandigg
P
de regeerin
b
g, gest. 11 Nov. 1861.
Peebles of Tweeddale,graafsch. in het Z.O.
van Schotland, 918 K.M2. 15 000 inw. — De
hoofdst. P., aan de Tweed, 5600 inw. ; industrie.
in den N.-Am. staat NewPeekskil,plaats
P
York aan de Hudson, 10 000 inw.
hoogveenlandschap
op de
Peel,
^ uitgestrekt
P P
g
g
grens van N.-Brabant en Limburg;
g, in de 19e
g
eeuw is men begonnen
het te ontginnen; in
g
1852 is er de kolonie Helenaveen ontstaan; later
Griendtsveen.
Peel,^ Sir Robert,, Eng.
g staatsman,^geb.
i; 5 Febr.
1788 werd in 1809
lid van het Lagerhuis,^ Tory,
Y,
g
zette de Katholieken-emancipatie
door,
^ later
P
leider der conservatieve oppositie ;• 1834-35 en
min.-president, dreef het vrijhandels1841-46 min.-resident
J an
stelsel door tegen
zijn
eigen
g partijgenooten
in
g zijn
P J^
en vormde daarna een middenpartij
P J (Peeliten);
zoon,
gest. 2 Juli 1850. — Zijn
^ Arthur
J jongste
J g
Wellesley
YP.,P.geb. 6 Aug.
g 1829, 1873-74 scoretaxis van de Schatkamer, 1884-95 voorzitter
van het Lagerhuis, werd daarna als viscount
in het Hoogerhuis
opgenomen.
Pg
g
Jan van
van, Vlaamsch tooPeene,
Peens Hippolytus
neelschri'ver,
ri'cke
, g geb. 1 Jan. 1811 te Ca PJ
J
0.-Vlaanderen ,gest. 19 Febr. 1864 als arts
te Gent; schreef blijsPe
len meestal in één beJ
drijf
J
»Thi'1
J Uilens Piegel"
Siska van Roosemael", „Vader Cats",
>»De Duivel op
P 't
Dorp"
P enz.).
Peer. Zie Pair.
Pegasus,
^ in de Gr. myth.
9
Y
het gevleugelde ros, dat ontstond uit het bloed der door
e
Perseus onthoofde Gorgo
9' Mdusa
, door Bellerophon
^ge- 1081. Pegasus.
p
g
vangen; door
zijn hoefslag
J
ontstond de Hippocrene
(de Hengstebron)
oop
g
PP
den Helicon; in latere tijden
figuurlijk o evat
Jopgeva

het ros, dat de dichters bestijgen
als zij
J gJ
hun vlucht nemen naar het rijk
^
J der verdichting.
Pe
Pegasus
asus sterrenbeeld van den N. hemel met
veranderlijke
sterren (R en S die afwis)
selen tusschen de 7e en 12erootte.
g
Pegoe Pai oe voorheen. Mons divisie der
Eng.-Ind.
prov.
Birma,> 24 094 K.M
K.M2.,
2. 2 010 000
g
P
inw. Mons of Talaings, verwant aan de Birmanen; • Karen); voorn. stad Rangoen; vroe
vroege
er
koninkrijk
J 1754-1852 tot het Birmaansche rijk behoorende. — De vroegere
hoofdst.
g
P. aan deJ
uitmonding
riv. P.(dicht bij haar
g
in de Golf van P. of Martaban van de Andamaansche Zee),14 000 inw.; in 1757 verwoest;
tempel
van Gautama (Boeddha).
P
Peihai. Zie Pakhoi.
Peiho
in de prov.
» Witte Rivier"),
P
Pets'ili
in het 0. v an China, ontspr.
J
P op
P het
Mong. scheidin
g sgeb.^ stroomt voorbij
J Peking,
g,
is 556 K.M. langg en mondt beneden de Takoeforten in de Golf van Petsjili
J van de Gele
Zee uit.
HildesPeine,
Peins stad in het Pruis. reg.-distr.
g
heem tusschen de steden Hannover en Brunswijk, 17 000 inw.; i'zerwalswerken suiker-,
meubel- en moutfabrieken.
Peinture-Bogaerts,
gaerts^ soort olieverfdruk op
P linnen of hout,^ welke de oneffenheden der oorspr.
P
schilderijen nabootst,
door Henryy
g
^ uitgevonden
Bogaerts
uit 's-Hertogenbosch.
9
g
Pei oermeer, Russ. Tsjoedskoje Osero, meer
in het N.W. van Rusland, 3513 K.M2.inbegrepen hetP
ermee verbondene Pskower
meer),
,
afstrooming
g door de Narwa naar de Finsche Golf.
Peiraius. Zie Piraeus.
van Athene. Zie Pisistratus.
Peisistratos : tyran
Y
Peize,
^ ggem. in Drente,^ aan de stoomtramlijn
J
Groningen—Drachten, 2131 inw.
Pekalongan, resid. op Midd.-Java, 5590 K.M2.
1990 286 inw.^ w.o. 1915 EuroP^
. • de bodem is
in het N. vlak,^ in het Z. bergachtig
g
g (Slamat
3432 M.). De vlakte in het N. lan gs de Javazee> is zeer vruchtbaar;,P
producten: rijst,
J suikerriet koffie, indigo, thee en kina. In 1900 is
de resid. Te
vereend. De hoofdst.
g al met P. vereenigd
inw.^ w.o. 430 Europ.,
havenpl.
1. aan
P., 41
P^ haven
N.-kust van Java.
Pekela. Zie Oude-P. en Nieuwe-P.
Peking Pe-kin„hoofdst. van het Noorden",
in tegenstelling
a.> hoofd- en
g met Nan-king,
g>
residentiestad van het Chin. rijk,
J^ in de prov.
P
Petsjili,
nabij de Peiho, >805 000 inw. •> wordt
Pets'ili nabij
verdeeld in de N. door 13 M. hoogs 11 M.
breede en 24 K.M. lange
^ Tag muren omgeven,
g
Laren-Mants'oestad met de z.g.gVerbodene
J
stad (Ta-ne, residentie der keizers, de GezantschaPswi'k
en de Universiteit; en de Z.
Z., evenJ
eens door een muur omringde
g Chineezenstad
omvan 16 K.M.). In de omgeving
(omvang
o g b keizerl.
aleizen (in 1860 meerendeels
J'achtPark , zomer P
verwoest),,
P.,op
P els. — P.
P de plaats
P
van het oeroude Ki (naar men wil van 12 eeuwen

PEgING—PELLOUX.
v. Chr. dateerende reeds in de 6e eeuw hoofdst.
van een klein TartarenriJ^
k 1267-1409 hoofdst.
der Mong. keizers van Karakoroem, vanaf 1409
residentie der Chin. keizers, werd in 1860 door
de Engelschen
belegerd, in 1900 door de ver^
eenig de Europ.
P troepen
Pe bezet (na den BokseroPstand, z. a.). — De verschillende gezantschaP^
7ebouwen te P. worden sindsdien door
kleine Europ.
P detachementen bewaakt, het Ned.
door een detachement mariniers.
genaamd Le Sar,^ Fr. schriPéladana José
f,ing
J
gaf zich uit als
vereb.
Y ^ ga
g in 1857 te Lyon,
romans
Y
giër, schreef excentrieke mystieke
La décadence latine", 9 dln., 1886-91),werken over kunst enz. stichtte de Rozenkruis- en
TemPelkruisorden.
van den Eng.
Pelagianen,
^ aanhangers
9
g
g monnik
(gest.
omstr. 420 in Palestina). Na
Pelagius
Pela
9
g
de erf410 verwierp
hij te Rome en Carthago
P hij
^o
zonde en achtte de natuurlijke
krachten der
J
menschen voldoende tot zaligwordin
g . Het Pebestreden, door
lagianisme werd door Augustinus
9
P aus 1 nnocentius 1 veroordeeld in den Levant
echter over het algemeen als orthodox beschouwd; in 431 werd het te EPhese veroordeelel in Gallië echter leefde het inemati
gde
g
richting weder op
richting
P en in de Kerk der Middeleeuwen vertoonden velen weer semi-pelagiaansche neigingen. De Hervormers verwierpen
het
P
Pelagianisme weer geheel
en al, wat,> in weerwil
g
van de door Melanchthon aangebrachte verzachtingen orthodox Protest. leer werd.
edeelte
gedeelteder oudste bewoners
Pelasgiers,
^
van Griekenland,
^ inz. in Thessalië en in Epirus;
P
zij
J werden later door de Hellenen overvleugeld.
^
Naar men beweert, bouwden zij
J de Cyclopische
Muren.
van koning
are van RoePelesj,
l^ bergslot
g
gKarel
menie bij Sinala 1873-74 gebouwd.
Peleus, zoon van Aeacus, broeder van Telate Phthia Thesmon, koning
g der Myrmidoniërs
Y rm
salië,g
gemaal der Nereïde Thetis,
, vader van
Achilles (Pelide). — Zie ook op
P Pandora.
naam voor de
Pelgrimsvaders,
^ gezamenlijke
9
g
J
Eng. ^Schotsche en Nederl. emigranten,
die in
g
1620 eerst uit Delfshaven naar Southampton
en
P
vandaar met de Ma
flower" naar N.-Amerika
» Y
uitvoeren. Het waren meerendeels uit Engeland
weggetrokken
Puriteinen,
^ die daar een nieuw
gg
vaderland zochten. Hun vestiging
^ g te Plymouth
Y
PennsYlvanië had den eersten republikeinschen
P
regeeringsvorm in N.-Amerika.
ro
Pelias,, zoon van Poseidon en van Tyro,
^,
scher, te Iolcos zond den zoon zijns
J broeders,
Jason,, op het Gulden Vlies uit;^• na diens terug^keer werd hij
J door toedoen van Medea (die
vooraf,
hijdaardoor verjongd
J g zou worden)
g ^ dat hij
door zijn
J dochters in een ketel met kokend
waterewor
g
Pen.
Pelikaan, tot de orde der Roei ootvo els behoorende vogels,
P^ langen, rech^ ^ met kleinen kop,
n mallen snavel;, de bovenkaak is aan het
ten,
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einde van een haak
voorzien, de onderkaak bestaat uit 2
buigzame
zijde
zijden en
^
•
vliezigen
keela
zak, waarin gevang en visch bewaard
kan worden groote
vogels met langen
vogels
g
hals log uiterlijk,
J,
doch zeer snel en
lang vliegend
zwemmend en duikend, leven aan de
oevers van groote
wateren in Z.Hongarije
en in
^ J
eenroot
gedeelte
g
g
van Azië en Afri1082. Pelikanen.
ka. De P. is het
stmbool der moederliefde, daar de Ouden meenden dat hijJ zich de borst openpikte
om de
Pe P
jongen
zij bloed te laven.
met zijn
J
^
Pelion, in de Oudheid naam van een geb.
g
ten N. van de Golf van Volo, het tegenw.
Zagora,
der hemelbestor^ bekend uit de mythe
b
Y
mende Giganten,
g
^ die den P. op
P. de Ossa en
den Olympus stapelden.
P
Pélissier Jean Jacques Aimable hertog van
Malakow, Fr. maarschalk, geb.
6 Nov. 1794 te
g
Maromme doodde in 1845 door middel van rook
eenroot
aantal Arabieren die in de Daharag
g rotten ggevlucht waren; Jan. 1855 in Plaats
van Canrobert bevelh. van het le legerkorps in
de Krim, 18 Mei opperbevelh.,
na de bestorPP
ming van den Malakow (bastion van Sebasto8 Sept.)
maarschalk,
in 1856 tot
hertog
•
P
^
g
verheven,
Londen est.
^ van 1858-59ggezant te Londen
Mei 1864 in Algiers,^ als gouv.-gen.
^
g van Algiers.
g
Pella in de Oudheid een stad in Macedonië,
door Phili
us
tot
hoofden
residentiestad
verpp
heven • geboorteF
pl. van Alexander den Groote;
,
nu Pella ten W. van Saloniki.
. VePellestrina.
P
guneneil. van de It. prov.
netië+ 15 K. K. lang,
200 M. breed; verg
sterkte hoofdst. P. 5800 inw.
Pellico, Silvio It. dichter, geb. 24 Juni 1788
te Saluzzo, huisleeraar te Milaan, werd, verdacht van earbonarisme van 1820-30 te Venetië en op den
Spielberg
P
b gevangen
^ ^gehouden,
g ,
g est. 31 Jan. 1854 te Turijn.
J Voorn. werken:
het treurspel
P »Francesca da Rimini" (1818) en
het beroemde verhaal zijnergevangenschap:
J
rigioni" 1833 .
»Le miePb
It. generaal
en staatsman,
Pelloux Luigi,
q,
g
,
geb. 1 Febr.,
1839 te La Roche (Haute-Savoie),
werd in 1885en.-majoor,
^ in 1891 luit.-gen.,
J
g
g ,
kreeg
g in 1885 het bevel over het Veroneesche
legerkor
b
P^s was van 1891-93 en van 1896-97
min. van oorlog,
min.-pres.
en min.
P
g^
van binnenl. zaken; 1901-02 bevelh. van het
le legerkorPs.
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Pelopidas,
^ T hebaansch staatsman en veldheer,i
bevrijdde
379 V. Chr. zijn
zij vaderland van de
J
zij vriend
Spart.
heerschappij, behaalde met zijn
PaPPJi
(371),
bij.lLeuctra 371
paminondas de overwinning
^
sneuvelde in 364 bij
g den
JC
YnoseePhalae tegen
ttyra
ran Alexander van Pherae.
9^ de oorlog tusschen
p onnesische Oorlog,
Athene en Sparta
om de opperheerschappij in
P
Griekenland
i 431-404 v. Chr. (Zie Griekenland ,
Geschiedenis.
Pelop onnesus(Gr. Pelop onnesosi het meest
Z. schiereil. van Griekenland (z. a.
i met het
ei^
ni. Hellas slechts samenhangend
g en door de landengte
g van Corinthe,i ong.
^ 22 200 K.M2.i 937 000
inw. Sinds de Middeleeuwen Morea agenoemd.
de Gr. sage als knaapP
Pelops, werd volgens
g
door zijn
J vader Tantalus den Goden als spijs
PJ
ten einde hunP
alwetendheid op de
voorgezet,
P roef te stelleni maar door dezen weder in het
leven bgeroepen,
Yg naar den
Pe i trok later uit Phrygië
naar hemenoemden
Peloponnesus en verkreegg
P
odameia • stichElis door zijn
zijn huwelijk
huwelijk met Jl ipp
ter der Olympische sspelen.
len. Zijn
Zijnnakomelingen
g
waren Atreus en T h2 estes zijn kleinkinderen
A9amemnon en Menelaus Pelopiden .
Pelotas, stad in den Braz. staat Rio Grande
do Suli ten N.O. van de stad Rio Grande do
Suli 15 000 inw.
Pelusium ii Sli'kstad"
^ versterkte bgrensstad
J
Oostelijkste,
Peluin Beneden-Egypte
aan de
d Ooste
gYP
J
sische Ni'lmondin
g^• in de Middeleeuwen P araJ
Camby ses behaalde hier
ma • ruïnen bijJ
525 v. Chr. een overwinning
gYP
P de Egyptenaren
gop
en maakte een einde aan het Egypt.
gYP rijk.
rijk
eil.
bi' de 0.-kust van Z.-Afrika, bebij
hoorende tot het Eng. protectoraat
Zanzibar,i
P
960 K.M2.e 83 000 inw.;^ zeer vruchtbaar hoofdprodukt kruidnagels); voorn. plaats
laats Tsjaka.
J
P
Pembroke. 1) Graafsch. in het Z.W. van
Wales, 1599 K.M2. 85 000 inw.; hoofdst. Haverfordwest. — 2) Stad in hetraafsch.
P. aan
g
de Milfordhaveni 16 000 inw.;^ marine-arsenaal.
— 3) Voorstad van Dublin i30 000 inw.
Penarth,
^ haven in Z.-Walesi 3 K.M. ten Z.
van Cardiff, 15 000 inw.
Penaten Penaten . Zie op
P Lares.
,Land der vijf stroomen",
Pendsjaab(Perz.
i,i
(luit.-gouverneursch.)
Eng.
g
g Punjab), N.W. prov.
P
van het Eng.-Ind.
rijk
g
Ji met de vazalstaten
mgenoemd naar
i genoe
000 inw.
346 375 K.M 2.i 24
vijf op
J ontspringende en verP den Himalaja
eenigd in den Indus uitmondende rivieren. Sedert 1901 in 5 distr. verdeeld, hoofdst. Lahore.
Punjab Native Sta(Eng.
Pendsjaabstaten
g Punja
l
34 (met nog
g 9 kleinere schatplichtige stateni 43) onder inl. vorsten staande vazalstaten
in het N.W. van Eng.-Indië, onder den luit.gouverneur van Pendsjaab,
g
^
i samen 94 614 K.M 2. i
4 213 000 inw.
Penelope,
.^
ggemalin van Odysseus
g
p i de getrouwe
hield de haar
z. a.i moeder van T elemachus
^
omringende
hofmakers op
g
P een afstand door voor

te wenden dat zij
voor haar
J eerst een likkleed
J
schoonvader Laërtes vervaardigen
^ moest,i hetgeen
echter nooit afkwami daar zij
zij 's nachts weer
uittornde wat zijJ er overdag
^ aan vorderde.
Peninsular-war( ^, Schiereiland-oorlo 9" noemen de E ^
elschen den oorlog,
1804-14
gi
tegen
Na^oleon 1g
gevoerd op
g
P het P reneesche
Y
schiereil.
Penn, William de stichter van Penns ylvanië,
geb. 14 Oct. 1644 te Londen,
in
g
iKwaker,
i ging
om zich aan de vervolgingen te onttrekken,i naar
Amerika,
^ waar hem de Eng.
g een
^ regeering
a
groote
mote strook land aan de Delaware toewees,i tot
zijn vader,,
betaling voor eeng
schuldvordering van zijn
admiraal Sir William P. g est. 1670). Daar
stichtte hijJ de kolonie Penns Y
lvanië • in 1683
gaf hijJ haar een grondwet
en stichtte hijJ de
g
g
stad Philadelphia,
zijn
P i in 1712 stond hijJ echter zijn
eigendomsrecht
aan de Eng.
g
^ kroon - af voor
280 000nd
sterling; est. 30 Juli 1718 0op
Pogig
Ruscombe (Berkshire).
gedeelte der
Penninisehe Alpen,
p ^ gletscherriJkg
W.-Alen
St. Bernhard,i
g
i tusschen den routen
de Dora Baltea,
g Ma g i de Toce (naar het Lao
ionPas en het Rhónedal i ver g fore i den Sim P
deeld in de Arolla-roe
g Pin het W. (Weisshorn
4512 M.i Matterhorn 4005 M.
M., Dent Blanche
4364 M. en de Monta Rosa-groep
g P in het 0.
(Dufourspits
4638 M.).
P
Penninisch 9 eb. centraalgeb. in het N. van
Engeland
b
i waterscheiding tusschen de Iersche en
de Noordzee
i strekt zich uit van Derby
Y tot aan
de Schotscherens
•^ hoogste
de aan holen
g
F
g punten
M.),
rijke
Peak (636 M. Great
Whernside (704 M.
J
>
In^leborou
g h (723 M. en in het N. de Cross
Fell (882 M.).
Pennsylvanië,
^ aan den Atl. Oceaan gelegen
g g
Y
staat in het N.O. der Ver. Staten van Am.,
116 641 K.M2. i 7 665 000 inw.;• in het midden
strekken zicharallelketens
der Appalachen
PP
P
5-800 M. uit; besproeid
door de Delaware,i
P
Susquehanna
en Alle
iProduc^
ghan
Y . Landbouw;
i ijze
tie van steenkolen,
ijzer en
i aardgas,
i cokes,
hia
Staatsuniversiteit te Philadelphia;
P
jk ge hoofdst. Harrisburg.
g P. werd aanvankelijk
J
koloniseerd door Hollanders (1623) en Zweden
Penn(z. a.) was de eigenlijke
(1627),i
stichter der kolonie P. P. is een der 13 „oorsPronkeli'ke"
Staten der Unie.
J
Panama,i on g
g.
Penonomé,^ stad in de republiek
P
12 000 inw.
ngor aan de Men haven der stad Bangor
Penrh Y^
inw.;
naistr. in Wales, i1000 inw.
• grootste leigroeven
g
van Gr.-Britannië.
Cumberland ,
Penrith,
g
^ stad in het graafsch.
in het N.W. van Engeland
gei W. van den Cross
Fell, 13 000 inw.
Pensa,
i ggouvern. in het midd. van EuroP .Rusland in g
het gebied van de Soera,^ de Moksja
ks'a
en de ChoPer 38
i 841 K.M 2.i 1 470 474 inw.
(160/o Mordwinen
i Tartaren). — De hoof dst.
P., aan de Sobra,i 59 981 inw.

PENSACOLA—PEREZ.

Pensacola,^ voornaamste havenP 1. van den N. Am. staat Florida, aan de Baai van P. van de
Golf van Mexico, • 22 000 inw.; uitvoer van hout.
(Gr. vijfstad"
de latere naam
Pentapolis
»J
p
van C renaica(z. a.) ,ook, in de Oudheid, het
gebied der vijf zeesteden Ariminum, Pisaurum
Farnum, Seno9' allia en Ancona aan de 0.-kust
van Italië.
et vijfdeelige boek"),de
Pentateuch(Gr.
Gr.-Alexandri'nsche
benaming
g
J
^ voor de gewoonl.
Bijbelboeken
Deken van Mozes" ^ noemde Bijbelboeken:
Uittocht"
^^ PP
i "
^ Exodus
^ („Uittocht"),
Leviticus („Godsdienstwet"), Numeri Telling"
nl. volkstelling), Deuteronomium („Herhaling
der wet"). De P. is de Thora, het officiëele
wetboek van het Jodendom, uit welks verklaring
ontstond. -de schriftgeleerdheid
der rabbijnen
^
J nen
De P. isvaarschi nli'k
JJ ontstaan uit de eerst na
444 v. Chr. voltrokken samensmelting
g van twee
hoofdwerken. Denrondsla
g van het eerste
^
vindt men in het z..
g Deuteronomische wetboek
hetwelk in 621 v. Chr. onder konin ag Jozia in
den Tempel
gevonden en spoedig
P door
Pce g daarop
Pe ^
herhaaldelij
het volk als zoodanig
^ erkend werd;^ herhaaldelijk
en
het inrofetischen
P
hgeest omgewerkt
g
werden eredeelten
uit twee oudere werken in
g
opgenomen:
een verhaal der oergeschiedenis,
in
P^
8^
hetwelk God steeds Jahwe genoemd wordt (de
Jahwist) en een tweede verhaal der oergeschiedenis waarin God Elohim heet (de Elohist).
Het tweede hoofdwerk was een in de Ballingg
scha
schapgeschreven verhalen- en wetboek,^ hetwelk
in hoofdzaak de hervormingsideeën van den
profeet Ezechiël inhield en Ekra's wetboek
heet; het bevat o. a. het eerste schePP
in g
sverhaal (Genesis 1, vv.). Dit tweede hoofdboek
bracht Esra mede naar Jeruzalem. De P. met
het (uit dezelfde bronnen ontstane) Boek van
Jozua vormen samen den Il exateuch. — De
Pius X ingestelde
doorpaus
Bijbelcomtnissie
beP
^
J
sliste 27 Juni 1906 dat de P. wat den hoofdinhoud betreft door
Mozes geschreven is.
Pentland Hills, bergrug in het Z. van
Schotland, 26 K.M.
lang; in den Scald
Law 578 M. hoog.
Penzance is de meest
Z.V. stad van Engeland, nabijJ kaap
P Landsend in hetraafsch.
g
Cornwall, 13 000 inw.;
uitvoer van koper en
tin.
Peer,
Pe J'
p : desspecerijachti ge vrucht van
den P.-struikPiper
ni rum • de onrijp
Mgrum);
JP
gedroogde
^g bessen leveren de zwarte P., de
het bes1083. Peper.
rijpe,
JPe,
II
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omhulsel ontdane zaden de witte P. De P.struik klimt, evenals de klimop,
hechtworP^
tels teen
g steunsels o Fen wordt daarom meestal
aan stakenekweekt.
-- De vroegere
0.-Ind.
g
^
Com . g
legde zich vooral toe opP de P.-cultuur
ltuur
en monopoliseerde
die> zoodat de P. »PeP erduur"
P
werd. Teagenw. is de handel in P. bijna
geheel
bijnag
in Eng. handen overgegaan.
Pepi'l n. Zie Pippijn.
ppr
pepsis,
Pepsine
Pe sine(van het Gr.^p
> „spijsvertering"),
deistin stof
af ge^ door het maagslijmvlies
g die
J
scheiden wordt en bijJ aanwezigheid
van een
^
wein ig zoutzuur de eiwithoudende bestanddeelen
oplost
en verandert inpp
peptonen(z. a. ^• men
P
verkrijgt
J^ het kunstmatig
^ door het uitloogen
g van
het maagslijmvlies
van varkens, lammeren en
J
kalveren, door middel van water en een weinig
zoutzuur. Het is een witte, amorfe, bijna
bijn smaakreuklooze,^ eiwithoudende zelfstandigheid
en
wordt in den vorm vantillen
poeder,
vooral
P^
^P
ook van wijn
als middel tot bevordeJ (P.-wijn)
^
r'^ der spijsvertering
PJ
g gebruikt.
g
s rodukt van
Pepton,
Pe
ton stikstofhoudend omzetti
^P
het eiwit, wordt uit het eiwit van het voedsel
gevormd
door de PeP
pepsine in de maag
en, met
g
behul
P van het vocht uit de alvleeschklier
(pancreas), in den darm(maag9 en ^ ancreas P.),,
oplosbaar
in water en wordt daardoor
P
gemakkelijk
emakkeli'k door den darm geresorbeerd.
-eer
^
Wegens
deze laatste eigenschap
^
^ F wordt tegenw.
ook kunstmat ig P. gefabriceerd en wordt dit
ggebruikt als voeding
g voor zieken (vleesch-P.
van Kemmerich, Denaey er e. a.). -- Caseine-P.
wordt vervaardigd uit de kaasstof der melk.
Peraea land aan de overzij"),het gedeelte
van Palestina ten 0. van den Jordaan.
rotectoraat op
Perak,
^ staat onder Eng.
gP
P de
W.-kust van het schiereil. Malakka in AchterIndiëte nover
Medan),besproeid
door de
^
^ P
riv. P. 20 500 K.M 2 . 494 000 inw.; invoer van
tin en tinertsen; sinds 1825 onder Eng.. rotecP
toraat sinds 1895 behoorende tot de Maleische
Bondsstaten. (Zie Straits Settlements.)
Perdiccas, vertrouweling en veldheer van
Alexander den Groote. Men zegt dat deze hem
op
zijn
zegelring
g
P zijn sterfbed zijn
hg heeft overhandigd
der koninkl. macht;^hij
hij werd
^ als symbool
Y
door Alexanders veldheeren benoemd tot voogd
g
over diens nogg
ongeboren
zoon;,g
gedurende een
^
tocht tegen
321 v. Chr.
Chr., door zijn
zij
^ Egypte,
gYP
eigen troepen
gedood.
Pe ^
René.
Père Duchesne. Zie op
q
P Ilébert Jacques
ouvern PolPere'aslaw s tad in het Russ. ^gouvern.
Perejaslaw,
tawa
e r ten Z.O. van Kiew;>
> aan den Dn>P>
19 000 inw.
Perekop,
p, Tat. Or -Kapoe
, stad in het Russ.
vanP.,
P. die
agouvern. Taurië op
P de landengte
9
het schiereil. de Krim verbindt met het vasteland; 5300 inw.
a .
Père-Lachglee. Z ie Lachwee
Perez Antonio SP. staatsman a h^b. 1539 in
Ar^
on,staatssecretaris en vertrouwelin
g van

27

J
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PEREZ—PERPETUUM MOBILE.

Philips
, minnaar der vorstin van Eboli de Straat van Bab el-Mandeb, 13 K.M2. uitp 11
(z. a.),^
1579 ^
gevallen en gevlucht;
^gest. stekende haven, vesting, vuurtoren; 1799-1801
g
bezet; behoort
en in 1857 door de Engelschen
3 Nov. 1611 te Parijs.
g
J
heette de burcht van Troje;
Pergama
J^ bijJ tot Aden.
9
Rom. dichters = Troje.
Peripatetische
wijsbegeerte,
J g
a
^ d e wijsbegeerte
^
p
1
Peristad in het
landschapP van Aristoteles(z. a.) en zijn leerlingen
Pergamum, Pergamon,
g
9
,
terplacht te onderwijzen,
Teuthrania in MYsië (het N.W. deel van Kl.- p atetici^ omdat hij
J
JP
hij op
Azië), aan de Caicus, hoofdst. van het Perga- wijl
P en neer liep
P in de zuilenhal van
J hij
a.).
menische rijk,
, z. a.
y
J dat omstr. 280 v. Chr. door Phile- het Lykeion(Lyceum,
geesten van
taerus g esticht werd, onder Attalus 1(241-197)
Peri's heeten in de Perz. sagen
^ g
een koninkrijk
zijn opvolgers een wondere schoonheid, overeenkomend met de
J werd en onder zijn
feeën uit onze sprookjes.
der machtigste
g
g rijkenin Kl.-Azië was. Attalus goede
III schonk het in 133 aan de Romeinen. P. bePerk, Jacques Fabrice Herman, b. 10 Juni
zat een rijke
> beroemd dichter, voorlooper
Pe
t bibliotheek en een beroemde taal- 1859 te Dordrecht,
et
Tachtigers "^ ^ g est. 1 Nov. 188 1^ • het
Ber
z.g.
kundige
g school. Tegenw.
^
9 ama(z. a.). -g „Tachtigers",
Van de bouwwerken der koningsburcht en haar meest bekend zijn van hem: .Mathilde Sonbeeldhouwwerken zijn
J door de opgravingen
P^
^ van nettenkrans" (1880-81) en Iris" (1881).
Humann(1878-86) kostbare overblijfsels
overblijfsel aan
Perkament, ongelooide, slechts van haren gezuiverde, met kalkebeitste
en gepolitoerde
licht gekomen. .Te P. werd het perkament
g
gA
P
dierenhuid wordt gebruikt voor trommel- en
chartaer
g
p 9'amens vervaardigd.
naar
aukenvellen boekbanden enz.genoemd
paukenvellen,
Periander,
Periander de zoon van Cypselus,
, lange
yp
g
g jaren
J
heerscher over Corinthe(625-585), een der de stad Per9 amum(z. a.) ,waar het in de Oudheid inroote
hoeveelheden vervaardigd
z..
van Griekenland.
^
g
g werd;
g Zeven Wijzen
diende het
Pericles, Gr. staatsman, eb. 493 v. Chr. werd vóór de uitvinding
PaP
^ van het papier
m ateriaal; ook de oudste
door zijn
J
J als schrijf
J ggroot staatsmans- en redenaarstalent, hoofdzakelijk
boeken
werdenedeelteli
k en enkele kostbare
steunende op
de
volkspartij,
tot
g
J^
P
P J^
P.gedrukt.
werken worden nu nog,
een soort heerscher over zijn
g
^^op
J
grens van Europ.vaderstad. Vanaf 445 leidde
Perm, gouvern. op
Perm
P en
P deg
Aziat.-Rusland 332 061 K.M2. (waarvan 127 820
hij
15 Jjaren als
g
J gedurende
inw. >• rij
rijk
K.M2 . tot Azië behooren),
stratee " de aangelegenheden
„strateeg"
> 731
^ a
metalen, edelgesteenten steenkool en marvan Athene, hetwelk hij
J tot
staatkund igen
het toppunt
van staatkundige
mer. — De hoofdst. P. aan de Kama, 49 000 inw.
PP
bloei bracht,
Permiërs Perm'aken volksstam in de Russ.
•
g
J
g. 100 000 zielen,
gouvern. Wjatka en Perm, on
voltooide de uitbreiding van
rd
behoorende
tot de Perm.ee
sterkerussific
den Piraeus, bouwde de lange
g
g
gischen FinOergische
Finscheroe
muren, versierde Athene en
g P van den N. Oer
hoofdzakelijk
•
taalstam.
Po met
J de Acropolis
jongste
fraaie g ebouwen • was ook een 1084. Pericles.
Permsche formatie, Perm of .Das
^
J
g
lagen
(in het Russ. gouvern.
gelukkig veldheer • est. in 429
deralaeozoïsche
g
^
P
st. Zie ook op Griekenland, Geschie- Perm bijzonder sterk ontwikkeld). Zie fig.
aan de P eP
^ 8
bi'
dents.
J Aardkunde.
b. 21 Oct.
Périer, Casimir, Fr. staatsman,
Pernambuco of Pernambuco
, staat aan de
1777 te Grenoble, bankier te Parijs,
J werd in 0.-kust van Brazilië, 128 395 K.M 2. 1 310 000
1831 min.-president,
grondvestte de politiek
van
aan de kust vlak en vruchtbaar, in het
P
P
^g
rijk aan
est. 16 Mei 1832. — binnenland hoogvlakten
juste milieu(z. a.),
en bergruggen; rij
het juste
^ gest
^
houtsoorten en marmer; landbouw. —
Zijn zoon Auguste
P.ggeb. 20 Aug.
P.,
ug 1811,^ di9
Plomaat van Oct. 1871 —Febr. 1872 min. van De hoofdst. P. of Recife, aan de monding van
Parijs, de riv. CaP iberibe en Beberibe in den Atl.
binnenl. zaken,^g^
t. 7 Juli 1876 te
J,
veranderde in 1874 zijn familienaam in Casimir- Oceaan, 150 000 inw.; sterrenwacht, marinefaculteit.
P. — Diens zoon was Jean Paul Pierre Casimir- arsenaal, legerarsenaal,
^ rechtsgeleerde
g
eg
P. was van 1630-51 de hoofdst. van de Braz.
Périer(z. a.).
graafsch. in het Z.W. van bezittingen
der W.-Ind. Compagnie.
Périgord,
a
g raafsch.
Frankrijk,behoorende
tot de prov. Guyenne,
Pernau(Russ. Pernow havenst. in het Russ.
Y
P
een ggouvern. Lijfland,
met de hoofdst. Perigueux,
ge
^g^ vormt tegenw.
J
g der Pernawa
^ aan de monding
ng in de Golf van Riga;
edeelte van het depart.
gedeelte
P Dordogne; in 1589 of P.(138 K.M. lang)
15 000 inw.
met de Fr. kroon vereentg d.
gem.
in Z.-Holland, aan de Nieuwe
hoofdst. van het Fr. de part. DorPernis,
Perigueux,
ge
9
Perigord,
ddogne,
ne vroeger
g
g ^ aan Maas, oPhet eil. IJselmonde 3667 inw.
ge van het graafsch.
onde Isle ten N.O. van Bordeaux, 34 000 inw.; twee
Perpetuum
mobile, e en lichaam,
> dat zich
p
zijn
Byzant.
kathedralen; Rom. oudheden;
> truffel- oP houdelïJ k beweegt,
lg^
a ^ inz. een werktuig,
Y
kracht steeds weer zou
'^
teelt.
beweging door eigen
bijv.
bijv., die,
Perim,^ eel. aan den ingang
> eenmaal in
^ een slinger
g
g g der Roode Zee, in vernieuwen,

^

PERPETUUM MOBILE—PERSPECTIEF.
beweging
schom^ nb gebracht,
^
^ aldoor zou blijven
melen. Daar zulk een werktuiggechter steeds den
weerstand van de lucht^ de wrijving
a enz. zdu
J
moeten overwinnen, waardoor kracht verloren
gaat,
gat is het onmogelijk
g J te verwezenlijken,
J en
gin en men daartoe ook in het werk
veelpogingen
veel
gesteld heeft.

....^.^
^tlJiiNd g hVbif niTBll'I 41In11N4lU1iN1'!#VdiN1

1085. Perpetuum
mobile.
P
(Eenige
pogingen
om dit te verwezenlijken:
J
b Pog
ó
a de kogeltjes,
b J ^ in de doos opgesloten,
Pg
^ rollen
lans
g de daarin aan ebrachte
banen naar den
g
buitenkant en doen daardoor de doos om haar
as draaien • b de ring draait rond doordat
de kogeltjes
op
P de uiteinden der staven oop
b^
versch. afstand van de as staan,^ de magneet
g
trekt de ijzeren
plaatjes
aop
P
J aan,^ aangebracht
^
J
de langste
staafjes
en
vergemakkelijkt
zoo^
J
^
J
doende het draaien; c het deel der ketting
ger dan dat aan de
lange
aan de rechterzijde
is lan
J
linkerzijd en dus zwaarder, trekt zoodoende de
steeds naar boven.)
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commodore bevel over de flottilje,
J^ die Japan
P
bezocht en slaagde erin dat land voor den
buitenl. handel open
te stellen,
est. 4 Mrt.
^ gest
Pe
te New-York.
Persano. Carlo, graaf Pellion di, It. admiraal,
g eb. 11 Mrt. 1806 te Verselli voerde in 1860
bevel over de Sardin. vloot voor Ancona en
erb. van de
Gaëta,
^ verloor in 1866 als PPevelh
It. vloot den zeeslag
ab van Lissa^ werd daarom
in 1867 ontslagen; est.
g 28 Juli 1883 te Turijn.
J
Perseïden^ de omstr. 10 Aug.
g vallende sterren
van den z.g.
g Laurentiuszwerm;^ ze beschrijven
een baan om
met een omloopstijd
rJ
PJ van 108 jaa
de zon in den vorm van een langgerekte
ellips.
Ps
^8`
Persephone
Perse hone(Lat. Proserpina), dochter van
Zeus en Demeter, volgens de Gr. sage door
genomen.
Zeus
Hades ontvoerd en totemalin
g
g
veroorloofde haar op
P de smeekbeden harer moeder de eene helft derootste
van het jaar
g
J
gen en
bi'J deze in de bovenwereld door te bren
brenge
andere helft bijJ haar gemaal.
^
Perse
Persepolis,
^ hoofdst. van het Oud-Perz. rijk,
p
van veel beteekenis vooral ten tijde
van DaJ
rius 1 • in 331 v. Chr. door Alexander den Groote
ingenomen, doch niet, gelijk vaak beweerd wordt,
verbrand; ruïnen van hetaleis
der AchaemeP
Sjiras.
niden. P. lag
g
J
^ niet ver van het tegenw.
Perseus sterrenbeeld aan den N. hemel, met
twee sterrengroepen, de veranderlijke
g
J ster Algol.
en een in 1901 oplichtende,
^ eveneens veranderP
like
^ van de 2e grootte,
g
J ster,^ in den beginne ong.
later langzamerhand
afnemende.
g
volge n de Gr. sage
Perseus volgens
Perseus,
van Zeus en Danae(z. a.),
een Argivische
heros, doodde,
>
>
door Polydectes
uitgezonden,^ de
y
n
Gorgone Medusa,^ bevrijdde
Jjdde Adromeda en huwde haar' stierf
als koning
ns •^hi'
^ van Tir Y
J
stichtte de steden Midea en
Mycene
(in Argolis).
Y
Perseus, de laatste koning
van Macedonië (178-168 v.
Chr.),zoon en oPvo er van
Philippus
V
, in 168 door de 1086. Perseus.
pp
bi' Pydna
overwonRomeinen bij
Y
nen ;st.
^ g P te Alba.
^ in Rom. gevangenschap
Persi9nY, Jean Gilbert Victor Fialin, hertog
geb. 1 Jan. 1808 te St.van, Fr. staatsman
,g
met .Lodewijk
Germain-LesP inasse (Loire),^
^
deel aan de ondernemingen
Napoleon
p
g te Straatsburg
b (1836) en te Boulogne(1840),werkte
g
mede aan den staatsgreep
g P van 2 Dec. 1851
•
werd onder Napoleon
III minister en ezant
p
g
13 Jan. 1872 te Nizza.
est
gBest.
de in de Oudheid van het latere Perz.
rijk
rov. oorspr.
g ^
P gelegen
J onderscheiden Perz. prov.,
tusschen Karmanië Medië, Susiana en de Perz.
Golf, het hedendaagsche Farsistan.
Persp ectief of doorzichtkunde de leer van
het afbeelden van voorwerpen
op een gegeven
Pe P
^g

Perp i9 nan versterkte hoofdst. van het Fr.
dep.
P rénées-Orientates aan de Tet, niet ver
P Y
van haar uitmonding
a in de Middell. Zee ^40 000
was er
inw. ;• kathedraal (van 1324 >o• vr eger
ag
een hoogeschool.
b
Perrault, Charles, Fr. dichter, geb. 12 Jan.
gest.16 Mei 1703, beroemd
est.
1628 te Parijs,
J
als een van de eerste sprookjesverzamelaars.
P
J
l'Oye"
e" (1697),
Hij
Jbgaf uit: Contes de ma mère l'0
sprookjes van Moeder de Gans").
1r
Perry, Matthew Calbraith Am. zee-officier,
geb. 10 Apr. 1794, voerde in 1852-54 als vlak^
^P

zooals het

zich vanaf eengegeven
gg

stand-
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puntg
in gedaante
en kleur aan het oog vertoont;, vruchtbare Sierra (bergdalen); ten 0. van de
g
lijn-P.
de li
leert de zuiverg
geometrische con - Binnen-Cordilleras oerwouden(Montana; in de
^
structie-regels voor het weergeven van ge- 0:-Cordilleras tot 1500,
M.),
7 soms tot 2600 M.
daante en ligging
klimaat over het algemeen
gezond,7 op
voorwerpen
o
P de hoog
gg g der geziene
^A op
g
óeg
het beeldvlak ,• de kleur- of lucht-P. leert hoe vlakten de soroche- of una-ber 9-ziekte • rijke,
J7
de kleuren g
ewi'i
veelsoortige dierenwereld,
7 vooral apenJ ^agd worden door de tusschen veelsoortige
Pen en vohet voorwerp
hoofdzakelij IndiaP en het oog
g liggende dikkere of ^ elsoorten. — Bevolking:
9 hoofdzakelijk
dunnere luchtlagen.
luchtlagen. Bij
lijn-P
-P. denkt men
/ o(inz. op
7 ruim 50%
gP de Sierra en de hoogJ de lijn
tusschen het
in Quichua's
en Aymora's
verdeeld
vlakten),7
Q
Y
oog
oo
warden ; verder kleurlingen (Mestiezen, Cholo's,
n en het voorwen
eenplat,
Costeno's ruim 200/0 ), Blanken (19 000),ChiP
7

loodrecht staand
vlak,
ro 'ec^ het PJ
tie -vlak. DePer
lijnen
sPctivische
elijne
het oorspr.
P
voorwerp
P verkrijgt
men
1087. Perspect
ief.
.
1 indien men
r^
eenlazen
plaat
g
P
tusschen oog
P zet en daarop
P de
^ en voorwerp
Daarbijliggen
gg
de
lijnen,
7 die men ziet,
7 natrekt. Daarbij
J
punten van voorwerp
overeenkomst'
^e P
P en afbeddin g in rechte lijnen,
7 die in het oog
g te
J
(Fig. 1087: A het oog
samen looPen.
^
g van den
persoon,
die op het horizontale vlak H staat,7
7P
ersPecG G1 het oorspr.
P7 g 9 1 het P
P voorwerp,
wordt
tivische beeld daarvan,
, dat verkregen
g
A G en A GI
door de snijpunten
der lijnen
J
JP
B, h h horizon (ter
met hetro'ectievlak
P]
hoogte
g
g van het oog.)

Pomp.
Perspomp. Zie Pom
Perth, ggraafschap
P in Midd.-Schotland,7 6547
K.1V2 2 ., 124 000 inw. ,; in het N. bergachtig
g
g (tot

1214 M.);
, vele
, in het Z. vruchtbare vlakten;
meren; veel wild; op
P den Dunsinan (260 M.
hoog)
het slot van Macbeth. — De hoofdst. P.,
aan de uitmonding
b der Tay
J in den Firth of
Tay,
000 inw. , ; St. Johnskerk,, academie;
, P.
Y,
was in de Middeleeuwen tot 1437 de residentie
^ vroe der Schotsche koningen;
ge , ten N. ervan lag
ger het oude koninkl. Ppaleis Scone.
Perth, hoofdst. van W.-Australië,
Perth
7 aan de
Zwanenriv. (in het Z.W. van Australië, met de
voorsteden 105 000 inw.
den staat New-Jersey
Perth Amboy, inY
de monding
in het N.O. der Ver. Staten, aan g
der Raritan in het benedendeel der baai van
New-York, 32 000 inw.
b. 126 n. Chr.,
Pertinax, Publius Helvius
prefect van Rome,7 werd 31 Dec. 192 tot keizer
P
verheven als opvolger van Commodius, 28 Mrt.
193 door de Praetorianen vermoord.
PPJ

Peru,, Z. -Am. republiek,
7 1 137 000 (1 769 804)
P
K.M 2 .,
, (in 1896) 4 560 000 inw. ,• door verschil-

lende ketens van de Cordilleras doorsneden(tot
uitgestrekte
hoogvlakten
6721 M. hoog),
g
g,
g
4000 M. insluiof una's
puna's,7 gemidd.
^
p
ten. In het 0. is overvloedig
g water Amazonerev. met de Huallaga
^ en Ucayali), vele meren
la9una's . Aan de kust meest zand- engrintg
vlakten
7 tus, hier en daar weelderige
^ weiden;
schen de Kust- en de Binnen -Cordilleras de

neezen 50 000). — Middelen van bestaan:
verbouw van mais,
, kina,, aard) tarwe,
7 boonen,
appelen,
Pe , lamaPPe7 tabak,7 suikerriet,7 koka 7; schapen-,
en al pa
cateelt
, zilver,; industrie onbeduidend;
Spoorwegen
mijnen
zout- enpetroleummijnen.
7
J
12 795 K.M. Han2680 K.M. ?• telegraaflijnen
^
delsmarine(in 1911) 11 st,00mbooten en 60
zeilschepen
Pn
'e (van 50 en meer ton).. — Staatsregeling
9 en re9 eerin9 . Aan het hoofd een P re 9
(48 leden),7
sidentkozen voor
4 jaar),7
]
leden, voor
Kamer van Afgevaardigden 108 leden
verdeeling in 20 de Partemengekozen);
6 ]jaarg
7 verdeel
•7 hoofdst. Lima.
ten;
7 2 kust- en 1 bonds rov.
P
pond
sterl. inkomsten
Budget
7 2 mill.
Po
g in 1911: 3
en uitgaven. Hoogeschool te Lima; kerkelijke
verdeeling
g in het aartsbisdom Lima en 7 bisWeerplicht van 21-50 jaar;
dommen. — Leger.P
] 7
vredestijd 500 off.,
loting.
loting. Sterkte in vredestijd
7 10 000
gendarmerie;
man,
7 2500 mang
gJ
^ in oorlogstijd
De infanterie is
manschappen.
60 000eoefende
PP
g
met het Mauser^weer M. 91,7 kalibewapend
bewa
Pe
ber 7,65 mM.,• de artillerie heeft 200 Schneider4 kruisers,
Canet-kanonnen. Oorlogsvloot:
7 1
g
stoomboot, 1 schoolscha
P,6
kleinere raderstoombooten.
Wapen: een in tweeën gedeeld schild7 boven : lama
en kinaboom, beneden een
horen van overvloed. Vlag:
9
rood-wit-rood in verticale
in
banen,
7 met het wapen
P
de witte baan. Voornaamste munt de sol = 11.20.
— Geschiedenis. Vroeger
n
het voornaamste gedeelte
g
van het rijk der
Inka's,
1088.
7
Wapen
Ae van Peru. werd P. van 1531-34 door
Pizarro voor Sfan] e veroverel
7 verklaarde zich 28 Juli 1821 onafhankelik
S
P heer) en maakte een einde aan deSp.
scha i' door de overwinning
g
g op
P de hoogvlakte
gevangenneming
van Junin 6 Aug.
g
g
g 1824 en deg
Ayacucho 9 Dec. d.a.v.
legerbij
van het S
Pleger
J Y
Sedert verhinderdenarti'twisten
onafgebroken
g
P J
de ontwikkeling
g van het land. In den in 1866
met Chili,? Ecuador en Bolivia aan Spanje
P J verCallao
klaarden oorlog
PJ
g beschoten de Spanjaarden
gevolg. Door den van 1879-83 met Bozonder
gevoerden
oorlog
livia tegen
tegen Chili
g kwam P.
$^
financieel in derootste
grootstemoeilijkheden
en verJ
Een verwoestende
loer het dep.
P Tarapaca.
P
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burgeroorlog,die daarna uitbrak tusschen den,
resident Iglesias
door de Chilenen opgedrongen,president
9
2 Dec. 1885 na
Caceres eindigde
eneneraal
^
g
straatgevecht
straatgevech in Lima
eenn hevig
g
g driedaagsch
de capitulatie
van den eerstgenoemde,
g
P
,
waarna g eneraal Caceres 30 'Mei 1886 totPreOp
hem
volgde
in
1860
werd. P
sidentekozen
g
Bermudez na diens dood(in 1894) weder Caceres, die echter in 1895 doorgeneraal Pierola
overwonnen werd. Onder hem sloot P. in 1898
ronalt met Chili,
, waardoor het 'tgrondeen verdrag
ug
gebied,
, dat het in 1884 verloren had,, weer terug
(Zie op Chili.) Achtereenvolgens
zou krijgen.
g
J gP
werden President: in 1899 Romans in 1903
Cadam
o, na diens dood(in 1904) Pardo in
u
4 Febr.
en in 1912 Billinghurst.
e9
g
1908Leguia
1914 had een militaire staatsgreep
g PPplaats,^ Bilen 15
lin9 horst werd tot aftredengedwongen
g
g
opnieuw
tot president
Mei 1914 werd Leguia
P
9
P
gekozen.
Perugia,
g^ het P erusia(z. a.) der Ouden, hoof dP. en van het landMidd.-It.pprov.
ov.
stad der M
schap P. Umbrië • 9707 K.M2. 685 000 inw. ,
then den Tiber
en het Lago Trasimeno,,
^
66 0000 inw., • tal van oude kerken en andere
(in 1308 gesticht),
g
,
g
gebouwen ,• hoogeschool
demie van beeld. kunsten; museum van Etrusc.
zijde-industrie
en Ram ooudheden; fluweel- en zijde-industrie.
e'^enl. Vannucci,
Perugino,
, It. schilPeru inn
dar,
, voornaamste meester der Umbrische school,
• est. 1524;
^ b. in 1446 te Cittk della Pieve,g
beh
behalve
e te Perugia
^ werkte hij
J ook te Florence
:„Graflegging
en te Rome; voorn. schilderijen
e
J
Florencer Tronende Madonna"
vsnChristus"(Florence),
'kaan
(in het Vatikaan), Huwelijk
J van Maria en
n en
fresco's in het
" (Caen)
Jozef"
e allegorische
g
Colleg io del Cambio te Perugia.
^
bondssteden in
g
Peruses eenn der 12 vroegere
bij P. (310 v.
Etrurië,
E trurië sedert den veldslag
^ J
door Octavianus in
Chr.) Rom. municipium,
P
den Burgeroorlog
g tegen L. Antonius Perusig
o
sche Oorlog,
9, 41-40 v. Chr.) veroverd en verbrand door Augustus herbouwd • thans Perugia
( z. a.).
. prov. Hens
Péruwelz,
Pér
gougp
^ ggem. in de Belg.
es en ten Z.O. van Doornik,, 8117 inw. ,• leerlooierijen steengroeven, wollen stoffen.
, It. schilder en bouwPeruzzi, Baldassare
in 1481 bij
, geb.
g
mee ster,
J Siena,, werd in 1520
aan de St. Pieterskerk te Rome,, ald.
architect aa
Jan. 1536 ,• hij
ggest. 6 Ja
J bouwde ook de Villa Farenz.
Rome,,Ppaleizen te Rome en Siena,, enz
` te Ro
nesina
het W. deel van het HoogPerzië, keizerrijk,
g
J ong.
K.M2., on
000 K.M2.
ran omvattend,, 1
g
land van Iran
het
g,
9 mill, inw. ^ gemiddeld 1200 M. hoog,
begrensd
het Z. door randgebergten
be
N.N.W.
en eg
(in
in Laristan;,
g
neg
• land
i het Z. het Ghanoegeb.
Goes
n a n en Kamara -Koh in Farsistan,, KohJ^
d in
i Ser
i Choesistan (in den Koh -i -Dena 5180
M. hoog),
, enz.,
, uit
g, Poesti-Koh in Loeristan,
door den Elboers (5670 M. hoog
g in den
hat N. don
nd in het binnenland zonder afwateDemawe,

ring;uitgestrekte
g,

421

woestijnen (Kewir),^
woestijnen
Oermi a -meer, Niris-meer) en moerassen;, onbeduidende rivieren: Aras, Kisil-Oesen, Karads'ai
en Karnen. — Het klimaatgaat
zeer in
J
g
uitersten en is droog,
planleen karige
g,
g P
te roei alleen weelderig in de dalen en bij
kunstmatige
besproeiing; tusschen het warme
g
kustland 9 ermasir e n de koude,
, droge
gg hoogvlakte(serhad) ligt
g het vruchtbare dalen- en
terrassenland ten 9 sir ^ waar de wijnstok, oran'oranjeappels,
rijke
g
, mirten en rozen groeien;
PP , ooft,
plantengroei(rijst,
mais,
rijst mais
tarwe moerbezieboo,
men en zuidvruchten) tusschen den Elboers en
de Kaspische Zee. Delfstoffen
,o. m.: steenzout,
na ta, zwavel,
ood
ko
, koper,turkoois.
, steenkool`, lood,
Pe ,
De verseb. landschappen
(prov.) zijn
PPeP
J : Aserbeids'an
(in het N.W. ,Gilian en Masenderan
J
(Z.-kust van de Kas Pp. Zee),, Khorassan N.O. ,
Ardilan,
de
g
, Loeristan en Choesistan(langs
yens van Meso
grens
Potamië ,Farsistan en Laristan
(0.-kust van de Perz. Golf,),
Kerman Z.0.
Irak Ads'mi
en Kohistan(in het midd. des
J
lande). De bevolking
9 is verdeeld in ingezetenen
g
TadsJ iks en nomaden;
, met vreemd
, de eersten,
bloed vermengde
nakomelingen
^
g en der oude Perzen> Meden en Bactriërs, zijn
beg f d en werkJ begaafd
zaam, beoefenen landbouw en handel en zijn
Sjiitische Mohammedanen;
, hiertoe behooren nogg
de Parson of Ghebers(vuuraanbidders)Loeren
,
g. 21/2 mill.)
en Koerden; de nomaden Bats on
behooren meerendeels tot den T. stam en zijn
J
Sunnitische Mohammedanen, • verder Arabieren
(260 000),Joden, Armeniërs, Christ. Nestoria,
nen (23 000),,
en Zigeuners.
De landeg
like
bevolking
J
^ houdt zich bezig
g met: zi'deculJ
tuur, aanplantingen van suikerriet,
, katoen,,
opium,
rijs en
, doch inz. van rijst
, druiven en ooft,
P
• in de Perz. Golfarelvisscheri'.
P
J Industrie : vilt- en flanelweveri'
porselein- en aardeJ ;•Po
werkfabr., leerlooierijen,
tapijti't- en zi deweveJ
J
rijen,
ook wapenfabr. Hoofdst. Teheran. HanJ
delssteden zijn
en Lingeh
J
J Boesjir
g (aan de Perz.
Golf S'iras
, Bender abbas(aan de Str. van
J
Ormoes),^
en Astrabad
(in het N.O.
J
,
Tebris of Tabris(in het N.W.. In 1909 bezat
P. 54 K.M. spoorweg
; telegraaflijnen
10 670
P
g,
g
J
K.M.;, munten : de krap
kran, nominaal = 0,50,
in
f
werkelijkheid
ong.
^ en de toman(ing oud
g f 0,30
J
oog.4
in zilver ong. 11,20).
— Staatsf ,30,
regeling
gens
de staats9 9 en re9 eerin9 . P. is volgens
regeling
van Aug. 1906 een constitutioneele erfeliJ ke monarchie; aan het hoofd waarvan de
Sjah
staat,
1
g van
, met 7 ministers;
, Nat. Verg.
156 leden (60 voor Teheran en 96 voor deroP
vincies
geheime
^ die iedere twee Jjaar door geheim
stemming
gekozen
worden,
provincies
g
^ voor deP
door indirecte,
, voor Teheran door directe verkiezin
SjiitischePriesg . Aan het hoofd van de Sjiitische
terschaPstaat de Imam-Dsjoema.
— Leger.
Men
J
9
is in P. bezig
g het leer
g te hervormen. Het
bestond tot dusver uit 12 divisies, ter sterkte
van 24 500 man,
f die in oorlogstijd tot 54 a
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60 000 vermeerderd kan worden(volgens de
officieele lijsten zelfs tot 130 000). — Finantiën.
De staatsinkomsten82 0l0 uit
belastingen) schommelen tusschen 70 en 107 mi ll. kran.
De staatsschuld bedroe bg in
—
1911 ong.
85 mill.gld..
g
^
Wapen
: een gouden
leeuw
g
p
met een krommen sabel, op
een blauw veld; achter hem
eenuden zon.
De vlag
9
heeft 3 horizontale banen.:
wit en rood ondergroen,
g
1089.
aan • in de witte baan de
ntdek- Wapen van Perzië.
de zon. --Ontdekleeuw
Zie Ontkingsgeschiedenis.
s
hiedenis. De oudste bedekkingsreizen. — Geschiedenis.
woners van P. bestonden uit verschi llende stamlke 650 v. Chr. door de Meden ondermen, welke
(559-529 v. Chr.
werden. Cyrus
y)
worpen wer
maakteé een einde aan de heerschappij
PP J der
Meden, onderwierp
P Klein-Azië en verhief de
•
to het overheerschende volk in Azië;;
tot
(529-522) veroverde
d^
y
diens zoon Cambyses
Egypte,
te Darius H
ystal
p is(521-485) Thracië
Macedonië; hij
en
e
M
^ evenals zijn
J werd echter,
zoon Xerxes 1 485-465 , door de Grieken
(zie Griekenland). Onder de o P vol overwonnen
ov
(465
g
ser s van Xerxes: Artaxerxes I Longimanus
—424 Xerxes 11 (424), Darius II Nothos
(424-405), Artaxerxes II Mnemon(404-358)
en Artaxerxes III Ochus(358-338) verviel het
inwendige twisten,, totdat
rijk
steeds meer door inwendige
^k
J ste
het onder Darius Codomannus in 331 door
Alexander den Groote veroverd werd. Van 323
—240 regeerden de Seleuciden, daarna tot 226
n. Chr. de Parthische Arsaciden, op
P wie de Sassaniden volgden. De laatste Sassanide, Jezde9 erd 111, werd in 642 door kalief Omar overwonnen en verdreven, waarna de Arabieren P.
✓e roverden. In 1220 kwam een einde aan hun
onder Dsjingis
heerschappij
PPJ door de Mongolen
^
Khan die het land tot den dood van Timoer
de TurkDaarna wierpen
in 1405 regeerden.
eg
P
menen zich tot heerschers op
P over P. I smaël• z (1501-23) stichtte het Nieuw-Perz. Rijk,
iJ ,
dat zich uitbreidde onder Abbas(1586-1628)
en Nadir(1736-47) doorgelukkige
g
a oorlogen
g
Indiërs,,
d Turken, Oesbeken, Afghanen,
de
g
enz. •1later
te echter achteruitging, toen in 0.-Iran
zich afscheidde, en de in W.-Iran
Afghanistan
g
koninkri ken elkaar voortdurend bekoninkrijken
o
streden, totdat Aga Mohammed(1794-97) deze
der
onderwier
Y
g heerschende dynastie
P en de nog
Karls^ 'aren stichtte. Zijn
Jjn neef Feth Ali 1797 —
1 34 verloor
in 1797 Derbend,
in 1802 Georgië,
,
a,
in 1813 de Kaukasuslanden, in 1828 Armenië
aan Rusland. Onder Mohammed(1834-48) dede
moraliseerde Ruslands en Engelands
J
a naijver
P. bijna
geheel van het eerstregeering,
J g
a ^^
oopvolger
vol
rijk afhankelijk werd. ZiP
g
g enoemde rijkZijn
Nassir ed-din veroverde in 1852 en 1855 Herat,

werd echter beide malen door de Enelschen
ag
tot teruggave
zijner
zijner veroveringen
^g
g gedwongen;
g
a
op
Congres
in 1878 kreeg
P het Berli'nsche
^
J
g P.
Kotoer(in het N.W. van Turkije terug.
g Na
zijn
J vermoording
g (1896) volgde
Jj zoon Moeg zijn
ea f f er ed-din Mirza hem oP,onder wien P. in
financieele afhankelijkheid
van Rusland eJ
raakte. In 1901 werden de tollen en weggelden
gg
in het binnenland afgeschaft
en kwam de P
post^
dienst aan den staat, in 1906 stond de sjah
de
J
bijeenroeping
eener vergadering
g van vertegeng
gen
woordigers
van den koopmansstand
en der g
t
P
b ees teli'kheid
toe en kondigde
degelijkheid
van
J
^
gJ
allen voor de wet af, waarna einde 1906 een
grondwet (met volksvertegenwoordiging) aanga ge
nomen werd. Toen Moesa er ed-din 8 Jan. 1907
stierf, kwam zij
zijn zoon Mohammed Ali-Mirza
•
de regeerins
regeering, onder wien 1907-08 hevi
ge
hevige
opstanden
uitbraken. Toen hij
hij
P
•
in Juli 1909 voor de dreigende
houding
a
ag der
nationalistische opstandelingen
de wij
wijk nam en
P
a
het zomerverblijf
legat
buil der Russische legatie
i
Teheran vluchtte, werd hij van^
de regeeringg
vervallen verklaard en zijn
J zoon Ahmed ^ b.
in Jan. 1898) tot sjah uitgeroepen, onder regentscha
P van Ali Reza Khan Assoed el-Moelk die
22 Sept.
regent werd Pge
oP 1910 stierf en als regent
vo gd door Nasr el-Moelk die in Febr. 1911
het regentschap
P aanvaardde. Een poging
b
Pg ng van
den onttroonden sjah
om de macht opnieuw
te
J
P
veroveren(in Juli 1912 landde hij
J op
P de kust
van de KasP . Zee, veroverde Astrabad en Hamadan doch werd in Sept.
t. nabij Teheran verab
slagen
en moest P. weer verlaten) mislukte.
In Nov. 1912 ontstond een conflict met Rusland (dat door zijn
intr iges den administrateur
J intrige
Perz. financiën, Shuster een Amerikaan,
die beziga
was P. finantiëel onafhankelijk
J te
maken, tot aftreden hadedwongen
de Russ.
g
a
troepen
op
Pe trokken naar
P en P. moest
— 21 Juli 1914 werdprins
toegeven.
Ahmed
P
a
uitgeroepen. — P. is slechts in naam
tot sjah
J
nog
en Rusland hebg een onafh. staat: Engeland
^
ben bij
^ van 31 Aug.
J verdrag
^ 1907 resp.
P het Z.
„invloedssfeer" genomen en
en het N. deel als invloedssfeer"
de Russen brachten den
Turkije
Turkij
oorlog
g tegen
g
•
meer op
P Perz.
gebied over.
gebie
(Prunus
p ersica ooftboom van

de familie der Rosaceeën (onderaf deelin g
Steenvruchten, Prunae)

van onzekere herkomst
(waarsch. uit Perzië);
de talrijke
J variëtei°cen
worden onderscheiden
1090. Perzikboom.
naar den toestand der
a vrucht.
vruchten(los van of
vast aan het vruchtvleesch naar de kleur van
het vleesch, het uiterli'
J k van de huid, enz.

PERZISCHE GOLF—PETER I.

Perzische Golf, een gedeelte van den Ind.
Oceaan en van de Ar. Zee, dat tusschen Arabië
waaren Perzië. ^
gelegen
g
g is,^ 232 850 K.M 2. groot,
van 3806 K.M2. eilanden Ormoes Tamilah,
gemidd. diepte
Charak Bahrein-eil. e.^^
a.
P 25 M.;
De P. G. staat geheel
onder
g
P arelvisscheri'.
J
Eng .ez
g ^.
g. het midden
Perzische kunst, de sedert on
der 6e eeuw v. Chr. in Perzië bloeiende kunst,
waarvan echter uit de Oudheid slechts weinig
bewaard isebleven
(zie fig.
g
g 126 ^ bijv. de
te Persepolis,
ruïnen van hetaleis
van Darius
P
P
,
te Susa, versierd met eigenvan Artaxerxes
aardige, slanke zuilenka Piteel met dubbel
stierenli
J f en reliefs in den trant van die der
grafAss3yrische paleizen,
^ verder obeliskvormige
gg
P
teekens of rotsgraven,
albasten vazen, zeg
elc Y g
r munten
Enders,
munte eenz. De P. K. van den lateren
tiJ d is verwant aan de Arabische; opmerkelijk
^P
J
ontwikkeling
is de vrijere
g van
^der versiering
bijouterieën,
tapijten,bi
> aardewerk,> enz.
J
Pesara, het Pisaurum der Ouden, hoofdst. der
Midd.-It. p rov. P. e (en) Urbino(2895 K.M2.,
de monding
261 000 inw. >• Marken),
g der
Foglia in de Adriat. Zee, 27 000 inw. dom,
paleis,> Palazzo Almerici;geboorte
pl.
hertogelijk
P
>g
^ J P
van Rossini Zwaan van P."); zijde-industrie,
pottenbakkerijen.
PoJ
Pescadores. Zie Visscherseilanden.
Pescara, Fernando Francesco d'Avalos, margeb. omstr.
chose di, veldheer van Karel V,
bij
overwinning
J Pavia
1490 te Naels
Napels,na de overwinning
1525 bevelh. van het leger
in Italië^g
• est.
^
4 Nov. 1525. Zijn
gemalin was Vittoria CoJ ^
lonna(z. a.).
Pescennius Nier,
9^ Rom. keizer, in 193 na de
van Divermoording
vermoordin g van Pertinax tegenkeizer
g
Severus
dius Julianus, in 194 door Septimius
p
overwonnen en gedood.
Peschiera,
Verona,
^ vesting
g in de It. prov.
P
elsgen aan de uitstrooming van de Mincio uit
g
het Gardameer,
van den
1 2800 inw. ^• N.-W.-punt
P
It. vestingvierhoek.
g
Lucca, aan de
Peseta stad in de It. prov.
Pescia,
P
van de Arno),ten N.W. van
rev. P. zi'riv.
J
Florence, 18 000 inw.
Peseta,
^ SP. munteenheid,^ sedert 1871 à 100
geertijds
eertijds P
S . zilvercentimos, inoud
= 0,50;
f
van een^'aster.
^
1/5
munt
Zie Pis 'awar.
Pesjaw
ar.
1
Peso S P. en It. in de meeste Sp.-Am.
P.
republieken
de munteenheid,} nominaal overeenP
komende met het 5-franc-stuk; vóór 1871 Sp.
P
duro of f uerte
zilvermunt
, vaak duro of
genaamd) =2f 50
piaster
^ nu nog in Mexico
(Eagle dollar); sedert 1905 = 12 N.-Am. gouden dollar = 125. P.
duro uerte de oro,,
f
Sp.
gouden munt tot 1848 = f 2,50.
Pg
pestilentie,
Pest,
g? ver
j p
^ iedere kwaadaardige,
verbreide ziekte, inz. de reeds bijJ de Ouden
bekende, uit den Levant afkomstige, klierbuilen- of bubonen-P.(Oostersche P.),een
11

•

P.
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ernstige, koortsachtige infectieziekte, waarvoor
dieren, inz. knaagdieren (muizen, ratten),zeer
bevattelijk
zijn. Zij
J zijn.
J wordt veroorzaakt door de
P.-bacil(een kort staafje
einden,
J met afgeronde
g
weinig bewegelijk),die of met de lucht wordt
ingeademd
(P.-longontsteking)
of door huid^
g
g
wonden in den bloedsomloop
P komt, zich vervollichaam verbreidt en
gons door het eheele
g
hevige
zwellingen
heklieren
g pijnlijke
PJ J
^ der 1 m
YP
veroorzaakt, gevolgd door verettering. Van de
P.-lijders
P.-lijders sterven er tot 800/0 meestal na verloopan
3 a 4 dagen.
Terwijl vroeger
P
^ Terwijl
g de P.
in Europa
P vaak hevigg everwoestingen
g aanrichtte
Zwarte Dood), was ze later, zelfs in den Levrijwe verdwenen, totdat ze in 1894 in
vant, vrijwel
en na 1896 in Indië weer bijzonder
hevig
g
uitbrak. In 1910-11 heerschte zijJ als longen9 en
P. hevig
J J en China en kwam ook
^ in Mants'oeri'e
op
h lactisch:
P Java voor. Behandeling: ho
P PY
afzondering
g der zieken en ontsmetting.
g InsPuitingen
met serum en inentingen
^
^ toonden geen
g
bijzondere
gunstige
g
J
^ resultaten aan. In den laatschijnt voor goed
sten tijdschijnt
uitgemaakt,
dat de
g
g
verbreider der P. de rattenvloo is,^ die op
P den
mensch overgaat.
g
Pestalozzi,
> Heinrich, Zwits. opvoedkundige,
g eb. 12 Jan. 1746 te
Zürich, stond van 1814
—25 aan het hoofd
van een o voedin
P
gsgesticht te ,
Yverdon,
stierf 17 Febr. 1827
Aargau
te Br ^g•
hij
f streefde naar verbeteringer
o voeg
P
dingbinnenshuis,
verg
heffinger
armste
g
volksklasse door opP
voedingn onderwijs,
J,
grondde een eenvoug
1091. Pestalozzi.
di onderwijsmethode,
,
J
voor deug
J e d bevattelijk
telijk
Pestalozzische methode); schreef een
verscheidene opvoedk.
werken en
P
een levensbeschrijving.
J g
Pest-Pilis-Solt-Kleinkumanié
^ Hong.
g Pest-Pilis-Solt-Kiskun hetrootste
Hon g. comitaat,,
b
tusschen den Donau en de Theiss, 12 134 K.M2.,
1978 000 inw.; hoofdst. Boedapest.
Peter, naam van 3 keizers van Rusland. —
P. 1 de Groots Alexe'ewits' (1682-1725),de
schepper
g
^ zoon van czaar
PP van Ruslands grootheid,
Alexej,
9^ geb.
ge 9 Juni 1672 ^• volgde in 1682 zijn
broeder Feodor 111 op,
in naam
P^
gemeenschappelijkJ
met zijn
n stom
stompzinnigen
Pzinnig^ halfbroeder Iwan g est. 1696). HijJ streefde, nadat
hij
aan den invloed van
^
J een einde had gemaakt
zijn
met goed
gevolg
p
J halfzuster Sophia,
g
g ger naar,
in zijn
rijk de beschaving
g van W.-Europa
J rijk
P in te
voeren • hij
P een op
J schiep
P Europ.
P voet ingericht
g
lede
tot de Russ. zeemacht
leger
g den grond
a ,
g
veroverde in 1696 Azow, bereisde het buitenland
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van 1697-98, werd in den Noordschen oorlog
30 Nov. 1700 door Karel XII bij' Narwa vers en; versloeg,hij
hij gedurende
den oorlogg
g
de nieuwe hoofdSt.-Petersstad
burggesticht
had
gg
1703 het Zweedsche leger 8 Juli
1709 bij
J Poltawa,
moest weliswaar
Azow aan de Turken teruggeven
(1711),^ verkreeg
b den
echter bij
Vrede van Nystad
Y
Esthland
Lijfland
,
en In ermanland
g
en na een oorlog
met Perzië (1722
1092. Peter de Groote.
—23)
de steden
—
Derbent en Bakoe.
Nadat hij
„
Nael
J 1 Nov. 1721 den titel van keizer
talrijk heraller Russen" had aangenomen en talrijke
hij 8 Febr.
, stierf hij
had ingevoerd,
vormingenInge
hij in vï1725. Zijn
^, met wien hij
J
J zoon Alexej,
hij in 1718 ter dood laten
snelschaPleefde,^ had hij
hervormer,, doch
len. P. was een groot
veroordeelen.
g
zijn vele
akter werd ontsierd door zijn
zijn karakter
hartstochten. OpPzijn
J reizen bezocht hijJ ook
ons land en het is bekend dat hijJ te Zaandam
zich als scheepstimmerman
bekwaamde. Het
P
en zijn
standbeeld (eengeJ
J
^^ Czaar-P.-huisje"
schenk van den keizer van Rusland) ald. herinne ren aan hem. — Voor P. II en P. III, zie
op
P Rusland, Geschiedenis.
, ggeb. 11 Juli 1844
Peter I, koning
^ van Servië
te Belgrado, zoon van vorst Alexander Karain Fr. dienst deel
9eor
9^e nam als vrijwilliger
aan den oorlog
^tegen
g
Duitsehland 1870-71,
iwaarbij
hij het
J hij
oen van Eer verwierf,
en aan den Bosnischen
oPstand(1876),werd
na den moord op
P koning Alexander 15 Juni
1903 tot koning van
Servië uitgeroepen en
21 Sept.
^
P 1904 gekroond.
Daar hij
) de invloedrijke moordenaars van
rijk
niet van zijn
J
Hof kon verwijderen,
J
wilden de Mogendheden aanv. niet met
Peter I.
hem in aanraking komen. P. wasehuwd
g
gest. 1890),dochter van
met Zorka ^b. 1864^g
koning
g Nikolaas Nikita van Montenegro, zonen : George
P 1887; die in 1909
g geb. 8 Sept.
van zijn wangedrag
tengevolgezijn
^
g afstand van zijn
erfoP
vo ^ Brecht moest doen ten behoeve van

zijn
(geb.
16 Dec. 1888), en
J broeder Alexander
g
ééne dochter Helena geb. 1884 . — Zie ook oop
Servië en Oorlogroote.
9,
Peter van Amiens of de Kluizenaar,
, kruistochtprediker,
geb. omstr. 1050, ^ondernam reeds
P
^g
in 1093 een niet voleindigde
g bedevaart naar
Palestina werd de agitator voor den kruistocht, door Urbanus II op
trok met
P touw gezet,
g
Walter von Habenichs aan het hoofd van een
ordelooze bende vooruit, sloot zich echter later
bij
aan;
^gest. 7 Juli 1151 als
^
J het kruisleger
klooster te
Prior van het door hem gestichte
g
HoeiHuY .
NorthPeterborough.
9 1) Stad in het raafsch.
g
amPton in het midd. van Engeland,
^ :aan de Non
ten 0. van Leicester, 34 000 inw.; kathedraal
(1140-1200),abdij J• handel (steenkolen en bouwsteenen en machinefabrieken. — 2) Stad in de
Canad.rov.
Ontario, ten N. van het OntarioP
meer, 18 000 inw.
Peter de Groote-baai, baai van de Jap.. Zee
aan het Z. uiteinde van het Russ.-Sib. kustgebied^ bestaat uit 6 groote
inhammen;
^ op
P het
g
Moerajew
Amoerskij-schiereil.
gligt aan den
J
J
Gouden Hoorn" (inham van een zeearm, die
Oostersche Bosporus"
heet) de zeevesting WlaPog
diwostok.
Peterhead,^ havenst. in het Schotsche graafsch.
g
Aberdeen en ten N. van de stad Aberdeen, aan
de Noordzee, 14 000 inw.
Petermann,: August,
9 ^ D. aardrijkskundige,
J
g^^b.
r. 1822 te Bleicherode, van 1847-54 kar18 Apr.
tograaf te Londen ,daarna te Gotha redacteur
der Mitteilun
g An»
^n aus J. Perthes Geogr.
est.
stalt" (bekend als^, P.'s Mitteilun
9 en" ,gest
Gotha (door zelfmoord) 25 Set.
P 1878;
verbetering der karzeer verdienstelijk
verdienstelijk door de verbetering
ontdoktografie,
^ het bevorderen van aardri'ksk.
J
g
ki^
sreizen (van Barth, Voel
9 Heu glin, Rohl fs
e. a.) en inz. van het Pool-onderzoek.
Petermannspits,
g in Groenland ten Z.W.
p ^ berg
van den Keizer-Frans-Jozefs-fjord Í,
(W.-kust),
ontdekt.
2000 M. hoog;
^
^ 1870 door Payer
gin
Petersbur . 1) Gouvern. in het N.W. van
Petersburg
, aan de Finsche Golf en aan
P. Rusland
het Ladogameer> 53 768 K.M 2.> 2 883 000 inw.
— 2) P., beter Sint-P., officieel(sinds den oor1
log)
Petrograd,
e n P iter(in den volksmond),,
9
hoofdst. van het Russ. rijk
en residentie van
J
den Russ. keizer,
^ aan de monding
g der Newa,
op
J^ PeterburgP ail. Wassilewski'gedeelteli'k
J
skiJ^
- APtekarskïJ -Ostrow
g g ,
> Je in >enz.) gelegen,
2 à 8,
^ op
P de ail. 0 à 3 M. boven den zeespiegel.,
ende stadsgezoodat bij
g water de 1 li^g
Jhoog
deelten overstroomd worden; met de voorsteden
er- ^ Poljustrower-,
(prigorodki: S chliisselburg
J
} 1962 000 inw.
LjesznojJ
J ea Peterhofvoorstad
In het centrum ligt het AdmiraalsP lein waarvan de hoofdstraten waaiervormig
g uitgaan: het

Newskij
J en het Wos^ de Gorochowaja
J ProsPpekt,
nessenski'
(WinterpaP
P
J ProsPekt^• veel paleizen
eia
leis Anits'kow- Marmeren-, Taurische
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400 kerken, w.o. de Peter-Paulskerk
met de sarcoP^
h en der Russ. keizers. P. is de
zetel van het milit., Polit. en kerkel. centraalbestuur van het Russ. rijk
J^ verder van den
milit. en civielen gouverneur, enz. De Doema
(stadsraad) bestaat uit 149 leden, aan het hoofd
daarvan het stadsbestuur met den burgemeester.
g
Jaarli'ksch
budget van inkomsten en uitgaven
g
J
30--40 mill. roebel. — Universiteit gesticht in
hoogeschool,
1816),^
^ Theolog.
g . Acag
demie Historisch-Philol. Instituut; Academie
rooie
van Wetenschappen
(gesticht
in 1725 metgroot
^
PP
en uitgebreide verzamelingen)
en
g
st. in 1754),de
die der Schoone Kunsten
Keizerlijke
Keizerlijke Bibliotheek 15 mill. boeken, >33 000
met behandschriften), musea de Ermitage
^^ Museum Alexanroemde schilderijenverzameling,
J
der III enz.). P. is een van de voornaamste
jaarlijks
fabriekssteden van Rusland P roductie jaarlijks
g. 210 mill. roebel); het belangrijkst is de
on
weverij. Verder iJ zergietekatoenspinnerij en --weverij.
en machinefabrieken, lederfabrieken en
rijen
J
en
de keizerl. fabrieken voor glas enporcelein
Po
het slijpen
van edelgesteenten. De handelsomzet
eg
JP
wordter
P ^jaar op
P 1800 mill. roebelggeschat.
Het oudste deel van P. is de Peter-Paulsvesting
op
P een der Newa-eil., in 1703 door Peter den
Groote gesticht. P. is sedert 1712 residentie.
in
in den staat Virginië
Petersburg,
g
g^
het 0. van die Ver. Staten, ten Z. van Richmond, 22 000 inw.
Petersbur9 er Conventie, 11 Dec. 1868 door
gesloten,^ veralle Europ.
f Staten en N.- Amerikag
voor
van ontplofbare
kogels
biedt hetbruik
P
g
b^
handvuurwa
g
Pens in tijd
J van oorlog.
Peterspe n n i9^n Pieterspennin
9, de door Engeland vanaf de 8e eeuw aan den Paus betaalde
belasting,in 1532 afgeschaft; nu de vrijwillige
gave
der Katholieken tot ondersteuning
^ van den
g
H. Stoel vooral ter bestrijding
J van de onkosten
derauseli'ke
P J re
geer'
^.
Peterwardein(Hong. Pétervórad koninkl.
en vesting
vrijstad
g in Kroatië-Slavonië, aan den
J
Donau tegenover
Neusatz,> N.W. van Belgrado,>
g
b ehaalde hier 5 Aug.
• prins Eugenius
5700 inw. ^P
9
^
op de Turken onder Ali.
1716 een overwinning
^ F
president
Sabes,
Pétion
, P
, Alexandre,
, eigenl.
g
2 Apr. 1770 te Port-au-Prince,,
van Haïtigeb.P
Mulat, nam vanaf 1798 deel aan de oorlogen
g
zijn geboorteland,
en opstanden
in zijn
g
^ werd in 1808
P
president van Haiti;^8^t. 29 M. 1818.
P
Pétion de Villeneuve, Jérome Fr. revolutionhair gob. 3 Jan. 1756 te Chartres, advocaat,
tegenstander van Mirabeau in de Nationale
voorz. ervan, later PresiVergadering, werd de
>
Crimineel Gerechtshof;
dent van het Parijsche
J
voerde de gevluchte koninkl. familie van Varennes terug;
gemeest van
^ , werd 14 Nov. 1791 burgemeester
Parijs;
J
J als Girondijn
J^ 2 Juni 1793 moest hij
vluchten. Zijn
Zijn lijk
lijk werd in Juli 1794 bij
J St.Emilion gevonden, half verslonden door wolven.
(Eng.
Petition of Right
9
^ » verzoekschrift om

425

herstel van het recht"), het in 1628 aan koning
Karel 1 door het Eng.
^ Parlement voorgelegde
verzoekschrift, dat door dezen 7 Juli 1628 in
alle deelen werd ingewilligd(opbrengsten aan
den konin
koning alleen met toestemming
g van het

Parlement, geen willekeurige gevangenneming
geen willekeurige inkwartiering,
geen berechting
volgens
de kri'
g
^ van burgers
g
^
Jg swetten; niemand raag den loop
P der wetten in
eenig
geval stremmen,^ opheffen
of buitengewone
buitengewon
P
^^

en berechting,,

vormen). Deze voorschriften werden derondsl
van de Eng.
volksvrijheid.
Eng.
g
^
J
prov. Kirin,,
Petoena, stad in Mants'oeri'e
J
JAP
aan de bevaarbare boven-Soengari, 60 000 inw.
Petof ^i Sander(d. i. Alexander),^eig . Istvan
•
Ho . dichter, geb. 31 Dec. 1822 te
Kiskërës
gedurende de revolutie van 1848-49
,g
adjudant van Berns,
adjudant
, na den slag
g bij
J Schssbur g,
31 Juli 1849, vermist; geniaalste Ho . lyrische
dichter.
Petra Gr,„rots"), de oude hoofdst. van het
rijk der Nabataeërs in N.-W.- Petraeïsch- Arabië(waartoe ook het schiereil. van den Sina i.
behoort), was,
totdat
zij
zij in handen der Mohammedanen viel, belangrijk
van het
P
g J als kruispunt
verkeer tusschen Syrië ^g
en Arabië; grootsche,
,
in 1812 ontdekte ruïnen uit den laat-Rom. keizersti'd
n abij
J Wadi Moesa »dal van Mozes", nabij
J bij
Maan ten N.O. van de Golf van Akaba).
Petrarca, Francesco, It. dichter engeleerde,
g eb. 20 Juli 1304 te Arezzo,, woonde lang
^ te
st. 18 Juli 1374 te
Vaucluse bij Avignon,
Padua;
Arquà bi'J Padua
• uitnemend lyrisch
dichter
Y
onderscheidde zich door buitengewone volkomenzij
Rime" waarin hij
hijzijn
heid der vormen; zijn
J
in alleJ
Europ.
Laura, bezingt, zijn
geliefde,
^t^
F
Lat. wer talen vertaald ; schrijver
van talrijke
J
Jjke Lat
zij studie
ken (heldendicht »Africa" enz. • door zijn
Ouden deed hijJj de klassieke Oudheid o P -

nieuw opleven
en werd de grondlegger
van het
P
g
bb
Humanisme.
Petri, Olaus, Zweedsch Hervormer, geb. 6 Jan.
1493 te Orebro, gevormd
door Luther en Meg
1524-31 stadslanchthon te Wittenberg,
g,

r
schrijve
stadspredikant
te Stockholm, van
P
J
1531-33 kanselier van den koning
g, n 1539
eersteredikant
te Stockholm,
wegens
wegensgeheimP
^
g
houding van een hem als biechtgeheim medetegen den koning
g iri 1540 ter
g edeelden aanslag
^tegen
dood veroordeeld, doch begenadigd en in 1543
weder in zijn
,g gest. APr.1552.
J ambt hersteld;
Zie Petersburg.
Petrograd.
9
9
grenzend aan
gouvern. in Polen,
Petroków
^ g
,g
Silezië en Galicië, 12 249 K.M 2 . 1933 000 inw.
— De hoofdst. P. Poolsch Piotrkow, D. Petrikau 40 000 inw.
Petroleum, aard-, steen- of bergolie, naphta,
dunne tot stroopachtige,g
glasheldere totggele of
bruine zelfstandigheid, mengsel van koolwaterstoffen; wereldhandelsartikel sinds de aanboring
der eerste P.-bron(in N.-Amerika) door »rake
in 1859;, wordt gevonden
in ^
gesteenten van verg

P

426

PETROLEUM—PFAFFENGABSE.

zij in
schillendeeolo
g
^ waarin zij
gische formaties,
fijne
druppels
is, verzamelt zich in
PPe verspreid
P
J
holten in denrond
en staat daar onder sterke
g
aardgas,
drukking
g
gl
g van bijgemengd
gd samengeperst
Jg
zoodat bij
bronnen ontP
J aanboring spuitende
p. Zee op
staan • wordtevonden
aan de Kas P
P het
g
Rangoe
g oen in
schiereil. Apsjeron,
^ bij
J Bakoe,
Ps J
^ bij
J Ran
en in N.-AmerikaPenns lvanië
Y
Ohio, New-York, Californië),Roemenië en Gawaarschijnlijk
liei;> Ned. 0.-Indië, enz. P. is waarschijnlijk
een destillatiePprodukt van het vet van zeedieren
of van de was van was-vormende algen. De
door behanderuwe P. wordt in raffinaderijen
li g met zwavelzuur en natron en door destillatieezuiverd
en gescheiden
in lichte olie
g
g
(ong.
5501e,
gbij
bi' Kauk.-P.
ong . 150/0brandolie
),
ggbij
Kauk.
ong.
300/0 ) en zware olie(ong. 200/0 , bi' Kau
ong. 550/0). De lichte oliën worden weer onderhts ,
scheiden in verschil. soorten(benzine, nap
enz.). De zwaardere oliën worden in
lampolie
p
de industrie tot uiteenloopende
doeleinden ePeg
bez' d : als stofwerende olie, als brandstof(masoet) enz. Ook het residu wordt als brandstof
voor stoomketelsebruikt.
g
schrijve uit
Petronius Arbiter,
^ Ca'us
7 ^ Rom. schrijver
g
gen hof ceremoniemeester
66 n. Chr.
(elegantiae
arbiter) van Nero,
, gest.
g
g
door zelfmoord;^g
gaf zeden-schilderingen
g van het
verdorven Rome ten tijde
der keizers Sat Irae"
y
J
bewaard ^gebleven; »Cena Trimalggedeeltelijk
J
chionis" .
stad in het Russ.-Centr.-Aziat.
Petropalowsk,
p
gebied
ebied Atmolinsk,
van Tobolsk, ten
^ op
P de grens
g
W. van Omsk,^ aan den Sib. spoorweg,
^>> 38 000 inw.
P
Petrosawodsk, hoofdst. van het gouvern.
Olonez, op den
W. oever van
het Onega-meer,
P
a
,
door eensspoorweg
P40 a verbonden met St.-Petersburg en met de baai van Saroka (Witte Zee),
15 000 inw.
Petrowsk. 1) Stad in het gouvern. Saratow in
het Z.O. van Rusland, ten N.W. van de stad
Saratow, 1900 inw. — 2) Stad in het Russ.Kauk.ebied
Dagestan,
r aan de Kas p.
P Zee,
g
g
18 000 inw.
de Apostel,
eiag enl. Simon, zoon van
Petrus,
p
^
Jonas en broeder van Andreas, visscher uit Cas met Johannes en Jacobus de meest
P ernaum
vol g ens Matth.
vertrouwde discipelen
van Jezus^ volgen
Pe
Petrus(van het
zijn vast geloof
: 18 vanwea
ge zijn
g
Gr. eira, d. i. rots" genaamd; na Jezus'
dood werd hij
J naast Jacobus,
^ bijgenaamd de
van de
Rechtvaardige,
9^ een der steunpilaren
P
Joodsch-Christ.emeente
te Jeruzalem. OpPg
grond
g
van wat in de Handel. der Apostelen
verhaald
P°
wordt
geldt P. als de eerste en voornaamste
,g
Apostel
der Heidenen,
strij is
P
^ wat echter in strijd
de Brieven van Paulus. Zijn
g g onder
J kruisiging
Nero(met het hoofd naar beneden) staat niet
historisch vast. — De Eerste Brief van P.
van Paulus en den tijd
tijd
behoort tot de richting
a
van Dominitianus, Nerva of Trajanus,
de Tweede
7
stamt uit de volgende, 2e eeuw (uit den tijd
J

der Antonijnen). Herinneringsdag: 29 Juni, als
Petrus en Paulus, op
dagg in 258 de
P welken da
overbrenging
gg der beenderen van de apostelen
Po
P. en Paulus naar het " Vatikaanlaats
vond,
P
maar sinds de 4e eeuw wordt deze da g beschouwd en herdacht als de sterfdag der beide
apostelen;
^ over hun ggraf is de St. Pieterskerk
P
g ebouwd ; daarin bevindt zich het P.-beeld (uit
de 5e eeuw). — Door de R.-Katte. worden de
beide brieven van P. als echt erkend en aan
den Apostel toegeschreven.
— Hun verklaring
g
ng
van den naam P. is, dat deze de Rotsenoemd
g
werd, wijl
Kerk opP hem zou rusten.
g
J de gansche
In den aangehaalden
tekst van Matth. zien zijJ
^
een der hoofdbewijzen,
dat Christus P. en diens
J
o vol gers aanstelde als ZijnJplaatsbekleeders
opvolgers
P
hier op aarde. Volgens
hun overlevering
g is P.
g
gedurende
25 jaar (42-67) de eerste bisschopP
J
van Romeweest
en zijn
zijn opvolgers
o den
zijn
zijnop
^
bisschoppelijken
zetel,
pausen,^ ook de wettige
PP J
^ de P
^
opvolgers van P. als hoofd der Kerk.
o ffic. Tsjili,
de meest N.O. prov.
Petsjili,
van
^
1
P
China aan de Golf van P. 314 800 K.M2.,
22 971 000 inw.; voorn. riv. de Peiho •g
verdra shavens Tiëntsin en Ts'!n
J ghwanag tau ^• hoofdst.
Peking.
g
Petsjora,
t ^ riv. in het N.O. van Europ.
P . Rusland ontspr.
op den
Oeral, isr
1582 K.M.
lang,
P
P
g,
mondt uit in de Golf van P. van de N. IJszee,
stroomgeb. 329 503 K.M2.
Petten, gem. in N.-Holland aan de Noordzee 333 inw. In de buurt de Hondsbossche
Zeewering
q (z.

a.).
Pettenkofer,^ Max von, D. scheikundige,
geb.
^^g
3 Dec. 1818 te Lichtenheim bijJ Neubur
Neuburgg a. d.

Donau, werd in 1847 hoog leeraar in de scheikunde en was van 1865-94 hoo ag leeraar in de
gezondheidsleer te München • in 1896 directeur
der wetensch. verzameling
g van den Beierschen
verzamelin
staat;est.
g door zelfmoord 10 Febr. 1901 te
Munchen. Hij
van deProef) was de ggrondlegger
gg
proefondervindelijke,
maakte zich
P
J
vooral verdienstelijk
zijn onderzoekin bgen
J door zijn
betreffende de verbreidin ag Jswi'ze van de cholera
en van de onderli'fst
J YPhus over ventilatie en
desinfectie, over stofwisselin
stofwisselingg en ademhaling,
g,
over den invloed van bodemtoestand enrondg
water, alsmede door zijn
J Pprocédé tot het re genereeren van olieverfschilderijen
• hij
hij schreef tal van
J ;
wetenschappelijke
PPe J werken.
plant van de f aPetunia,P

milie der Solaneeën, Z.-Am.

sierplant
met rooie
groot blocP
; in veel variëteiten, inz.
van F.randi
f lora, bijv.
bij v P.
9
grandiflora f imbriata(fig. 1094).
Peursum,ggem. in Z.-Hol-

land 7 in de Alblasserwaard ,
aan de Giesen, 353 inw.

Pfaffengasse,

vroegere

1094. Petunia.

naam voor de land-
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PFAFFENGASSE—PHILEbION EN BAUCIS.
streek langs den 1.-Rijnoever, waarin de acht
bisdommen Chur, Constant
> Bazel,
>Straatsburg,
bl
Spiers,
P > Worms, Mainz en Keulen lagen.
^
Pfalz. Zie Faits.
Pforzheim, stad in den Bad. kreits Karlsruhe
Pfo
,
aan de Enz, 79 000 inw.; oud slot; slotkerk met
grijke inbelangrijk
vorstelijke
grafkelder,
> museum •; belan
b
J
•
,
Y
Phaeaces3 Phaiaken bijJ Homerus(Odyssee,
boek 6 e. v.) een volk op
P het eil. Scheria ten
N. van Ithaca
Ithaca, welks koning
g Alcinous den
gastvrij
(zie
schipbreukeling Ody sseusg
J opnam
P
ook Nausicaei en naar Ithaca lieteleiden.
g
de Lichtende"), volgens
Phaedra Phaidra, „
a
de Gr. sage dochter van koning
g Minus en Pagemalin van T heseus belasterde haar
sip
hae ,g^
stiefzoon Hi p ofy tul die haar liefde versmaadde,>
bi'
J Theseus die Poseidons wraak over hem aanhin g. Treurspelen
van
rieP,waarop
F
P P. zich oP
Euripides en Racine.
Phaethon(de Lichtende). 1) Naam en bi'J
Helios . — 2) Zoon
zonneod
g
naam van den Gr. zonnego
J zij
zijn
Helios en Clymene, werd, nadat hij
•
de leiding
had af•
g
g van den zonnewagen
gesmeekt en, dezen niet meer meester zijnde,
de aarde in brand stak, door Zeus door een
bliksemstraal in den Eridanus geslin gerd. — P.
Fr. p haeton o ok naam voor een licht,^ elegant
g
rijtui
rijtuig,meest vierwielig.
g
; ; inz. de
gesloten slagorde
Gr.
n (Gr.),
Phalanx
^
keurbende van het Macedonische, met speren
P
gewapende voetvolk, een dicht aaneengesloten
massa. — Zie ook op
P Fourier.
Agrivan Acragas
alari
Ph
s ^ heerscher (tyran)
a
Y
zij
zijn wreedheid aldra
g entum op
P Sicilië,^wegens
^
ong. 570-554
v. Chr.;
hij
berucht,regeerde
regeerdeg
^
J
liet de ter dood veroordeelden in een ijzeren
J
stier roosteren.
Phalerum, de meest 0. der drie havens van
Athene
g van den
,^geraakte na de versterkin
Piraeus (onder T hemistocles in onbruik.
of zichtbaar bloeiende planten
Phanerogamen
p
9
to^amen(z. a.)
tot de Cryp
heeten in tegensi.
a
allelanten
planten,die zaden voortbrengen,
a ^ waarin
zich een kiemembrYo voor een nieuweplant
P
bevindt.
Pharizeeën(Hebr. „afgescheidenen"),odsd.arti' der Joden vanaf het einde der 2e
staatk.J
P
eeuw v. Chr. te g
enstanders van den tempeladel
P
der Sadduceeën(z. a.),hielden streng
g vast aan
de letter van de wet van Mo zes; uit hen kwamen langzamerhand
de schriftgeleerden,
voort,
a
achtergron
die den stand derriesters
opPden achtergrond
P
ten tijde
tijde van Jezus de heer•
schaPPJ
i' over het volk voerden en na de verzij het vanuit
woesting
b van den Tempel
Pe leidden zij
hun wetsscholen, waaruit later het Rabbi Jnsche
Jodendom ontstond.
gië aan
Pharnabazus, Perz. satraap
P in PhrY^
den HellerFont onder Daarius 11 en Artaxerxes
tegen
11 steunde vanaf 412 de Spartanen
g de
P
Atheners en liet in 403 Alcibiades dooden; in
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394 voerde hij
J met Conon bevel over de Ath.
vloot in den zeeslag
bij Cnidus.
^ J
Pharos of Pharos in de Oudheid een eil.
tegenw.
een schiereil.,^bij
g
J Alexandrië in Egypte,
gYP
beroemd om zijn
J lichttoren. — P.,, ook de oude
naam van het Dalmatische eil. Lesina.
Pharsalus,, later Palai Pharsalos tegenw.
Fer
g
lala, oude stad in Thessalië; in de nabijheid
J
ervan werd in 196 v. Chr. Philipp us V van Maoedonië door de Romeinen en 9 Aug.
ug 48 v. Chr.
Pomp9
e 'us door Julius Caesar overwonnen.
Phenacetine,^ een scheikundig
scheikundig
PP
rae
araat ^ een
wit, reuk- en smaakloosoeder,
in water niet
F
gebruikt
Plosbaar^ ; in kleine dolen wordt het g
als een middel te agen koorts, ewrichtsrheumag
tiek en influenza, ook alsi'nstillend
pijnstillend middel
bij
t hoofdpijn,
PJ^ ruaggemergsterin
^
g^enz.
enz Geheel zon der gevaar is het niet.
Phidias,ggrootste Gr. beeldhouwer, leefde van
omstr. 490-432 v. Chr. woonde te Athene, later
te Elis ^ onder zijn
zijn leiding
leiding werd het Parthenon
gebouwd;• voornaamste werken : het beeldhouwwerk van het Parthenon, de uit goud en ivoor
vervaardigde
beelden van Athene-Parthenos op
o
g
de Acropolis
van Athene en van Zeus voor den
P
temPel te Olympia.
grootste stad van den staat
Philadelphia,
p
Pennsy lvanië in het 0. der Ver. Staten,, ten
Z.W. van New-York, op
P 2 (New-York en Chic^o na de grootste
stad der Unie,^ aan de
g
monding
in de Delaware, 1
g der Schui'lkill
^ 549 000
J
inw. ; regelmatig
^ in het middenpunt
g ggebouwd;
P
het (nieuwe) stadhuis van wit marmer ; merkwaardige
gebouwen : Independence
g gebouwen
Hall (hier
P
had de onafhankelijkheidsverklarin
onafhankelijkheidsverklaringg plaats 4 Juli
1776),beurs, muntgebouw van de Ver. Staten,
staatsarsenaal,
> Girard College
> Kath. kathedraal,
9
Peniagrootste weeshuis ter wereld),^
tentiar
y (tuchthuis met hier voor het eerst inen tal van
agevoerd Gels
) ; hoogeschool
Y steeg
g
wetenscha
. genootschappen
PP
a
PP ;• stroomopwaarts
P
aan beide zijden
der Schui'lkill
strekt zich het
J
J
Fairmount Park uit (1290 H.A.. Voor het verkeer dienen 9 spoorwegPoa en 9 andere bruggen,
og ,
6 hoofdstations^ stoombooten enz. Belangrijke
Belangrijk inen
Psbouw,^ suikerraffinaderijen,
J,
motief- en chem. fabrieken, weverijen
•; belangJ
rijke
(Staatsmarinewerf).
P
J handel;^ scheepswerven
)
— P. in 1683 door Penn
gesticht, gedurende
Onafhankelijkheidsoorlog zetel van het Conden Onafhankelijkheidsoorlog
tinentale Congres, in 1787 van het Constitueeg
rend Conres^
Congres
was van 1790-1800 bondshoofdst.
A
Philae,
aan de
^ eil. in den Nijl,
J^bijJAssoean,
grens
grens van het oude Egypte
YP^• vrij
vri goed bewaard
gebleven /sis-tempel.
Pe1
Philemon
r een door Paulus bekeerd Christen
te Colossae(z. a.) ;• aan hem is een der brieven
van Paulus gericht
volgens
volge
overlevering was
ns de overlevering
^
P. bisschop
P te Colossae ;• herinneringsdag in de
R.-Kath. kerk 22 Nov.
Philemon en Baucis, volgens
de Gr. sage een
a
om hun trouwe liefde beroemd echtaar,
aan
F
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wie Zeus, dien zzijg
gastvrij
hadden,
J ontvangen
g
oP hun bede toestond te samen te sterven. ZijJ
werden in linden veranderd.
h lis,
Philiatrá
^ stad in den Gr. nomos TriPY
aan de Z.-W.-kust van den Pelopponesus,
PP
^10 000
inw. ^; in 1886 door een aardbeving
g verwoest.
Alg. dep.
P
versterkte stad in het Alg.
Philippeville,
pp ^
Constantine 27 000 inw.; met Stora (3300 inw.)
haven van Constantine.
Phili
pp i, in de Oudheid een stad in Macedonië bekend door de overwinning,die Antonius
en Octavianus er 42 v. Chr. behaalden op
P Cassius
en Brutus. — Paulus stichtte te P. een Chr.
gemeente (zie den Brief aan de Phili PPensen .
g
Filiba(ten N. van Kawala).
— Tegenw.
g
noordelijkste aan de Ver. Star
, noordelijkste,
ppi'nen
l
ten behoorende eil.-roe
g Pvan den Maleischen
Archipel,
Luzon,
^ 2000 Bil.(de grootste:
Pe i ong.
g
Mindanao, Mindoro, Palawan, Samar, Panay,
Negros, Zeboe Leyte enz.),met de Soeloe-eil.
296 310 K.M 2 . 8 368 000 inw.; vulkanisch Goenoen
3200 M. Mayon
2715 M.^ eigenPoM.,
gApo
Y
^en
^ rij
rijk aan
aardige
en dierenwereld;
P
g plantenen ijzer;
uitgestrekte wouden,
J
> vruchtbare
bodem, verbouw van suikerriet, tabak, manilahennep,mais,gierst,
^ rijst;
rijst; spoorwegen 250 K.M.
P>
g
— De bevolking bestaat uit 24 stammen, nakomelin^g en van daarg
gevestigde
Maleische stamg
men uit overblijfsels
der oerbewoners(Negritos,
,
9
J
Peanen en AmeriAiong.
1 verder uit Europeanen
^ 23 000
(14 271),Kreolen, Mestiezen, Chineezen
Zetel der regBerin
en Japanners.
P
g : Manila. -ontdekt,
De P. werden in 1521 door Magalhaens ,
in 1570 door de SPJ
an'aarden veroverd en vormden met de Mariann en Carolinen eenouverg
nement • 1894-97 opstanden
op
P Mindanao en
P
werden
de
P.
teen
Luzon; 10 Dec. 1898
g 20
In
mill. dollars aan de Ver. Staten afgestaan.
g
zij eengrondwet.
^ zij
1907 kregen
g
in Zeeuwsch-Vlaanderen, aan
Philippine,
Phili
pp ^ gem.
g
.g
Belg.
grens
de Braakman(in het N. en de Belg
in het Z.),1180 inw.; voorm. vesting, onder
gebouwd.
eb
Philips
p II g
in het Z. van de Z.-Afr.
, plaats
Phili
P
pp olie
rov.J
Oranje-Vrijstaat,
J
? ten N. van Colesbergg
(in KaaPland .
Phili
0 el
r T. Filibé,
^ Bulg.
g Plovdiv, hoofdst.
ppp
van 0.-Roemelië en van het distr. P. 10125
447 000 inw. aan de Maritza > 48 000 inw.
K.M 2 . r>
van Jezus, uit Bethsaïda
P h i l ipp
u ^s discipel
P
in Phrygië
in Galileo.; dat hij
Po
Yg
J te Hierapolis
misden marteldood gestorven zou zijn,
J^
schien op
P een verwarring
g met den diaken,
^ biJ
genaamd: de Evangelist
P. (Handel. 6: 5, 8: 5).
g
g
van P. en de Gr.-Syr.
Acta
Het Evangelie
9
Y
oorsprong
Philippi
Phili i zijn
P b en wor J van gnostischen
g
den door de R.-Kath. kerk niet als echt erkend.
en martelaar
Zij
P
J vereert den H. P. als apostel
o P 1 Mei, in de Gr. kerk 14 Nov.
os^ naam van vij
vijf
(Gr. P hilipp
Philippus
pp
koningen van Macedonië. — P. I moet in het
eregeerd hebben. —
eind der 7e eeuw v. Chr. g

P. II (359-386 v. Chr.),^
van Am y ntas H
en vader van Alexander den Groote, was even
bekwaam als staatsman, als veldheer en als
regeerder,
^
^ verhief Macedonië tot een roote
g
mogendheid,
en breidde
b
^ hervormde het leger
g
het rijk
J uit,
^ veroverde in 357 AmPhi
P olie in
356 Potidaea, in 353 Methone, in 352 geheel
Thessalië, in 348 Olynthus,
verkree g als lid van
Y
het Delphische
AmP
hict
roeten
P
Yovenverbond g
invloed in Helleensche aangelegenheden, versloeg
versloe
4 Aug.
g 338 de Atheners bij
J Chaeronea werd in
337 totoopperveldheer
der Grieken tegen
de
PP
g
Perzenekozen^ in 336 vermoord. — P. III,,
Arridaeus,
zoon
^ een onwettige,
^^
van P. II, werd in 323 na den dood van Alexander den Groote op
^ maar
P den troon verheven,
na een korte schijnregeering
J g ^ in 317 op
P bevel
van Olm
' s uit den weg
— P. IV
IV,
y
b geruimd.
^
zoon van Cassander, regeerde
in 297 slechts
g
een' e maanden. -- P. V (220-179),zoon van
Demetrius I1 werd in 197 door de Romeinen
bijJCY
nosce
de
P halae verslagen
^ engedwongen
g
g
hegemonie
over Griekenland op
tegeven;
gest.
^g
^
P
g
in 179 v. Chr.
Philips
I, de Schoonti^ koning van SP an'e
p
1504-06
geb. 22 Juli 1478 zoon van keizer
,g
Maximiliaan I, door zijn moeder, Maria van
Bour ondié erfgenaam
van de Nederlanden,
ge
,
huwde in 1496 met Johanna, dochter van Ferdinand den Katholieke en Isabella van Portu1504,
^ en stierf in 1504
9al. Johanna werd krankzinnig
daarna werd P. koning
g van Castilië. Hij
J stierf
25 Sept.
Zij zoons waren de
P 1506 te Baros.
g Zijn
Karel V en Ferdinand I.
Philips
II, koning van Spanje (1555-98),
p
g eb. 21 Mei 1527 te Valladolid zoon van Karel
V een onbuigzaam
en uiterst streng
zij
g
g aan zijn
vasthoudend vorst,
beginselen
^ verkreeg
g in 1555
^
Spanje, de bezittingen.
g
in Italië de Nederlanden en de koloniën,
veroorzaakte door zijn
J
maatregeggewelddadige
ge
g
len den afval der N.Nederlanden (zie op
Afzwering), vereen' de
in 1581 Portugal met
zijn
zijn kroon;^J
zijn ondernemingen tegen Engege
land daarenteg en mislukten (zie Armada);
gest.
13 Sept.
g
P 1598. P.
wasetrouwd
: in eerg
1095. Philips
ste huwelijk
huwelij (1543) met
Ps II.

van Portugal
q

(wier zoon Don Carlos z. a.); in het tweede
(1554) met Maria 1 Tudor van En9eland; in

het derde (1559) met Elisabeth van Frankrijk;
in het vierde (1570) met Anna, dochter van
Maximiliaan II. — Zijn zoon, P. Ill 1598—
1621
14 Apr. 1578,
ondermijnde door de
^ geb.
^ ondermijnd
gP
verbanning der Moresco's uit Granada de wel-
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vaart van Spanje.
— Onder diens zoon P. IV
P
(1621-65) verviel, tengevolge der heerschappij
van g unstelingen
^ de macht van Spanje
P ] steeds
meer. — P. V (1701-46),
hertog
9 van
Anou,
j
geb.
19 Dec. 1683, kleinzoon van Lodeg
wi.'k
XJV van Frankrijk
^
J^ door testament van
Karel II op
om het
P den SP. troon geplaatst,
gP
behoud waarvan echter in den Sf. Successiea.) eerstggestreden moest worden, liet
oorlog(z.
g
zich leiden doorgunstelingen (gravi
ravin Orsini
eerste huwelijk
(1701)gehuwd
met Louise
g
J
van Savoye,
y voor de tweede maal met Elisabeth
Farnese van Parma, die hemeheel
beheerschte;
g
gest. 9 Juli 1746.
herto g van Bourgondië
hertog
Philips
de Goede,
g
^
p
zoon van
1419--67g
geb. in 1396 te Dijon,
J
Jan Zonder Vrees (1404-19),was een machti Jg
en zoo ggoed als souverein
vorst • hij
J streed aanv. met
Engeland
tegen
tegen Frankrijk,
J,
doch sloot in 1435 te
Atrecht vrede met den Fr.
konin g (Karel VII); in
1425 erfde hij
hij de rechten
van Jan van Beieren op
deraafscha
PPen van Jag
coba van Beieren(z. a.) en
werd meester van Henegouwen, Holland en Zeeland(aanv. als aaruwaert"
1096.
in 1433 als wetti g heer);
Philips de Goede.
reeds hij vormde hetP
plan,
1
dat later zijn
J zoon Karel
de Stoute ten uitvoer zocht te brengen: van
Bour^gondië een koninkrijk
koninkrijk te maken. Hij
J hield
te Brussel een schitterende hofhouding, stelde
in 1430 de orde van het Gulden Vlies in; bevorderde handel en nijverheid,
kunst en wetenJ
scha
P en stierf 15 Juni 1467 te Brugge.
^g Hij
J
wasehuwd
met Isabella van Portugal,
9 g eb.
g
in 1395,
t. te Brugge in 1471; zij was gedurende de afwezigheid
van haar gemaal
herg
^
haaldeli'k
landvoogdes in de Nederlanden.
J
van
van Buren,prins
Philips
P
p Willem,
^ graaf
g
Oran-'e,
oudste zoon vanP rins W illem 1 en
7
Anna van Buren, b. in 1554, werd 13 Febr.
1568 op
P last van Alva van de Hoo geschool te
hijong.
Leuven weggevoerd
naar Spanje, waar hij
^
^g
30 jaar lang bleef aan het Hof te Madrid; hij
werd er goed
goed behandeld,
g
a be^ doch zorgvuldig
waakt^ groeide
er op tot een aan den Kath.
gP
godsdienst en aan den koning verknocht man.
hij naar de
In het najaar
van 1595 mocht hij
J
kreegg de verbeurd
Nederlanden ter^og keeren en kree
Bi'
terug.J
verklaardeoederen
vari zijn vader^
g zijn
den intocht van aartsherto g Albertus te Brushij aan diens zijde. De Staten-Generaal
sel reed hij
verzochten hem zijn
komst in de N. gewesten
g
J
voorlooi
voorloopig uit te stellen. Hij
J onthield zich iets
te doen teen
J vaders vrienden zoowel als
g zijn
an'aarden
, streed wel met de S P
tegen Spanje
]
mee tegen Frankrijk
Frankrijk en betoonde bijJ het beleg
eg
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van Calais onverschrokken moed. Toen men
hem voorvaar
waarschuwde,
ge
^ zeide hij:
J »Ik
ben van te edelen huize, om vrees te voeden
voor den dood." Hij
gehuwd met Eleonora
J was
^
van Bourbon-Condé en stierf kinderloos 1618.
Phili stand Sint, eil. (omringd door Eendracht> Mosselkreek Zijpe,
JP > Krammer en Slaak >
door een dam door dit laatste water met N.Brabant verbonden) engem. in Zeeland, 2217
inw. Het dorp
1^ ligt aan den stoomtram Brouwershaven—Steenberen.
g
Philistijnen,
^ krijgszuchtig
J g^ Semiet. volk aan
1
de Z.-W.-kust van Palestina, dat naar hen
genoemd is ; een bond van 5 steden,> meestal in
g
oorlog
> na de
g met de Israëlieten; door dezen
stichting
koninkrij onder Saul en
^ van hun koninkrijk
overwonnen; na de verdeeling
g van het
Isr. koninkrijk
zij opnieuw
op
P
P en werJ stonden zij
dan ten slotte Syr.
Y onderdanen.
Philomela. Zie op
F Tereus.
hle
Phleg reïsehe Velden Cam ^ p
9 raei het
tooneel van den strijd
strij tusschen de Goden en
Giganten, genoemd naar het W. schiereil.
van Chalcidice Phle
9 ra thans Pallene >• later
verPlaatst naar een vulkanische streek in Camhet vulk. berg
ten W. van
P aaië^• tegenw.
eg
g
Napels.
Pe
, in de Oudheid een belangr. Ionische
Phocaea
havensi. in L
Y dië(W.-kust van Kl.-Azië). De
Phocaeërs ondernamen het eerst van a lle Grieken verre zeetochten.
Phocion, Ath. veldheer, streed van 350-339
v. Chr. metoed
Philippus
van
^1
^ g tegen
g gevolg
g
Macedonië beijverd
beijverde zich echter later voor
met Macedonië en moest, van hoogverraad beschuldi
81-jar. leeftijd dengifP 81-'ar.
g
g d
^ op
beker ledigen (318).
bergPhocis Phokis in de Oudheid een
landscha
P in Midd.-Griekenland(ten N. van
de Golf van Corinthe) met een bondsheiliag dom
bij
Daulis; hoofdsi. was Delphi.
De Phociërs
F
J Daulis;
o den
aehop
blij
blijven
in de geschiedenis
vrijwel
g
J
ter nd eerst -in de 4e eeuw v. Chr. in den
z.g.
of Phocisehen oorlog
9 (355
9
g Derden Heiligen
zij
gedurende korten
—346 v. Chr.),speelden
P^
Jg
tijd
rol. Zij
J moesten echter hun
J een belangrijke
gJ
heiligschennis
(zij
g
J hadden een aan den DelPhischenod
g gewijd
l^ J veld bebouwd) boeten met
algeheelen ondergang. Philip^us van Macedonië
verwoestte al hun steden op
P één na. — Sinds
een nomos
omvang)
1899 is P.(in wijderen
J
van het koninkr. Griekenland, 2040 K.ME.
88 211 inw.> • hoofdst. Salons (z. a. ; AmPhissa .
Phoenicië,s de in de Oudheid ong.
^ 230 K.M.
lane
€;^4-20 K.M. breede kuststrook van Syrië,
Y
van de riv. Eleutheros (Nahr el-Kebir) in het
Z., zeer
N. tot het voor8^b. Karmel in het Z.
vruchtbaar, maar niet voldoende voor een dichte
bevolking.
gYP Fencha Lat.
g De Phoeniciërs(Egypt.
Poeni
Puni ook Sidoniërs of Kanadneeërs
,
genaamd, waren het meest beroemde handelsen industriëele volk der Oudheid;
) als zeevaar-
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ders beheerschten zij de
geheele Middell. Zee,,
g
totdat zij
J omstr. 1100 door de Grieken tot het
Westen beperkt
werden;
zij stichtten talrijke
^ zij
talrijk
P
o de belangrijkste). Zi' deden
^^Zij
verre tochten
, zeilden tot aan de Z.-kust van
Engeland,
Herodotus
, tot in Indië en volgens
g
a
zeilden zij
J om Afrika heen (omstr. 600 v. Chr.).
Hun steden : Sidon,
, Gebal
, Arados,
, Sur T
rus),Akka, hadden eigen vorsten. Vanaf 1500
v. Chr. was Sidon,, vanaf 1100 Tyrus
de voorn.
Y
stad. In de 9e eeuw v. Chr. werd Ph. afhankelijk
in de 7e eeuw van het
J van de Assyriërs,
Y
Nieuw-Bab
rijk • in de 6e eeuw werd
Y loniseherijk
Ph.'s handel door de Egyptenaren
vernietigd.
a5P
g
Ph. werd daarna door de Perzen, later door
Alexander den Groote veroverd en kwam ten
slotte aan de Romeinen die het biJ • Syrië
inY
lijfden.
De godsdienst
der Phoeniciërs was een
J
^
zinnelijk
zinnelijke natuurcultus en onderscheidde een
vrouwelijk be
beginsel
ginsel. Uit de
J en een vrouwelijk
talrijke
plaatselijke
P
J
ggoden treden inz. op
J
P den
voorgrond Badi en Astarte; naast hen moet
nog
g vermeld worden de ggod der stad Tyrus
Y
Melkart. De Phoen. taal behoort tot den Semiet.
taalstam en is het naast verwant aan het
Hebreeuwsch.
Phoenix(Gr. Phoinix mythische
vo
voge
gel der
Y
Egyptenaren.
Volgens hen leefde de vogel
gYP
g
P. ruine 500 jaar,
J
bouwde zich dan in
den ZonneteenP el te
Heliopolis
een nest
Po
van mY
rte, liet zich
met dit nest verbranden en verrees
dan ver'on
J g d uit
zijn asch. Waarschijnlijk
J J houdt deze
mythe
verband met
Y
den,
den om de 625 jaar
J
P laatsvindenden
doorgang
b g van de
planeet
Mercurius
P
1097. Phoenix.
door de zon, zoodat zij
zij de zinnebeeldige voorstelling
^ is van een sterrenkundigg
feit. Oud-Egypt.
gYP munten beelden de P. af als
een kraanvogel
van een adelaar),
g
^ (ter grootte
zijn
zonneschij stekend.
P door een zonneschijf
J kop
eil. in den Gr. Oceaan, tusschen 00 en 100 Z.Br. en 1700-180° W.L. v.
g gouvern.
Ena
der
Gr. behoorende tot het Eng.
g
Fids'i-eil.
• guanobeddingen.
Het eil.
, 42 K.M 2. ,g
J
g
Gardner (10 K.M2., 59 inw. is sinds 1892
Eng
. • op
g
^^
P de andere wordt eveneens door Engeland aanspraak
gemaakt.
P
g
Phoibos(Lat. Phoebus, de Lichtende"),bijnaam van Apollo.
een door Edison in 1877 uitgePhonograaf,
ge
9
^
vonden acoustisch toestel omeluiden
vast te
g
leggen
en naar willekeur opnieuw
weer te
F
^^
even. Een
door de geluidsgolven in trillingg
g

gebracht dun vlies maakt door middel van een
stift indrukken op
P een roteerende wals met
weeke oppervlakte
(vroeger
^ stanniool,^tegenw.
PP
een wasachtige massa). Deze indrukken kunnen
later zoo vaak men wil door even snelle rotatie
van de wals een ander vlies weer opP dezelfde
wijze
doen trillen, hetwelk dan dezelfde geJ
doet ontstaan en dus dezelfde tonen
luidsgolven
b
veroorzaakt. De door E. Berliner in 1887 u:t7evonden g rammo p hoon berust op
a
P hetzelfde beginsel, echter wordt instede van een wals een vlakke
gebruikt.
cirkelvormige
g
P
a^ ronddraaiende plaat
Van dezelaat
gemaakt
in
g
g
P worden afgietsels
eboniet welke dan weer voor weergave
van het
eboniet,
g
pgenomene
dienen. De grammophoon
geeft zuio Pg
g
P
g
verder weer dan de P.
element,
teeken P),sch eik.
Phosphor scheik.
,
,
komt in de natuur niet vrij
J maar steeds in P.zure zouten voora Fatiet ,F
phosphoriet
enz. in
P
lantenzaden in de beendermassa,, in de zenuwplantenzaden,
substantie
, in het bloed,, de hersenen enz.),,
Hamburg in 1674 door
1669 door Brandt te Hambug
Kunkel in de urine ontdekt,, wordt verkregen
g
uit beenderenasch ofhos
P Phaten door verhitten
met zwavelzuren, afscheiden van het oplosbare
zure calciumPhos
P
P haat van het gips,
gF, indampen
van het residu met
van de looag en gloeien
g
houtskool. De zoodanig
verkregen
P. wordt on^
g
pijpen
der water opgevangen,
in i' ngegoten
en
gg
eveneens onder water in het donker bewaard.
week
gewone temperatuur
P. is hard bij
Pe
J 0°
^ bij
J gewone
kristallijn,
bijna kleurloos en doorals was,
J
schijnend wit of geelachtig (gewone, witte of
gele
P. ^• smelt bij
J 290, S. G. 1,83,
9
J 45°^ kookt bij
atoomgew.
31^ • vervliegt
als het aan
g
g langzaam
g
de lucht komt en oxydeert
onder lichtverschi'J nY
sels en het verspreiden
van knoflooklucht tot
P
P.-houdende zuren; in de nabijheid
van water
J
wordt daarbij
P. ontvlamt bi'J
g
J ozon gevormd.
veroorzaakt
500 en verbrandt tot P.-oxyden,
Y
bijnaonoP in water bijna
ernstige
a brandwonden,
losbaar, in wijngeest,
nether en vette oliën
Jg
slechts weinig
^^gemakkelijk
g
J in zwavelkoolstof.
Met de halogenen
verbindt het zich onder vuurg
ng
verschijnselen
^ met de metalen bijJ verwarming
hos'p biden. P. is een uiterst sterk vergift;
tot p
het dient tot het vervaardigen van ontvlambare
stoffen,
, in de teerverf-industrie,, voor P.-brons
en als rattenvergift.
leveringg van ong.
Phosphorbrons,
g 90 deelen
^ ^
p
koper,phosphor.
dln. hos hor.
koer
9 dln. tin en 0,5-0,75
Door de toevoeging
hos hor wordt het
ceg g van phosphor
brons vaster, elastischer en vloeit het dunner.
P. wordtebruikt voor
deelen van geweren,,
g
scheepsbeslag luxe-artikelen enz.
P van verschilPhosphorescentie,
, eigenschap
g
p
lende lichamen,
, om in het donker,, evenals Fhosge temeratuursvernoemenswaardige
P
Phor,
^ zonder noemenswaardi
kleur) licht
hooging(meestal in een bepaalde
P
bijJhos
het door
af te
geven;
F Phor gebeurt
g
hosFholangzame verbranding,
^^ bij de meeste P
bestraresceerende lichamen door voorafgegane
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ling
zwag (diamant,^ vloeispaat,
P ^ Bologna-spaat,
g
velbart um> -calcium,> -strontium, -zink,> waterstofvrije
salpeterzure
kalk,
^ Canton-hos
P
P Phor
J
(oesterschelpen,
zwavelgegloeid),lichtende
Fmet^
verf> enz. bi' enkele
door de electrische vonk
J
verder door inwerking
^ van kathodenstralen •^bi'J
rottend hout en bijJvergaand
vergaan vleestb (vooral
visschee tengevolge van een chem. proces;
;
P
ook ziet men het bijJ
dieren, zooals
bij
en bijJ vele zeedieren.
g
J den glimworm
Photo ra hie(Gr. „lichtschrift"),de kunst
om door de scheikund
scheikundige
i ge inwerking
g van het
licht blijvende
beelden van voorwerpen
F opP schei)
voorschij
kundegeprepareerde o ervlakken te voorschijn
kundigPP
brengen; ook de naam dezer beelden zelf.
De eerste blijvende
blijvend lichtbeelden door middel
een camera obscura(z. a.) verkreeg in 1826
•
Nicép
p hore Nie^ ce op
A een metalen plaat,
P
^ overtrokken met een oplossing
asphal
van ashalt in ladeplaatsen,
delaatsen
door het licht beschenen ,
• rden onoPlosbaar en bleven na het behandewe
len derlaat
P met aetherische oliën, die de
asphaltlaag
op de niet-verlichte plekken
o PP
P
^ P
loste als zichtbaar beeld over. Ditrocédé
F
benutte Nie ce tot vervaardiging
a b der eerste
helio
^ die tevens het eerste hotoP
P hieën
gra
gsP rocedé uitmaakmechanische verveelvuldig'
^b^b
ten. Belangrijk
g J kortere belichtingg vorderden de
verkrege Dain 1838 door Daguerre
z. a. verkregen
g
. Talbot verg
yp en (eerste portret-P.).
Po
vaardigde inPP
1839 de eerste papierbeelden,> die,>
omdat zijJ doorzichti
doorzichtigg waren,^ toelieten zooveel
lichtafdrukken te maken als men wilde. T albot
verkreeg
zilver
en zilvernitraat
J
a op
P een in jood
belichtingg in de
edom eld P
papier
na korte belichtin
gedompeld
P
camera een eerst onzichtbaar, maar door midgemaakt
del vanalnotenzuur
zichtbaar gemaakt
1^ontg
wikkeld" beeld, waarbij de in
het voorwerp
A
lichtelaatsen
donker waren (gereduceerd
zilP
^
ver, dat alleen op
blijft
blijf
P
P de belichte plaatsen
verkreeg
verkreeghij,
J >oor
d); van dit ne
» atief"
g
dat hijJ het op Pvoor lichtinwerking
^ gevoelig
l;
^
chloorzilver
P Pa ier gde en belichtte, een onbegrensd
aantal„positieven”,
die dezelfde lichtti
Po
en schaduwverdeeling
g vertoonden als het orinegatieven
A - De Talbotsche ne
^ineele voorwerp.
g
waren van ruwe structuur. Fijnere
beelden
J
verkreeg
b in 1847 Niep ce de Saint-Victor(neef
van Nicép hore NieP ce door het 'oodzilver
door
J
middel van een eiwitlaagje
op een glazen
plaat
J P
P
g
vast te leggen.
Bestendiger
dan eiwit bleek
^^
g
Fr
later collodium te zijn
y en Archer, 1851).
J
Nadat door Maddox en Wortle
y bgelatine als
d ontdekte Bennett in
eerste laaga was ebezi
g
g^
1878 dat door verwarming
g de gelatine-emulsie
^
veelevoeli
er voor het licht wordt. Sinds dien
g
g
tijd
d
g blijvende,
^goed
J worden de lang
J droge
g^ waarg elatinePlaten fabriekmatig
g vervaardigd,
aan wijJ de reusachti
reusachtige
ge ontwikkeling
g der P. en
haar menigvuldige
bij
a toepassingen
A
a
g
J kunsten en
wetenschappen
te danken hebben. Voor op
P reis
PP
zijnvooral de lichte en onbreekbare »films"
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zeerJ
g eschikt celluloidvlies'es met broomzilverin de nieuwe handgeprepareerd),
g elatinedie
camera's zeerraktisch
in den vorm van o
P
P^erolde strookersrolfilms gebezigd
^ worden. Een
l;
wezenlijke
eisch bij
J
J ieder lichtbeeld was van
den beginne
af aan de juiste
teweergave
juis
van den
b
g
lichtgraa
licht raad der verschillende kleuren van het
gewone lichtgevoelige zouten
P. De ^zouten,
vooral broom- en 'oodzilver zijn
zijn inz. zeer gevoeli
t; voor de, blauwe en violette stralen, daarenteen
bijnaongevoelig.
bg voor roode en gele
ó bijna
a
g
De hierdoor voorkomende onwaarheden op
A de
foto (roode enels P
partijen
J worden zwart,,
blauwe en violette wit) verbeterde men vroeer
ag
door het negatief
negatief te retoucheeren. H. W .Voel
9
ontdekte in 1873 dat broomzilver door bijmeningvan
stoffen (aniline-verven),
de gele
g
^
en roode stralen absorbeeren, voor deze juist
zooevoeli
g
g wordt als voor de blauwe en
violette stralenz.g . isochroatisch
of orthom.
chromatisch il rocedé
oe an
en veel) . De hoedanigheid
zij
aanmerkelij door
g ook aanmerkelijk
J 'beid der P. stegen
verbetering der P.-toestellen.
In 1906 slaagagden A. en L. Lumière te Lyon
erinPhoto
t
g raautokl
Phieën te maken in natuurlijke
J' kekleuren
chroom-P. , hunlaten
bevatten een raster van
P
roodsronde
en violette zetmeelkorreltjes,
J ^ die
g
g verals lichtfilters dienen. Na de ontwikkeling
ontwikkelin
toont het beeld zich dan als een diapositief
in
P
natuurlijke
kleuren,
kog
J
^ waarvan echter geen
kunnen warden.
^
Pieën gemaakt
Photo ravure. Zie Lichtdruk.
door Bell uitRadio hoon een d
of Radiophoon
Photophoon
p
toestel om geluidsgolven
over te bren^
^
g
gen door lichtgolven.
Phototherap ie, het aanwenden van licht tot
geneeskundige
^ doeleinden,
^ berust hoofdzakelijk
J
werkingg van blauwe, violette en ultraoPde werkin
violette lichtstralen. Naast het zonlicht en het
electr. licht, worden ook radium- en Röntgenstralen benut, inz. voor huidziekten. Zie ook
op
P Fissen.
Gr. > „geesteskunde"), ook schePhrenologie
g
delleer, craniosco
de door Gall
p ie craniologie,
9
herkenningg van de
z. a.) gegronde
leer der herkennin
g^
capaciteiten
aan de knobbels van den
P
g eesteli'ke
J
schedel die alle overeenkomstig
schedel,
overeenkomstigzijn
zij met de
liggende
hersenenmassa en de daarin
gg
In het geheel
berustende geestelijke
geestelijke vermogens.
^
g
worden een 30-tal, alle op
plaats
P een bepaalde
P
P
onin de hersenenezetelde
hoofdcapaciteiten
g
derscheiden. Dat de vermo agens der hersenen elk
aan een bepaalde
plaats
gebonden
zijn,
P
P
g
J^ is door
de nieuwereh siolo
^ ^ maar tot nogg
^gic bevestigd,
toe heeft men alleen het spraakcentrum
P
gevonden. Ook komen de schedel- en hersenomtrekken niet zoo met elkander overeen als men
meende.
Phrixus en zijn
J zuster Helle werden volgens
^
de Gr. myth.
door hun booze stiefmoeder 'no
Y
z. a.) bestemd om aan Zeus geofferd te worden. Ne^hele redde hen en op
P een ram met
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gouden vacht een geschenk van Hermes, ont- ke verrichtingen);
P. met de
^ •^de vergelijkende
9j
van hetgezamenlijkedievluchtten zij
J door de lucht. Belle viel in zee, levensverschijnselen
renrijk.
Hellespont
der P. begint
met de
welke naar haar daar terlaatse
p
J De geschiedenis
^
P
g
bloedsomloop door Harveyy
werd bgenoemd
P
f P. bereikte Colchis en huwde ontdekkin van den
(1619). In de 19e eeuw werd zij
daar de dochter van koning
J door Joh.
g Aeëtes.
oudtijds een landschap
Phrygië,
Jleerlingen
^ zeer verrijkt, doordat
P in Kl.-Azië, Muller en zijn
Y g ^ oudtijds
leven
werd verdeeld in Groot-Ph. en in Ph. aan den men kon vaststellen dat ook het organische
g
slechts uit scheikundige
h siologische ver van elkander escheiHellespont,
g en PY
^ ^ door Mysië
Y
g
den onder de Romeinen alleen tot Groot-Ph. richtingen bestaat.
beperkt,
zelfstandig
g rijk,
Pi 7r Gr. letter, met de P overeenkomend,
P e ^ oorspr.
P zelfstandi
J ^ kwam in de
6e eeuw onder Lyd.
en Perz. in het einde der in de wiskunde het Ludolf iaansch9getal(zie oop
Y

P

^

P

J

4e eeuw onder Macedon. heerschappij
PP J en werd
in 130 v. Chr. een Rom.rov.
P
De Phrygiërs
behoorden tot den
Yg
Indo-Germ. stam; beroemd was
Ph. was de bahun wijnbouw.
J
kernrat van den eeredienst van
en Cybele.
Dionysus
y
y
Phrygische
muts, een met de
Y9
naar voren overhangende
punt
^
P
muts der Kl.-Aziat. Grieken uit
de Oudheid; het zinnebeeld der
1098.
tijdens de Fr.
Jacobijnen
(z. a.) tijden
J
Phrygische
en vandaar : vriJheidsmuts.
symbool.
Y
Phtha. Zie Ptah.
Phthia of Phthiotis, in de Oudheid het Z.O.
asae
ggebied van Thessalië
^ g grenzend aan de bPagische Golf(Golf v. Volo bewoond door Achajers,
stad, zetel van Peleus en Achilles.
metli'kn.
geJ
het economisch stelsel der
i
PhY socratisme
s
Physiocraten,
Y
, dat na het Mercantilisme(z. a.)
in g an g vond.
en als reactie daarop
J ingan
F in Frankrijk
Zij beschouwden alleen den landbouw als een
de eenige,
productieve bezigheid,
waarlijk
g die
^
J P
(produit
roduit net) brengt, terwin"
gewin"
een »
wil
J bij
J allen anderen arbeid het voor het
onderhoud derroducenten
noodige
g opweegt
P
tegen de waarde van hetroduceerde.
Hun
geP
streven was dus, het boerenbedrijf
J te bevorderen. Het bezit van een volk aan goud en zilver
liet hen onverschilli bg . De kritiek der PhysioJ
stelsel legde
craten op hettegenovergestelde
g
g
denrondst
^ de nieuwere oeconomische
g voor
voor dit staathuishoudwetenschap.
P Dengrond
^
gelegd
kundi^ge stelsel werd
y (z.
^
g door Quesna
a.); het werd bestreden inz. door Adam Smith.
PhY siolo
P der regel^
9 ie Gr.1 de wetenschap
mat ig e functies van organische lichamen, wordt
de leer der
ofpY
phyto-P.,
verdeeld in plantenp
^
en hun oneigenschappen van levendeplanten
P
derdeelen en in de dieren- of zoo -P, de leer
dierlijk
der normale functies van het
t en menschele
P. houdt zich
9
J k lichaam. De algemeene
die
bezig met de eigenaardige verschijnselen
J
zijn, de speciale
aan alle levende wezensmeen
^J
p
^
P. met de vegatieve functies van het dierenlichaam, die dit met delanten
gemeen heeft
P
ng en met de
(voeding,
g^ voortplanting)
P
^^
dierlijke
verrichtingen,
J die^ ^ die men alleen bij
)
ren waarneemtwerkin bg der spieren,
J
P
^ dierlijke
h siewarmte zintuigelijke
g^ P Y
ge J gewaarwordingen,
g

Cirkel).

Piaam,
P in de Fr. gem.
^ dorp
g Wonseradeel ,

bekend als eindpunt
van den ontworpen
P
Pen afsluitdijk
J voor de Zuiderzeedroogmaking.
Piacenza(Fr. Plaisance het Placentia der
Ouden, versterkte hoofdsi. der Boven -It. p rov.
P. (2471 K.M 2 . 255 000 inw.; Emilia), aan de
Po, 39 000 inw.; Lombard.-Romaansche dom

(13e eeuw),Piazza de Cavalli (ruiterstandbeelden der
g en Alessandro en Ranuccio Farherto
nese Palazzo del Comune (13e eeuw),Palazzo

Farness (gebouwd in 1558, 'te enw. kazerne),
bibliotheek; ten 0. van de stad de Roncalische
velden.(Zie op
P.,
P. in 219 v.
P R onoa9lea.
Chr. door de Romeinen g esticht was in de
Middeleeuwen in het bezit van verscheiden
adellijke
adellijk families en kwam in 1545 aan de
Piacenza, hertog van.

Zie Lebrun, Charles

Francois.

Piadha,^ off. N ee E ' eros^ Gr. dorp
P in het
N.O. van den Peloonnesus
, niet ver van de
Golf van Aegina, ong. 1200 inw.; 13 Jan. 1822
van Griekenwerd hier de onafhankelijkheid
)
door de Nat. Vergadering.
land geproclameerd
^P
piano,
Pianoforte It. ffortepiano,
, vleugel,
p
9
p
het meest verbreide toetsen -snareninstrument,
gebracht
welks snaren door hamers in trillinggg
worden. Deze slaan op
P de snaren door middel
van hefboomgin wier uiteinden de toetsen zijn
J
en vallen na het aanslaan onmiddellijk weer
ter
het voorttrillen der snaar wordt door een
smcchanisme verhinderd,^ welks werkingg
deg ing
heven worden.
echter door het ^ edaal kan opgeheve
den vorm aangaat
worden tafelvormige
^
g P.,
en vleugels
rechto
9 ^p
P s taande P.(pianino's)
bouwd, grootere, concert-, en kleinere, salonis ontstaan uit de reeds ostr.
vleugels.
Depiano
9
P
rfectioneerde vormen van het
1500 zeer geperfectioneerde
clavecimbel (cembalo); de tot dien tijd
J ^bruiwerden het eerst door Cristokeli'ke
) tangenten
^
fori te Padua in 1711 vervangen door een hamermechanisme, dat door Silbermann(omstr.
1730) en vooral door Stein te Augsburgg (omstr.
1780 werd verbeterd. Gelijktijdig kreeg
g men nu
g. Engelsche en het Weener meverder het z.
chanisme; aan die twee ligt een verschillend

het gebruik
der
beginsel
ten grondslag,
^^
^
g
g
Aan de volmaking
hamers hebben zij gemeen.
g
ge
gewerkt;
van het mechanisme werd voortdurend
vooral de uitvindingen van Seb. Erard verdie-

PIANOFORTE—PICTTN.
genoemd te worden (het z.g. Erardsche
nen genoemd
mechanisme wordt tegenwoordig
P
g
g door depianofabrikanten van Europa
aangenomen).
P algemeen
a
Beroemdeianofabrikanten
van den nieuweren
P
tijd:
Bechs^ein(Berlijn),
(Leipzig),
J
Pg,
J^
Biisendor f er (Weenen), Broadwood (Londen),
Erard Paris
ps DresJ 1 B ach(Barmen),
den), Pleyel,
y , Steinway
y (New-York).
, een ianos
eelinstrument dat voor
Pianola
P
P
de toetseneschoven
wordt,^ soms ook in de
g
piano
ingebouwd
is en waarbij
P
g
J door een hefboom het tempo
P van het spel
P en de sterkte van
den toon kunnen wordenere
i; geld.
in de Thyrrheensche Zee,,
Pianosa, It. eil.
Y
ten Z.W. van Elba,^P
prov. Livorno, 10 K.M2. >
ong.
g 800 inw.
Piaster It. p iastra ,„metaalplaat"), It. naam
vroegereSP. zilvermunt^
der vroegere
peso(z. a, ^in den
Levant Colonnato Colunario of Zuilen-P,eg
heeten. De 9 ouden P. tot 1848 =
2 . Cou
f ^50
rant-P,
a ieren ageldvaluta in
^ de varieerende PP
de Z.-Am. republieken.
De Turksche P.(in
P
Turkije : Gers j, mrv. Goeroes ' = 11 cent, in
Egypte
GYP = 12 cent.
Piatra
! hoofdst. van het distr. Neamtoe in
het N. van Roemenië(Moldavië),aan de Bistritza> 19 000 inw. ; stapelplaats van hout.
begrens
P i a u hY! B raz. kuststaat,
^ in het W. begrensd
de ParnahY
ba, genaamd
naar de riv. P.
g
r. zi'riv•
de Parnahyba,
550 K.M.
J van
Y
K.M.),
240 000 K.M2. 400 000 inw.; hoofdst. Therezina
(30 000 inw.^ havenst. Parnahyba.
Y
Piave N.-It. kustriv.,^ ontspringt aan den Z.
Piave,
voet der KarnischeAlpen,
Alen stroomt langs
lang Feltre,
en mondt bij JCortellazo in de
213 K.M. lang
^
Adr. Zee uit.
Piazza Armerina! stad oP Sicilië ten 0. van
Caltanisetta, 32 000 inw.
Picardië,! voorm. Pprov. in N.-O.-Frankrijk
J ^, de
tegenw.
dep.
P Pas-de-Calais, Somme,
> Oise en
g
Aisne; werd verdeeld in Opperen Beneden-P,,
pp
kwam in 1477 aan Frankrijk;
J^ vroe gere hoofdst.
Amiens.
Piccadilly
Y! en der hoofdstraten van Londen.
— Aeneas S
Piccolomini,! oud-It. geslacht.
SyIlg
1458paus, als Pius 11(z. a.). —
P.,
Prins OctavioP.,
in
P. hertog
f, geb.
g van Amalfi,
g
1599 keizerl. veldheer
in den 30-Jarigen Oorlog,
l
g,
hoofdbewerker van den val van Wallenstein
wiensoederen
hij Jgrootendeels
kreeg,
g
g
g^
later in het Sp.-Z.-Nederl.
leger
legertegen
g de FranP
schen en Nederlanders, werd in 1642 door T orbi' Leipzig
stenson bij
P^ overwonnen, werd in 1648
veldmaarschalk in 1650 in den D. ri'ksvorstenJ
stand verheven,
Aug 1656
^ stierf kinderloos 10 Aug.
Weenen. — Zijn
J neef (niet, zooals in Schiller's
zijn zoon) J ozef Silvio Max P.
P.,
» Wallenstein": zijn
sneuvelde als keizerl. overste in 1645 bij
J Jankau
tegen
a de Zweden.
Pichegru, Charles, Fr. generaal, geb. 16 Febr.
1761 te Arbois,^ werd in 1794 opperbevelh.
in
PP
de Nederlanden, onderdrukte 2 Apr.
P 1795 den
1I
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opstand
der Jacobijnen,
P
^ werd in 1796 van zijn
J
commando ontzet, in1797presiden
1797resident van den
der 500, bereidde een revolutie tenunste
g
der Bourbons voor,
genomen en
^ g genome
^ werd gevangen
Ca
Cayenn
enne verbannen; in 1798 ontvluchtte
verbond zich in 1803 met
J naar Engeland,
a
Cadoudal om den Eersten Consul te vermoor,
den; te Parijs 28 Febr.
1804 gevangen
g genomen,
g
g
werd hij
P geworgd
b
^ in de gevangenis
J 6 Apr.
g
g
g evonden.
Pichincha,
^ vulkaan in Ecuador bijJ Quito,
4787 M. hoog;
P.
P.,
g ^ naar hem ggenoemd deprov.
p
hoofdst. Quito.
Pico, Giovanni, graaf de Mirardola It. Humanist en wijsgeer, geb. 24 Febr. 1463; gest.
17 Nov. 1494 te Florence,7 zocht de wijsbe
wijsbegeerte
geerte
te verzoenen met denodsdienst
door middel
g
van neo-platonische
en kabbalistische stellingen.
P
^
e vulkaan oop
Pico de TeY!
de P iek van Tenerif,
Teneriffe> 3710 M. >; laatste uitbarstin
uitbarsting
a in 1909.
Picquart,
g
9, Fr. officier,^ geb.
q
! Marie-George,
6 Sept. 1854
te Straatsburg,
in Tonkin,>
^>
kreeg
g 1 Juli 1895 de leidinggvan het Informatiebureau van denn.
^ staf te Parijs,
J^ontdekte dat
niet Dre
yf us (z. a. doch Esterhazy verraad
Tun over g e leggd had,
dPa ^ werd in 1896 naar Tunis
geplaatst,
daarna ontslagen,gin^ 1898 gevangen
g
g
gezet onder beschuldiging
g
g^ van schriftvervalschipg^in Juni 1899 vrijgelaten, in 1906 brien off. van het Legioen van Eer;
gade-generaalg
^
Oct. 1906—Juli 1909 min. van oorlo g in het
ministerie Clémenceau in 1910 bevelh. van het
s • ggest. 19 Jan. 1914 te Amiens.
2e legerkor
a
Pe
picrinezuur
Picraten ontploffingsstoffen,
Picraten,
^ die?^
P
b
tot basis hebben, dienen nu nogg slechts voor
mijnen en granaten,
springladingen
van mijnen
P ^
a
g
^ zooals
meliniet lyddiet,roen
T ur^groe
ins springstoffen,
poeder, heracline; tot aan het begin
g der 80-er

'aren der 19e eeuw ook aangewend
tot fabricage
^
g
van rookzwak buskruit.
zuur 1
Picrinezuur,
f organisch
b
! stikstofhoudend,
ontstaat door inwerking
^ van salPeterzuur oop
vele organisch
oranische
g
stoffen, wordt technisch veren heet salpeterzuur
P
P
^ uit phenol
^vormt
glanzend-gele, giftige
kristallen, ^die bij J117°
smelten,
bij
P
J snelle verhitting,
at smaakt
7 ontploft
bitter en zuur, vervliegt
in heet
P
a^ is oplosbaar
water wijngeest
en nether,^ diende vroeger
g tot
J^
heteelverven
van zijde
zijde en wol en met indigo
^
^
te samen tot groenverven;
als
g
b
^ wordt gebruikt
eneesmiddel (in alcoholoplossing
bij brandgeneesmiddel
P
g J
hoofdzakelijk voor
wonden),^
de microscoP^
ie hoofdzakelijk
ontploffingsstoffen
(zie Picraten).
P
a
Pi
cet n(Lat. Picti,,»g etatoueerden" Caledonische volksstam in Britannia Barbara (het
tegenw.
N.-Schotland^ tot verweer tegen
^
g hun
herhaalde invallen in Rom. Brittannië legde
Hadrianus den Pictenwal aan(zie Hadriaanszij werden in 296 n. Chr. aan de Rowal • zij
meinen bekend en wordenewoonli
g
J k in één
ademenoemd
met de Scoten, die hen in 839
g
onderwieren.
P
211
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PICTET—PIËZO-ELECTRICITEIT.

Beerdegeb. Juni 1842
Piotet Raoul,
, Zwits.geleerde,
te Genève, was 1879-85 hoc leeraar aldaar.,
maakte waterstof, zuurstof en stikstof vloeiwaar hij
hij zich metterbaar, stichtte te Berlijn,
J
productief
woon vestigde,
^ 1 een fabriek tot hetP
maken van zeer lage
P
g temperaturen.
P ëmon# voorm. vorstendom in Boven-Italië,
tot 1859 hetrootste
deel uitmakend van het
g
bestaande
a.),
koninkrijk
Sardinië (z.
a. tegen.
b
J
uit derov.
P Alessandria, Cuneo,> Novara en Turijn 29 367 K.M2. 3 425 000 inw. ; door de Po
en bovendien kunstmatig
en haar zijrivieren
^ bemijnbouw op
s roeid
zijdeteelt,
P zilver, lood,>
^ •J
^ mijnbouw
koper,
Pe ^Jijzer, steenkolen;
> minerale bronnen.
Pieneman, Jan Willem, Ned. historie-, landgeb. 4 Nov. 1779 te
schapportretschilder
^g
P en Po
Abcoude^^ st. 8 Apr.
P 1853,
, werd in 1816 onderdirecteur van het Kon. Kabinet van schilderijen
J
te 's H • in 1820 dir. van de Kon. Acad.
van Beeldende Kunsten te Amsterdam, van
Museum ald. Bekend
1844-47 dir. van 's Riks
J
is o. m. zijn
J Waterloo" (Rijksmuseum).
gbij
J »Sla
Pier, Groote Pier, Friesch krijgsman, vergeb.
moedeli'k
uit hetg
geslacht der Heemstra's
,g
J
te Krinswerd in de 2e helft der 15e eeuw;
zwierf als vrijbuiter
op
P de Zuiderzee en beJ
oorloogde de Hollanders in dienst van Gelderplunderde vele N.-Holl. steden en
land; hij
JP
verdronk steeds zijn
est. 18
J krijgsgevangenen;gest
1520 te Sneek.
gravin enggraaf van,
Pierrefonds,
^ g
^ pseudoniem
P
keizerin Eu9énie en van haar zoon,
der vroegere
g
Louis Na poléon naar het kasteel P. in het
dep.
P Oise (Frankrijk).
J
Piershilgem. .in Z.-Holland, in het W. van
de Hoeksche Waard, 885 inw.
Ned. godgeleerde
eleerde en letterPierson,
geb. 8 Apr.
kundi
P 1831 te Amsterdam, stu^ e,g
deerde te Utrecht en te Groningen,
^ ^ werd pre--

te Laren in Gelderland; schreef : Hellas"
„Israël",
Israël" Het Hellenisme",
voor >» Geestelijke
J
ouders" Oudere tijdgenooten", „Byzantium",
Intimis" enz.
Pierson, Nicolaas Gerard, Ned. staathuishoudkundige
g en staatsman,, ^ b. 7 Febr. 1839 te
Amsterdam, eerst koopman,
in 1865 dir. der
P

Surinaamscche in 1868 der Ned. Bank, in 1875

te Leiden honoris causa tot doctor in de rechten
eP
te Amster^gepromoveerd,
^ in 1877 hoogleeraar
^

dam ; in 1885 opnieuw dir. van
de Ned. Bank,
,
van 1891-94res.
P der Ned. Bank, later cammissaris ervan, van 1897-1901 minister van
financiën in het ministerie Goeman Bor 9esius •,
herhaaldelijk lid der Tweede Kamer. Als min.
bracht hijJ
inkomstenbelasting tot stand. Gest.
24 Dec. 1909.
dorp
Trier, in de
Piesport,
P in het reg.-distr.
g
A ^
Pruis. Rijn
JPprovincie, aan de Moezel, 600 inw. >
wijnbouw
Piesporter .
J

der liefde Jg
Pietas was de Rom.odin
jegens
g
g oden en menschen.
der prov.
Natal
Pietermaritzburg,
9^
P
van de Unie van Z.-Afrika, in Z.-O. - Afrika aan
een r. ziJ riv. der Oemgeni,
29 000 inw. >; handel.
g
Sint, heuvel in de gem.
St. Pieter
Pietersber
9 ^^
g
bi'
^ 123 M. boven den zeespiegel.
J Maastricht,
Reeds de Romeinen haalden mergel voor bouwsteen uit den berg
g, aardoor een netwerk van
onderaardscheen
g^ ontstond van eenige
^ K.M.
lengte,
lente toevlucht voor het landvolk in tijd
tij van
oorlogof tirannie.
Pieterskerk, Sint. Zie Rome.
Piëtisten(van het Lat.pietas,„vroomheid"),
aanhangers,
werden eerst Spener en zijn
g
J
die aandrongen
g opP levende,^ werkelijke vroomheid en Christendom van de daad in tegenstellinget
het doodsggeloof volgens de letter van
g
naar hun Collegia
de orthodoxie,^ genoemd
9 pieg
tatis stichtelï
J ke uren). In 1686 begonnen
Francke, Anton en Schade aan de universiteit
Bijbel in den zin van dit oudere
z' den Bibel
te
P^
Piëtisme te verklaren Colle ia philobiblica);
,
p
zij
in 1690 verbannen, verplaatsten
zij het piëtisme
P
P
naar de in 1694estichte
hoogeschool te Halle,,
g
getuigen.
waar de stichtingen
^ van Francke als ^
g
van hetiëtistische
practische
Christendom ontP
P
stonden. Na Francke's dood ontaardde hetiëP
uiterlijke vroomdoeneri'
tisme in dweperij,
J en
Pe J^ uiterlijke
vervolgingszucht tegen
tegen de wetenschap
P verdriJ'
ving van den wijsgeer Wol uit Halle); door
zij
het rationalisme teruggedrongen, vond het zijn
bijJ de Hernhutters, Methodisten enz.

Zie Haver Schmidt, Fran ois.
stad op
P Sicilië 12 000 inw. >
vroeger
vesting
g
^ der Noormannen; handel in
zwaveli
1099. Pierson.
gipss enz.
stad in de It. prov.
Lucca N.O.
P
kwikzilvermijnen.
bi' de Evang. gem.
te Leuven later te van Livorno),>
000 inw. ; kwikzilvermijnen.
dikant bij
g
hoc leeraar
Rotterdam daarna P rivaat-docent en hoogleeraa
y de eigenschap
P der kristal^
zij door drukking
op verschillende
1877 hoogleeraa
hoc leeraar in de kunst- len
Heidelberg,
g P
^ dat zij
g^
27 Mei 1896 Plaatsen verschillend electrisch worden.
te Amsterdam,est.
g
g
Piet Paaltjes.

PietsP erzia
^

Pietrasanta,
^

PIJNACKER—PINKSTEREN.

J

Pi1'nacker^ggem. in Z.-Holland, aan den electr.
ssPo
poorweg
2435
i.
nw.
g Rotterdam—Scheveningen,
g
Pi'nacker Adam, Holl. landschapschilder, geb.
^
in 1622 te Pinakker
j
bi'
bij Delft,
t. in 1673 te
Amsterdam, schilderde o. m. ook vele behangsels.
Pijnbank,
toestel bij
vroegere rechtsPlel
^
J de vroegere
ging in gebruik tot het door foltering afpersen
van bekentenissen. Op
P de P. werd het lichaam
van den beschuldigde
uitgerekt,
werden hem
^
g
duim- en beenschroeven aangelegd
a b ^ werd hem
water ingegoten of werd hij
J met vuur of
i ijzergepijnigd.
J
gloeiend
In de meeste Europ.
^
P
landen werd de P. eerst na 1740 afgeschaft,
in Rusland eerst in 1801, in Beieren in 1809,
in Wiirttembergeveneens in 1809, in Hannover
in 1822. — In ons land schafte de staatsregelip gvan 1798 de P. af, echter mochten de
baljuws
nog
J
g door honger,
g^ opsluiting
P
g in donkere
hokken en dergelijke
kwellingen
bhulen
esc
g J
gden
digde een bekentenis trachten af te persen.
De
P
invoering
ag van Napoleons Code Pénal maakte ook
hieraan een einde.
(in de
Pilatus. berg
g der Emmentaler-Alpen
P
Berner-AlPen, de
op rens
grensvan Luzern en Unterwalden (met vele toppen: Tomlishorn 2132
M. Esel 2123 M.). De P.-spoorweg
gaat naar
p
9 ^
de verschillende toppen
PPe (tandradbaan vanuit
AlPnachstad . — In de nabijheid,
J
^ bijJ Luzern,
het P.-meer,^ waarin volgens de legende
het lijk
lij
^
Pontius Pilatus werd bijgezet.
Jb
Pilatus,
^ Pontius,
^ 26-36 n. Chr. Rom. pro-curator(landvoogd)n
Judea,^ sprak
g
P ra het doodvonnis over Jezus uit,^ volgens het Evangelie
g
tegen
tegen zijn
zijn
eigen
aandringe
g overtuiging
^ gin,^op
P aandringen
Joden; overigens
als despotiek
bestuurder
^
P
bi'
gehaat en opP hun verzoek tern g^eroe J hen gehaat
Zij bericht over Jezus aan Tiberius(in
P en. Zijn
z.g.
de
g P.-akten) is een verdichtsel. Volgens
g
vertwijfelingg zelfmoord
P.-Ie9 ende heeft P. in vertwijfelin
gepleegd (volgens anderen is hij onder , Nero
terechtgesteld).Zijn
Zijn Jlijk, in den Tiber eworg
P en deed die riv. overstroomen •> daarom zou
het ten slotte in het P.-meer in Zwitserland
bijgezet
zijn, waar het nog
J gJ ^
^ vaak hevige
^e beroering in het water doet ontstaan.
korrelig
Pilau (Pilaw), Oosterscherecht van
g
g ekookte rijst
J met lamsvleesch.
der Paraguay
Pilcoma Yy
o r. zijriv.
J
aa Y in Z. Amerika ontspringt in het Boliv. dep.
P Potosi,,
vormt
deen
grens tusschen
Argentinië
Parag
g uaY^mondt na een 1100 K.M. langen
g loo P
g
tegenove
teenover
Asuncion uit.
9'
9 rim Fathers. Zie Pelgrimsvaders.
.-O.-Ind. Ver. Prov.
Pilibhit
, stad in de En g
(N.-W.-Prov.; nu Agra), ten N.O. van Bareli,
dicht bijJ de Z.W. grens
van Nepal,
g
P^ 33 000 inw.
Pillau, stad,
^ vesting
g en zeebadP 1. in het re g.g .distr. Koningsbergen, in
de Pruis. P
rov
prov. 0. Pruisen op een^
landtong aan het Pi llauer Diepp
ha van het Frische Haff met de Oost(verbinding
zee • 7100 inw. barnsteenvisscheri ; voorhaven
met vuurtoren) van Koningsbergen.
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Pilsen, stad in het W. van Bohemen, ten Z.W.
van Praag,83 000 inw. ; Goth. kerk (13e oeuw),
beroemde brouwerijen,ggeschutgieterij
SkodaJ
g
werken en aardewerkfabrieken.
Pindarus, de grootste Gr. lierdichter, geb.
omstr. 522 v. Chr. te C Ynosee Phalae bijJ Thebe,
gest.
waarschijnlijk
waarschijnlijk in 448 te Ar g
os^; van zijn
zij
^
koorgezang
g g bestemde oden op
P de overwinnaars in de Gr. nationale spelen
zijn er 45
Pezij
gebleven.
b
Pindus, Pindos in de Oudheid en ook nu
nog de naam voor het voornaamste geb. van
, dat de waterscheiding
N.-Griekenland
ag vormt
tusschen Thessalië (0.) en Epirus
W.^ hangt
P
^
in het N. door den Lacmon samen met de
Albanische beren
g ^ bereikt in den Veluchi in
het Z. een hoo gte van 2319 M.; in zijn voortsetting naar Midd.-Griekenland is de Giona
2512 M. hoog.
g
Turijn
Pinerolo,: stad in de prov.
P
J^ in het N.
van Italië waar de riv. Chisone uit de Alen
P
in de vlakte komt,> 19 000 inw. ; zijdenzijden- en ka;• handel ; tot 1713 belangr.
g vesting.
g
Pin91-' an
9^ hoofdst. van een distr. in het N.
van Korea, aan den spoorweg
P^ gMoekden—Seoel,
59 000 inw. die 1536-74, 1631-93 en 1801-14
in het bezit van FrankrijkJ was ; hier overwonnen
14-16 Set.
de Chineezen.
P 1894 de Ja anners
P
of Vet
Pingoeins
9 anzen S^heniscidae tot
9
de orde der .Duikervogels (Urinatores) behoorende vogelf am.> 18 soorten omvattend,> leven in
de zeeën van het Z,
halfrond, tusschen 300
en 75° Z.Br. Zijt hebben een vrij langen,
g ,
rechten snavel, korte,
met
schubachti
ge veeren bedekte vleugels
zonder slagPennen en
korten staart ; kunnen niet
vliegen,
staan rechtop
Pop
P hun
korteooien
en beP
wegen zich zeer onbeholpen.
Zij
P
J leven
in bgroote scharen oop
de zee,g
gebruiken hun
1100. Pingoein.
vleugels om te roeien
en komen alleen om te broeden aan land. Fig.
1100 stelt een konings^ die
9 of reuzen-P. voor,
van bovengroen,
bovenroep aan de buikzijde
buikzijd wit is en
zwarten kop
P heeft.
Pin9 p
• o 9,n een soort lawn-tennis(z. a. dat
in een kamer op
wordt met
gP
P een tafel gespeeld
kleine raketten en kleine ballen van celluloid.
Pinguente,^ stad in Istrië, ten Z.O. van Triëst,>
17 000 inw.
Pinksteren(van hot Gr. pentekoste n.l. hemere, de 50ste dag"),de Gr. naam van het
50 dagen
Joodsche
g
^ na het Paaschfeest gevierde
op
oostfeest
oogstfeest, later het feest der wetgeving
g ^
Pden
Sinaï ^bij Jde Christenen het feest der, ^volgens
g
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Handel. der Apost.
2, op
P
P het Joodsche Pinksterfeestlaats
gehad
hebbende uitstortingg van
P
g
den Heiligen
Geest en van de stichtingb der
g
scheiding van het Christel. PaaschKerk. Na de scheiding
feest en het Joodsche 50 dagen
na het eerste
g
gevi
vallend
, werd het eerst gevierd
er als slot der
opstandingsfeesten,
standingsfeesten sinds de 3e eeuw echter als
een afz.7 na het ontstaan van het Kerstfeest de
Christ feestdagen.
derde der hooge
a
^
ern
gouvern. Minsk in liet W.
Pinsk! stad in het gouv
Rusland, ten 0. van Brest-Litowsk, aan de
Ping 36 500 inw. — Pinsker Moerassen,! zie oop
Pol 'ess 'e.
Piombin0! havenst. oP de W.-kust van Italië
tegenover het eil. Elba, ^20 000
in derov.
Pisa,^tegenover
P
inw. ; hoofdst. van het voorm. vorstendom P.
(360 K.M 2. .
Piombo, Era Sebastiano del, eigeel. Luciani
It. schilder, geb. in 1485 te Venetië, gest. in
1547 te Rome;>
schilderde
o. m.:P
De opwekking
»
g
van Lazarus" (Londen),een ,Afname van het
Kruis"(Petersburg),„Kruisiging van Christus”
(Madrid,
(paus
P
> Weenen
> Dresden); portretten
P
Clemens VII .
Pippijn
g der Franken,^geb.
g
! koning
pp l de Korte,
omstr. 715 als tweede zoon van Karel Marteel,
deelde in 741 het rijk
rij met zijn broeder Karloen kreegg Neustrië en Bourgondië
als mag
J'ordomus. Zij
JPlaatsten Childerik III oop den
troonr doch hielden zelf de macht in handen.
In 747 werd Karloman monnik en stond zijn
J
landen aan P. af. In 751 liet deze Childerik 111
met zijn
en
P
J familie in een klooster opsluiten
zichtelven tot koning
P
g der Franken uitroepen.
tege
gen de
In 754 en 756 hielp
te
hij den paus
Phij
P
obarden nam dezen het Exarchaat af en
Longobarden
schenking Dodit aan denaus.
P Deze schenking
ratio Pippini)
werd het begin
pp
g van den lateren
Kerkelijken
Kerkelijken Staat. P. stierf 24 Sept.
P 768, na
zijn
rijk verdeeld te hebben onder zijn
J rijk
J zoons
Karloman en Karel(den Groote).
op
Pippijnen.Zie
P Pippijn
ppr en Karel de Groote.
pp 1
Pi
Piquetberg,
uetber P1. in het Z.W. van de Z.-Afr.
N. van Kaapprov.
Kaap
PPr
P
P de Goede Hoop,
stad en daarmee verbonden door een spoorweg.
stad in den Gr. nomos
i
Piraeus! Gr. Peiraos
te enw. Porto Leone of DraAttika, haveng
cone van Athene, 72 000 inw. — De stad P.
werd door T hemistocles versterkt en onder Pericles door lange muren met Athene verbonden;
in 86 v. Chr. werd zij
J door Sulla verwoest, in
zij uit; in 1835 ontde Middeleeuwen stierf zij
stond zijJopnieuw.
P
op een schiereil. in
Pirano, havenst. in Istrië,^P
Pirano
de Golf van Triëst, ten Z.W. van de stad
rooie
Triëst,> 15 000 inw. ; wijnbouw
wijnbouw Rivola ;groote
zoutpannen.
P
reg.-distr
.-distr.
Pirmasens
!. stad in het Beiersche re
38 000 inw. ; schoenen- en lederfabricage;
hier 14 Sept. 1793 overwinnin g der Pruisen
hertogg van Brunswijk
onder den herto
P de Fran^ op
schen onder Moreau.

Pirna, stad in het Saks. distr. Dresden, aan
de Elbe,> 20 000 inw.>P
pottebakkerijen,
J
groeven,
roeven scheepsbouw.
Psbouw
Pisa,
P.(3055
p
! hoofdst. der Midd.-It.prov.
K.M2. 342 000 inw. ; in Toscane),tusschen Livorno en Lucca, aan de Arno, 7,5 K.M. van
de Ligurische
Zee, 65 000 inw.; domplein
met
1
g
dom (1063-1118 gebouwd, niet 5-sche
5-schepige
ige basilieg met den scheeven, 54 M. hoogen, van
1174-1350 gebouwden klokkentoren, die 4,3 M.
gesticht
uit het lood wijkt,
J^ het 1188-1200 gestichte
Campo Santo (met beroemde fresco's uit de
en 15 eeeuw en bgraftomben van keizer
Hendrik V II, T l? orwald sen enz.); verder nog
tal van antieke gebouwen en monumenten ; universieeit (1338); in de nabijheid
der uit de
nabijhei
bekende Baden van P. (36 bronnen)
•
ni San Giuliano;
aan den voet van den ber g Ba g
;
verderop
badpl1. Casciana (1900 inw. en
P de bad
(1500 inw.. — P. in de Oudheid Julia
•
Pisara na den val van Amalfi (in 1135) een
belangrijke Ghibellijnsch gezinde zeestad met
vernietiging harer vloot
150 000 inw.
, tot aan de vernietiging
door de Genueezen (in 1284); in 1409 Concilie;
15-jarigen oorlog
in 1509 na 15-jarigen
Pe aan
g onderworpen
de Florentijnen,
g J met Toscane
J
^ in 1860 tegelijk
bij
J Italië ingelijfd.
Pisidië,! in de Oudheid een landschap
1 in Kl.Azië ten N. van PamPY
h lië aan den W.
Taurus, arm aan water en woest; nu tot de
T.rov.
P Konia behoorend; de Pisidiërs waren
een dapper
bergvolk.
PPeg
Pisistratus(Gr. Peisistratos tiran van Athene geb. omstr. 605 v. Chr. nadat hij door
populariteit
zijn PP
o
den oorlog
Megara zijn
geg
gtegen
hij zich meester van de
g rondvest had,
^ maakte hij
alleenheerschappij(560),werd
echter tweemaal
PPJ
verdreven, doch vanaf 538 bleef hij
J de heerzij
hijbijJzijn
schaPPJ
i' voortdurend behouden,
^ die hij
overdeed aan zijn
Jj zonen Hippias en Hipzij
parehus
(de Pisistratidae . HijJ misbruikte zijn
r
niet, handhaafde wet en recht, verhoogde
door zijn
zijn staatsmanskunst en veldheersg
beleid den bloei van Athene.
Pisjawar(Pisjauer, Pesjaur, Pes 'awar sinds
,
1901 distr. der Eng.-Ind.
Eng.-Ind.N.-W.-Grens prov.,
P
000 inw. besproeid
door de
21 253 K.M2.> 1
P
Kaboel ; vruchtbaar • zoutmijnen; sinds 1849 Eng,.
— P., hoofdst. van liet distr. en van de N.-W.GrensP rov. 98 000 inw.> ; aan de Kaboel; uitder Eng.
tegen Afghigangspunt
a an
Peg
g expedities
b
aP
stan. Aan het uiteinde van den ChaibarP as het
(Jamrud).
Eng. fort Dsjamroed
J
Piteaïrn
! het meest Z. der Toeamotoe-eil.
Eng.,
ng > K.M2. 169 inw. >• in 1767 door Carteret
ontdekt, in 1790 gekoloniseerd door aan het
geslagen
Eng.
muiten b
g matrozen en Tahitische
^
en een patriarchale
nakomelingen
vrouwen wier nakomeling
P
gemeenschap
gemeenscha vormden.
Eng.
staatsman,
Pitt, William, de Jongere,
es tweede zoon van
^,geb. 28 Mei 1759 te Ha Yr
van Chatham z. a.
den OuderenP.,
P. d engraaf
g
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en bijg.
f van het
Ja fig.
g 1101) ; • werd in 1782 kanselier van van den Catechismus Romanus(1566),
dechatkistf van 1783-1801 min.) te
ande
tegenst
genstander Brevier en van het Missaal(1570)werd
in
)
Fox, hief deeschokte
maritieme en kolo- 1712 heilig
g
g 5 Mei.
g verklaard,) herdenkdag
niale macht van En
Engeland
geland weer oP)vereenigde
P. VI, 1775-99,
geb. 27 Dec. 1717 te Cesena,)
fg
g
in 1800 Ierland en Groot-Brittannië) bestreed P
protesteerde tegen
tegen de hervormingen
^ van Jozef
de Po 11 1782f reis naar Weenen),f
J
in der D. aartsbisschoppen
ging
PP om zich onafhankeli'ker
te maken van de Curie,) werd 20 Febr.
J
1798 door de Franschenevan
en g
genomen,
)gest.
g
g
29 Aug.
b 1799 in de Citadel van Valence. —
P. VII, 1800-23, eb. 14 Aug. 1742 te Cesena,
kwam weer in het bezit van den Kerkel. Staat
na belangrijke
concessies aan de Fr. Republiek
A
g J
tot
in 1804 Napoleon
22 Nov. 1801),
p
))
keizer
f verloor 17 Mei 1809 den Kerk. Staat
weer aan Napoleon, dien hij in den ban deed,
was van 6 Juli 1809-14evan
ene
te Savona
g
1102. Pitt de Jongere.
g
1101. Pitt de Oudere.
b
en te Fontainebleau, deed 24 Mei 1814 weder
energiek
de Fr. Revolutie en Napoleon; kwam zijn intocht in Rome, herstelde de Jezuïeteng
gaf 6 Juli 1816 den
^
fg
in 1804 weder aan het hoofd der regeering;
g
g) orde en de Inquisitie
Kerkel.
Staat
een
nieuwe,
clerikale
grondwet,f
g
est.
23
Jan.
1806.
g
geb.
Wijze van Grie- bBest. 20 Aug . 1823. — P. VII!) 1829-30)g
Pittacus,
Wijzen
f een der Zeven
)^
20 Nov. 1761 te
zij
bevrijdde
uit Mytilene
opPLesbos, bevrijdde
zijnn
Y
est. 30
Cingoli,
van den tiran Melanchrus, stelde als
g f gest
1830.
— P.
op,
voortreffelijke
aesymneet
(dictator)
voortreffelijke
wetten
o
5
IX 1816-78 tena welker instelling
hij vrijwillig
o eg de hem Pg
g hij
J
Mastaivorenraaf
gestomstr. 570 v. Chr.
dragen
macht neerlegde; est.
8
g
13
Ferettieb.
g
stad in den
g
9h. 1) OpA één na grootste
Mei 1792 te Sinistaat Penns ylvanië in het N.O. der Ver. Staten,
lia) in den beaan de samenvloeiin g van de Allegheny
gag
n Y en de
Mononahela
die de Ohio vormen 534
000
b g tot
g inne geneigd
bg
)
hervorpolitieke
inw.; hoogescliool met sterrenwacht ; Carne iemingen,
zeer
o urij
bibliotheek en -stichtingen;
de
omstreken
rijk
PP
g
^
)
lair f vluchtte 24
kolen, petroleum
en aardgas;
b f industrie,f
l
Nov. 1848 voor liet
vooral ijzer-,
f ketel-,) machine- en locomotief)
naar
volksoAroer
fabrieken^glas.
glas. -- P. werd in 1754 door de
Gaëta
1103. Pius IX.
gesticht,f in 1758
Franschen als f ort Duquesne)
) keerde na
q
de omverwerping
door de Engeischen veroverd. — 2) Stad in den
Pg
door Frankrijk
N.-Am. staat Kansas, )10 000 inw. • ) steenkolen. der Rom. republiek
) en OostenP
1850 terug en sloot zich bijJ
12
Apr.
Pityusenof Dennen-eil., eil. in de Middell. rijk
P
J
Y
restauratie-politiek
der Jezuïeten aan;) verloor
Zee) die met de Balearen een uit eil. bestaande restauratiepo
2. 26 000 inw.; in 1859 twee-derden van den Kerkel. Staatf in
vormen; 690 K.M
K.M2.,
Sp.
prov. vormen;
P P
1860 Umbrië en de Marken, 20 Set.
voornaamste eil. Ibiza en Formentera.
P 1870 ook
Italië hij
hij bePius,
(zie ook oop Rome aan het nieuwe koninkr.Italië,
) naam van tien pausen
P
Pausen). — P. I,f bisschop
g 140 schouwde zich nu als gevangene (zie GarantieP van Rome, ong.
1458-64, wet t sloot in 1855 het Concordaat met Oosten—154^g
• gedenkdag
11 Juli. — P. II,f 1458-64
^
8 Dec. 1854 het dogma der
geb. 18 rijk
Piccolomini
tevoren Aeneas Sylvius
g
J) kondigde
y
^ geb
van Maria aff bgaf 8 Dec.
1405 bijJ
b
) werd in 1442 raadsman van onbevlekte ontvangenis
1864 een encycliek
keizer Frederik III, als zoodanig
Y
) benevens den Syllabus(z.
P
b de politiek
der Curie steunend 1V eener Concordaat 1448), a.), riep het Vatikaansche Concilie te samen,f
werd in 1450 bisschop
P
J onfeilbaarheid
P van Siena,) in 1456 kardi- dat 18 Juli 1870 deauseli'ke
zoodanig verte enwoornaaif in 1458 paus,
f vierde in 1871 als eerste na
P roclameerde
g
P fals zoodanig
25-jarigpauselijk
P
van Gre- Petrus zijn
diger
J
) werd
J jubileum,
J 25-jarig
b
P
b der hierarchistische opvattingen
P (z. a.)geb in den Kulturkampf
g orius VII
^ bBest. 15 Aug.
g 1464 te Ancona bijJ met Duitschlang
de inscheping
) bgent. 7 Febr. 1878. — P. X,^ tevoren
A g voor een kruistocht; bekwaam wikkeld
diplomaat,
-- Giuse
^^e Sarto, geb. 2 Juni 1835 te Riese (Tref ook dichter en geschiedschrijver.
b
.l
P
P. III. neef van den vorige,
g) was slechts een viso f uit een Venetiaansch boeren agezin werd
in 1884 bisschop
van Mantua,
1559-65, werd in 1858riester,f
maandpaus
in 1503. — P. IV,
P
)
P
^
Venetië en kardinaal,
in 1549 kardinaalf beëindigdehet
Concilie van in 1893atriarch vanf
g
gekozen als opvolovolTrentebekrachti
en g de de Pro f essio fidei Tri- werd 4 Aug.
^ 1903 tot paus
P g
program
stelde hijJ :
Leo XIII. Als zijn
e, 1566-72, aseeet, gvanzijn
dentini. — P. V, de Heilig
P
g
bevorderde de Inquisitie,
de uitgave de hernieuwin bg der wereld in Christus. Zonder
) bezorgde
g
q
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van derincie
n der Roomsehe Kerk af te
P
Pe
wijken
heeft P. toch een reeks hervormingen
^
J
door
doorgevoerd
in de pauselijke
Curie. Het protest
^
P
P J
te^
n de opheffing
P
g van
den Kerkel. Staat heeft
ook hij
hij weliswaar vernieuwd maar daarenteg en het Aa usel. verbod
tot deelneming aan de
It. Kamer verkiezingen
door
Jg en inderstilzwi'
daad buiten werkingge
g
ateld. Verscheidene zijJ'
ner encYclieken betroffen den Maria-dienst het
Christelijk
J onderwijs, de
Bijbelkritiek
de schei)
ding van Kerk,
en Staat,
het z.g.
1104. Pius X.
b modernisme, enz.
Hij
^ stierf 20 Aug.
g 1914,
na de wreede teleurstelling
a te hebben geleden
g
dat zijn
pogingen om het uitbreken van den
J Poger
oorlog
oorlo te voorkomen schipbreuk
geleden
hadden.
P
g
Pizarro Francisco, ontdekker en veroveraar
van Peru, geb.J
omstr. te ^
Trujillo, verkreeg
g
in 1529 verlof
Peru te veroveren en het als
generaal-kaPibein
^
te regeeren
re geerera, ver• b 15 Nov. 1532
met een aantal
avonturiers het
Peruaansche leger
en nam den Inka
Atahual
gevangen,
n, veroverde in
1533 Cuzco, stichtte in 1535 Ciudad
de los ReYes later Lima), nam in
Pizarro.
1538 Alma
9 ro(z.
a.) gevangen en
liet hem onthoofden, werd 26 Juni 1541 door
diens vrienden vermoord.
P'ati
P in het Russ.-Kauk.
1 9 órsk s tad en bacil.
gebied
Terek, ten N.W. van Wladikaukas> aan
ge
>
den voet van den Bes'tau
Pjati
9 ora 31 000
^
J
inw.; zwavelbronnen (tot 47,5 0 C.).
stad in den staat New-Jersey
Plainfield,
^
Y in
het N.O. der Ver. Staten, 38 K.M. ten Z.W. van
New-York, 15 000 inw.
redikant
predikant, wis- en
Peter,
Plancius,
f
aardri'ksk.^
J ^b. in 1552 te Denoutre in Vlaanderen de eerste ha gP
e reeker in Vlaanderen en
Brabant, in 1578predikant
te Brussel vluchtte
P
van die stad door Parma(1584)
na de bezetting
in 1585 naar Amsterdam, werdredikant
ald.
P
van andersdenkenden
P. was een fel bestrijder
J
Lutheranen en Arminianen). De Synode
van
Y
Dordt wees hem aan als een der herzieners van
zijn
zijn raad en naar zij
P zijn
de Bijbelvertaling.
g Op
J

aanwijzing
aanwi'zin
hadden de eerste tochten der NeJ
derlanderslaats
^ die het opsporen van een
P
korteren weg
we
a naar China en 0.-Indië ten doel
hadden (de 3 reizen van Linschoten, Barendsz
en Heemskerk). P. stierf in 1622.
de in cirkelPlaneten(Gr. „dwaalsterren"),
varmige
betrekkelijk dicht bij
b banen zich betrekkelijk
J de
bewegend en door deze verlichte sterren;
zon bewegende
schijnbaar
bewegingen
gin en
zeer onregelmatige bewe
hangen samen met de inrichting
g van hetPlanetenstelsel. De daaromtrent vroeger
vroeger oPg eworn hypothesen
inz. de P tolemaeïsche e n T y
pen
YPochonische zijn
door
J door het Copernicaansche,
^
de Keplersche wetten verbeterde,^ wereldsysteem
Y
verdro
verdrongen.
gen. Tegenw.
g
zijn
J de banen der P. nauwkeurs^vastgesteld. Naar hun grootte
onderdg
scheidt men drie klassen: de kleine asteroiden
planetoiden); de vier middel9rooie of binnen-P.,
p
Mercurius, Venus, Aarde, Mars; de vier groote
of buiten-P., Jupiter,
Saturnus, Uranus, NePtuP
nus (zie ook opP deze namen). — De binnen-P.
zijn
J de zon, de buiten-P. het
J het dichtst bij
verst daarvan verwijderd
; voor deze acht P.
J
heeft men vaste te,ekens aangenomen: Mercurius
VenusAarde
0, Mars a Jupiter
^
^,
P
SaturnusUranus
. Tusschen
h
^ en Neptunus
P
d binnende
b en en buiten-P staan de kleine, die
worden aangeduid door eengetal door een cirkel
omgeven.
Door middel derP
hotograPhie heeft
g
men er reeds meer dan 500 ontdekt, waarvan
merkwaardig
b is de in 1898 ontdekte kleine P.
Eros,
afwijkingg van die
> waarvan de baan, in afwijkin
der overige
overige planetoïden,
P
deel
^ voor het grootste
g
tusschen de Aarde en Mars ligt.
a Behalve Mars

1106.
De onderlinge
^ grootte-verhouding
^ der planeten.
P
g
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en Venus worden alle P. door manen of wach- vormen gekenmerkt door het zich voeden met
stoffen,
zij met behulp
ters omgeven, Saturnus bovendien nog door een anorganische
P van
g
^ die zij
het zonlicht omzetten in organische,
verder door
g
het feit, dat zijJ zich niet van hun plaats
kunP
zij
nen bewegen. De P. halen adem,, d. w. z. zij
nemen door middel der huidmondjes, d. z. zeer
kleine openingen
in de groene
doelen der P.,
Pe a
g
zuurstof uit 'de lucht op
en ademen 's nachts
P
^.'N........•
^
ode
I
^
^..
koolzuur uit. De wortels der P. halen adem
I
.\
^
door huneheele
oppervlakte.
In hun laagste
g
g
PPe
vormen zijn
de P. moeilijk
moeilij van de dieren te
J
(T?
Het elementaire orgaan
van het
.
! t
g
plantaardig
A
g lichaam is de met een cellulosevlies omgeven cel (z. a.) • de laagste P. bestaan
uit slechts één cel, de hoogere
g uit onnoemelijk
vele, die zich tot weefsels en verder tot organen vereenigd hebben (wortel, stengel, blad,
bloem, enz.). Derooie
verdeeling
g
g der P. is
die in zichtbaar bloeiende P. phanero9amen ,
a.).
z. a.) en in s re lanten cryp9
to amen
, z. a.
zicha
met de P. bezighoudt,,
De wetenschap,
is delantkunde
of botanie.(Zie op
P
P dit laatste
1107. De banen der vier binnen-planeten.
woord en de art. en g.
fi Blad, Bloeiwijze Bloem,
P
Stengel,
Wortel
Vrucht enz.
,)
9
ring.
isP
pas ontdekt (in 1846 door
Plantin, Christo h of Plantin boekdrukker,
^ Neptunus
P
Galle te Berlin
t.
J^ nadat Leverrier wiskundig gob. in 1514 te Saint-Avertin bij Tours,
zijn
vastgesteld
had.
1 Juli 1589 te Antwerpen; richtte ald.> te Lei^
^J bestaan en zijn
J plaats
P
den en te Parijs
oP,waarvan
Parijs boekdrukkerijen
J
rijkdo aan
vooral de eerste uitmuntte door rijkdom
k
»
poly9lotta", 1569-72) en fraaie
h
,,.• Ne ptunus
zij schoonzoon
drukken en in de familie van zijn
r•
van Morst Johannes Moretus) tot 1876
\
bestond. Het huis van P. met de daarin tentoong
gestelde drukwerken(Musée Plantin-Moretus werd in 1876 door de stad AntwerAen aangekocht voor de som van 1 200 000 francs.
plantengeslacht
uit de
Plataan Platanus ,P
^
familie der lepg ewassen Ulmaceeën hooge
boomen met witachtige, in nukken afvallende
bast; de bladen li'.^9!!!:.-.,restev^
J
^^.
ken op
.'
P die van den
♦
eschdoorn, bolvormige
.
bloemhoofd'es. Oos•r
M^
terache P. P. orieng
^^t
••
tails , thuisbehoorend
•'''•
in den Levant en
Griekenland N.-Ame1108. De banen der vier buiten-planeten.
rikaansche P. P. ocP
cidentalis ,ewilde
g
Plankton(Gr. het
^zamen - P ark- en alleeboom
» drijvende"),
J
like
der zee drijvende
drijvend levende bereikt een hoogen
J opPde oppervlakte
PPe
a
organismen, van plantaardigen
ouderdom. (Fig. 1109:
P
^ en dierli'ken
J
aard (algen, diatomeeën wortel te gen enz.), a
vrouwelijk
) bloemdie geen voldoende beweegkracht bezitten om hoofd •e b afz. vrouzich onafhankelijk
van de atroomien
n8
te be- wol. bloem, c vrucht,
J
wegen.
.) d vruchtkluwen.
^ In tegenstelling
g tot dit zee-P.
1109. N.-Am. Plataan.
onderscheidt men het zoetwater-P, limno-P. .
Plataan t oud-Gr.
Naar de grootte onderscheidt men het met het stad aan de N.-helling van den Cithaeron in.
bloots oog waarneembare macro-P, van de Boeëtië^ • hier 479 v. Chr. overwinning
overwinning der Griemicroscopisch
kleine organismen
micro-. .P
ken onder Pausanias en Aristides op
P
g an
P de Perzen
Planten levende wezens, die zich voeden, onder Mardonius; ruïnen bij
J het dorpP Kokla.
groeienP
en zich voortplanten,
YPische
Plata-Staten. Zie La-Plate-landen.
^ in hun typische
♦ '••^ '

••,.

, •

,

`•,^.

••'

,

P
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Plateau, Jos. Ant. Ferd., Belg. natuurkundige,
geb.
14 Oct. 1801 te Brussel,) van 1835-71 hoogg
g.
leeraar te Gent,! ald.gest.
15 Sept.
P 1883 ) vooral
g
verdienstelijk
P
J voor de optica.
proeven door den natuurPlateau'sroeven
J P
P
kundige
`b Plateau(z. a.) agenomenJ die berusten
op
het
feit,J dat een druppel
F
g
PA olie in een mengsel
soortelij
van water en alkohol,J van hetzelfde soortelijk
als olieJ
blijft
blijf zweven. Steekt men een
O
door den oliekogel
en brengt
g men hem
g
aan het draaienJ dan wordt het bovenste en
onderstedeelte
langzamerhand
afgeplat en
^
g
ten laatste scheidt zich aan den aequator
een
q
ring
rin at; zoodoende
krijgt
J
P
Jg men een plastische
voorstelling
voorstellin van het ontstaan der afplatting
P
g der
aarde en den ring
g van Saturnus.
Platform,
^ in N.-Amerika het spreekgestoelte
inlitieke
vergaderingen, en ook het ddaar ontPo
wikkeldearti'
rogram.
P JP
metaal,
Platina(scheik. teeken Pt), edel!
wordt steeds gedegen en in le eerin
gen met
g
andere zeldzame metalen(zie Platinametalen)
en metoud
ijzer aangetroffen
en ijzer
in
g
J koper
P
g
Columbia Peru,
J Californië,
) Oregon,
! Brazilië,
bg )
Australië)P
op Borneo en inz. in Rusland in den
Oeral. Het erts, dat gemiddeld
50 tot 800/0 P.
g
bevatJ wordt behandeld met konin a
gswater ; na
der oplossing
het uitdampen
P
P
g wordt de massa in
zoutzuur opgelost
en de oplossing
Pa
P
g met salmiak
neergeslagen engegloeid.
Ofwel het P. wordt
gg
lapgs den drogen
en in een knal^ weg
^ gewonnen
g
asvlam
bijna zilverwit,)
ggesmolten. P. is een bijna
metaal zoo week als
) taai )
aglanzendf smeedbaar
koper; S.)!
G. 21,5, atoomgew.
194)!8 smeltpunt
a
A
geweld
toestand kan het geweld
in witgloeienden
g
worden. Het oxY deert niet in de lucht en lost
alleen op in koningswater.
P. wordtggebruikt
g
voor technische en scheikundige toestellen) die
getast mogen
worden door hooge
hoog terrniet aan
aangetast
g
J noc
noch door de meeste rea
reagentia,
) ver f
g
der voor bliksemafleiders) enz. De 'aarli'ksche
J
J
produktie
bedraagt
ong.
K.G.,
5000 K.G. de prijs,
bedraagt
ong.
PJ!
vroeger
per K.G.,
K.G. is in de laatste
g ong.
g 600gld.
^ Pe
zeer gestegen
jarena
^ J
g en bedroegg in 1911 3600 gld.,
zoodat P. meer dan 2 X zoo duur is alsoud.
g
te samen voorPlatinametalen,^ d e metplatina
P
komende zeldzame metalen : rhodium, ruthenium,
)
P alladium) iridium en osmium.
wijsgeer,
geb. 21 Mei
Plato Gr. Platon),)
Ja !g
429 v. Chr. te Athene, leerling van Socrates;
na diens terdoodveroordeeling
g bereisde hij
hij E
gYPte) Italië en Sicilië,
in 389 te Athene
) opende
Pe
nabiJ de dreven der Academie (z. a.) een wijsJ
lang
g eerige school. Hij
J
g les
Jagaf daar 40 jaren
en stierf in 347. Zijn
Zijn in dialogen
geschreven
^ g
werken strekken zich uit over alle takken der
w ijJsb egeerte.
— Deggrondslag
g van alle denken
ea
zijn
hem de z.g.
g in
g
g ideeën, de eeuwige,
J volgens
een bovenzinli ke wereld )
bestaande oerbeelden,
verschijnselen op
wier afschaduwingen
afschaduwingen de verschijnselen
P aarde
zijn.
P.'s aanhangers
worden Platonici of AcaJ
^
demici genoemd.

Plattenmeer, Hong.
^ Balaton, hetggrootste meer
van Hongarije,in het W.
des lande tusschen
!
de Drave en den Donau,
! 690,
! met de aan g ren zende moerassen 1320 K.M2.
J ap^emiddeld 3 M.
diep,
het schiereil. Tihany
P!
Y in 2 bekkens
verdeeld,
rijk aan visch en watervogels.
watervogels
! rijk
in Vo9 tland stad in het Saks. distr.
Zwickau aan de Witte Elster,
! dicht bij
J de
Beiersche grens,
a
! 126 000 inw. !• belangrijke weefindustrie(witte katoenwaren(Plauensche wagordijnen,
reng
leer-,
! enz.),!
! machineJ
en cementfabrieken.
Titus Maccius,
Rom. blijspeldichter,
Plautus,
>
JP
!
geb. omstr. 254 v. Chr. te Sarsina in Umbrië,
zijn nog
184;zijn
^zijn
bestaande 20 blijspelen zijn
agest. 184;
navolgingen van Gr. stukken.
Plebejers,
1
^ in het oude Rome oorspr. de ^e zamenli'ke
burgerij,
P
g J) behalve den atricischen
J
adel(zie Patriciërs). De P. stonden ten opzichte
P
van het burgerlijk
g J met de heers J recht gelijk
schende klasse der Patriciërs! de voornaamsten
van hen werden vroegtijdig
?^ in den
a J g als Conscripti
Senaat opgenomen
en in de aan koning Servius
Pgg
Tullius toegeschreven
toegeschreven wetgeving
g
g als volberechtigd
o eno^ deel in de Senaatsgemeenschap
P Pg
g
men;) zij
zij waren belastingP
g en
^ en dienstplichtig
hadden stem
stemrecht;
re cht; het recht op
staatsP hoogere
g
betrekkin8en en het huwelijk
huwelij met Patriciërs was
ontzegd.
ontzegd. Eerst na een meer dan 200-jarigen
J g
oorlog
de P. volkomenpolitieke
P
g verkregen
^
g eli'J kstellin
g met de Patriciërs. — Later veranderde de beteekenis van het woord P. en meende
men er mee al degenen,
die niet tot den ambtsa
adelstand en tot het grootkoopmanschap
P beo
P
hoorden. Tegenw.
heeft het de minachtende
g
beteekenis van totaal onbeschaafd! las gdenkend
mensch.
algem.
Plebisciet Lat. ! volksbesluit door alsem.
III en
I en Napoleon
p
^
a) door Napoleon
in Italië toege
a Past ! in Zwitserland als ref erendum(z. a.) bij
g
J de wet voorgeschreven.
Plehwe W 'ats'eslaw Konstantinowits' Russ.
eb. in 1846, in 1894 staatssecretaris
staatsman,g
van binnenl. zaken;
van Finland, in 1902 min.
!
28 Juli 1904 te Petersburg
g vermoord.
Pleiades bi'J de Romeinen V er
9 iliae heette
bij
(z. a.
9
) dat
J de Grieken het Zevengesternte
bij
in Mei het gunstige
zijnopkomst
g zeevaartP
g
Jzijn
zijn ondergang
seizoen opent
J zijn
en dit bij
Pe
^ ^ in het
van Nov. besluit. Volgens
de Gr. myth.
begin
^
Y
g
waren het de zeven dochters van Atlas en
Pleione, na haar dood door Zeus aan den hemel
ogeAlaatst.
naam voor zeven treurPleias,gezamenlijke
g
J
speldichters,
die in de 3e eeuw v. Chr. te
A
Alexandrië leefden.
Pleja
1 de,
^ naar AlexandraJ nsch voorbeeld (zie
Pleias) vereeniging
a g van Fr. dichters,
) die de
dichtkunst van den antiekeneest
zochten te
g
vervullen,
! sinds 1550 onder leiding
g van Du
Bella
y en Ronsard.
Plesiosaurus,
^ fossiele reptiliënsoort,
P
! meestal

P
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15-3
zeer langen
>
>ook 4-7 M. lang,
g^
g hals,
kleinen kop,
oogholten,
> korten staart,>
g
vinnen inplaats
van noten;
in
P
^wordt gevonden
P
g
krijtformatie
het lias in de juraen zelfs in de krijtformatie.
J
nog
hij een
g andere soorten te samen vormt hij
familie van zwemmende reptiliën,^ die der Slanghter^9
iérs ,Plesiosauriërs .
sauriërs Sauro p
Plettenberg-baai. baai aan de Z.-kust van de
Kaap-prov.
(Z.-Afrika) op
PP
Pong.
g 24 0 O.L. van
Greenwich.
Plevna Plewna Bu . Pleven hoofdst. van
den Bulg.
g kreits P.(7661 K.M2. 365 000 inw.),
ten N.O. van Sofia, 23 000 inw. ; in den Russ.T. oorlog
1^ die
g in 1877 bezet door O sman Pasja,
de herhaalde aanvallen der Russen afsloe bg en
zich . eerst na de vergeefsche
poging
g
Pg g om door
den vijand
heen te breken opP 10 Dec. 1877
1877,
J
overgaf
(met 40 000 man, 2000 officieren en
g
77 kanonnen).
Plimsollmerk heet in Engeland (naar den
afg ev. Plimsoll die het desbetreffende wetsvoorstel indiende) het wettelijk
J voorgeschreve
voorgeschreven
merk, dat op den scheepsromp
hoe
g
P
P aangeeft,
liggen.
mag
dieFgeladen
het schipP ten hoogste
gg
g
gmag
Plinius Ga'us P. Secundus ook Major, d. i.
de Oudere,
geleerde Romein,
,g
^ggeb. 23 n. Chr.
te Comum (nu Como vond zijn
J de
J dood bij
uitbarsting van den Vesuvius in 79 n. Chr. te
StabiaehijJwas bevelh. van de bij JMysenum
Y
geankerde
eankerde vloot,
zich in zijn
^waagde
^
J zucht tot
onderzoek te dicht bij
g^ zijn
J
J de uitbarsting);
» Historia naturalis" is eenggroot enc
Y clo
P aedisch werk in 37 doelen. -- Zijn
J'n neef en adoP tief-zoon Ca 'us P. Caecilius Secundus ook Minor, d. i. de Jongere,
geb. 61 of 62 n. Chr. te
9
g
Comum
,gest. omstr. 113 was een vriend van
zij
Tacitus en van keizer Trajanus;
van hem zijn
^
:»
E Pistolae" en PanegY
ricus
g
Tra'ani".
J
g,
h et gewichtigste landbouwwerktuig,
Plo e
g
g
dient tot het losmaken van den bodem, om dien
•Breed te P
maken tot het opnemen van het zaad,,
verder tot het onderploegen van mest,>>
zaad,
stoppels,
onkruid enz.
PP
> meestal door een of
meerpaarden
getrokken.(Fig.1110
hoof ddeelen :
g
P
aloegschaar,
> b kouter,
> c rister (dient om de
P a

1110. Ploeg.
om te kantelen),
losgemaakte
aarde zijdelings
^
bevestig
en rister bevestigd
d zuil waaraanloegschaar
P b
staart (waarmee de P.
boom
Jn ,e ploeg
P ^
gestuurd wordt),^9 kar (tweewielig
ges
b onderstel
van denlo
. Voor groote
exploitaties
g
P
Pboom
^
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(op
P heidevelden b.v.) ggebruikt men door 1 of 2
beweging
gin gebrachte stoom-P.
locomobielen in bewe
gem. in de Belg. prov.
W.Ploegsteert,
P
^
Vlaanderen bij
J de Fr. ggrens,
^ ten Z. van IJ Peren en ten N. van Armentières, 5161 inw.
Plombières,
^ P.-les-Bains,
^ badP 1. in het Fr.
dep.
PVo
^es 2000 inw. ;> 2 koude bronnen en 27
mineraalbronnen (20-74° C.).
Na poleon Jobijnaam
bijnaam van Pprins Napoleo
Pion-Pion
^
h Charles Paul Bonaparte (zie Bona ;arte
dl. I bladz. 219, le kolom onderaan).
wijsgeer,
geb. 204 of
Plotinus, neo-platonisch
P
Jb ^g
205 n. Chr. te L Y
coPolis in Egypte,
210
gYP ^gest.
g
n. Chr. in Cam Panië.
strafinrichtingg in het
Pliitzensee
7 kolonie en strafinrichtin
Pruis. reg.-distr. Potsdam, ten N.W. van Berlijn
schee vaartkanaal
P
P
J^ aan het Spandauer
2800 inw.
Plozk, bgouvern in Polen, grenzend aan 0.en W.-Pruisen, 9445 K.M 2. 700 000 inw. --- De
hoofdst. P. Poolsch Plock aan den r. oever
van den Weichsel, 31 000 inw. ; fabrica ge van
landbouwmachines enz.; rivierhaven.
Eng.
Eng. nationaal gerecht
van
Plumpudding,
^^
b
p
meel broodkruima suikera melk,^ eieren,^ rozi'Jnenr krenten ; gekookt in een servet in heet
water en met rum overgoten,
^ die bij
^
J het o P dienen aangestoken
wordt.
g
geb. omstr. 46 n.
^ geb
Plutarchus
a Gr. schrijver,
J
J bijnaa
te Chaeronea (vandaar zijn
bijnaam de
•
Wijze van Chaeronea i n Boeotië,
^ggest. aid. als
archont enriester
van den Del Phischen Apollo
P
?^
tusschen 95 en 125 n. Chr.); schreef 46 biog raPhieën over beroemde Grieken en Romeinen.
Pluto. Zie fig. 1111 en
Hades.

der
Plutonistena aanhangers
b
leer van een ontstaan van
bijna
alle gesteenten uit
J
gloeiend vloeibare massa en
van deg
g eber ten door vulkanische werking.
Gr.god van den
Plutos,
rijkdom,
g ewoonlijk voor ge^ngewoonlij
J
als een knaap
P met een
hoorn des overvloeds. Volzoon van
bgens de Gr. myth.
Y
Jason en Demeter, werd door
Zeus van hetezicht beroofd,
,
1111. Pluto.
opdat
hij zijn
zijn gav
gaven blindee
P
b zou uitdec en.
Pluvier Charadrius naam van een soort
behoorend)
voels
vogels
(tot de orde der Steltloopers
g
p
die in de vlakke landen en aan de oevers der
rivieren leven en nestelen in holten van den
vliegen
gen zeer vlug
grond.
Zij vlie
vlug en fluiten schel ,
grond.
J
en;
Amerika;
leven in het N. van Europa,
overal de Goud-P.
in ons land komt vrijwel
gel iets grooter
C. auratus) voor,
g
^ een fraaie vo a
op
dan een lijster
en hooger
1o
op
P
P de pooten,
n
J
gele vlekjes,
den rug groenachtig
J,
n zwart met gele
g
veeren met witte
vleugels hebben dergelijk
de vleugels
gJe

442

PLUVIER—POELOE WEH.

vlekjes. Andere soorten zijn hier te lande zeld- Povlakte,
grens van Lombardije
Z.-grens
^ v ormt de Z.J
zamer.
en Venetië
splitst zich voor het eerst in de
,P
prov. Ferrara P. di V olano later P. di Primaro genaamd),is 670 K.M. lang,mondt in
een delta P. della .Mestra P. di Tollus, P.
della Gnocca en P. di Garb in de Adriat. Zee;
,
stroomgebied
75 000 K.M2., van Turin
b
J af bevaarbaar • aan den benedenloop
P niettegenstaande
^
de zware bedijking
bedijking herhaaldelijk
herhaaldelij overstroominZi'riv.:
1. Dora RiPar'^Dora Baltea, Ti^
J
cina Lambro, Adda, Olio Mincio, Tanaro,
Tribbia, Arda, Parma, Secchia.
Pobjedonoszzew,
1, Russ.
^ Petrowitsj,
^ K onstanti'n
1
staatsman, geb. in 1827 te Moskou, hoc leeraar
in het burgerl. recht ald. was van 1880-1905
opperprocureur der
Heil' Snode
en nam als
Heilige
Y
zoodanig het initiatief tot de scherpe
Pe maatregelen
tegen
g
g de niet-orthodoxe geloofsbelijdenisg
^J
sen in Rusland,^^
st. te Petersburg 23
g Mrt. 1907.
Pod9 brzer stad in het W. van Galicië tegenb en
over Krakau, aan den Weichsel, 23 000 inw.
1112. Pluvier.
gouvern. in het Z.W. van Rusland
Podolië
,g
aan Galiciërenzend
s42 019 K.M2.^ 3 744 000
^
Pluviose(Fr. „regenmaand"),de 5e maand
inw.; hoofdst. Kramenez-Podolsk.
van den Fr. rePublikeinschen kalender (20 Jan.
j kreits in het N.W. van Servië, 3551
Podrine
Podrinje,
tot 18 Febr.).
K.M2., 242 000 inw. • hoofdst. Sabac aan de Save.
Pluvius(Lat. rePoe, Edgar Allan Am. dichter, geb. 19 Febr.
ever" ^
bijnaam,
1809 te Boston, journalist te Baltimore, PhilaJ
g
waarmede men JudelPhia en New-York, na een zwervend leven
iter aanriep
zij novellen
gest.
est. 7 Oct. 1849 te Baltimore;^ uit zijn
^
P bi'
J
droogte.
vertellingen
Tales of the Grotesque
n
g
q and
zeestad
Plymouth,
the Arabesque",
zijn^eq ^ 1840) zoowel als uitzijn
Y
en zeer versterkte
dichtenThe
spreekt
» Raven", 1843)
a
Peennsomoorlogshaven in het
berg breidelloozehantasie.
P
Eng. graafsch.
Degem. in Gelderland, aan de Maas
Poedero
g
Y ea
,^
von, aan de F. Sound,
in het W. van de Bommelerwaard, 1157 inw.
1113. Pluvius.
een baai aan het
Jemel^ 'an Iwanow, Russ. avonPoegatsjew,
Poe
atsew
j
Naar een antieke
Kanaal, 112 000 inw. ,
turier, b. in 1726 te Simowejsk aan den Don,
voorstelling.)
met East Stonehouse
zoon van een Kozak,^ verwekte in 1773 een o P'
en Devonport
on v.
stand tegen
Po ongev
l;
^ Catherina 11 door zich uit te geven
der Tamar (Hamoaze) voor Peter III
000 kw.; de monding
III;. 21 Jan. 1775 te Moskou terechtvormt de oorlogs-,
Ply (Cattewater) gesteld.
g ^ die der Plm
handelshaven;, vlootstation, schee Pstimmerinsnijdende ggolf in den staat
Poegetsond,
^ diep
9
P insnijdende
werven dokken, zeebaden; R-Kath. kathedraal; Washington (in het meest N.W. deel der Unie),
ten Z.Z.W. de vuurtoren van Eddystone; hoofd- staat door het AdmiraltY -inlet in het N.W. in
inscheP in^sPlaats voor landverhuizers naar Au- verbinding met Straat San Juan de Fuca.
stralië en Z.-Afrika.
Poeloe Lau eil. aan de Z.-O.-kust van BorPIY mouth. 1) Plaats in den staat Massachu- neo, ervan gescheiden door Straat P. L.' ong.
g. 800 inw.
setts in het N.O. der Ver. Staten, ten Z.O. 250 K.M2. on
van Boston, aan de Massachusettsbaai, 9600
Poeloe-Pinang,
9, Eng eil. in Achter-Indië, tot
inw. -- 2) Stad in den staat PennsY lvanië in
Straits Settlements behoorend, aan de W.het N.O. der Ver. Staten, ten W. van New- kust van Malaka, 278 K.M 2. vormt meteg
York, aan de Susquehanna, 14 000 inw.; anthra- westen op
P het vasteland (Wellesley
Y en Dincietmi'nen.
dings)
van 1604 K.M
K.M2.,
2. 278 000 inw.;
^ een prey.
P
J
Darb y sten.
Zie Darbysten
beheerscht den ingang tot Straat
Malaka;
Plymouthbroeders.
;
Y
p q^ hoofdst. van het hoofdst. Georgetown; smokkelhandel met Atjeh.
P enh Panomen
Fr.rotectoraat]
Cambodsja in Achter-Indië,,
Poeloe Weh, eil. ten N. van Sumatra, be000 inw. • stapelplaats.
aan de Me-kong,
waarvan het door de Malakahoort tot Atjeh
^>
J
grootste P
assage
gescheiden is (van Poeloe Bras door de
Po,^ de Eridanos of Padus der Ouden,^g
^ g
riv. van Italië ontspringt
met een'
kleinere eil. te
P n (1952 M. boven den Bengalen-passage);eenige
o den Monte samen 130 K.M 2. nog geen 1000 inw.; Saban zeesPo
iegel in de Cottische Alen
P P
Viso stroomt 30 K.M. verder bij
J Saluzza in de baai (z. a.); hoofdP1. Saba g•^ in 1884 in bezit
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genomen, in 1893 militair bezet, in 1895 P
oeg
ning
a der haven en van het kolenstation.
gouvern. in het Z. deel
Poeltawa of Poltawa
,g
van Europ.
P Rusland,> 49 896 K.M 2.> 358 000
inw. (meerend. Kl.-Russen); vruchtbare zwarte
aarde, rijk
(Dnjepr).
P
Jjk besproeid
]P.r — De hoofdst.
P. ten Z.W. van Charkow, 61 000 inw.; 8 Juli
1709 overwon Peter de Groote er Karel XII
van Zweden.
WarPoeltoes stad in het Pooischouvern.
g
schuw aan de Narew ten N. van de stad Warschau, 16 000 inw.; in 1703 overwon Karel XII
van Zweden er de Saksen.
Poema, Am. leeuw, zilverleeuw Felis concolor, tot de fam. der Katten behoorend roofdier, donkergeel-rood
tot zilvergrijs,
^
g J^ bloeddorsti doch schuw en vreesachtig; de huid wordt

1114. Poema.
g ebruikt voor P aardendekens • verbreid van
nië.
Californië en Mexico tot N.-Pa
Poema, hoofdst. der div. Dekan en van het
presidentschap
distr. P. van het Eng.-Ind.
PBomP
g
baY^ten Z.O. van Bombay
Y en met die stad
door een spoorweg verbonden, 159 000 inw.
industrieuden klei^
8b en zilverwerk, waaiers
figuren).
of Poerbalingga,
Poerbolinggo
q9 , afd. 321614
99
inw. en r ntsch.
van de resid. Banjoemas
oop
^
J
midd.-Java, met de hoofdst. P.
! 13 237 inw.
w.o. 141 EuroP. en 606 Chineezen • stoomtramverbindinget
Ban'oemas.
J
g
arnath.
j 99'
Poeri(Pooree). Zie Dsa
Poeri Indianenstam in de Brazil. staten Rio
de Janeiro en EsPirito Santo, naar hun haardrachttonsuur
evenals ook andere stammen,
c
Coroades g eheeten.
Poerim. Zie Purim.
Poerwokerto of Poerwakerta, afd. (266 655
inw. en regentsch.
van de resid. Banjoemas
oop
J
g
Java7 met de hoofdst.
dst. P.! 13 768 inw. w.o.139
Europ.
P en 714 Chineezen).
afd. (546 560 inw. van de
Poerworedjo,
j
resid. Kedoe op
^ h o ofp d I.P.,P. 14 205
P Z.-Java;
inw. (w.o. 139 Europ. en 1418 Chineezen);
;
spoorwegverbinding
J met Ban^ (via Koeto-Ardjo)
P^ n
'oerras en Djokjokarta.
g.
Poesaka,! in den 0.-Ind. Archipel
P in het al g
de naam voor een bgeërfd voorwerp
P of bezit,
dat als heilig
o of heilaanbrengend wordt beschouwd en niet vervreemd magg worden.
Poesjkin, Alex. Ser ejewitsj, Russ. dichter,
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het lyceum
Y
^
bgeb. 6 Juni 1799 te Moskou bezocht
Sarsko'e
te
) Selo, trad in 1817 in den staatsdienst van 1820-26 naar Z.-Rusland verbannen, bezocht den Kaukasus, de Krim, later ook
Orenburg,Kagan, ast. 10 Febr. 1837 aan de
ichten is de
zijn
gevolen
bg van een duel. In zijn
merkbaar.
invloed van Byron
y
oors r.
,„wildernis"), oorspr
Poeszten enkely .oeszta
p
of landgoederenJ,
in Hongarije,
^
waarop
geen bouwlanden voorkwamen;
vroeger
P^
^
g
uitgestrekte, onbewoonde weiden, thans meest
bebouwd met tarwe en mais; vandaar P. ook
voor : Hong.
landgoed.
^
g
vernieling,inz.
Pogrom (Russ.),verwoesting,
de aanval van eengedeelte
der bevolking
o
g
g op
het andere, zooals dat bijJde Jodenvervolgingen
in Rusland heeftlaats
P gevonden.
^
der Fr.RepuReuPoincaré. Raymond,
y
^ president
P
eb. 20 Aug. 1860 te Bar-le-Duc, werd
advokaat, in 1877
afgevaardigde Prog ressist was van
APr.—Nov. 1893 en
van Jan.—Oct. 1895
min. van onderwijs,
van Mei 1894
J
—Jan. 1895 min.
van financiën, werd
in Nov. 1895 gekozen tot ondervoorzitter van de
Kamer van Afgevaardigden in 1903
tot senator, was
van Mrt. tot Oct.
1906 weder min.
1115. Poincaré.
van financiën, werd
in Jan. 1912 min.-Pres. en min. van buitenl.
zaken en in Febr. 1913 totresident
der ReP
ekozen.
P ubliek g

Point-de-Galle,
P de
! G alle, versterkte stad op
Z.-W.-kust van Ceylon
Y , 37 000 inw.; haven.
Pointe- à-Pitre, stad op
P het Fr. eil. Guadeloupe
P (Kl. Antillen Eil. boven den Wind),
15 000 inw.
Poitiers,! D iane de. Z ie op
P Diane de Poitiers.
Poitiers,! hoofdst. van het dep.
P Vienne en van
de voorm.rov.
Poitou in W.-Frankrijk,
J^ ten Z.
P
van Tours, 41 000 inw.; kathedraal, academie
(drie faculteiten). — P. het Limonum of Pictavium der Ouden, was vroeger
b de hoofdst. van
Aquitanië,
^ vanaf 350 bisscho Pszetel; tusschen
q
P. en Tours in 732 overwinning van Karel
Marteel op
J P. in 1356
^ dicht bij
F de Arabieren;
op
overwinning der Engelschen
P de Franschen;
^
Hugenooten
der Hugenooten.
in 1577 Edikt van P. tenunste
g
prov. in W.-Frankrijk,
vroegere
Poitou, vroegere
J^ vormt
P
en Vendée,
nu de dep. Vienne, Deug-Sèvres
>
werd verdeeld in Boven- en Beneden-P.; hoofdst.
Poitiers; 1154-1259 en 1360-71 kwam
in 1416 aan de Fr. kroon.
Pokken,
! m enschenpokken

Variolae , een
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koortsachtig,
g ^ zeer besmettelijke
J infectieziekte,
waarbij
onder
J zich op
P huid en slijmvliezen,
J
duizeli
duizeligheid,
hoog koorts, roode
g
^ lendenpijn
AJ en hooire
van
ne
•
vormen, in den be
begin
ginne ter grootte
g
een erwt, waarop
blaasje komen, in het midden
P blaasjes
een helder vocht
ingedrukt.
De blaasje
Js
g
in, dat na on .gacht dagen
^ onder vernieuwde
koortsverhooging in etter verandert ; tegen den
10den of llden dag
^ begint
be gint het verschrompelen
P
deruist'es
J •;er vormen zich roofjes,
^ ^ die bijJ het
P
afvallen litteekens nalaten. De bacillen der P.
zijn
zij verdragen
in hooge
^ mate het
J onbekend;
^
^J
uitdrogen
a ^ worden door do lucht overgedragen
en de • menschen zijn
J zeer ontvankelijk
J voor
deze besmettingsstof.
Behandeling:
g zuivere, koele
^
voedzaam diëet,
lucht 12-140 R),
koude omslagen,
gen
a
^ • het openP
g ^ olie-inwri'vin
J
krabben deruist'es
P
J moet vermeden worden.
Sinds de 13e eeuw traden vreeselijke
P.-e PideJ
g
uitvinding
pas verminderden na de uitvindin
mieën op,
A^
P
van de inenting
g (z. a.). In ons land vertoonden
zich in het voorJ jaar van 1916 de P. te Amsterdam en elders veelvuldi ger dan in langen
oe
geweest. Zie ook op
tijd
was geweest.
PK^
J het geval
pokken.

in Istrië, aan de Adriat. Zee,7
Pols stad7
70 000 inw. ; zeer versterkte, voornaamste oorvan Oostenrijk
Oostenrijk met 28 forten; ^ marinelogshaven
s
arsenaal en dokken;> handelshaven,> scheePswerven. P. is het Pietas Julia der Romeinen.
Polarisatie van het licht7 die toestand van
het licht (in 1811 ontdekt door Malus), waarbijJ
de trillingen
g niet meer zooals bijJ het gewone
^
licht volgens
volgens een schroeflijn
plaats hebben doch
JA
alleenlaats
vinden in één bepaald
plat
P
P vlak.
P
P. ontstaat: 1) door terugkaatsing; een lichtstraal die onder een invalshoek van 56 0 door
eenglazen
spiegel teruggekaatst wordt, • vergag
toont P. is„gepolariseerd”)en
wordt door.
P
gzij
een tweedenlazen
spiegel slechts dan in zijn
sterkte teruggekaatst,
wanneer de invals•
gg
evenwijdig
g zijn;
hoeken in beide spiegels
P a evenwijdi
J staan
zij
van elkaar, dan heeft
P
J loodrecht ten opzichte
geen
een reflexie plaats
• — 2) door dubbele breP
bij v in IJslandsch
king>• een lichtstraal, die bijv.
valt, wordt in 2 stralen gesplitst,
waaraP
wijze
g
van de eene opPde gewone
wijze
gebroken
^
wordt terwijl
J de andere met hem een hoek
vormt; beide stralen zijn
hun
J gepolariseerd;
gP
polarisatie-vlakken
staan loodrecht oop elkaar;
Po
de interferentie van beide stralen kan kleurJroepe
verschijnselen
te voorschijn roe en (chromatische
. Door middel vanpolarisatie-toep
P
stellen kan men zich vergewissen
van den aard
g
^ bijv.
suikergehalt
van bepaalde
stoffen,
bijv. het suikergehalte
P
saccharimeter .
een oplossing
•
P
a bepalen
P
Paty door de Mont,,
Pol de Mont, eigenlijk
J
Karel Marie,
> Vlaamsch dichter, ggeb. 15 Apr.
P
1857 te Wambeke(Brabant),hoogleeraar in de
letterkunde te Antwerpen;
schreef, behalve gea
P
Waarheid en Leven", Loreley"
dichten
„Idyllen", Iris" enz.), „Jan van Beers" (1886),

ige ggeschiede-letterkundige
»Losse schetsen uit de letterkund
nis van onzen tijd" (1889 en v. J.>» Het Schildersboek" (1902) enz.
Polders noemt men in ons land, Bel agië en
lan Dg s de D. Noordzeekusten uit bgestrektheden
land, die door kaden of dijken
zijn
zijnomgeven,
g
J
welke het omringende
water buiten sluiten en
a
het mogelijk
mogelijk maken het overtollige
overtollig water daardoor wind-watermolens, stoom- of electr.
zijn de P.
verwijderen. Daartoe zij
€^gemalen te verwijderen.
door een netwerk van slooten en
greppels
^
PA , die uitmondenPo de 8 a 12 M. breede
molentochten, aan het eind waarvan de watermolens of stoom gemalen staan. BijJ weiland moet
hetolderwater
30 à 50 cM.
cM.,bij Jbouwland
P
van het
12 à 1 M. beneden de oppervlakte
PP
land wordenehouden.
Er wordt een peil
s
P beZ.P.,
r
P aald voor zomer en winter zomerpeil,
en winterp eil noodra door regenval of kwelwater de waterstand boven ditit
Pe komt beg water wordt
^int men te malen. Het overtollige
uitgeslagen bf ineens op
o het buitenwater. (de
op
g liggend,
P een hooger
g roode rivieren),^
geheel afgesloten en stilstaand water, den boezem. Uit dezen boezem wordt het water meestal
op
door uitwateringssluizen
9
P het buitenwatergebracht: soms ook trapsgewijze naar een tusschen-,
vandaar naar een hoogen
boezem en vandaar
g
naar het buitenwater g emalen. — Naar den
oorsP
rong
a der P. onderscheidt men ze in veenP, meer-P. of droogmakerijen en zee-P. of
bedijkingen.
— Het bestuur der P. berust bijJ
9'
?
de waterscha
ep en die soms één, soms meerdere P. administreeren en ook wel heemraadschappen, hoogheemraadschappen, grootwater,
enz. heeten. Zij
ZiJ staan
schappen,
polderdistricten
p
p1

onder toezicht van de Koningin en van de
Prov. Staten, die het bestuur van al de P. in
^ Reglement
Reglement. Het
bij
hun gewest regelen
^
J Alg.
bestuur der dijken
dijke langs het buitene
stuur. Het
dijkb
is opgedragen aan het dijkbestuur.
geli'ksch
bestuur van den P. wordt benoemd
aa
J
dijkraven,
hoogheemraden,
door de Koningin
?9
g
enz.). De overige
^ leden,
1 de hoofdingelanden,
worden g ekozen door de kiesgerechtigde in9 elanden wier kiesbevoe agdheid en aantal stemmen
in
grootte van hun grondbezit
afhangt van de grootte
g
den P. De kosten van bestuur, onderhoud der
dijken, bemaling
^ enz. worden als P.-lasten omover de ingelanden.
geslagen
a eslagen
b
bePolen, vroeger een zelfst. koninkrijk
J
staande uit de 3rov.
P Lithauen, Groot-P. en
Klein-P. Voor 1772 nog 774 000 K.M2. groot;
tot vóór den oorlog
rov. officiëel
g een Russ. prov.
a
^ tusschen
g ouvernementen geheeten,
Duitschland, Oostenrijk-Hongarije
r^ J en Rusland,
J
127 318 K31 2. 12 129 000 inw. meest Kath.
(2 mill. Joden, 407 000 Duitsehers ; een laaga
vlakte alleen in het Z. heuvelachtig, met belangrijken
landbouw en veeteelt,^ levendigen
g hang .]
del enroductie
van steenkool en metalen (inz.
P
ijzer vormt sedert 1874 het generaal-gouvern.
ijzer);
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Warschau, onderverdeeld in 10 bgouvern. ^• hoofdstad Warschau. — Geschiedenis. De naam P.
komt van den Slav. stam der Pol Wanen.
7 anen. Als
vorsten uit den vóór-hist. tijd
J worden Lech en
Po ielgenoemd. Met 1^lscislaw 1 962-992 uit
het Huis der Piasten begint de geloofwaardige
g
g
^ schiedenis. Hij
J stichtte tusschen Oder en
Weichsel een staat, nam in 966 het Christendom aan en stichtte in 968 het bisdom Posen.
Na veel strijd
J en verdeeldheid vereenigde Wledislaw I(1306-33) Groot- en Klein-P. maakte
zich onafhankelijk
van Duitschland en nam
J
zij zoon
den koningstitel
aan. Na den dood van zijn
g
III (1333-70) vereenigde
diens neef
b
Lodewijk 1(1370-82) P. met Hongarije; door
het huwelijk
J zijner
zijner dochter met Jagello werd
P. met Lithauen verbonden. Onder de Ja9ellonen(1386-1572) kwamen Ermland en W.Pruisen aan P.; het hertogdom Pruisen werd
Poolsch leen. Zijn
Zijngrootste
uitgebreidheid
beg
g
reikte P. onder Sigismund
II(bijna
9
J 940 000
K.M2., met on.og15 mill. inw.. Vanaf 1572 was
kozen
P. een rijk
gekozen koningen;
b ^ de adel
J met ge
echter nam een overheerschendeositie
in. In
P
van
1573 werd Hendrik III van Frankrijk)
J
Valoir in 1575 Ste han Bathor in 1586 de
Sigismund
III, in 1648 Johan
Zweedacherins
9
P
gekozen. Deze laatste verII Casimir tot koningg^
loor in 1657 de suzereiniteit over het hertogd.
Pruisen, in 1667 Smolensk, Kiew en het land
ten 0. van de Dn JP
e r aan Rusland; in het
7 nog
binnenland heerschte reeds onder hem,
Joh. Sobieski(1674
meer onder zijn
P b
J opvolger,
11 van
—96),volslagen
anarchie. Onder August
^
g
Saksen(1697-1733) werd P. in den Noordschen
Oorlog (z. a.) gewikkeld;
g
^ hijJ werd opgevolgd
door August
III(1733-63) en deze,^ onder
9
den invloed van Catharine II, door Stanislaw
Au9ust Poniatowski onder wien het verval des
rijks
zoo toenam,
J^ Rusland en
^ dat Oostenrijk,
J
Pruisen (5 Aug.
tot de le verdeeling
9 van
^
ong . 214 000 K.M2.
P. besloten
1 waardoor dit ong
en bgeheel onder Ruslands invloed kwam.
Rusland verwierp
van 1791,^ waaropP
P de grondwet
g
het 4 Jan. 1793 tot een 2e verdeeling
9 kwam;
daarbij
g Rusland 250 700 K.M 2 . met
J verkreeg
3 mill. inw. Pruisen 58 370 K.M 2 . met 1 100 000
inw. De opstand
van Kosciuszko hiertegen
g werd
P
1 Nov. 1794 onderdrukt, en door de 3e verwaarbijRusland 111 780
deeli9n(24 Oct. 1795 ^waarbij
K.M2. met bijna
J 1200 000 inw. Pruisen 54 898
Oostenrij
K.M2. met bijna
J 1 mill. inw. en Oostenrijk
922 K.M2 met ruim 1 mill. inw. verkreeg,
rij der staten. Het
uit de rij
werd P. weggewischt
bg
in 1807 gestichte
hertog.
door Napoleon
x
g. War^
schau werd bijJ den Vrede van Schënbrunn
(1809) vergroot met W.-Galicië; door het Congres van Weenen weer voor een deel aan Pruisen
en Oostenrijk
de rest als koninkr. P.
Oostenrijkafgestaan;
b
uitzonderingg van
met Rusland verbonden7 met uitzonderin
de re Publ. Krakau en kreeg
eb 24 Nov. 1815 een
grondwet. Deze werd echter na den 29 Nov.
grondwet

1830 te Warschau uitgebroken
opstand
(door de
a
P
regeering
voorlooPcb
' ge re
eerins onder Czartor
y ski vanaf
17 Aug.
P
g 1831 onder Krukowiecki^ vanaf 7 Sept.
onder Niemo7
'ewskigeleid,
door de^
slagenJ
bi'
g ^
Grochow (25 Febr. 1831) en Ostrolenka (26
Mei) en de bestorming
P
b van Warschau 7 Set.
onderdrukt), vervangen
b door het Organisch Statuut van 26 Febr. 1832; er volgden
volgden talrijke
talrijk veren naar Siberië, verbeurdverklaringen
^
g
^
en strenge
politiebewaking.
P
^ P
g Een 2e opstand
leidde tot het in bezit nemen van Krakau door
Oostenrijk
Oostenrijk (1846). Na een 3en opstand
1862 —
P
64 waaraan de boerenstand niet deelnam, zette
de regeering
d russif iceerinag van P. met gereg eer in de
weld door. Een verzachting
verzachtin
g werd wel door een
manifest (1908) in het vooruitzichtesteld
g
maar het oorspr.
getal (36) der afgevaardigden
P g
van P. voor de Ri'ksdoema
werd in 1907 weer
J
terwijl van de 2 af gevaarop
P(terwijl
14 teruggebracht
^
voor Warschau één een Rus moet zijn).
digden
a
Jn
Kort na het uitbreken van den Grooten Oorlog
beloofde de Czaar in eenproclamatie
(15 Aug.
P
^
1914 dat hijJ het oude P. zou herstellen met
volkomen autonomie en waarborgen
b betreffende
de uitoefening
g van den (R.-Kath.) eeredienst
en het bgebruik van de Poolsche taal. P. werd
doorlegers
de D.-Oostenr. legers
echter alsspoedig
Pce b
(Zie op
9 en in het
P Groote Oorlog
Supplement.)
^p

Zie op
Poliepen.
P Kwallen en P. — In de
p
ge woegezwelachtige
eneeskunde noemt men P. ezwelachti
geneeskunde
die met een dunnen steel aan het
keringen^
b
van een of andere lichaamsholte vastslijmvlies
)
zitten (inz. neus, strottenhoofd en baarmoeder)
en chronische catarrhen, bloedingen
en opzetP
g
veroorzaken. Zij
tingen
P
J worden door operatief
b
n verwijderd.
verwijderd
ingri'
^JPe
prins de,
Jules, eerst graaf, later
g naC
,
g eb. 14 Mei 1780,> Fr. staatsman,> werd in 1823
gezant
te Londen,^ in 1829 min.-president
en
P
g
dreef als zoodanigb de beruchte ordonnantiën
van 25 Juli 1830 door, die den val van Karel X
veroorzaakten. Hij
en
g
g
J werd gevangen
g genomen
veroordeeld
gegevang
g
gevanenisstraf
tot levenslan b
^ in
teld;
gest.
1836 op
vrije voeten ges
^g 29 Mei 1847.
b
Pvrije
Reggi
gem. in de prov.
Re
gio di CalaPolistena,
P
^ g
in het Z.W. van Italië 11 000 inw.
personeelder P. bestaat in ons
Politie. Hetrsoneel
land uitgemeente-P.
en rijks-P.
Aan het hoofd
^
J
deremeente-P.
staat de burgemeester,
die de
8
^
benoemt en ontslaat;
agenten inspecteurs enz.
;
de commissarissen van P. in de steden worden
in • in
echter meestal benoemd door de Koning^
4 derrootste
gemeenten
heeft men meerdere
^
g
commissarissen die onder één hoofdcommissaris
staan. De veldwachters in delattelands
P
l;emeenten worden benoemd door den Commissaris
— De rijks-P.
bestaat uit de
Koningin.
der Koningin.
J
ri'ksveldwacht
en de marechaussee. Aan het
J
hoofd der rijks-P.
staat de min. van justitie,
J
J
onder wien 5 directeuren van P. staan, welke
functie »J
tijdelijk"
Jprois opgedragen aan de
-
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cureurs-generaal
bij
De rijksJ
g
g
J de gerechtshoven.
veldwacht bestaat uit 8 distr.-commandanten
sveldwacht,
door de
tevens inspecteurs
der rijk
A
J
Konin in benoemd),rechercheurs, brigadiersmajoor,
gewone rijksveldwachters
en
J
b
^g
J
r brigadiers,
De marechausrijksveldwachters-jachtopzieners.
P
J
J
see ressorteertedeelteli'k
g
J onder het ministerie
van justitie
justitie, gedeeltelijk
g
J onder dat van oorlog.
woud- en moeras gebied in W.j
Polesse,
j
Rusland in hetebied
van de Pripet
P en van
g
den bovenloop
82 000 K.M2. >
J
F van de Nemen
500 000 inw.; wordt sinds 1872 gekanaliseerd. —
Ook naam van de groote woud. ebieden in de
gouvern. Orel (in het W. en Kaloega (in het
0. deel).
der Ver.
Polk, James Knox, lieresident
P
Staten van Am., geb. 2 Nov. 1795 in N.-Carolina, werd in 1820 advokaat te Columbia (in
Tennessee),in 1839ouvern.
van Tennessee,
g
gest
gest. 15
van 1845-49 democratischresident
P
1849 te Nashville. Onder zijn
J bestuur werd
zich in China te
toegestaa
g
den Amerikanen toeestaan
en handel te drij Jvon, werd Texas tot
een staat der Unieemaakt
werd (1846) oorlog
g
verklaard aan Mexico en kwamen Californië,
Nevada, hetrootste
deel van Arizona, Nieuwg
Mexicoa Utah en een deel van Colorado aan de
Ver. Staten (1848).
Pollux. Zie Dioscuren.
Polo balspel,
wordt,
gP
Ae ^ dat door ruiters gespeeld
p^epland en vanEngeland
als sport
uit
Po naar Eng
b
daar in andere landen ingevoerd;
^ twee partijen
P
J
b
slaan, teaard
met
lange,
^
^
g^dungesteelde
P gezeten,
g
houtenaletten
den bal naar het doel.
P
de aan
PolsLat.
a
^ ulsus » stoot"> „slag"),
C
de slagaderen door
waarneemg
ggezicht en evoel
bareolvende
beweging
o ^ van het bloed,^ komt
g
overeen met de slagen van het hart en is afhankeli'k
g en van den toestand
J van de hartswerking
Bij
van de slaaderwanden.
J den man doet de
ag
P. ong.
^ in de minuut, bijJ de vrouw
g 70 slagen
80, bij
a 130; bijJ
g
J een zuigeling
J een kind 90,^bij
duidelij met dubkoorts bij
t allen meer en dan duidelijk
slag
^ (dicrotische P.. De beweging
g a der P.
kan door middel van een hevelvormig
g instrument waarvan één been op
gezet
^
g
P de slagader
wordt op
papier ra
worden voorgesteld
P
^
APP
ghisch
P.-curve .
gem. in Utrecht, aan de Z.-Holt.
Polsbroek
grens, ten N. van Schoonhoven, 904 inw.
Poltawa. Zie Poeltawa.
huwelij
of veelmannerij
Polyandrie
^ heet het huwelijk
Y
één vrouw met meerdere mannen; deze
zede heeracht nog
op Y
Ceylon,
^ P
^ in het Nilgirigeb.
den Himalaja
in Eng.-Indië
(bijJ de Toda's),^
J
g
(bij
bij enkele volken in het N.J de Sikhs) en bi'
1 ebied.
Pig
geb. omstr.
Polybius,
g
J
^g
Y
^ G r. geschiedschrijver,
200 v. Chr. te Megalopolis in Arcadië, kwam
in 167 alsi'^J
zelaar naar Rome,^ waar hijJ de
est. omstr. 127
vriend was van Scipio
^ Minor;gest
Arcadië. Van zijn
A emeene Geschiedenis"
J »
^

van 220-146 v. Chr.> in 40 boeken,> zijn
J n slechts
5 geheel, en van het 6e het eerste deel bewaard
gebleven,
^ daarenboven nog
^
g tal van fragmenten.
PolY car
de Christ.
g^ volgens
P us
^ de Heilige,
g
overlevering een discipel
van den apostel JoPeP
hannes, bisschop
P van Smyrna,
Y ^ omstr. 155 g ewoonlik
166) als martelaar
J wordt aangenomen
g
verbrand^ • herinneringsdag
g a 26 Jan.
PofY cratus
, tYran van Samos van omstr.
533-522 v. Chr. maakte van dat eil. het middelPpunt van een groot
zeerijk,
^
J^ werd ten slotte
door den Perz. satraap
Magnesi
P O rontes naar Magnesia
(onder voorwendsel van een gemeensch.
aanval tegen Perzië) en ald.ekruisigd.
g
Zie Dioscuren.
Polydeuces.
Y
'o ste zoon van Priamus de
PolY dorus, de J^
zij vader, werd voor de wallen
lieveling
g van zijn
stad verslagen door Achilles; volgens een
hij vermoord door Polymestor,
latere sage
sage werd hij
^
konin van Thracië.
koning
of veelwijverij
Polygamie
huwelij
^ J heet het huwelijk
Y9
één man met meerdere vrouwen ; deze zede
is overgeheel
Afrika verbreid en bijJ de meeste
g
Aziat. volken toegestaan;
in alle Mohammed.
a
staten wettig erkend; in de Christ. landen is P.
verboden; als aanhangers
ervan zijn
zij bekend de
^
rs in 1533 te Munster; in onzen tijd
tij
Pe
Mormonen in de Ver. Staten.
y
Polymnia,
de Gr. muze der
Pol hYmnia of Pol
Y riek en muziek.
ceanië
Polynesië,
^ de 0. eil.-groepen van Oceanië
Y
z. a.),in ruimeren zin ook eheel
Oceanië.
g
PolY nesiërs het lichtgekleurde aan de Maleiers verwante rasaPde eil. van Polynesië.
Y
Hun huidskleur wisselt van licht ageel tot rood-

1116. Polynesiërs. a Visscher van Hawaii,
b Maori-vrouw, c Samoa- vrouw.
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achtig bruin; hun haar is zwart, deels glad, vius onder lava en asch bedolven. In 1689 werd
deelsolvend
gelokt;
zij zijn
zijn forsch gebouwd,
de ligging van P. ontdekt en sinds 1748 is men
g^ zij
g
b
hebben een breeden neus, tamelijk
sterkge- bezig de 6 a 6^ 5 M. dikke laag
g af te graven,
g
J
krulde lippen
en een brach
yce halen
FPe3
P
of mesocephalen
schedel.
F
Polyphemus,
^e
Yp^ in de Homerische
een zoon van Poseidon, een Cycloop,
p,
y
wiep Odysseus het oog in het voorhoofd uitstak om aan hem te ontkomen.
PolY xena, dochter van Priamus en
van Hecabe, werd door Achilles' zoon
Neoptolemus
op
zijns
zijn
p
P het grafteeken
g
l
•
Bulga
re in
Pomaken1 Mohammed. Bulgaren
kreits Plewna, in Rhodo
het Pegeb. en in Macedonië (in het koninkr.
Bulgarije
g 21 000 zielen).
g J ong.
Pombal Sebastiano José de Carvalpo e Mello, g raaf van Oeras
Oeyra en
1117. Pomei.
van, Port. staatsman,g
geb. 13
Pj
de Vesuvius.
werd Op
Mei 1699 te Soure bijJ
g
A den achtergrond
in 1750 min. van buitenl. zaken, van
nu
den
1756-77 eerste min., spande alle krachten in waaronder
te voorschijn
g ebouwen
J kovernedering o
op te men, wier overblijfselen
om Portugal
uit zijn diepe
overblijfselen nog
voor^ zijn
P vernedering
g een goede
g
beuren, verbande in 1759 de Jezuïeten uit Por- stellin
stellin geven van een Gr.-It. stad. Daar deze
t^
g al
en van
te midden harer volle bedrijvigheid
bedrijvigheid
begrag
^ werd in 1777 ten val gebracht
het Hof verbannen ^g
• est. 8 Mei 1782 te Pombal. ven werd, vindt men er, meer dan waar ook,
prov. aan de Oostzee,
Pommeren, Pruis.
P
, aanwijzingen, het dagelijksch leven, de zeden en
voorm. hertogdom, door de Oder verdeeld in gewoontenJ
uit dien tijd betreffend. Huisraad,
,
Voor- en Achter-P., 30 120 K.M 2 . 1 717 000 sieraden, munten enz. worden er in ruime
bijna
uitsi.
Prot.
inw.
•
belangrijke
landbouw
•
matever
levendigg^
^
aJ
J
g evonden. Een opmerkelijk
P
J levendi
nijverheid
inz. van belang
in twee nog
g in en om Stettin; haal van de uitbarsting is vervat
J
g
veel meren Pommersche Meervlakte). P. is bestaande brieven, aan Tacitus g ericht door
verdeeld in de reg.-distr.: Stettin, Ciislin en Plinius den Jongy ^ die ooggetuige
ag g
ge was van de
Stralsund; hoofdsi. Stettin. -- P. kwam in 1720 ramp
P en wiens oom(Plinius de Oudere) er het
en 1815 aan Pruisen.
slachtoffer van werd.
de
Pommersche Haff of Stettiner Hag,
P. Ma
nus Rom. staatsMagnus,
Pom e
ff,
^',
Jus
^ C neus
eil. Usedom en Wollin van de Oostzeeescheiman, g
geb. 30 Sept. 106 v. Chr. streed in 84
g
den strandmeer, tot 5 M. diep,
P 52 K.M. lang, tegen Marius en behaalde voor diensarti
P J•
15-22 K.M. breed, 800 K.M2. groot, door Peene,
groote voordeclen te
Swine en Dievenow met de Oostzee verbonden.
land en ter zee, zoodat
van de tuinen en de
Pomona. de Rom.odin
hij
gskrijgsg
J een beroemd kri'
vruchtboomen, de minnares van Vertumnus, volwerd; hem werd
van Picus,
in 81 een triomf toegeg ens een andere sae
g de emalin
g
een myth.
koning
koning van Latium.
kend. Van 76-71 streed
Y
Pome adour Jeanne Antoinette Poisson, marhij
^enSer
P J tegen
J in Spanje
kiezin de, minnares van Lodewijk XV van
torius en behaalde in
Parijs uit de
Frankrijk,
71 een schitterende overJ^^geb. 29 Dec. 1721 te Parij
lagere volksklasse, een schoons geestige en eerwinning
gop diens aPvolzuchtige vrouw, huwde in 1741 met den onderger Perperna, maakte
Lenormand d'Etioles
een einde aan den Slala
P achter der belastingen
^
verkreeg
toean tot het Hof en den
venoorlo
werd
g in 1745toegang
ag (z. a.
P. oefende onbegrenstitel van markiezin de P.,
in 70 consul, vernietiga
g
den invloed uit op
saan
els gende in 67 de zeeroovers,
g
g g
P de re eerin
heden;
1118. Pom e •us.
versloeg in 63 Mithri^gest. 15 Apr.
P 1764.
PJ
dates sloot in 60 met
Pomp el i in de Oudheid een bloeiende hang. 20 000 inw. in Caesar en Crassus het Eerste Driemanschap (z.a.),
dels- en haverast. met on
P z.a.
CamP anië aan den voet van den Vesuvius,^ong.
vijan van Caesar, in 48 door
^ werd in 49 een vijand
2 mijlen
van de kust van de Golf van Napels.
in Griekenland bijJ Pharsalus overwonnen,
P
J
Met Herculaneum en Stabiae werd P. 24 Aug.
g YP en werd daar 28 Sept.
g vluchtte naar Egypte
P 48
79 n. Chr. door een uitbarsting van den Vesu- door handlangers van kon. Ptolemaeus vermoord.
•

-- -
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ling
zijn verzet
^ van Polen toestemmen;^ wegens
gzijn
tegen
de tweede verdeeling
g
g liet Catharina hem
na de inneming
g van Warschau naar Grodno
voeren, waar hij
hi' het verdragg der derde verdeelingg moest onderteekenen en 25 Mei 1795 afstand doen. Hij
J stierf 12 Febr. 1798 te St.
Petersburg.
g — Jozef Anton,
^ geb.
g
^ vorst P.
7 Mei 1762 te Warschau, werd in 1807 min.
van oorlog
in
het
hertod.
Warschau
voerde
in
g
g
1809 het Poolsche leger
g aan tegen
g Oostenrijk,
J^ in
1812 tegen Rusland,
^ werd in den slag
^ bij
J LeipPz' totkeizerrijk
maarschalk van het keizerrijk benoemd,a
verdronk reeds 3 dagen
later bijJ den
ab
terugtocht
in de Elster (19 Oct.
b
1813). Hij werd de Poolsche Bayard
y
J
bi'
bijgenaamd.
Jg
Ponson du Terrail, Pierre Alexis,
de, Fr. romanschrijver,
burggraaf
gg
J ^ geb.
g .
8 Juli 1829 te Montmaur (Isère),
at. 10 Jan. 1871 te Bordeaux;
gest.
J'
^ schriver van tal van bekende draken".
Pont-à-Celles,ggem. in de Belg.
gouwen, ten N.W. van
rov.
Hene
P
Charleroi, aan de Charleroi (1. zijriv.
J
van de Sambre),5626 inw. ; industrie
(draadnagels,
g > touw,> olie).
handels 1. in de
Ponta da Lenha,
^ handelspl
Belg. Kongo-kolonie, aan den benedenlooP van den Kongo.
g
Ponta Delgada,
stad op
P de
g
, grootste
g
Pompen.
Azorische Eil. op
P Sao Miguel 18 000
inw.
den druk van de erboven staande vloeistof, en
Pont-à-Mousson^ stad in het dep.P Meurthe-etdoor de zuigerklep
vloeistof Moselle in het N.O. van Frankrijk
P
P stroomt opnieuw
J^ ten N. van
a
(fig . 1119: c), Nancy
onder den zuiger; de zuig-pers-P.
Y aan de Moezel, 14 000 inw.; voorm.
9p
universiteit (1571-1789).
P
J de vloeistof eerst door het opheffen
gebrach en
gebracht
Pontarlier,
van den zu
zuiger
i ger in de zuigerbuis
g
^ stad in het Fr. dep.P Doubs,^ aan
zuige in de Doubs en aan den ingang
bijJ het neerdrukken van den zuiger
^ g van den door twee
forten beheerschtenas
over de Jura naar
zijbuis
eerst wordt.
geperst
P
J
Pondiehér
Y ^ hoofdst. van het Fr.9gouvern. P. Zwitserland (Défilé de la Cluse 9400 inw.;
Fr. -Indië Fr. Voor-Indië, met de territoriën: hier gin g 1 Febr. 1871 het Fr. leger
g onder
over.
P. Janaon, Mahé, Carical en Chandernagar, Bourbaki de Zwits.rees
g
bijJ Nimes.
Pont du Gard,^ o ud -Rom. aquaduct
509 K.M2.> 282 000 inw. in 1903: 95 K.M. spoorP
q
Caserta (in het
Pontecorvo, stad in de rov.
en van het territorium P. 290> 7 K.M2. >
wegen
P
b
185 000 inw.),op
P de kust van Coromandel, in Z. van Italië ten N. van Napels),11000 inw. >
tot den Kerk. Staat
de delta van de Penns 48 000 inw. — P. was tot 1860 een afz.rinsdom
P
herhaaldelijk En
Engg . en behoorend, van 1806-10 in het bezit van Bervanaf 1674 Fr.,
Fr. daarna herhaaldelijk
nadotte » P rins van P.").
1814 wederom Fr.
Kaap
Pisa aan de
Pontedera,
Pondoland, distr. van de Z.-Afr.re y.P
P
^ stad in de It. prov.
de Goede Hoopan
de kust van den Ind. Arno 13 000 inw.
P,
York W. Pontefract,
Oceaan, bij de grens van Natal, 10 147 K.M2.,
g
^ stad in het graafsch.
in het N. van Engeland, 16 000 inw.
234 000 inw. (meerend. nia
APondo's of Pondo's; Ridin
1400 blanken); besproeid
door de St.-Johnsriv.
Pontevedra, hoofdst. van de P. prov. P.
P
(4391 K.M 2 . 49 600 inw. in Z.-W.-Galicië),aan
Eng.
En.
sinds 1894 b
b
Poniatowski,
g van de Lerez in de Baai van P.
^ v orstelijk
J ggeslacht in Polen. — de monding
ger van van den Att. Oceaan, 24 000 inw.
aanhange
geb. in 1677,^ aanhan
Stanislaus P.,
^ g
Pontianak, sultanaat, een der 18 landschaPLeszay nski en van Karel XII, stierf
us- pen met inl. zelfbestuur van de resid. WesterAugusZijn zoon Stanislaus II Au
3 Aug . 1762. — Zijn
van de
afd. van Borneo, in het stroomgebied
geb. 17 Jan. 1732 te WolczY n^ werd 7 Sept.
P
g
,g
vrucht1764 door den invloed van Catharina van Rus- KaPoeas 4700 K.M 2 . over het geheel
g
hoofdpl
1.
koning gekozen,
werd van Rusland bare bodem. — De hoofdp
I. P.,
P. tevens hoofd
g
land tot koning
residentie
afhankelijk,
moest in 1772 in de eerste verdee> 20 984 inw.> w.o. 223 Europ.
P en
J

Porren
p^ toestellen om vloeistoffen in buizen
omhoog
b te voeren of in ruimten te breng^ ^ die
drukking staan. Men onderscheidt drie
onder drukking
grondvormen
: de zuig-P. (fig.
^ 1119 : a waarin,>
9
g aat
omhoog
g ^ de vloeistof ten
wanneer de zuiger
b omhoog
g geevole van den luchtdruk de luchtledi o
gevolge
b
neerdrukken door de
warden buis vult, bijJ
zuigerklep
komt en bij
A boven den zuiger
g
b
J den
volgenden
ophaal uitstroomt;
deppers-P.(fig.
^
P
^
g
waarbij de zuiger
1119. b),waarbij
zuige de vloeistof in een
zuigeromhoogg
omhoog drukt;^ wordt de zuiger
g
zijbui door
gehaald,
^ dan sluit de klep
P aan de zijbuis
g
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7085 Chineezen • P. ligt ong. onder den Evenaar
aan een der mondingsarmen van de Kapoeas.
P
ontif
pontifices,
ices, naam der leden
Pontifex,
Dors
ge^ in het oude
b
P r. 5) van het riestercolle
P
Rome belast met het toezicht op
g
P den godsdienst;
zij leven
aan het hoofd ervan stond de voor zijn
P. maximus. Tot 383 n. Chr. voerden
de keizers den titel P. maximus later deausen.
P
Pontinsche
j
eilanden of Ponza-eil, (Pontiac
I nsulae It. eil.-roe
eil.-groepvan vulkanischen oorspr.
P
in de Tyrrheensche Zee,
P
^ N.W. van Napels;
voorn. eil. Ponza(in de Oudheid een verbanningsoord),Zannone, Palmarola Ventotene (in
verbannin
de Oudheid
gsoord der zedelooze vrouwen uit het keizershuis der Julii) en Sante
Stefano.
ma
Ponti'nsche
moerassen,^ een door de A1
zeno en vele bergbeken vaak Overstroomde moerasvlakte 40 K.M. ten Z.O. van Rome, waarloopt; door de eruit
doorheen de Via Appia
^p
(malaria)J
maken zij
opstijgende
P
Ps Jgende koortsdampen
den omtrek, tot aan Rome toe, onbewoonbaar
in de Oudheid onder de Volsci door kunstmatien waterafvoer een bloeiende streek; eerst
tot
pogingen
sinds 1899 worden weer ernstige
^ P
g b
droogmaking
g
gggedaan.
Pontius Pilatus. Zie op
P Pilatus.
in deprov. Massa e Carrara
Pontremoli,
in het N.W. van Italië ten N. van Spezia,
P
14 000 inw.; versterkte straat over den Pas van
P. naar Parma.
Pontresina,^dorp
P in het Zwits. kanton Grauw ,
bunderland in Boven-Engadin
bij
g
g
J de It. grens,
900 inw. >
aan den straat naar den Bernina-pas,
P
luchtkuur-oord.
Pontus(Gr. ntos zee"„zeekust"),oorspr.
Cappadocië
aan den P'.^ na den tijd der Diap il
dochen een rijk
J awl de Zwarte Zee tusschen
gesticht door Mithridates
BithY nië en Armenië
,g
111 Ktises(d. 1. stichter” ; grootste bloei onder
Mithridates IV den Groots na diens dood (63
deel ervan werd
v. Chr.) in verval; hetrootste
g
een Rom.rov.
— Soms werd ook het geheele
^
P
kus gebied van den Pontus Euxinus als P.
aangeduid.
Pontus Euxinus („gastvrije zee"), in de Oudheid de naam der Zwarte Zee, die eerst Pontus
Axeinos d. i.„ongastvrije zee" geheeten had,
welk enaam omodsd.
redenen veranderd werd
g
ofwel omdat er na 660 v. Chr. tal van bloeiende
Gr. kolonies ontstonden.
PontY pridd stad in Wales, ten N. van Cardiff, 43 000 inw.
en sterrenkunde
Pool, in de aardrijkskunde
J
de eindpunten
van de aardas(aard-P.) en van
P
de hemelas (hernel-P.), onderscheiden in N.-en
gelukt
Z.-P. Eerst in den laatsten tijd is het geluk
te bereiken : Amundsen bereikte
P
15 Dec. 1911 de Z.-P. Scott 18 Jan. 1912,
Peary
y had reeds 6 Apr.
P 1909 de N.-P. bereikt.
Ontdekkin sVoor andere P.-reizen, zie op
P OntdekkingsOver magnetische
P. zie op
9
PMagnetisme
9
tt
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der aarde. — Bij
J een onderbroken electr. stroom
heeten P.sitieve en negatieve)
de uiteinden,,
^
waarvan deitieve
of ne gatieve stroom uitP^
gaat. — In de industrie: overeenkomst tusschen
fabrikanten om derijzen
der grondstoffen
te
g
PJ
drukken; in den handel: samengaan
van eenige
g
g
kop
kooplieden,
lieden dieg
gemeenschappelijk
PP J een of andere
bepaalde
speculatie
ondernemen.
P
P
Poolcirkels de beide cirkels, die men zich
als op
voorstelt,
P den aardbolgetrokken
g
^ oop
verwijderd,
23° 27' 30" van delen
PoJ
^ dus oop
66° 22' 29" N.- en Z.Br.(Zie fig.
g 7.)
Dorset,
P o o l^ e havensi. in het graafsch.
^ in
g
het Z. van Engeland,
9
^ ten W. van Southampton,
P
g
39 000 inw.
de tijd,
Poolnacht,^ in de poolstreken
P
J^ waarin
de zon langer
b dan 24 uur onder den horizon
polen
duurt de P. een half 'aar
blijft. Aan de Po
J
op
P 800 N.Br. van 18 Oct. tot 23 Febr.
het in 1796 te Milaan uit
Poolsch Leioen
^
g
Polenevormde
legerkorps. Een ander P. L.
g
nam in 1854 deel aan den Krim-oorlog.
g In 1870
bevond zich een P. L. in Garibaldi's VogezenIn den Grooten Oorlog
leger.
b
g werd zoowel aan
Russ. als aan Oostenr. zijde een P. L. opgericht.
Pg
de hoogte van
Poolsho p te van eenplaats,
Poolshoogte
P
deol
boven den horizon van dieplaats. Deze
PoP
iseli'k
hische
breedte ervan,,
P
J aan de eo^rag
m. a. w. het gedeelte van den aardmeridiaan
tusschendie
dielaats
plaat en den evenaar.
of Noordster, de laatste ster in den
staart van den Kl. Beer, een ster van de 2e
lo^
18 van de N.grootte,
b
^ die tegenw.
P^l af staat.
$'
nabij de
in Z.-Holland,
gem.
Poortugaal,
^ nabij
9 ^ g
Oude Maas,
> 2193 inw. • krankzinnigengesticht
gem. Rotterdam.
Maasoord" der
gem. in Zeeland op
Poortvliet,
P het eil. Tolen,
,^
1767 inw.
Poot, Hubert Corneliszoon, Ned. dichter, geb.
29 Jan. 1689 te Abtswoude bijJ Delft, bezat,
o leid'
wetenschappelijke opleiding
ofschoon hij
J geen
^
hadenten
een
J
^ onmiskenbaren dichterli ken
g
aanlegb ; bezong
^b inz. het landleven,
^ was zelf met
landman
te
Abtswoude
een korte tusschenpoos
Po0
st. 31 Dec. 1733.
zij laatste
Pop,
pf naam van het insekt vóór zijn
g. Het kan zich dan niet
g
bewegen en neemteen
g voedsel o P. Soms is de
(cocon), gelijk bij
bi
P. omgeven
door een spinsel
^
P
geval is. Zie fig.
hetg
de zijderupsen
g 773:1p.
P
P
geb. 21 Mei
Pope, Alexander, Eng. dichter,
30 Mei 1744 te Twicken1688 te Londen,gest.
g
ham ; schreef o. m. het komische epos
P »Ra
Pe of
the lock"1711 de
> leerdichten „Essay
»
Y on criticisme"(1711), „Essay on man”(1733),het
(1728-42) en versatirische^
r
gedicht Dunciad"
taalde Homerus.
W.-VlaanPop erin
P
9he
r stad in de Belg. prov.
inw. >
deren 15 K.M. ten W. van Yperen,
11
P
strijd
strij aan de IJler verwoest.
bijJ
p etl
^ vulkaan in Mexico aan den
p ovate
Z.-voet van het hoogland
, ten Z.O. van de stad
g
29
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Mexico, 5452 M. tot in de 17e eeuw werkzaam,
nu bezig
g uib te dooven, in 1827 voor het eerst
bestegen; sinds 1896 is er een zweefkabelbaan
tot het exploiteeren
der uitgestr. zwavellagen.
P
^
PO
ppaea Sabina, Rom. keizerin, tweede g e t. in 65 n. Chr.
malie van Nero(z. a.
Pop ulua boomsoort, beof Peppel
Populier
^p
p
hoorend tot de fam. der Wil
^ wind99 ewassen
plant, komt in versch. soorten in ons
bloemib
ge P
P.
land voor,
p
^ w.o. de Ratel-P. of Espenboom
windj
tremula wiens bladeren bij
J het minste windje
bewegen en tegen elkaar aan slaan.
der
Porselein het meest volkomene product
Porcelein,
P
ttenbakkerskunst welks fijne,
witte,> doorpottenbakkerskunst,
J
schijf nende massa ontstaat door de innige
g verdeeltjes veldspaat
deeltjes
en
mengi ^ van gesmolten
P
g
kwarts met ongesmolten porceleinaarde of kaolien en door zeer scherp
P branden. De massa
wordt met een bg lazuur overtrokken (alleen het
en vaak beschilz.g.
g^
^ biscuit is ongeglazuurd)
derd en verguld.
Het P. Jwaarvan de Chineezen
g
reeds heel vroeg,
Chr. de vero> doch niet vóór Chr.,
vaardigin^kenden, werd in 1518 door de Port^
eezen in Europaingevoerd,
Pam ^ waar men s Poehet na te maken,J doch zonder
dibg beproefde
P
succes, totdat Bótt
9' er(z. a.) in 1709 de echte
P.-aarde ontdekte. (Zie ook op
P Kaolien.)
Portla de dochter van Cato Uticensis, eerst
met Calpurnius Bibulus, later (45 v. Chr. met
zij door den
M. Junius Brutus l; ehuwd ^ dien zij
daarop
slag bij Philippi
P
J pleegde
P
PP verloor;^zij
zelfmoord.
, een eruptief
Porfier
P
^esteente dat in een
voor het oog
^ dichte,^ homogene of uiterst fijnkorrelige massarooters
^volledig^gevormde
g
g
or f ierstructuur ins eren
kristallen bevat
zin alle rotsen van deze structuur, waarin zich
eenrooie
hoeveelheid monokliene orthoklaasg
veldspaat
bevindt. Die, waarin inz. trikliene
P
veldspaat
^ noemt menp or f ierieten.
P^ voorkomt,
der Hyerische
ell.
Porquerolles,
Y
q
^ het grootste
^
Iles d'Jt ères in de Middell. Zee, 8 K.M. lang,
2 K.M. breed, 300 inw.; versterkt.
Porsenna of Porsena, koning van Clusium in
Etrurië belegerde in 508 Rome ten einde Tarweer op
P
quinius Superbus
P den troon te herstellen • volgens de sage werd hij
J door het
moedsbetoon van Horatius Codes en Mucius
bewogen; in werSaaevola tot den terugtocht
^
keli'kheid
heeft hij
hij echter Rome veroverd.
J
Portadown, stad in het g raafsch. Armagh,
in het W. van Ierland(Ulster),ten Z.W. van
Belfast, 12 000 inw.
prov.
rov AlemPortalegre,
9^ versterkte stad in de P
te'o
^ ^ N.W. van de SP.
J in het 0. van Portugal,
stad Ba'adoz
, 12 000 inw.
J
Portale9^
re stad in Brazilië. Zie Porto Alegre.
Port Alfred,
^ havenP 1. in het distr. Bathurst
van de div. Alban
P
Y in 'het Z. van de prov.
Kaa de Goede HoopP,tusachen de Algoa-baai
Kaap
ren den mond van de Gr. Vischriv. • spoorweg
P
g
naar De Aar.

Jap.
Port Arthur(Chin. Lioesjoenkeoe,
^
P . Riodsjoenko
aan de Z.-punt
1
^
^ s tad en oorlogshaven
P
ijsvrij
• eindvan hetach
bied Kwantoeng;
^?
ijsvrij
P
D
punt van den Mants'oeri'schen
spoorweg.
De
P
P^
J J
haven werd in 1880 door de Chineezen aange1^^
d in 1894 door de Japanners
veroverd, in
Pa
een verdrag met
1898 door Rusland ingevolge
voor 25 jaar
China (met het gebied Kwantoe
e acht zwaar versterkt en tot een vlootstation
gP
P oorlog
^ werd P. A.
^gemaakt. In den Russ.-Jap.
9 Febr. 1904 onverwachts van de zeezijde
J aang evallen later ook van de landzijde
landzijd (26 Juli
gevallen,
waarbij
^ aanval der Japanners
P
J de alg.

mislukte en hun 14 000 man kostte) en daarna
tot 2 Jan. 1905 bele8Berd, oPwelken datum de
Bij
Russ. bevelhebber Stossel capituleerde.
P
J den
Vrede van Portsmouth kwam de stad met het
Pan
P acht^ebied aan Japan.
Port Arthur, stad in de Prov. Ontario in het
Z. van Canada, aan het Bovenmeer, 11 000 inw.
Port-au-Prince, Le Port Ré blicain hoofdgit.
van de Neer-re
Publiek Haïti aan de Baai van
g
P., tegenover het ell. Gonave; 100 000 inw.
Port Darwin, baai aan de kust van N.Australië aan den 0. ingang ligt de stad P. D.
of Palmerston(z. a.).
Port-de-Paix. havenst. op
P de N.-kust van
Haïti 10 000 inw.
Port du Moule,: stad op
P het Fr. ell. Guade(Kl.
Antillen, Eil. hoven den Wind),>
lou
>
10 000 inw.
Porte, de, Rooge
9 of Sublieme P. naam der
bi' uitbreiresidentie van den T. sultan en, bij
ding,van de T. revering.
Port Elisabeth,^ s tad in het Z .O. van de prov.
P
Kaa de Goede Hoop
Kaap
P van de Unie van Z.000
inw.;
-baai,
31
Afrika, ten Z. van de A
reeds voorn. handelsP1. voor de goudreede,
g d en dinmantvelden van Kimberley
g en
Y en Johannesburg
voor den woluitvoer uit derov.
P Oranje-Vrijstaat; spoorwegverbindingvia Middelburg naar
De Aar.
Port Glasgow,
^
9 a s tad in het Schotsche graafsch.
Renfrew aan de monding der Clyde, 18 000
inw., dokken,
1 werven,^ suikerraffinaderijen.
J
Port-Huron, Plaats in den staat Michigan
^ in
het N. der Ver. Staten, tusschen Huron- en
Erie-meer, aan de Saint-Clair, 19 000 inw.
tusPortlei havenst. in de It.rov.
P
P Napels,
schon Napels
en den Vesuvius,^ 17 000 inw.
P
beneden P. en Resina ligt Herculaneum bedolven.
Portioncula(2 Aug., 0. L. Vr. ter Engelen),
de naam van een kapel in Asssisië, waar
Christus, Maria en tal van Engelen den H.
Franciscus verschenen en hem voor de bezoe-

kers dier kapel een vollen aflaat toestonden.
Verschillendeausen
breidden die gunsten uit
P
op
tot een aflaat, dien men zoo dikwijls
P den
J
verdienen kan, als men zelf wil,>
bepaalden
dag>
^
• andereplaatsen,
laatsen mits men aan de voorook P
geschreven voorwaarden voldoet. Vandaar P.aflaat.

PORTLAND—PORTUGAL.

Portland. 1) Havenst. in den staat Maine,
in het N.O. der Ver. Staten, ten N. van Boston,
59 000 inw. — 2) Stad in den staat Oregon, in
het N.W. der Ver. Staten, 110 000 inw.
Portland, hertog van. Zie Bentincle.
Portland-cement. Zie op Cement.
Portland, Isle of P., stad (schiereil.) in het
graafseh. Dorset aan de Z.-kust van Engeland,
tusschen Weymouthbaai (W.) en Lyme-baai
(0.), 17 000 hiw.; 2 vuurtorens ; uitvoer van
beroemde bouwsteenen; ree-de (2745 ILA.) tusschen P. en Weymouth, versterkt.
Portland, Slag bij. Zie Drielaagsch,e Zeeslag.
Port Louis, hoofdst. van het Eng. eil. Mauritius, op de N.-W.-punt ervan, 51 000 inw.
Port Mahon, Mahon, versterkte hoofd- en
havenst. op het Sp. eil. Minorca, aan de steile
Z.-0.-kust, 17 000 inw.; oorlogshaven.
Port Natal. Zie Durban.
Port Nolloth, havenpi. in het N.W. van de
Z.-Afr. prov. Kaap de Goede Hoop, spoorweg
naar Ookiep en Springbokfontein.
Porto Alegre (Portalegre), hoofdst. van den
Z.-Braz. staat Rio Grande do Sul, ong. 100 COO
inw.; theol. faculteit, haven met scheepstimmerwerven; handel.
Portobello, voorm. stad in het Schotsehe
graafseh. Edinburgh, aan den Firth of Forth,
behoort nu tot Edinburgh; badplaats.
Portoferrajo, hoofdst. van het It. eil. Elba,
aan de N.-kust, 9600 inw.; versterkte haven met
vuurtoren ; van 5 Mei 1814 tot 26 Febr. 1815
hield Napoleon hier als souverein vorst verblijf in de villa San Martino.
Port of Spain, Puerto d'Espana (Spanish
Town), hoofdst. van het tot de Kl. Antillen
behoorende Eng. eil. Trinidad, wag. 60 000 inw.
Porto Maurizio, hoofdst. der It. prov. P.
(11 799 K.M2., 147 000 inw.; in Ligurië), aan
de Ligur. Zee (Riviera di Ponente), 7900 inw.
Porto Novo, Ad jare, Adsjare, hoofdst. der
Fr. kolonie Dahomé in W.-Afrika, 19 000 inw.;
handelsstad. Het koninkr. P. N., gesticht in de
18e eeuw, sedert 1863 onder Fr. protectoraat,
in 1893 ingelijfd bij de kolonie Dahom6.
Portorico (Puerto Rico, „rijke haven"), het
meest 0. eil. der Gr. Antillen, kolonie der Ver.
Staten van Am., 9144, met de W.-Virginische
eil. omstr. 9314 K.1V12 ., 1 136 000 inw. (ong. de
helft Negers en Kleurlingen); van het W. naar
het 0. door woud- en bronrijke bergketens
(500-600 M. hoog, in den El Yunque 1132 M.)
doorsneden, warm, maar gezond klimaat, rijk
aan tropische producten (koffie, suiker, tabak)
en mineralen (koper, ijzer, lood); veeteelt en
vischvangst; handel; spoorwegen 547 K.M. ; telegraaflijnen 960 K.M. Hoofdst. San Juan de
Puerto Rico op de N.-kust. — P., 15 Nov. 1493
door Columbus ontdekt, tot 1898 een Sp. capitanaat, werd 10 DOC. 1898 aan de Ver. Staten
afgestaan, in 1900 op de wijze der territoriën
georganiseerd.
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Port Pine, havenst. in Z.-Australië, aan de
Germein-baai van de Speneergolf, met het
distr. 11 000 inw.
Port Royal, versterkte havenst. op het Eng.
eil. Jamaïca, 14 000 inw.; voornaamste Eng.
vlootbasis in W.-Indië.
Port-Royal-des-Champs, Cisterciënser-nonnenklooster bij Versailles, gesticht in 1201; was
vanaf 1636 middelpunt der Jansenistische beweging (zie op Jansen), daarom in 1701 opgeheven en in 1710 verwoest; bekend door zijn
betrekkingen tot Lemaitre, Pascal, Racine, _Boileau, Bonaventura e. a.
Port Said, havenst. in Egypte aan den mond
van het Suez-kanaal, 50 000 inw. (12 000 Europeanen) ; havenwerken met vuurtoren; zetel van
den gouv.-generaal voor het Suez-kanaal, aanlegpl. van stoomvaartlijnen, gesticht in 1860.
Portsmouth, stad en voorn. oorlogshaven aan
de Z.-kust van Engeland, in het graafsch. Hampshire, op het Z.W. deel van het Portsea,
aan den ingang (215 M. br.) tot P. Harbour,
231 000 inw., bestaat uit het eigenl. P., Southsea, Portsea en Landport; scheepsbouwwerven
met clokke71; artillerie-arsenaal, marine-college,
scheepshouwschool, sterrenwacht; in de uitgestrekte fortificatie ,, zijn ook het tegenoverliggende Gosport en de reede van Spithead inbegrepen, waar de grootste vloot veilig ankeren
kan; aan de landzijde 2 rijen forten; gezamenl.
omvang der versterkingen 40 K.M.
Portsmouth, naam van eenige steden in de
Ver. Staten van Am. — 1) Stad in den staat
Ohio, in het 0. der Ver. Staten, aan de Ohio
ten W. van Cincinnati, 18 000 inw. — 2) Havenstad in New-Hampshire, in het N.O. der
Ver. Staten, ten N. van Boston, 11 000 inw.;
5 Sept. 1905 werd hier vrede gesloten tussehen.
Rusland en Japan. — 3) Stad in Virginië, in
het 0. der Ver. Staten, ten Z. van Norfolk
aan de kust, 33 000 inw.
Port-Soedan, vroeger visschersdorp, tegenw.
haven op de W.-kust der Roode Zee, uitgangspunt van den spoorweg naar Atbara (578 K.M.,
in 1906 geopend) en hoofdpl. van de RoodeZee-prov. (Soeakin) van den Anglo-Egypt. Soedan, 60 K.M. ten N. van Sceakin.
Port St. Johns, havenpl. aan de 0.-kust der
Kaap-prov. (Z.-Afrika, Pondoland), op orig.
290 0.L. van Gr.
Portugal, republiek in liet W. van het Pyreneesch Schiereil., zonder de mondingsbaaien van
de Tang en de Sado (418 K.M 2.) 88 740 K.M2.,
5 016 000 inw., niet de tot het moederland gerekende Azoren en de Madeira-eil. 91 940 K.M2.,
met 5 423 000 inw.; grootendeels hoogland als
voortzetting van het Sp. bergstelsel. Hoogste
bergketen de Serra da Estrella, in den Malhao
da Serra 1991 M. hoog, in het Z. de Serra de
Monchique (tot 903 M. hoog). Voornaamste riv.:
Guadiana, Taag (Tajo), Douro en Minho; klimaat zacht en gezond ; planten- en dieren-
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wereld gelijk
P ^ — Bevolking9
J aan die van Spanje.
in het N. overwegend Galiciërs(Gallegos),
g'e
g f
overigens
eeng
gemengd
^ ras,f bestaande uit de oude
g
Lusitaniërs,
f D.
f Holl. f
f Romeinen
f Arabieren,
Fr. en Eng.
f daar^ zoomede Joden,
g kolonisten,
Staatskerk was
naast ook Zigeuners
en Negers.
g
^
terwij de
onder het koninkrijk
de R.-Kath.f terwijl
J
geduld werden(in
geloofsbelijdenissen
overige
g
g
J
geheel P. ong.
g hong 500 Protestanten en eenige
patriarch (Lissabon),2
derden Israëlieten) f; 1P
bisaartsbisscho
^ en Evora),f
PP en(Braga
trap;
schoppen.
Landbouw nog
Pf teelt
g
PP
g op
Plagen
vooral
van olijfboomen
(2000 K.M 2. ;^ wijnbouw
J
J
en Algarvië
Algarvië;f; boschin Alto Douro,
bouw naaldhout 2100 K.M 2 .f kurk- en andere
altijd
groene eikenwouden 500 K.M 2) wordt
J ^
alleen in de koninkl. bosschen van Leiria ratioobelangrijke dan
vroeger
neeledreven.
Veeteelt vroe
ger belangrijker
g
geiten en varnu, vooralP
paarden,
f schapen,
P f g
kees; de teelt
der zijderups
g
P is van weinig
J
beteekenisf • zeer aanzienlijk
aanzienlijk de visscherij.
J
J Mijnin
bouw nog
^ ontwikkeld,
^ weinig
f kopermijnen
P J
van zeezout
Alemte'o
en Beira;
P
J
f deproductie
is vrij aanzienlijk;
ook bruin- en ijzersteen,
Jf
J
antimonium
f bruinkolen en marmer. Industrie
in enkele takken vooruitgaande,
f vooral de kurk-,f
linnenweverijJ
textiel^ wol- en zijde-industrie,
en kant-fabrikatie,
f bestaat verder in het vervaardigen
van gouden zilverwaren,^ filigraang
g
werk instrumenten,
P
f wapens,
f
A f messen,fporcelein,
a ier
f glas,
g flederwaren, fzeildoek,f touwwerk;f
Vroeger dreef
— Handel. Vroege
ook in scheepsbouw.
P
wereldhandel nu is de handel van P. in
: in 1910
Eng.
cheepvaartverkeer:
P
^ handen;s^
schepen met 20f 6 mill.
binneng
eloo
n 11
PeP
registerton; spoorwegen in 1910: 2863 K.M.
waarvan 1069 K.M. staatslijn);
) f staatstele bgraafzij
lijnen
(in 1907) 9431 K.M. De landskleuren zijn
J
en rood;
rood; de ridderorden werden in 1911
g
(behalve
afgeschaft.
— De koloniale bezittingen
g
g
de tot het moederlanderekende
Azoren en de
g
zij samen
Madeira-eil, in Afrika en Azië zijn
090 000 K.M2.f met 9 280 000 inw. Zie voor de
geschiedenis ervan o
^
P : Koloniën. — Staatsregelin9 en bestuur. 4 Oct. 1910 werd in P. de
republiek
uitgeroepen; vo ns de reP ubl.^ronde
wet van 21 Aug.
g
^ 1911 berust de wetgevende
macht bij
g , bestaand uit een Huis van
J het Congres
Afgevaardigden 164 rechtstr. voor 3 jaar
ge^
kozen leden) en een Senaat (71 voor 6 jaar
J
gekozen leden);t aan het hoofd der uitv. macht
staat de voor 4J jaargekozen
t die
Ppresident,
g
bijgestaan wordt door 9 ministers;
t het land is
verdeeld in 17(met de Azoren en de Madeiraeil. 19) distr., aan het hoofd van elk staat een
burgerlijk
gouverneur. — De finantiën werden
^ J g

werd door de Romeinen als P rov. Lusitanië),
later door de Germanenf in de 8e eeuw door de
Arabieren veroverd,f totd
totdat Alfonsus I van Bourondié dezen
in 1139 bij q
Ourique versloeg,
bf
J
waarop
P hij
J tot koning
g van P. werd uitgeroepen.
Zijn opvolger Sancho I(1185-1211) zette de
Zijn
verovering voort ;• Alfonsu
Al onus II(tot 1223) en
strij met den
II (tot 1245) raakten in strijd
•
Al onus 111 eest. 1279) ggaf het land
de tegenw.
grenzen;
g
f Dion
y sius(tot 1325) beg
oP:
vorderde landbouw en handel. Hem volgden
g
Al onsus I V g est. 1357),f Pedro I(gest
est. 1367)
• Ferdinand Iest.
1383 f. met dezen laatste
g
der Bourgondiërs uit,f
stierf de mannelijke linie
^
zoon Jowaarop
P met Pedro's b uitenechteli'ken
J
bastaardhan 1 ^ est. '1433) de Bourgondische
g
linie opvolgde. De onder hem door Hendrik den
werden
Zeevaarder begonnen
ontdekkingsreizen
g
g
est.
(gest
onder Eduard gest. 1438) en A lf onsus V
voortgezet;
f onder Johan II(1481-95)
werd Kaa
Kaapp de Goede Hoop
f onder
P ontdekt,
gelegd
Emanuel 1(1495-1521) derond
g
g b tot de
Port. macht in 0. -Indië en Lissabon tot de
De
eerste handelsstad van Europa
P gemaakt.
^
clericalslitiek
van zijn
vó1
zijno P
^ er Johan III
Po
(1521-57) en Sebastiaan
gesneuveld in een
J tege
strijd
tegen de Mooren in 1578) bewerkten het
van P.;
P.; met den kardinaal Hendrik stierf
•
de dynastie
in 1580 uit,
^ 11 van
^
f waarna Philips
SP
panje
S
J het land door Alva liet veroveren,
f dat
eerst in 1640 door de erkenning van Johan IV ,
van het oude koningshuis,
een afstammeling
g
g
weer zelfstandig
n werd. Intusschen was de macht
van P. in Indië aan ons land overgegaan. Het
verval van het land
f dat onder Al f onsus VI
(1656-67),
f Pedro 11(1667-1706) en Johan V
gest. 1750) voltooid werd,
f kon onder Jozef I
van Pombal
g
gest. 1777) door de hervormingen
niet gestuit worden ; deze werden trouwens
In
onder Maria 1 g est. 1816) weer opgeheven.
Pg

1807 vluchtte de koninkl. familie voor de Fr.
bezetting des lands naar Brazilië, dat zich
onder Johan VI(1816-26) in 1822 onafhangaf als regent
kelijk
g
J maakte. Diens zoon Pedrog
29 Apr.1826 de C arta de lei, een nieuwe bgrondwetf en deed 2 Mei d.a.v. afstand van den
zij dochter Maria
Port. troon ten gunste van zijn
Gloria;,' deze kon echter eerst nadat de overweldi r Dom Miguel,
9 ^ de broeder baars vaders,f
overwonnen was,t in 1833,f de regeering
g
g aanvaarden. Onder Maria(1833-53) werd het land
intriges.Zij
J werd
verontrust doorpartijstrijd
P
J J en intriges.
opgevolgd door haar zoons Pedro V(1853-61)
en .Lodewijk I(1861-89). Onder den laatste
werd in beheer en wetgeving
b g hervormd. Onder
de financiëele toezijn
g
) zoon Carlos verergerde

la^
en tij
tijd zeer verwaarloosd, doch in de laat- stand zóó, dat P. in 1892 de rente zijner
J
1/3 moest terugbrengen. Door
verbeteren zij. De inkomsten bedroegen staatsschuld tot o
jaren
P /3
J^
een koninkl. decreet werd in 1901 de macht der
voor 1910/11 ong.
153 mill.
g
g ld.
f de uitgaven
g
congregaties
beperkt.
In 1907 hadstaatsschuld be- geestelijkecon
ong.
Pe
g a
s 158 mill.;
^ de ezamenl.
g
droeg in 1910 ong. 2140 mill. gld. — Geschie- den revolutionaire opstanden
Pplaats en werd
P
met het dictatorschap
denis. P., oorspr. door de Lusitaniërs bewoond, dé min.-pres. Franco
P
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met ijzeren
ijzere hand en
Portu9eesch Guinea, Port. kolonie in N.-W.belast. Deze regeerde
g
en Afrika 33 900 K.M 2 . 820 000 inw.; rivieren :
het landsbestuur van veel corruptie
P
wantoestanden. De ontevredenheid leidde tot den Cacheo, Rio Geba Rio Grande en Cassini;
ris (1 Febr. hoofdst. Boelama op het eil. Boelama(een der
kroonpri
moord op
P Carlos 1 e n op
P den kroon
waarop
P Carlos' tweede zoon Manuel 11 Biss os-eil. 4000 inw.
ontslage
g en en
Porus, een Ind. koning
den troon besteeg.
g, werd door Alexander
g Franco werd ontsla
voor de volkswoede naar het buitenland den Groote in 327 v. Chr. aan de overzijd
J v. d.
en gevangen
das
verslagen
uitwijken
en Ferreira do Amaral werd tot min.- HY
Pes (Dsjilam)
J
g g ge^
J
wegens
gens zijn
zij moed en fierheid in
P ros. benoemd. 3 Oct. 1910 werd de directeur nomen^ doch we
bezit van zijn
rij hersteld.
Lissabon, de
van het krankzinnigengesticht te Lissabon
Jrijk
rePublikeinsche afgevaardigde Dr. Bombarda,
J de Romeinen Neptunus), Gr.
der wateren en der zee,
hij vroe- god
dood bgeschoten door een luitenant, dien hi
^ zoon van Cronos
g
gemaal
had ver
leegd. Deze misdaad van een on- en Rhea broeder van Zeus en Hades,g
verpleegd.
s
en temmer van het
, schepper
toerekenbare werd door de republikeinen,
die van Amp hitrite
PPe
P
van Corinaard inz. vereerd op
een revolutie hadden voorbereid,
g
P de landengte
^ uitgelegd
a g als paard,
wraakneming en veroorzaakte ern- the op Aegina en elders; streed met Athene
eenlitieke
Pog
attribuut was de drietand;
st'
e ongeregeldheden. In den nacht van 4 op 5 om Attica. Zijn
J
^P
hij
aard t oniJ
n en dolfijn waren hemgewijd, hi
Oct. barstte te Lissabon de revolutie uit. De paard,
het kon. werd begeleid door een stoet van Tritonen en
opde Taa beschoten
oorlogsschepen o
g
paleis Necessidades. De re Publikeinsche solda- Nereïden.
P
Posen,
ten overwonnen de trouweblevene.
5 Oct. werd
^ 28 992
^ Pprov. in het 0. van Pruisen,
g^
000,
met K:M 2 .> 2
een voorloc
e regeering
^ vlak land
> voor 2/33Kath. inw.;
g
g samengesteld
P gig
T heo
9 als voorzitter. 6 Oct. werd de met veel moerassige, zand ig e en houtrijke strep kilo Braga
landbouw en veeteelt. — P.
uitgeroepen en verliet koning Manuel ken; belangrijke
republiek
rePg
zich was vroeger een deel van Gr.-Polen. — De
met zijn
familie het land. Hij
g
J
J vestigde
metterwoon in Engeland te Woodnorton. De hoofdst. P. koninkl. residentie, tevens hoofdst.
P.(17 530 K.M2 .s 1 336 000
maatregelen
g elen der nieuwe Port. regeering
eerste maatre
9
g van het reg.-distr.
g
keerden zich teagen de orde der Jezuïeten en inw.), 157 000 inw. is de zetel van den aartsGnesen-P., tot 1296 residentie der
orden, aan wie het bisschopan
geestelijke
tegen
P
^ de buitenl.g
J
verblijf in P. ontzegd werd. 18 Oct. werd een Poolsche koningen. 11 Dec. 1806 werd hier
en Saksen.
tusschen Napoleon
gtege
uitgevaardigd teen de leden vredeesloten
verbanningsdecreet
^
po
aan
Posilippo,
Posili o heuvel ten Z.W. van Napels,
De voorloo
' e re
het Huis Braganza.
P
P^
geeg
van
K.M.Napels,
lang,
de
de verscheidene wetten6
uit in derin g vaar ' Naels
^^
mocratischenst
had ook met vele moeilijk- beroemde Grotta di P. 689 M. lange tunnel)
g^ ^
loopende
Grotta nuova
heden te kampen(uittocht van vele rijke, adel- en de daarmeearallel
P
F
like
^ naar
J familiën, wat het economische leven drukte; di P. (in 1885 aangelegde verkeersweg
stakin en
e enz.). In Mrt. 1911 werd een nieuwe Pozzuoli,^ 734 M. lang).
staking,
g
Positivisme wijsgeerigerichting,die zich
afgekondigd, volgens welke voor Limaevenredi g e vertegenwoordiging houdt aan het vaststaande(positieve)en zich
bon en Oporto
P ob
verdiept; inz. naam voor de
De nieuwe verkiezingen
werd ingevoerd.
YP oP
g werden niet in hypothesen
g
eerig e en socialistische school van A. Comte,
herhaaldeliJ k uitgesteld; doch in Mei werd een wiJ sg
bovennatuurlijke
h riek en alle bovennatuurlijke
gekozen,^ welke die,
Vergadering
nieuwe Wetgevende
^ alle metaPY
bg
g
g
grondwe tot stand bracht, die in openbaring
een nieuwe
nieuwerondwet
Pe ^ het menscheliJ k weten
P eg verwerpend,
wetenschappen
1911 werd uitsluitend zag
1911 afgekondigd werd. In Apr.
P'°
PF
^ in de positieve
P
scheiding van Kerk wiskunde sterrenkunde, natuurkunde, scheieen wet uitgevaardigd, de g
en sociologie).
en Staat inhoudend. 24 Aug.
g
g 1911 werd Manuel kunde, biologie
Zie Pozarevac.
Posjarewatz.
der nieuwe republiek
de Arriago
P
1
9 totpresident
P
Piissneck stad in Saksen-Meis en in het
ekozen. In het laatst van 1911 en het begin
gekozen.
g
van 1912 hadden royalisten-opstanden en in- midd. van Duitschland> 12 000 inw. • flanel>Porvallen(vanuit Spanje) in het N. des lands celein- en chocoladefabrieken.
rijksinstelling,
Post of ^osteri'en
g,
.?
J
P laats. In den zomer van 1912(Juli) vielen
standen voor, die echter ondergarantie van het rijk en in het belang
dergelijkeo opstande
opnieuw
g
P
drukwerkenpakketbrieven,
gemakkelijk onderdrukt werden. De verkiezin- der ingezetenen
g
> drukwerken
gelden
en ook welpersonen vervoerd wor^ g
P
gen van Nov. 1913 waren een succes voor de
een vast,
regeering
partij.
^ meestal bijJ vooruitbetalingg
g
g
g en voor de democratische P
J In den tegen
den Groeten Oorlog
s bleef P. aanvankelijk on- te voldoen tarief. Reeds in de Oudheid bestond
er een P. uitsluitend ten behoeve der re seerinzijdi
g
g in het begin
g
J g ^doch toen de Port. regeering
van 1916 de in de Port. havensvluchte
en o P - ^n ^• zoo bij
^ bij
J de Perzen en bijJ
J de Chineezen,
ge
Het moderne P.-wezen begint
in beslag
gesloten
D. stoomschepen
g YP
g
g
P
^ nam, ver- de Egyptenaren.
klaarde Duitschland het 9 Mrt. 1916 den oorlog.
g in 1516 met het oPrichten van de eerste brieveno af
In den zomer v. 1915 wasres. Arria9
getr. P. (koerierdienst) van Weenen naar Brussel
en ver y . (7 Aug. 1915) door Dr. B. Machado. door Frans von T hurn und Taxis, daartoe aan-
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gespoord door Philips den Sehoone en later
door Karel V, waarvoor zijn
erfelij
J huis het erfelijk
van P ostmeester^ neraal ontving.
g Dit had
g
in Duitschland vaak botsinen
tengevolge
tusg
botsingen
b`e
schen de vorsten von Thurn und Taxis en de
landsvorsten1 wat voor de ontwikkeling
c7 van het
P.-wezen niet bevorderlijkwas. Ook in ons land
sloten de steden zich aan bij
J den P.-dienst van
Thurn und Taxis, die in 1633 een estafettendienst van Brussel over Calais naar Londen
stichtte en in 1642 een ri'denden
P.-dienst van
J
Roermond,
Ni'
meipen en Utrecht naar AmNijmegen
sterdam. In 1747 kwam het recht om P.-meesters
te benoemen aan den Stadhouder f in 1752 kwam
in Holland de Staten-P. in werkin b1
g in 1807
uitgestrekt
uitgestrek tot het heele land. In 1874 werd te
een 11
A
•
Postvereenginsverdra
Postvereenigingsverdrag"
p
b b"
gesloten en 1 Juni 1878 kwam het WereldPostverbond(Union Postale Universelle) tot
stand,f met uniform wereldtarief. Postzegels
Postzegel wer•
het eerst ingevoerd
ingevoerd
in 1839 in Engeland,
b 1
op
P voorstel van J. Chalmers, in 1852 werden
J in ons land ingevoerd.
Limburg nabij
gem. in Limburg
Posterholt,
^ ^
J de D.
g rens1 ten Z.O. van Roermond,1 1734 inw.
stadje
stadje aan de Z.-grens
van
Potchefstroom
^
g
derov.' Transvaal der Unie van Z.-Afrika,1
aan de Mooi-riv.zi'riv.
van de Vaal),1 vroe J
zomerverblijf
hoofdst. • als zomerverblijf druk bezocht;
1
• r de
12 000 inw. — De stad is in 1839 gesticht door
den Boerenleider Hendrik Potgieter.
9
Potemkin, Gri ori` Alexan,drowitsj, vorst van
Taurië Russ. veldmaarschalk, geb.
p^pb Sept. 1739
bij
Tgunsteli ^ en minnaar van CathaJ Smolensk
rins 11, leider der binnen- en buitenl.olitiek,
P
vereenigde
de Krim met Rusland
i gest. 16 Oct.
a
1791 in Bessarabië. Op
P een reis der. keizerin
door de onbewoonde steppen
PPe van Z.-Rusland
in 1787 liet P. langs
^ nagemaakte
g den weg
^
dor n oprichten,
1bevolkt met boeren, 1 herders,1
P
kudden enz.; daarvandaan Potemhinsehe dorp en: zooveel als schiJ'nvertooninga en .
van deprov.
Potenza,
rov. en het landP. in Ben.-Italië(tot
scha
Pa
p (compartimento)
1871 Basilioera eheeten 1 9962 K.M2.1 473 000
inw.), ten Z.O. van Nagels aan de Basento
17 000 inw.1 ; zetel van
een bisschop.
l7
Eharver
Potgieter,
9
^
dus Johannes, Nederl.
dichter
enJ
P rozaschri'27 Juni 1808
ver,geb.
g
te Zwolle1 aanv. als
handelsbediende werkzaam 1 0. a. te AntwerPen en in Zweden in
1833 kooP man te Amsterdam1 schreef,1 nadat
in 1837 De
11 Gids" was
opgericht, daarin vele
1120. Potgieter.
kritieken, die een frisa

zij

schen eest brachten in de letterkunde van dien
tijd.
In 1865 trok hij
hij zich met Busleen Huet
J
uit , 1De Gids" terug.
terug. Hij
J schreef o. m.: 11Het
Noorden in omtrekken en tafereelen" (1836),
Liedekens van Bontekoe" 1840 J 11 Proza 18377
--1845"1864 f 71)
Poëzie 1827-1874" 1874
enz. P. stierf 3 Febr. 1875 te Amsterdam;
1 27
Juni 1908 werd te Zwolle een standbeeld voor
hem opgericht.
P^
Potidaea was in de Oudheid een Corinthische
kolonie op
A het Maced. schiereil. Pallene,1 een
sterke vesting
van
a1 die in 356 door Philippus
^1
Macedonië verwoest werd
1 later door Cassander
herbouwd als Cassandrea
tegenes.
tegenw. Pinalca.
^
Potifar gewijd
J aan Ra" d. i. den zonnegod),
u /
naam van den+YP t. meester van Jozef
f Genesis 39 1).
Potiféra, naam van den schoonvader van
Jozef
f (Genesis 41 : 45).
Potomac,
! riv. in N.-Amerika, de grens tusschen MarY land en Virginia,
ontspringt o het
Top
g
Appalachisch
geb.,
uit
PP
gT
g
1 is 640 K.M. lang,
in de Chesapeakebaai.
Pe
Potosi,^ hoofdst. van het dep.
p P. in het Z.W.
van Bolivia op
F den aan zilver rijken Cerro de
Pr (4688 M.1 ; door 50001 nu meest verlaten,
mijnen
uitgehold),
25 000, in de 17e eeuw
J
bM
150 000 inw. (Niet te verwarren met San Luis
Potosi(z. a.))
der Pruis. rov.
prov.BrandenPotsdam,
van het reg.-distr.
burg
P.(20 645 K.M2. 1
^b
^
2 859 000 inw.),aan de Havel1P
op de Potsdamer
Werder, een der door de Havel en de Havelmeren gevormde eil., tweede koninkl. residentie,
62 000 inw. In de omgeving: Pauwen-eil. met
landhuis; Russ. kolonie Alexandrowka1 de kon.
paleizen
Sanssouci, Babelsberg,
1
b7 Charlottenhof,1
het Nieuwe Paleis1 het Marmerpaleis;
• oP
den
P
p1
Telegraafberg
h sic. en meteorolog.
a
g het astro-PY
^
Observatorium en het Geodaetisch Instituut.
Nederl. portret-,1 historie-,1
Potter, Paulus,
Po
genre-1 stilleven- en landschapschilder,
20
T geb.
b^p
P
Nov. 1625 te Enkhuizen
1 bgest. 17 Jan. 1654 te
Amsterdam1 ; vooral vee : koeien1 schapen
P enz.
Beroemd : 11De jonge
7 1 11 De zich
J "7ge slier" (1647),
spiegelende
koe" (beide in het Mauritshuis).
An
Potter Louis Joseph
Potter,
^ Antonie de, Belg. jourJ
nalistTgeb.
26 Apr.
g
^g T voerde na
P 1786 te Brugge,
1817 een hevigen
strijd
strij te gen de R.-Kath.
b
en later ook tegen
bT
^
^ de regeering,
J
werd in 1828 wegens
zijn
zijn artikelen te
tege
gen het
^
Van Maanen tot 8 maanden gevangenisstraf 1
veroordeeld,
30 Apr.^
1830 tot 8-jarige
^
P
^
ballingschap
; werd bij het uitbreken der omPJ
wenteling
b te Brussel lid van het Voorloopig
Pg
Bewind
J trok zich 13 Nov. terug,
bg ) st. 22 Juli
1859 te Br ag e.
Potteries, 1Pottebakkeri'en"
1 fabrieksstreek
J
in het N.W. van het Eng. graafsch.
Stafford,,
g
aar
produceert het beroemde Eng.
om P
g . aardewerk,
vat het aan i'J zererts 1 steenkool en ottebakkersP
loom rijke dal van
den mild.-loc der Trent,1
P
)7
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van 11-13 K.M. en
beslaat een uitgestrektheid
b
vormt bijna
één stad met ong.
g 300 000 inw.:
J
Stoke-u on-Trent Newcastle-under-Lyme,
BursStoke-upon-Trent,
Y
lem Fenton enz.
Pottstown,
Y
r Pplaats in den staat Pennsylvanië,
in het 0. der Ver. Staten, ten W. van NewYork, aan de Schu Ylkill 14 000 inw.
,
Pottsville
Pottsville, plaats in den staat Pennsylvanië,
Y
in het N.O. der Ver. Staten, ten W. van NewFP
York^ aan de Schuylkill,
^ 16 000 inw.
Y
Potvisch of Cachelot Ph Beter m-acroce halus zoogdier uit de orde der TV alvisschen
onderorde der Tandwalvisschen, Odontoceti ,
boven zwart,
20 M. lang,
> van onderen witg>
achti
^
P(1/3
3der geheele
g ^ met ,ont^li'Jken kop
lengte),in het voorste gedeelte daarvan groote
hoeveelheden Pe
spermaceti of walschot; leeft in
den Ml. en in den Ind. Oceaan, tusschen 400
dier. De P.
N. en 400 Z.Br. s in scholen; ^ roofdier.
iJ tanden ivoor • in
levert ook spek
en traan, zij
Pe
zijn darm ontstaat de amber(z. a.). Zie de afb.
zij

J Walvisschen.
Zie Poederos./en.
Pouderoyen.
Y
laats in den N.-Am. staat
Poughkeepsie, plaat
aan den Hudson ten N. van de stad
College inrich000 inw.;• Vassar College
New-York,
van ^
hooger onderwijs
ti ^
J voor vrouwen).
Poussin Nicolas Fr. schilder, b. Juni 1594
est.
(Normandin)
te Villers bijJ Les Andelys
Y Normandië
Nov. 1665 te Rome, schepper
van het z. .
PPeg
heroïsche landschap
F>»De herders van Arcadië"
Ad ië.
Frca
Parijs
J . Zie ook op
Povoa de Varzim, havenst. in derov. Minho,
,
in het N. van Portugal,
g ^ ten N. van Oporto,
Po
13 000 inw.; zeebad.
Pozarevac Pos'arewatz, D. Passarowitz),
hoofdst. van het Serv. distr. P.(4157 K.M2.
262 000 inw.),ten 0. van Belgrado, 14 000 inw.
handel; alhier 21 Juli 1718 voor Turkije ongunstig
b vredestraktaat met Venetië en keizer

Karel VI.

Pozzuoli(Puzzuoli), het Puteoli der Ouden,
stad in de It.rov.
Pe aan den W.-voet
P Napels,
van de Solfatara en aan de baai van P. van
de Golf van Napels,
Pe > 28 000 inw. • Rom. ruïnen >
minerale baden; in de nabijheid
de eerst in
J
1538 ontstane Monte Nuovo. P. was in de
Oudheid de belangrijkste It. handelsstad.
Praag, Czechn. Praha, hoofdst. van Bohemen,
aan beide oevers der Moldau, 8 bruggen; kruisiJ
punt der Boh. spoorlijnen,
P
^7 spoorwegstations,
P
228 000 inw. (w.o. 19 000 D. sprekende),been 4 voorsteden; zetel
staat uit 7 stadswijken
van den stadhouder en den vorst-aartsbisschop.
P
Op
Jn (z. a.) de Goth. dom St. Veit
P het Hradsji
14e eeuw); de Goth. St. Geor gskerk (12e
eeuw) ; de koninkl. burcht (door Karel IV beTalrijk
bgonnen^ door Maria Theresia voltooid). Talrijke
de»Kleinpaleizen, inz. opP het Hrads'in
J en opP
seite" • Karl-Ferdinands-universiteit(in 1348
gesticht, in 1882 gescheiden in een D. en een
Boh. afd., meer dan 4000 studenten) ; Academie
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van Wetenschappen,
PPe ^ D.-Boh. techn. hoogeschool.
^
Hoofdzetel van de industrie en van den handel
— was de residentie de
Bohemen.P
oh.
der .Boh.
koningen.
OPBerg
p den nabijgelegen Witten Ber
^
8 Nov. 1620 overwinning
g der keizerl. troepen
P
o
P Frederik V van de Palts; 30 Mei 1635
vrede tusschen den keizer en Keur-Saksen ; 6 Mei
^ van Frede1757 bij
^ overwinning
J den Ziskaberg
rik den Groote op prins Karel van LotharinJen
8 Juli 1866 werd P. door de Pruisen bezet; 23
Aug.
Oostenrijk
^ d.a.v. vred etusschen Pruisen en Oostenrijk.
of Norbertijnen, monnikenorde van den H. Norbertus, in 1120 opP een,
naar de overlevering luidt, door den hemel
aangeduide weide(Pratum monstratum — Prémontré in het dep.
P Aisne , tusschen Reims en
Laon) gesticht,
reels
• inz. in
^ met strenge
^
g
g
Polen, Oostenrijk
Oostenrijk en België
^ noggbestaand • witte
dracht, vandaar ook Witte Kanunniken.
Praeraffaëlieten,
^ P Eng.
^ schilders (na
^ groep
1850 die de It. kunst van vóór Raffaël als hun
voorbeeld beschouwden; eenvoud en innerlijkJ
held zijn
hoofdeigenschappen hunner kunst • zij
Jkunst;
bewerken vaak motieven van mystieken
inhoud.
Y
a
Hoofdverteg enw.: Rossetti, Millais, Hunt,
> Mdox Brown, Burne-Jones.
Praetor (Lat.),de in het oude Rome onmiddelliJk op
magistraat,
^
^
^ belast
P de Consuls volgende
zijnbetrekking^ heette p rae met de rechtspraak; zin
tuur. Later werd een P.ere
rinus voor de
p q
g
vreemdelinen
aan den P. urbanus voor de burvreemdelinge
toegevoeg
het
g
g
^
^^ uit wier verordeningen
raetorische recht ontstond. Met het getal der
vasterechtshoven
werd het getal
der P. ver^
g
meerderd; onder Caesar waren er 10, later 14
op
en 16; keizer Claudius stelde hetetal
^
P 18
vast; de P. hadden ten teeken hunner ambts6.
macht ook lictoren, in derov.
P

der Rom. keizers,,
Praetorianen, de lijfwacht
naar het voorbeeld der p raetorische cohorte
cohors praetoria), die ten tijde der republiek
P
als lijfwacht
van den veldheer dienst gedaan_
g
J
had, ggevormd;
^ stond onder den
^ ae f ectusp raetorio. Diocletianus verminderde hun aantal en
beteekenis; Constantij
Constantijn de Groote schafte ze af.
P. grooten invloed,,
na Tiberius kregen de
g
verhieven naar willekeur keizers op
P den troon
en zetten ze weer af • in 193 n. Chr. verkochten
zij
waardigheid
gheid bij Jopbod.
P
J zelfs de keizerl. waardi
Pragmatieke
Sanctie, onaantastbare staats9
grondwet, bestemd om ten eeuwi en dage in
Bel
Belangrijk
rijk zijn de Fr. P. S. van
stand te
J
1438 en de D. van 1439, die deauseli'ke
P
J macht
bePerkten r• verder de Oostenr. van 1713 (6 Dec.
1724 afgekondigd),waardoor Karel VI de erfzijn
opvolgingook
tot z ijn vrouwelijkenakomelin-

g en uitstrekte. — Voor ons land was belangrijk
de P. S. van Karel V, die in 1549 door de
Staten werdekeurd.
Zij stelde voor eeuwig
^
J
de erfelijkheid
der souvereiniteit in de mannel.
J

en vrouwel. linie des Keizers in alle Ned.
gewesten vast.

J

^

P
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Prairial („weidemaand"),de 9de maand van
den Fr. re Publ. kalender (20 Mei tot 18 Juni).
Prairie(Fr. „weide"),naam, door de Fr.
kolonistenegeven
aan de rooie
grootboomlooze
g a
in het Mississippi-gebied
(N.-Am.),,
PP g
die zich op
tegen
het
g
g
F 1000-1500 M. hoogte
Rotsgebergte uitstrekken.
Prairiehoen,
ohoen (Tetrao cupido),
^ Cupidohoen
woudhoen, van boven zwart, bleekrood en wit,
van onder bleekbruin en wit,
^ dwars gestreept;
g
P)
zijde van den hals bevindt zich een
aan beide zijden
naakte
) door langere
g ere veeren over dektelek;
)leeft in de vlakten van N.-Amerika;)
zijn
^
J vleesch is gezocht.
Prairiehond C nom2 8 ludovicianus tot de
eekhoorntjes behoorend knaagdier,
eekhoorntjes
da
^ licht,) roodachtig
a bruin,) van onder vuilwit,) heeft een blaffende stem; in de N.-Am.rairiën
soms in
P
mijlenlange heuvels (prairiedorpen)
gezamenlijk
1^
p
g
J
levend.
Prairiewolf. Zie Kuilwolf.
Florence,
Prato,
a stad in de It.prov.
P
) ten
N.W. van de stad Florence, 51 000 inw.; dom
(12e eeuw
) in de 14e eeuw door Giov. Pisano
verbouwd);
beschuitbakkerij
) textiel-industrie;) beschuitbakkerij.
au Romaansch Val Partenz,
9^
, dal in
het Zwits. hooggeb., kanton Graubunderland,
,
tusschen den Rhaeticon en de Plessur-Alpen,
Pe)
door de Landquart P
besproeid,
^ 40 K.M. lang,
g)
ong.
g 30 000 inw.; veel natuurschoon.
Praxiteles Gr. beeldhouwer, naast Scopes
hoofdvertegenwoordiger der latere Attische
school, werkzaam te Athene 365-335 v. Chr.,
voorti effelï kste
werken : Hermes met den jeu
g-^)
J g
dien
Dionysus"
(aan de uiteinden beschadigd
g
Y
g
orig
origineel
in 1877 te Olympia opgegraven),
AFo^Sauroctonos",
„Apollo
A hrodite van Cnidus"
))
)^ P
(dit laatste werk is slechts in afb. bewaard
gebleven)..
Prean9 er-Re
9 entscha
pp en resid. in het Z.W.
van Java, 20 500 K.M2. 2 696 767 inw. w.o.
5231 Europ.
P en 9396 Chineezen;) de bodem bestaat in het N. en 0. voor hetrootste
deel
g
uit vulkanischeesteenten
(vulkanen tot 3000
g
M. hoog,
de vulkanen de
g )totaal 39 • tusschen
)
hoogvlakten
van Bandoeng,
en oeme
Sg
g^
dang.
g Aan de kust een vlakke strook zand,) met
duinvorming
g hier en daar. De ggrootste riv.) Tji
J
Taroem en Tji
J Manoek,^ stroomen naar de Javazee. Weinig
^ delfstoffen; landbouw-produkten:
rijst,
mais, kina, koffie, thee, cacao. Voorn.
J
plaatsen:
de hoofdP1. Bandoeng,
T'P
g)
J ian
d'oer, Soekaboemi, Soemedan Garoet, Tasikmala'a
en Tjibatoe.
De
J) Sindanglaja,
g J) Tjimahi
J
J
0.-I. Compagnie
verwierf de P. R.gedeeltelijk
ag
g
J
in 1677
geheel in 1705.
,g
Prebende of ^ ove. Zie op
PKapittel.
p
g inz.
Predestinatie Lat. 7 voorbeschikkin a)
het, zonder rekening
godsg te houden met het g
dienstig-zedelijke
handelen van het individu,,
J
van eeuwigheid
af aan vaststaande raadsbesluit
g
+Gods
) uit de zondige menschenmassa een aantal

uit te kiezen om zalig
g te worden uitverkorenen en de overigen aan de(door den zondeval
verdiende) verdoemenisri
geven(reprore
p PJ s teg
batie . De strenge P. is door de R.-Kath. Kerk
herhaaldelijk
veroordeeld en door het semiJ
ianisme verdrongen; ook door de Luth.
Pel^
Hervormers is zij
J spoedig
P ^ weer opgegeven,
slechts de Gereform. Kerk hield eraan vast,
waarbij
J men onderscheidt tusschen de infralasariërs welke de P. eerst na Adams val doen
intreden in f,
ra beneden), en de su ala sariër8
die ze vóór dien tijd laten intreden(supra,
^ ^
boven). De Synode
van Dordt verwierp
Y
P de
strengere
suP
ralaPsarische denkwijze.
^
Pre el hoofdriv. van 0.-Pruisen, wordt bij
Insterbur
era
Angerapp
276
g bevaarbaar,
) met de An
K.M. lang,
9 K.M. beneden Koningsg)
^s
beren
in het Frische Haff uit;
uit; stroomgebied
^
g
15 030 K.M2.
in het Pruis. reg.-distr.
Prenzlau,
reg.-distr. Potsdam) aan de Mecker) 21000 inw.
Prerau, stad in Moravië, aan de Betschwa,
Z.O. van Olmiitz 20 000 inw. •) belangrijke lakenweverij.
J
Presbyter
(Gr. de oudere"),)
de oudste
Y
Chr. Kerk de voorgangers dergemeente, die
sinds de 2de eeuw den bisschop
F aan het hoofd
van hun college
hadden.
g (presbyterium)
p
Y
Presbyterianen,
Gr.-Brittannië
Y
^ k erk.partij
P J' in Gr.-Br
en N.-Amerika,
) die,
) in tegenstelling
a
g met het
bisschoppelijke bestuur der Eng.
^ Anglicaansche
Kerk,^ volgens de beginselen
van Calvijn
jn g eor ^
g
vluchg aniseerd is; ontstond door wedergekeerde
^
telingen,
telin
en die in Calvinistische landen^
geweest
waren ) in 1559 als tegenstandster der katholiseerende uniformiteitsacte )• zijj werden als Nonconformisten en Puriteinen herhaaldelijk
J vervolgd;
g;
vanaf 1567 vereen'
den zij zich tot een bijzonder
bijzonde
^gJ
e
gereform.
gemeente;
vanaf
1572
als
)
g g
g
Presbyteriaansch
Kerkgenootschap
Y
P g econstitug
eerd en snel verbreid onder den door de Stuarts
uitgeoefenden absolutistischen druk, werden de P.
de ziel der kerkel. enlit.
oppositie en der
PoPP
onder Cromwell overwinnende Eng. revolutie;
)
sinds Karel II opnieuw
vervolgd,
g^ werden zij
P
J in
1689 door de Acte van Tolerantie van Willem
111 erkend; vergeleken
vergeleken bi'
bij de heerschende kerk
in Schotland, in Engeland
weinig
talrijk(ong.
g
g talrijk
g
500emeenten
in
) N.-Amerika in vele vertakg
kingen
gesplitst
Con9re
9'ationalisten) Zuivere
a
g P
P., enz.).
Prescott, William Ridd in Am.eschiedschrijver,
geb. 4 Mei 1796 te Salem Massag
)
chusetts gest. 28 Jan. 1859 te Boston; schreef
werken over de regeeringen van Karel V van
Philips 11 en van Ferdinand en Isabella(de
Aartshertogen),verder g
over de verovering van
Mexico, enz.
. kleine versterkingen,
inz. de
Presidios S P)
g )nz
deP
ortatie Plaatsen op
vijf S .P
F de N.-kust van
Marokko: Ceuta(tot derov. Cadix behoorend),
,
Velez de la Gomera3 Alhucemas) Meliila en de
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Islas Chafarinas Zafarina-eil. te zamen 213
K.M2. met ong.
g 57 000 inw.
van het
Pressbur
y,
9, Hong.
^ Pozsony,
Hong.
g comitaat P.(4369 K.M2.> 389 000 inw. >
o den
koninkl. vrijstad
op 1. oever van den Donau
ten 0. van Weenen, 78 000 inw.; domkerk (1845
—67 vernieuwd),oud slot (sinds 1811 ruine),
vroeger
g van Hongarije;
a residentie der koningen
bloeiende industrie; 1541-1784 hoofd- en kroninssstad van Hongarije.26 Dec. 1805 Vrede
Frankrijk
Oostenrijk en Frankrijk.
van P. tusschen Oostenrijk
Lancaster, in
, stad iu het raafsch.
g
het N.W. van Engeland,
^ ten N. van Liverpool
P
g
aan de Ribble en het Lancasterkanaal, 117 000
inw.> • katoen- en linnen-industrie, ijzeren
J
messin
P het
Jbij P. op
gs ieteri
>
J> machinebouw;
Ribbleton Moor 17-19 Aug. 1648 overwinning
g
van Cromwell op
P de Royalisten.
Y
Lancaster,
Prestwich
Prestwich, s tad in het graafscch.
g
in het N.W. van Engeland, 17 000 inw.; katoenspinnerij.
J
P
. iemand,^ die opPg
grond
Pretendent, in het
van erfoPvo in Brecht
of andere deugdelijke
s
gronden aanspraak
maakt op
^ in het
P een troon;
P
g
bijnaamvan Jacobus Eduard,
bijnaam
bijzonder
,g est. in
1766 en Karel Eduard, st. in 1788, zoon en
kleinzoon van Jacobus II van Engeland.
Transvaal van
Pretoria,, hoofdst. van de prov.
P
de Unie van Z.-Afrika en van de voorm. Z.Afrik. Republiek,
der
g
P
^ zetel van den gouverneur,
ministers en der hooge
g bestuurscolle ages(terwijl
het Parlement te Kaapstad
is^ o
op
g
ggevestigd
P
1356 M. boven de zeeele
g sen tusschen de Mas ^ door Poor ^ alies- en de Witwatersrandbergen,
ween
Port Elisabeth
P
g verbonden met Kaapstad,
en Louren^o Marquez,
q > 49 000 inw.> waarvan 11/2
blanken. — De stad P. isesticht
opP2 boerens
laatsen behoorend aan den laterenPres. M.
plaatsen,
W. Pretorius, die ze in 1855 afstond aan het
gouvernement der repuk.
gouvernement
P
Pretorius, Andries Wilhelmus Jacobus Boerenaanvoerder in Transvaal, was veldkornet in
het distr. Graaf-Renet
Graaf-Reynet,versloegsop
PZondagg 16
Dec. Din 9 aansda 9 1838 den Zoeloehoof dman,
van dat ]jaar Pieter
Din9 aan die in het begin
g
zijne
Retie
f en de zijnen
had, werd
daarop
e commandantgene/ aal, nam in
naam van den Volksraad der Z.-Afrik.
Maatschi'.
J het land
tusschen Toegela en
Zwart-riv. in bezit,
sloot met de Enselschen 17 Jan. 1852
het Tractaat van
Zandrivier (zie Z.Af r. Republiek)
en
p
stierf in Juli 1853.
— Zij n zoon was
Martinus Wessel P. , 1121. M. W. Pretorius.
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geb. in 1818, werd in Mrt. 1853 commandantgeneraal,
g
^ was van 1857-71 de eerste P resi dent der Z.-Afr. Republiek,
van 1860-64 tevens
P
van den Oranje-Vrijstaat
van 1877-81 de ziel
J
J
van het verzet tegen
de En
g . inlijving;
Eng.
est.
^
J s^ gest
Mei 1901.
Prevorst, gehucht in het Wiirttemb. Neckardistr.> 300 inw. >g
geboortePpl. der door Justinus
Kerner als Zieneres van P. bekende somnambule Frederike
Raugeb. Wanner,
Raul',
geb. 1801 •
^ s
s est. 5 Aug.
g 1823.
Marcel, Fr. romanschr.,^s
Prévost Eugène
Prévost,
geb.
9
1 Mei 1862 te Parijs,
in 1910
J> woont ald. werd
>
lid der Académie fran wise
zijn talrijke
talrijk
^
^ • van zijn
is de meest bekende Les
» demi-vierges"
s
1894 .
Priamus, de laatste konin g van Troje, zoon
van Laomedon
gemaal van Hecabe vader van
,s
Hector(wiens lijk
J hij
J van Achilles terugkreeg)
s
a
en van Paris in het geheel van 19 zonen;
bij
Troje door Neo^tolemus
J de inneming
s van Troje
verslagen.
s
Pria p us , de Gr. g
god der teelkrachtenvruchtbaarheid^ tuin- en veldgod,
y
s ^ zoon van Dionysus
en Aphrodite
of ook wel van Hermes • hij
J wordt
^
als eenebaarde
man voorgesteld; ruwe houten
g
afbeeldingen
van hem werden bijJ de Romeinen
s
als vogelverschrikkers
in de tuinen geplaatst.
s
^P
Zijn dienst was uit Kl.-Azië naar Griekenland
Zijn
later naar Italië overgebracht.
s
Pribram
, stad in het midd. van Bohemen,
ten 0. van Pilsen, 13 000 inw.; zilver- en loodmijnen.
Boven de stad ligt
eilige Berg
s de
9
576 M. met klooster en kerk, de beroemdste
bedevaartsPlaats van Bohemen.
Priego
9 de Cordoba,, stad in de prov. Cordova,
,
in het Z. van S P
anJ^
e ten N.W. van Grenada
17 000 inw.
Prieska,
, div. in het N. der Z.-Afr. prov.
P
Kaapde Goede Hoop,
Kaa
P^ lang den Z.-oever der
salpetereter- en asbest]je-riv.^ • schapenteelt; sal
> 5600 inw. — De
sen • 13 711 K.M2.,
den 1. oever ]
der Oranje-riv.
hoofdst. P.,
, op
P
,
ten N.W. van De Aar, heeft 1300 inw. (ruim
de helft blanken).
h Eng.
Priestley,
2^,
Y,
^ godgeleerde,
g s
^wijsgeer,
J^
schei- en natuurkundese i geb.
13 Mrt. 1733 te
s
Fieldhead bij
bijJ
J Leeds,^ werd in 1780 predikant
P
een dissenters-gemeente
te Birmingham,
est.
^ gest.
s
^
Febr. 1804 te NorthumberlandY
Penns lvanië ontdekte in 1774 de zuurstof, in 1775 het
gasvormig
^ zwaveligg zuur, in 1776 het stikstofg
og Yduul^ in 1799 het koolos
d.
kooloxyd
, Vincent uitvinder van de nieuwere
koudwater
s eneesmethode
,sgeb. 5 Oct. 1799 te
Grfenber s (Oostenr. Silezië),, grondbezitter
g
ald.^g
• est. 28 Nov. 1851; richtte in 1826 een
koudwater-inrichting
o die zulke s
goede
oe resulg e^
taten had, dat ze door den staat werd erkend
in 1830.
Priesznitz-omslag, een door Priesznitz uitgevonden manier om vochtige
warmte toe te
^
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passen
bijJg
ongesteldheden: in koud water eA
doopte
en goed
uitgewrongen doeken daarna
P
g
meermalen dubbelgevouwen,
^
^ worden op
P het
zieke lichaamsdeel gelegd, met dikke wollen
blijve er verscheidene
doeken stevig
g bedekt en blijven
achtereen op
liggen
g ^ , waarbijJ de koude
A
spoedig
P g in vochtige
g warmte overgaat.
g
Prim Juan, graaf van Reus, markies de los
generaal en staatsman,^ geb.
Castille'os
S .g
7
g
P
6 Dec. 1814 te Reus Catalonië progressist,
(in
werkte mede aan den val van Esparteros
p
1843 werd daarnaouv.-generaal
van Portog
rico onderscheidde zich in 1860 in Marokko en
in 1862 in Mexico;
^ggaf in 1866 het sein tot
den opstand,
> moest vluchten, keerde terug
^ naar
P
Madrid, werd in 1868 min. van oorlogn
g, 1869
min.-president,
werkte voor de trooncandidatuur
P
van Leopold van H oh enzollern daarna van
30 Dec. 1870 tenAmadeus van Italië,gest.
g
g op
aanslag
A 27 Dec. 1870.
g evolg e van een aansla
Primaat, hoo g ste plaats, voorrang • ins. de
zij
voorrang
^ van den bisschop
A van Rome in zijn
1P
van de
eigenschap
g eestelijk opperhoofd
^
A als geestelijk
Kath. Christenheid. Het is ook een eeretitel
de voornaamste bisvoor den aartsbisschop,
P
schopan
een natie is, en
^ als zoodaniggvoorz.
P
is op
P Primas.
F een nat. concilie. Zie verder op
Primas(Lat. de eerste"),in de oude Kerk
de metropoliet van een
hoofdzetel,
hoo .stelv
over an
andere
e e
metropolieten
^gesteld, sinds de lie eeuw titel
P
der aanzienlijkste
aartsbisschoppen
van ieder
PP
J
land (titel der aartsbisschoppen
^
PP van Tarragona,
Toledo Bahia, Rouaan, Mechelen, Venetië,
Praag, Armah Gran, Gnesen-Posen, Salzburg,
Warschau en Pisa ; alleen die van Gran oefent
als P. nogg rechten uit). BijJ de oprichting
^ van
P
den Rijnbond (1806)
werd Karl von Dalberg
9
(z. a.) tot vorst-P. van Duitschland verheven.
In de An ^lik. Kerk voert de aartsbisschop
P van
Canterbury
Y den titel van P. van het rijk,
1^ die
van York den titel van P. van Engeland.
g
Primaten, meerv. van primas(z. a..) — P.
Primates , volgens Linnaeus de eerste orde der
Zoogdieren:
de tweehandigen
mensch^aap,
9
P^
^
aaPen vleermuis),ook wel alleen maar voor
menschen en apen
gebruikt.
A ^
Primo enituur, eerstgeboorterecht, het voorrecht van den eerstgeborene
(primogenitus)
b i'J
p
9
g
de erfoP
vol
waarbij de
gin^,
J oudste van de oudste
linie opvolgt; voor het eerst in 1356 door de
Gouden Bul van keizer Karel IV voor de keurvorstendommen vastgesteld,
^ nadien in bijnaalle
g
Europ.
P monarchieën ingevoerd.
g
nabij Breda,
Prinsenha
a bg em. in N.-Brabant,^ nabij
g e
11 734 inw.,, omvat de dorpen P. en Beek en
een aantal buurten enehuchten;
station van
g
den spoorweg
P
g en van de stoomtram Breda—
Roozendaal.
Prince s Lat. de eerste", de voorste"),
in het oude Rome een eer- of ambtstitelJ
bijv.
P. senatus, de eerste der senatoren, die het eerst
stemde, enz.),sedert Octavianus titel der Rom.

keizers; in den Frankischent id naam voor alle
geestelijke
en wereldlijke
heeren in den feog
J
J
dalen staat voor een afzonderli'ken
stand: vorst.
J
in
Princeton,
^ stad in den staat New-Jersey
Y
het N.O. der Ver. Staten, >3900 inw. • belangrijke
universiteit.
polder in Z.-Holland
Prins-Alexander
p older
,P
ten N. van Rotterdam gelegen, 2730 H.A. veen^ van 1866-72 drooggemalen.
A ólder,
^g
Prince-Edward-Island
Prins-Eduard-eiland
eil. in de St.-Laurentsbaai en eenrov.
van
P
Canada; 5600 K.M 2. 94 000 inw. ; hoofdst. Charlottetown. — P. in 1497 ontdekt door Cabot,
was tot 1763 Fr.
Prinsen-eiland, Ilha do Principe, Isola del
Principe, Port. eil. aan de kust van Guinea,
in de baai van Biafra, 114 K.M 2. 4300 inw.
hoofdst. Sao Antonio. — P. werd in 1598 door
de Nederlanders bezet.
Prinsen-eilanden. Zie Demonesi.
Prinsterer, Groen van. Zie Groen van Prirtsterer.
Prins van Asturië, sedert 1388 titel van den
kroonprins
van Spanje.
P
PJ
Prins van Wales, sedert 1301 titel, eerst van
den kroonprins
van Engeland,
nu van dien van
g
P
Groot-Brittannië en Ierland.
Prior(Lat. de
» éerste" benamingg van den
kloosteroverste in een huis, behoorende tot de
Benedikti
nen Dominikaorde der Augustijnen,
J
nen Karmelieten, Karthuizers of Servieten. In
meerdere vrouwenkloosters wordt de overste
Priorin g enoemd.
(Russ. Pripjat,
Pripet
yp iec^ r.
p7 ^ Poolsch Pzr
p
zijriv.
van den DnJP^
e r ontspringt in het Russ.
J
a stroomt door de wouden en
g ouvern. WolhYnië
moerassen van Pol'ess
á^ e(P.-moerassen) en
mondt uit na een looPvan 810 K.M.; bevaarbaar vanaf Pinsk ; door kanalen verbonden met
de Nemen
Njeme en den Weichsel.
stichter eener gnostisch-Manichaeïstische, ascetische sects(Priscillianisten),
S an'e
die in Spanj
J verbreid was van de 4e tot de
6e eeuw; werd in 380 door een sYnode te Saragossa in den ban gedaan en in 385 te Trier
onthoofd.
Prisma (Gr.),in de meetkunde een lichaam, begrensd
door twee vlakke, rechtlijnige,
J g,
evenwijdige
J ^ ^gelijk en ^eliJ'kvormi ge eindvlakken en door zooveelarallelo
P
^rammen als elk
heeft. Den ineindvlak zijden
J
houd van een P. vindt men
door deetallen,
welke de op^
P ervlakte van het eindvlak en
de hoogte voorstellen, met elvermeni
vuldi
kaar
te ^
gen. — In
1122. Prisma
de optiek
worden P. met drie
P
(driehoekig).
zïJ vlakken en van doorschig
J'
nende stoffen veel toegepast.
Buskruit.
Zie
op
Prismatisch buskruit.
A
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naam van den Eng.
En
Privy
g staats^
t Council,
raad. Zie op
e Gr.-Brittannië en Ierland Staatsre9
elin
9 en bestuur).
Probabilisme (nieuw-Lat.),waarschjnlikJJ
heidsleer,
> denkmethode die zich bij
J de beantwoordin
^vrage
van wetenschappelijkevragen met
of kleinere waarschijnlijkheid
waarschijnlijkhei te•
g
stelt; in de Kath. moraal de stelling dat
•
men in twijfelachti
twijfelachtige
ge gevalle
gevallen (of een ver•
^al dan niet bestaat) besluiten mag,
g,
dat die verplichting
P
^ niet aanwezi ^g is, wanneer
kan aanvoeren.
men hiervoor degelijke
gron
^ den
J g
Probolinggo,
Probolin 0 afd. van de resid. Pasoeroean
op
P en
P 0.-Java, 246 438 inw.> w.o. 715 Europ.
2620 Chineezen. — De hoofdP I. P. aan Straat
Madoera,
> 14 564 inw. w.o. 588 Europ.
P en 2592
Chineezen^ • spoorwegverbindingmet Pasoeroean
Pasirian en D'ember;
kweekschool voor inl.
J
onderwi'zers
, ^a
P1.-school voor lid.. ambtenaren.
J
Probstheida, voorm. dorP in den Saks. kreits
Leipzig,sindsP^
1910 tot Leipzig behoorend; middel puntg
van den slag
bij Leipzig,18 Oct. 1813;
J
in de nabijheid
Volkerenslag^
- edenkteeken (zie
J
bi' Leipzig), Napoleonstein en Monarchenafb. bij
heuvel.
Probus
y Marcus Aurelius Rom. keizer (276
282 ,g
geb. 19 Aug.
Aug 232 te Sirmium Pannonië
de legioenen
tot keizer uitgeroepen, be•
^
binnendringend
schermde het rijk
J tegen
^ de binnendringende
in 282 bijJeen opstand
om het leven
P
gebracht.
g
Procida, in de Oudheid Proch ta eil. in de
Golf van Napels, door het Canale di P. van
den Mon te di P. bgescheiden,7 behoort tot de prov.
P
Naels met Vivare en Monte di P. 4,2 K.M.2,
14 000 inw.; hoofdp I. P. (Sancio Cattolico).
Proconsuls en prop raetors
^
^ Pplaatsvervangers
der consuls enraetors
in het oude Rome
P
voorin. consuls, die als stadhouders derovinP
eies bestuurden. In den tijd
J der keizers voerden
de stadhouders der senatorischerovincies
den
P
titel vanroconsul
die
van de keizerlijke
P ro J
e
^
vincies (d. w. z. die, waar oorlogg^
gevoerd werd)
den titel vanro
raetor.
PP
Procopius, Andreas, de Groote of Kale Hole
of hlasus , leider der Hussieten van de uiterste
richting
b 7 na den dood van Ziska(1424) aanvoerder der Taborieten, verwoestte na de overbi' Aussig
winningen bij
g (1426) en Tachau (1427)
Prolcupek P. de Kleine)
met denriester
P
Midd.-Duitschland Hongarije
g J en Moravië; beiden vielen in den strijdtegen
te gen de Calixtijne
Jn
z. a.) 30 Mei 1434 bijJ Li pan.
P
ProcO ius Byzant. eschiedschr. in de 6e
eeuw n. Chr., uit Caesarea(Palestina),die Belien ó. a.
zijn veldtochten vergezelde
sarius op
P al zijn
^
de belangrijke
geschiedenis
van de oorlogen
g J
^
^
van Justianus met de Perzen, de Vandalen en
esteld.
de Gothen heeft oPg
van
Procrustes(Gr. de
» rekker"), bijnaa
roover Damastes of Polypemoe, in Attica,
•
legde; staken hun
die reizigers
reizigersop
P een bed le
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ledematen er overheen, dan werden die afgehakt de te korten werden tot den dood toe
uitgerekt.
Ten slotte werd hij
hij vermoord door
^
Theseus.
Proet. Zie Pruth.
Profeten (Gr.; Hebr. nebiim, ziener, verkondiger
der toekomst, bi'J het Hebr. volk de
^
geestdriftvolle verkondigers van Gods wil (in
den Bijbel 4 roote" en 12 kleine P."); ten
tijde
van Samuel treden zij
op in gilden
of
J
J A
g
scholenP.-scholen"
en zijn de onderwijzende,
zijn
.l i
waarschuwende en straffende raadslieden van
het volk Eliza . Van hooge
g beteekenis werd
het P.-dom vanaf de 8e eeuw, toen het tegenover de invloeden der Ass r.-Bab
1. beschaving
Y
g
en godsdienst Jahwe als den beheerscher van
deansche
wereld erkende en verkondigde
^
g dat
het volk onvoorwaardelijk
was aan de
J verplicht
P
reli
religieus-zedelijke
wet vast te houden, welker
^
J
overtreding de rechtvaardige
God bestraft met ondergang
g g
en welker nakoming
hij be^ hij
loont met heerlijkheid
MesJ
siaansch rijk).
J
Pro9vaat (Gr.) heet in tegen stelling tot orthognaat
z. a.) die vorm van de tandi J de snijplaatsing,
p
b^ waarbij
J
tanden schuin tege
teen
g elkanstaan en naar buiten 1123. Prognate
g
schedel.
uitsteken.
Proletariër(Lat.), in het
oude Rome de burgers die naar den census van
vermoge beServius Tullius g een voldoende vermogen
om in de belasting aangeslagen te worden; nu de onvermogenden, de klasse der enen
welke door loonarbeid in hun onderhoud moeten
voorzien.
Eng.-Ind
Prome,^ s tad in de div. Pegoe
g in de Eng.-Ind.
Birma, aan de Irawadi, >27 000 inw.
P
Prometheus, zoon van Iapetus en Clymene,
broeder van Atlas en Epimetheus
, vader van

1124. Atlas en Prometheus
naar een antieke voorstelling).
Deucalion en Hellen, ontroofde aan Zeus het
deswe
vuur voor de menschen werd
g e aan een
rots vastgesmeed, waar een arend hem de steeds
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era
aan roeiende lever uitpikte,
totdat Hweer aangroeiende
P
cles hem bevrijdde.
bevrijdde Later schreef men aan hem
schepping
PP g van den mensch toe. Zie ook oop
Pandora.
ing tot
Propaganda Lat. ^inrichting,
g^ vereeniging
kerkelijk leerverbreiding
en kerkelijke
P
g van politieke
Gregorius XV in 1622
stellingen;; inz. de door Gregoriu
Romeestichte
Kath. missievereeniging
g g tot
g
geloof Conqregatlo de ?^ ro verbreiding
g van het geloof
p a9anda fide .
Propontis
^^Zee voor den Pontus") heette in
p
de Oudheid de Zee van Marmora (z. a.).
Gr. voorhallen, inz. depoortPropylaeën
P
pY
gang
hallen aan den in b
b der Gr. tempelhoven;
beroemd zij
zijn de P. te Athene (437-432 v. Chr.),
den toean
vormden tot de Acropolis.
toegang
P
Proserp ina. Zie Persephone.
^
Prots9 oras
: Gr. soPhist uit Abdera in de
5e eeuw v. Chr.; als atheïst uit Athene verbansche
nen en op
zijn vlucht bijJ een schipbreuk
P bk ver fzijn
dronken • zijn voorn. stelling was : De mensch
is de maatstaf voor alle dingen".
Protestantisme, verzamelnaam van de verschillende kerkgenootschappen, ontstaan
ten
ge
volge
g der 16e eeuw,^ ter
b van de Hervorming
onderscheiding
van de R.-Katte. en de Gr.g
Kath. Kerk. De aanhangers
van het P. heeten
g
Protestanten. Deeschiedkundi
ge oorsprong
P a
g
van dezen naam is delechti
e protestatie,
die
P
g
P
de Evangelische
stenden op
P den tweeden Rijksg
dagte Spiers,
19
g
P 1529, ^indienden tegen
^ Apr.
P
het besluit der meerderheid, dat alle kerkelijke
J
hervormingen
g verbood.
r P
de Gr. myth.
Proteus,
Proteus volgens
g
Y een grijzeprogJ
f etische zeegod,
die voor Poseidon de robben
g
weidde 's middas
g onder de koele rotsen kwam
uitrusten en de toekomst voorspelde
aan wie
P
hem in zijn
zijn slaapP kwamen verrassen. Hij
J veranderde zich dan in allerlei monsterachtige
g
b
gestalten,
met zijn eigen geg
^ maar eindigde
g
daante weer aan te nemen en de gevraagde
^
a
voorspellingen te geven
even.
Protoplasma
lasma Gr.^zytoplasma, aarcode, weeke
zelfstandigheid, bestaande uit koolree zelfstandigheid,
stof, zuurstof. stikstof, waterstof en zwavel,
derondsubstantie
van plantaardige
J
P
g en dierlijke
g
cellen.
roto Protozoën oerdieren of voordieren
trapPvan
zog >dieren die opP den allerlaagsten
g
ontwikkeling
g staan, bestaan slechts uit één cel
met een of meer kernen, ^meestal microscopisch
P
klein ^P
• planten zich geslachtloos
voort door deeg
lire
of conjugatie, leven
P
g^ knopvorming,s oren
in het water of opPvochtige
g plaatsen;
P
1 4 klassen:
infusiediertjes,
en
J
P
J^ sporediertjes,
J^ zweepdiertjes
P
wortelootjes.
P J
Proudhon, Pierre-Joseph, Fr. socialist, de
e'^enli'ke
grondlegger
van de theorie van het
relt
g
J
anarchismeeb.
gest.
^ rg
g 15 Juli 1809 te Besan .on
19 Jan. 1865 te PassY^verkondegde in zijn
Jj verhandeling
q la ro
P riété
P ?" (1840)
b : Qu'est-ce que
is diefstal"; hoofdJ^ o. a. de stelling:„Eigendom
re » bg

werk : Système de conti adietions économiques"
q
(1846).

Proven aalsche taal
en letterkunde. Het ProvenS caalsch(langue
9 d'oc
in tegenstelling met de
ook Lian ue d'oul
lg
mouse'
J nsche of Romaansche taal, omvat Z.Frankrijk
met
.
J^• de grens
g
het Fransch lit
g aan den
mond der Gironde enaat
g
door de dep.
P Gironde,
Dordo ne Haute-Vienne,
>
1125. Proudhon.
Creuse, Allier, Loire,
Rhone Isère tot SavoY e. Het is de letterkundighet vroegst
Romaansche taal; de
g gevormde
g
oudste taalmonumenten dateeren uit de 10e
eeuw • bloeitijd
van haar letterkunde van het
J
einde der lie tot de 13e eeuw (zie Troubadours). Daarna door vermenging
g a met het N.geworden,
is
Fransch tot volksdialect (patois)
p
g
het nu opnieuw
tot letterkundige
g beteekenis
P
g ekomen (zie Félibre .
in Z.-O.-Frankrijk
voorin. prov.
Provence,
^
P
J,
22 000 K.M 2 . vormt nu de dep. Basses-Alpes,
P,
Var en Bouches-du-Rhone doorsneden door uitvan de Alpen
door de
loopers
P
P en besproeid
P
Rhone
a de Durance en de Var • in het N.
weinig
P
^ in het Z. bijJ mild klimaat
g opleverend,
buitengewoon vruchtbaar. De bewoners, Proonderscheiden zich door een eigen
ven alen
a
^
taal en literatuur (zie Prov. taal en letterkunde). — De P. was vanaf 122 v. Chr. een

(Provincia
Gallia) in Transalpijnsch
Rom.rov.
(
PJ
P
h
W.aa het
Gallië, kwam omstr. 470 n. Chr.aan
Gothische in 510 aan het 0.-Gothische in 536
aan het Frankische, in 879 aan het NieuwAnjo
Bourgondische
rijk,
J, in 1246 aan Karel van Anjou
g
in 1481 aan de Fr. kroon.
Providence, afwisselend met New Port de
hoofdst. van den staat Rhode-Island in het
N.O. der Ver. Staten, ten Z. van Boston, aan
de Narragansettbaai en aan de P.-riv., 224 000
inw. ; universiteit, Franklin- museum ; atheneum.
Provinciale Staten, naam van derovinciale
P
vertegenwoordiging,die in ons land onder voorzitterschaP van den Commissaris der Koningin
g
belast is ' met het bestuur over derov.
De
P
kiezers voor de Tweede Kamer zijn
l tevens kiezers voor de P. S. mits zijJ een jaar
in de prov.
P
J
woond.
Verkiesbaar tot lid der P. S.
e gewoond.
g
zin
alle mannelijkeNederlanders, ingezetenen
J^
^
derrov.
die den ouderdom van 25 jaar
hebp
J
ben bereikt, niet de beschikking
g over hun
goederen hebben verloren, noch van de verDe leden der P. S.
kiesbaarheid ontzet zijn.
J
; • om de 3 jaar
worden voor 6 jaar
gekozen
g
^
J
treedt de helft hunner af ; hun aantal is in de
wet vastgesteld en wisselt van 82 (Z.-Holland)
tot 35Drente
. Zij krijgen
gewoonlijk
J alleen
g
J
(
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vergadere
reis- en verblijfkosten
vergoed.
ZijJ vergaderen
g
J
o
g be
begint
gint op
's 'aars
•^ de eerste zitting
J
Dinsdag in Juli, ^de tweede opP een
den len Dinsdag
Dinsdag
g tusschen 1 Oct. en 13 Dec. De P. S.
kiezen uit hun midden het college
g van Gede
p uteerde Staten(6 leden, in Drente 4),belast
met de afdoening
zaken. ZijJ
gJ
g der da eli'ksche
hebben een jaarwedde
r waarvan de helft als
J
vast inkomen, de tweede helft alsresentie
eld.
P
g
wordt uitgekeerd.
Ook van dit college
g is de
g
Commissaris der Koningin
voorzitter;
g
^ hij
J heeft
er stemrecht; in de P.S. niet. De P.S. benoeS.,
men een griffier,
^
^ die secretaris is van P. S.
zoowel als van G. S. — De P. S. en G. S. regelen en besturen te samen het huishouden der
prov., de G. S. alleen werken mede tot de uitP
voerin
voering van wetten en koninkl. besluiten. De
P. S. besluiten over de eigendommen
engeld^
g
gen vast,,
verordeningen
middelen derrov.
^stellen verordenin
die eerst van kracht zijn
^ der
^
J na de goedkeuring
Koningin,
wordt zonder
g
^
g a welke niet geweigerd
dat de Raad van State gehoord is. Besluiten
van de P. S. kunnen door de Koningin worden
geschorst of
en
vernietigd.
verordeningen
^ De prov.
P
^
geen aangelegenheden re elen die reeds
mogen
mogengregelen
zij belast
. rijkswet
geregeld
zijn.
zijn. G. S. zijn
alg.
J
g^
Jalg
het dagelijksch
bestuur;^ verder bereiden zijJ
g J
de zaken voorr die in de P. S. moeten worden
behandeld en voeren zij
J de besluiten der P. S.
uit. Voorts beslissen zij
J in tal van administratieveeschillen
houden
toezicht opPwaterscha P ^
g
p en waterstaatswerken, op
P de g emeentebestu ren enz. De P. S. stellen ieder jaar een be^grooting vast, die door de Koningin moet woren onder haar goedkeuring
d.enoedgekeurd
g b
b
g
regelen belastingg
mogenJ
zij volgéns bepaalde
regelen
P
op
heffen,
o centen"
o
r hoofdz. in den vorm van „opcenten"
hoo stens 50
op de
de rijksbelastingen
P rondg
g
belastingn
20 opP de vermogensen
g
g hoogstens
g
inkomstenbelasting . — De P. S. kiezen verder
de leden der Eerste Kamer.
tij van
Pruikentijd,
1> De noemt men den tijd
Lodewijk X V .
geslacht uit de fam.
,g
der Rosaceeën, onderfam. der Steenvruchten, in
zeer veel verscheidenheden. De 9 ewone P. Prurius domestica wordt in ons land veel aangetroffen, draagt echter in ons klimaat niet
regelmatig,omdat de bloezems vaak in het voorJ worden ^groote
1'aar bevriezen. In Frankrijk
blauweruimen
in massa's gedroogd
b en als
P
g
den handel
(pruimedanten)
Tunes d'A
prunes
9 en
P
)
gebracht.
staat van het
Pruisen,^ k oninkrijk
J^ degrootste
g
geheel N.-Duitschland omvattend,
D. rijk
bijna
J^g
met inbegrip
^ P der haffen 350 489 K.M2. voor ,3
tot de N.-D. Laagvlakte behoorend, met afwisselende bodemgesteldheid; in het Z. bergachtig
(Sudeten, Thiirin er woud, Thárin ger bergland,
het Rijnlandsch
Leigebergte, Hess. bergber - en
J
. De talrijke
talrijkewateren behooren,i behalve die der Hohenzollernsche vorsiendom-
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men, tot het stroomgebied der Noord- en Oostzee • tot het eerste
Eider, Elbe,r Wezer,> Eems,>
r
Rijn,
Pre el
^ Pregel,
r tot het laatste Memel,
J ^ Vecht,
Weichsel> Oder,> Schlei;r• bovendien bezit P. een
goed ontwikkeld kanalennet. — Bevolking
g incl.
Helgoland) in 1900: 34 473 000 in 1910:
40 165 000 inw.
• jaarl.
> dus 115> 2 op
P 1 K.M 2. rJ
toeneming
g (1905-10) 1,50/0 . De moedertaal was
in 1910 bijJ35 426 000 inw. Duitsch, bij
rJ241 000
Duitsch en een andere taal, bij
J 31
2mill. Poolsch,r
Masoerisch of Kassoebisch, bij
bi• 101 500 Lithauwsch bijJ
000 Wendisch (reg.-distr.
Frankfort a. d. Oder en Lignitz ^bij J103 000
Moravisch of Czechisch0PPeln en Breslau),
bij
J 140 000 Deensch Sleeswi Jk ^ bij
J 20 000
Friesch, bijJ 85 000 Hollandsch (Düsseldorf en
Aken). Naar deodsd.
gezindten
waren er in
g
g
1910: 24 831 000 Prot. 14 582 000 R.-Kath. en
416 000 Israëlieten. Landbouw. Van deezag
menli'ke
oppervlakte was in 1900: 58 0/0 bouw)
land 230/0 boschland, 9,40/0 weiden, 5,9 0 0rasg
en heidevlakten,
Bel0
> 0 060wijnbergenenz.
halveraansoorten
en aardappelen
worden geg
PP
teeld: suikerbieten, wijn
(aan den Rijn
J
J en aan
de Moezel
r Saale en Unstrut^ zoowel als in
Silezië,
r 17 000 H.A.^ enz. V eeteelt belangrijk,
gJ,
maar niet voldoende, waarom de invoer overwegend
is;^ de paardenteelt
wordt bevorderd
^
P
door de 3 voornaamste stoeterijen
(Graditz,
J
Trakehnen
r Beberbeck^• de vischteelt is in den
laatsten tijd
Bij
mijnbou was
g
J den mijnbouw
J toegenomen.
1907: 8,130/0 der bevolking
g werkzaam;r bevan steenkolen (in 1910
langrijkis de productie
P
144 mill. tonr voor 1418 mill. M.
M.),bruinkolen
(56 mill. ton voor 135 mill. M. a steenzout
501000 ton voor 2,2
mill. M. r ijzerertsen
^
(4,8mill. ton voor 40 mill. M. zink-,
r>lood-,>
koeren zwavelerts. Talrijke mikoper-,mangaang
neraie bronnen, inz. in derov. Hessen-Nassau,
r
Rijnland
en Silezië. Industrie : katoenspinnerij
P
J
J
en -weverij
in Rijnland
en Silezië; wolindustrie
J
J
te Aken en in de Ben.-Lausitz; linnenindustrie
te Bielefeld en in Silezië;• zijde te Krefeld en
ijzerindustrie in het reg.Elberfeld-Barmen;•ijzerindustrie
g .distr. Arnsberg;
in
gr aardewerk en porcelein
P
Ri'nland
Silezië en Saksen; glasindustrie
in
J
g
Silezië
r Rijnland,
r het Saar gebied,
J
^ Saksen en
g
Hannover;a ierindustrie>
in Silezië, Saksen,
Rijnland
en Hannover;^ scheepswerven
te StetP
J
tin Danzig,Elbin Kiel; locomotieffabrieken
te Berlijn,
Casselr
Linden bijJ Hannover, ^ Bredow
J ^
bij
b
g^
J Stettin,r Düsseldorf,r Elbing,orKoningsbergen;
te Keulen,
fabrieken van s oorwe
g wa
bg gons
r
Breslau,r Giirlitz^ Düsseldorf,r Koningsbergen enz.
Handel. In 1907 waren er in den buiten- en
binnenl. handel 481 956 zaken met 1 213 886
personen
werkzaam;
r voorn. handelsP1.: Berlijn,
P
Koningsbergen, Danzig, Stettin, Posen, Breslau,
Maagdenburg, Hannover, Altona, Franfort a.M.,
Keulen, Barmen en Elberfeld. Verkeerswezen.
Straatwegennet vooral in het W. en in Silezië,
zeer

ontwikkeld, in

1895 : 84 958 K.M. In 1910
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zijn
zijn er in Pruis. zeehavens 78 836 schepen
P binnen^ eloo
531 re
reg.-to
.-ton inhoud,
P en met 11
reg.-ton.
401 reg.-ton.
uitgevaren
7 7 950 met 11
g
in 1910 in eigendom
aan den staat:
l;
37 215 K.M. waarvan 21 939 K.M. hoofdlijnen.
Verder 3047 K.M. tramwegen
en 9374 K.M.
g
buurtspoorwegen. — Onderwijs
1 s en ontwikkeen kosteonderwijs is verplicht
li p g. Het lager
P
g onderwijs
loos : de totale kosten worden voor 71 0/o door
deemeenten
gedragen
g
g ^ en voor 2900 door den
Staat; 11 universiteitenBerlin
J f Bonn, Breslau Gëttin en Greifswald, Halle, Kiel KoMunster; lyceum te
ningsbergen, Marbur
Braunsberg),
de academie te Posen,> 5
g>
technische hoogescholen
(Aken,
Berlijn,
J^ anno
Hg
^
ver Danzig, Breslau),2 boschbouwacademies
2 miJj nbouwacademies
Eberswalde> Monden
voor landBerlijJ,
n Clausthal 1 1 hoo eschool
g
bouwBerlin
(PoppelsPP
J 1landbouwacademie
^
dorf 2 veeartseni -hoo escholen (Berlijn, Hannover),6 landbouwinstituten (Koningsbergen,
Breslau, Halle, Kiel Gëttin en Bromberg), 1
veeartsenij-instituut
Gëttin^en 4 hanclelshooJ
gescholen (Berlijn,
b
J> Keulen, Frankfort a.Idl. > Ko4 kunstacademies (Berlijn,
Konin^sber^en
J
nin sber en Düsseldorf, Cassel 1 kunstschool
(Berlijn),1 kunst- en industrieschool (Breslau)
en marine ieder 1 academie
enz. Voor leer
9'
(Berlijn
P
J en Diisternbrook bijJ Kiel); ^ wetenschapelik onderzoek wordt bevorderd door de AcaPJ
demie van Wetenschappen
PI^ te Berlijn,
J het Geodaetische InstituutBerlin
h sisch
J ^het Astro PY
Geolog.
Observatoriummbi'
g RijksJ
J Potsdam),^
inrichtinghet
Aeronautisch Obser^
vatoriumLindenber
g bijI Breslau) enz. —
godsd.
genootschappen
staan
Kerkwezen. Alle godsd.
l;
PP
onder oppertoezicht
van den Staat; de Eva.ngePPe^
lische landskerken der oudererovinciën
onder
P
den opperkerkeraad
te Berlijn
en onder de
PP
J
daaraan ondergeschikte
general-suPerintendeng
»^
ten" en consistories; die der nieuwererovinP
cies onder het ministerie van eeredienst; de
Kath. Kerk wordteleid
door 2 aartsbisschoppen
PP
g
Gnesen-Posen Keulen) en 6 suff ra aanbisTrier,> Miinschoppen
(Fulda,^ Limburg,
PP
g>
ster,> Paderborn ; onmiddellijk
onmiddellijk onder den paus
P
te Berstaan de vorst-bisschoPl?eli'ke
^
J delegatuur
liJn^ de vorst-bisschop
P te Breslau en de bisschoppen van Ermland Hildesheim en Osnabriick. Kloosters (in 1910) 2314 met 34 270
kloosterlingen.
De Oud-Kath. hebben een eigen
l;
g
bisscho
g ^ en beP te Bonn. — Staatsregeling
stuur. P. is volgens de grondwet van 31 Jan.
1850 een, in mannelijke
lijn
constilijn erfelijke,
J
J
tutioneele monarchie; aan de kroon is sinds
18 Jan. 1871 de waardigheid van Duitsch Keizer
verbonden. De koning heeft de uitvoerende
macht, ontvangt een kroondotatie van 17 719 296
M. en oefent te samen met den Landdag de
wetgevende
macht uit;
^ de Landdag
g bestaat uit
g
van
het Heerenhuis(de meerderjarige prinsen
P
het koninkl. huis , vertegenwoordigersvan
den
b
^

adel volens
g erfelijk
J recht bekleeders van hoo ge
Pruis. staatsbetrekkingen
en personen,
die door
P
^
het bijzonder
vertrouwen van den vorst of door
J
verschillende corporaties universiteiten of steden tot leden zijn
J benoemd) en het :if et'ac,rJ
di denhuis (443 leden; verkiezing volgens het
drieklassenstelsel: de kiezers van elk district
worden naar hun belastingaanslag verdeeld in
3 klassen, die ieder een eveng root aantal 1^Wahlminner" kiezen, deze kiezen dan de afgevaardigden). Aan het hoofd van het bestuur staat
het Staatsministerieminister-P resident en 9
ministers) ; daaraan toegevoegd zijn
PPe
J de Opperrekenkamer, de 0PP
erkerkeraad en de Staatsraad. Ten ofzichte van het bestuur is P. ver0.-Pruisen W .-Pruisen, Drandeeld in 12rov.
P
denbur J^ Poanrneren, Posen, Silezië, Saksen,
Sleeswi'k-Holstein,
Hannover, Westf aleie, 11esJ
sen-Nassau Ri "naland) en de twee afz. distr.
Stad Berlijn en Vorstendosnrnen Hohenzollern;
verder (in 1911) in 37 re g .-distr. 588 kreitsen
en 4 o„opperambten"
erambten" Si marin
en
^
l^ . Hoogste
g
rechtscollo
te Leipzig
P^;
^ e is het Rijksgerecht
J ^
daaronder 14 ^^Oberlandeagerichte" en de lagere
n
rechtbanken. — Financiën. Over 1912/13 inkomsten en uitgaven: 1752>
mill. M. ; staatsschuld,
door een belangrijk
in domeinen,
^
g J vermogen
'achten spoorwegen, enz. gedekt, in 1913:9429
mill. M. — Het kleine wag 1126) heeft
p en (zie fig.
een zwarten gekroonden adelaar met scepter
en rijksP
appel
P zilveren veld s; het
PP op
middelste heeft in het middenschild het kleine wapen
Pe
met 11 schilden neet emblemen derrovincies
P
.: het
groote
rooie heeft 3 middenschilden (Pruisen, Brandenburg,
l;
Niirnber -Zollern) en 48
1126. Het kleine velden met de teekens der
rovincies en landsdoelen.
Pen v. Pruisen. provincies
Landskleuren zwart en wit.
omvat
Hoofdstad Berlijn.
Het Pruis. leger
g
J
te enw. behalve het eigen contingent, tevens
die van alle bondsstaten met uitzondering van
Beieren, • iirttemberg en Saksen, zulks ten evolge
b van de door P. met de verschillende
g g
staten aaneane
aangegane
militaire conventies. Zie verder op
I? Duitschland. Een afz. vloot bezit P.
niet meer. Zie ook hiervoor op
P D,,itsclilan^d. —
Geschiedenis. De bakermat van de Pruis. monarchie is de Mark Brandenburg
)1 die
g (z. a.),
Frederik I uit het huis Hohenzollern in 1415
teelijk
tegelijk
g J met de waardi gheid van keurvorst als
; hij verwierf
de Uckermark
zijn
leen verkreeg
^^
hij
J
opvolger,
keurvorst Frederik Il (1440-70),de
P ^
Neumark,
> Kottbus en Lubben • op
P hem volgde
Albrecht Achilles(1470-86); Johann Cieeïo
(1486--99) verwierf Crossen en Ziillichau alsZossen.
mede Sommerfeld, kocht de heerlijkheid
J
Joachim I { 1499-1535 stichtte in 1506 de

PRUISEN.
universiteit te Frankfort. Joachim 11 153571 voerde in 1539 de Hervorming in en verwierf zich in 1537 aanspraken
opA Liegnitz,
P
b
Brie
9 (1571-98)
g en Wohlau. Johann Georg
hief de bisdommen Brandenburg,
g^
g en
Lebus op
P en vereenigde
g de Neumark weder
met de keurlanden ; zijn
op verovering
^ van het
J A
hertogdom
P. (zie D. Riddersgericht
plan
^
g
P
werd door zijn
zij zoon, Joachim Friedrich (1598
) verder nagestreefd
en door diens zoon,
g
Johann Sigismund
1608-19^ngrootendeels verg
wezenli'kt;
J^ van de Guliksche erfenis (zie oop
Guliksche Erf opvol9in
^ skwestie viel hem in
1614 Kleef,
f Mark en Ravensberg
g toe een in
P,. metran
B1618 vereenigde
g hijJj het hertogdom
^
denburg.
^ Onder Georg
9 Wilhelm(1619-40) had
van den 30-J ari gen
het land veel te lijden
Oorlog.
de Groote
KeurKs Friedrich Wilhelm,
.
p een staand leger, vervorst (1640-88),schie
sehiep
kreegï
' den Vrede van Westfalen Achter^ J
Pommeren de bisdommen Halberstadt, Minden,
Cammin en het aartsstift Maagdenburg,nam
deel aan den Zweedsch-Poolschen Oorlog
(
b (1655
—60),werd in 1660 soeverein vorst van het
hertogd. P. overwon de Zweden bijJ Fehrbellin
sitie der landssten(1675),onderdrukte de oPPo
den en werd de ei nl. stichtdr van den Pruis.
staat. Friedrich III(1688-1713) verkreeg van
keizer Leopold
dat P. een koninkrijk
koninkrij werd en
p
als Friedrich 1 18 Jan. 1701 te Konin
g sbergen de koningskroon aan, bevorderde de ontwikkelingan
zijn
zij land, maar bracht den Staat
^
financiëele moeieli'kheden
en vergrootte
P.
^
J
door eenige
^ kleine aankon
Pen. Zijn
Jj zoon Friedrich Wilhelm I(1730-40) richtte de re eeringvoorbeeldig
^
^ in,
^ verwierf in 1713 OpperAP
Gelderen in 1720 Voor-Pommeren tot de Peene,
Stettin, de eilanden Usedom en Wollin, liet een
lege
ger
gevulde schatkist en een slagvaardig
goed
goed
$'
g le
^
was een tiran in
HijJ 8 eerde despotisch,
P
huis maar had eenenialen
zin voor het nutg
ti ge, een zeldzaam regeeringstalent en groote
arbeidskracht. Zijn zoon Friedrich 11 Frederik de Groote, 1740-86) verhief P. tot een
groote
mogendheid
hij
g
^
J verwierf door de Silezische oorlogen en den 7-Jarigen Oorlog bijna
geheel Silezië,
in 1772,
bij de eerste
^
>
>
Jverdeelins
a
geheel
W.-Polen en het Netzevan Polen, bijna
g
J
district in 1774 0.-Friesland en in '1780 een
deel van Mansfeld, stichtte in 1785 het V orstenverbond(z. a.) en bevorderde de welvaart van
het rijk
(bij' zijn dood 198 000 K.M2. met 53
J
mill. inw. door rechtvaardige
^ en wijze
J re ageering.
g Friedrich Wilhelm I1(1786-97) verwierf
in 1791 de Frank. markgraafsch.
Ansbach en
g
Bayreuth
en door de tweede en derde verdeeY
li^ van Polen Z.-Pruisena Nieuw-O.-Pruisen
hij
en Nieuw-Silezië, daarentegen
verzwakte hij
g
P. door zijn
politiek tegenover
g
gA
J onverstandige
Oostenri
en
g
J k en in de Fr. revolitie-oorlogen
P
P utte de schatkist uit,^ o. m. door de expeditie
naar Holland in 1787. De zwakke onzijdigheid,

463

die Friedrich Wilhelm III(1797-1840) aanvankelijk
de Napoleontische
oorlogen
g
J gedurende
P
^
in acht nam, leidde tot de diepste vernedering
g
en na de veldslagen
bijJ Jena en Austerlitz
^
(1806) volgde de vernietiging van den staat;
hij
J verloor in 1807 bij
J den Vre.le van Tilsit de
helft van zijn
J landen,
^ die hij
J echter na de
roemvolle wederopheffing van J
P. en zijn
j daadkrachtig edeelneming
nem a aan den Russ.-D.-Fr. Olog (z. a.) in 1815 bij Jhet Weener Congres
^
grootendeels terugkreeg,bovendien half Saksen
en nogg meerder grondgebied.
HijJorganiseerde
^
^
^
daarna het bestuur, bevorderde handel en ni'J
verheid en inz. ook het onderwijs.
Friedrich
J
Wilhelm IV(1840-61) schonk het rijk
J^ door
de gebeurtenissen van 1848 daartoe gedrongen,
eengrondwet, wees de hem door het Frankf orter Parlement aangeboden
keizerskroon af,
g
trachtte eerst de bondsaangelegenheden door de
stichting
Pruisen
^ van den Driekoningsbond
g
Hannover,
te reelen,
regelen,schikte zich echter naar de eischee van Oostenrijk
Oostenrij door de
van Olmiitz (29 Nov. 1850). In 1857
verloor P. Neuenburg,
verkreeg Hoheng
zollern en het Jadegebied.
Wegens
een langg
g
ib durige ziekte van den koning
^ kreeg
gzijn
Jj broeder^P
prins Wilhelm,
g
^ 23 Oct. 1857 het regentgoed aanschap,
hij
P^
J 1 Oct. 1858 voor goe
HijJ ontsloeg het reactionaire ministerie
M anten
ff el
, stelde een liberaal ministerie aan
,ministerie der nieuwe sera" onder vorst
Karl Anton von Hohenzollern-Si9 maringen en
legde
zich vooral toe op
van
^
P een reorganisatie
^
het krijgswezen,
P
^ in
J^
^ doch kwam daardoor spoedig
conflict met het Huis van Afgevaardigden. Na
den dood van Friedrich Wilhelm IV(2 Jan.
1861) als Wilhelm I koningg^
geworden en 18 Oct.
te Koningsbergen
g
g
^Pplaatste hijJ tot het
a gekroond,
doorzetten der legerorganisatie 6 Oct. 1862 Bismarck aan het hoofd van een conservatief
ministerie. De strijd
inz.
J over de budgetkwestie,
^
over de toen door het Af evaardi denhuis verworpen
beg rooting^ verscherpte
P het conflict tot
P
het uiterste en leidde 27 Mei 1863 tot sluiting
der
zittin
gen. Echter werden de binnenl. kwesties door die van Sleeswijk-Holstein
voorloopig
J
Pg
ter zijde
P. voerde in 1864 met Oosg
J gedrongen.
tenri'k
g van het vasteland van
J de bezetting
Denemarken (zie Duitsch-Deensche Oorlog
9 van
1864) door en bewerkte den Vrede van Weenen
(30 Oct. 1864). Daar echter de beide D. grootmachten het niet eens werden aangaande
het
g
lot van Sleeswijk-Holstein,
barstte in 1866 de
J
Duitsche Oorlog
9 van
g uit (zie Duitsche Oorlog
18667 waardoor P. tengevolge
bg
a der annexatie van
Hannover, Keur-Hessen Nassau, Frankfort a.M.
en Sleeswijk-Holstein
voor het eerst een geoJ
afgeronde
staat werd en aan
graPhisch goed
g
a
l;
het Hoofd van den Noord-Duitschen Bond kwam.
Nu volgde
ook de oplossing
A
^ van het binnenl.
g
conflict door inwilliging
g ^ der militaire uitgaven
g
van de zijde
van het Huis van Afgevaardigden
J
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(3 Set.
P 1866). De toenemende macht van P.
verwekte middelerwijl
van FrankJjverzucht
J de ijverzucht
rijk
J en leidde tot den Fr.-D. Oorlogg van 1870
—71 (z. a.),die P. aan de spits
van het D.
P
Rik
Rijk stelde. 18 Jan. 1871 . had de proclamatie
P
van koning
P
^ W ilhelm tot Duitsch Keizerplaats
te Versailles. Met de benoeming van Falk tot
min. van eeredienst (22 Jan. 1872) begon
g een
vrijzinni
innige e richting,
vrijz
^ die zich uitte in de uitwijzin der Jezuïeten uit Duitschland en de
wijzing
nieuwe kerk. wetten (Meiwetten), die het begin
g
waren van den z.g.
g KultuurstriJ d" (zie oop
aanslagen
enop
o keizer WilKulturkam
^f . De aansla
helm 1 van 11 Mei en 2 Juni 1878 hadden
scherpe
tegen
^ de sociaal-democraten
P maatregelen
l;
houding
tengevolge. Wegens
Wegens de toegevende
^g van
^
de geestelijkheid,
diende
Bismarck tegenover
g
J
g
Falk in 1879 zijn
P
g in. De een politiek
J ontslag
van beschermende rechten inleidende economische wetten veroorzaakten in 1878 ook het
aftreden van andere liberale ministers. In de
jaren
1880-85 werden alle belangrijkearticu^P
Here spoorwegen van P. aan den Staat gebracht,
g
30 Apr.
P 1884 de staatsraad weer in het leven
ng der 0.
P
g eroeP en. De toenemende verpoolsching
g in 1886
b
P rovinciën werd door de regeering
tegengegaan
door de kolonisatiewet. Nadat reeds
^^a
van de zijde
der regeering
gg de Meiwetten belangg
J
rik
) verzacht waren, awerd, ^tengevolge van rechtstreeksche onderhandelin gen met de Curie, door
de kerk.-polit.
wetten van 21 Mei 1886 en 29
P
APr. 1887 de Kultuurstrijd
J beëindigd.
^ Wilhelm 1
zij zoon
stierf 9 Mrt. 1888; opP hem volgde
g zijn
zij zoon
•
111,^ op
P dezen 15 Juni 1888 zijn
11. Deze nam 20 Mrt. 1890 Bismarck's
ontslag
^
g aan en benoemde ggeneraal ggraaf Caprivi
tot diens opvolger. De in 1890 beroepen
P min.
zette de belastin ghervorvan financiën' Miguel
4
inkomstenbelasting,
ming door (progressieve
^^
P g
mo ens- grond-, gebouwen-, bedrif s- en minbouwbelasting),de min. van binnenl. zaken
Herrf urth deed zijn
g
J wet opP de gemeentebesturen
voor de 0.rov.
P aannemen ,daarente ^en leed de
Zedlitzdoor den min. van eeredienstraaf
g
Triitzschler in 1892 ingediende
wet opPde volksg
aanleidingg tot het
scholen schipbreuk
en gaf
P
g aanleidin
als Pruis. min.-pres.
0
Op
ontslag
^
^ van Caprivi
P
hem volgde
ggraaf Eulenbur 9^ die echter in
g
1894 aftrad. Daarna werd vorst Chlodwig
,9' von
ijkskanselier en Pruis.
Hohenlohe-Schillin
9 first rrijkskanselie
van
g
Pres. Het wetsvoorstel tot het graven
het Middellandsch kanaal" werd twee keer
door den Landdag
en eerst in 1905
P
g verworpen
genomen. In
aangenomen
na belangrijke
veranderingen
aan
g J
g
trad vorst Hohenlohe af en opP hem volgde
g
P a van het Poolsche
ograaf Bulow. De verscherping
vraastuk
noodzaakte
de
regeering
g
in
1902
het
vraagstuk
g
o
n
kolonisatiefonds tot versterking
g van het D.
verhooge
element in de 0.rovinciën
te verhoo
enr• in
P
herfst van 1906 brak een schoolstaking uit
•
van 60 000 Poolsche kinderen, die de re gBerin g
ouders
alleen
door

strafmaatregelen
tegen
ten de
g

kon onderdrukken. In Juli 1906 werd een wetsontwerpot
nieuwe regeling
e
g g van het volksschoolwezen bij
a
} in
J den Landdag
g aangenomen,
teen de Polen)..
1908 de z.g. „onteigeningswet"g
Het kiesrecht voor den Landdag
g werd door
vermeerdering
g van het ggetal der af agevaard'^ den herzien, bijJ de nieuwe verkiezingen
van
g
16 Juni 1908 kregen voor het eerst soc.-demokraten (7) zittingg in den Landdag.g In Juli 1909
en werd opgevolgd
trad Biflow af als min.-pres.
P
door von Bethmann-Hollweg.
9 Een door hem
voorgestelde
kiesrechthervorming
voor
^
Pg leed schipgheid derpartijen1910 .
breuk wegens
de oneeni a
g
Pruisen Pruzzen oudt. een Heidensch volk
van Lithauwschen stam, aan de Oostzee ten 0.
van den Weichsel, dat voor het eerst in de 10e
eeuwenoemd
wordt;
zij boden hardnekkigg
^
J
weerstand aan alleo
in en
P g
g tot bekeeringg (de
Bruno van
apostelen
Adelbert van Praag
9 enB
P
Maagdenburg
9 w erden door hen vermoord),^
.9'
dat de monnik Christiaan van Oliva en hertog
Koenraad van Masovie na een mislukten kruistocht tegen hen (inP
1223) de D. Orde te hulp
riepen,
J g oorlog
g 1233--83
P ^ die na 50-jarigen
eindelijkgeheel
P.-land onderwierpen.
P
g
Pruisisch-Star ard stad in het reg.-distr.
Pruisisch-Stargard,
g
Dantzi
P W.-Pruisen ten Z.
g, in de Pruis. rov.
van de stad Dantzi 10 000 inw.
van den Donau, ontPruth Proet 1. zijriv.
J
Karpate
springt op
o de N.-0.-helling
aten
g van de Kar
Galicië, op
van Roemenië en RusP de grens
g
land 828 K.M. lang;
J Reni uit in
g ^ mondt bij
den Donau, bevaarbaar over 266 K.M. (tot
Skuljany).
JY
PrY taneion(Lat. Pr y staneum , in oud-Gr. steden een openbaar
gebouw,
met het stadhuis
P
g
overeenkomend dat hetolitieke
en religieuse
g
P
middelpunt
der stad vormde; te Athene was het
P
in den ouden tijd
J het ambtslokaal van den
eersten archont en tot omstr. 500 v. Chr. van
de Pry tanen(hoofdambtenaren, leden van den
raad); ook werden in het P. deasten
van
g
den staat en ook bijzonder
verdienstelijkeburJ
maaltijdgenoodigd.
g
g ers ten maaltijd
de
Przem
Przemysl,sl stad in Galicië, vesting,
g^
San,
a 56 000 inw.^ zetel van een R.-Kath. en van
een Gr.-Kath. bisscho
P^•P. werd in den Grooten
Oorlog
P tot 11 Oct. 1914 door de
g van 10 Set.
Oostenrijker
Russen belegerd,
beleerd toen door de Oostenrijkers
daaropP van 11 Nov. 1914 tot 22 Mrt.
1915 opnieuw
door de Russen belegerd
en bijJ
P
g
capitulatiegenomen;
3 Juni d.a.v. werd het
g
P
door de Oostenrijkers
heroverd.
J
Psalm Gr. , ng eestelf
J k lied inz. de in het
0.-Test. voorkomendeodsd.
liederen van het
g
eereJoodsche volk, die bij
J den dagelijkschen
g J
dienst door de tempelzangers werden gezongen.
g ^
Van de 150 P. wordt het meerendeel toeeschreig
ven aan David en zijn
p
J muziekmeesters Asah,
Heman, Ethan, andere aan Mozes(Ps. 90) en
aan Salomo(Ps. 72 en 127). Ze stammen uit
den tijd
vóór de Ballingschap. De ts enw.
J^

PSALM—LA
vij boeken ver- ,
verzameling
^ (door de Joden in vijf
is langzamerhand
ontstaan en eerst na
g
den tijd der Maccabaeén afgesloten.
g
Psalter Psalterion> Gr. met een harpPovereEnkomend snareninstrument uit de Oudheid;
later naam voor desalmenverzamelin
g.
P
van de
Psammetichus,^ drie Egypt.
g
gYP koningen
26e Manethonische Ydnastie. — P. I 663-610
bevrijdde
Egypte van de Assyr.
g;
gYP
Y overheersching;
hij
hij streed ook tegen
en verg de Philistijnen
J
jaar
29 `aar hun vesting
g
overde na een beleg van
Azotus (Asdod). — Onder P. Ill veroverden de
Perzen het land in 525.
Pseudo-Isidorische decretalen, een verzainelingvan pauselijke
P
J oorkonden van 90-731,
meerendeels onecht, vervaardigd
g omstr. 850 door
een onbekendeneesteli'ke
g
J^ die zich Isidorus
waarschijnlij behoorde
Mercator noemde en waarschijnlijk
rov. van Reims;
zij werden gedude Pkerk.z
^J
rende deeheele
middeleeuwen voor echtgeg
houden eerst in de 15e eeuw ontstond twijfel,
J
in de 17e en 18e eeuw werd hun valschheid
bewezen. Het doel van den vervaardiger
g was
door een g
samenvatting van het
waarschijnlijk,
kerkelijk recht een hervorming
in de ran
Fkig
sche kerk te veroorzaken. Reeds bestaande kerkelijke
instellingen
hij groote
rooier aanzien,
g
ggaf hij
J
ze valscheli'k
uitgegaan
J als van pausen
P
ga
voor te stellen. Nieuwe regelen door Isidorus
(sinds de ontdekking
g Pseudog der vervalsching
1 sidors s g enoemd in zijn
J decretalen ingelascht,
b
waren: 1) dat alleen deaus
kon
Y
P een synode
samenroe en 2) dat een leek een geestelijke
samenroepen,
g
J
noch aanklagen,
> 3) dat
g > noch veroordeelen kon,
een doorgeweld
afgezet
en nog
g
g niet weder in
g
zijn
P niet aangeklaagd
J ambt hersteld bisschop
kon worden, 4) dat alleen deaus een
bisschop
P
kon afzetten. — De eersteaus
die zich op
P de
P
Nicolaas /(850—
P.-I. decretalen beriep,
P
867). — De invloed der P.-I. decretalen op
P de
ontwikkeling
kerkelij recht is door de
g van het kerkelijk
vijande der R-Kath. Kerk vaak overschat,
haar verdedigers vaak te gering geschat.
verschijnselen. Zie Optisch
Pseudoscop ische verschijnselen.
^
bedroJ.
gouvern. in het N.W. van Europ.
Pskow,
, g
P
Rusland moerassi
g, weini gvruchtbaar, 44 209
K.M2., 1 355 000 inw. — De hoofdst. P. Piesvan het
how,
> D. Pleskau aan de Z.-punt
P
PeiPoesmeer,
P^ 000
^ zetel van een aartsbisschop,
inw. — P. was tot 1510 een republiek,
P
^ belangrik
Gerechtsboek" lle eeuw).
»
J is het Pskower
Psyche(Gr. adem" „ziel"),in de Gr. odenleere
als geliefde
van Eros
g ersonifiëerd
P
g
als een teeder meisje
en voorgesteld
J e met vling
dervleu
de
^
g elen of als een vlinder. Volgens
Gr. myth.
had zij
zij door haar schoonheid den
Y
opgewekt,
die haar zoon
naijver
van Aphrodite
p
Pg
J
Eros (Amor) uitzond om haar in liefde te doen
ontsteken voor den leeliJ kste aller mannen. Eros
zelf vatte echter liefde voor haar op,
P^ verborg
haar in een lusthof en bezocht haar als zijJ
II
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shop,
en ongezien.
Eenmaal liet zij
zij
P^ ongekend
g
g
zich door haar zusters overhalen Eros, hoewel
deze het haar verboden had, in zijn
Pbi'
J
J slaap
het licht van een lamp
In haar
P te bespieden.
P
verrassing
verrassin liet zij
zij een druppel
PP heete olie uit
haar lamp
Pop
P den schouder van den god
^ vallen,
die ontwaakte en haar verliet. Nu doolde zijJ
troosteloos over de aarde om hem te zoeken
ging
van Aphrodite,
,
p
^
g ten slotte naar het paleis
P
die haar als slavin met zwaren arbeid belastte.
Eros kwam haar heimelijk
heimelij en onzichtbaar troosMet zijn
zij eindelijk
ro
J hulpPoverwon zij
Jjk A
?^ hdite's haat en werd voor eeuwig
g met Eros
vereend.
Ptah Phtha in de Egypt.
gYPmyth.
Y allereerst
delaatseli
later het
P
P
Jke god
g van Memphis,
hoofd der eersteodend
g
Ynastie^ door de Griekeneli
p
g k
J gesteld met Hephaestus.
gemeenschappelijke
naam voor
Ptolemaeus,
^ g
PP J
de Maced.-Gr. heerschers van Egypte
te Ptolemaeën of La9idea 1 6 in getal;
a 323-30 v. Chr.
g
P. I Lai
9, veldheer van Alexander den Groote
werd na diens dood stadhouder, in 306 koning
„redder"),
redder"
van Egypte
Soter,
gYP (met den bijnaam
J
>
^ liet in 285 de regeering
g est. 283;
^
g over aan
zijn
hussa broederlievende" ,
J zoon,s P. II Philadel
p
285-247),die beroemd is door de stichtinggvan
het museum en de bibliotheek te Alexandrië. —
P. Ill Evergetes
^^ weldoener" 247-222) verg
overde de landen aan deze zijde
zijd van den
Euphraat,
hraat ook Mesopotamië,
P
^ Babylonië,
Y
s Perzië
en Medië. Hem volgden
op
: P. IV Philopator
g
P
p
i Nanes
» vaderlievende" 222-204 P. V E pp
(„doorluchtige", 204-181), P. VII Philometor
,moederlievende" 181-146), P. VIII Philopator II (146), P. IX Ever
g etes II(vanaf 170
mede-reent
est. 116
P. X Philometor II
g ^ gest
en 88-81), P. XI Alexander 10788 . Met P. XII stierf in 81 de
wette
g e, met
(z. a.) in 30 v. Chr. de onwettige
Cleopatra
^
p
nakomelingen
nakomelin
en der Ptolemaeun uit.
Claudius, aardrijkskundige, sterrenkunde
g e en wiskundige
g te Alexandrië in de
le helft der 2e eeuw n. Chr.; zijn
werk»Y
S nJ
taxis mathematica", omstr. 827 in het Arabisch
vertaald als » Almag est" ontvouwt het Ptole, volg ens hetwelk de
maeïsche werelds
Y steem
aarde het middelpunt
is van onsplanetenP
P
stelsel.
Ptolemais. Zie Acre, St. Jean d'.
Puddelen. Zie op
P IJzer.
in het graafsch.
York WestPudsey,
g
Y ^raa
Riding),
het N. van Engeland,
14 000 inw. >
g ^
b
wolindustrie.
Puebla, La, bondsstaat in het 0. van Mexico,
31 616 K.M 2. 1 092 000 inw. ; vulkanisch(Los
Derrumbados 3200-3600 M.). De hoofdst. P.,
ac tusschen den Popoten 0. van de rev. Ato Y^
Po
cate etl en den Orizaba,
2162 M. boven de zee,
>
101 000 inw.; industrie (stroohoeden, aardewerk,
leder en katoen) ; 28 Mei 1863 door de Franschen ingenomen.
30
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Pueblo, stad in den staat Colorado in het W.
der Ver. Staten, ten Z. van Denver, aan de
Fontaine Creek en de Arkansasriv. • 44 000 inw.
pueblo d. i.
Pueblo-Indianen(van het Sp.
P p
dorpsgenootschap),Indianenstammen in Nieuw,
Mexico en Arizona, met eigenaard.
beschaving.
g
g
Pueblo Nuevo del Mar, El Cabanal, havenst.
in derov.
P Valencia in het 0. van Spanje
P J ten
N. van de stad Valencia,>P
14 000 inw.; zeebad 1.
Puelches
^ vooral
^ Indianenstam in Argentinië,
g
tusschen de Rio Nero
g en de Rio Colorado.
Pontevedra in
Puënteareas,^ stad in de prov.
P
het N.W. van Spanje(Galicië),ten 0. van
Vig^
o 13 000 inw.
, stad in de rov.
Puënte-Genii
P Cordova in het
Z. van Spanje, ten Z. van Cordova, >13 000 inw.
Puërto de Santa Maria, El havensi. in de
tegenove
genover
prov.
Cadix in het Z.W. van Spanje, te
P
20 000 inw.
Puërto Princi
p e, stad in het 0. deel van
Cuba, 30 000 inw. met de haven Nuevitas(aan
de N.-kust).
Cadix in
Puërto-Real,
^ havenst. in de prov.
P
het Z.W. van Spanje, aan de >
baai van Portales,
tegenover
Cadix,
> 12 000 inw. ; in de nabijheid
g
zoutpannen.
P
Pufendorf, Samuel, baron van, D. geleerde,
een derrondle
ers van de wetenschap
g
P van
^
het natuur- en volkenrecht,g
geb. 8 Jan. 1632
te Dorf Chemnitz(Saksen),hoogleeraar te Heidelberg en Lund, ^later staatssecretaris en historio raaf te^
Stockholm ; in 1686 te Berlijn,
J,
ald.est.
baarde
g 26 Oct. 1694. Groot opzien
P
vooral zijn onder het pseudoniem
Severinus de
P
uit eeven boek »De statu Im
Monzambano uitgegeven
Perii" een bittere kritiek op Pde „monsterachtige"
^r
g
rijk
staatsinrichting
g van het toenm. D. rijk.
9 ons" noemt men
in Amerika de zeer comfortabel ingerichte eet-,
slaapder spoorwegen.
P en salon-rijtuigen
Z. voorstad van Chicago (in
Pullman-Cit Y^^
den N.-Am. staat Illinois),10 000 inw. ; in
1881 door George
(geb.
3 Mei 1831,
Pullman
9
g
g est. 19 Oct.897 ;^ N.-Amer. groot-industriëel)
g
gesticht;
esticht; bevat bijna
J na alleen fabrieken en wo ningen voor de er werkende arbeiders;^eigeng
dom van de Pullman Car Company.
afvalproduct der beetwortelsuikerfabriePulp,
R^P
ken reepjes
PJ suikerbiet, waaraan de suiker is
onttrokken wordt als veevoeder gebruikt.
lievelingsdrank
.
Pul qque S P^
g ran van de Mexi,
canen> suikerhoudend, ^g
gegist sap
P van agaven,
g
wordt ookebruikt
tot het bereiden van P.g
brandewijnen azijn.
Pulsometer (Lat.-Gr.), stoom-vacuumpomp,
p,
1
in 1871 door den Amerikaan Hall uitgevonden
g
machine om water rechtstreeks op
P te voeren
door stoom, die afwisselend in twee kamers het
water in de drukleidingperst;
g P
^ de achter gebleven stoom verdicht zich en het luchtledig
zuigt
g
g
weer nieuw water in de kamers.
Russ.
stad.
Zie
Poeltawa.
Pultawa,
y

en RePunische Oorlogen,
^^ de drie oorlogen
gder
meinen tegen
de Carthagers
(Puniërs) om de
g
^
heerschappij
heerscha i' over het W.-deel der Middell.
Zee. De eerste Punische oorlog
9 (264-241 v.
Chr, brak uit, toen bij Jeen veete tusschen
Hiero 11 van Ssracuse en het door Rom. soldatenMamerti'nen
veroverde Messana1 deze
J
stad Romeinen en Carthagers
te hulp
Priep.
P Na
g
de overwinningen
ter zee van de Romeinen bi'J
g
Mylae in 260, bij Ecnomos (256) en den slag
bij
eil. in 241,^ verloor Carthago
g
J de Aegatische
g
Sicilië en moest een aanzienlijke
J oorlogsschatg
tin betalen. —
De tweede Punische oorlog
9
218-201 werd veroorzaakt door de veroveringan
Saguntum
door Hannibal(z. a. ;t diens
g
g
schitterende overwinningen
brachten de Carthag
ers al dadelijk
in het voordeel;; eerst
dadelijk
^ langgg
zamerhand herstelden zich de Romeinen, zoodat
ze in Italië en ook in Spanje
P 3 weer voordeelen
behaalden. Daar Hannibal onvoldoende ondersteund werd door zijn
g
g en zelfs in
J regeering
205 werd teruggeroepen, konden
zij den oorlogg
zij
naar Afrika verplaatsen.
De overwinningd
P
g van
Scipio den Oude bij
J Zama in 202 besliste over
Carthago's
lot^ ; het moest op
P zeer harde voorg
waarden vrede sluiten. — De derde Punische
oorlog
9 (148-146) werd in het belang
g van den
groothandel
door Rome begonnen,^ om Carthago
a
go
te vernietigen,
ook,^ na een wanhopige
g
g ^ hetgeen
verdediging
gelukte. (Zie ook oop
ag
g g der stad,
Carthago,
Hannibal enz.).
9
Punjab.
Punjab. Zie Pendsjaab.
^
Punta Arenas. 1) P. A. Puntarenas, voorn.
haven van Costa Rica, aan de Golf van Nicoya,
Y,
4500 inw. aanlegplaats
stoomschepen.
gPvanPen
—
2) P. A. officieel Villa de Punta, hoofdst. van
het Chil. territorio Magallanes, a. d. Straat van
elhaes 12 000 inw.; haven, kolenstation.
aan de redPurim,^ Isr. feest ter gedachtenis
g
ding der Joden in Perzië door Esther(z. a.)
en Mordechai.
Puriteinen heeten in Engeland sinds de Hervormingie
Protestanten, welke, in tegenstelg
g
ling
^ met de E isco
P Paalsche Kerk, de kerk in
(puritas)
willen
haar evangelische
zuiverheid
p
g
herstellen. Het Eng.
g Puritanisme verbond zich
en overwon
met het Schotsche Presbyteranisme
y
daarmee samen in de Eng.
g revolutie; het verst
waren
gingen de I ndependenten
; de gematigden
g
^
de Presbyterianen.
y
prov.
rov N. meer in de P
Purmer,
^ drooggemaakt
gg
Holland> 2712 H.A. van 1618-22 ingedijkt.
g J kt
Purmerend,gem. in N.-Holland, 6146 inw.
omvat de stad P. de buurt Nes en een deel
rijke handel, inz. in
van de Purmer• belangJ
vee, en
geteisterd
hout eteisterd door den watersnood van Jan. 1916.
Purp er, violetroode kleur, welke de Phoeniciërs het eerst bereidden uit het vocht van de
P.-slak, dateelachti
g
g wit is en aan het licht
de P.-kleur aanneemt ; verder de daarmedeeg
verfde kostbare stof, het karakteristieke ken-
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heid in Azië, zooteeken der koninkl. waardigheid
mede van de hoogste
ambtenaren in het oude
g
Rome - ur- uratï , nu nog van de kardinalen
vandaar : „het P. ontvangen", voor : tot kardinaal worden verheven. Volgens
anderen is de
g
kleuraarsrood
^de kleur der bisschoppelijke
P
waardigheid,
en beteekent »het P. ontvangen"
g
g
wordt biseenvoudig dat men „monseigneur"
g
geheimkamerheer,
van
schop,
P
^ huisprelaat
P>
>g
denaus
g men ge P enz.). Van kardinalen zegt
ontvangen"
woonlijk
zij den kardinaalshoed ontvangen".
J dat zij
Thans verkrijgt
men de P.-kleur langs scheiJ gg
kundeg en weg.
g
Edward, Eng.
Puss Y^^
r ggeb. in
g godgeleerde,
g g
bi' Oxford, werd in 1828 kanunnik van
1800 bij
Christchurch en hoogleeraar
in de Hebr. taal te
g
Oxfordest.
P 1882 in de Ascot Prior Y;
g 16 Sept.
voornaamstero
a andist (vanaf 1833) en na
propagandist
J. H. Newman tot de R.van
den overgang
g
Kath. Kerk, de feitelijke
J ke leider van het naar
een naar het Kahemenoemde
Puseyisme,
g
Y
tholicisme neigende
richting
g
g High
g in de Eng.
g
Church An lo-katholicisme^ welke het gezag
g ag
objectieve kracht der saobjectiev
der overlevering,
g^
van het bisde noodzakelijkheid
schoPP
elï kJ^
opP
apostolische
opvolgingberustend
P
gezag
P den voor grond stelde ; meerdere Pug
g op
drongen aan op
sey isten(met P. zelf) drongen
P de
invoering
invoerin g van verschillende R.-Kath. kerk gebruiken (riten, vandaar ritualisme naar den
titel derro
eschriften
Tracts
of the
g
»
Pa
P ands
g
times" ook Tractarianisme g enoemd. Het Pusey isme handhaafde zich als„hoog-kerkelijke"
farti'J in de Ang lik. Kerk, waar het in verschillende kerken kniebui
wijwater
laatste
g in
g,
J
oliesel, oPhef fing der hostie, Maria- en heiligenvereering heeft ingevoerd.
g
Puthus vlek op
P Reig en 2000 inw.> met zeebad (Friedrich-Wilhelmsbad).
aan de
Puteaux,
J
, W. voorstad van Parijs,
Seine 32 000 inw.
Puteoli, in de Oudheid naam van Pozzuoli.
Bari dolle Puglie,
Putignano,
g
P
9
a stad in de prov.
in het Z.O. van Italië 14 000 inw.
voorstad van Londen, aan den
Putney,
Y>>
Z. Theemsoever, 28 000 inw.
gem. in N.-Brabant,
Putte,
^ aan de Belg.
g
a g
1498 inw.
grens,
yens ten Z.O. van Beren-o
P
g -Zoom
Antwerpen,
Putte g em. in de Belg.
P ,
g prov.
P
ten 0. van Mechelen, 5118 inw.
gem. in Gelderland, 6739 inw.;> het
Putten,
^ g
dorp
g o in boschrï Jke
P P. is zeer fraai gelegen
omgeving
^
g g en heeft een station aan de lijn
Amersfoort—Zwolle.
in Z.-Holland,^op
Puttershoek, gem.
P het eil.
g
Hoeksche Waard, aan de Oude Maas, 2125 inw.
Pierre,
u Y3 de Chavannes,
^
, Fr. schilder,,
geb. 14 Dec. 1824 te Lyon,
g
Y ^gest. 24 Oct. 1898
te Parijs
g
J^ontwierpPmonumentale schilderingen
o.a. voor het Pantheon in den stijl
J van de
g rooie Cinquecentisten,
1 ook kleinere schildeq
rijenin denzelfden stijl.
J

467

Le P. en Vela hoofdst. van het
Puy,
Y^^^
depart. Haute-Loire
in het Z. van Frankrijk,
J,
ten Z.W. van Lyon,
Lon 21
inw. > • kathedraal
lie en 12e eeuw fabricatie van zijden
zijde e. a.
kant, van klokken en bellen; op
P de rots van
Corneille staat sinds 1860 het beeld van Notre
Dame de France(16 M. hoo g, ^gg
e oten uit
Russ. kanonnen, te Sebastopol
P veroverd).
PuY -de-Dime
^ berggroep
gg P in het voorm. Fr.
graafsch. Auvergne
^ (ten W. van ClermontFerrand bestaand uit on g.
g 60 kraters, 1465 M.
hoog . -- Het Fr. dep. PP.-de-D., ^ 8016 K.M 2.,
gevormd uit Neder-Auvergne; 526 000 inw.
hoofdst. Clermont-Ferrand.
Pygmalion,
Y9
^ in de Gr. fabelleer koning
g van
Cyprus, vatte een hevigen
g hartstocht opP voor
een ivoren beeld van Aphrodite
, of een door
p
hem vervaardigd
^ hetwelk Aphrog vrouwenbeeld,
dite op
zijn smeeken leven gaf,
Pzijn
g ^ waarna hijJ
ermee trouwde.
(Gr. Pygmaioi,
Pygmeeën
y9
» die een vuist
Y9
dwergvolk,
^ dat .Homerus
g
ggroot zijn"),
J
^ mythisch
Y
aan den Oceanos, de latere overlevering
g aan
den Nijl
J of in Indië doet wonen.
van PhoPylades,
P lades zoon van koning
^
g Strophius
cis> boezemvriend van Orestes(z. a. dien hijJ
overal volgde
en met wiens zuster Electra hij
g
^J
huwde.
groote,
rooie torenachtige
Pylonen
(Gr.),
t
^g
g e bouwwerken welke den hoofdingang
g g vormden der

1127. Pylonen.
oud-Egypt. tempels; aan de buitenzijde
J meestal
metekleurde
afbeeldingen
g
^ overdekt.
PYlos , in de Oudheid een havenstad en sterke
ing in het Z.W. van Messenië,
vesting
, met de
mooiste
haven van Griekenland;, tegenw.
Navan
g
rino (z.a.) opPde Z.W.-kust van den Peloponnesus.
P
Gr. ^ meetkundig
Pyramde
g lichaam, beg
g rensd door eeen rechtlijnig
Jg vlak als rondvlak
en zoo vele
e e in een spit samenkomende drieheeft. Haar
als het grondvlak
zijden
hoekena
g
met
g
inhoud vvindt men, als men het grondvlak
het derde deel der hoogte
g vermenigvuldigt.
grafgebouwen
der oud-Egypt.
gyp koPyramiden,
grafg
Y
gebouwd
op
g
g
innen
b
P een vierkant grondvlak,
g
toeloopend
its toeloc
end,• verder alle naar hun voorspits
b1 gebouwde
gedenkteekenen.
gedenkteekenen De meeste P.
d g
zich in Beneden-Egypte,
bevindengyp
, van Cairo
tot Fa'oem
• de tweegrootste, die van Cheops
J
^

PYRAMIDEN—PYROMETERS.

468

(fig. 1128)., aan de basis 233 M. breed en 146 M.
hoog (thans 227 M. en 137 M.) en die van
Chephren, aan de basis 215 M. breed, 138 M.
hoog (thans 210 M. en 136 NI.).
A

ONOEAAAROSCHE
KAMER

1128. Doorsnede van deyramide
van Cheops.
P^
volgens
de MetamorPyramus
en Thisbe,
r^
Y
,
g
in BaPhosen" van Ovidius een minnend paar
P
bYlonië ddat
door een verbod der ouders slechts
heimelij des nachts te samen kon komen. Toen
heimelijk
eenlotselin
verschijnende
P
g verschijnend leeuw hen
•
vluchten, doodde eerst Pyramus zich, omdat hij
was,
e
J meende dat Thisbe verscheurd
daarna doodde Thisbe zichzelve. Inz. bekend
door Shakespeare's
Shakespeare's Zomernachtsdroom".
bergketen
tusschen Frankrijk
Frankrij en
Pyreneeën,
g
Y
^
]^ 450 K.M. lang,
b> 20-110 K.M. breed,>
55 380 K.M2. van kaapPCerbère aan de Middell.
Zee tqt den Col de Betale, ten N. van PamPIona^ • in het N. en Z. onmiddellijk
Jjk uit de voor liggende vlakten en heuvellanden opstijgend,
bestaan uit de Centrale P. tusschen Col de
la Perche en Pic des Escaliersemidd.
hoogte
g
g
2460 NI.),de West P.
(gemidd. hoogte beneden
1500 M., van den Pic des Escaliers naar het W.
tot den Col de Betale,s naar het N. uitloopend
P d
tot aan Biarritz),en de Dost. P. g emidd.
hoogte
g 2000-2300 M. ; van den Col de la Perche
naar het 0. en het W. in drie ketenen, MontsCorbières, Monts-Albères en Monts-Canigou
2785 M.^ zich uitstrekkende tot kaapP Cerbère);
voorn. toppen
van 0. naar W.: Pie Carlitte
PP
2921 NI.),Montcalm (3080 MI.),Maladetta
(3404 M. hoogste
berggroep
^
gg P der P. Pic des
Posets (3367 M.),
(3352 M. Vigg
nemale (3290 M. hoogste
top
ran
P der P. in Frankg
rijk),
du Midi de Bigorre
(2877 M. ,
J1
^
op den Pic des Posets en oop
g letschervormin
g P
de Maladetta-groep; sneeuwgrens
tusschen 2500
g
--2800 NI.; talrijke,
maar kleine meren. De
J
dalen zijn
g
J meest in een ketel (circus) beginnende dwarsdalen; inz. bekend de dalen van
Gavarnie en Troumouse. Het meeste water der
P. stroomt naar het N. in den Atl. Oceaan en
in de Middell. Zee, het overig e meest naar de
Ebro. In de Centrale P. meestal slechts smalle
; berijdbare
voetpaden;
wegen slechts van PerP
J
ignan naar Figueras
over den Col de la Pertus
g
P^

en van Prades naar Pu' Gerda over den Col
de la Perche; twee spoorlijnen
loopen
P J
P aan beide
uiteinden om heteber
g te.
g In 1915 is de tunnel
van Puymorens
gereed
gekomen,
waardoor een
Y
g
g
rechtstr. spoorwegverbinding
is van
P
^
g verkregen
i;
Toulouse naar Barcelona. De nieuwe spoorlijn
P
J
gaat uit van Ax (Ariège-dal) en door een
tunnel van 5400 M. lengte
g onder den Col Pu Y morens door. Delanten
P
groei klimt in het 0.
en Z. totrootere
hoogte
in de 0. P.
g
g
g (boomgrens
2240 M. dan in het W. en N. (1600 M.).
Geolog isch bestaan de P. uit graniet met daartusschene
gele
gen silurische en devonische g g esteenten, in
steenten in het N. Juraen krijt
]
Jg
het Z. krijt
g me J en bonten zandsteen. Weinig
talen behalve zink- en looderts; zeer talrijk
J
meer dan 1000) zijn
J de minerale bronnen, van
welke er ong.
g 250 warm zijn
J^ tusschen 11 0 en
770 C.; de warmste te Cauterets, Vermet-lesBains, Amélie-les-Bains, Luchon en Ax. De
bevolking is gering, gedeelt. Basken. Naar de P.
zijn
genoemd. (Zie Pyrénées.)
y
J drie Fr. deP art. genoemd.
— Vrede der Pyreneeën,
^ 7 Nov. 1659 gesloten
Y
g
tusschen Frankrijk
Frankrijk en Spanje
op het FasantenP J P
eil. in de riv. de Bidassoa, maakte een einde
aan den sinds 1635 gevoerden oorlog,bracht
een deel der Sp.
Frankrij en
P Nederlanden aan Frankrijk
het huwelijk
van Lodewijk
XIV met
Lodewij
J
aria Theresia van Spanje vast.
drie Fr. de P
art. — 1) Basses-P.,
Pyrénées,
^
,
het meest Z.W. dep., 7712 K.M 2. 433 000 inw.
gevormd uit Béarn, Fr. Navarre en de Gasg
conische
landsch. Soule en Labourd • hoofdst.
g
Pau. — 2) Hautes-P.,
^ aan de N. hellingg der
Centrale P., 4543 K.M 2., 206 000 inw.; gevormd
uit Bigorre
en Haute-Arms ^nac ; hoofdst. Targ
bes. — 3) P. Orientales,
^ het meest Z. dep.,
P,
4145 K.M2. 213 000 inw. ; gevormd uit het
Dgraafsch. Roussillon en het landsch. Cerdagne
bg
f rancaise • hoofdst. Perpignan.
Pyrmont,
^ vorstendom, sinds 1625 behoorende
Y
tot Waldeck, vormt daarvan den kreits P. (66
K.M2.. — De hoofdst. P.,
P. beroemde badplaats,
P
aan de Emmer, 1600 inw. 7 minerale bronnen
voor drinken en baden (inz. tegen bloedarmoede,
zenuwziekte, jicht en vrouwenziekten).
PYro-eleetricitei#, de in vele kristallen door
verwarming
eleetriciteit,^ waarbijJ
g opgewekte
P^
tegenovergestelde uiteinden (polen
olen ofwel teelectrisch worden, zooals bij toermali'J^ ofwel g e elecli'ksoorti
g
J
trisch zooals bi'J
topaas.
P
PYrometers Gr.
warmtemeters, toe1129. Pyrometer
stellen tot het meY
(berustend
op.
ten van warmte^
P' uitzetting
graden, welke ligvan metaal).
g
en boven het
kookP unt van kwikzilver ; berusten op
P de uitzettin
g van metalen staven Musschenbroek,
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P

y bor9
1750 of van lucht Pouillet W .^
h^oP
verschillende smelttemperaturen
Se^
er ^ oop
e
thermo-electrische werking
^ ueg P ouillet Bec
rel, Le Chatelier) of op
P de toename van den
eleetr. weerstand in eenplatinadraad
bijJ temp
P eratuursverhoogin€^p (Siemens).
Pyrrhus,
g van
Y
^ koning
EirusJ geb.
geb. 319 v. Chr.,1
als kind uit zijn
rij
J rijk
J heroverde
omstr. 296 met behulp
van Ptolerraaeus 1 zijn
J
rijk
;J Tarente
P
J in L irus
te hulpP komend tegen
e
de Romeinen overwon
hijJj hen in 280 bij
e
J Hraclea (waar een aanval
zijner strijdolifanten
zijner
de
J
beslissin g gaf) en in
beslissing
279 bijJ Asculum, echter
met groot verlies vandaar : P rrhus-overwiArcin
9 J streed van 278—
276 op
^ de
P Sicilië tegen
Carthagers
b J werd in 275
door de Romeinen onder Curius Dentatus bijJ
1130. Pyrrhus.
Beneventum verslagen;
viel in 272 in een
hijSparta
P
straatgevecht
te Argos,
Ar os toen hij
beoor^
loogde.
Pythagoras, Gr. wiJsgeer,J omstr. 540-500 v.
Chr., geboortig
geboortig van Samos, stichter der Italische of P-i
Jtha<
J oreische school, stichtte te Croton den P2^thay
Pg e./ ore-ischen bond,^ welks pas
P
nomen leden langen
tijd
tijd slechts zwijgend
de
Jl;
a
tha9oreïsch
verhandeling en mochten bijwonen
bijwonen P y
echter na P. 's dood oezwijgen),w elke zich
P
tha9oraeërs,
geerte der P y
wijsbegeerte
dig
oploste.
De wijsbe
P
ook getallenleer agenoemd
J verklaarde uit de
getallen den oorsprong
getallen
P ^ en het wezen aller

Q
J een toon^ de 17e letter van ons alphabet,
1
verbindingg met
looze keelklank, gewoonlijk
g
J in verbindin
u uitgesproken als kw (in het Fr. soms ook als
k .Qu
en q in Lat. afkortingen
Q
^ voor
Quintus Quirinus
^ qui
ui • als oud-Rom.
r qquaestor
getal Q = 500. De Q komt in zuiver Nederlandsche woorden niet voor.
Quack, Hendrik Peter Godf ried Ned. staathuishoudkund' e geb. 2 Juli 1834 te Zetten;
van 1868-77 hoog 1. te Utrecht; van 1877-85
secretaris der Ned. Bank te Amsterdam; van
1885-94 dir. dier Bank en hoog 1. te Amsterdam;J schreef o. a.: De
)J Socialisten,J Personen
en Stelsels" (4 dln. 1875-97), Beelden
en
JJ

dingen;
^ ^ zijj leerde het monotheïsme en de onsterfelijkheid
der ziel in den vorm van zielsJ
verhuizing.
van Massilia,^ Gr. aardrijkskundige,
Pytheas
Y
sterrenkundige
^ en wiskundige,
g^ maakte omstr.
334 v. Chr. vanuit Massilia een reis naar Brittannië
, Thule en naar het Barnsteenland"
JJ
waaraan wij
berichten aanJ de eerste bepaalde
P
zijne
zijner
gaande de Germanen danken. Fragmenten
^
ijn bewaard gereisbeschrijving P eripl-us
zzijn
1
bleven.
Zie op
Pythia.
1
P Delphi.
y
Py thia een der vier Gr.
P
PYythische spelen
P
nationale feesten,
J vanaf 590 v. Chr. bijJDelphi
P
alle 4 Jjaren ter eere van Apollo tot in de
4e eeuw n. Chr. gevierd.
Python, later ook Del h ne, in de Gr. sage
de draak, ontsproten
uit het slijk,
Ja dat na den
P
zondvloed van Deucalion op
P aarde achtergege
bij^
PJ
Apollo met zijn pijlen
bleven was, en dien Apollo
en
Delphi
doodde (waarnaar de Pplaats Pytho
^
P
god Pythios
genoemd
werd).
de god
y
g
Python of Tijgerslang (Python Molurzn Mal.
menschen niet gevaarlijke
Oelar sav ahvoor
>

1131. P Ython.
slang
b1 die in de 0.-Incl. moerassen leeft t y
genoemd
is naar haar getijgerd
g
^ J^ sehubbenkleec.
lichtbruin met onreg
^ Jdonkere vlekken).
a elmatig

Groe
P en" 1892 },
>> Uit den kringg der Gemeenschap"
P (1899).
(Quadi),
oden
Quaden
Q
J machtig Germ. volk, van
den stam der Sueven,^ in het tegenw.
4toravié
g
stamverwant met de Marcomannen •f streden met
g),
dezen samen teen
de Romeinen (174 n. Chr.
deden later nog
J k invallen in het
a herhaaldelijk
esc
rij;
k in de 5e eeuw uit de ^geschiedenis
Rom. rijk;
verdwenen.
Quadragesima, Lat.,
a»de 40e(dag)", de le
kerkelijke veert'
der R. K. kerkelijke
Zond
Zondag
^ da
aagsche
vasten,
met Aschwoensdag
g (z.a.) en
x die begint
^
eindigt
P den Zaterdagg vóór Paschen te midg op
dernacht (van Zaterdag
P Zondag).
g Ook die
gop
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vasten zelf wordt met den naam.Q aangeduid.
Quadratuur(Lat.), de verandering
g eener door
begrensde
figuur
in
rechte en kromme lijnen
be
^
g
een vierkant vanJ
en de berekegeli'ke grootte
^
ning van haar inhoud; de Q. van den cirkel
dooreometr.
constructie is een onoplosbaar
P
g
vraagstuk.
gb
Quadriga (Lat.),een
door 4 naast elkaar
gespannen
P paarden
b
P
^ etrokken waen
vierwagen
g
in de Oudheid
biJ wedrennen en triomf tochtenebruikt
; in
g
1132. Quadri^a.
de beeldende kunst als
monumentale
versierin bg sstukken voor triomfbo
poorten e. d.
^ en
^ P
aangewend.
Quadrille Q. et la cour), Fr. dans voor 4,
2 aan 2 tegenover
elkaar gP
geplaatsteParen; de
g
Q. teaard
door 4 ruiterg
P wordt uitgevoerd
afdeelin
en elk van 8-12 man.
g^
Quadrivium. Zie Vrije Kunsten.
Quadronen,
^ Quarteronen. Zie Kleurlingen.
Quadrumana,
p
^ Vierhandi^ en. Zie Aap.
Quadru
, Viervoudig
9 Verbond ,
p le Alliantie,
naam van Benige
staatkundigg e overeenkomsten
ó staatkundi
4 mogendheden.
— 1) Tusschen den
g
koning van Denemarken, den keurvorst van
Brandenbur. den hertog van Brunswi'k-Lunetege
tegenwicht
te g en de
burg9 n onze republiek,
P
^ als tegenwicht
XIV(28 Oct. 1666). —
van Lodewijk
1
P
2) Tusschen Engeland,
g
^ Frankrijk,Duitschland
en onze republiek,
tegengg
Spanje gericht (Jan.
^
P
1717. Nederland trad eerst 16 Febr. 1719 toe.
Engeland, Saksen en
— Tusschen Oostenrijk,
J
onze republieken
,te
gg en Frederik II van Pruisen
P
(8 Jan. 1745). — 4) Tusschen Rusland, Pruisen
Oostenrijk
en Engeland,
tot herstel van den
b
J
Europ.
P vrede (1 Mrt. 1814). — 5) Tusschen
FrankrïJ?
k Engeland,
ter
n
^ Spanje
g
P J en Portugal,
beginse in
handhavin
handhaving van het constitutioneel beginsel
laatstgenoemde
landen (22 Apr.
P 1834).
g
(Equus
Qua
q
^ ua
99' a wilde paardensoort,
P
9g a

1133. Qua
gga.
bruin, met witten buik, witte pooien en grauw-

en schouders;
witte strepen
aan kop,
P
P>
> ter
grootte
van den zebra;
g
^ leefde nog
^ in de 2e
helft der 19e eeuw in de Z.-Af r. vlakten
thans uitgeroeid.
g
Quakers. Zie Kwakers.
Quanza, Koeanza, riv. in W.-Afrika(Angola), ontspringt uit het Moessoembomeer 1650
M. boven de zee),mondt uit in den Atlant.
Oceaan; 1200 K.M. la p g,waarvan 200 K.M.
C(van Dondo af) voor stoomschepen
P bevaarbaar;
(r.)
stroom bg ebied 149 000 K.M 2 . ^• voorn. zi'riv.
J
de Loekalla.
Quarantaine, veiligheidsmaatregel te gen de
insluiping
ziekten; het eerst
P g van epidemische
P
tege
g en de
toegepast in de 14e eeuw in Italië te
waarbij de aankomende reizigers
pest, waarbij
bg edureng
in observatie werde 40 dagen
(It.quarantina)
q
g
denehouden
• in later tijd zeer beperkt en
^
iP
oP voor het verkeer over land land- Q geheel
^
g aan ^ alleen de schee^ps-Q. wordt nog
ggeheven;
g
g af van dengezondggewend en de duur hangt
heidetoestand van het land, waar het schip
vlagg in de
vla
vandaan komt. De Q.-vlag
^
9 is de gele
aan boord bevoormast ter aanduiding,
g
smetteli'ke
ziekten heerschee of dat men uit
J
een verdachte haven komt.
in de Belg.
mijnstad
Quaregnon,
^ Pprov.. HeneJ
^
9
e ten W. van Bergen 17124
g ouwen Borin gg^
inw.
Quarkenstraat. Zie Botnische Golf.
der Adriat. Zee, tusschen
Quarnero,golf
g
Istrië en Dalmatië, met de Quarnerische Eil.:
Cherso, Veglia, Lussin, Arbe, Pa o.
Quarteronen. Zie Kleurlip 9en.
Quarto,
J Genua en ten W.
^ kustP 1. dicht bij
Garibaldi (z.a.)
van die stad; hier scheepte
P
zich 5 Mei 1860 met zijn
J beroemde Duizend"
»
(in werkelijkheid
telde zijn
zijn corps
P 1058 man)
J
voor zijn
J tocht naar Sicilië in. 5 Mei 1915 werd
te. een
gedenknaald
onthuld, ter herinneQ
g
ring aan dit feit.
Quasi Pieter Manszoon, Ned. genre- en porin 1606 te Amtretschilder > tevens etser, geb.
g
sterdamvolens
anderen te 's Hage
^ in het
g
laatst der 16e eeuw), gest.
in 1647 te AmsterB
dam ; zijn werk vertoont zeer veel overeenkomst met dat van Adriaan Brouwer.
Quaestor, in het oude Rome de titel van een
magistraat,
die oorspr. als rechter van instrucg
tie later als beheerder der staatskas optrad;
P
oorspr.
p waren er 2, sinds 421 v. Chr. 4,> sinds
den lsten Punischen oorlo
g 8, sinds Sulla 20,
het aantal
Augustus beperkte
sinds Caesar 40 ; Augustus
P
weder tot 20 ; de oud-quaestoren
hadden sinds
q
Sulla zittin g in den Senaat; het ambt, de
gold als eerste trap
quaestuur, gold
b ere
P der hoogere
staatsloopbaan.
A
„de
quatuor tempora,
(Lat.q
Quatertemper
p
p
in de R.-Katte. Kerk de naam
4 jaargetijden"),
begin
g in der 'aardie bij het be
van de vastendagen,
J
gJ
ng ehouden worden (om Gods zegen te
getijJ den gehoude

en bij
J het
P
J b
gen over de priesterwijdingen
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begin
van het jaargetijde)
Woensdag,
J I JopP
a^ VrijJ'
g
dag en Zaterdag, na Zondag Quadragesima
z.a. na Pinksteren, in de week van het feest
van de Kruisverheffing
(14 Set.
en na den
P
g
3en Zondag
van den Advent .a.
gehucht in de prov.
Brabant, in
Quatre-Bras,
^ g
P
Midden-België; hier 16 g
Juni 1815 slag tusschen
de Franschen onder Ne
y en het le legerkorps
van Wellington, bestaande
uit Eng. en Ned.
^
man) onder bevel van den prins
troePen (21
P
van Oranje(den lateren Willem 11), die zich
teen
g de Fr. overmacht wist te handhaven tot
versterking kwam.
Quattrocento, ii, heet in de It. kunstgevroeg-schiedenis der 15e eeuw de tijd der
^
de It. kunsteRenaissance;
^ qquattrocentisten,
,
naars uit dieeriode.
P
600 K.M2. >
prov. van Canada, 1
Quebec,
^ P
2 005 000 inw.; bosch- en vischriJ^
k • ooft- en
korenbouw;
papier,^che> industrie (meel, leder,>PP
micaliën • hoofdstad Q,; voorn. haven Montreal.
— De hoofdstad Q.,
g der St.
^ aan de monding
Charlesriv. in de St.-Laurensriv., 78 000 inw. ;
versterkte haven ; Laval-hoogeschool (1663);
middelPunt van den Canadeeschen zeehandel. —
;
Q. werd in 1608 door de Franschenesticht
g
durfgen
was van 1629-32 Eng.; in 1759 na lapg
strijddoor de Engelschen
veroverd en in 1763
g
aan hen afgestaan.
g
in het reg.-distr. Maagden,
Quedlinburg,
9 ^g
^ Midd.-Pruisen
burg,
> ten Z.W. van de stad
g>
Maagdenburg
g aan de Bode ; 27 000 inw. >• aang
zienlijke
kweekerf'
J
J en zaadteelt. — Q werd in
949esticht.
g
Queen Anne style,
t, in de Eng.
^ kunst de bouwstiJ 1 ten tijde
van koningin
g
g Anna,^ in het begin
J
der 18e eeuw, een soort van barokstijl.
J
Queen Elizabeth style,
g kunst de
^ i n de Eng
Y
bouwstijl
tijde van koningin
J ten tijde
^ Elizabeth, in de
16e eeuw,^ een soort van vroeg-Renaissancestijl.
^
J
Queen's County,
Y^ ^graafschap
P in de Iersche
prov. Leinster; 1719 K.11I2.> 54 000 inw. ;> hoof dP
stad MarY boron
g h (ten Z.W. van Dublin).
Queensland, kolonie (staat) in het N.O. van
Australië; 1 736 500 K.M 2. 614 500 inw.; hierbi'J behoort het Papoeaterritorium
Britsch-Nw.P
Guinea • in het Z.O. bergland
(tot 1300 M.),
g
in het binnenland laagvlakte,
^ afwisselend grasg
land bosschen en woeste vlakten; voorn. riviehet
ren in het 0. de Brisbane en de Fitzroy,
Y^
N. de Flinders, in het Z. de Victoria en de
goede havens Moretonbaai
Warre^^
go • talrijke
J
Herveybaai,
P
P
Y
> Port Curtis e.a. • tropischeplantengroei^^
zeer rijkedierenwereld;
rijke
goud-,
rijke
g
lood- kolen-, zilver-, koper- en tinmijnen; beIan^J
rijke landbouw en veeteelt,^ vooral schapen;
industrie inz. suiker en geconserveerd vleesch;
hoofdstad Brisbane. -- 0. werd in 1770 door
Cook ontdekt; in 1824 stichting eener misdadigerskolonie aan de mondin g der Brisbane ; in
1859 zelfst. kolonie; sinds 1 Jan. 1901 toegetreden tot den Austr. bondsstaat.
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Queenstown, stad aan de Z.-kust van Ierland
(prov.
Munster,^ graafsch.
Cork),
P
)^ op een eel. in de'
g
Cork-baair 7900 inw. •a zeer versterkte zeehaven.
Queenstown ,P 1. in het 0. van de Z.-Afr.
prov. Kaap
P
P de Goede Hoop
P ten Z. der Stormberen
g ^kruispunt
A van spoorwegen, 9 000 inw.
Quellinus, Erasmus, Vl. historieschilder, geb.
19 Nov. 1607 te Antwerp,
P^ ald. est.
g in 1678;
een leerling
g van Rubens;
, na diens dood stadsschilder van zijn
pl. — Zijn
J geboorte
g
P
J zoon Jan
in 1634 te Antwerpen,
Erasmus Q:
r geb.
g
P ^gest. in
1715 te Mechelen ; vestigde
zich in 1661 te
g
AntwerP en en schilderde inz. godsd.
tafereelen
g
voor kerken.
Quellinus, Arthus, Vi. beeldhouwer, geb. in
1609 te Antwerpen; keerde in 1640 uit Italië
tern ^^• vervaardigde
o.m. beelden en basreliëfs
g
voor het stadhuis te Amsterdam ; werkte later
in zijn
gest in 1668.
P1.^• ald. est.
J eboorte
g
art eel. ten Z. van Korea, tusschen de
Quelpart
Jap. en de 0.-Chin. Zee;> 1850 K.M 2.> 134 000
inw. ; bergachtig (Mount Auckland 2000 M.);
• eoe 5 000 inw.
hoofdstad Ts'eds
Tsjedsjeoe,
Quental, Anthero de, Port. dichter, geb. 18
Apr. 1842 te Ponta Delgada eel. Sao Miguel);
pleegdeP
10 Sept. 1891 ald. zelfmoord;
^ degrootster Port. lyrische dichter van den nieuwen tijd
tijd.
Zie DuQuercetanus, F r. geschiedschrijver.
g
J
chesne, André.
Quercia, Jacopo dells It. beeldhouwer, geb.
in 1374, est. in 1438; werkte inz. voor den
dom te Lucca en voor kerken te Bologna.
g
Querétaro, hoofdst. van den Mexik. staat Q.
11638 K.M2. 244 000 inw.),35 000 inw. (vele
Indianen en Mestiezen); katoennijverheid;
, hier
J
werd keizer Maximiliaan van Mrt. tot 15 Mei
1867 beleerd
en 19 Juni cgefusilleerd.
g
Quérido, Israël Ned. schrijver en criticus,
1 Oct. 1874 te Amsterdam,^
aanvankelijk
geb.
J
g
diamantbewerker later uitsluitend letterkundie • schreef o.a.:„Levensgang" 1901 >» Meng>
schepwee"(1903),„Zegepraal”(1904),„Literatuur en Kunst”(1906),De Jordaan" I en
II (1912 en 1915).
Quesnay,
, Fr. staathuishoudkundige,
g
Y, Fr an ^ois
de grondlegger
van het physiocratisch
stelsel,,
gg
PY
geb. 4 Juni 1694 te Méré bijJ Versailles,gest.
gest
^
16 Dec. 1774 te Parijs
g
^ in de geneesk.
J als hoogl.
Quesnoy
Quesno Francois du, beeldhouwer. Zie Duy , Francois.
q
Quetta Koita versterkte stad in Beloets'istan
grens
aan den inJ
^bij
J de Afghaansche
g
g
an van den Bolan as
gang
P • 25 000 inw. •> strateisch van.
belang.
g
p Q.,
Quezaltenango,
Q. in
9^ hoofdst. van het dep.
de republiek
Guatemala; 30 000 inw. bijna
J uitP
sluitend Indianen.
Quiberon, landtong in het de P. Morhiban aan
de W.-kust van Frankrijk; met de,
stad Q.
3700 inw. • zeebadeng
• hier in Juli 1795 landing
en nederlaag
ondersteunde
g der door Engeland
g
Fr. emigranten.
g
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Quichotte Don. Zie Donuichotte.
Q
Quiétisme Lat. q nies, „rust"),J mystiek-godsdienstige
g richting
g in de R.-Kath. Kerk der 4e
eeuw, later weér opgeleefd in J
de 17e eeuw,
door toedoen van den Sp.
priester Michael
P P
Molinos(z. a.J in Frankrijk
Frankrijken Duitschland
zeer verbreid
J inz. door Jeanne Marie Bouvier
de la Mothe-Guyon;
on; verdedigd
g door Fénelon,,
bestreden door Bossuet. De aanhangers,
i^ J Quiéstreefden in plaats
van naar uitwendige
tisten
P
a
g
Godsvereerin
^J naar de rust van een in God
verzonkenemoed
^ met een volstrektepersoong
P
like
J werkeloosheid,
^ tengevolge waarvan het
gemakkelijk
J tot zedeloosheid kon voeren. Hier
te lande was het Q. vertegenwoordigd door Jean
de Labadie en Anna Maria van Schuurman.
Valparaiso,
Quillota,
J
^ stad in de Chil. prov.
P
P
11 000 inw.J • kopermijnen.
Q. werd 21 Aug.1906
J
P
door aardbeving verwoest.
Quiet er
P Finistère,J
^ hoofdst. van het Fr. dep.
aan de Z.-kust van Breta bgneJ 19 000 inw. •J
kathedraal (13e tot 15e eeuw) •; haven.
Fr. operadichter,
Q u i n a u yIt Philippe,
J geb.
g
^p ^
P
3 Juni 1635 te Parijs,
JJald. gest.
a 26 Nov. 1688 •J
schreef treur- en blijspelen
en operateksten.
P
JP
QuinC . 1) Stad in den N.-Am. staat Illinois,
Quincy
den Mississippi ten N.W.
van St. Louis,
J
37 000 inw.J • honderden fabrieken. — 2) Stad
in den N.-Am. staat MassachusettsJ ten Z. van
Boston aan de Baai van Q. 33 000 inw.; steenroeven (Q.-graniet).
groeven
Fr. dichter,
geb. 17 Febr.
J geb
Edgar,
Quinet,
^
9 ^
te Bourg
Bourg (Ain); Jwerd in 1839 hoogleeraar
hoogleeraar
de buitenl. letterkunde,J in 1846 afgezet;
nam. in 1848 deel aan de Febr.-omwenteling;
werd in 1849 in de Législative
gekozen
;• 9 Jan.
g
g
J gest
est. 27 Mrt.
1852 uit Frankrijk verbannen;
te Versailles.
Quinine. Zie Chinine.
Quinkhard,^ Jan Maurits,^ Ned. portretschilder,
P
28 Febr. 1688 te ReesJ in het Land van
geb.
b
KleefJ est.
g 11 Nov. 1772 te Amsterdam;J• een
zijn tijd.
tijd
der beste Ned,ortretschilders
van zijn
P
Lat. de
„de50e(dag)"),in de
R.-Kath. kerktaal de 50e dag voor Paschen,
J
d. i. de Zondag Esto mihi; Q. aschalis Q.
Iaetitiae(d. i. van blijdschap),
Q. exaltationis
J
P
(d. i. van opjuiching)
g
g wordt ook wel gebruikt
PJ
voor den 50sten dag na Paschen, d. i. het
voor de
50 dagen tusschen
Pinksterfeest,
dagen
Paschen en Pinksteren.
territorium van Mexico, dat
Quintana Roo,
^
zich in 1902 heeft afgescheiden
van den staat
g
hoofd 1.
Yucatan 48 450 K.M 2 .,
J hoofdpl.
J 9100 inw. •
Cruz de Bravo.

Quinteronen. Zie Kleurlingen.
9
Quintessens Iaat. ^ uinta essentin

>J de 5e
stof"),bijJ de P tha
de nether • ^
eigeng
Yoraeërs
g
vijfmaal overgehaalde
lijk
geest
van een
J de vijfmaal
^
g
vloeistof • tegenw.
het fijnste extract van een
g
stof, waarin de werkzame bestanddeelen samengedrongen zijn;
J J vandaar : het besteJ de kern
eener zaak.
Quintilianus, Marcus Fabius, Rom. redenaar,
geb.
in 35 te Calagurris
in Spanje; vest'
de
vestigd
a
g
in 68 te Rome ennoot
20 jaar
^
J langg als
pleitbezorgerP
en leeraar in de welsprekendheid.
grooten naam }• gest.
in 118 J• voorn. werk : Ing
stitutio oratoriaJ in 12 boeken.
Quirinaal(Lat. Monsuirinalis
Q
7 een der 7
heuvelen van Rome,
iCapiJ ten N.O. van het Ca
• hetaleis
ald. (in 1574 begonnen),vroeP
bger een pauselijk
P
J zomerverblijf,
JJ is sinds 1870
de residentie der It. koningen.
In fig.
^
g zin ook
welebruikt
voor de It. staatsmacht tegenover
g
het Vaticaan in de beteekenis van deauseP
like
kerkelijk macht.
J of kerkelijke
inz. op
Quirinus, Rom. godheid,
^
P den mons
Quirinalis vereerdJ de Sabijnsche
Mars in den
J
oudsten tijd
met eigen
g
J een der hoofdgoden
g
offerpriester
(flame
lemen Quirinalis); later met den
P
deoden
opgenomen
Romulus vereeng
Pg
zelvigd.
b
Quirites, oorspr. de bewoners der oud-Sabi'nsche
stad Cures of Quiris,
die onder Titus
Q
J
Tatius naar Rome verhuisden
J later de naam
voor de Rom. burgers in 't alg., integenstellingmet het leger.
^
QuitO San Francisco de,
Q hoofdst. der Z.Am. republiek
Ecuador en der prov.
Pichincha;
P
P
2850 M. boven de zee J• aan de Rio Muhangara,
nabij
J den vulkaan Pichincha; J80 000 inw. Jmeest
Indianen en Mestiezen J• kathedraal1 voorm.
Jezuïetencollege,
nijverheid (lin^schoolJ nijverheid
g J hoo
neeJ wol en goudsmeewerk).
b
Quixote Don. Zie Don Quichote.
En g .-Lat. ^het bij Jde wet bepaalde
Quorum
P
aantal leden1 dat vereischt wordt om in een
vergadering,
der volksvertegenwoordigin
g,
^J
Z7
tr
i7
b
een besluit te kunnen nemen.
Quotum Lat. J het aandeel dat iemand van
gemeensch. winst of erfenis ontvangt,
een gemeensch.
gJ of
in eenemeensch.
verlies bijdraagt, bi'
bij de
g
belastingen
het bedrag,
iemand overeenkomg
g}
stighet inkomen, dat hijJbezit moet betalen.
Onder de Republiek
verstond men hier te lande
P
der afz. provinciën
in de
onder Q. de bijdrage
P
uitgaven
(Holland 580/ 0 , Drente 1 0/o).
gemeenseh.
^
g
JJ

Rome.

J

habet behooR de 18e letter van ons alphabet,
rende tot de vloeiende medeklinkers of liquidae;1
in Lat. afkortingen R en r = Roma (Rome),
Romanuss Romeinsch re ia
(paleis), regnum
(heerschappij,
gebied),
rex (koning);
PPJ
g
^ op Prece -Pten R = recipe(Lat. „neem"); in de wiskunde
R = rechte hoek; bij Jtemperatuuropgaven I __=
Réaumur; bij het Ppostwezen R = reco^n^racrradEr.
aan eteekend}.
Hong.
Raab,
q
^ riv.^ ontspringt
P de
P ^ op
g Rába
Fischbacher Alpen
bij
P
J Gratz Stiermar kea
.. Kiirmend in het ^^ .r vary
wordt bevaarbaar bij
J
Hong
ariJ^
e mondt bij
J de stad R. in den Kleinera,
Donau tegenover het eil. Schutt nit; 256 K.M. l .
Hong.
Raab,
^ koninkl. vrije
^
g G^ or
J stad en
hoofdsi. van het comitaat R.(1528 K.M2.,
135 000 inw. in het W. van Hongarije), aan de
monding der riv. R. in den Donau ten Z.O.
van Pressburg,4
000 inw. ; zetel van een bis
g
schop,omkerk
(12e eeuw);> machine- en olieP
fabrieken ; voorname handelsplaats.
P
pseudoRaabe,
P
^
> Wilhelm, D. romanschrijver,
J
geb. 8 Sept.
niem Jakob Corvinus,
^
P 1831 te
^
Eschershausen, in Brunswi'k•l•^Best.
ge
s t 15 Nov. 1910
Brunswijk
P
J schreef : Die Chronik der Sperlings ^asre" (1857),>»
Der Hun er
astor" (3 din.,
gP
1864),Horacker" (1876) en vele andere romans en vooral vertellip gen.
de titel
Raadpensionaris,
P
r onder de Republiek
p

;,f

van een aanzienlijk
J ambtenaar der Staten van
Holland en W.-Friesland;
J aanv. was de titel
s> advocaat van den lande",
> na Oldenbarnevelt
veranderd in R.; zijn taak bestond in de regeling en leiding van de werkzaamheden der
Statenvergadering, het voeren der briefwisseling met de gezanten aan vreemde hoven en
der onderhandelin
g en niet die der vreemde
mogendheden hier te lande; hij had toegang
tot de vergadering der Staten-Generaal en der
Gecommiteerde Raden. Vooral Oldenbarnevelt
invloed
en Jan de Witt hebben als R.rooien
g
geoefend
op
en op
P de
P
^
P het lot der Republiek
Europ.
P staatkunde.
van 16 lichamen,
Raad van Beroep, aam >
waarbij
P kan komen van de beJ men in beroep
slissingen der Rijksverzekeringsbank (z. a.); de
R. bestaat uit een voorzitter, 2 leden-werkgevers
en 2 leden-werklieden en wordt bi'.lgestaan door
een griffier; van zijn beslissingen is hooger
Ceral
t enRaad van
beroep
Popengesteld
1 ^^^eStE,l(1 Jbij denCentralen
Beroep
P (z. a. } te Utrecht.
Raad van Defensie, een lichaam, ingesteld
bij
AP . 1908, om de miJ kon. besluit van 16 Apr.
nisters van oorlog
g en marine van advies te
dienen in alle aangelegenheden
betreffende de
g
van den Staat; bestaat uit 3 afd.:
verdediging
algemeene defensiebelangen, landmacht en zeemacht; zitting hebben ambtshalve de verschil-
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lende stellin gcommandanten en andere hooge
^
militaire autoriteiten, alsmede 4 niet-militairen,
door de regeering
re eerinsbenoemd.
een der hoogste
beRaad van Ned.-Indië
g
^
stuurslichamen in Insulinde waarvan de instelling reeds dagteekent
van die der ouvern.g
g
generaals
1610 ;^ aanvankelijk
aanvankelij bekleed met de
g
hoogste
wetgevende
en uitvoerende macht ; sinds
^
g
1836 een adviseerend lichaam onder voorzitterschaP van den gouvern.-generaal,
die aan de
g
^
leden bijzondere
commissies en zendingen
in
J
g
Insulinde kan opdragen
o dra en • bestaat uit een viceg
P resident en 4 leden,^ allen door de Koningin
benoemd • vergadert
eenmaal 's weeks.
g
Raad van State, adviseerend lichaam, bestaande uit 14 leden en een vice-resident
allen
P
benoemd door de Koningin,
g
g ^ die van rechtswege
presidente
is^ ; de Pprins van Oranje
7 heeft na
P
zijn
g^ de R. wordt door de
J 18e ^jaar zitting;
Koningin
g ggehoord over alle in te dienen wetsontwen
maatregelen
van
P en en alle algemeene
g
g
bestuur van rijk
rij en koloniën; voorts over de
vernietigingvan besluiten der Prov. of Gedep.
P
Staten en vanlaatseli'ke
P
J verordenin gen kortom
over alle geschillen, aan Haar oordeel onderworpen
P ;• de Koningin
^ is aan het advies van den
R. nietebonden
; bijJ ontstentenis van een
^
koning of koningin
is de R. tijdelijk
a of regent
ag
met het kon.eza
g ag bekleed.
Raaf(Corvus corax de grootste vo gel van
de fam. der Kraaien Corvidae wordt steeds
zeldzamer.
Raalte,gem. in Overijsel, aan het Overijselsch
Kanaal en den spoorweg
^Zwolle—Almelo, 7041
P
inw.; bestaat uit de doren
P R., Heelen en
Luttenberg.
gem. in N.-Brabant,a in de LangRaamsdonk,
g^ g
straat aan den spoorweg
P
g 's Hertogenbosch—
Lage
F
g Zwaluwe, 6381 inw. ; bestaat uit de dorpen
R. en Raamsdonkveer en het gehucht het Gat.
Hrabanus
Maurus.
Zie
Rabanus Maurus.
Rabat Ilebdt Rbtzt Arbet S'lah Ds'edid
havenst. aan de W.-kust van Marokko, aan de
monding
^ der Boe Regreg,
g a>met Saleh 47 000 inw. ;>
fort,
tapijt-,wol- kas Hassantoren (58 M.^wol-,
toen- en zijde-stoffen,
Jn
^ aardewerk- en marokijnJ
leder-industrie.
ebr.
leeraar" „meester"),eereRabbi
titel der Joodsche wetgeleerden • ook Jezus werd
bet.
zoo toegesproken Joh. 3:2 ^ van gelijke
^J
als rabboeni(Marcus 10: 51 ; Joh. 20: 16 ; later
minheer" in het
(„mijnheer")
als beleefde aanspraak
P
hoogste
gste
alg.; rabban
» onze leeraar") was de hoo
voor den voorzitter van het Sanhedrin in
de le en 2e eeuw.
Rabelais, Fran ,ois Fr. satyricus, geb. in 1495
te Chinon ; Benedictijnermonnik
en geneesheer;
g
J
werd in 1551astoor
te Meudon; gest.
9 Apr.
P
P
g
1553; hij
J schreef^a Garg antua" en »Panta greel"
(1532-64),boeken, die nog steeds gelezen worden, niet alleen om de schilderachtige en ori^ ineele woordenkeus en stijl, maar ook omdat

onder al delatheden
het
scepticisme
en de
^
P
P
dolle verzinsels een scherpzinnige critiek^grooie
naastenliefde, hartstocht voorgerechtigheid en
veneering
verborgenzijn.
g voor ware wetenschap
P verborgen
J
luit.Rabenhau
.
p, t Karel, baron de Sucha
>
generaal in Ned. krij
gsdienst geb.
6 Jan. 1602
krijgsdienst,
g
g
in Bohemen; vluchtte om heteloof
uit Bog
hemen kwam in 1622 uit de Palts naar ons '
land, diende aanv. als soldaat onder Maurits,
werd in 1629 tijdens
het beleg
beleg van Den Bosch
J
luitenant, klom op
onder^
P tot luit.-generaal,
scheidde zich bij
g g van verschilJ de belegering
lende steden; werd in 1672 belast met de verdedi^in
de stad
^ van Groningen,
g ^ verdedigde
g
gen de Munsterschen^ nam
metoed
tegen
^ succes te
Coevorden, streed in 1674 in Bentheim, nam
Grave in;
est. 12 Aug.g 1675 als gouv.
van
ag
g
Coevorden en drost van Drente.
R. FrancisRabida,
, La, Santa Maria de la R.,
caner klooster bij
J Palos, in het Z.W. van
Sane
P J>aan de Golf van Cadix; verblijfplaats
van Columbus in 1491, uitgangspunt van zijn
eersten tocht in 1492.
Rabies. Zie Hondsdolheid.
van
Racalmuto,
y s tad op
P Z.-Sicilië, ten N.O.
Girgenti, 14 000 inw. ; zwavel-, zout- en kwikzilvermijnen.
J
Rachel,^ Mize,^ eigenlijk
g
J Rachel-Félix, Fr. tooneelsP eelster^g
geb. 28 Febr. 1821 te Mum Ppf in
Zwitserland • haar ouders waren Joodsche marskramers;
zij kwam in 1830 naar Parijs
J en in
^J
^ gest
1838 aan het 1^Théátre f ran
est. 4 Jan.
^ ais"
te Canet bijJ Toulon ; muntte vooral uit in
de oud-klassieke Fr. tragedie.
g
Rachitis. Zie Engelsche ziekte.
Racine, stad in den N.-Am. staat Wisconsin,
aan het Michigan-meer, 38 000 inw. ; Kath.
nijverheid
hoogeschool^ • handel en nijverheid.
Jean-Batiste Fr. treurspeldichter,
Racine, Jean-Baptiste,
P a
geb. 21 Dec. 1639
te La Ferté-Milon
(Champagne),lid
der Académie fran• est. 21 Apr.
P
^aise"^g
1699 te Parijs
J^ de
beste Fr. treurspel-.
P
dichter ; voorn. werken : »Andromaque"
» Britannicus " r
I hi
^^
P génie " » Bérénice" Phèdre"
^^ Athalie". — Zijn
zoon Louis R.
geb.
,g
6 Nov. 1692 te Pa1134. Racine.
est. 29
ris
J^ ald. gest
1763, schreef
gods. gedichten.
Radautz. stad in het Oostenr. herto gd. Boekowina, ten Z. van Czernowitz, 17 000 inw.;
a ier- zeepgraanhandel.
papier-,
P en kaarsenindustrie;^g
Radbout I, koning van Friesland, verzette
zich tegen
de prediking
g
P
g der zendelin bgen (o. a.

RADBOUT I—RADIUíIï.
van Willebrord kwam daardoor in oorlog
g met
Pippijn van Herstal den major-domus van het
Frank. rijk,
J^ die hem in 697 bijJ Wijk-bij-Duursede versloeg. Na Pippijns dood (714) streed
R. tegen
en diens o
vol er Karel Marteel veropvolger
sloegien
bij JKeulen, moest zich echter later
g
aan hem onderwerpen.
Bekend is hoe R. in 719
P
oPhet laatste oogenblik
weigerde
zich te laten
g
l;
doo en omdat de zendelingg hem gezegd
doopen,
g g had,
^ ^ zijn voorgangers,
dat de Friesche koningen,
hun
niet in den hemel waren. HijJ
gezelschap
a
P boven den hemel. Hij
J stierf 3 dagen
^
later en werd te Stavoren begraven.
g
werdg
met medewerking ,
Radboutstichting,
der bisschoppen
APe van Nederland in 1905 te Utrecht
gevestigd; doel is het vestigen
g van R.-Kath.
leerstoelen aan de universiteiten, en zoo mogeg
lik
g R.-Kath. uniJ het stichten van een eigen
versiteit.
Radbraken, in
g
vroeger
tijd
tijd een wijze,
P
J ^ waarop
misdadigers werden terechtgesteld, waarbij n.l.

1135. Radbraken.
de ledematen van het slachtoffer oorspr.
A op
P een
zwaar rad, later op
P een kruis, met een knods
stukgeslagen
werden.
g n
Radcliffe, stad in het graafsch. Lancaster, in
het N. van Engeland,^
ten N . van Manchester,
a
26 000 inw. ; steenkolenmijnen,
textiel-nijverheid.
J
^ textiel-nijverheid
9,stad in het Saks. distr. Dresden
ten N. van de stad Dresden, 13 000 inw.; lasenaPP
ierfabrieken ijzergieterijen.
J
^J g
Radebeul,
y stad in het Saks. distr. Dresden,
met Serkowitz 11 000 inw. ; machine- en chem.
fabrieken.
Radeeren. Zie Etsen.
Radetzky, Joseph Wenzel, graaf R. de RedetN Oostenr. veldmaarschalk geb. 2 Nov. 1766
te Trzeb.nitz (Bohemen); onderscheidde zich
roemri j k in alle Oostenr. oorlogen; werd in 1831
troe
bevelh. der Oostenr.
P en in Italië in 1836
veldmaarschalk; versloe bg 25 Juli 1848 de Sarbi' Custozza, 23 Mrt. 1849 de Piemondiniërs bij
teezen bij
J Novara en heroverde Venetië ; was

475

daarna tot 1857 gouv.-gen . en militair oppererbevelh. in Boven-Italië;
bgest. 5 Jan. 1858 te
Milaan.
Radevormwald
r stad
in het reg.-distr. Düsseldorf, in het W. van
Pruisen, 12 000 inw.

RadewinUS,Florentius.
Zie Broeders des gemeenen levens.
de
Radio-activiteit,
eigenschap
^
P om Bec
q uerelstralen (z. a.) uit te
zenden • komt bijJ
uraniumverbindingen
en
g
de thorium.verbindingen
1136. Radetzky.
voor. Uit uraniummineralen werden door den
Fr. hoog 1. Curie zeer intensief werkende bestanddeelen afgescheiden,
waarvan het radium
g
een scheik. element bleek, terwijl het polonium
P
nogg niet als zoodanigg kon worden
tot nu toe no
gedefinieerd ook het door Debierne uit uraniummineralen afgescheiden
aktinium is scheik.
g
nog niet onderzocht. Radium, thorium en aktinium brengen
de R. over op
g
P lichamen, die er
mee in eenzelfde afgesloten
ruimtezijn
zijn z.^.
^
secundaire of 9 einduceerde R.^ ; in de open
P
J langzamerhan
langzamerhand
lucht verdwijntdeze gewoonlijk
g
de
als haar drag er wees Rutherford
f
emanatie aan, een radioactief g as dat de induceerende bestanddeelen voortdurend afgeven en
tijd in helium verandert. Elste,'
tijd
dat na eenigen
en Geitel vonden het ook in de atmosfeer en
konden het daar hetositief
electrisch geladen
g
P
negatie electrisch geladen draad
is op
P een negatief
• het komt ook in den aardbodem en
ineneeskrachti
bge bronnen voor.
g
Zie Rt ntgenstralen.
Radiogram.
9
Radio^p
ra hie. Zie Runtg enstralen.
Radiometer, een door Crookes in
1874 uitgevonden natuurk. toestel,
inwerking
g van licht en
dat door de inwerkin
warmtestralen in beweging
o g wordt^ebracht. Feitelijk
J werken alleen de in
het licht aanwezige
g warmtestralen.
Een in een luchtledige ^
glazen stolpP
ge laatst kruis met armen,^ dat op
^P
1137.
eenpunt
kan draaien,^ draagt
g dunne
P
laates van aluminium,^gglimmer enz., Radioplaatjes
die aan den eenen kant met roet meter.
besmeerd zijn.
J
ra p hie.
Radio-tele9 rap hie. Zie Draadlooze teley^
Radium(scheik. teeken Ra), een in 1898
Curie te Parijs
door het Fr, echtpaar
J ontdekt
P
element ; atoomgewicht 226,4; bevindt zich in
het uraan P
ik-erts en andere uraniummineralen
,
in zeewater en in minerale bronnen. Zuiver R.,
in 1910 door mevr. Curie en Debierne door
electrolyse
van R.-bromide bereid,
v
, heeft een
zilverwittenlans
wordt echter aan de lucht
g
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moeilij van die
spoedig
zijn moeilijk
g zwart. Zijn zouten zijn
P
het opP R. gelijkende
baryum
af te schei^ J
Y
den ; zij
pas
zijn
afgescheiden,
zij
g
J^ als zij
P zijn
J zijn,
kleurloos maar worden door het staan rozerood; op
zij ozoniseerend,^ o
op
P zuurstof werken zij
de huid veroorzaken zij
brandwonden. Het R.
J
(z.
a.).
Zijn
ernaa
heeft hooge
radio-activiteit
^J
natie het eiton heeft een atoomgew.
g van 2`22 4.
Eengram
R. kost 300 000 gld.
In degeneesE+
^
g
g
zijnzouten
kunde wordt It. in den vorm van zijn
tot bestralingen
(bij
g
J huidziekten) en insPuiting
zwerengebruikt,doch
b venal
o
gen (tegen
zware
e. d.)
• de
in den vorm van emanatie,
e R.-emanatiet
therapie
rheumatiek
^
JJ
P heeft inz. succes bijjicht,
en neuralgie.
Radnor
,agraafsch. in het midden van Wales,
.11^ 2 17
Presteigne,,
1219K1.
700
a 000 inw. • hoofdst.
^
1100 inw.
Radom,gouvern. in Russ.-Polen, ten W. v. d.
Weichsel, 12 352 K.M 2., 1 081 000 inw. ; hoofdst.
R. aan de Mletsjna, ten Z. van Warschau,
41 000 inw. ; hier in 1656 overwinning
g der Zweden op
P de Polen; 23 Juni 1767 Poolsche Unie
ter bescherming der Dissidenten (niet-Kath.).
Kiew, in het
Radom
g
Y sl
, stad in het ouvern.
Z.W. van Rusland, aan de Teterew, ten W. van
de stad Kiew • 16 000 inw.
gebied
Radsjpoetana,
JP
^ land der Radsjpoeten,
1P
in het N.W. van Voor-Indië;
s bestaat uit het
rechtstr. onder Eng. bestuur staande distr.
Adsjmir-Merwara (zie ^lds
7 'rir
) en 18 (met de
schatplichtige staten 21) onder inlandsche vorsten staande staten, de laatste onder een Eng..
.
agent te (Mount) Aboe; samen 330 324 K. MI 2.,
grootste staten Ds'odh
10 530 000 inw.; grootste
J
Poer
Al ' r Bikanir,
^Dsjaipoer,
^Dsjaisalmir,
J P > Mewar,>
J
Kota;^^
grootste stad Ds JaiPoer.
Radsjpoeten(Sanskr. Raja putras,Eng. Ru joots„koningszonen"),volksstam in het N. van
Voor-Indië; leven in feodale verhoudingen onder
vele vorsten en hoofden, vooral in Radsjpoetana.
JPce
(Eng.
Radsjsjahi
J e vroeger
a er R. en
g Ra ' eha^r
!1
Kots'-Bihar,
g
^ tot 1905 div. van het Eng.-Ind.
7
gouvernement
ouvernement Bengalen; 44 937 K.M2.>ong.
na 8 1 2
Rampoe
mill. inw. ; hoofdplaats
Ram oer Boalia of
P
Bjahlija (Eng.
g Beauleah aan den Gan eF
22 000 inw. ; in 1905 werd de divisie R. behalve
het district Dardsjiling
bijJ de nieuwe
J ^ingedeeld
^
prov.
0.-Bengalen
en Assam en vergroot
met
g
^
P
het district Malda.
Raeburn, Sir Henr
J, Schotsch portretschilder,
eb. in 1756 te Stockbridg^e werkte te Edingeb.
burgti gest. 8 Juli 1823; zijn schilderijen (vooral
damesportretten)
zijn
g
J thans zeer gezocht.
P
Raeticon. Zie Rhaetikon.
Raetië. Zie Rhaetië.
Sanzio genaamd,,
Raffaël Santi, t en onrechte
a
de beroemdste It. schilder,eb.
in 1483 te
g
Urbino, zoon van den schilder Giovanni b'anti
te Peruwest. in 1494^ leerling
(gest.
9
g van Perugino
gia ; kwam in 1504 .te Florence; werd in 1508
geroepen
Julius 11 naar Rome g
doorpaus
P gest.
P

,I

6 Apr.
schilderije munten uit door
Zijn schilderijen
P 1520. Zijn
zin^ volkomen techniek en
a
Pagewekten godsd.
zij vooral
onovertroffen compositie.
Beroemd zijn
P
zijn Madonna's: Madonna del Granduca Florence) , La belle Jardinière Louvre MadonnaTem
P r (München),
Madonna di Foligno
(1511,> Vaticaan), Heilig e
(1518, Louvre),
Madonna Bella Sedia
(Florence) en vooral de
Sixti'J nsche Madonna
(Dresden). Hij vervaardigde verder schilderijen
met Bijbelsehe
voorstel.l
lin^•en
^ als: Huwelijk
J van
MariaS osalizio",
»P
1504, Milaan),
)a Heilig e
(1513, Bologne),
1138 Raffaël.
Kruisdra inagvan Christus , Lo spasimo",
1517,
P
Madrid Transfiguratie
(1520, Vaticaan). Van
g
zijn
portretten zijn
zijn vermeldenswaard : zelfportret
JP
1}
Florence Paus Julius II(Florence),Johanna
van Arragon
J
(Parijs),
Bindo Altoviti Munchen Paus Leo X met kardinalen (Florence).
Schitterend zijn
verder zijn
fresco's in het
J
J
Vaticaan: bgeschiedk.^Y
Bijbelsch
symbolische en Bijbelsche
enlafondschilderin
P
^en in de z.g.
g.Stanlt J
zen(kamers) (11508,
eerst na zijn
^ agedeeltelijk
.1
dood uitgevoerd
door Giulio Romano e. a.) en
g
Bi'belsche
der logJ en ornamentale
gversiering
g
in de
P
g ra's^ ; de wand- en plafondschildering
Farnesina (Triomf van Galatea; Amor en
Pstche) en ten slotte de van 1515-16 in waterverf uit ^evoerde kartons voor de Sixtijnsche
J
South-Kensingto
n-museu
kaLT pel (in
te
^ het South-Kensington-museum
waarnaar te Brussel agobelins werden
zijn
geweven,
geweven welke nu in het Vaticaan zijn.
de bastvezels der in Afrika veel
Rap
(Raphia
hia vinifera ; wordt
voorkomende wijnP
J
gebruikt bijJ den tuinbouw.
als bindmateriaal veel g
E ng.-Ind.
Raf f les
f
^ s ir Thomas Stanford,
staatsman,
P zee,^ nabij
J Ja^ageb. 5 T^li 1781 op
malen trad in dienst der Eng.. 0.-Ind. Com1811-16 luit.-ouw.
luit.-gouv. van Java,7
agni ; was van
b
ger
waar hij
hij zich deed kennen als een Jijverig
h` b~
0.-I.
Compagnie
vormar, die de misbruiken
der 0.
I. Lom
P^ e
trachtte uit te roeien; hijJ verdeelde het eil. in
16 residentiën; teneinde deeldmiddelen
te
g
hij verplicht
gouvernements-gronden
stijven,
b
P
g
J^ was hij
met de daaropPrustende souvereiniteitsrechten
te verkoopen
(oorsprong
lanP
P g der„particuliere
P
P gezag
gezag tedersen”
; hij
hij versterkte het Europ.
J
genover de inl. vorsten; na zijn ontslag in 1816
van Benkoelen, moest hetwerd hij
J luit.-gouv.
^
naar EurozelfdeJ jaar omgezondheidsredenen
g
gouv
gouv. van
a was van 1818-1824 opnieuw
P
P^
vijan der
Hij
J was een verwoed vijand
en dead wat hijJ kon om hun den
voet dwars te zetten; stichtte in 1819 de stad

RAFFLES—RAMPOLLA.
Singaporeop
o een eil. dat feitelijk
feitelij tot de Neonderhoorigheden
behoorde;
Best. 8 Juli
^ gest
g
(Middlesex);
te Highwood
in Engeland
g
g
schreef »„History
Y of Java" (2 dln. T1817).
Raglan, Fitzroy James Henry Somerset, lord,
Br. veldmaarschalk, ggeb. 30 Sept. 1788 te Badminton • onderscheidde zich onder Wellington
in Spanje, was in den Krim-oorlo
erbevelh.
g oPP
van het Eng.
slag
bij
J
g leger; werd na den slag
Inkerman veldmaarschalk;
gest. 28 Juni 1855
^ gest
Sebastopol.
P
Ragusa, Slay. Doebrovnik, vestingstad in Dalmatië aan de Adriat. Zee en aan den voet van
den San Sergio; 14 000 inw. >• de haven vormt
de Golf van Gravosa; zijdeleder- en likeurJ
fabricatie. In 656 n. Chr.esticht
door de
g
T
g
vluchtelingen
uit oud-R. R. Vecchia;
b
?• 10 K.M.
van R. het oude EPidaurus • in de Middeleeuwen aristocratische republiek
• kwam in 1814
P
aan Oostenrijk.
J
Ragusa,
9
^ stad opP Z.-Sicilië, bestaande uit
38 000 inw. en R. inferiore 9 200
R. Superiore
p
inw.
Ragusa, hertog van. Zie Marmont.
Rai-Bareli,^ stad in de div. Lachnau der Eng.g.
Ind. Ver. Prov. Oudh ten N.W. van AllaNabad • 16 000 inw.
Raif f eisen s Friedrich Wilhelm, stichter der
Boerenleenbanken
7 bgeb. 30 Mrt. 1818 te Hamm
aan de Sie g• ^werd in 1845 burgemeester
van
^
We yerbusch, in 1850 van Flammersfeld, in
1852 van Heddesdorf; stichtte in 1847 de eerste boeren-hulpbank,
P
^ welke spoedig
^ navolging
gg
P
vond;
^gest. 11 Mrt. 1888 te Heddesdorf.
geRaiffeisenbanken of Boerenleenbanken
^b
Railnoemd naar den Duitschen burgemeester
f
b
f eisen z.a. die tot de oPrichting in Duitschland het initiatief nam, omvatten zoowel een
spaarals een voorschotbank en zijn
zijn georganiP
seerd op coöperatieven
P
grondslag; van Duitschgin
land uit vond het voorbeeld navol
navolg
ing o.a. in
Frankrijk, Italië Oost.-Hongarije en België;
de eerste in Nederland kwam in 1879 te Utrecht
tot stand. In 1913 bestonden er hier te lande
bi' de centralen te Utrecht,
886, aangesloten
g bij
Eindhoven en Alkmaar. De inla gen bedroegen
ruim 38,1 mill. de uitbetalingen ruim 32,3
mill. nog^ niet terugbetaalde
voorschotten 31,4
8
mill.
Raimundus Lulius. Zie Lullus Raimundu.s.
Rainy
Y Lake, meer in N.-Amerika, tusschen
Minnesota en Canada; 1540 K.M 2. door de
RainY -river verbonden met het Lake of the
Woods.
Zie Radsh)oeten.
Raipoots.
^1
p
geb. in 1676 stelde zich
Rákócz
, g
Y, Frans II
in 1703 aan het hoofd van den Hong.
P
gopstand;
werd in 1707 vorst van Zevenbergen;
b ^ moest in
1711 vluchten;
Turkije
^^est. 8 Apr.
P 1735 in Turkije.
1906 werd zijn
overgebracht
overgebrach naar
J gebeente
g
Naar hem is de nationale marsdi der
Hongaren
Hongaren
genoemd,^ de Rdcókr Ymarsch.
a
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Raleigh, hoofdst. van den staat N.-Carolina),
in het W. van de Ver. St.; 14 000 inw.; hoogeschool voor kleurlingen.
Raleigh, Sir Walter, Eng. zeevaarder, geb. in
1552 te HaYes(Devonshire),streed in Frankrijk
J en in 1578 in de Nederlanden, deed in 1579
een vruchteloozen ontdekking stocht naar Ameriks hielpP in 1580 den opstand
in Ierland onP
derdrukken werd stadhouder te Cork, stichtte
in 1584 een kolonie aan de Chesapeake-baai
P
Vir inië • veroverde in 1595 het eil. Trinidad,
in 1597 het eil. Fayal;
van
g
Y^ werd in 1600 gouv.
Jersey;
Y beticht van deelname aan een samenzwerin
^, werd hi'
J onder Jacobus 1 ter dood
veroordeeld en van 1603-15 in den Tower
gevangen gezet, waar hij een wereldgeschiedenis schreef ; in 1617 tot opperbevelh.
eener
PP
exPeditie naar Guayana
benoemd,^ waarbij
Y
J hijJ
tegen
's konings
bevelen in den strijd tegen de
^
gb
panjaarden
aanbond;
SSP
^ op
.1
P een klacht van het
verbreking
g van den vrede
op
o
Sp.
Hof wegens
verbrekin
P
g
grond van het vroegere doodvonnis 29 Oct. 1618
onthoofd.
Rama, Ramath Ramoth eigeul. Harama
Hebr., de „Hoogte"),0.-Test. plaatsnaam • het
meest bekend is . eboorte
Plaats van Samuel
bgeboorteplaats
in heteb.
g Efraim in het Gr. Ilamathem of
Arimathea(Matth. 27 : 57).
Ramadan Ramadhd n Ramasun de 9e mnd.
van liet Mohammed. jaar, de vasten-maand van
aangodsden Islam; de nachten zijngewijd
g
J
vermakelijkheden
dienstoefeningen
en vermakelijkheden.
^
Rambouillet, stad in het dep. PSeine-et-Oise,
in het N. van Frankrijk,
J^ ten Z.W. van Parijs,
6500 inw. > • oud koninkl. slot, nu opleidingsschool
voor militairen, met eenroot
park,
P
>nationale,>
gestichte schapenfokkerij
Lodewijk XVIg
door Lodewijk
P
J
Rambouillets .
,
Ramée,
^ Louise de la
^ Eng.
g
geb.
Best. 25 Jan.
geb. in 1840 te BuryY St. Edmunds, ^b
1908 te Viareggio
in Italië; schreef onder het
gb
^ e 1863 ,
P seudoniem Ouida: Held in bondage"
Strathmore"(1865),Under two flags"
8 (1868),
Moths"(1880),The Massarenes" (1897),
Street Just" (1901)e. a.; ook Critical studies (1900).
Brabant,
Ramillies-Offus,
P
^ ggem. in de prov.
tusschen Tienen en Namen, 700 inw.; hier overtroepen
wonnen 23 Mei 1706 de Eng.-Hall.-D.
P
b
onder Marlborough
9 de Franschen onder Villeroy.
Vereen.
Ram oer,
Ramp
^ vazalstaat in de Eng.-Ind.
g
Provinciën • 2328 K.M2. 533 000 inw.; hoofdst.
R., ten 0. van Delhi, 74 000 inw.
Ramp
p olla, Mariano, marchese del Tindaro,
geb. 17 Aug.
geb.
A Sicilië; werd in
g 1843 te Polizzi op
1882 aartsbisschop
P van Heraclea en nuntius te
Madrid; in 1887 kardinaal en tot diens dood in
Leo XIII;
1903 staatssecretaris vanaus
P
- hijJ
stierf 16 Dec. 1913 te Rome. Na den dood van
Leo XIII was R. kard. Sarto's ernstigste mededin^er naar het pausschap.
P
P Hij.l had aanv. zelfs
meer stemmen dan deze, doch werd getroffen
b
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door het veto dat kard. Puzyna
krachtens een
y
eeuwenoudrivile
P
ge namens den keizer van
Oostenrijktegen
tegenz_
zijn
J'n verkiezing
verkiezing uitbracht. Hoe
wel andere kardinalen met hem tegen dit veto
protesteerden,
werd hij
P
^
J ten slotte toch niet
g.ekozen.
William, Eng.
En g . scheikundige,
Ramsay,
^ , geb.
g
Y ^,
2 Oct. 1852 te Glasgow; werd in 1880 hoo g l. te
Bristol, van 1887-1912 hooi. te Londen; gest.
23 Juli 1916;, ontdekte in 1894 met Rayleigh het
argon,
, verder in de lucht
g , in 1895 het helium,
deassen neon en xenon ; schreef tal van
degasse
werken. Groot opzien
veroorzaakte in
P
1907 zijn
inuit koper
Per
door
oor
g,
J ontdekking,
werkeng van radium-emanatie lithium kan worden verkregen.
g
het graafsch. Lancaster,
Ramsbottom, stad in
g
,
in het N.O. van Engeland, ten N. van Manchester, 15 000 inw.
Ramses,
gYP ko^ naam van verschillende Egypt.
ningen. De beroemdste is
R. II(1348-1281 v. Chr.);
begi
hij
J streed in het begin
regeering
J
g
glang
g met
de Hettieten in N.-Syrië
Y
en liet vele grootsche
bouwwerken uitvoeren.
Men onderstelt, dat onder zijn
PPJ de
J heerschappij
verdrukking der Israëlieten in Egypte valt. Voor
de nakomelingschap
g
P is hi'J
het type van een
machtig
g
heerschei, vele karaktertrekken van Sesostris worden hem toegeschreven;
zlf
zijn mummie bevindt zich
in het museum van Gizeh. 1139. Ramses II.
(Zie ook fig. 565 : 6.)
Ramsgate, havensi. in het graafsch. Kent, in
het Z.O. van Engeland,
opP het schiereil. Thanet,
g
bij
1.
J kaapP North-Foreland,, 30 000 inw.; bad P,
visscherf'
J, scheePsbouw en handel.
Ran. Zie Aegir.
9
Armand Je le Bouthil^Jeyn
Rand,
stichter van de Orde
lier de, R-Kath.riester,
P
der Trappisten,
vorm van de
PP
^ een strengeren
^
reeds bestaande Cisterciënserorde
,ggeb. 9 Jan.
est. 27 Oct. 1700 in het kloosParijs
1626 te Parijs
J gest.
La Trappe.
PP
Ranchero's(v. h. Sp. rancho,„boerenhofstede"), in Mexico landbouwers, veefokkers en
uitstekende ruiters, vormen een soort van ongeregelde
cavalerie.
g
Randazzo stad op Sicilië, aan de Alcantara,
15 K.M. van den Etna, 14 000 inw.
Randers, hoofdst. van het Deensche ambt R.
(2434 K.M 2 . 124 000 inw. opP Jutland, ten N.
van Aarhuus, aan de Gudena, 11 K.M. boven
haar monding
g in de R.-fjord; 23 000 inw.
Rangoon,
9
^ stad in Neder-Birma (div. Pe goe
K.M. boven de r ev. R.
R., den
aan de Glaing,
g,

0.-mondingsarm der Irawadi • 293 000 inw. (vele
Chineezen, ; Boeddh. edenkteekenen
• rijstuitg
J
voer.
Rani9 ands'
1^ stad in de div. Bardwan van het
Eng.-Ind. gouvern. Bengalen, ten N.W. van
Calcutta, 16 000 inw.
Ranke, Leopold von, D. eschiedschri'ver,
geb. 21 Dec. 1795 te Wiehe in Thi ri gg
en ,• werd
g
in 1825 hoogleeraar
te Berlijn;
g
J^ in 1841 geschiedschr. van den Pruis. staat; in 1865 in
den adelstand verheven ;• gest.
23 Mei 1886 te
g
Berlijn
zijn navorschingen
van
J^ ; beroemd om zijn
g
zijn objectieve,
g eschiedk. bronnen en om zijn
.l
, ar stieke
geschiedenis de beste nieugave der eschiedenis;
were Duitscheeschiedvorschers
behooren tot
g
zijn
J volgelingen; schreef tal van geschiedk.
g
werken (54 dln.).
Ransart, stad in de Belg. provincie
rovincie Henegouwen,
ten N.O. van Charleroi, 9 423 inw.
b
Ransdor
p ^ ggem. in N.-Holland,, ten N.O. van
Amsterdam,
, benoorden het IJ;, 2 018 inw. •, R.
werd ernstig
getroffen door de overstrooming
gg
^
in Jan. 1916.
Rap allo, stad in de Prov. Genua in het N.W.
van Italië ten 0. van de stad Genua, aan de
der Ligurische Zee;,
Golf van R. een deel
g
12 000 inw., ; haven,
, winterherstell.-oord;, handel.
, geb.
Rapp,
geb. 27 Apr.
, Fr. generaal,
pp > Jean, graaf,
g
g
P
1771 te Colmar;
1
, streed onder Napoleon
, ver^
dedi de zich in
1813 een jaar lang
lang in Danzig
J
^
en onderwierp
P zich daarna aan de Bourbons;
sloot zich bij
terugkeer
van Elba
J Napoleons
^
^
weder bij
Lodewijk X V III
J hem aan;, werd door Lodewij
in zijn waardigheid
van pair
P bevestigd;
g
^;
gest. 8 Nov. 1821 te Rheinweiler (Baden).
(Rappersweil,
Ra
erschw
Rapperswil
p7
^p
yl ,
pp
stad in het kanton St.-Gallen
, in het N.O.
van Zwitserland
, aan den N.-oever van het
Meer van Zurich, 3 900 inw. , ; oud slot met
Poolsch museum; zeebaden; katoenspinnerijen,
P
J ,
metaal- en karton-fabrieken.
Ras(Arab. „kop"), vooreb.
g , • in Abessinië
berg,
^^ bijv. R. Dasjan,
hoogste top
J ^ hoogste
P van het
Simen g eb. 4620 M. ; verder ook de 3e rang
in waardigheid
na keizer en koning;
^
g, titel van
gouverneurs der provinciën.
P
g
Ras Asir. Zie Guardafui.
Raskolniken(Russ. „afvalligen, ketters"),in
Rusland de naam van hen, die niet de leer, maar
alleen de wetten en deebruiken
der Gr.-Org
thodoxe kerk verwerpen. Deze Raskol schisma openbaarde
zich,^ toen door den patriarch
P
P
Nikon te Moskou in de 17e eeuw de liturgische
g
boeken verbeterd en deze verbeteringen
te geg
lik
in den ritus) op
P het
J met veranderingen
^
concilie van Moskou (1666) als voor de rechtgeloovigen
(prawoslawnyje) bindend werden
aangenomen. De R. erkenden deze besluiten
niet, hielden zich ook verder aan de oude
boeken enebruiken
en noemden zichzelf oudg
ritualen
of oud-geloovigen
Staroobr'acl^
^ y
Starow
^ 'erz
y . Reeds aan het einde der 17e

RASKOLNIKEN—RAUCH.
eeuw splitsten
P zijj zich in de 2 hoofdtakken,
priesters
die nog
g bestaan,^ in een richting,
g^
P
heeft Po p owz y ^p
Po ows^ 'ts
^ 'ins verre in de
meerderheid),en een zonderriesters
BesP
owz
zich met gep0p
y . De eersten behelpen
P
vluchte orthodoxeJ
g eesteli'ken of met die, welke in Boekowinaewi'd
g J zijn
J? waar zich te
Bjelokriniza
(Fontina Alba) sedert 1846 de
J
zetel van een metropoliet
der oud- eloovi
gen
P
^
bevindt. Hoofdzetel der Bes
o owz
y was aan
pp
de Witte Zee het klooster Wygozjek.
Y^ J
Rastatt, stad in Baden, tusschen Karlsruhe
en Baden, 15 000 inw.; kant-, tabak- en sigarenfabrieken. — R. was van 1700-71 resid.
der markgraven
van Baden-Baden, van 1844
g
—66 bonds-, van 1871-1892 rijksvesting.
g Het
J
Eerste Congres
van R. vanaf Nov. 1713 maakte
9
door den Vrede van R.(7 Mrt. 1714) een einde
aan den Sp.P Successie-oorlogg tusschen OostenFrankrijk. Het Tweedo Congres
rijk
van R.
R.,
J en Frankrijk.
9
9 Dec. 1797 bijeengeroepen
J. voor het sluiten van
een vrede tusschen Frankrijk
J en Duitschland
eindigde
na vruchtelooze onderhandelingen
g
g met
den nooiteheel
opgehelderden
moord op
g
Pg
P de
Fr.ezanten
(28 Apr.
g
P 1799); 11 Mei 1849 had
te R. een militaire opstand
plaats,
P
P
^ 23 Juli
d.a.v. capituleerden
de opstandelingen voor de
P
Pruisen.
tot de vergifRatelslang9 (Crotalus),^
g
tige
g^ bezit volkomen ontwikkeldegiftg slangen,
g
tanden en aan den staart een ratel, die uit
hoornachts g e ^ los aaneengevoegde
geledingen
g g
g be^
staatachter ebleven
stukken van afgestroopt
g
P
^
vel, die een ratelendeluid
geven
als de R.
g
g
alleen in Amerika
haar staart schudt). ZijJ
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Rathmines and Rath
ar stad in het 0. van
9^
Ierland, Z. voorstad van Dublin, 38 000 inw.
Ratibor,
Oppeln,
PP ^ in
g
^ stad in het reg.-distr.
het Z.O. van Pruisen, aan de Oder, 38 000 inw.
sedert 1288 hoofdst. van het, tot 1822 zelfstandi
g e vorstendom R.
Rationalisme(Lat. ratio,„verstand"),in wijszin die richting,
de bron van
g eerigen
^
g^
alle kennis niet zoekt in de zinnelijke ervaring,
g,
maar in het volens
g vaste wetten denkende
verstand; in godsd. zin die richting, welke de
innerlijke
godsd.
overtuiging
overtuiging haar oorsprong
J
g
P g
doet vinden in het menschelijk
J verstand en in
het zedelijk
genlijken inhoud van
eigenlijken
J leven den ei
denodsdienst
ziet, inz. de in het einde der
g
18e en in de 19e eeuw heerschendeodsd.
richg
ting
b? welke het verstand als maatstaf nam bijJ
wat als de kern der Christ. relig ie is te beschouwen. Voor wezenlijk
bestaande ggeldt bijJ
J
haar alleen de moraal en de opvattingen over
^ vrijheid
God,
vrijheid en onsterfelijkheid
onsterfelijkheid, waarop
zij is
P zij
e rond. De menschelijk
n bron
rede als eese
gg
Je
, verwerpthet
van kennis hulde
alles wat
g end
P
hooger
stijgt
g
Jg dan het menscheliJ k verstand bevatten kan.
soorten
Ratten heeten verschillenderootere
g
van het muizengeslacht.
Buis-R. (Zwarte R. ,
g
Mus rattus), op
P den rugg donkerbruin-zwart, aan
het onderlijf
g J
J grijszwart,
^ ooren half zoo lang
g als
de kop,
sedert de 12e eeuw in Europa
P^
P
bekend; de Bruine B. M. decumanus van
boven bruingrijs,
^ ooren 11/3
g J^ van onder grijswit,
^J

1141. Zwarte R0at.

1140. Ratelslang.
voor. De Gewone R. C. durissus),grauwbruinp
p
met zwarte dwarsstrepen,
zeergevaarlijk,
Pbeet
^
in het W. van N.-Amerika ; de Geruite R. C.
adamanteus met ruitvormig e vlekken, in het
Z. van N.-Amerika; de Caseavela(C.horridus),
bruingrauw,
geelomzoomde ruitvormige
ruitvormig vlekken,
^g
g
Z.-Amerika.
Rathenow, stad in het re g.-distr. Potsdam in
het midd. van Pruisen, aan de Havel ten W.
van Berlijn,
g g van
J> 25 000 inw. • vervaardiging
optische
instrumenten, machines en meubelen.
P

aan het einde
der lengte van den kop,
P^
der 18e eeuw uit Azië in Europa
door
Pgekomen,
g
de scheepvaart
nu overal verspreid.
De Bruine
P
P
R. hebben de Zwarte R. o. m. in ons land bijna
J
geheel uitgeroeid.
De Egypt.
9^^ R. M. alexandrig
g
nus , van boven roodachtig
grijsbruin, van onder
ggJ
eelachti
^ wit,^ is uit Egypte
Pa
GYP naar Z.-Europa
gekomen.
Rattenvanger van Hameln. Zie Hameln.
in het reg.-distr. Sleeswijk
Ratzeburg,
9^^
J
Sleeswijk-Holstein,
rov. Sleesw'k-Holstein
g Lauenburg),
g,
^ hertod.
in het N.W. van Pruisen, op
P een eil. in het
meer van R. ten Z. van Lubeck 4400 inw.
dom (1172). — Het tot Mecklenburg -Strelitz
behoorende vorstendom R.(hoofdst. Schonberg)
was van 1159-1554 bisdom, werd in 1648
geseculariseerd en heeft op
P 382 K.M 2. ong.
g
g
15 000 inw.
Rauch Christian, D. beeldhouwer, geb. 2 Jan.
1777 te Arolsen; was werkzaam te Berlijn;
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gest. 3 Dec. 1857 te Dresden ; den grondslag
voor zijn
roem lede
het g rafmonument van
g
J
koningin
g Louise van Pruisen(in het mausoleum
werk
te Charlottenburg),
g
g ^zijn meest grootsche
is het kolossale ruiterstar beeld van Frederik
den Groote te Berlijn
J (1851).
gem. in Friesland tusschen
Rauwerderhem
,g
Sneek en Leeuwarden, 2 732 inw. ; bestaat uit
de dorpen
Rauwerd, Irnsum, Po
Ppin^awier^ TerP
zool Deersum en Sybrandaburen.
Y
Ravaillac, Fran ois moordenaar van koning
geb. omstr. 1578 te
Hendrik IV van Frankrijk
Jig
An^oulême, een dweepziek
Katholiek, stak den
P
koning
Parijs dood; 27 Mei oop
g 14 Mei 1610 te Parijs
het G révePlein door paarden
vaneengeseheurd.
P
^
Ravanusa
, stad oP het eil. Sicilië niet ver
van de Salso; 15 000 inw.
Ravenna, hoofdst. der p rov. R.(1852 K.M2.,
249 000 inw. ; in het landschap
P Emilia, in het
N.O. van Italië),72 000 inw. ; domkerk met
kape
doopvont
uit de 5e eeuw,^ ka
p el in het aartsF
aleis
5e eeuw San Giovanni
P
grafkapel
Evangelista
Evangelista (424),^g
P van keizerin Galla
Placidia 440 ^ Basilica Sant' A 1 p ollinare Nuovo
500,P
praalgraf
van Theoderik den Groote en
g
overblijfselen
van diens Ppaleis, San Vitale (526
J
—47^P
praalgraf
van Dante 1482^ ; academie
g
voor kunst; zij
J de-industrie. — R., een der oudste steden van Italië werd in 404 de residentie
der W.-Rom. keizers, later der 0.-Goth. koning en en Byzant.
exarchen, kwam in 754
Y
aan den Heiligen
g Stoel, werd van 1218-1441
J geslachte
door verschillende adellijke
geslachten bestuurd,
van 1441-1508 aan Venetië en van
1509-1860 weder aan denaus
J
P ;^ sinds dien tijd
met het koninkrijk
J Italië vereenigd.
^
in
het
Wurttember
sche
Ravensbur 9, stad
g
Donaudistrict, ten N. van het Meer van Constanz;
16 000 inw.; was tot 1803 een vrije
J rijksstad
r .t sindss 1810 tot Wurttember g ;• nien be h
e
oo
J
verheid ooft- en wijnbouw.
J
Ravenstein
,ggem. in N.-Brabant aan de Maas
en aan de spoorlijn
J'P
^
J 's Hertogenbosch—Nime
gen; 889 inw.
Rawalpindi,
^ h oofdst. der d iv. R. v an de En ^ .p
Ind.rov.
Pendsjaab,
g
J
^ ten 0. van Srinagar
P
levendige
g e handel met Kasjmir.
86 000 inw.; levendi
J
Rawa Roeska, stad in het Oostenr. kroonland
Galicië, ten N.W. van Lemberg,10 000 inw.
Rawl, Iroti bi'J den Ouden HJdraotes of
Il arotes een der 5 stroomen van Pends'aab;
720 K.M. lang
J
^ ; mondt uit in de Tsjinaab.
istr
reg.-d
g.-distr. Posen, in
Rawitsch
, stad in het re
0. van Pruisen, ten N. van Breslau;
12 000 inw.
Rawlinson, sir Henri, Creszcicke,Eng. archaeoloo geb. in 1810 te Chadlington(Oxford), diende van 1826-33 bij het Eng. leger
in Indië ging later naar Perzië, werd in 1844
consul te Bagdad woonde na 1855 weer in Engeland; gest. 5 Mrt. 1895 te Londen; beroemd
door zijn
g der spijker-inschriften.
PJ
J
J ontcijfering

Rawmarsh, stad in het graafsch. York (West
Riding),in het N. van En g eland; 17 000 inw.
gouvern
Rawson,
gouvern.
, hoofd
P 1. van het Argent.
g
z.a..
Lancaster
Rawtenstall, stad in het raafsch.
g
in het N.W. van Engeland,
aan de Irwell,> ten
g
N. van Manchester, 31 000 inw.
Strutt, lord, Eng.
Rayleigh, John William
g
natuurkunde
12 Nov. 1842 te Lan
gford
Langfor
g ei geb.
g
; werd in 1887 hoogleeraar
aan het Kon.
g
Instituut te Londen; ontdekte met W . Ramsay
in 1894 het argon.
g
Razgrad,
, stad in het Bulg.
J
9
g distr. Roestsjoek,
aan de Beli Lom; 14 000, meest T. inw.
Ré, eil. op
J^ beA de W.-kust van Frankrijk,
hoort tot het dep.P Charente-Inférieure, 24 K.M.
lang>3-6 K.M. breed,
i. --Hoofd> 14 000nw.
stad Saint-Martin-de-Ré, aan de N.-kust, 2 200
inw. ; haven La Flotte, 2 100 inw.
BerkReading.
9 1) H oofdst. van het graafsch.
g raa
shire in het Z. van Engeland,
ten W. van
g
Londen 75 000 inw. ; handel en industrie (zeildoek, fluweel, hoe elmakerien . — 2) Stad
in den N.-Am. staat Pennsylvanië,
ten N.W.
Y
van Philadelphia,
96 000 inw. ; academie;> hanP
del inz. hout; industrie, inz. ijzer.
ouv.gouv.-generaal
g eneraal van Ned. 0.Reael,
Indië,g
geb. 22 Oct. 1583 te Amsterdam werd
in 1615ouv.
der Molukken, ^handhaafde zijn
zij
g
gezag
g de S an'aarden
teen
werd 19 Juni 1616
PJ
gouv.-generaal, vroe g in 1618 ontslag ; gaf 21
Mrt. 1619 het bestuur over aan Jan Pietersz.
Coen ; hielp nog Jaraatra veroveren • vertrok
in Aug.
g 1619 naar Nederland; was in 1625
vice-admiraal; werd herhaaldelijk
P
J met diplomatieke zendingen
belast,^ werd daarna koopman
P
g
te Amsterdam ; ald.est.
21
Oct.
1637;
beoeg
fende de Lat. en de Ned. verskunst en behoorde tot de trouwe bezoekers van den „Mulderkring"
g (z.a.).
Rea Silvia, dochter van den Albaanschen konin
g Nvmitor, door Mars moeder van Romulus
en Remus.
Réaumur
r René Antoine Ferchault de, Fr.
natuurkunde e geb. 28 Febr. 1683 te La Ronatuurkundige
^^gest. 18 Oct. 1757 opP Bermondière,^ in
het landschap
P Maine^ ; vond het naar hemgenoemde mattelas
van R. uit en
g of porselein
P
vervaardigde
in 1730 den wj
in
eestthermometer
vervaar.di
g
Jg
waarop
0 0 en het kookpunt
bijJ800
P
P het vriespunt
P
ge laatst.
is ^P
Rebekka, dochter van Bethuël, de vrouw van
zij Jakob en Ezau
Abrahams zoon 1 sadk wie p zij
schonk (Gen. 24-27) • bekend is het verhaal
door bemiddevan Abrahams huwelijksaanzoek
lingan
zijn
iJ knecht Eliëzer.
^
Ré Bomba,
^ Ii. Zie Ferdinand II koning
g der
Beide Siciliën.

geb. Bernard, schoone en
eb.
Récamier,
geestige Fr. vrouw, g eb. 4 Dec. 1777 te Lyon;
R. te Parijs
in 1793 met den bankier Jacques
q
ng ehuwd • vereeni gde onder liet Consulaat in haar
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en geleerdste
mannen
salons de aanzienlijkste
g
van Parijs;
11 Mei 1849.
g
J^ ald. gest.
Macerata, in het
Recanati stad in derov.
P
0. van Italië ten Z. van Ancona • 15 000 inw.
aan de monding
g der Potenza de haven Porto R.
Rechte klimming
9 (recta ascensio heet aan
den sterrenhemel het deel van den equator bereen
P tusschen twee meridianen waarvan de
een door het hemellichaam en de ander door
het lentesni
JPunt van den evenaar en den zonnewegg
gaat. Ze wordt van het W. naar het 0.
van O 0-360geteld. Door de R. K. en de
afwijking
van een hemelP
) g (z.a.) is de plaats
lichaam bepaald.
P
Rechten van den Mensch,^ de eeuwige,
g^ onvervreemdbare rechten der menschen krachtens
hun boven de dierenwereld uitgaande
natuur
g
natuurrecht • door het Cong res der Ver. Staten in 1776 als leidende beginselen
van het
g
staatsrecht erkend; als Déclaration des droits
de l'homme et du cito en" (zie op
P Déclaration
enz.) opgenomen
in de Fr. constitutie van 3
Pg
SePt. 1791; ook in die van de Bataafsche RePubliek van 1 Mei 1798.
De rechterlijke
Rechterlijke
organisatie.
9
1
drl
macht wordt hier te lande uitgeoefendoo
le
de kantongerechten 2e de arrondissementsrechtbanken 3e deerechtshoven
en 4e den Hooge
bogen
g
Om tot kantonrechter of lid eener rechtbank benoemd te kunnen worden is de 25-'ariJ
e^ tot lid van een gerechtshof
de 30-jarige
J g en
g
tot lid van den Hoogen
J g leefg Raad de 35-jarige
tijdvereischt. De leden der rechterlijkemacht
worden bij
J kon. besluit benoemd, voor zoover
ziJ met de rechts Praak belast zijn
J voor hun
leven aangesteld en kunnen alleen worden afgezet door denHooge
Hoo en Raad
aa z.a.. De kantong
en rechtbanken wijzen
8
J zen vonnis in eer sten aanleg, g
gerechtshoven in hooger
g beroep,
P,
de Hoog e Raad in cassatie en revisie. Zie verder Appel
pp en Cassatie.
van
Rechtspersoonlijkheid,
Rechts
p
g
I
, de bevoegdheid
rechtshandelin
te
g
g en te verrichten,^ vermogen
bezitten enz. welke aan vereen g
bezitten,
ingen verleend
wordt, wanneer haar statuten door de Koningin
g
zijn
en deze zijn
afgekondigd
g g
J^
J goedgekeurd
g in de
» Ned. Staatscourant"; is een vereen
g in
g voor
een tijdvan meer dan 30 jaren
opgericht,
dan
J
Pg
kan de R. alleen verleend worden door de wet.
Bij
an de vereeniJ g van de statuten kan
J afwijking
hoedanigheid
g in
gbij
J rechterliJ vonnis van de hoedani
g
van rechtspersoon
vervallen worden verklaard.
P
Recife de Pernambuco, havenst. in Brazilië.
Zie Pernambuco.
MunRecklinghausen,
9
^ stad in het reg.-distr.
g
ster in het N.W. van Pruisen, ten N. van Bocholt >• 54 000 inw. • levendige
steeng nijverheid;
J
kolenmijnen.
J
D. uitgever, geb. 29
Reclam Anton Phili
Juni 1807 te LeiPzig, stichtte ald. de firma
5 Jan. 1896;
^s PhiliPP Reclam Jjun.";
a aid. gest.
^
de firma is het meest bekend geworden door
II
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haar sedert 1867 verschijnende
» Universal-BibliJ
othek" waarin duizendtallen der beste werken
van D. en andere letterkundigen zeer
goedkoopP
g
worden uitgegeven.
Reclus, Elisée, Fr. aardrijkskundige, geb. 15
Mrt. 1830 te Ste.-Foi-la-GrandedeP. Gironde);
werd wegens
deelname aan den opstand
der
g
P
Pari'sche
Commune in 1871 verbannen en woon)
de langen
tijd te Lugano;
g tijd
g
^• werd in 1894 hooggleeraar te Brussel;
^gest. 4 Juli 1905 te Thourout bij
J Oostende; schreef o.m.: La terre" (2
dln.> 1867-68 >>J NouvelleggP
éo ra hie unver
iBelle" (19 dln. 1875-94).
Reclusi. Zie Inculsi.
.graafsch. WorcesReddtich,^ stad in het Eng.gg
ter, ten 0. van Wales, 15 000 inw.
Redekunst. Zie Rhetorica.
(Lat. Redemp
for , » VerlosRedemptoristen
p
ser"),^
van den Allerheiligsten
Verlosser ,
9
ook Li 9uorianen ^• zij
J houden zich inz. bezig
g met
heteven
van z.g.g»
missies" d.w.z.
een reeks
>
g
van oefeningen
ter bekeering
g
^ van de zondaren;^
in 1732esticht
door Alfons
de Liguori
(z.a.);
f
9
g
in Duitschland van 1872-94 niet toegelaten.
g
Rederijkerskamers,
^ Kamers van Rhetorica ,
1
letterlievende vereen
in en welke in ons land
gg^
omstr. 1400 opkwamen
en in de 16e eeuw het
P
toppunt
to
van haar bloei bereikten;^zij
PP
J vervaar,
digden refereinen,^ liedekens en tooneelspelen,
P
die in de bijeenkomsten
werden voorgedragen;
a
g
J
g en bestuur kwamen zij
inrichting
in inrichtin
zij overeen
met deieden
•^ zij
bi' edzij hebben niet weinig
ra
g
g Jg
g en tot de verbastering
g onzer taal door het
Fransch en verhieven zich in deoëzie
doorP
gaans weinig boven het middelmatige, maar
toch waren zijJ voor de beste letterkundigen
^ van
dien tijd
P
g tot oefening
g en
J de eerste spoorslag
ontwikkeling
Dikwijl hielden
g van hun talent. Dikwijls
R. onderlinge
ging wedstrijden,
J
^ die gepaard
geP
en luisterrijke
luisterrijk
g en met schitterende optochten
P
waarop
P Kamers uit alle streken van
het land bijeenkwamen
(landjuweelen,
ha e^ hageJ
J
Pontevedra, in
Redondela,
^ stad in de prov.
P
het N.W. van Spanje, aan de
Baai van Vigo,
g,
ten Z. van de stad Pontevedra, 11 000 inw.
zi'riv.
zijriv. van den
Red River of Roode Rivier,
Mississippi,
ontspringt
o den Llano Estacado,
PP
^op
bi' Louiin het N.W. van Texas, en mondt uit bij
siana • 1920 K.M. lang25
K.M. bevaarbaar.
g,
— De R. R. of the North N. Roode Rivier)
ontspringt uit het Elbowmeer in Minnesota,,
ggrensriv. tusschen Dakota en Minnesota,^ stroomt
door het Canad. territorium Manitoba en mondt
uit in het Winne e
• 1200 K.M. lang.
g
P meer
g^
Cornwall in
, stad in het raafsch.
Redruth
g
het Z.W. van Engeland,
11
in w. >
• koperen
g
P
tinmijnen.
J
Ree. Zie Herten.
Ree, Lough R. meer in Ierland, een verbreeding van de Shannon, 27 K.M. lang,tot
10 K.M. breed.
31
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gem. in N.-Brabant,^ nabij
nabij Grave en
Reek,
^
^
de Maas, 906 inw.
of
Reeks,
^ in de wiskunde een opklimmende
P
een afdalende rij
welke aan een
J van getallen,
g
bePaarde eigenschap
g
P voldoen. De eenvoudigste
g
opvolreeksen zijn
rekenkundige,
waarbij de o
vol9^ waarbij
J de rekenkunde
getallen
hetzelfde verschil en de meetg
g
kunde
9^e waarbij zij dezelfde verhoudingg hebben.
gem. in Z.-Holland, ten N. van
Reeuwi'k
1r g
Gouda aan den tramweg gGouda—Bodegraven,
Gouda,
Nw.-R., Ran3471 inw. ; bestaat uit de wijken
Oud-R., Temwijk
denburg^Middelburg,
^^ Sluipwijk,
> Oud-R.
pel,
P en Stein.
P^
P
^ Nieuwkoop,
Referendum(Lat.), in Zwitserland het in de
grondwet vastgestelde
recht des volks om geza g
^
menlïJ k over aangeboden
wetsontwerpen
P door
g
stemmin
stemming te beslissen;^ deels verplicht,
zooals
P
in Zürich, Bern, Schwyz
Y e. a. deels facultatief,
d. w. z. alleenplaats hebbend, wanneer een bePaald aantal stemgerechti^den of leden van het
Wetgevend
Lichaam het verla p g^
t zooals in
g
Liizern Zu
Schaffhausen e. a. en, door de
Bondswet van 1874, ook in zaken van het Eedgenootschap, wanneer 3 0 0 00 stemgerechtigden
g den
g
of 8 kantons het verlangen.
g
sieren
Reflex-bewegingen, bewegingen der spieren
door het overbrengen van
de prikkelingg
P
zoneenerevoe
szenuw op
in
g
gg
P een bewegingszenuw
der toedoen van den wil, dikwijls
dikwijlsonbewust,,
ontstaan, bijv.
het niezen na kitteling
J
g in den
neus, onpasselijkheid
en braken na prikkeling
P
g
J
in hetehemelte
enz.
Het overbrengen
^
g
g der
rikkeling
vindt door middel van
sommige
g
e
plaatsen (de reflex-centra) in de hersenen en
het ruggemerg
Ook klierafscheiding,
gg
P
g plaats.
g^ bij v
tranen deren
wordt op deze
wijze
•
^ ^
P
veroorzaakt.
Reformatie. Zie Hervorming.
9
Reformbanketten. Zie Frankrijk, Geschiedenis, Juli-d ynastie.
elke wet,a welke een
Reformbil) in Engeland
Reformbill,
g
hervorming
^ tot
g beoogt; inz. die met betrekking
de hervorming v. h. Parlement van 1832, 1867
en 1884/85 (zie Groot-BrittanniO,Geschiedenis.)
Reformconciliën verschillende conciliën in
de 15e eeuw te Pisa, Constanz, Bazel en Ferrara-Florence gehouden, welke
een „hervorming
g
der Kerk aan hoofd en leden" beoo bgden.
het licht).
Refractie. Zie Breking(van
9
de
Réf 9u iés(Fr. „Vluchtelingen"), de tijdens
gingen der 17e eeuw (inz. onder
ggeloofsvervolgingen
ProLodewijk
Lodewijk X1 V ui t Frankrijk gevluchte
g
die in Nederland,>
testanten (zie Hu enooten>
Denemarken, Engeland Zwitserland en Duitschvonden en in die
gastvrije. schuilplaats
land een gastvrije.
P
landen zeer veel bijdroegen
tot de ontwikkelingg
g
nijverheid
en bloei van kunst, wetenschap
P en nijverheid.
(It. „koning-man
van eer"),
g
g
bijnaam
van koning
g Emmanuel 11 van Italië.
J
Regalbuto,
P Sicilië, aan de Salso,>
^ stad op
13 000 inw. ; zwavelbronnen en zoutmijnen.
J
koninklijke rech(Lat. jura
juraregalia,
realia„koninklijk
Regalia
g

de aan het staatsgezag
b
g voorbehouden
rechten, verdeeld in hoogere
R. die uit het
y
wezen van het hoogste
noodzakelij voortg gezag
g ^noodzakelijk
(wetgevende, rechterlijke, toezicht houdende, uitvoerende macht) en lagere
R.,
R. die
9
slechts het beheer, de financiën enz. betreffen
munt-,P
post-R. e. d, .
It. oorspr.
wedstrijden op
Regatta
^
g
P wedstrijden
P de kanalen van Venetië,a ter aanmoediging
^g tot den
zeedienst;
? later elke wedstrijd te water zeilR. en roei-R, inz. in Engeland.
g
Regel
van drieën,
9
^ een rekenwijzeom de
waarde van een onbekend bgetal te vinden, waarvan de verhouding
g tot één van drie gegeven
^^
getallen
dezelfde is als die der beide andere.
g
Is n.l. in_
x de
P: q
y laatste term onbekend,
dan is volgens
de eigenschappen der evenrede l;
g_ qXy
heden x —
P

waterdroppels, welke door
Reen
g ^ de grootere
g
verdichting
P in de lucht uit
g van den waterdamp
neveldroppeltjesgevorm
evormd worden en door hun
opPaarde nedervallen,^ dikwijls
dikwijl ook
gedeeltelijk
of gedeeltelijk door droge
agen
g luchtlagen
worden opgezogen; zij
zij ontstaan, doordat met
waterdamp
on
het verP verzadi bgde lucht tot onder
zadigings- of dauwpunt
wordt afgekoeld,
inz.
P
g
door uitzetting
luchtg der lucht door opstijgende
strooming en zonder toevoer van warmte van de
omringende
luchtlagen.
De minste R. valt in de
g
g
streken in de nabijheid
der keerkringen
g aan de
J
W.-kust en opP eenigszins
hoogere
breedte in de
g
g
binnenlanden der vastelanden (Sahara, Arizona,
Peru, Kalahari, Midd.-Azië, enz.). De grootste
R.-massa's vallen daar,a waar vochtige
^ warme
winden door een gebergte gedwongen warden
om op teJg
stijgen (Assam,> Malabar, Kameroen);>
zij door dezelfde oorzaken
op
breedte zijn
P hoogere
g
bergachtige W.-kust van Noorwegen, GrootBrittannie N.-W.-Amerika en Patagonië
het
g
rijk aan R. De van den
bgeheeleJ jaar zeer rij
zijd van
waaienden wind afgekeerde
zijde
^
(de z..gR.-schaduw) is veel armer
aan R. inz. bijJde bestendige
g winden der heete
luchtstreek. In vele streken op
breedte
Plagere
g
'R.-tij met
400 N.Br. tot 400 Z.Br.) staat de 'R.-tijd
zwaren R.-val in scherpe
P tegen^n
geli'kschen
J
geheel of bijna
stellingot
den droogtetijd, die eheel
g
geheel zonder
en
R. is. Tusschen de keerkringen
g
valt de voorn. droogtetijd gewoonlijk
J in den
g
winter van het betreffende halfrond; sommige
streken hebben één R.-tijdmet het hoogtepunt
in den zomerbijv.
J Kameroen),andere twee
met korten droogtetijd in het heetst van den
zomerbi Jv. Togo
g en 0.-Azië). Aan de Middell.
Zee in Californië, Chili, Z.-W.-Australië en
aan de KaapF de Goede HoopP valt daarentegen
de R.-tijd in den winter.
evenwijdig loopende
Regenboog,
g van evenwijdig
P
9
9^ lichtboog
(van buiten naar binnen:
bgekleurde strepen
P
rood oranje,
geel,groen,
rlichtblauw,^ donkerg
dg
blauw, violet); hij
J ontstaat door de breking
g en

REGENBOOG—REGULIEREN.
terugkaatsing
kaatsing der zonnestralen in de regendroppels
rondom het precies
tegenover
de zon
P
^
PP
elevenPpunt van en
gelegen
d hemel opP een afstand
van 420. Al naar derootte
der regendroppels
PP
b
g
zijn
J de verschillende kleuren ontwikkeld. Een
vaak oop
tweede,
tweede zwakkere R.(bijboog)
^ staat
9
volgord
vol
gorde
511/2 0 afstand en heeft een omgekeerde
^
kleuren. Somtijds
ontstaan ook maan-R.,
J
maar deze hebben tengevolge
g
;^ van het zwakke
licht geen kleuren.
Regenboogvlies of iris. Zie Oog.
9
OpperRegensburg,
Re ensbur hoofdst. van het reg.-distr.
PPer
g
Palts> in het 0. van Beieren, opP den r. Donauoever, tegenover de monding der Reen waarover een steenera brug uit de 12e eeuw ; met
Karthaus-Prull 53 000 inw.; zetel van een bisschop
o. a. Goth. dom St.
P1 vele oude gebouwen,
g
Pieter (1275-4534) en stadhuis (van 1663g),
villa,
1806 zetel van den D. Rijksda
J
b 1
residentie
klooster St. Emmeramustegenw.
b
der vorsten von Thurn und Taxis),rijke bibliotheek enz.1 ; industrie;
7 10 K.M. verder naar
beneden aan den Donau het Walhalla. -der Romeinen,
R.1 het Castra Regina
^
^ een der
oudste steden van Duitschland werd in 739 de
zetel van een bisschop,vrije
1245 vrije rijksstad,
J 1
in 1803 met het bisdom als vorstendom R. aan
den keurvorst van Mainz Karl von Dalberg,,
gegeven;
l;
b
^ kwam in 1810 aan Beieren.
Re9 ensbur9 er Interim. Zie Interim.
Zie Regen.
Regenschaduw.
g
9
Reent
^ in alg.
^ zin bestuurder of beheerder,1
inz. van een liefdadigheidsgesticht; in 0.-Indië
titel van den landschapsbestuurder,
1 die onder
P
den resident staat;
zin deaene1 die
7 in engeren
a
het staatsgezag
1
g b bekleedt bijJ minderjarigheid,
J^
krankzinnigheid
of langdurige
g
g b ziekte van den
vorst. Hier te lande wordt krachtens de Grondwet een R. aangesteld
wanneer de koning
g bf
g
minderjarig
dan 18 Jjaar) df buiten
J g (jonger
J ^
staat is het bewind te voeren. Over dit laatste
beslissen de Staten-Generaal in vereen' de zitting.
?,
g Is er een meerderjarige
J ^ Pprins van Oranje,
dan treedt deze van rechtswege
als R. P1
o zoo
^
niet, dan wordt een R. bijJ afz. wet benoemd;
zoolang
b dit niet geschied is1 treedt de Raad
van State als R. op. De kosten van het R.schaP worden bestreden uit het inkomen der
Kroon. -- R.,
zie op
^
P Diamant.
Lumbricus worm van de klasse
Regenworm
g
der Ringwormen
en de orde der Bostelwormen
9
Chaeto
overlangsche
schei
p oda , heeft vierdubbele overlap
stijve haartjes
haartjes (borstels,18 o P iedeJ kleine,1stijve
ren ring),
bij
g 1
J de voortbeweging
^^ als steunpunten dienen,
7 bevordert door haar gangen,
P
g g 1
waarvan zij
zij den grond
opeet
en
bijJ het graven
g
g
P
door haar darm laat ap aan1 de vorming
g van
humus of teelaarde en helpt den rond
grond losmaken en omzetten.
Max, D. toonkunstenaar, g
geb. 19 Mrt.
Roger^
fit
1873 te Brand in Beieren1 werd in 1905 leeraar
aan de Toonkunst-academie te Munchen in 1907
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aan het Conservatorium te Leipzig,in 1911
in 1913
hofkapelmeester
1
11bgeneralmusikderiktor"
te Meiningen,gep est.
st. 11 Mei 1916 te Wittenberg;1
had vooralroote
verdiensten als componist
^
P
van instrumentale werken.
geordende
aanteekeeor
Regesten,' chronologisch
g
g
nip ^en van oorkonden,1 met een korte omschrïJ
vingvan den inhoud; voor
den geschiedschrijver
^
J
g
en de keizers-R. van
zijn
P
J inz. de pausen-R.
belang.
Re
99i0
, herto
g van. Zie Oudinot.
der Ouden,1
Reggio di Calabria,
^ het Rhegium
J
K.M2.,
hoofdst. der It. p rov. R. d. C.(3164 K.M2.
444 000 inw.
1 aan de Straat van
1 in Calabrië),
Messina; 43 000 inw. ; 28 Dec. 1908 door een
aardbeving
bijna geheel
verwoest (ong.
^ bijna
^ 25 000
g
,
en reukwater.
dooden 1bereiding^ van zijde
J
ForumLepid
Leidi
Reggio
Re
^
9g nell' Emilia, h et Regium
Ouden
R. n. E.(2291
1 hoofdst. der It.prov.
p
K.M2., 308 000 inw.1 in Emilia), 1tusschen Parma
en Modena1 70 000 inw.;^ dom (13e-15e eeuw).
Régicides(Fr. „koningsmoordenaars"),die
leden der Nationale Conventie} welke in 1793
- X V I hadvoor den dood van koning
l; Lodewijk
denestemd
en in 1816 werden verbannen.
g
staatsbedrijf (bijv.
Regie,
J
9 ^ het rechtstreeksche staatsbedrijf
de tabaks-R. in Frankrijk,de opium-R. in Insulinde , in tegenstelling
g van
^
b tot de verpachting
P
de inkomsten van den Staat uit bePaalde middelen. — Bij
J het tooneel de functie van den
regisseur, die op
P te voeren stukken in scène moet
zetten1 voor de rolverdeeling
O moet zorgen enz.
Saskatchewan
Regina
P
9 s hoofdst. van de prov.
in het Z. van Canada 30
1 000 inw. ; 130 Juni 1912
door een orkaan geteisterd.
Regiomontanus,
9
^ eigenlijk
^
J Johann 1N12ïller D.
wis- en sterrenkundig
g 1 bgeb. 6 Juni 1436 te
Këni stier
b in Franken, 1studeerde te Weenen,1
werd in 1475 bisschop
^ en door
P van Regensburg
g
1 V in verband met de hervorming
paus Sixtus g
van den kalender naar Romeeroe
g Pen; ald.
est. 6 Juli 1476 ^; beroemd om zijn
zijn studiën oop
gest.
ometrie, werkhet agebied van algebra, trigon
tui kunde en sterrenkunde.
Zie Regie.
Regisseur.
^
ll
Engg. maat
geldende En
bijnaalg.
Registerton,
Re
9
s de bijna
gg
scheepsruimte
1 waarvan de inhoud 2,8316
P
M3 . bedraat.
g
Renard Jean Francois
Regnard,
9
JP
^ Fr. blijspeldichter,
geb.
7
Febr.
1655 te Parijs;
g
J1bereisde Denemarken1 Zweden,1 Lapland,
Polen, Hongarije
g J en
P
1709; schreef edeelDuitschland^ gest. 4 Sept.
g
P 1709;
telfik
naar het voorbeeld van Molière:1l Le
J
distrait" (1697) enz.
PPer van het klasRégnier,
^
^ Mathurin^ de schepper
sieke hekeldicht in Frankrijk
geb. 21 Dec. 1573
J1g
te Chartres1 est. 22 Oct. 1613 te Rouaan.
Zie Felix,
Regula,
^ de Heili9e.
9
9 ^ de Heilige.
of Religieuzen
(Lat. Regulares)
Regulieren
g
g
9

Reli
g iosi^ in de R.-Kath. Kerk alle geestelïJ
ken en leeken1 die zich als lid eener orde of
door
een
elofte
voor
het
gelofte
eener congregatie
a
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leven tot een bepaalden godsd. leefregel vertegen
st tot de Saeculares de
Plicht hebben
^ in tegensi.
g
J geestelijken.
J
in het
Regulus,
g
^ ster van de eerste grootte
g
sterrenbeeld van den Leeuw.
Marcus Atilius, Rom. veldheer,
Regulus,
9
zij
landde in den lsten Punischen oorlog
g na zijn
overwinningover de Carth. vloot bijJHeraclea
(op
P Sicilië) in 256 v. Chr. in Afrika, doch werd
in 255 door den Spart.
veldheer Xanthippus,
p
p1 , die
Carthago
b
g te hulpP kwam,^ overwonnen en gevanCarthago
Zijn
Zijn zending,
^` uit,
g
g^
g en genomen.
naar Rome als vredesgezant,zijn
J ontraden van
den vrede, zijn
in gevanJ vrijwillige
J
g terugkeer
g
zij verhalen van
P en zijn
g tinscha
J marteldood zijn
vinding.
g
Rehabeam, zoon en oPvol
ger van den Israël.
koning
g Salomo, van 943-927 v. Chr. koningg van
Juda, daar de overige
g stammen van Israël zich
onder Jerobeam in 943 van het Huis van David
en van den stam Juda afscheidden.
of dansende
Rei een reeks van zingende
g
Personen inz. in tooneelstukken van vroegerJ,
tijd,
ter begeleiding
g
g van de handeling;
a^ in de Ned.
letterkunde zijn inz. de R. van V ondel's tooneelstukken om hun schoonheid beroemd.
Reichardt, Paul, D. ontdekkingsreiziger,
g
a ^ geb.
g
2 Dec. 1854 te Neuwied • sloot zich van 1880-85
aan bijJ een expeditie
naar 0.-Afrika, ontdekte
P
de kopermijnen
van Katanga
g en het Oe PembaP J
meer en keerde in 1885 na ernstige
^`
ggevaren
doorstaan te hebben als eenigg overlevende in
te Charlottenburg.
Duitschland terug,
g^
g
Reichenbach. 1) R. in Silezië, stad in het
reg.-distr. Breslau, in het 0. van Pruisen, aan
den voet van het Uilengeb., ten Z.W. van de
stad Breslau, 16 000 inw. ; hier overwon Frederik de Groote 16 Aug. 1762 den Oostenr. veldmaarschalk Leopold von Daun; Congres van
R. in 1790 en Conventie van R. 27 Juli 1790
tusschen Pruisen en Oostenrijk tot bescherming
g
van Turkije;
met
J^ subsidieverdrag
g van Engeland
g
Rusland en Pruisen 14 en 15 Juni 1813. — 2)
R. in V o tland stad in het Saks. distr. Zwickau,
ten Z.W. van de stad Zwickau, met Ober-R.
30 000 inw. ; textiel-industrie.
Reichenbach, Heinrich Gottlieb Ludwig,
9^
planten dierkundige,
g^ ggeb. 8 Jan. 1793 te
P
Leipzig,van 1820-62
hoogl. te Dresden, waar
g
hij
g
^ ald. gest.
J den botanischen tuin stichtte;
natuurlij
17 Mrt. 1879 ; ontwierp
g natuurlijk
P een eigen
in zijn
Germanica excurzijnFlora
»
P
noria" (1833).
Reichenbach, Karl, baron von, D. natuurkungeb. 12 Febr. 1788 te Stuttdige
g en industriëel,^g
gijzergieterijen,houtskoolg art^ richtte rooie
ovens boor- enlefwerken
op
P te Blansko in
P
Moravië • g est. 19 Jan. 1869 te Leipzig;
P b ontdekte het creosoot, dearaffine
en een nieuwe
P
natuurkracht, het od (z. a.).
in Bohemen, aan de GórReichenberg,
9
litzer Neisse, ten N.O. van Praag
g bij
J de D.

grens, 36 000 inw. • laken-, tapijtg
PJ en wol-fabr.
OpperReichenhall badP1. in het reg.-distr.
Reichenhall,
PP
^
Beieren in het Z.O. van Beieren, ten Z.W. van
Salzburg,
inw. ; zoute bronnen ;• jaarlijks
jaarlijks
g^
12 000 badgasten.
g
Reichstadt, stad in Bohemen, ten Z.W. van
Reichenber 1800 inw.; naar de aan den keizer
van Oostenrijk
Oostenrijk behoorende heerlijkheid
heerlijkhei R. voerde
zoon van Napoleon
Napoleon I den titel van herto
hertogg
van R.
Reichstadt, Na oléon Francois Joseph Charles,
hertog van, „koning van Rome”, eenige zoon
van Napoleon 1 en Maria Louise van Oostenrik,
geb. 20 Mrt. 1811 te Parijs;
^ g
J^ werd in 1814
naar Schtinbrunn bijJ Weenen gebracht
• 22 Juni
g
1815 door zijn
11 gP
e rocla^
J vader tot Napoleon
meerel bleef onder de hoede van keizer Frans
van Oostenrijk;
P
J^ verkreeg
g 22 Juli 1818 in plaats
heerlijkhei R.
van zijn
J erfrecht op
P Parma de heerlijkheid
est.
22 Juli 1832 te Schtinbrunn. Hij is
^ gJ
de held van 't treurspel
P »L'Ai glon" van Rostand.
geb. 26 Apr.
Reid,^ Thomas,^ Schotsch wijsgeer,
P
Jg ^^
1710 te Strachan, van 1764-80 hoogleeraar
te
g
Glasgow; est.
g 7 Oct. 1769 ;^ de voorn. tegeng
stander van flume's scepticisme,
^ de grondlegger
g
g^
P
der z.g.
g Schotsche school: de leer van het gezond verstand common sense").
het
Surrey,
Reigate,
g
^ stad in het graafsch.
9
Y^
Z. van Engeland
, 28 000 inw.
g
Reinier Claeszen. Zie Claeszen, Reinier.
van Friedrich
Reimar,^ Freimund,pseudoniem
P
Ruckert(z. a.).
Reimerswaal of Roemerswaal vroeger een
aanzienlijke
stad op
P het Zeeuwsche eis. Z.-BeveJ
land waarvan zij
zij door herhaalde overstroomin3
g en o. a. in 1530 en 1532) werd gescheiden,
ag
verblij er te
werd in 1634 ontruimd wijl
J het verblijf
g
J werd. 29 Jan. 1574 versloe gen de
groot
Geuzen onder Louis de Boisot bij
J R. de rooie
• . vloot,
P Middelburgg
^ die vanuit Antwerpen
was deze
wilde ontzetten; volgens
Requesens
q
g
zeesla verwoeder dan die bijJ Lepanto.
zeeslag
P
sterke vestingstad
in
Rheims
Reims
Reims, vroeger
g
g
^
het depart.
Marne,^ in het N. van Frankrijk,
J^aan
P
de Vesle, 115 000 inw. ; Goth. kathedraal (in
1212esticht
met 530 beelden aan den voorg
g evel en 122 binnen in de kerk sinds 1173 de
kroningsplaats der Fr. koningen,
werd in den
^
geschut voor een
Grooten Oorlog
g door het D. geschu
vernield); ruiterstandbeeld van Jeanne
d'Arc;• stadhuis (1627); academie van wetenbelangrijke handel en industrie, inz.
schappen
PP •^ belangrijke
in 496 doop van
koning
wol en champagne; hier P
g
Clovis; in 1429 intocht van Jeanne d'Arc met
Karel VII . 4 Sept.
P 1870 bezetting
g door de
Duitschers.
Reinaert de Vos, naam van den vos in het
oudste dierentiPos onzer letterkunde, het Middelnederlandsche Van den Vos Reinaerde", dat
waarschijnlijk uit de 12e eeuw dagteekent
en
waarschijnlijk
g
waarin verhaald wordt hoe de sluwe vos door
zijn
zijn huichelarij
huichelarij alle dieren des
J listen en zijn

J
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wouds te slim af is en over alle recht eneg
rechtigheid zegeviert.
De schrijver
schrijve duidt zichzelf
g
als Willem die den Madoc maakte", maar
•
is overigens
onbekend. Het gedicht
werd later
g
g
in Lat. en Fr. vertalingen
herhaaldelijk
herhaaldelijk omgege
g
werkt en uitgebreid; naar
uitgav
een Ned. uitgave van
van Alkmaar werd in de tweede helft
der 15e eeuw de Nederduitsche Reineke Vos"
' alle Europ.
bewerkt, waarnaar in bijna
P talen
overzettingen
tot stand kwamen. Een der laatg
Stijn Streuvels.
ste uitgaven
werd bezorgd
g
g door Stij
Zie Bacteriologie.
9
en dirigent,
Reinecke, Karl, D. componist
Pog
g eb. 23 Juni 1824 te Altona;• werd in 1860
leeraar, in 1897 directeur van het conservatorium te Leipzig,was
van 1860-95 tevens ka—
gest.
P elmeester der Gewandhausconeerten ald.; ^g
10 Mrt. 1910; schreef meer dan 200 composities,
P
w.o. 3 opera's.
P
Reinhardt,^ Max,^ D. tooneekPeler en schouwbun dir. geb. 9 Sept.
burgdir.,
P 1873 te Baden bijJWeenen,
oefenderooten
invloed uit op Pde moderne kunst
g
van regie
b^ is sinds 1905 dir.
g en inscèneering,
van het D. Theater te Berlijn.
J
N.W. van Berlijn,
Reinickendorf,plaats tenJ,
in het Pruis. reg.-distr.
Potsdam, 1 34 000 inw.
g
Reitz, Francis William, Z.-Afr. staatsman,
studeerde te
geb.
geb. in 1844 in de Kaa kolonie
P
Londen, vestigde zich als advokaat te Kaapstad,
werd in 1874 voort. van het Hof van Appèl
PP
van den Oranje-Vrijstaat,
later hoofdrechter in
J
J
het Hooggerechtshof
te Bloemfontein,
volgde in
g
^g^
van den Oranje-Vrij1880 Brand op
J
P
J
P als pres.
staat; onder zijn bestuur werd in 1888 te Potchefstroom eenpolitiek
verdrag
P
g met de Z.-Afr.
Republiek
hijJ om
g
ggesloten. In Nov. 1895 legde
P
gezondheidsredenen zijn
g neder, werd
g
J betrekking
in 1898
, toen Dr. Ley ds benoemd werd tot
a staatssecr. van de Z.-Afr.
g ezant in EuroP^
Republiek
en bleef dit tot het einde derRepuReuP
• thans senator van de Unie van Z.-Afrika.
Reizen. Zie Ontdekkin9sreizen.
Reka, Karstriv. in Krain in het Z.W. van
Oostenrijk,
J> bekend door haar watervallen;>
stroomt over een afstand van 30 K.M. onder
denrond
door de grotten
van St. Kanzian en
g
g
mondt als Timavo in de Golf van Triëst uit.
bij art. 179 der Nederl.
Rekenkamer, een bi'
Grondwet ingesteld
lichaam, dat tot taak heeft,>
>
na teaan
g dat de door de Staten-Generaal aan
de ministers toegestane
begrootingsposten
wer^ ^sP
g
keli'k
J voor het aangegeven doel worden aanmaandelijk staten van
gewend.
Zij
g maandelijks
J ontvangt
g
derontvangsten
van het Rijk,
•
g
J^ en onderzoekt vóór de betaling
geen
^g
b
^ alle uitgaven;
uitgave
mag
gedaan worden, die niet door haar
gg
g
is wettig verklaard,
g
^ d. w. z. in overeenstemming
is met de aangenomen
begrooting
P
^
g (enkele posten
g
ZiZi aat
als tractementen e. a. uitgezonderd).
alle cijfers
na,^ evenals alle Rijkseigendom•
g
J
J
men : den voorraad muntmateriaal bij
J
J 's Rijks
,
munt de voorraden van arsenalen, > hospitalen,
munt,
P
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werven enz. Verder neemt zij inzage
g van de
nov.g
rekeningen en verantwoordingen
en zijn
g
J
alle rekenplichtige ambtenaren haar verantwoordi ng schuldig
c
g van hun beheer. De R. bestaat uit 7 leden, door de Koningin voor levenslapgbenoemd uit een drietal, dat voor elke
vacature door de Tweede Kamer wordt voorgedragen.
Rekenkunde Arithmetiek de leer dertallen;
der wiskunde, dat zich
bezig^
r dat deel
g
getalle
getallen en
houdt met de uit eenhedenevormde
g
engere
eren zin
onderlinge
g betrekkingen; in en
gewone
leer van het rekenen met cijfers. De9
(optellen,
R. omvat de 4 hoofdbewerkingen
P
^ afg
trekken vermenigvuldigen en deelen met
g egetallen,
de leer der evenheeleebroken
en g
g
redigheden^
de vierkants- en 3e-machtswortelb
trekkingn
ng de lo arithmenrekenin
9
g
g. De hoogere
ggetalle
eigenschappen der etallen
R. omvat de alg.
verband met een bepaald
talstelsel, het
P
ontbinden vanetallen
in factoren, de theorie
g
der rekenk. reeksen enz.
Reliëf, de uit een vlak naar voren tredende
afbeelding;
^^ komt in de beeldhouwkunst voor oop
de friezen vanevels
op
^ Ptriomfbogen,
g ^ grafg
g
monumenten^P
portretkoppen
enz. en in de kunstPPen enz
nijverheid
bijJ medailles en goudsmeedwerk.
Men
g
J
onderscheidt bas-R. of vlak-R. waarbij
J de verwaar
hoog
i gering
9
er g ^is,
^ en haat-R. of hoog-R.,
bi'
zij meer dan de helft der dikte van het
J zij
ondervlak bedraagt.
Zie Regulieren.
Religieuzen.
9
9
Remban
9, residentie in het N.O. van Java
begrensd
door de Java-Zee en de residenties
g
Soeraba'a Kediri, Madioen en>
Semarang,
Soerabaja,
g^
K.M2., 1 496 789 inw. (w.o. 1130 Europ.
P en
rootendeels
heuvelachtig
17 838 Chineezen •
g
kalksteeng ebied in het midden de breede Solovlakte • uitgestrekte
djatibosschen;
J
^ het minst
g
vruchtbare deel van Java; landbouwproducten:
rijst,>
katoen,o
indigo,
oeng
en katjang.
g^djagoeng
J.
g —
Hoofdst. R.,
R. a an de Java-Zee,^ 13 289 inw. (w.o.
171 Europ.
P en 2113 Chineezen).
Rembrandt^eigenlijk
J R. Rarmensz. van Rijn,
g
derootste
der Ned.
g
schilders en etsers,
geb. 15 Juli 1606
te Leiden,
vesti
gde
zich in 1631 te Amsterdama trad in 1634
huwelij met
in het huwelijk
Uilenburg,
dochter van een burg emeester van Leeuwarden
^ die 8 'aar
J
later stierf, had veel
tegenspoed.
(werd in
a P
1656 insolvent ver1142. Rembrandt.
klaard),ald. begratafereeven 8 Oct. 1669; schilderde Bi'belsche
J
en inz. portretten.
Van zijn
lep landschappen
P
PP
(ong. 500)
olieverfschilderijen
^ zijn de
J voornaam-
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REMBRANDT—RENÉ VAN ANJOU.
ste: Roof van Ganymedes" (1635, Dresden),
„ Af nemin
g van het Kruis" (München en St.
Petersburg),De Heilige Familie" (1640, PaMaria bij Elizabeth"(1640),Isaacs
rijs),
Offerande"
li eg Vrouw"
, ,,Christus en de oversPe
1644, Londen),, „Verloochening van Petrus"
Wijze uit
(St. Petersburg),
g , „Aanbidding der Wijzen
Oosten"Buckin gham- Paleis , ,^Jacob ze•
gent Efraïm en Manasse" (1656, Cassel vele
zelfportretten,
zijn vrouw (1634-42)
P
^ ook met zij
portretten van
•
Uilenburg,
9'^P
zij
deze alleen, van zijn
zijn broeder,^zijn
J vader,^zijn
Titus, Danaë" Joodsch Bruidje" e. a.
Dit alles berust in het buitenland; zijn
J grootste
g
meesterwerken zijn echter voor ons land behoudenebleven
; „Simon in den Tempel"
Pe
g
1631 Mauritshuis
(1631,
, Den Haag, „ Anatomische
Les"1632 ,eveneens ald. ,„ De Nachtwacht"
Staal(1642,, Rijksmuseum,
, Amsterdam),, „
J
meesters"1662, eveneens ald.). R.'s kunst was
tijdvan vèr strekkenden invloed op
die zijner
PJ
;; zijn
g^zijn
J sY J eigenaardige belichtin
g enooteni
^ zijn
zijn diepgaande
karakstemen van compositie,
P
Pg
teristiek en innig-zuivere
realiteit maken R. tot
g
tijden
een der eerste kunstgenieën
van alle tijden.
g
, een in de fabrieken van
9 tong eweer
E. Remington
and Sons te Ilion (in den N.-Am.
9
staat New-York) vervaardigd
g
g achterlaadgeweer
met wentelsluitin(toegepast
in 1870 bij de
gJ
Ned. karabijn,
g
J> verder in Zweden, Noorwegen
en Denemarken).
. Vos
Vosges,
es, in het
Remiremont, stad in het P
uiterste 0. van Frankrijk,aan de Moezel,
, ten
Z.O. van Epinal,
11 000 inw.
P
Remonstranten. Zie Arminianen.
Remonstrantsche Broederschag . Zie Broederschap,
p Remonstrantsche.
Remseheid, stad in het re g.-distr. Düsseldorf
in het W. van Pruisen, ten Z. van Elberfeld
ijzer- en
72 000 inw. ; middelpunt
der Duitsche ijzerP
•
J
v. Romulus(z. a. .
Remus
, de tweelingbroeder
g
weder eboorte" de door
Renaissance Fr. , „weder
deneest
g der Ouden bezielde,, maar zijn
Jj vormen nieuw en zelfstandig
stijl in
g behandelende stij
• beeldende kunst en letterkunde,, welke tegen
g
het einde der Middeleeuwen zich van Italië
uit over EuroPa verbreidde. In de bouwkunde
onderscheidde deze stijl zich g,
door ronde bogen,
verdeeling
door muurpilasters;
areag der gevels
g
P
den komen vaak voor ;• in de schilderkunst kenmerkte de R. zich door het streven naar vrije,
natuurlijke
vormen. Men onderscheidt vroeg-R.
9
J
9 R
4 uattrocento de kunst der 15e eeuw,, hoog-R.
(cinquecento)
, die der eerste helft der 16e eeuw,
q
en laat-R. die in het begin
g der 17e eeuw werd
barokstij (zie ook Nederverdrong en door den barokstijl
Kunst, Bouwkunst). Vertegenwoordizijn o. a.
g ers der R. in onze letterkunde zijn
Spie9
hel, Roemer Visscher, Hooft,
Vondel Coster, Huygens,
Barlaeus e. a. Zie
y9
ookfi.1143.
g
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Renaix. Zie Ronsse.
Renan, Ernest, Fr. beoefenaar der Oostersche

letteren,
, ggeb. 27 Febr. 1823 te Tréguier
guier (dep.
P
Cates-du-Nord ; werd in 1862 hoogleeraar aan
het Collège
P aan g de France, ; van 1863-71 op
stoken der clericalen om zijn
J »La vie de Jésus"
afgezet; werd in 1878 lid der Académie franÇ aise, • ggest. 2 Oct. 1892 te Parijs;
J,; schreef tal
van werken over de Apostelen,
risChrisPo, het eerste
tendom, een geschiedenis
van Israël. Zijn
Zijn„Leg
ven van Jezus"La
hij
„ vie de Jésus"),
Jezus voorstelde, ontdaan van iederoddeli
g
Jk
karakter, veroorzaakte eeneweldi
e opschudg
g
P
di egP
en werd in bijnaalle Europ. talen overg ezet. De meeste,
, zoo niet alle werken van R.
zijn
op den Index geplaatst.
J P
gP
Renatus van Anjou.
Zie René.
1
Rendier Ran 9 ifer tarandus tot de Massief-hoornige
9 Herkauwers b ehoorende diersoort,
, in
verscheidene,
grootteen kleur verschilrootte
lende vormen over het N. van Europ,
a Azië en
Amerika verbreid,
de toppen
, met lang,
g,
pPe
breed handvormig
gewei,, neerhangende
manen
gg
g
aan de keel,
langen,dikken kop,
, lanen
P, korten, hori-

1144. Rendier.
zoetalen hals enlomPe
voeten; voor de PoolP
volken onontbeerlijk,wordt door
hen in groots
g
kuddenetemd
gehouden
en als trek-, last- en
g
g
rijdiergebezigd;
verschaft vleesch,
, melk en
J
kaas;, de huiden worden voor kleeding
g en tentbedekkinggebruikt,
wordt geg
gg
^ uit het gewei
enz. Het leeft van mosreedschaP vervaardigd
g enz
sen die het 's winters onder de sneeuw wegkrabt. Ook het wijfje
g horens.
JJ van het R. draagt
s tad in het reg.-distr. SleeswiJk,
Rendsbur
9 sg
in het N.W. van Pruisen, aan de Eider en het
Kaiser-Wilhelm-kanaal,
, ten W. van Kiel, ,17 000
inw.; wol- en katoennijverheid.
J
René I (Renatus) van Anjou,
^ bijgenaamd de
1
van
graaf
Goede, titulair koning
p
g
g van Napels,
Provence,
Provencegeb. 16 Jan. 1409 te Angers,
g , tweede
jongere
odewijk 11 uit de jongere
Lodewijk
zoon van hertog
g L
zijngemalin
g
linie van Anjou; verkreeg
g door zijn
ng ; werd van 1431-37 door
Isabella Lotharingen
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gen p rins Willem van zijn
Philips
p van Bour
9 ondiégevangen
g
J verzet te doen afzien;;
g g gehouden;
van Arra9on zijn
om Middelburg
moest in 1442 Napels
aan Alfonsus
f
g te ontzetten faalP
P ob b
J pogingen
densla g
bij JRoezij zoon Johan
afstaan, droeg
aan zijn
g
g Lotharingen
en wijdde
zich inz. aan de beoefening
merswaal, 29 Jan.
g der
J
1574),evenzeer die
dicht- en schilderkunst;
^gest. 10 Juli 1480 te
om Leiden door
Frankrij had
Aig nadat hij JProvence aan Frankrijk
hernieuwd beleg
tot overgave
te
Renen. Zie Rhenen.
g
noodzaken ontvet
Renesse,^ gem.
in Zeeland,^op
g
P de N.-W.-kust
van het eil. Schouwen en Duiveland, 663 inw.
van Leiden, 3 Oc .
echter
(634
1574);a
Renfrew
s hoofdst. van het^ raafsch. R.
bracht zijn veldK.M2., 315 000 inw.),aan de W.-kust van Schotheer d'Avila 14
land en aan de Clyde,
g
Y ^ ten W. van Glasgow,
Apr.
1574 graaf
13 000 inw.
P
Lod. van Nassau
Re n, i Guido, It. schilder,^ een der voorn. verp`; 1
een zware nedertegenwoordig ers der school van Bologna,
geb.
g ^ geb
laag
Nov. 1575 te Calvenzano,
est. 18 Aug.1642
a toe bijJ Mook;^
^g
1145. Requesens.
ondernam in Set.
te Bologna; bekend
is vooral
zijn Aurora"
q
zijn
^^
P
1575 een stouten
(plafondbeschildering
paleis RosPg
i liosi
P
g in het P
tocht door het water van Tolen naar Schouwen
te Rome, 1609).
(dat
Renkum,em.
in Gelderland, aan den Veluwe- en Duiveland om Zierikzee te belegeren
g
g
werd);^g
gest. 1 Mrt. 1576.
10 549 inw.; omvat de dorpen R. en Oos- 29 Mei 1576enomen
zoom >>
g
Re uest-civiel r echtsmiddel in burgerlijke
Request-civiel,
terbeek de buurten Harten en Fluitersmaat en
g J
zaken,^ om in enkele bijJ' de wet vastgestelde
deehuchten
Laa -Wolfheze
en Dreien ^P
papierg
geg
P
g
vallen vernietiging
Van Gelder) en steenfabricage
^ van een vonnis,,
g te vragen
g den RijnJ
g langs
waartegen
a
oever;
(z. a.).
ggeen andere middelen (zie A
g
p^él,
^ sanatorium Oranje-Nassau-Oord
J
e de Lalain graaf
van,, Cassatie en Revisie meer kunnen worden aanRennenberg, 99,
g
^ bijv.
gewend,
bijv. wanneer de uitspraak
gegrond
is
Ned. krijgsman,
g
P
gg
PJ
Jg^ verdreef in 1577 de Spanjaararglist
meer is toegeden uit Friesland en Groningen,
g of bedrog,
g^
ge
g werd vervol- oP
was, wanneer door denalsmede van Over- wezen daneëischt
g
g ens stadhouder dier prov.
P
Pen zelfden rechter tusschen dezelfdearti'en
ijsel
^
P J tegeng en veroverde Kampen
^ Drente en Linen
zijn g
gewezen, enz. Het R.
en Deventer; koos 2 Mrt. 1580 openlijk
g vonnissen zijn
P J de strijJdige
Sp.
g ^ Delf ziJl wordt behandeld voor den rechter, die het beP zijde,
J ^ veroverde de stad Groningen,
en Koevorden, maar stiet 22 Febr. 1581 het streden vonnis heefteveld.
g
Requiem,
in de R.-Kath. Kerk de mis voor
hoofd voor Steenwijk
Steenwijk(Johan van den Cornput
q
afgestorvenen
(Missa
de
afgestorvenen
gest
en keerde naar Groningen
terug;
ald.
est.
ppro de f unctis ,geg
g
noemd naar de beginwoorden
van den introitus:
Juli 1581.
g
ne
van het dep.
Rennes, h oofdst.
P Ille-et-Vilaine, R. aeternam dona eis Domfine" d. i. Heer,
rust" ; als muzikale mis
in het N.W. van Frankrijk;
g
g hoofdst. van schenk hun de eeuwige
J^vroeger
Breta ne aan de samenvloeiing
Bretagne,
g
J in 5 deelen sameng van de Ille en wordt het R.ewoonli'k
R. met Kyrie,
Dies irae,
Sde Vilaine ;> 79 000 inw. ; hoogeschool
met 3 facul- gevat:
> Domfine,ane
y
g
g
tus met Benedictus, Agnus
Dei met Lux aeterna;
teiten • arsenaal.
9
geb. beroemd zijn
Rennes, Catharina van, Ned. componiste,
J de R. van Jomelli, Mozart,, Cheru^g
P
2 Aug. 1858 te Utrecht, studeerde dan de mu- bini, Berlioz en Verdi.
Rerum novarum, eerste woorden eener encyziekschool van Toonkunst" aid. ; schreef de
cliek vanaus
Leo X111(15 Mei 1891 awaarin
muziek van tal van fijne,
P
J
J ^melodieuse liedjes,
o.a.s^Kleeng edicht'es"
Zonnelied" :a
Miniatuur- over den toestand,
^ de rechten en de plichten
P
J ^ ,,Zonnelied",
van den werkman wordtehandeld
• met die
Instantaneetjes"
e. a.
tjes",
tjes"
g
J
nabij de Geld. van 18 Jan. 1901 Graves de communi re, over
Renswoude,
, ggem. in Utrecht,1 nabij
de Christ. democratie,^ bevat zij
zij de grondregels
grens, aan de Luntersche Beek,> 1445 inw.
g
g
g
voor de Kath. sociale actie, welke oPnieuw inReproductie.
Zie Regeneratie.
9
p
dieren.
Rep tiliën. Zie Kruipende
g eshherP t en bevesti agd worden door het Motu
p
Pius X(18 Dec. 1903^ dat
Rep ublikeinsche Kalender,
de Jtijdrekening
p rio van paus
P
^
g on- pro
o Aera en Kalender. eveneens over de Christen-democratie handelt.
der de Fr. Republiek; zie op
aan de 0. Resina,
stad in de prov.
Napels,
Zuniga, Don Louis de,^SP. veldy Zuni
Requesens
P
P
^
q
Italië, aan de Golf van Napels
en
heerroot-commandeur"
P
^geb.
g in 1526; on- kust van Italië
»g
derscheidde zich in den zeeslag
gbijJ Lepanto; aan den voet van den Vesuvius, 21 000 inw.;
van het verVoor een deel op
zij
werdouv.
van Milaan, ^hield 17 Nov. 1573 zijn
P
f de puinhoopen
g
^ wijnbouw
wijnbouw en
binnen Brussel als Sp.
g
P landvoogd
g in de woeste Herculaneumebouwd;
Nederlanden • bewerkte dat Philips 11 in Juni zijdeteelt. Hong.
gem. in het
Resjitza,
1574 den NederlandersoP300 na) amnestie
y, ag
g Resiczabán
schonk,
er niet in ^door onderhandelin- comitaat Krassó-Szórén
Y in het Z. van Hon^ slaagde
g
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garije,
arie ten Z.O. van Temesvar, 13 000
>
inw.
ijzer-,
koperP en steenkolenmijnen.
J
Gilan, niet
Resjt, hoofdst. der Perz. prov.
Rest
P
ver van de monding
der Sefid-Roed in de Kasp.
P
g
Zee ten N.W. van Teheran, 42 000 inw. met
el 1.
de, haven Enseli(10 000 inw.); voorn. staPP
voor ruwe zijde;
op
g
P steuren; beJ ^ vischvangst
langrijk
van den handel tusschen
g J middelpunt
P
Rusland en Perzië.
Reusel^ Joseph,
p, Oostenr. werktuigkundige,^eb.
29 Juni 1793 te Chrudim in Bohemen, werd in
1821 opperhoutvester
der keizerl. bosschen te
PP
Triëst;• gest.
10 Oct. 1857 te Laibach als subg
intendant der marine; R. was de uitvinder der
schroefstoomboot, waarmede Jhij in 1829 van
Triëst uit den eerstenroeftocht
volbracht.
P
Restitutie-edict, het 6 Mrt. 1629 door keizer
waarbij den
Ferdinand 11 uitgevaardigde edict,
edict waarbij
Protestanten bevolen werd alle sedert het Verdr^
van Passau (29 Juli 1552) geseculariseerde
g
stiften en kerkelijke
goederen
aan de KathoJ
g
lieken terug
geven en den Kath. ri'ksstenden
gteg
J
toegestaan
werd het Protestantisme in hungeg
bied te onderdrukken; bij den Vrede
van Praag
g
(1635) voorlooi
bijJ dien van Westfalen 1648
P g^
voorgoed
ingetrokken.
g
g
D. historieschilder, ggeb. 15
Rethel,
f
^ Alfred,
Mei 1816 op
P Haus DiePentend bijJ Aken, krankzinniggest.
1 Dec. 1859 te Düsseldorf • voorn.
gg
werk de 8 fresco's in een zaal van het stadhuis te Aken, aan het leven van Karel den
Groote ontleend(1845-52),waarvan er echter
slechts 4 door hemzelf werden uitgevoerd; zeer
bekend zijn
van zijn
zijn »Doog
J ook de teekeningen
dendans" (1848).
Retief, Pieter, een Boer van Fr. afkomst,
week na 1834 met andere Boeren uit de KaapP
kolonie naar Natal uit, werd daar in Juni 1837
tot hun commandant-generaalgekozen,
sloot
g
4 Febr. 1838 met den Kafferkoning
9
g Dingaan
een verdrag,aarbij
g waarbij deze hem het land tusschen de Toegela en de Oemzinvoeboe-riv. afstond en werd onmiddellijk
P met zijn
J
J daarop
metgezellen op
metgezellen
P Din9 sans last vermoord (zie
ook op
P Pretorius). Naar hem en naar een
anderen leider, Gert Maritz, is de stad PieterMaritzbur
Ook is naar
g in Natal. genoemd.
g
hemenoemd
de Ppl. Piet Retief in Swaziland.
g
Retina of Netvlies. Zie Oog.
9
tijd (3,>5,
van
Retraite,^tijd
> 8 dagen
g
g of langer)
„geestelijkeg
afzondering", waarin men door
Bestel. lezing, overweging,
gewetensonderzoek,
geestel.
g^ g g^
g ,
enz. in zich zelveelvuldig
gebed,^ versterving,
gg
^^
ven keert en tot verbetering
g van leven wil
komen. Gesloten R. R. welke in afzondering
van de buitenwereld ondereestel..leidin
leiding eg
houden wordt, meestal door meerderen tegelijk
gJ
en dan veelal door een bepaalde
klas van
P
personen).
gem. in Zeeland, in het W.
Retranchement,
^ g
van Zeeuwsch-Vlaanderen, 728 inw.
Retz, Jean Fran ois Paul de Gondi, kardi-
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naal de
geb. in 1613 te Montmirail werd in
,g
1643 coadjutor
van den aartsbisschop
P van PaJ
rijs
a.),
J> naast Congé het hoofd der Fronde (z. a.
werd in 1651 kardinaal, van 1652-54evan
^en
g
gezet,
^ gest. 24 Aug.
g
^ 1679 te Parijs.
J
Johann vergriekscht
Capnio
D.
Reuehlin
1
^
g
humanist,g
geb. 22 Febr. 1455 te Pforzheim trad
in 1481 als raadsheer in dienst vangraaf
Eberhard den Gebaarde van Wurttemg
ber • vertoefde na Italië bereisd te hebben, aan het hof
van Philips
p van de Palts; was van 1502-13
voorzitter van het Bondsgericht
in Zwaben;
g
voerde een langdurigen
pennestrijd
de
g
^
P
g
J tegen
Dominicanen te Keulen, welke aanleiding
gaf
gg
tot zijn
E istolae
obscurorum virorum" (z. a.
J »
P
werd in 1519 hoogleeraar
te In golstadt^g
• est.
g
30 Juni 1522 te Liebenzell bi' JHirschau • maakte
zich zeer verdienstelijk
J door zijn
g
J verbeteringen
van het schoolwezen.
Reunie-kamers Chambres de réunion de
door Lodewijk XI V in 1680 te Metz, Breisach
en Besan^on ingestelde
rechtbanken,
^ op
P wier
g
vonnissen steunend hij
J tusschen 1681 en 1684
alle steden, dorpen
aan
P enz. op
P den 1. Rijnoever
J
zich trok, die ooit met de biJ• den Westfaalschen
en den Nijmeegschen
vrede nieuw verkregen
J g
g
landen in eenigerlei
verband hadden gestaan.
g
^
Réunion, Isle de Bourbon, Fr. eil. in den Ind.
Oceaan het meest Z. eil. der Maskarenen, ten
Z.W. van Mauritius, 1980 K.M2. 174 000 inw.;
bergachtig
es 3150 M. en vulg
g (Piton des Nei ga
kanisch (Piton de la Fournaise, 2625 M.);
gezond klimaat,> vruchtbare bodem; spoorwegen
g
(in 1912) 127 K.M.; hoofdst. S.-Denis. — R.
werd in 1505 door den Portugees Mascarenhas
ontdekt en kwam in 1649 aan Frankrijk.
J
s tad in de prov.
Tarragona, in het
Reus,
^
P
N.O. van Spanje, ten 0. van de stad Tarragona • 26 000 inw.; textiel-nijverheid, machinefabrieken.
in N.-Brabant,^ nabij
Reusel,
^ gem.
g
g
J de Belg.
g rens^ aan de tramlijnJ Eindhoven—Turnhout
1580 inw.
, r. zi`riv.
der Aare in het N. van
Reuss
J
Zwitserland, ontstaat uit twee hoofdbronnen aan
den St.-Gotthardo P2400-2500 M. stroomt
door het Vierwoudstedenmeer (vandaaraf breed
en bevaarbaar) en mondt bij
bi' Windisch uit;
146 K.M. lang.
g
Reuss, twee vorstendommen en bondsstaten
van het D. Rijk, een deel van het Vogtland,
ten 0. van het Thiirin erwoud
1143 K.M 2. >
g
226 000,
gescheiden in een
> meest Prot. inw.>g
kleiner N. en eenrooter
Z. deel en tusschen
g
de oudere en de jongere
'
linie van het Huis R.
verdeeld. De vorsten enrinsen
voeren allen
P
den naam HeinrichJ waarbiJ de oudere linie tot
100 telt en de jongere
'
elke eeuw weer met I
begint. Elk vorstendom heeft één stem in den
D. Bondsraad en elk één vertegenwoordiger
in
g
den Rijksdag.
Het door een kroon gedekte
wag
P en van beide staten is in vieren gedeeld,
^ waarg

490

ItEUSS—REVISIE.

van het le en 4e veld_ een bgouden gekroonden
b
leeuw in zwart, het 2e en 3e eenouden
kraang
vogel in zilver dragen. Landskleuren : zwartrood-geel.
--1) R. Oudere Linie of R.-Greiz,
g
316 K.M2., 73 000 inw. ; hoofdsi. Greiz. Grondwet van 26 Mrt. 1867, volksvertegenw. van 12
rijke wol- en kousenindustrie. -leden • belangJ
2) R. Jon9 ere Linie of R.-Gera-Schleiz-Lobenstein-Ebersdor 827 K.M2. 153 000 inw. ; hoofdstad Gera. Grondwet van 14 Apr.
^ bgew ia'
P 1852,
zigd
van 16 leb 20 Juni 1856 •^ volksvertegenw.
g
den; wol- en katoennijverheid,
J^ maJ
^ijzergieterij,
J g
chine- en tabaksfabrieken. -- Tot 1908 regeerde
g
over R. Oudere Linie Hendrik XIV van R.
Jongere
Linie,^ als regent
regent (sedert 19 Apr.1902
g
sedert 1908 diens zoon Hendrik X X V II(voor
Hendrik XXI V
den tot re eerera
ongeschikten
g
g
van R. Oudere Linie),die sedert 1892 ook over
R. Jongere
Linie regeert,
zoodat beide staten
g
^
thans onder één hoofd vereenigd
zijn. Sterft de
g zijn
linie uit, dan is de andere erfgenaam.
plat-D. dichter en schrijver,
Reuter,
^ Fritz,
^ P
J
Stavenhage
gen in Meckleneb. 7 Nov. 1810 te Stavenha
geb.
wegen deelneb
f; van 1838-40 wegens
P
g
gaan studentenopstootjes
Jgevangengezet,
b g ^ nadat zijn
g
g gevangenis^
J doodvonnis in levenslange
straf was veranderd, later heereboer, van 1850
—56rivaat-docent
te Treptow,
Best. 12 Juli
^b
P
P
1784 te Eisenach ; zijn
plat-D. gedichten
ën
g
J P
deroza-vertellip
Kamellen" (o.a.
»
P
gen 011e
Ut de Franzosentid", Ut mine Stromtid")
munten uit door seherP en humior en frissehe
en natuurlijkeuitbeelding.
^
(Reuter's Telegram
Telegra
Reuter's Telegraafbureau
9
ara , afgekort R. T. C. werd in 1849 te
Akenesticht
door Paul Julius, baron von
á
(geb. 21 Juli 1821 te Cassel, in 1871
Reuter
in den Coburg-Gothaschen
adelstand verheven,
,
gest. 25 Febr. 1899 te Nizza in 1851 naar
Londen verplaatst,
sedert 1865 een naaml. venP
nootschae tot 1915 onder directie van den oudsten zoon des stichters, Herbert, baron von
cu
Reuter, voorziet de Europ.
P artiPPpers en ook
lieren van nieuwsberichten uit alle deelen der
wereld.
Reutlingen,
9^ hoofdst. van het Wiirttembergsche
,
Schwarzwald-distr.
, ten Z. van Stuttgart
b ^ 30 000
inw. ; textiel- en leder-industrie; van 1240-1803
vrijeJ
rijksstad;^ hier 14 Mei 1377 overwinningg
van den Zwabischen Stedenbond op
P Ulrich von
Wirttember9
.
wezens van bgeweldige
ewe g geReuzen,^ mythische
Y
stalte en lichaamskracht, die het zelfs durfden
en de ^oden aan tebi
nden:
wagen
g, den strijd
J
Enakskinderen,
^ Cyclopen,
> Titanen, Giganten,
g
Jëtun enz. (Zie ook de afz. artikelen). Een der
bekendste R. is Goliath, de Filisti'n,
J dien David
met zijn
doodde.
J slingersteen
g
Reuzendam. Zie Giant's Causeway.
y
gedeelte der SudeReuzengebergte, hoo
^ ste gedeelt
opPde grens
van Bohemen en Silezië ; 37
^
K.M. lang,22-25 K.M. breed, 1110 K.M2.;

naar het Z. ^geleideli
J1k naar het N. 1000 M.
afhellend, verdeeld in een hoogeren Pruis. en
een la eren Boheemschen
de Z. helling
; kam • op
g
van het R. ontspringt de Elbe. OpP den Pruis.
is
kam ligt
g de Schneekoppe
PP (1605 M. ^de hoogste
g
bergvan Midd.-Duitschland;^J
ber
talrijkeravijnen.
Hoofdbestanddeel graniet met schilderachtige
rotsvorming^•daarnaast bazalt en kolenformatie.
Loofhout tot 800 M. naaldhout tot 1200 M.
Talrijke
Talrijke badplaatsen
en herstellingsoorden.
P
g
die tot
Reuzenslan
Reuzenslangen,
en niet giftige
g b slangen,
g
6 M. langg kunnen worden en waarvan de meest
bekende zijn:
de Boa constrictor z.a.^ de P y J
thora (z.a.) en de Anakonda (Bunectes murinus),
in Z.-Amerika, die bij
J voorkeur in en bijJ het
water leeft en, waar in den heeten tijd
tij het
opdroogt, zich
in het slijk
ingraaft om
J
^
haar winterslaap
P te houden.
Reval,> Russ. Rewel, hoofdst. van het gouvern.
g
Estland in het W. van Rusland, aan de Finsche
Golf, 73 000 inw. ; oorlogshaven van den Zen
rang
g en handelshaven.
Reveil,
^ een opwekking
P
g op
Pgodsdienstig
g
b en
kerkelijkgebied,
in Nederland en inz. te Amg
sterdam in het begin der 19e eeuw onder Fr.Zwits. invloed ontstaan als reactie tegen de rationalistisch-su
P ranaturalistische en humanistische richting;
aanvankelijk be onnen in de meer
g^begonne
•
J kringen,
g^ later ook doordringend
gen onder
lagere
re volksklassen. Den stoot tot deze
beweging
g gggaven mannen als Da Costa en Groen
van Prinsterer, die in vurigen
geestdrift de
geestdrif
g
dogmatiek
met nieuw leven trachtten te
•
g
bezielen en de orthodoxe Christenheidoo
P gden
te vereenigen
tot eendrachtigen
Jjdtege
tegen
ong
b strijd
en liberalisme. Een uitvloeisel van dit
hernieuwdodsdiensti
g
g leven was later de afscheidinger
ChristelijkeGereformeerden of
g
Afgescheidenen" van de Nederd. Herv. Kerk
s^
Kerken).
zie Gereformeerde
f
eil.-roe in den Gr. Oceaan,
O
Revilla Gigedo,
^ eil.-groep
9
behoorende tot den Mexic. staat Colima;•grootste eil. Socorro • schildpadden
en robben.
P
Revisie rechtsmiddel in strafzaken om herziening van een arrest of vonnis te verkrijgen,
nadat dit in kracht van gewijsde
gewijsde is overgegaan,
bg s
zoodat de gewone middelen (zie Appèl, Cassatie
en Req uest-civiel niet meer kunnen worden
aangewend;
^ zij
zij kan worden aangevraagd onder
b
aanvoering van nieuwe feiten, die den rechter
zijn onderzoek nog
bijJzijn
g niet bekend waren en
die, ware dat wèl heteval
geweest,
^
,op
P zichg
zelf of in verband met de vroeger
g
ggeleverde
bewijzen tot een andere uitspraak
hadden kunbewijzen
P
nen leiden. De aanvrage
g hiertoe moet bij
J den
Hoogen Raad worden ingediend
door den Prog
cureur-Generaal of door een verzoekschrift van
jk g e den veroordeelde of van diens schriftelijk
J
Hoog Raad het verzoek
machtigde.
Indien de Hooge
g
verwijst hij
hij de zaak naar een
J acht,^ verwijst
gerechtshof, waarvoor ze no g niet behandeld is
bgeweest.
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ag
nie;; werd 20 Febr. 1613 tot gouv.-generaal
Revisionisme. Zie Sociaal-democratie.
g
Revolutie, Prar?sehe. Zie Frankrijk, Geschie- benoemd en aanvaardde 6 Nov. 1614 te Bantam
derais.
Zie Coalitie-oorlogen..
Revolutie-oorlogen.
9
^
tijden de
Revolutionnaire rechtbank,
a een tijdens

Omwenteling
buiten•
g
g 10 Mrt. 17 93 ingesteld
g ewoon ggerechtshof tot het opsporen en straffen
van alle tegenstanders
der Revolutie;1 23 Mei
g
1795 opgeheven.
Pg
handvuurwapen,
P ^ bijzonde
bijzonder soort
Revolver,
^
repeteerpistool
tot zelfverdediging
a g en tot vuren
P
op
P korten afstand, waarmede door middel van
een draaibaren trommel 6-8 schoten snel achter
alleng
elkaar kunnen worden gelost;
te bgenes. allengs
b
verdrongen
gen door het zelflaad pistool.
de legers
1
g verdron
Rex(Lat. koning"),
b f in den Oud-Rom. staat
1)
tot de stichting
(509 v. Chr.) de
g der republiek
P
titel van den hoogsten, door het volk voor
g gekozen
gekozen magistraat,
levenslang
^
1 die met het
onbeperkte
bevel over het leger,
g
g^ de hoogste
P
rechtsmacht en het oppertoezicht
1Pertoezicht over den
hij voor godsdienst
godsdienst was bekleed;
^ tevens was hij
zitter van den senaat en van de volksvee ltaderin bg en belast met de uitvoerende macht. Bi'J
zijn
tijdelijk een tusschenkonin g
^ dood werd tijdelijk
teekeuiterlijke
benoemd! De
interrex
J
waardighei waren roedenbundels
waardigheid
nep zijner
J
(fasces, z. a.), met bijlen (secures) erin, door
12 lictoren(z. a.) voor hem uitgedragen;
o ; verder
g
de sella curulis(z. a.) en deur
9
P Peren toga
staatslanderijen(ager
'rraetexta
• een ggedeelte der staatslanderijen
t
zijn onderhoud aangewezen.
g
^publicus) was voor zijn
Rex sacrorum of R. sacrif icul'us na de verdri'vin
koningen (509 v. Chr.) te Rome titel
Jderg
van denriester,
die belast was met het verP
richten der offers sacra welke vroeger
g de
konin
koning als hoofd van den staat aan de goden
g
moest brengen.
Hij
in
P
J werd uit de patriciërs
g
de comitia centuriata voor zijn leven
gekozen,J
g
stond in hoog
g aanzien, maar was ten cenenmale van alle staatsambten uitgesloten.
g
Re De La, Jacobus Herklaas. Zie De La Rey.
ReYI
k'avik hoofdst. van het Deensche eil.
IJsland^ opP de Z.-W.-kust,^ aan de Kollafjord,
.^
hoogeschoo (sedert 1911), lands12 000 inw.;; hoogeschool
haven.
v an
Carel, lie gouv.-generaal
Reyniersz.,
b
g
^
Y
Ned.-O.-Indië,g
geb. in 1602 te Amsterdam werd
in 1634ouv.
en directeur van Coromandel, in
g
1638 Raad van Indië
1 van 1650-53 ^ouv- bgen.;
liet de kruidnagelboomen op
P de Molukken behalve op Ambon uitroeien
en nam de Kaap
P
de Goede Hoop
1 Riebeek ; gest.
P in bezit 1651
Mei 4.653.
Eng. portretschilder,
P
ReY nolds
^Eng.
^ S ir Joshua,
eb. 16 Juli 1723 te PlYm
geb.
P ton1 í7gest. 233 Febr.
1792 alsres.
P der schildersacademie te Londen
schilderde uitmuntende kinder- en meisjes
J Porti etten.
van Ned.-O. Ge^^a,^ d,g
gouv.-generaal
Reynst,
g
Y ^
Indië1g
geb. te Amsterdam,^
sedert de oprichting
P
een der bewindhebbers van de 0.-Ind. Com-

zijn
ge
gest. 7 Dec. 1615 te Jakatra.
J ambt; st
of Rhabanus Maurus. Zie Hrabanus Maurus.

Rhachitis. Zie En qelsche ziekte.
de Gr. sage
Rhadamanthus, volens
g een zoon
b

van Zeus en Europa en een broeder van Minos;
met den laatste en .4eacus later rechter in de
Onderwereld.
ten Z. van
Rhaetië Raetia Rom.rov.
P
teenw.
Grauwbunderland, Tiden Donau, het tegenw
g
met Vorarlberg,
en de
^^ de Beiersche Alpen
P
Alpenhellingen aan de Lombard. meren omvattend; bewoond door een woest en roofzuchtig
b
, de Raeti
bergvolk,
, door de Ouden beschouwd
g
als stamverwanten der Etruriërs in Italië; in
15 v. Chr. door Drusus aan de Romeinen onderworpen
en tot een prov.
gemaakt,
met als beb
P
P
nederzetting
Vindelicorum
langri'kste
gAugusta
^
bJ
Augsbu
(Augsburg);
bg het einde der 5e
b
'b ; kwam tegen
eeuw aan de 0.-Gothen, later aan de Bojoaren,
J
Alamanrten en Longobarden.
g
groep
Alpen,
Rhaetikon,
P S op
P de
fb
P der Algauer
g
grens van Zwitserland en Beieren, tusschen
Grauwbunderland en Vorarlber bg in den Scesalana 2969.
M. hoog.
b
groep
Rhaetische Alpen,
P
P in de 0.-Alpen,
p t b
tusschen den S
P as (ten W. en den
P lu
g en
Brennerpas
(ten 0. in den Piz Bernina tot
P
4052 M. hoog.
g
Gr. samenvoegers
Rhapsoden
1f
g van liederen"),
p
ische
bijJ de oude Grieken voordragers van eepische
van Homerus; zijJ
r inz. van de gedichten
g
P
traden vooral opP
bijJvolksfeesten, nationale
enz. en hebben zeer veel
Penz.,
spelen
en wedstrijden
verbreidingg der Homerische
bien
tot de verbreidin
bijgedragen
' edrag
gedichten (vandaar ook Homeriden of Homer-isten
risten genoemd).
Rhapsodie,
P
^eigenlijk
g J een door een Rhapsode
p
z. a.)
) voorgedragen
^ ggedicht; ook: een uit verg
geheel, inz.
bijeengebracht
schillende fragmenten
bijeengebracht
g
g
een comPositie voor instrumentale muziek, waarvan de melodieën meestal aan volksliederen
zijn ontleend.
Rhea Rheia een inz. opP Creta vereerde
der Tioud-Gr. godin, uit het godeneslacht
bg
tanenf dochter van Uranus en Gaea, zuster en
gemalin van Cronos, moeder van Zeus, Poseidon, Hades, Hera, Demeter en Hestia;
Cybele,
godin
vroeg met de Phrygische
al vroeg
y
Yg
g
vereenzelvigd
een bgeheimzinnige
o natuur godin ^vereenzelvigd.
was van oudsher de hoofdzetel van haar
•
eeredienst.
Rhea Silvia. Zie Ree Silvia.
Rheden Reden ggem. in Gelderland,1 aan
den Veluwe-zoom
1 19 490 inw.;
^ bestaat uit de
dorpen
Vel
P> Dieren R. De Steeg,b 1Ellekom
P
Middachterstee
en eenige
g1 Soeren,^Spankeren
P
g
buuurten; • versch. halten en stations van den
spooren den tramweggArnhem—Dieren.
P
van
Rhegium,
o ude stad aan de Z.-W.-punt
P
g
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Italië in het land der Bruttii, een der oudste
Gr. handelskoloniën; teg enw. Re99io di Calabric(z. a.).
Rheia. Zie Rhea.
Rheine, stad in het reg.-distr. Minster, in
het W. van Pruisen, ten N. van de stad Minster, aan de Ems • 14 000 inw.; katoen-, linnenen machine-industrie.
l andstreek aan den r. Rijnoever
Rheingau,
9
J
van Niederwalluf tot Ridesheim; daarin het
R.-geb. in den Kalte
Herber g 628 M. hoog,
R.-geb.,
Herberg
g1
een der schoonste streken van Duitschland ; behoofdpl
roemde Rijnwijn1. Eltville.
J
J en ooftbouw; ^hoofd
Zie Rijn-Hessen.
Rhenen Renen , ggem. in Utrecht, aan den
Rijn
J> 6214 inw.> ; bestaat uit de stad R. (aan
den spoorweg
P
^ Amersfoort—Kesteren en de
electr. tram Arnhem-Wageningen-Amersfoort),
een deel van het dorp
P Eist en de buurten
en Remmerden;
Achterberg,
> in 1621
g>
werd hier voor Frederik V van de Palts(den
gebouwd,,
W interkonin
z.g. Koningshuis
Koningshuis
9 " het z.g.
^
dat in 1812 werdesloa
Pt.
g
Rhetoren (Gr.),redenaars; leeraren in de
welsprekendheid
of rhetorica(z. a.).
P
Rhetorica, de theorie der redeneerkunst lo9 ica of de opleiding
P
P
g in de welsprekendheid.
Practisch onderwezen de R. het eerst in Athene
e. a. ^; van
de sophisten,
9 ^ Protagoras
9
P
^ als Gorgias,
de talrijke
leerboeken is het oudste Rhetorikè
»
J
van
g
Fros Alexandon"
T dat in de eschriften
en aan den
Aristoteles is bewaardebleven
g
(einde der
rhetor Anaximenes van Lampsacus
P
4e eeuw v. Chr.) wordt toegeschreven. Wetenschappelijk
PP J werd de R. het eerst beoefend door
isocrates en Aristoteles. Aeschines, uit Athene
verdreven, stichtte op
P Rhodus een redenaarszij vele leerschool, die zóó beroemd werd, dat zij
lingen uit Athene tot zich trok. De studie der
verkrijge
wegg tot het verkrijgen
R. werd de aangewezen
we
g
aanzienlijke
staatsambten; • in Sparta
was
P
J
beoefening
daarente
g en het onderwijs
J en de beoefening
ervan van staatswee
g verboden.
Düsseldorf, in
RheY^
dt stad in het re .-distr.
g
het W. van Pruisen, aan de Niers, even ten
Z.O. van Miinchen-Gladback 44 000 inw. ; textiel- en ijzerindustrie.
J
Rhinoceros. Zie Neushoorn.
Rhode Island. kleinste der Ver. Staten van
Amerika, 3230 K.M 2. 543 000 inw. ; in het W.
vruchtbaar, zacht klimaat ; voorn. middel van
bestaan katoen-, kamgaren- en wolindustrie;
ijzergietwerken
en 'uwelierswaren
• hoofdsteden
J
J ^
Providence en NewP port. — R. I. sinds 1636
ekoloniseerd werd in 1790 Unie-staat;
gekoloniseerd,
>grondwet van 1842.
Rhodes, Cecil, Eng. financier en staatsman,
geb. 5 Juli
1853 te Bishop Stortford (Hertford);;
P
ging als 15-'ar.
knaapP naar Z.-Afrika, verb^
J
wierf door ontginning
g der diamantvelden een
g
DiamanLkoning " ; werd
aanzienlijk
g
J vermogen
in 1884 min. van financiën; van 1890-96 min.-

pres. der Kaa Pkolonie • verwierf in 1888 Matabelen- en Masjonaland
voor de door hemge^
stichte Britsch-Z.-Afrik. Maatschappij
PPJ (z. a.) en
was, terwijl
hij in
hij
J
pres. Kruger, die hem
in zijn » Gedenkschriften" een der meest
gewetenlooze menschen,
die ooiteleefd
hebg
ben" en de vloek van
Zuid-Afrika" noemt,
een taai te gpenstander
vond, de meest energieke,
ieke maar ook meest
71
meedoogenlooz
meedooenlooze
voorg
der Britsche
belengen in Z.-Afrika;
hij bewerkte den inhij
val van Jameson(z.
1146. Rhodes.
a.); verdedi
g de van
Oct. 1899 tot Febr. 1900 Kimberley teen
g de
Boeren; stierf 26 Mrt. 1902 op zijn
J bezittingg
Groote Schuur bij
en werd be
begrave
graven
J Kaapstad
P
de MatoPP
o-heuvels ('t Oogg der Wereld).
Rhodesia, naar Cecil Rhodes(z. a.) genoemd
Eng. protectoraat in Z.-Afrika, 1 058 000 K.M2.,
1 594 000 inw. ; door de Zambesi in N.- en Z.-,
R. verdeeld, waarvan het eerste weer in N.-O.en N.-W.-R.es
gesplitst
litst wordt; Z.-R. omvat de
prov. Matabele- en Mas'ld
P
J onaan; voorn. voortbreng sel goud;
spoorwegen 7046 K.M. tele^1
^
graaflijnen
7046 K.M.; zetels van het bestuur
g
J
Fort , Jameson, Kalomo en Fort Salisbury. —
R. werd in 1888 door Rhodes veroverd voor de
Britsch-Z.-Afrik.
PPJi' die in 1889 het
Maatscha
bestuur op
P zich nam; staat sedert 1898 onder
den hoogen
commissaris van Z.-Afrika,
a
^ bi'
Jgestaan door een Uitvoerenden en een Wetgevenb
d en Raad op
P de samenstellin
g waarvan genoemde Maatschappij
PPJgrooien invloed heeft.
.prov. BraRhode-St.-Genèse stad in de Belg.gP
Rhode-St.-Genèse,
bant ten Z. van Brussel, 5623 inw.
Rhodezer ridders. Zie Johannieter-orde en
Rhodus.
de PlatinaRhodium(scheik. teeken Rh),i
ertsen voorkomend metaal,? bijna
zilverwit moeiJ na
li'ker
smeltbaar dan platina,
S. G. 12 >>
2 atoomP
)
gewicht 103 ^J
; zijn zouten zijn
zijn rozerood gekleurd;
g
g
voorunten
van gouden
pennen
en in een
P
g
P
legeering
le eeri
met Pplatina voor thermo-elementen, oo1
voor zwarteorceleinverven
gebezigd;
g
P
a^ in 1803
door Wollaston ontdekt.
uit de familie
Rhododendron,plantengeslacht
g
P
der Beidegewassen
Ericaceeën struiken met
9
bladeren en rachti ^
gekleurde
altijJ dgroene
gP
g
bloemen bijna uitsluitend in de hoogere
streken
bloemen,
g
der hooggebergten van Europa,Azië en N. vrij algemeen:
Amerika^ • in de Europ.
P vrij
a
P Alpen
R. hirsutum en f erru9ineum(Alpenroos), hier
te lande te Boskoop
schaal gekweekt;
gg
Pop
P groote
R. maximum, in de vochtig e wouden van N.gewilde
sierplant,
Amerika 6-7 M. hoog,
g^
g
P
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evenals R. caucasium en R. dahuricum beide
zeer winterhard, en zeer vele variëteiten.
Rhodope, tegenw. Despoto-Planina, woudrijk
geb. in Thracië tusschen de Maritza en de Mesta;
hoogste
toppen
de Moess-Alla (2930 M. en de
g
PP
Riloda bgh (2673 M.).
geïsche Zee,^ 20 K.M.
Rhodus
f 0.-ste eil. der Ae b
van de kust van Kl.-Azië, behoorende tot het
T. wilajet
Bahri Sefid; 1460 K.M2. >
J Dsjesairi
J
46 000 inw. (38 000 Grieken, 6000 Turken en
2000 Joden) • bergachtig
g
Y
^ (in den Atabyrion
1240 M. rijk
rij aan wijn, minder aan zuidvruch— Hoofdst.R.,
(meest Gr.) inw. a
R. 11
twee havens, vervallen vestingwerken,
ruïnen uit
g
den tijd
tij der Orde-ridders. — R. het eerst door
Phoeniciërs bevolkt, vormde later een Dorische republiek
en werd na de stichting
g van de
P
hoofdsi. R. eeneduchte
zeestaat, die over de
g
geheele
Middell. Zee gezag deed gelden,
g
^
^ met
zeer ontwikkelde beeldhouwkunst (Colossus van
R. en beroemde redenaarsschool van Aeschines;
bleef, na den dood van Alexander den Groote
weer vrij
vrij geworden, een zelfst. staat,> die echter
door den Rom. keizer Claudius(41-54 n. Chr.)
bijJ zijn rijk
rijk gevoegd
g
g werd, maakte later deel
uit van het Byzant.
Rijk
Y
J^ was van 1309-1522
de zetel der Johannieter-orde (z. a.),wier leden
daarom ook Rhodezer ridders heetten ; daarna
T. bezit; werd in 1912edurende
den It.-T.
g
oorlog
g door de Italianen bezet.
Rhombendodecaëder. Zie Dodecaëder.
Rhombisch kristalstelsel. Zie Kristallen.
geb. in Midd.-Duitschland, tusschen de
Rhón,g
Werra de Fulda, de Sinn en de Frankische
Saale, vormt derens
tusschen Pruisen en
g
Beieren, hoogste
toppen: de Kreuzberg en het
ga
Dammersfeld (beide 930 M.).
bi' de Ouden Rhodanus, riv. in ZwitRhone,bij
serland en Frankrijk,
Frankrijk, ontspringt tusschen den
Grimsel- en den Furkapas
uit den R.-gletscher
9
P
23 K.M2. 10 K.M. lang),
^^ op 1753 M. hoogte,
g
in het kanton Wallis ^; stroomt tot Martigny
aY in
Z.-W. daarna in N.-W.-richtin g, bg aat door het
Bellegard
Meer van Genève en komt bij
arde in
J Belle
J^ stroomt door de rotskloof Perte du
R., buit
g zich bi'JLyon
Y naar het Z. en mondt
met 2 armen, de Petit R. en de Grand R.
(waartusschen het eil. Camar
q ue in de Golf
gte 782
Lengt
van Lyon
van de Middell. Zee uit. Len
Y
stroomgebied
98 900 K.M. 2 ; van Le Parc
•
g
154 K.M. boven LYon af bevaarbaar; verbonden met den Rijn
met de
J
J door het R.-Ri'nkan.
Bour one
g en met de
Seine door het Canal de Bourgogn
door het Canal du Centre. 7 Mei 1916
•
werd het kan. van Marseille naar de R. in
gebruik
gesteld
(begonnen
in Apr.
P 1911, ^77 K.M.
g
g
n
53 mill. fr.).
fr.
lang,
M. br., 3 M. diep,
P^
g>
Rhone
^ dep.
P in het Z. van Frankrijk,
J^tusschen
de Rhone en de Saone; bestaat uit de voorm.
landschappen
Lyonnais
en Beaujolais
; 2859
.l
Y
PP
K.M2.,> 916 000 inw.;> bergachtig;
a
g^ hoofdsi. Lyon.
Y
1783-1834,
gegraven van 1783-1834
Rhone-Ri'nkanaal
^
s ga
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verlaat bij
1. zij-riv.
van
^
J Straatsburg de Ill, een
J
den Rijn,
mPhorien in de
J ^ en komt bij
J St.-SY
Saone een r. zij-riv. der Rhone; 324 K.M. lang.
Rhoon,
in Z.-Holland opP IJselmonde,
^ gem.
g
aan de • tramlijnJ Rotterdam—Hellevoetsluis
1961 inw.
Riad,
J in het
^ hoofdst. van het Wahabietenri'k
binnenland van Arabië, ong.
g 20 000 inw.
Ribera Cay . Jusepe de, genaamd S a nolette
Sp.
geb. 12 Jan. 1588 te
P schilder en etser,
^g
Jativa(Valencia),schilderde voorn. te Naels
P
in den naturalistischen trant van Caravaggio,
99
ald. nest.
2 Sept.
en
b
P 1652 ;^hij
J schilderde godsd.
g
mtthol. tafereelen,^ voorstellingen
^ uit de ^geschiedenis der martelaars, enz.
Riceio. Zie Rizzio.
geland. — R. I,
van En
Engel
and.
Richard,
1 koningen
bp
geb. in 1157 zoon en
Leeuwenhart 1189-99 ,g
opvolger van Hendrik II, ondernam in 1190
met Philips
Frankrij een kruisvan Frankrijk
p II August
9
opP de terugreis
bijJWeenen in Dec. 1192
g
op bevel van hertog
II van Oostenrijk,
p
g Leopold
J,
dien hijJ beleedigd
later
g had,gevangen
g
g genomen,
g
aan keizer Hendrik VI uitgeleverd,
die hem
g
eerst 4 Febr. 1194 tegen
losgeld
tegen een hoog
^
g vrijJ
liet; onderwierp zijn
zijn broeder Jan Zonder Land,,
die de regeering
had ; voerde
g
^ aan zich getrokken
g
tegen
tegen Philips
1 II een langduri gen oorlog,
^^
13 Jan. 1199 met een wapenstilstand
voor 5 jaren
J
P
eindigde;
in den oorlog
b
bg met een vazal 28 Mrt.
1199 voor Chalaz bij
gewond,
^ gest
est.
J Limoges
g
g
Apr.
Zijn bevrijding
PZijn
J g door Blondel(z. a.) is
een sage. — R. II(1377-98), geb. 7 Jan. 1367,
zoon van Eduard den Zwarten Prins, kleinzoon
en opvolger
van Eduard III,^ eerst onder voogdij
P b
gJ
van Lancaster York
van zijn
J ooms, de hertogen
g
en Gloucester; maakte zich in 1389 van dezen
onafhankelijk;
zij neef
J^ werd in 1399 door zijn
van Lancaster(den lateren Hendrik
IV ten valebracht;
moest 29 Sept.
P 1399
g
afstand doen; 14 Febr. 1400 kinderloos den
hongerdood
op
g
gest. als gevangene
^
a
P het kasteel
Pomfret. — R. III1483-85 geb.
,g 2 Oct. 1452
zoon van herto
hertogg Richard van York,
jongste
J g,
zij
hertog van Gloucester,
^ na den dood van zijn
voor zijn
Eduard IV regent
g
J neef Eduand V trok in 1483 de kroon aan zich en liet
Eduard V en diens broeder Richard in den
Tower vermoorden; werd doorraaf
Richmond
g
(later Hendrik VII) 22 Aug.
g 1485 bijJ Bosworth
verslagen
en sneuvelde in dien slag.
g
^
Jean du Plessis, hertog
Richelieu Armandg
de, kardinaal,
geb. 5 Sept.
P 1585
> Fr. staatsman,>g
oP slot Richelieu (Poitou); stond onder Lodewijk
^ XIII vanaf 1624 aan het hoofd der re geeg
ring
verhoogd de macht der Kroon door den
b1; verhoogde
•
te fnuiken en de Hu genooten bij
J La Rochelle te verslaan (in 1628); oefende, in 1629
eerste min.eworden
gezag
Pe
g a uit,,
^ onbeperkt
tegenstanders, inz. der
zijner
trots de intriges
ba
Maria de Medici en van hertog
konin in-moeder g
Gaston van Orleans; werd in 1631air
en
P
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hertog
g ^ • sloot tot bestrijding
J ^ der Sp.-Oostenr.
P
macht een subsidieverdrag met Gustaa f
Adolf;
f, koos in 1635
openlijk partij
arti in
den 30-Jarigen Oorlog en won Bernhard
van Weimar voor de
Fr. zaakest.
^g 4 Dec.
1642 te Parijs.
J
RicheR^
in Jean, Fr.
dichter, geb. 4 Febr.
1849 te Médéah (Algiers), werd in 1908
lid der A.cadémie
fran^aise^ hoewel zijn
gedichten in den
1147. Richelieu.
volkstoon vaak zelfs
in „argot" geschreb
Chansons des Geux"(1876),enz.);
ven zijn
J
woont te Parijs.
J
graafsch. York
Richmond. 1) Stad in het Eng.gg
North Riding),
de Swale,
i. —
> 3900nw.
g >
2) Stad in het Eng. graafsch. Surrey,W. voorstad van Londen, aan de Theems, 33 000 inw.
park (912 H.A. 14e-16e eeuw koninkl. residentie. — 3) Hoofdst. van den staat Virginië,
g
in het 0. der Ver. Staten, aan de James River,
ten Z. van Washington,
^128 000 inw. ;^ Kapitool,
^
P
City Hall, Richmond College, handel; R. was
van 1861-65 het voorn. bolwerk der Z. staten.
-- 4) Plaats in den N.-Am. staat Indiana aan
de White Water River, ten 0. van Indianapolis,
bij
g
t 18 000 inw.
J de grens,
Eu9 en, D. politicus,
geb. 30 Juli
geb
Richter,
^
P
te Dusseldorf,Jjurist trad in 1864 uit den
staatsdienst, later te Berlijn
Pruis.
.1 als
schrij
werkzaam; werd in
J ver en parlementslid
P
1867 lid van den N.-D., in 1871 van den D.
Rijksdag
g en tot Dec. 1905 van den Pruis.
J
Landdag
der
g ; leider en slagvaardig
g
g spreker
P
vooruitstrevendearti
g
P J^later der D.-vrijzinnige
.l
gest. 10 Mrt.
en der vrijzinnige
^ volkspartij
P J^• gest
J
te Lichterfelde.
gewoonl. alleen
Richter,^ Joh. Paul Friedricht,
^ g
geb. 21 Mrt.
Jean Paul g enoemd D. humorist,>g
1763 te Wunsiedel, was van 1787-94 huisp-onderwijzer,
te Lei P
^ woonde achtereenvolgens
g
zig Weimar, Berlijn, Meiningen en, na 1804,
hij 14 Nov. 1825 stierf
te BaYreuth, waar hi'
beeldrijke taal,
zijn
J romans muntten uit door beeldrijke
en werden veel g
gelezen.
elezen
gevoel en geest
g
Ricinusolie, castorolie, wonderolie, de uit de
geschilde
zaden der ricinus plant
geperste
vette
g
P
^ Pe

, olie, helder, dik, bijna kleurloos of bleekgeel,
bijna reukloos, S. G. 0,95-0,97; werkt sterk
^ ook bij
Purgeerend;
J de zeepfabricage en als
leervet enz. gebruikt.
Ridder,
ruiter, krijgsman te paard;
aard • in het
>
oude Rome
zie
,
Eques;
4' ues • in de Middeleeuwen de
vrij geborene die zich ggeheel aan denkrijgsvrijgeborene,
krisin dienst van zijn
de
J leenheer wijdde;
J
ridderlijke
waardigheid,
^ oorspr.
J
g
^ en
P door deugd
da
dapperheid
verworven,
PP
^ werd later bijJ erfelijkJ
heid verleend; langzamerhand vormden de ridders een afz. stand, welke de R.-waardigheid
slechts na een langen
proeftijd
feestelijk
^ P
J onder feestelijke
9verleende; de R. beloofde voor het geloof en voor de Kerk, voor
den leenheer en voor de vrouwen en de verdrukten het zwaard te zullen aangorden en
verplichtte
zich tot een Christelijken
en ridderP
J
lijken
levenswandel; de idealen van den waren
J
R. vindt men samen in dit oude Fr. versje:
A Dieu mon time
Mon corP s au roi,
Mon coeur aux dames,
L'honneur a moi.
Vooral de Kruistochten zijnP
op de ontwikkelingg
van het ridderwezen vanrooten
invloed ^eg
weest; het bereikte zijnn hoogtepunt in het hoofsche leven der 12 een 13e eeuw en ontaardde
in de 14e en 15e eeuw, toen de roofridders de
schrik derlatteland
sbevolking werden; inz. in
P
Duitschl. hielden zij
tijdens het Interregnum
g
Jtijdens
z.a. danigg huis ,)
waaraan de Landsvrede z.a.
vergeefs
poogde een einde te maken. Het toeP^
Penen
nemendebruik
van vuurwapenen
en de toeneg
mendeeza
g gscentralisatie in de staten deden
hen ten slotte verdwijnen.
J
op
Ridderkerk,gem.
^
P het Z.-Holl. eil. IJselmonde ; 11 135 inw.; bestaat uit de dorpen
Pe R.
en Rijsoord
en eenige
J
g buurten.
der Kruistochten ontRidderorden ten tijde
J
staneeesteli'ke
in en
wereldlijke vereengg
g
J en wereldlijke
van ridderlijke
beschermingg van
J mannen,^ tot beschermin
en heilige plaatsenP
en tot
verpleging
pelgrimsg
P
a g
van zieken en gewonden; het bekendst : de Jopannieter-orde z.a. de Duitsche orde (z.a.)
en de Tempelridders (z.a.). Uit deze R. ontwikkelden zich de tegenw. R. of eereteekenen, oorsPr. herkenningsteekenen
herkenningsteekene van de leden der boen enoemde R. later onderscheidingsteekenen
voor militaire of burgerlijk
bur erli'ke
J verdiensten, meestal
bestaande uit sterren of kruisen. De Huisorden
worden door de regeerende vorsten verleend
zonder voordracht en zonder mede-verantwoordeli'kheid
van een minister.
J

Ridderorden.
Land en naam:

Gesticht:

Door :

Klassen.

Abessinië.
Zeel
g van Salomo.

1874

Keizer Johanne..?.

2

RIDDERORDEN.

Land en naam:
Anhalt.
0. van Albrecht den Beer.
0. van Verdienste.

Gesticht:

18 Nov. 1836
30 Juli

1873

Baden.
Huis-0. van Trouw.

17 Juni 1715

Karl-Friedrichs-O.
0. van Berthold I.
0. van den Ziihringer Leeuw.

4 April 1807
9 Sept. 1896
26 Dec. 1812

Beieren.
Hubertus-0.

1444

0. van den H. George.
l^
Max-Josephs-O.
P
0. der Beiersche Kroon.
0. van den H. Michael.

28 Maart 1729
1 Jan. 1806
19 Mei 1808
29 Sept. 1693

Maximiliaans-O.
0. voor Militaire Verdienste.
Ludwigs-0.
Theresia-0.(Dames-0.)
Elisabeth-O.(Dames-0.)

28 Nov. 1853
19 Juli 1866
25 Aug. 1827
12 Dec. 1827
1766
18 Oct.
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Door:

Hertogen Leopold Friedrich van
Dessau, Alex. K arl van Bernburg, Heinrich van Cóthen.
Hertog
g Friedrich van Anhalt.
Markgraaf
Karl Wilhelm van
g
Baden-Durlach.
Groothertog
g Karl Friedrich.
Groothertog
g Friedrich.
Groothertog
g Karl.
Gerhard V, hertog van Gulik en
Berg.
g
Keurvorst Ka rl Albrecht.
Koning
p
g Maximiliaan 1 Joseph.
Koning
p
^ M aximiliaan I Joseph.
Keurvorst Joseph Clemens van
Keulen.
Koning
g Maximiliaan II.
Koning
^ Ludwig
9 II.
Koning
9 I.
g Ludwig
Koningin
g Therese.
Keurvorstin Elisabeth Auguste.

Klassen.

5
1
1
3

4
5
1
6
3
4
4

1
6
2

1
1

Be!9ië.

1832
11 Juli
Leopolds-0.
Koning
I.
Po
P
g Leopold
Q. van Burgerl.
Verdienste.
21 Juli 1867
11.
Koning
Konin Leopold
g
p
0. van de Ster van Afrika.
30 Dec. 1888
Koning
Konin Leopold
11.
p
9 April 1891
0. van den Leeuw.
Koning
Koning Leopold
II.
p
15 Oct. 1897
0. van de Kroon.
Konin Leopold
Koning
11.
^
0. van Leo
24 April 1900
II.
Koning
Konin Leopold
Pold II.
p
Dienst-ster.
16 Jan. 1889
Koning
II.
Koning Leopold
p

5
2
6
6
6
6
1

Brunswik.
j

0. van Hendrik den Leeuw.

Bulgarije.
91

Militaire 0. voor Dapperheid
PP
in den Oorlog.
0. van den H. Alexander.
0. voor Burgerl. Verdienste.
0. voor Militaire Verdienste.
0. van den H. CYrillus en
Methodius.

25 April 1834

Hertog Wilhelm.

5

17 April 1879

Vorst Alexander.

3

25 Dec. 1881
14 Aug. 1891
31 Mei 1900
31 Mei 1909

Vorst Alexander.
Vorst Ferdinand.
Vorst Ferdinand.
Koning Ferdinand.

6
6
6

7 Febr. 1882

Keizer Tsai-thien.

5

China.
0. van den Dubbelen Draak.

Denemarken.
Olifants-0.
Danebrog -0.

9 Oct. 1464
12 Oct. 1671

Koning
g Christiaan 1.
Koning
g Christiaan V.

1
3

0. van het Leioen
van Eer.
g

19 Mei 1802

Consul Bonaparte.

5

0. van den Verlosser.

12 Aug. 1829

Nationale Vergaderin g te Argos.

5

0. van den Kouseband.
Bath-O.
Distel-0.

19 Jan. 1350
1399
Omstr. 787

1
3

0. van den H. Patrick.
Michael- en George-O.

5 Febr. 1783
12 Aug. 1818

Koning
g Eduard III.
Koning
g Hendrik IV.
Acha 'us en Hun us koningen
der Pieten en Scoten.
Koning George
9 JIJ.
Konin
Koning George
9 IV.

Frankrijk.
1

Griekenland.

Groot - Brittannië.

1

1
3
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RIDDERORDEN.

Land en naam:
0. van de Ster van Indië.
0. van het Keizerrijk
J Indië.
0. voor Buitengewone Verdienste.
Victoria- en Albert-O.
0. van de Kroon van Indië.
Victoria-O.
Keizerl. Ind. Dienst-0.
0. van Verdienste.
Dames-0. van het Roode
Kruis.

Gesticht:

Door :

Klassen.

23 Febr.
1 Jan.
6 Sept.

1861
1878
1886

Koningin Victoria.
Koning in Victoria.
Koningin
Victoria.
g

3
5

10 Febr.
1 Jan.
23 April
8 Aug.
26 Juni
23 April

1862
1878
1896
1902
1902
1883

Konin in Victoria.
Koningi
Koningiin Victoria.
Koningiin Victoria.
•
g Eduard VII.
Koning
g Eduard VII.
Koningin
Victoria.
g

4
1
5
1
1
1

0. van den Gouden Leeuw.

14 Aug.

1770

1

Ludwigs-0.
g
0. van PhiliPs den Grootmoedige.
g

25 Aug.
1 Mei

1807
1840

Landgraaf Friedrich II van
Hessen-Cassel.
Groothertog Ludwig I.
Groothertog Ludwig II.

29 Dec.

1757

1

Hessen.
5
6

Hohenlohe.
Huis- en Phoenix-O.

Philipp
Ernst 1, vorst zu Hohenpp
lohe-Waldenburg
s arst.
^ -Schillin9f

2

1362
1434
16 Oct.

Amadeus VI
graaf van Savo
e.
Savoye
,g
•
VIII, hertog
v. Savo
Savoye
e.
g

1
5

14 Aug. 1815

•

Emanuel 1, koning
g van
Sardinië.
Karl Albert, koning
g v. Sardinië.

5

Koning
g Victor Emanuel II.
Victor Emanuel III, koning
g van
Italië.

5
1

27 Dec. 1877
3 Jan. 1888
10 April 1875
11 Febr. 1890

Keizer Moetsoehito.
Keizer Moetsoehito.
Keizer Moetsoehito.
Keizer Moetsoehito.

1
1

3 Jan. 1888
3 Jan. 1888
1118

Keizer Moetsoehito.
Keizer Moetsoehito.
Raymund
van Puy.
y
y

8
5
1

Hohenzollern. Zie Pruisen.
Italië.
Annunciata-0.
0. van den H. Mauritius en
Lazarus.
Militaire 0. van SavoYe.

0. van SavoYye voor Burger29 Oct. 1831
g
like
J Verdienste.
20 Febr. 1868
Italiaansche Kroon-0.
9 Mei 1901
0. van Verdienste v. Landbouw, Ni'verh.
en Handel.
J

Japan.
p

Chrysanthemum-O.
Y
Paulownia-Zonne-0.
0. der Rijzende
Zon.
J
0. van Verdienste der Gouden Wijding.
0. van den Heiligen
g Schat.
Kroon-0.

Johannieter-Orde.
Liberia.

1

8
7

0. der Af rik. Bevrijding.
J g

13 Jan. 1879

Wetgevende
Vergadering.
g

3

Eerekruis van Lippe.
PP

25 Oct. 1869

4

Bertha-O. (voor dames).

30 Mei 1910

Vorst Leopold
van Lippe
p
PP en Vorst
Adolf van Schaumburg-L.; eg
scheiden sinds 1890.
Vorst Leop old IV.

29 Jan. en
16 Maart 1858
8 Mei 1858
29 Dec. 1841

Hertog
f van Nassau en
g Adolf
Koning
g Willem III.
Hertog
b Adolf van Nassau.
Willem II, koning
g der Nederl.

1

1864

Groothertog
g Friedrich Franz II
van Schwerin en Friedrich
Wilhelm van Strelitz.

Lippe.
pp

Luxemburg.
9

0. van den Gouden Leeuw
van Nassau.
0. van Adolf van Nassau.
0. van de Eikenkroon.
Mecklenburg9 (beide).
)
0. van de Wendische Kroon.

12 Mei

1

4
5
4
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RIDDERORDEN.

Land en naam:

Gesticht :

Door :

Klassen.

15 Sept. 1884

Groothertog
g Friedrich Franz III
van Schwerin; in 1904 ook
door Strelitz overgenomen.
g

5

15 Maart 1858

Vorst Karel III.

5

Vorst Danilo I.
Vorst Danilo I.

5
1

30 April 1815
29 Sept. 1818
4 April 1892
1905
1858

Koning
g Willem I.
Koning
g Willem 1.
Koningin-Regentes Emma.
Koningin
Wilhelmina.
g
Sinds 1905 huis-orde, welke door
de hoofden van de beide liniën
van het Huis Nassau kan worden uitgereikt.
b

4
3
5
5
1

21 Jan. 1904
21 Aug. 1847

Koning
g Oscar 11.
Koning
g Oscar I.

1
5

Huis-0. en 0. van Verdienste van Hertogg Peter Friedich Ludwig.
g

27 Nov. 1838

Groothertog
g Paul Friedrich
August.
9

van het Gulden Vlies.
Militaire Maria-Theresia-0.
Hong.
g Ste Phanus-O.
Leopolds-0.
P
Franz Josephs-O.
P
0. van de IJzeren Kroon.
Elizabeth-Theresia-0.
Sterrekruis-0.(Dames-0.)
Elizabeth-O.(Dames-0.)
Duitsche Ridders-0.

10 Jan. 1430
18 Juni 1757
5 Mei 1764
8 Jan. 1808
2 Dec. 1849
5 Juni 1805
1750
18 Sept. 1668
17 Sept. 1898
19 Nov. 1190

Hertog
p HI v. Bourgondië.
g Philips
g
Keizerin Maria Theresia.
Keizerin Maria Theresia.
Keizer Frans 1.
Keizer Frans Jozef.
f
Napoleon
I als koning
p
^ v. Italië.
Keizerin-weduwe Elizabeth.
Keizerin-weduwe Eleonore.
Keizer Frans Jozef.
Friedrich, hertog
g van Zwaben.

1319
17 Juni 1847
1 Sept. 1831

Paus Joannes XXII.
Paus Pius IX.
Paus Gregorius XVI.

31 Oct. 1841
1120, bekrachtigd in 1496

Paus Gre9orius XVI.
Paus Alexander VI.

1841

Paus Gregorius
XVI.
g

Griffioen-0.

Monaco.
0.

van den H. Karel.

Montenegro.
Danilo-0. der Onafhankelijkh. 5 Mei 1855
23 April 1852
0. van den H. Petrus.

Nederland.
Militaire Willems-0.
0. van den Ned. Leeuw.
Oranje-Nassau-0.
Huis-0. van Oranje.
0. van den Gouden Leeuw
van Nassau.

Noorwegen.
van den Noorw. Leeuw.
0. van den II. Olaf.
0.

Oldenburg.
9

Oostenrijk-Hongarije.
9 1
1
0.

Pauselijke
Stoel.
1

Christus-0.
Pius-O.
0. van den H. Gregorius
den
g
Groote.
0. van den H. Sylvester.
Y
0. van het Heilige
g Graf
verleend door den Paus
en door den Lat. Patriarch
van Jeruzalem).
0. van de Gouden Spoor.
P^

2 afd.
elk 5

1
3
3
4
4

3
3

1

3
2
1
2
2 afd.
elk 4
1
1

Perzië.
Ali-O.

Sjah Feth Ali.
1808
Sjah Feth. Ali.
0. van de Zon en den
Leeuw.
Sjah Nashr Eddin.
'1873
Nesjane-Aftab.
J
heeft de
Portugal
P
g (de Republiek
ridderorden afgeschaft).
14 Aug. 1318
Koning
Christus-0.
y
g Dionysus.
Konin Alf onsus 1 van Portugal.
Koning
13 Aug. 1162
Aviz-0.
g
1290
Van Spanje
door
0. van den H. Jacob met
P ^ overgenomen
g
konin Dionysus.
koning
het Zwaard.
y
II

3
3
5

32

RIDDERORDEN.
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Land en naam:
0. van de Ontvangenis van
0. L. V. van Villa Vi osa.
0. van den Toren en het
Zwaard.
0. van Burgerl.
g Verdienste
voor Landbouw en Nijverh.
J
0. van de H. Isabella
(Dames-0.).

Pruisen.
0. van den Zwarten Adelaar.
0. van Verdienste van de
Pruis. Kroon.
0. Pour le Write.
0. van den Rooden Adelaar.

Door:

Gesticht:

Klassen.

Koning
g Johan VI.

4

Koning Al onus V.

5

4 Juni 1893

Koning
g Karel 1.

3

4 Nov. 1801

Prins-Regent Johan VI.

1

17 Jan. 1701.
18 Jan. 1901

Koning
g Friedrich I.
Koning
g Wilhelm I1.

1
1

1740
17 Nov. 1705

2

10 Sept. 1819
1459

Kroon-0.
Huis-0. van Hohenzollern.

18 Oct. 1861
5 Dec. 1841

Wilhelm-O.
Johannieter-0A^ Balije
B^e
J Brandenburg.
IJzeren Kruis.
Louise-O.(Dames-0.)
Kruis van Verdienste
(Dames-0.)

18 Jan. 1896
15 Oct. 1852

Koning Friedrich 11.
Erfprins
Georg
9 Wilhelm van
P
Brandenburg-Bayreuth.
Koning
g Wilhelm I.
Vorst Friedrich van Hohenzollern-Hechin
g en en Karl van
H.-Sigmaringen.
Koning
g Wilhelm II.
Koning
g Friedrich Wilhelm IV.

10 Maart 1813
3 Aug. 1814
22 Oct. 1907

Koning Friedrich Wilhelm III.
Koning
g Friedrich Wilhelm III.
Koning Wilhelm 11.

3
2
2

24 Mei 1869

Vorst Hendrik XIV van Reuss
J. L.; 3 Oct. 1902 ook door
Reuss 0. L. overgenomen.

4

22 Mei 1877
22 Mei 1881

Vorst Karel.
Koning
0 Karel.

5

23 Mei 1906

Koning
g Karel.

4

0. van de H. Catharina.
Alexander NewskY -0.
0. van den Witten Adelaar.
0. van den H. George.
0. van den H. Wladimir.
0. der H. Anna.

10 Dec. 1698
5 Dec. 1714
21 Mei 1725
1325
7 Dec. 1769
4 Oct. 1782
14 Febr. 1735

Stanislaus-0.
Dames-0. van het Roode Kruis.

7 Mei 1765
23 April 1878

Czaar Peter 1.
Czaar Peter I.
Keizerin Catharina 1.
Koning
g W ladislaw I van Polen.
Keizerin Catharina II.
Keizerin Catharina II.
Karl Friedrich, hertog
g van Holstein-GottorP.
Stanislaus 11 koning
g van Polen.
Keizer Alexander II.

5

4
5

1
3

Reuss.
Eerekruis.

Roemenië.
Ster van Roemenië.
0. van de Kroon van Roe...
menie.
0. van Karel I.

Rusland.
0. van den H. Andreas.

Saksen.

Koning
1.
Huis-0. van de Ruitenkroon. 20 Juli 1807
9
g Friedrich August
7 Oct. 1736
II.
Keurvorst Friedrich August
Militaire Heinrichs-0.
9
7 Juni 1815
0. van Verdienste.
Koning
Konin Friedrich August
I.
9
31 Dec. 1850
Konin Friedrich August
II.
Koning
Albrechts-0.
9
Konin Johann I.
31 Dec. 1870
Koning
Sidonie-0.(Dames-0.)
Ill.
Maria-Anna-O.
15 Mei 1906
Koning
$ Friedrich August
9

5

1
2

1

i

4
4
4
3
2

1
4
5
6

1
3

Saksen-Weimar.

Huis-0. der Waakzaamheid
of van den Valk.
herto dommen .
Sakseng
Ernestinische Huis-O.

2 Aug. 1732
1690

Hertog
9
g Ernst August.

3

Hertog
a Friedrich 1 van SaksenGotha-Altenburg.
g

5
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RIDDERORDEN.

Land en naam:

Gesticht:

Door:

Klassen.

San-Marino.
Ridder- C. van San Marino.

Schaumbur
-L' e.
9 1pp
Eerekruis.

15 Maart 1860
8 Nov. 1899

den Grootg
in Raad der Republ.

5

Als eigen
0. van het LiPP
e-Detg

5

mold-eerekruis gescheiden.

Schwarzburg.
9

Eerekruis.

20 Mei 1853

14 Jan. 1904
16 Febr. 1883
4 Febr. 1883

Alleen door den koning
l; gedragen.
g ^
Koning
g Peter.
Koning Milan 1.
Koning Milan I.

1
4
5
5

29 Dec. 1869

Koning
g Choelalon9korn.

1

21 Sept. 1884
16 Nov. 1873

Koning
9
g Choelalongkorn.
Konin Choelalon9korn.
Koning

2
3

1861
29 Dec. 1869

Koning
g Somdet Phra Paramindor.

Koning
g C hoelalon9korn.

5
5

Zie Oostenrijk-ll
on9arre.
^
9
De Cortez te Cadiz.

1
5

1170

Koning
g Ferdinand van Leon.

3

1156
1158

De Broeders van Barriento.
Koning
g Sancho 11 van Castilië.
Koning
g J acobus II van Arragon
^
en Valencia.
Koning
g Ferdinand VII.

1
1
1

Sept. 1771
Aug. 1864
Aug. 1866
Mei 1856
1890
23 Mei 1902

Koning
g Ferdinand VII.
Koning Karel Ill.
Koning in Isabella II.
Koningin Isabella 11.
Koning in Isabella II.
Koningin-Reg. Maria Christina.
Koning
X111.
f
g Alfonsus

3
4
4
4
3
3
4

29 Mei 1902

Koning Alfonsus XZII.

1

21 April 1792

Koning in Maria Louise.

1

19 Aug. 1831

Sultan ábd-oel-Namid II.
Sultan Abd-oel-Hamdd II.
Sultan Manmoed II.

1
I.
1

21 Sept. 1879

Sultan Abd-oel-Namid II.

1

4 Jan. 1862
Aug. 1851
1878

Sultan Abd-oel-Aziz.
Sultan Abd-oel-Medsjid.
Sultan Abd-oel-Namid II.

4
b
3

Het Congres van Peru.

6

St. Lazarus-O.

St. Sava-O.

4

Schwarzburg-Rudolstadt.
g

Servië.
eorgewits'.
Ster van Kara g
J
Witte Adelaars -0.

Vorst Friedrich Gunther van

Siam.
EdelHeilige
^
g 0. der negen
gesteenten.
0. van de Groote Kroon.
Familie -0. Choelah Chaoem
Klow.
0. van den Witten Olifant.
0. van de Siameesche Kroon.

Span'e.
l

0. van het Gulden Vlies.
Militaire 0. van den H. Ferdinand.
0. van den H. Jacob met het

Zwaard.
Militaire 0. van Alcantara.
Militaire 0. van Calatrava.
Ridder -0. van 0. L. V. van
Montesat.
Militaire 0. van den H. Hermenegild.
0. van Isabella de Katholieke.
0. van Karel III.
0. van Militaire Verdienste.
0. van Verdienste ter Zee.
0. van Weldadigheid.
Milit. 0. van Maria Christina.
0. van Verdienste van Alfonsus XII voor Wetenschap,
Letteren en Kunst.
0. van Alfonsus XII voor
Verdienste.
Bur erli'ke
Burgerlijk
J
Maria Louise-O.(Dames-0.)

Turkije.
1
Kanedani al-Osman.
Erthag roef -O.
0. van den Roem Nis'an-iJ
Iftichar .
0. van Verdienste Nis'an-iJ
Imtiaz .
Osmanië-0.
Med'idie-0.
J
i -S'efakat Dames-0.
Nis'anNisjan-i-Sjefakat

31 Aug. 1811

22 Juli

1319

28 Nov. 1814
24
19
3
3
17

Maart 1815

Juli 1895
Febr. 1903

3

Venezuela.
0. van het Borstbeeld van
Bolivar.

12 Febr. 1825
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RIDDEROR.DEN —R IETRI VIER.

Land en naam :
Waldeck.
Kruis van Verdienste.
Wiirttemberg.
g
Kroon-0.
0. voor Militaire Verdienste.
Friedrichs-O.
Ol a - 0.
Zanzibar.
0. van de Stralende Ster.
Zweden.
SeraPhive-O.
Zwaard-O.
Noordster-0.
Wasa-0.
0. van Karel XIII.

Gesticht

3 Juli

:

1857

Klassen.

4

Vorst George
g Victor

23 Sept.
1818 ! Koning
A
^ Wilhelm I.
6 Nov. 1806
Konin bg Friedrich.
1 Jan. 1830
Koning
g Wilhelm I.
27 Juni 1871
Koning Karl.

á
3
5
1

22 Dec. 1875 ! Sultan Baras'
gl ben Said.

2

1285
1522
28 April 1748
26 Mei 1772
27 Mei 1811

1
6
4
5
1

Ridderpoëzie,
Middeleeuwsche dichtwerken,
p
erheid en de avonturen der ridwaarin de daPP
ders worden bezongen;
a ^ de R. verbreidde zich
van N.-Frankrijk
Europa
N.-Frankrijk uit over geheel
P en
g
werd laterevol
d door ridderromans inproza
P
g g
de Karel-romans schilderen den strijd
J van Ka„paladijnen"
tegen
rel den Groote en zijn
J
^ de
J »P
Saracenen Karel en Elegast", Roelantslied"
>»Reinout van Mon» De vier Heemskinderen"
talbaen" ; de Arthur-romans bezingen de avonturen van den Britschen koning
g Arthur z.a.
en zijn
J Ridders van de Ronde Tafel Wale»
;; buiten deze
wein" 7 77 Lancelot" ) 7l Ferguut"
a
groe
peen vallen de klassieke en de Oostersche
Zwanenridder" Eneïde" „Floris en Blancefloer").
Ridderromans. Zie Ridderpoëzie.
Ridderspoor.
Zie Delphinium.
^
p
Riddersla9 . Zie Ridder.
Ridders van de Ronde Tafel, twaalf helden
uit den sagencyclus
van den riddertijd;
J ^ zijJ
b
Y
doolden onder aanvoering
g Arthur
g van koning
(z. a.) door verschillende landen rond, om de
Heilige
(z. a.) te zoeken, > en betoonden
»
g Graal"
buitengewone
dapperheid
; • het bekendst zijn:
J
PP
g
Lancelot, Percival en Walewein.
Ridder van de Droevige
van
9
^bijnaam
J
9 Figuur,
den titelheld in Don Quixote" van Cervantes
(z. a.).
Ridder zonder Vrees of Blaam. Zie Baard.
y
Riebeek
a Jan Anthonie van de stichter der
Kaapkolonie,
werd geb.
in 1618 teg,
Culemborg,
^
g
trad in 1639 als onder-chirurgijn in dienst der
0.-Ind. Compagnie, diendeP
als onderkoopman
en koo man in
Japan, Formosa>
en Tonkin,
P
verliet in 1648 den dienst, deed reizen naar
Groenland en W.-Indië, was van 1651-62 commandeur van de door hemestichte
kolonie,
g
was daarna lid van den raad van justitie
te
J
Batavia, commandeur enresident
van Malaka
P
1662--65 en daarna secretaris van de Hoo bge
Regeering
est. in 1671. —
^ te Batavia^ ; ald.gest
g

Koning
g n^^s 1.
^ Magnus
Koning
f I Wasa.
a Gustaaf
Koning
a Frederik I.
Koning
b Gustaaf 11 1 .
Koning
g Karel XIII.

Zijn zoon, Abraham
R.,
R. g ouv.g eneraal van Ned.0.-Indië,g
geb. 18
Oct. 1653 in de
Kaa Pkolonie • werd
in 1648 secretaris
der Hooge
Regee^ ee
g
ring
a te Batavia ;
24 Set.
P 1691 Raad
van Indië; 18 Set.
P
1702 benoemd tot
dir.-g en. 2 Mrt.
1708 totouv.g
generaal
gest
est. 17
g
Nov. 1713 te 1148. J. A. van Riebeek.
Batavia.
Riënzi Rienzo Cola di(d. i.. icolaa , zoon
van Laurenzio Rom. volkstribuun, geb. in
1313 te Rome, van nederige afkomst; in 1343
bij paus Clemens VI
afgevaardigde
der gilden
gilden
^
a
JP
te Avignon; door dezen benoemd tot notaris der
Apostolische
Kamer; kwam in 1347 door een
P
oPstand teen
g den adel aan het hoofd van den
Rom. staat,^
dien hij in
een republiek
J
P herschiep
P;
moest in 1348 vluchten ; 1 Aug. 1354 door tugInnocentius VI weer senaschenkomst vanaus
P
bi' een volksfor te Rome; sneuvelde 8 Oct. 1354 bij
opstand.
Held van een roman van Bulwer en
P
van een opera
van R. Wagner.
Pe
stad in het Saks. distr. Dresden, opPden,
Riess
>
N.-rens
15 000 inw.
1. oever der Elbe, bijJ
g
Riësi stad op
P Sicilië ,bi'JCaltanissetta 17 000
inw.
Riethoven
,ggem. in N.-Brabant ten W. van
Valkenswaard, 580 inw.
prov. Peoude Reate, stad in de rov.
Rieti,
rugia in Midd.-Italië aan de Velino, ten N.O.
van Rome, 18 000 inw.
Rietrivier, 1. zijriv.
van de Oranje-riv.
in
J
J
Z.-Afrika, stroomt lans
g Jacobsdal aan de W.grens
van de prov.
Oranje-Vrijstaat.
P
g
.5
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Rietveldgem. in Z.-Holland, nabij
Rietveld,
nabij Woerden
aan den Ouden Rin
J^ 711 inw.
Rif,^ Er-Rif,
van den Atlas
11 tot het bergstelsel
g
behoorend bergland
aan de Middell. Zee-kust
g
van Marokko, 350 K.M. lang,
K.M.
breed,
a
g emidd. 600 M. ho ^1 in het Z. de Anna 2345
onafhankelijk Berbers
M. ; bewoond door bijna
J onafhankelijke
Rif -piraten).
Riffen, lange, smalle banken in zee : zand-,
steen-, rots- en koraal-R. (zie Koraal).
Riga,
Lijfland,
in
9^ hoofdsi. van het gouvern.
g
J
het W. van Rusland, aan de Duna, 13 K.M. van
de Golf van R.'
; zetel van een Russ. bisschopP?;
325 000 inw. ; haven Ust Dwinsk(Diinamiinde);
^ na St. Petersburgg de belan ag A of Y techn. school;
rijkste
havenst. der
Russ. Oostzeeprov. ,
— R.
J
P
in 1201 door bisschop
P Albert 1 von Ap^p eldern
gesticht, later Hanse-stad,
g
> kwam in 1710 aan
Rusland.
Ria
g, Golf van, inham van de Oostzee aan de
kust der Russ.ouvern.
Lijfland,
Koerland en
g
J
Esthland; aan den ingang
a g het eil. Ósel • tot
55 M. diepP>; neemt de Duna, de Aa, de Salis
en de Pernau op.
Rigel,
grootte in Orion.
9 ^ ster van de eerste groott
Rigi,i berggroep
gg P in de Glarner Alpen,
P ^ op
P de
grens der Zwits. kantons Schwyz
g
Y en Luzern •
vormt een 14 K.M. langen en 6-7 K.M. breeden vierhoek,. bestaande uit een W.-deel Kulm 1
1800 M. Dossen, 1681 M. Rotstock, 1663 M.,
Scheideck, 1648 M. en een 0.-deel (Hochfluh,
1702 M. Vitznauerstock, 1454 M. • een der
schoonste vergezichten
van Zwitserland, met
b
paleisachtige hotels. Spoorwegen: de R.-baan
(tandradbaan, van Vitznau uit, in 1871 geopend;
zie fig.
g 172 ; de Arth-R.-baan(van Arth,> aan
het meer van Zug,
gedeeltelijk tandradbaan,
g> uit, gedeeltelijk
in 1873eo
) en de R.-Scheideckbaan
g P end
(smalspoor,
P > van Scheideck naar R.-Kaltbad,> in
1874eo
g Pend).
Ri9 veda oudste monument der Ind. literatuur, bestaat uit 10 boeken met 1017 liederen,
de meeste van godsdienstigen
godsdienstigen inhoud, uit verschillende tijden,
de oudste uit de 3e of 4e eeuw.
J
in Limburg,
Rijckholt,
Rijckholtgem.
Z. van
g
g^
Maastricht, aan de spoorlijn
inw.
P
J naar Luik, 334
,
Jacob Simonsz. de, korenkopte
Rijk,
PerAm
1>
sterdam in de 2e helft der 16e eeuw, werd als
Hervormingsgezind verbannen, vesti gde zich te
Dantzig,
g
met zijn geld
den Prins, rustte
g^
een schip
zich bij
A uit en voegde
g
J de Watergeuzen,
P 1572 Den Briel veroveren,,
^ hielp
P 1 Apr.
bevrijdde
Vlissingen
Vlissinge en Veere, streed als admiJ
in Zeeland, hielpPo. m. Zierikzee innemen
geraakte
Braakte in S A
. gevangenschap,
^ ^
P^ werd
wer ontslaen wijl
wijl
Mondragon
in vrijheid
vrijheid
was gelaten
g op
o
9
g^
voorwaarde dat hij
J zou bewerken dat de R.
Marnix en nogg 3 anderen werden losgelaten,
a
g
keerde naar de Spanjaarden
teru
terug
g om ook
PJ
Marnix' loslating
g te verkrijgen
g daarin
Jg en slaagde
met Mondragons hulp.
A
boven met een kruis getooide
Rijksappel, van
getooid

bolwereldbol een
der rijkssieraden
door de
J
J
D. keizers bijJ de kroningsplechtigheid in de
linkerhandehouden
als zinnebeeld der heerg
scha
i'.
PPJ

Zie Ban.
Rijksban.
1
Rijksdag, in het oude D. Rijk de vergadering

der ri Jksstenden^ die,1 sedert 1663 geregeld
te
^ a
Regensburg
a
^ met den keizer of diens
g zetelend
vertegenwoordiger, onder leiding van den keurvorst van Mainz als rijkskanselier,
J
1 de aan de
beslissing
g van den keizer en het Rijk
J onderworAen aangelegenheden behandelden.
an
-- Duitsche R. sinds 21 Mrt. 1871 aanduidin g voor de
gewone vertegenwoordiging van het D. volk
bestaat uit één Kamer van 397 leden, die door
alg., geheime, rechtstreeksche verkiezingenroeworden
g er om de 3,^ sinds 1888 om de 5 jaar)
J
aangewezen.
D. rijk
rij een
Rijkskanselier,
^ in het vroegere
1
g
van den keurvorst (aartsbisschop)
J
Pvan
Mainz als Kurerzkanzler".
— In het tegenw.
»
g
D. Rijk
J is de door den keizer benoemde R.
voorzitter van den Bondsraad, terwijl
hij als
J hij
eenig
verantwoordelijkrijksminister
J
de door
g verantwoordelijk
den keizer in naam van het Rijk
uit gevaardigde
J uitgevaardigde
verordeningen
mede-onderteekent en aan het
g
hoofd van alle staatslichamen het geheele ri•ksJ
bestuur en de buitenl. staatkunde leidt.
Oostenrijk de parlementaire
Rijksraad,
1
P
,a in Oostenrijk
volksvertegenwoordi
gingvoor Cis-Leithanië;a in
volksvertegenwoordiging
Beieren de Eerste Kamer van den Landda
Landdag • in
Rusland het hoogste
bestuurslichaam, een soort
g
van Hoogerhuis
naast de Doema.
g
vroeger de onmiddellijk
Rijkssteden
onmiddellij onder het
Rijkssteden, vroeger
Rijk
staande D. steden met souvern;initeit oop
eigen
gebied en. zetel en stem in den Rijksdag
;
g g
J
g^
hun wetten stonden onder toezicht enarantie
g
van den keizer. Door de ReichsdePutationshadPtschluss van 1803 werden de R. met uitz.
van Hamburg,Lubeck Bremen, Frankfort a.M.
Augsburg
de souvereinig en Neurenberg,
g^ onder
on
g
teit van andere ri'ksstenden
gesteld;
J
g
g
^ tegenw.
bestaan alleen de eerste drie als vrije
vrij steden.
Am
Rijksverzekeringssbank
bank,rijksinstelling,
^^
J
sterdamevesti
bijJ• de Ong eg
gd en ingesteld
g
vallenwet van 2 Jan. 1901laatstelijk
g Jg
Jgewijzigd
1 Juli 1909
het bestuur bestaat uit 3 leden
en
3g ende leden; de raad van toep laatsvervan
zicht uit 6 of 9 leden, voor 1/3suit werkgevers
g
en voor 1/33uit werklieden benoemd.
gelijk-klinken van deelen van verRij het eli'k-klinken
Rijm,
schillende woorden; onderscheiden in stafrijm
of alliteratie (z. a.) opP willekeurige
plaatsen, en
gP
eindrijm
aan het einde van een versregel.
Bi'J
^
g
het laatste onderscheidt men weer mannelijke
of staande eenlettergrePi ge ^ vrouwelijk
vrouwelijke of
•d
^glijdend
ende (tweelettergrepige)en liende
drieige rijmen.
In de Rom. en Gr. poëzie
greP^A
was het R. onbekend; het komt het eerst in de
Christ.-Lat. verzen voor en vond vandaar in de
Romaansche en Germ. talen ingang.
degrootste
riv. van
Rijn(Lat. Rhenus
Rijn
)
g
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, ontspringt
Duitschland
P ^ in het Zwits. kanton
Grauwbunderland uit verschillende bronriv.,
waarvan de 2 voorn. zijn de Voor-R. die uit
het Tomameer (2344 M. aan den voet van den
Badusstock komt en bij
J Disentis den uit het
Skuromeer (2453 M. ontsPringenden MedelserR. of Middel-R. opneemt,
> en de Achter-R.> die
P
uit den ZaPP
or letscher op Pden Marscholhorn
(2902 M. ontspringt en zich bijJ Reichenau met
den Voor-R. vereenigt.
g Van hier stroomt de R.
meest in N. richting,vormt degrens
tusschen
g
Zwitserland en Liechtenstein en Vorarlberg,
stroomt door het Meer van Constant daarna in
W. richting
g door het Zeller- of Benedenmeer,
vormt bij
b Schaffhausen den bekenden waterval
tot Bazel
(115 M. breed,
^ 15-19 M. diep),
P^
kleinere watervallen (den Kl. en Gr. Laufen
en den Rollenhaken stroomt daarna van Bazel
tot Mainz als Boven-R. N.-waarts door de Bovenri'nsche
laagvlakte
en het groothertogdom
J
g
g
g
Hessen links door de Vogezen en den
Hartz,
,
rechts door het Schwarzwald en Odenwald be^rensd. Van Mainz tot Bingen
g W.-waarts door
den Rheingau
Rheingau stroomend,
hij
g
g
^begint
J bij
J Bingen
als Midden-R.(tot Keulen) zijn N.-W.-richting
g
en breekt door den Taunus, den Hunsriick het
Westerwald,
het Zevengebergte en den Eifel.
^
Bij Keulen begint
de Beneden-R.(tot de mona
ding);
slechts korten tijd door beren aan den
^g
r. oever begrensd,
g
J Emmerik in de
^ komt bij
Ned.rov.
> K.M.
P Gelderland,> verdeelt zich 2 8
verder in een 1. arm, welke achtereenvolgens
g
Waal en Merwede heet en lans
g de Z.-Holl. eil.
naar zee stroomt, en een r. N.-arm, welke als
Pannerdensch kanaal boven Arnhem weer twee
armen vormt, r. den 1 Jsel(naar de Zuiderzee),
1. den R. later Lek(naar de Nieuwe Maas),
vanwaaruit de Kromme R. naar Utrecht en van
deze weer de Vecht(naar de Zuiderzee) uitwater stroomt als kanaal
g aat ^; het overblijvende
J
(Oude R. van Utrecht langs
g Leiden naar Katwik
g
J aan Zee. Breedte van den ongedeelden
Beneden-R.: bij
J Keulen 522 M. bij Wezel 616
M. bij Emmerik 992 M.; lengte 1218 K.M.,
daarvan tot Bazel 355 K.M. van Bazel tot
Bingen
(Boven-R.) 361 K.M.,
K.M. van Bingen
tot
g
^
Keulen (Midden-R.) 159 K.M.7 van Keulen tot
den mond (Beneden-R.) 343 K.M.; stroomgebied
g
224 400 K.M2. (waarvan 132 590 in Duitschland • diepte
van
den
R.
in
de
Bovenrijnsche
P
J
laagvlakte 1,4-2,5 M. tot Bingen 2,5-3,4 M.,
van Bingen tot Keulen 3,4-4,4 M. in Nederland wordt de Waal dieper
— Zi Jriv.
Pgehouden.
g
van den R.: 1. de Thur, de Aare en de Birs
(in Zwitserland),de Ill de Sauer, de Lauter
en de Auriek (in de Bovenrï nsche
laagvlakte),
J
de Nahe,^ de Moezel en de Aar (van Bingen
g tot
Keulen de Erft en de Maas (beneden Keulen);
r. de Wutach (in Zwitserland),de Wiese, de
Kinzie^
Necker en de Main (in
b de Murg,
g^
de Bovenrï
J nsche laagvlakte),de Lahn en de
Sieg
Wu
^ tot Keulen),^
g (van Bingen
PPer de

Ruhr en de Lippe
PP (beneden Keulen). De R. is
de drukst bevaren riv. van Europa.
P Het verkeer
werd in de Middeleeuwen zeer bemoeilijkt
J door
de R.-tollen welke, na verscheidene sinds Napogingen
o gdoor
deMannMen
p oleon 1 aangewende
g
Pg
heimsche Scheepvaartakte
van 17 Oct. 1868
P
geheel
eheel werden opgeheven,
Pg
^ waardoor de schee P vaart op
gehee
L' den R.1 de Lek en de Waal geheel
aja rlijk komt een centrale commissie
jaarlijks
• J is; ^]
•
de R.-scheefvaart samen. Stoombooten werden op
in 1817
P' den R. in de vaart gebracht
g
vanuit Londen, later door de Ned. Stoombootreederi'
J van Rotterdam uit, sinds 1827 door de
Preuss.-Rhein. Gesellschaft te Keulen, sinds 1853
vereend
g met de Diisseldorfer Dam Pfschiffahrtstooman
^ later nog
g esellschaft
g door 10 andere
boot- en sleepbootmaatschappijen.
Rijn Rembrandt Rarmensz. van. Zie Rembrandt.
Rijnbond, de 12 Juli 1806 door 16 D. vorsten,
g van den
naar men voorgaf
verzekering
g ter verzekerin
binnen- en buitenl. vrede van Z.-Duitschland,
gesloten,
van Napoleon
1
^ onder protectoraat
g
P
^
staande bond, waartoe later ook nog N.-Duitsche vorsten toetraden, zoodat hij J326 000 K.M2.
met 14,5 mill. inw. omvatte en tengevolge
had dat Frans 11 6 Aug. 1806 van de D. keizerskroon afstand deed. Deebeurtenissen
van
g
1813 maakten aan den R. een einde.
prov. in het groothertogd.
Rijn-Hessen,
i P
^ Hesg
!
sen opP den 1. Rijnoever,
1374 K.M
2. 382 000
K.M2.,
J
inw.; hoofdst. Mainz.
prov.
rov N. Ri'nland
P in de P
g
^ hoogheemraadschap
!
en Z.-Holland, 104 575 H.A. zetel te Leiden;
in 1286 door Floris V g esticht.
Rijn provincie, Rijnland, Rijn-Pruisen, Pruis.
prov.
ter weerszijden
weerszijden van den Rijn,
P
J^ 26 997
K.M2., 7 121 000 inw. in het N. laagvlakte; in
het Z. bergachtig: r. van den Rijnhet Westerwoud met het Zeveneb.
1. de Eifel met de
g
Ardennen, den Hunsriick en het Saarbri oker
Steenkoleneb.
Besproeid
door den Rijn
g
P
J met de
Wupper,
Sie
er de Ruhr, de
g^ de Wu
> Emscher, de
Lippe en
Nahe, de Moezel, de Ahr, de Erft,>
>
de Roer en de Niers; wijnbouw
aan den Rijn
J
J
en de Moezel en ooftteelt;^
rijk aan steenkolen,
jertsen en zout; ijzersmelterijen;
belangrijkeniJ^ni
J
•
• ijzer- en staalwaren(Solingen),machinefabrieken,eschut
pp te
g ieteri
g
J en(Krupp
Essen),>
(Aken),
(Krefeld) en
chamPagnefabr.
te Bonn techn.
^• hoogeschool
a
hoogeschool te Aken, kunstacademie te Diisseldorf. De R. omvat de reg.-distr. Keulen, Diisseldorf, Koblenz, Aken en Trier.
gem. in Z.-Holland, ten N.O.
Rinsaterwoude,
j
g
van Leiden, aan het Brasemermeer, 650 inw.
gem. in Z.-Holland, ten N.W. van
Rijnsbur
9^ g
1
Leiden 3760 inw.; in 1133 werd hier een beroemde abdij
adellijke dames gesticht
door
g
J voor adellijke
Petronella van Saksen deemalin
van Floris
g
11; in den 80-Jarigen
g Oorlogg verwoest.
Rijp, Jan Cornelisz. de. Zie Barendsz Willem.

DE RIJP—RIO DE ORO.
gem. in N.-Holland, tusschen AlkRijp,
De,
^ g
lp^
maar en Purmerenda 1440 inw.
en^ ggem. in N.-Brabant, aan de Aa
Ri j sber 9
of Weerreis, ten Z. van Breda, 1758 inw.
gem. in Utrecht, aan de tramRi'senbur
Rijsenburg,
^
t
lijnUtrecht—Arnhem tusschen Zeist en Drieberen
840 inw.
g
Rijssel(Fr. Lille), hoofdst. van het dep.
P
Nord,^ in het N. van Frankrijk,
J^ aan het Deulekan. en aan de Lys,
Y^ 218 000 inw.(inbegrepen
de voorsteden Loos met 11 000 en La Madelaine
met 16 000 inw. ^g
gewichtige
^ met een
g vesting
hoogeschoo
fortenggordel van 50 K.M. omvang;
g^ hoogeschool
5 vrijeJ faculteiten; ^technische hoogeschool
g
en landbouwhopgeschool • instituut-Pasteur (en
standbeeld van Pasteur • textiel-industrie. R.
werd 31 Aug.
g 1914 door de Duitschers bezet.
Rissen
Rijssen, gem. in Overi1sel
P
J
^ aan de spoorlijnen
,
Deventer—Almelo en Winterswi'k—Rellendoorn
J
6555 inw.; bestaat uit het stadje
J R. en het
gehuchtBuitenrot.
g
der belangrijkste
Oryza sativa),
Rijst
^
gJ
cultuurgewassen
uit de tropische
en subtropische
cultuur
P
P
g
landen behoorend tot de fam. der Grassen
Gramineeén . De 9 ewone R. (fig.1149) heeft
tal van variëteiten, wordt
50-170 cM. hoog,
g,
is een moerasplant,
^ die ook in Ned.-O.-Indië oop
P

1149. Rijstplant
(links vruchtje).
JP
roote^
schaal verbouwd
wordt, op kunstmatigg
P
bevloeide akkers satvahs . Belangrijk voor de
R.-productie
zijn verder Japan,
Korea, China,>
J
P
de Philippijnen,
Voor- en Achter-Indië,
Bi> raz
PPJ
lië Italië enz.
T heodoor van, Vlaamsch dichter,
Rijswijk,
>
1:
geb. 8 P
Juli 1811 te Antwerpen,
aid. krankzinnig
^
g
gest. 7 Mei 1849; als volksdichterVolksliedjes",
J ^ 1846) in Z.-Nederland zeer populair.
PP
nabij Den Haag,
Rijswijk, ggem. in Z.-Holland,^ nabij
Rijswijk
g,
7307 inw.; aan den spoorweg
Haag—RotRg Den Haa
P
en de stoomtramlijnDen Haag—Delft.
^
Bij den hier 20 Sept.
Bi
Vrede van R.
^
P 1697 gesloten
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tusschen Frankrijk,
J> de Nederlanden, Engeland
g
en S P
anJ^
e waartoe 30 Oct. ook Duitschland
toetrad,
Lodewijk X I V de sedert 1648ge^ ggaf Lodewijk
maakte veroveringen
met uitz. van den Elzas
g
terug.
gem. in N.-Brabant, aan de Maas
Rijswijk
1
li g
tegenover
Loevestein, 669 inw.
g
Rila. Zie Rilodagh.
9
Rilland-Bath,gem. in Zeeland, in het uiterste
0. van het eil. Beveland. Rilland lit
g aan de
spoorl.
Vlissingen—Bergen-op-Zoom, 2236 i.
nw
P
Rilodagh,
Riloda h Rila,
berggroep
^ hoogste
g
gg P van het
Balkanschiereil., in het Z.W. van Bulgarije, tot
2673 M. hoo
g^•klooster van den H. Johannes
van Rila.
Rimini, het Ariminum der Ouden, stad in de
prov. Forli
P
^ in het N.O. van Italië,a aan de
mondingen
van de Marecchia en de Ausa in de
g
Adriat. Zee, ten Z.O. van Ravenna; 51 000 inw.;
dom (1447-55); Rom. overblijfselen
overblijfsele triomfmarmeren brug);
badpl1. — R.
g^
g > haven,> bad
van 1528-1797 en van 1815-60 tot
den Kerkelijken
Kerkelijke Staat.
Francesca da. Zie Francesca da Rimini.
Rimnicoe-Sarat, hoofdst. van het Roem. distr.
R.-S.(3268 K.M2. 137 000 inw.),ten W. van
Braïla 15 000 inw.
Rinaldo Rinaldini, titel van een rooverroman
van V ul
p ius(z. a.).
Ring (Eng.),soort van kartell (z. a.),ver.
van industriëelen,
^ die niet alleen een pool
P (z. a.)
vormen d. i. hunrondstoffen
gezamenlijk
g
g
J inkopP^
en doch ook samenwerken om niet-aan g
gee
sloten concurrenten er onder te brengen.
g
R i 9n1k' b i9,n hoofdst. van het Deensche amt
R.(4530 K.M2., 121 000 inw.),in het W. van
Jutland, aan de fjord
van R. 2700 inw.
1
Ring van Cardano. Zie Cardano.
hoofdst. der prov.
Riobamba, Cajabamba,
^
7
P
Chimborasso in Ecuador, ten Z.O. van den
Chimborasso, 18 000 inw.
Rio Blanco. Zie Guadalaviar.
Rio Cuarto, stad aan de rev. R. C. in de
Argent.
prov.
rov. Cordoba, ten Z. van de stad
Cordoba, 14 000 inw.
Rio de Janeiro, hoofd- en residentiestad
(bondsdistr. of Districto Federal, 1394 K.M2.),
der Ver. Staten van Brazilië, aan de eil.-rijke
J ke
Baai van R.' 858 000 inw.; zetel van een aartsbisschop
faculteiten;
P^ twee rechtsgeleerde
g
^ PofY techn. eneneesk.
school ,nat. bibliotheek en
g
museum,
plantentuin, mi> academie voor kunst;>P
litaire academie, marine-instiuut • school voor
kunstnijverheid, weef-, hoeden-, schoenen-, lasenaier-industrie
suiker-,> ijsPP
J's- en mineraalwaterfabrieken • haven met verscheidene dokken.
-- De staat R. heeft 43 500 K.M2. 968 000
inw.; hoofdst. Nictheroy.
y
Rio de la Plata. Zie La Plata.
Rio de Oro,> Tires SP . kolonie aan de N.-W.kust van Afrika,^ tusschen Kaap
P Blanco en
Kaap
189 540 K.M2. 130 000 inw.
J
P Bojador;
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riv. in Argentinië,
der
Rio Salado,
Rioe-kioe-eilanden. Zie Lioe-kioe-eilanden.
g
^
^ 1. zijriv.
J
t o Pde 0.-hellin ^der CordilRio Grande. 1) Riv. in Port.-Guinea (W.-kust Parana ontsrin
P g

van Afrika),ontspringt o
opden Foeta Dsjalon,
J
vereent
g zich met de Rio Geba en mondt
tegenover
de Bissagos-eil.
in den Atl. Oceaan
g
g
uit; 750 K.M. lang.
ng.
--2) Riv. in Brazilië. Zie
eira9ua
3^.
Rio Grande, havenstad. Zie Rio Grande do Sul.
Rio Grande del Norte, riv. in N. - Amerika,
ontspringt in Colorado,
stroomt door N.
w^
Mexico
tusschen Texas en
s vormt degrens
g
Mexico en mondt beneden Matamoros in de
Golf van Mexico uit;^ 2500 K.M. lang.
g
Rio Grande de Santiago
9 T ololotian riv. in
den Mexic. staat Jalisco, heet in zijn bovenlooP Lerma a mondt ten N.W. van San Bias in
den Gr. Oceaan uit; 816 K.M. lang.
bg
Rio Grande do Norte,
^ staat op
P de 0.-kust
van Brazilië, 52 000 K.M 2. 279 000 inw.; in het
0. en W. door randeb.
• hoofdst. Natal.
g om even
g
Rio Grande do Sul Sao Pedro de R. G. d. S.),
Z.-ste staat van Brazilië, 283 000 K.M 2. 1 400 000
inw. ; in het N. bergland
(800-1000 M. in
g
het Z. weiland; teelt van paarden, muildieren
en rundvee;ijzer-,
^ koerkoper-,zink- en goudmijnen;
^J
g
J
hoofdst. Porto Alegre.
— De havenstad Rio
g
dos Patos,
Grande Sao Pedro), aan de Lagoa
25 000 inw.
in het W. van Argentinië,
Rioja,
La,
1
^ prov.
P
g
1}
K.M2., 89 000 inw.; bergachtig
89 498 K.M2.
(Sierra
g
g^
de Famatina, 6394 M.) en rijk
PP
J aan steppen;
ijzer- goud- en zilvermijnen; hoofdst. La R.,
8300 inw.
stad in het dep.
in
Riom,
P Pu -de-Dome
^
Y
ldidd.-FrankrïJ^
k ten N. van Clermont Ferrand,
11 000 inw.
Rio Muni SP. Guinea in engeren zin), SP.
bezitting
g in W.-Afrika, tusschen Kameroen en
de Fr. Kongo; tot 1904 afz. kolonie, sindsdien een
deel der kolonie Sp. Guinea in wijderen zin;
25 700 K.M 2. 139 000 inw.
Rion(Rhion, de Phasis der Ouden), riv. in
het Russ.-Kaukasischeouvern.
Koetais, ontg
springt op
o den Kaukasus en mondt bij
J Poti in
de Zwarte Zee uit; 315 K.M. lang.
g
1) Grootste 1. zijriv.
van den
Rio Negro.
9
J
Amazonestroom ontspringt als Rio Guainia in
Columbia, stroomt daarna door Venezuela en
Brazilië mondt uit beneden Manaos • 2150 K.M.
lang;
met den
q
^^ door de bifurcatie der Casiquiare
Orinoco verbonden. — 2) Riv. in het N. van
Patagonië,
or
^ ontstaat aan de 0.-helling
g
g der Cdilleras stroomt door de Patagon.
g hoogvla
g
en mondt uit in den Atlant. Oceaan; ruim
1000 K.M. bevaarbaar.
Rio Negro,
ro Argent. territorium in het Z. van
Z.-Amerika, 196 695 K.M 2. 26 000 inw.; behoort
besproeid door
tot de Patagon. hoovlakte^
g
b
de riv. R. N.; hoofd
P 1. Viedma, aan de kust,>
4000 inw.
van Uruguay,8470 K.M2. >
Rio Negro,
Nero dep.
P
28 000 inw.; hoofdst. Fray Bentos.

leras heet in zijn
9 of JuraP Pasage
J bovenloop
mento en stroomt door de Laguna
La Brea;
g
1260 K.M. lang.
b
Rio Tinto. Zie Minas de Rio Tinto.
eil. - roe ten Z.
Riouw- en Lin
el eil.-groep
gg a-arehi
p ^
van het schiereil. Malaka en ten 0. van Sumatra ^ grootendeels
door koraalvormingg ontstaan
g
uitvoer vanambir
eer en tin.
g
APP
Riouw
en g heden resid. van Ned.Onderhoori
0.-Indië omvat de Natoena-eil., de Anambaseil. den Riouw- en Lingga-arch.
(samen meer
gg
dan 1000nere
grootere en kleinere
eil, en het landg
scha
P Indragiri
g opPSumatra, 42 400 K.M 2. >
187 460 inw. w.o. 333 EuroP. en 23 118 Chineezen • hoofd
P 1. Tandjoeng
J g Pinang,
b7 op
P het eil.
Riouw.
Wig bolt, Friesch edelman, een aanRipperda,
pp
voerder der Watergeuzen, gouv. van Haarlem,
leidde bij
in 1572
g door de Spanjaarden
J het beleg
PJ
de verdediging
dier stad met moed en beleid,
b
maar moest zich, door hongersnood gedwongen,
overgeven
(10 Juli),^
hij
g
J op
P het schavot
stierf.
Ripuarische Franken. Zie Franken.
Risorgimento
(It. „wederopheffing"), in de
9
It.eschiedenis
de eriode
periode vanaf ong.
g
g 1840, die
leidde tot het afwerpen van de Oostenr. overheerschipg.
Ritter,a Karl,^ D. aardrijkskundige,
geb. 7 Aug.
gig
J
g
1779 te Ruedlinburg,
in 1820 hoc
hoogl1. aan
g^
universiteit en aan de kriJgsschool en directeur der militaire academie te Berlijn,
est.
J^ ald. gest
Sept.
ronde
^ met A. von Humboldt de g
legger
der vergelijkende
aardrijkskunde.
l;gg
J
gem. in Zeeland,
Ritthem,
^ g
^ op
P het eil. Walcheren nabijJ Vlissingen,
660 inw.
g
Genua, ii
Rivarolo Ligure,
9 ^ stad in de prov.
P
het W. van Italië aan de Polcevera, 23 000 inw.
Rivas, hoofdst. van het dep. R. in het Z.V.
van Nicaragua, 15 000 inw.; koffie- en cacaoplantages.
Rive de Gier,: stad in het dep.
P Loire, in het
0. van Frankrijk,aan de Gier,
een zi'riv. der
J
Rhone ten N.O. van St.-Etienne, 16 000 inw.
steenkolenmijnen.
J
plaats in het Z. van de prov.
Riversdale,
P
:P
Kaa
Kaap de Goede Hoop
P van de Unie van Z.Afrika ten Z. van de Lange
g Bergen.
g
Riviera de om haar zacht klimaat en bekoorlijk
J natuurschoon beroemde kuststrook aan de
Golf van Genua,^ van Cannes tot Spezia,
door
P
de stad Genua verdeeld in de R. di Ponente
(W.-R.) en de R. di Levante (0.-R.); badPlaatsen : Nizza, Monaco, Mentone, San Remo, Pe li
Nervi, Rapalli
en Spezia.
P
P
1859 •

Rivières du Sud. Zie Fransch-Guinea.
Rivierkreeft. Zie Kreeften.
Zie Nijlpaard.
Rivierpaard.
p
of Negenoog. Zie Cyclostomi.
Rivierprik
p
Rixdorf, sedert 1912 Neukólln stad in het
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zijn neef Andrea d. B.
Pruis. reg.-distr.
Potsdam, ten Z. van Berlijn,
^
J, g est. 20 Febr. 1482^; zij
237 000 inw.
en diens zonen Giovanni, Luca
Rizzlo Riccio David, It. zanger. gunsteling en Girolamo brachten deze techniek totrooien
g
van koningin
Maria Stuart,
in Piemont, bloei.
^ geb.
g
g
van Normandië. Zie op Rollo.
kwam in 1564 aan het Schotsche hof, 9 Mrt.
Robert I,^ graaf
gP
1566 op
van
gemaal
Robert II,
P bevel van Darnley,
y,
g emaa der ko^ graaf
b
^ bijgenaamd de Duivel,
ningin ^met dolksteken afgemaakt.
Normandië zoon van hertog
g
g R ichard 11 ; volgde
g
gouvern. in het midden van Eura P .- in 1028 zijn
Rjasan, g
R'asan
)jn broeder Richard 111 0P^• onder Boudewij
Rusland aan de Oka en de Don, 42 099 K.M2. wierP de vazallen en dreef graaf
Boudewijn 1 V
g
2 408 000 inw. — De hoofdst. R. ten Z.O. van •
Vlaanderen in zijn staten tern
est. 2 Juli
Moskou> 48 000 inw. ; vroeg er hoof dst. van het 1035, op
P den terugweg
g a van een pelgrimstocht
Pg
naar Jeruzalem,
vorstendom R.
> te Nicaea; held van Meyerbeers
y
era Robert le Diable".
Roanne, stad in het deP. Loire in het W. van oopera
Robert,^ koning
Frankrijk
g van Schotland(1306-29). Zie
J^ oPden 1. oever der Loire, ten N.W.
van Lyon, 37 000 inw. ; minerale bronnen, ka- Bruce, Robert.
toensPinnerien
Robert Guiscard. Zie Guiscard, Robert.
-weverijen
J en -weverijen.
Robert van Meaux, R.-Kath. heilige,
geb.
1) Riv. in N.-Amerika, ontstaat bi'J
g^ geb
1027 in Champagne;
Benedictijne abt;
Clarksvilre (Virginie) uit de samenvloeiin g van •
P gne;
^ Benedictijner
•
in 1098 de Orde der Cisterciënsen (z. a.
de Dan en de Staunton en mondt bijJPlymouth
Y
est. omstr. 1110
als
abt te
gedenkdag
N.-Carolina
in de Albemarlesont
uit;Molesme
400 K.M.
^g
^
lang.
in het 29Ár.
P
g — 2) Stad in den staat Virginië,
g
Roberts, Frederick Sleigh, graaf, En .ene0. der Ver. Staten, aan de Staunton, 35 000 inw.
30 Set. 1832 in Ierland;; was van
Roba el-Khali
= Dehna(z. a. . raaia geb.
gP
a Ar. woestijn
J
nam deel aan
Robben of VindierenPinni
g
p edia, orde der 1852-93 officier in Eng.-Indië,
in
Zoogdieren,
die meestal in het het onderdrukken van den Ind. opstand
9
^ vleescheters,
,
P
erbevelh. in
water leven, met spoelvormig
lijf en vinvormige
P gJ
g 1857-58 • bezette in 1879 alsoAP
Afghanistan Kaboel;^ versloeg
vóór- en achterledematen ; men onderscheidt 3 den oorlog met
g
g
3 Sept.
families: Oorrobben Otariae met oorschelpen,
P 1880 E ^^' 'oeb-khan bij
J Kandahar ; werd
P
van Natal later
,
commandant van
langen hals en ladden
gladden buik, inz. in de Pool- in 1881ouv.
g
Madras; in 1885 opperbevelh.
der troepen
PP
P van
het Ind. Rijk;
J^ in 1892 als baron van Kandahar
lid van het Hoogerhuis
•; in 1895 opperbevelh.
g
PP
der troepen
in Ierland en veldmaarschalk; van
P
1899-1900 opperbevelh.
in den Boerenoorlog;
g;
van 1900-04 opperbevelh.
van het Eng.
leer
PP
g g
in 1901 in denravenstand
verheven, was een
g
voorstander van het invoeren van dienstplicht
P
in Engeland
est. 14 Nov. 1914 te Saint-Omer
g
,g
1150. Zeehond.
tijdens
een bezoek aan het Eng.
leer
in
J
g
g
Frankrijk.
J
zeeën en den Gr. Oceaan; Zeehonden(Phocina),
Maximilien Fr. revolutionair,
Robespierre,
p
zonder oorschelpen, met
behaarde zwemvliezen,
>
> g eb. 6 Mei 1758 te Arras; werd ald. advokaat
in de Middell. Zee, de Oostzee, de Noordzee en
in 1789 afgevaarhet N. van den Atlant. Oceaan; hun naam
di de ter Nationale
digd
danken zij
zij
zij zijn
zij door
een
Vergadering;;
?>
J aan hun „blaffen";
visch-eten zeer schadelijk
der
invloedrikste
J voor de visscherf'J;
Walrussen Trichechidae zie op
leden der Jacobi'P Walrus.
)
Robbers, Herman Johan, Ned. letterkundige,
nenclub ; dreef in
geb.
4 Sept. 1868 te Rotterdam, debuteerde in
de Conventie de teg
1892 met Een kalverliefde" in Elseviers Geïll.
rechtstellinges
kog
Maandschrift" ; schreef o. m.: De Roman van
ning s en der gemaBernard Bandt"1897 > De Bruidstijd
Bruidstij van
tide
g Girondijnen
J
de Boogh"
1901 >»
De Roman van een
door ; oefende na
g
Gezin. Deel I. Deelukki
e
1793 als voorz. van
g
g Familie" (1909).
Deel II. Een voor Een" (1910). Verder redihet Comité du Sahij sinds Jan. 1905 » Elseviers Geïll.
lut Public een dicg eert hij
Maandschrift". B. schreef aanv. onder hetseutatoriale macht uit,
P
doniem Phocius.
brachtedurende
g
kunstenaarsgeRobbia, Della, Florenti'nsch.
1151. Robespierre.
het
Schrikbewind
J
P
slacht beroemd door hun beeldhouwwerken uit
ook zijn
g
J vroegere
gebrande
klei,^ met wit of gekleurd
azuur
azuur. Uit- medestanders Hébert Banton onder de guilg
g
vinder dezer kunst was Luca d.R.,
R.geb. in 1399., lotine; werd 27 Juli 1794 zelf aangeklaagd en
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g

den volgenden
dag
aanhangers
ers op
P de
^
g met 20 aanhan
Place de la Concorde terechtgesteld.
tijd van
Eng.
Robin-Hood,
^
g volksheld ten tijde
1 g est. in 1199) of Eduard H1
(gest
est.
1272 ahuisde als roover in het bosch van
Sherwood ; in talrijkeoud-Eng.
g balladen de
verte
vertegenwoordiger
enwoordi er van den volkshaat tegen
de
g
Normand. heerschappij.
PPJ
Robinson Crusoë, held van een roman van
Daniel Def oe(z. a.). De stof is aan de eschieg
denis van een Schotsch matroos Alex. Selkirk
ontleend, die 4 jaar
opP het eil. Juan-Fernandez
J
(z. a.) of Robinson-eil. alleen doorbracht en in
1709 door een Eng.
gevonden werd. Het
g schip
Pg
n in alle landen
boek vond tallooze navolginge
navol inen
.
S' .krijgskrisde,, heer van Billy,
Robles,^ Caspar
^
y Sp.
in de Nederlanden,g
geb. in 1526 te Robles
in Portugal,
PP
g ^ werd in 1569 kolonel-opperbevelh.
van Groningen; verdreef de troepen
P van Oranje
^
uit Friesland; in 1572 stadhouder en kapiteinP
generaal van Friesland,^ Groningen
en Drente;
g
g
liet het naar hemenoemde
kanaal graven
tusg
g
schen het Bergumer
Meer en de Lauwers
,geg
vernielen van Parma's
sneuveld in 1585 bijJ
schipbrug
— In Friesland is
P
P g voor Antwerpen.
zijn
bewaard gebleve
ebleven om wat
g
J nagedachtenis
J na den watervloed van 1 Nov. 1572 deed
voor het herstel en den aanlegg van zeedijken;
J
in 1576 werd te zijner
J ner eere een Terminus o P Man
(de z.g.
gericht
bij
^
g SteenenMan).
g
J Harlingen
Robsart, Anny. Zie Leicester, Robert Dudley,
graaf van.
Robusti Giacomo. Zie Tintoretto.
Roca, Cabo da R., Cap de la R., de meest
W.unt
e van Portugal
g en van Europa; lichttoren.
LanRochdale,
^ fabriekstad in het graafsch.
g
caster in het N.W. van Engeland,
aan de Roch
g
en het R.-kanaal, ten N. van Manchester, 91 000
katoenweverij Hier
inw.; middelpunt
der Eng.
g katoenweverij.
P
in 1844 de eerste verbruiksvereeniging
b
redelijk
(The equitable
q
^pioneers of R. = D e redelijke
van R. .
P
Roehefort
^ stad in het dep.P .Charente-Inférieure in het W. van Frankrijk
J ? aan de Charente 10 K.M. van den Atl. Oceaan; 35 000
inw.; vlootstation,
oorlogshaven
(2 K.M. lang),
g
g,
gaf
af
marine-arsenaal met scheepswerven; hier
Napoleon zich 15 Juli 1815 aan de Eng.
b over.
Roehefort Victor Henri, markies de R.-Luca
R. Fr. journalist,
genaamd Henri R.,
J
^ tooneelschriJ'
g
ver enoliticus
geb. 31 Jan. 1830
te Parijs;
^g
J;
stichtte in 1868 het radicale weekblad La
Lanterne", waarin hij
Napog
J fel streed tegen
^
g
reeerin;
s werd in 1869 lid
leon H1 en diens regeering
van het Wet evend Lichaam; in 1870 wegens
beleedisinga der keizerlijke
keizerlijke familie tot gevangenisstraf veroordeeld ; werd in hetzelfde jaarg
nog
lid van het Gouvernement der Nationale Verdedi in g• ? nam reeds na een paar
P weken ontslag;
g;
nam in 1871 deel aan den oPstand der Com-

g

g

g

g

mune van Parijs; werd
tot deportatie veroorPo
deeld doch eerst in 1873 naar Nw.-Caledonië
overgebracht; ontvluchtte in 1874 naar Londen,>
keerde in 1880 naar Parijs
Parijs terug;
g^bestreed
daarna in de Intrans'
east" de re eerins
,a
^
b; was
g
van Oct. 1885—Febr. 1886 afgev. voor
Parijs;
J;
nam deel aan de Boulangistische
beweging,werd
g
in 1889 opnieuw
veroordeeld,
^ vluchtte nar
P
^ Belging
^g
^ later naar Londen,^ keerde in 1895
gië
terug;
heftig
g, koos in de Dreyfus-zaak
yf
g partij
P ^
tegen
tegen den veroordeelde;
^ hij
J stierf 3 Juli 1913
te Aix-les-Bains. R. was lanen
g tijd
J de meest
o ulaire Fr. journalist.
journalist
PP
Zie Larochefoucault.
Rochejac
9q
1 q uelein. Zie Larochejacquelein.
Rochelle^ La,^ hoofdst. van het dep.
P CharenteInférieure in het W. van Frankrijk
J^ aan den
Atl. Oceaan, 36 000 inw. — R. was in de 16e
en 17e eeuw het middele unt en het voorn. bolwerk der Hugenooten
(z. a.); 28 Oct. 1628 na
g
hardnekkige verdediging
g g door Richelieu veroverd.
Rochester, stad in het graafsch. Kent in het
Z.O. van Engeland, aan de Medway,31 000 inw.
kathedraal(1077-1130),slot (12e eeuw),zeehaven • met Chatham tot één stadeworden.
g
Rochester, stad in den staat New-York, in
het 0. der Ver. Staten, aan de Genesee (3
watervallen),11 K.M. van haar monding
g in het
Ontario-meer (midden Pop den Z. oever) en
aan het Erie-kan. 218 000 inw.; hoogeschool;
belangrijke
industrie.
gJ
Roche-sur-Yon La, vroeger Na oléonsville,
Bourbon-V endée en Napoléon-V endée
, hoofdst.
van het dep.
P Vendée,
^ in het W. van Frankrijk,
aan de Yon, ten Z. van Nantes; 15 000 inw.
gouv.-generaal van
Rochussen, Jan Jacob,g
Ned.-O.-Indië,g
geb. 23 Oct. 1797 te Etten;• werd
in 1814 aangesteld
bij
g
g ^ werd in
J de belastingen,
1828 dir. van het Entrepotdok
te Amsterdam;
P
van 1840-43 min. van financiën (onder zijn
ministerie werd de ongunstige toestand der f inantiën opengelegd, het amortisatie-syndicaat
Y
pgeheven,
enz. daarna benoemd tot min. van
ooPg
>
Staat enezant
te Brussel;^ van 1845-51 ouv.g
g
zijn
generaal
van Ned.-O.-Indië^ waar tijdens
g
bestuur veeledaan werdg
voor de uitbreiding
van onseza
exPedig gin de Buitenbezittingen
g
ties naar Bali 1846-49 enz.),1852-57 lid der
Tweede Kamer ; van 1858-60 min. van koloniën
in het door hemeformeerde
kabinet;
est.
,g
g
22 Jan. 1871 te 's Gravenhage.
Rochussen, Charles, Ned. illustrator,geb. in
1841 te Rotterdam, ald.est.
in 1894 ;} een der
g
beste Ned. teekenaars der 19e eeuw ; illustreerde
o. a. de werken van Jacob van Lennep.
ín
Rockanje,gem. in Z.-Holland,
^ op
P het eil.
Voorne, 2503 inw.
Rockefeller, John Davison, Am. root-indusg
triëel, geb.
8 Juli 1839 te Richford (New-York),
g
stichtte de Standard-Oil-Works in Cleveland en
deed deze in 1872 samensmelten met de Standard-Oil-Company
anY; schonk groote
sommen voor
P
g

li g
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instellingen
van algemeen
belang,
^^ a. voor de
g
g
hoog eschool te Chicago
g alleen 35 mill. dollars.
Rockford stad in den N.-Am. staat Illinois,
aan de Rock River, ten N.W. van Chicago,
g,
45 000 inw.
Rockhampton, stad inueensland (Australië),
,
aan de Fitzroy
bij de 0.-kust;; met North
Y River,J
R. 21 000 inw. ^g
• goud- en steenkolenmijnen.
Rock Island, stad in den N.-Am. staat Illinois,
ten 0. van Des Moines, nabijJ de monding
g van
de Rock River in den Mississippi,
PP 19 000 inw.
Er tegenover
het eil. R. I.(390 H.A. met het
g
bondsarsenaal en tuighuizen.
g
van den Mississippi,
Rock River,
PP ,
, 1. zijriv.
J
mondt uit bijJ Rock Island,^ 528 K.M. lang.
g
in het W. van N.Ro kYMountains^ rotseb.
g
Amerika van de Mexic.rens
tot de Behringg
straat^ rijst
rijst steil uit de 0.-vlakte o
gP^ helt langzamer naar het W. af en bestaat uit verscheidene
talrijke
(Parks) insluitendeparallelP
J hoogvlakten
g
ketens • hoogste
top
g
P de Blanca Peak in Colorado> 4410 M. ; zeer rijk
rijk aan ertsen,a inz. goud
g
en zilver.
Rococo(Fr. roc rocaille, rotten- of schelpFrankrij ontstane, in de 18e
werk"), de in Frankrijk
uit den barokstijlJ zich ontwikkelende
kronkekunststijl,
J^ zich kenmerkend door rijke,
inz.
overdadige versieringen,
lende vormen en overdadige
g
in den stijlJ der bouwornamenten,^ bijJ meubels
en in de kleinkunst. Wat de kleeding betreft,
komt de R. overeen met den Pruikentijd.
J
Rodbertus, Karl, D. staathuishoudkundige,
geb.
12 Aug.
^ 1805 te Greifswald; tot 1832 in
g
Pruis. staatsdienst; werd in 1849 lid der Pruis.
Tweede Kamer;
Jj land^gest. 6 Dec. 1875 opPzijn
in Pommeren ^
• grondlegger
gg van
g
^
g oed Jagetzow
het wetensch. socialisme in Duitschland.
stoomtramlij
gem. in Drente,^ aan de stoomtramlijn
Roden,
,g
en—Drachten 4048 inw.; bestaat uit de
Groningen—Drachten
g buurten en
P R. en Roderwolde en eenige
g ehuchten.
Rodenbach, Albrecht, Vl. dichter, geb. 27 Oct.
1856 te Roeselare ald.est.
23 Juni 1880;
g
schreef o. a. de tooneelstukken De Kerels van
Vlaanderen" (1878) en »De Ondergang
g g der Kereis"(1878),en het treurspel
P »Gudrun" 1882 .
Rodentia. Zie Knaagdieren.
9
Roderik S P. Rodrigo),de laatste koning
g der
W.-Gothen in Spanje, werdg
in 710 tegen koningg
g tege
te gen de
W itiza g ekozen
^ leed de nederlaag
in den slagg
bijJ Xeres de la Frontera
(19-26 Juli 711),waardoor zijn rijk
J vernietigd werd.
P Aveyron
Ave ron in
Rodel hoofdst. van het dep.
de Ave ron zi riv.
Z. van Frankrijk,aanY
J
van de Garonne),15 000 inw.
geb. 4 Nov.
Fr. beeldhouwer,>g
Rodin,^ Auguste,
9
1840 te Parijs
PP van naturalistische
J ,schepper
ijzeren
beeldhouwwerken:»Het ijzeren
tijdperk" (1877),
JP
1881 ^ ^^ De Burgers
g van
» Johannes de Dooper"
P
vele borstCalais" „De Kus" (1900),
)^
en standbeelden.
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Rodna,^ bergpas
(1257 M.^ voert uit het dal
gP
van de Szamos in Zevenburen
naar dat van de
g
Gouden Bistritza in de Boekowina.
Rodosto T. Tekirda
9 ^h stad in het T.Macedon. wilajet
Adriano
J
P^el aan de Zee van
Marmora,> 18 000 inw. • ankerplaats.
P
Rodri
9 o
^ S
P . naam voor Roderik(z. a.).
R.
Rus
Rodriguez,
9
^ Diego
9
y, 0.-ste der
, Diego
9
Britsche Maskarenen in den Ind. Oceaan, 600
K.M. ten 0. van Mauritius, 110 K.M2., 4800 inw.
Roebel, eenheidsmunt in Rusland = 100 kopeken =11.30; vroeger waren ergoud-R. a
goudstukken van 15 en van 71 2
J goudstukken
f 1.94. Er zijn
goud-R. en van 5 gew.
R. zilverstukken van 11,
g
g
12en 1 R.
geld
50,
4 en papieren
PP
g van 500, >100,> 50
25, 10, 5, 3 en 1 R.
Roelantslied. Zie Rolandslied.
Roëll Jhr. mr. Johan, Ned. liberaal staatsman^ geb.
21 Juli 1844 te Haarlem; aanv.grifg^
fier der Prov. Staten van Z.-Holland, van 1877
—86 en van 1888-94 lid der Tweede Kamer
voor Utrecht; in 1888 lid van den voogdijraad
voor konin
g in Wilhelmina; van 1894-97 minpresident en min. van buitenl. zaken; van 1898
—1901 lid der Eerste Kamer voor Z.-Holland;
van 1901-09 der Tweede Kamer voor Utrecht
(van 1905-09 voorz. van 1909-12 der Eerste
Kamer voor N.-Holland, werd in Febr. 1912
vice-pres.
van den Raad van State;^^est. 13 Juli
A
1914 te 's Hage.
Roelofs, Willem, een der beste Ned. landschaP schilders der 19e eeuw,
^^geb. in 1822 te
Amsterdam,gest. in 1897 te Berchem bij
J Antweren
P ; werkte te Brussel onder invloed der
Barbizonschool. — Zijn
zoons Willem R. Jr.
J
eb. in 1874 te Schaerbeek bijJ Brussel) en
(geb.
Albert R. g eb. in 1877 ald. ^ beiden in Den
Haag
g woonachtig
g, maakten eveneens veel naam
als schilder.
het Europ.
Roemelië T. Roemili vroeger
P
g
gedeelte van het T. rijk;
gedeelte
J? later het voorm. T.
stadhouderschapat
Thracië en een deel van
P,
Macedonië omvatte; in 1878 door het verdrag
van Berlijn
als 0.-R. (z. a.)gedeeltelijk weer
J
hernieuwd.
koninkrijk in het N.O. van het
Roemenië,
^
Balkanschiereil., bestaande uit de voorm. Donauvorstendommen Moldavië en Walachi Je en de
K.M2.,> (in 1911) 7 248 000
Dobroedsja;
131
J
meest Gr.-Kath. inw. meerend. Roemenen; de
Dobroedsja
(z. a.) is een opP zichzelf staand
J
hoog land Moldavië het 0. voorland der ZevenKarpathen
en deel van het Z.-Russ.
burgsche
b
P
stePP
enPlateau met de rev. de Proeth en de
Sereth, Walachï
e het Z. voorland der TransJ
sYlvanische Alen
met vele daar ontspringende
P ^
riv. die alle in den Donau uitmonden • bevaarbaar zijn alleen de Donau en de Proeth. -Middelen van bestaan : inz. landbouw en veeteelt; belangrijke wijnbouw, uitgestrekte bosschen, steenzout- en bouwsteengroeven,
g
^Petroleum- en minerale bronnen. Industrie inz. maal-
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derien
tabaks-, laken- en papierfabrieken.
J
PP
Spoorwegen in 1912) 3690 K.M. staatstele7321 K.M. Munteenheid is de lei ==
l; raafli'nen
J
franc. -- Staatsinstellingen
en bestuur. R. is
9
een constit. monarchierondwet
van 1866),de
g
troonso
Pvol
^ in
J voor den oudsten
g is erfelijk
nakomeling
in de mannelijke
linie van koning
mannelijke
g
g
Karel; de Senaat bestaat uit 120, het Huis van
Afgevaardigden uit 183 leden • 9 ministers. Het
land is verdeeld in 32 distr. ; hoofdst. Boekarest.
— Godsdienst en onderwijs:
6 Gr.-Katholieke
1
bisdommen en 2 metroP olitaan-zetels; één R.Kath. aartsbisschoP te Boekarest; kosteloos onderwi's;
te JassyY en Boekarest. —
J hoogescholen
^
Financiën. De inkomsten bedroegen
g in 1912/13
ruim 520 mill. lei, de uitgaven waren iets minder; de staatsschuld bedroeg
ongg . 1532
g in 1911 on
lei. — Leger:
sinds 1900 alg.
9
g dienstplicht
P
van het 21e tot het 46e jaar;
actieve dienst 77,
J
bij
^ daarna 10 Jjaar bi'J de
J de marine 5 jaar,
J
reserve en 4 jaar
bijJ de militie; sterkte van het
J
leger in vredestijd
J 4581 officieren en 98 057
manschappen,
PP ^ in oorlogstijd
g J 7600 officieren en
280 000 manschappen
PP ; de vloot telt 30 schepen
P
kanonneer- en torP edobooten . Wapen:
zie fig.
g 1152. Vlag:
9
blauw,g
geel en rood
vertikaalestree
Pt.
g
Orden : zie Ridderorden. — De 9 eschiedenis van R. begint
b
met de dubbele verkiezing van den overste Coesa(z. a.) tot
vorst van Moldavië
1152.
(17 Jan. 1859) en van
Walachi
P en van Roemenië.
J e (5 Febr.),^
waarna deze den naam
Alexander Johan aannam en 23 Dec. 1861 de
vereeniging
g g van beide landen tot vorstendom
R. onder T. suzereiniteit lietroclameeren.
De
P
doorvoering
^ welke het Verdragg
g
g der grondwet,
van Parijs
Parijs van 1856 en de Parische
Conventie
J
van 1858 aan het land gegeven hadden, veroorzaakte voortdurende ministriëele crisissen; de
hervormin
g en brachten de financiën in de war
en wekten den te bgenstand der bojaren;
^23 Febr.
^
1866 werd de vorst . tot afstandedwon
g
^en en
20 Apr.
prins Karl von Hohenzollern tot vorst
P P
gekozen, die 22 Mei zijn
J intocht hield in Boedoor het overkarest ; deze had aanvankelijk
J
wicht der radicalearti'
moeilijkJ
g
P
J^met rooie
nadat hij in 1871 de
hij
heden te kampen; eerst
vorming
g van een conservatief ministerie had
doorgedreven, trad een verbeterin g in de financiëele en sociale verhoudingen in, die ook onder
den liberalen minister Bratianoe(1876-88)
Bi' het uitbreken van den
bleef voortduren. Bij
oorlog sloot R. met de Russen 16 Apr.
Russ.-T. oorlog
P
1877 een overeenkomst; na 18 Aug.
g namen de
Roem. troepen
aan den strijd deel (inz. voor
PeJ
I

gres van Berlijn
Plewna). Het Con
Congres
J van 13 Juli
1878 erkende de reeds 22 Mei 1877 ^geP roclameerde souvereiniteit van R. en vereenigde
g de
Dobroeds'a
J met dit rijk,
J dat daarente gen Bessarabië aan Rusland moest afstaan • 26 Mrt. 1881
verklaarden de Kamers R. tot koninkrijk.
J Na
het aftreden van Bratianoe(1888) wisselden
de ministeries herhaaldelijk.
De troonsoP
volging
J
werd, daar de koningg kinderloos was, door de
benoeming
g van diens neef Ferdinand von .Hogeregeld;
henzollern tot kroonprins
eregeld; diens zoon >
P
prins Karl(geb.
15 Oct. 1893),werd Gr.P
^g
Kath,edoo
g
Pt. In 1906 kwam het tot een conflict met Griekenland en 14 Juni tot het afbreken der diplomatieke
betrekkingen
P
^ tusschen
beide landen; in 1907 kwamen er ernstige
boerenopstanden voor. Over de rol van R. in
den Macedonischen Oorlog.
a. Het verwierf
g,
toen een gebied
gebied van on
ongg . 6000 K.M 2 . met de
a
Silistria,> Toertoekai, Baltsjik
en KJ
varna met ong. 200 000 inw. — Konin
Koningg Karel
stierf 10 Oct. 1914 en werd opgevolgd door
zijn
J neef Ferdinand. Gedurende de beide eerste
Jjaren van den Grooten Oorlog
^ bleef R. mmv.
neutraal; het verklaarde echter 27 Aug.
g 1916
Oostenrijk-Hongarije
g J den oorlog.
g
J
Roemerswaal. Zie Reiinerswaal.
der Maas,^ ontspringt
Roer,
P ^ op
P het
^ r. zijriv.
J
Hohe Venn, 579 M. boven de oppervlakte
der
PP
mondt bi'J Roermond in de Maas uit; 207 K.M.
lang.
in Limburg,
Roermond,
^^ 14 296 inw.; ber gem.
g
staat uit de stad R. de doren
P 't Zandt ex
Woerd en deehuchten
Roer, Hatenboer ex
g
Broekin. De stad R. ligt
^ aan de mondingg der Roer
in de Maas en aan de spoorwegen Maastricht—
Venlo en Antwer Pen—R.--Gladbach; in 181e
werden de vestingwerken
gesloopt;
g
P Kathedraal
g
college
ge (gym(in 1224 ingewijd); bisschoppelijk
PP J colle
aY
nasium en handelsschool),Groot seminariehooP
g er onderwijs
J voor a.s. R.-Kath, priesters);
zetel van een bisschop;vervaardiging
P^
g g van kerksieraden en heiligenbeelden.
g
, stad in de rov.
Roeselare
P W.-Vlaanderen
in het W. van België,
g aan de Mandelbeke,> een
zijriv.
der Leie,^ ten N.W. van Kortrijk
J^25 488
J
inw. ; belangrijke
handels- en fabriekstad.
gJ
Roeskilde, stad oPhet Deensche eil. Seeland
aan de Fjord
van R.,
R. ten W. van Kopenhagen,
1
8800 inw. ; kathedraal (schoonste dom van Denemarken
> 13e eeuw, koninkl. praalgraven)
P
g
^;
overoude residentiestad (tot 1443); 26 Febr. 165$
werd hier de vrede tusschen Denemarken ex
Zwedenesloten.
g
planten. Zie Brand.
Roest, bi'
JP
Roestsjoek,
Roestsoek hoofdst. van het Bulg.
g distr. R.
(7591 K.M2.> 403 000 inw. aan de mondinggvan
de R.-er Lom in den Donau, ten Z. van Boekarest> 36 000 inw. ; handelsstad en staPPR
eI 1. ver vaardi
g van goud- en zilverwerken.
g in
Roethenen(Roessinen, Roesniaken), de KleinRuss. bewoners van Galicië en Hongarije
^ J (te
I

zee

>
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samen 3 805 000 zielen,g
grootendeels Gr.-Kath.
Roewenzori,^ berggroep
q
^ g P in Aequatoriaal-Afrika
Kongokolonie ^ tusschen het Albert-Nyansa
en
Y
; • tot 5069 M. hoog.
het Albert-Eduard-Nyansa
g
Y
RO9 . Zie Rog visschen.
(Lat. bidt" de vijfde
vijfdeZondag
Rogate
g
^ na
Paschen, naar de aanvangswoorden
der Lat. mis
g
Joh. 16 : 24).
gouvern. Mogilew,
Rogatsjew,
r
^
1 ^ stad in het Russ. gouvern.
ten Z. van de stad Mo agilew aan den Djnepr,
J P,
24 000 inw..
gste zoon van
jongste
graaf van Sicilië,^ jon
I,
Roger
^g
^
den Noorman Tancred de Hauteville trok met
zijn
J broeders naar Ben.-Italië veroverde in
1061-87 Sicilië, in 1090
Malta, gest.
22 Juli
>
g
1101 te Mileto in Calabrië. — Zijn
J zoon en
o
opvolger
volger R. II,
^ van Sicilië (1101-54),
, koning
geb.
geb. in 1097,^ werd in 1127 hertog
P lië
g van Apulië
en Calabrië, 25 Dec. 1130 koning van Sicilië;
handhaafde zich tegenover keizer Lotharius,
I nnocentius II;
Emanuel van $ Yzantium en paus
P
roerde roemrijke
oorlogen
tegen
en
Y
^
g Byzantium
J
tegen de Arabieren;
tegen
,g
e g st. 26 Febr. 1154 te
Palermo. — Zijn
Zijn dochter Constantie
^ ^gemalin
van keizer Hendrik I V bracht den troon aan
de Hohenstau f en.
cereale korensoort van de
Roggee (Secale
c
familie der Grassen of Gramineeën(z. a.), met
aren,
afkomstig
rondachtig-vierkante
rondachtig-vierkante
,
g
-uit Z.W.
gedeelte
gedeelte van Azië,
Europa
g
P en het aangrenzend
belangrijkste korensoort voor Midden- en N.op 700 N.Br. en 1500 M. boven de
Europa; tot
zee verbouwd, als zomer- en winter-R. in vele
soorten.
N.W. van RoerRoggel,
g em. in Limburg,
^^
gg ,^
mond 1797 inw.
geb. in
Jacob, Ned. zeevaarder, g
Roggeveen,
gg
Jan. 1659 te Middelburg,was van 1693-1706
1706-14 raad van
notaris te Middelburg,
g,
Jjustitie te Batavia, vertoefde daarna tot 1721
(op
in ons land, ondernam in dat jaar
P 62-jar.
J
met 3 schepen
leeftijd!)
P der W.-Ind. Comp.P een
naar het onbekende Z.^ deed
ontdekkingstocht
b
Brazilië aan, zeilde lans
g KaaP Hoorn naar de
Stille Zuidzee, ontdekte het Paasch-eil. (z. a.)
en tal van andere eil. (o. a. de Samoa-eil. en
de R.-eil.), kwam 9 Sept. te Jap ara. De 0.-Ind.
Comp.
g lege liet krachtens haar privilegie
b beslag
P
enP
op schepen
en zond R. en zijn
J
^
Pe en ladingen
metgezellen
Pper retourvloot naar het vaderland
a
zij Juli 1723 aankwamen. (De 0.terug,
b waar zij
Ind. Comp.
P betaalde hem later ruim f 120 000
schadevergoeding.)
b } R. stierf in Febr. 1729 te
b
Middelburg.
g
Ro99eveen-eilanden of I}Ianihiki-eil., eil.groep
gros in den Gr. Oceaan, ^opP10° Z.Br. tusschen
de Union- en de Mar uesas-eil. • 137 K.M2.
1400 inw. ; behooren met den Cook-archiA el tot
Nw.-Zeeland^g
• genoemd naar den Ned. zeevaarder Jacob Roggeveen.
gg
in Z.-Afrika vormt
, hoogvlakte
Roggeveld
^
hooste
terras
g
het W. deel van het derde en hoogst
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het Kaapland,
punt
punt de Komsberg,
hoogste
, hoogste
y,
1615 M. hoog.
Rogier,
^ Charles,, Belg.
g
g staatsman,^geb.
l; 12 Aug.
g
1800 te St.-Quentin ; was van 1830-32 lid van
het Voorlooi
VoorloopigBewind,^ een der voorn. gronddlegg
er, der Belg.gmonarchie,^ in het parlement
P
de leider der liberalen; van 1832-34 en van
1847-52 min. van binnenl. zaken, van 1857-61
en van 25 Oct. 1861-3 Jan. 1868 min. van
buitenl. zaken;7est.
gest.
27 Mei 1885.
b
RO
g visschen Batoidei onderorde der Plagiostomata of Dwarsbekken met meestal breed,
afgeplat, schijfvormig
ovaal lichaam,
dunnen,
J ofg
>
slanken, ver van het lichaam af staanden staart,
5aar
en
P
P kieuwo enin
g en dwarsen bek aan de
onderzijde
J^ zeer breede borstvinnen en zelden
g ladde meestal ruwe en oneffen huid zonder
schubben; leven op
P den bodem inz. in warme
zeeën en tropische
stroomen;^ eenige
g brengen
P
^
levende )
jongen
voort,
^
^ de meeste leggen
ag vierhoekige eieren,, voorzien van een hoornachtige
g
schaal aan de hoeken eindigende in draden. Tot

1153. Stekelrog.
deze orde behooren de families der Zaagvisschen,
g
Haaivisschen, Sidderro
ggen, Pijlstaartroggen,
^
Ra7 'ae, wier
Zeeduivels en de Echte Roggen
g9
romp
gedaante heeft van een breede,^ ruitP de gedaante
vormi^,
e ruwe of van stekels voorziene schijf;
J
hiertoe behooren o. a.: de Gewone of Stekelro 9
Ra ja clavata>
bruin en van stekels voorzien,
aan de Europ.
P kusten; de Sterrerog R. radiata ,
bruin ofrauw
•^ de Gladde Rog
9 R. batis), met
g
bijna^glad,
langen
langen bek,^ bijna
^ enz.
^ olijfgroen;
Ja
Rohilkhand div. der Eng.-Ind. Ver. Prov.
28 251 K.M 2.
A
N.-W.-prov.),,
g
g ra
^ vroeger
noem naar
genoemd
5 478 000 inw.f ; hoofdsi. Bareli;
7
e g
Rohilla's, een Afghanenstam.
g
Rohlfs, Gerhard, D. Afrikareiziger, geb. 14
Apr.
P 1831 te Ve ^esack • maakte van 1855-60 als
arts in Fr. dienst de veldtochten in Algerië
g
mede; bereisde van 1860-64 Marokko; ontdekte
in 1862 en 1863 de oasen Tafilet en Toeat;
trok in 1865 van Tri polis
naar Lagos;
b^ nam in
P
1867 deel aan de Eng.
expeditie
in Abessinië;
P
g
door de Lib Y leidde in 1873 een D. expeditie
P
sche woestijn
uit
woestijn • drong
P
g in 1878 van Tri polis
tot de oasen Sokna en Koefra door ; was van
te Zanzibar ; Best.
1884-85 D. rijkscommissaris
J
2 Juni 1896 te Run bgsdorf bijJ Godesberg.
g
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ROLAND—ROMANO W.

zijn
r ondbon stijl 1 zu ilen^` aleri,1
Roland. Zie Rolandslied.
J rondboog^ (rondboogstip),
Roland de la Platière, Jean Marie, Fr. staats- rondbon
g fries radvenster, kubus- en beeldenmaneb.
Ya werd in
g 18 Febr. 1734 te Thizy;
1789 insp.-generaal van de manufacturen en
fabrieken te Lyon; in 1791 lid der Constituante,,
in 1792 min. van binnenl. zaken, behoorde tot
zijne
de Girondijnen
bij
Girondijnen en pleegde
J den val zijner
P ^
partij,10 Nov. 1793, r zelfmoord. — Zijn
J' ech enoote Manon Jeanne R. de Ia ,P.gewoonlijk
g
J
geb. 17 Mrt. 1754
Madame Roland g enoemd
,g
nam eveneens ijverig
g;
g deel aan de Omwenteling;
werd 8 Nov. 1793 terechtgesteld wegens
briefg
Girondijnen
wisseling met uitgeweken
Girondijnen.
g
Zie Brèche de Roland.
Rolandslied of Roelantslied Frankische ridde lot g ederroman (zie Ridderpoëzie),waarin
^
vallen bezongen
worden van den held Roland,
g
van Karel den Groote, die
een deraladi'nen
P
J
in Spanje tegen de overmacht van den Moorenkonin
J Roncesvalles sneuvelde; van
g Marsilia bij
de vele Fr.edichten
is het beroemdst het
g
P uit de 11e
» Chanson de Roland",> een volksepos
eeuwa waarnaar het »R." in de 12e eeuw door
Konrad werd bewerkt.
denriester
P
route houten of steenen zuiRolandszuilen,groot
van eeneharnasten
man met zwaard
g
en wapenschild,
P
^ op
P de markt- en hoofdpleinen
P
van vele N.-Duitsche steden, inz. in Nederdikwijl de
Saksen en de Mark Brandenburg;
g ^ dikwijls
aanduiding van rechtsgebouwen, vaak ook het
symbool
van sted. vrijheid
vrijheid en zelfstandigheid.
g
Y
Rolde
Rolde, gem. in Drente,^ aan de spoorlijn
J n KoeP
vorden—Assen ten 0. van Assen, 2350 inw.
bestaat uit de dorpen R. en Grolle en de buurnabijhei twee
ten Ballo en Schoonlo • in de nabijheid

Rolduc, Waalsche naam voor de oude heer's Herto
enrade in 1816 tusschen NeHertogenrade,
liJ
derland en PruisenHerzogenrat verdeeld; het
Ned. deel omvat Kerkrade, Ubach-over-Worms,
Simpelveld,
Mar aten VaalsP ^ Margaten
> Gulpen,
P
> Bocholz,
Vijlen
en Wolset;^ middelbare en hoogere
R.J
^
Kath. onderwijsinrichtingen.
g
J
eerste hertog van
Fr. Raoul),
R0llo Rol f^g
Normandië, werd door Harold, den koning
g der
Denen, uit zijn vaderland verdreven; ontving
Frankrij in 911
van Karel den Eenvoudige
9 van Frankrijk
landstreek in het W. van Normandië en nam
gest. in 921.
als Christen den naam Robert aan;^g
Roma Lat. en It. naam van Rome(z. a.).
Romaansche stijl,
1 de sedert de 10e eeuw uit
den Oud-Christ. stijl,
J en in
J^ inz. aan den Rijn
Neder-Saksen verder in Bourgondië, Z.-Frankstijl
rijk
J en Boven-Italië zich ontwikkelende stijl.
Romaansche basiliek (z. a.) vertoont een hoog
middenschip
terzijd invallend bovenP met van terzijde
op het uadraat
en aan de einden stevige
g
q
^P
steeds kleiner wortorens en een uit talrijke
t
dende rondbogen
op
hoofdg
P zuilen gevormden
g
ingang.
gebouwen treden
wereldlijkeg
in
g a Onder de wereldlijke
naar voren kloosters,P)
paleizen (der Karolingers
en burchten. Hoofdkenmerken van den R. S.

kapiteel,
hoekblad aan den zuilvoet. In de eerste
P
helft der 13 eeeuw werd deze stijl
stij door de
verdrongen; te g enw. echter bij kerkgebouwen nog
toegepast; ook de ng oed
^
^ gaarne
g
bewaardebleven
burchten (Dankwarderode te
g
Brunswijk,
J^ Kaiserhaus te Goslar,r Wartburgg e. a.)
houden den zin voor de romantische schoonheid
van den R. S. wakker. Over de ontwikkelingg van
den R. S. bij Jde verschillende Europ.
P volken,
zie Duitsche kunst, Fransche kunst, 1 taliaansche kunst enz.
Romaansche talen, de uit het Rom. volksdialect(lingua roman rustica in het aan de
Romeinen onderworpen
Italië, Gallië, Spanje,
Pe
een deel van Rhaetië en Dacië, onder inwerking
van Kelt., Germ., Slav. e. a. elementen ontstane
talen : Italiaansch Spaansch,
Pro^ Portugeesch,
A
g
ven aalsch Fransch, Rheto-Romaansch en Roemeensch.
Roma
na It. landstreek, tot 1860 een deel
g^
Kerkelijken Staat,^ thans de prov.
van den Kerkelijken
Prov Bologna,
lo na Ferrara,^ Forli en Ravenna omvattend;
10 104 K.M 2 . 1 427 000 mw. Roma9 noten .

Roma locuta est causa res finita (est)
(Lat.),>»
(d. i. de Paus) heeft gesproken,
gP

de zaak is (dus)
reekwoord
spreekwoord,^ aan Au
9 us^P
tinus toegeschreven.
g
Roman, hoofdst. van het Roem. distr. R.
(2091 K.M 2 . 112 000 inw. in Moldavië),aan de
uitmonding
g der Moldau in de Sereth, ten Z.W.
van JassY,17 000 inw.
Frankrij de naam voor
in Frankrijk
Roman, oorspr.
P
epische,
in de volkstaal
roman Pge
o9
P
^ (lingua
steldeavon
g edichten, waarin al spoedig
P ^ het
tuurliJ^
• ke het verdichte en de liefde op
A den
voorgrond
traden (zie R idderp oëzie
)^ • tegenw.
g
^
in onderscheiding
g van de novelle,^ een grootere,
g
in verhaalvormeschreven
prozavertelling,
g
P
^^
den inhoud onderscheiden in historische, sociale,
zedekundige R. tendenz-, sensatie-, familie-,
roover-R. enz.
Romanati Romanatsi distr. van Roemenië,
in Klein-WalacJ
hi e, in het Z. aan den Donau
grenzend, 4577 K.M 2 . 240 000 inw.; hoofdst.
Caracaloe.
Romanen, verzamelnaam voor die volken, wier
taal ontleend is aan het Latijn
J (zie Romaansake talen).

Romano, Enotrio,Ppseudoniem van Giosue Carducci(z. a.).
Romanow, Russ. bojarengeslacht, als welks
stamvader Andre^' 1 wanowits^ ' Kobyla
y beschouwd
wordt die omstr. 1280 uit Lithauen zich te
Moskou vestigde. Deze had
5 zonen; een hunner,
>
Fedor Kos 'ka had tot nazaat Roman Jur 'ewits .
Sacharjin-R.
(gest.
in 1543
1
)^ wiens nageslacht
g
g
zich eenvoudig
g R. noemde. Diens dochter, Anavan
stasia Romanowna, werd in 1547 deemalin
g
keizer 1 wan IV W assil 'ewits ' en haar broeder
Nikita R. g est. in 1585) huwde met Jewdokija
^
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2

4

1154. Romaansche stijl.
J
1.. Ve
Verguld
ug d zizilveren
veren miskelk met gekleurde
steenen. — 2. Kapiteel
uit de voormal
voormalige
^ St. Pauls^
P
abdij
J te Utrecht. — 3. 0. L. Vr.-kerk te Roermond. — 4. Intérieur der voormaligeg Mariakerk
te Utrecht. — 5. Houten reliekbus met verguld
koer
^
P beslagen
^ (St. Servatiuskerk te Maastricht).
6. Kruisgang
in de St. Michaelskirche te Hildesheim.
g^

J

Alexandrowna vorstin van Susdal, die van
Andre77,
' Jaroslawits ' een broeder van Alexander
Newski', afstamde. Daardoor waren de R. met
het huis Rurik verbonden. De zoon van Nikita
was Fedor Nikitis^ ' R. (gest
est. in 1634),onder
naam Philaret metropoliet
van Rostow en
P
lateratriarch
van Moskou, wiens zoon Michail
P
Fedorowits^ ' 1R.
est. in 1645) in 1613 den Russ.
(gest
beklom. Zijn
Zij nazaten heerschten in de
H),
linie tot 1730 (dood van Peter 11
in de vrouwelijke
tot 1762 (dood van keizerin
J
Elisabeth). Van de laatste stamt echter met
keizer Peter 111 gest. in 1762) de nu nog
g in
Rusland regeerende
linie Holstein-Gottor
p - of
g
Oldenburg-R.
af. (Zie verder Rusland, Geschie9
denis.)
Romans, stad in het deP. Dróme in het Z.O.
aan de Isère ten W. van Grevan Frankrijk
J
noble 17 000 inw.
Romantiek, in het alg. het Middeleeuwsche
tot het antieke en moderne; de
in tegenst.
g
ook
christ.-mYstieke wereldbeschouwing,
g^
het op
eigengen
P
e den dienst der vrouwen en op
aardse
g begrippen
g PPen van eer berustende ridder-

wezen. — Vandaar is romantisch ook de aanduiden voor
het wonderlijke, avontuurlijke,
J^
J,
phantastische,
hantastische geheimzinnige.
— Romantische
g
school, een richtin
g^ welke in het laatst der
18e eeuw in Duitschland ontstond A. W. en
die het PhanF. Schleg el, Tieck Novalis e.a.),
tastische buitengewone
en monsterachtige
g door
g
navolging
g g van het Middeleeuwsche en Oostersche tot leidend beginsel
in poëzie
en kunst
g
P^
trachtte te maken (in Nederland omstr. 1830
opkomend
en zich vooral naar Engeland
richg
e
na 1830
tend . — Romantieken
, Fr. schrijvers
J
die streefden naar bevrijding
J g uit de strakke
boeien van het klassieke en aan wier sits
P
Victor Hugo
9 stond. 'Ook in de muziek en andere
kunsten stelt men Klassieken en Romantieken
tegenover elkander.
zanti'nsche keiRomanus, naam van vier BYJ
Rijk.
zers. Zie Byzantijnsche
^
^
y
Rome. 1) Stad in den N.-Am. staat Georgië,
g,
ten N.W. van de hoofdsi. Atlanta, 7300 inw. -2) Stad in den N.-Am. staat New-York, aan
de Mohawkriv., ten W. van Alban
Y^ 15 000
inw. r; hoogeschool.
g
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Rome, It. Roma, eenmaal de zetel der wereldg eestelijke wereldheerschappij
lïJ ke
PPJ
^ later der geestelijke
en hoofdst. van den Kerkelijken
Staat, sinds
J
1871 van het koninkrijk Italië,
aan den Tiber,
>
op
^ waarvan 7 opP den
g
P twaalf heuvelen gebouwd,
1. oever van den Tiber Monsuirinalis
VimiQ
uilinus, Capitolinus, Palatinus, Avennalis, Esquilinus,
tinus en Caelius) reeds de eigenlijke
plaats van
g J P
het oude R. (de stad der zeven heuvelen")
vormden, terwijl
J de Mons Janiculus en Vaticanus eerst in den keizertijd
J erbijJj kwamen. —
de sage
Het oude R. werd volgens
g
g 21 Apr.753
v. Chr. door Romulus op
P den Palatinus gesticht;
g

Chr. werd R. door de Galliërs verwoest en
spoedig
De
Ag
P g in den wilde wegg weer opgebouwd.
stad breidde zich daarna meer en meer uit,
wezenlijke
veranderin
g en en verfraain
veranderingen
g en onverfraainge
J
in g
zijzijechter eerst bijJ het einde derrepureug
door Caesar en Augustus; de laatste deelde
haar voor de verkiezingen
in 14 wijkenin.
g
Later ontstond een reeks vanrachti
g ePleiP
,het Forum (z. a.
nen die het oude middelpunt
P
en fig.1155) naar het N.O. uitbreidde en de
aansluiting
g
g vormde met de nieuwe gebouwen
oPden Campus
rooie brand onder
P Martius. De groot
(64 n. Chr.) vernietigde vele oude stadshet einde der 3e
g edeelten. Teen
^g
eeuw onder Aurelius en Probus werd R.
van een ringmuur
voorzien, die heden
g
ten dage
er nog is. Nadat
^ grootendeels
gg
de keizerlijke
residentie naar B YzanJ
tium was verlegd,
g ^ werd R. in 410 gePlunderd door de W.-Gothen onder Alarik, in 455 door de Vandalen onder
Genserik, in 546 door de 0.-Gothen onder Totila. Later werden vele oude
overblijfselen
vernield, eerst in de 18e
eeuw be
begon
g on men wat noggbehouden was
te beschermen en in de 19e eeuw door
uitgebreide
opgravingen naar de overg
bliJ fselen onder den grond
te zoeken.
R
— Het nieuwe R. hoofdst. van Italië
en van de It. p rov. R.(tegelijk
gJ het
landsch. Latium, 12 081 K.M 2 . 1 298 000
inw.),aan den Tiber, 542 000 inw.
Voorn. kerken : St. Pieterskerkrootg
ste kerk der wereld, van 1506-1629
gebouwd, 15 160 M 2 . 211,5 M. lang,
112,6
van den koepel
1 M. breed,^ hoogte
P
g
132> 5 M. • 3 schepen,
Pe ^ 10 kapellen,29
altaren;^g
graf en bronzen standbeeld van
Petrus Pieta van Michel Angelo,
Petrus,
9 , talgraven);
rijke
P
J ke pausel.
g
^ Sta. Maria Ma g in 432 herg
g iore (omstr. 352 gesticht,
nieuwd • San Lorenzo (door Constangebouwd),
eb
ti^ den Grooteg
Sta. Croce
in Geruzalemme (door keizerin Helena
gesticht); van de overige kerken (ong.
400) zijn
P
J er vele in oude Rom. tempels
ondergebracht; oud-Christ. basilieken:
1155. Het oude Forum.
Sta. Agnese
626 , San Giorgio
g
g in Velabro (7e eeuw),San Marco (6e eeuw),
Links ziet men eerst den tempel van Vesta, daarachter
dien der Dioscuren en daarnaast de Basilica Julia, onder San Pietro in Vinooli (in 442esticht
g
van paus
Julius I1.
Caesar gebouwd. Links in den hoek ziet men in de verte met hetraf
^
P
het belangden tempel
van Jupiter CaPitolinus. Het lange
Wereldlijkegebouwen::
g
— Wereldlijke
PeP
g gebouw
g
het Vaticaan, het Lateraan en
oPden achtergrond
is het Tabularium • daarvbór links rijkst
^
den tempel
rechts het Quirinaal (zie de afz. art.); de
P van Concordia. Op
P den voorgrond
g
Senaat en het Huis van Afgevaardigden
den tempel
gebouwd door Augustus.
,g
9
P van Julius Caesar,
ver aderen in het Palazzo Madama en
vergadere
De reconstructie is voor " 300 n. Chr.
Palazzo di Monte Citorio, de Staatshier ligt de oudste kern der stad(Roma qua- raad in de SPae.a. — R. is de residentie des
drata die zich langzamerhand uitbreidde over konings
g bestuurs^ en de zetel van alle hoogere
zetel
de 7 heuvelen, welke Servius Tullius de 6e lichamen verder residentie van denaus
P
konin bg 7 omgaf met een sterken muur en een van het kardinalencollege
P J
^ en van de pauselijke
Aan het hoofd van het
. In 387 (390) v. waardigheidsbekleeders.
diepe
P gracht
g racht orbs septicollis).
P
1;
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stadsbestuur staat een burgemeester(sindaco)
en eengemeenteraad van 80 leden; de stadsraad bestaat uit den sindaco en 11 leden. —
sinds
Onderwijs
1 : hoogeschool (in 1303 gesticht,
^
1870 met 4 faculteiten),Collegium
urbanum
g
propaganda
fide (in 1627 eP ontificium de P
P a gg
sticht),talrijkeacademiën door vreemde staten
onderhouden : het keizerl. D. Archaeol. Instituut(1829),het Pruis. Hist. Instituut (1888),
het Instituut voor Oostenr.eschiedk.
(1883),
g
de École fran aise(1873),de Académie nationale de France (voor beeldende kunst, sinds
Ned. Hist.
Instituut, S .g
en Belg.
1666),>
P
kunstacademie. — Musea: de verzamelingen van
Vaticaan,
^ Lateraan en Ka Pitool ; van reg eeringswee
het Museo
M
Nazionale (met
g nieuw gesticht:
g
evonden kunstschatten, inde opPgevonde
rijksgrond
enz.),het Museo Nazionale (voor
•
vondsten uit de omgeving)
lt lten het Museo Preistorico ed etnografico
(oud-It. geschiedenis
en
g
lt
verzamelin en uit vreemde werelddeelen) en
verzamelinge
andere verzamelingen en beroemde biblio•
theken, w.o. in de eersteplaat
eerstelaats de Vaticaansche
— Industrie : weinig
grootindustrie;
g^
van belang
g de kunstniJ verheid verder de vervaardiltingvan zijdewaren,
>kerksieraden, >kunstJ
bloemen
> snaren, meel en macaroni; ijzer
J ltieterijen.
— In 1877 is R. opnieuw
versterkt door
P
J
een krans van ong.
lt 4 K.M. van de stadswallen
verwijderde
forten; omtrek der vestingwerken
J
40 K.M.

Rome en het Romeinsche Ri'k.
1 1) Rome on(753-510 v. Chr.). De lte der de koningen
9

P

schiedenis van dit tijdvak
is geheel
legendarisch.
J
lt
lt
overlevering werd
Volens
Volgens de meest verbreide overlevering
Romulus en Remus
R. door de tweelingbroeders
lt
g esticht (21 APr. 753 v. Chr.). Men bracht
de stichting
g in verband met de oud-Lat. stad
Albalonga (z. a. deze
weder met Lavinium,
>
dat door uitgewekenen
uit Troje
Troj onder Meneas,
g
•
gd met de oorspr.
P It. bewoners, heet
ekoloniseerd te zijn.
zijn. Op
gekoloniseerd
P Romulus laat de overleveringan
volgen
koningen Numa Pompp ig
g de koningen
leus, Tullus Hostilius, Ancus Marcius, Taraan
^uinius Priscus en Servius Tullius en geeft
lt
elk hunner een aandeel in de inwendilt e inrichtingn
lt de afrondingg naar buiten van den
Rom. staat,^ totdat de verdrukkinglt en overmoed
van Tarquinius
Superbus
tot de verdrijving
q
^
J lt
der koningen
(599 v. Chr.) leidde. Hiertegeng
lt
over hebben de nieuwste onderzoekinlt en vastgesteld, dat R. gesticht is door de Latijnen
ener ie
(z. a.) en door zijn
g
J gunstige
lt ligging,de energi
zijner
koningen
en burgers
en de ligging
J
g
lt
gg lt nabij
het machtige
vroegg tot macht
g Etrurië (z. a.) vroe
en aanzien kwam. Tot den koningstijdbehoort
de vorming
8
g der later scherpP van elkaar gescheiden volksklassen der Patriciërs (z. a.) en PlebeJ jers z. a. ^de aan Servius Tullius toe^ eschreven indeeling
klassen
P
lt der burgerij
g J in bepaalde
voor belastingheffing
en de verlt en krijgsdienst
Jlt
^
.sterking
n van R. De opheffing
^P fing
a van het koningII
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schap
staat waarschijnlijk
met de bevrijding
PJ
g van
den Etrusc. invloed in verband. — 2) Rome als
(509-31 v. Chr.). In de plaats
der
republiek
p
P
koningen
kwamen aanv. 2 uit den heerscheng
den stand der Patriciërs voor één jaar
gekozen
J
g
beambten
(praetores, consules de godsd. bevoeg dheden van den koninggingen
gg g over opP den
pontifex maximus(z. a.) en opP den rex sacrorum
p
z. a.),die den ouden heerschersnaam(rex) behield. R. moest aldra zijn
J veranderde staatsinvernieuwing der Etrusc. overrichting met de vernieuwing
heerschip gdoor den koningg van Clusium Porsenna(508) boeten, maar bevrijdde
zich weder,
toen de Etrusc. aanval op
en de
P de Latijnen
Cumaeërs mislukte en handhaafde zijn
J bestaan
schitterend teen
de Latijnen
(omstr. 496 .
g
J
Daarna belton de voor de inwendi ge ontwikkelipgin de eerste eeuwen der republiek
karakP
teristieke standenstrijd,
streng
lt
^?
^ die heftig,
binnen derenzen
der wetten, ^lt
gevoerd werd.
lt
Het eerste succes der Plebejers waslt
de instelling
van het volkstribunaat (omstr. 494),een tweede
de invoering
wetten,^ samen ge^ van geschreven
lt
lte
steld door de Decemviri (451-449, de Wet der
12 Tafelen),en eindelijk de door de wet van
Licinius Sextius in 366 bevolen bepaling,dat een
der consuls een Plebejer
J moest zijn. Naar buiten
was inmiddels de macht van R. doorelukki
g
^e
oorlogen
teen
q 478
b
bg de Volscen 491 ^de Aequi
en de Etruscen (396, verwoesting
g van Vei
J^meer
en meer toegenomen
; • zij werd door de innemingg
der stad door de Galliërs (390 of 387, zie op
en breidde zich
Brennus) slechts eveneschokt
g
g tegen
na de oorlogen
te gen de Samnieten 343-341 ,
Latijne
327-304 en 298-290),tegen
lt de Latijnen
en tegen
van
g
g den bondgenoot
282
van Epirus
Ei
Tarente : koning
y
8Pyrrhus
272),^
265 uit over geheel
Midd. en Ben.g
Italië. Door den 1sten Punischen oorlog
8 264-241 veroverden de Romeinen Sicilië, zijJ namen
in 238 Sardinië en Corsica in bezit en onderwierpen van 225-222 CisalPJ
i nsch Gallië. De
2e Punische oorlog
g bracht de Carthaa gsche
bezittingen
in Spanje
P J onder de heerschappij
^
machtigst staat
van R. dat sinds dien tijd
J de machtigste
•
de Middell. Zee was. Na de oorlogen
lt met
konin
koning Philippus
(200-197) en Perseus 171—
pp
186 werd Macedonië(148),na den Achaeïschen
oorlog
lt (148-146) Griekenland (Achaia) een
Rom.rov.
De 3e Punische oorlog
g 149--146
P
eindigde
met de verwoesting
lt en
lt
g van Carthago
de verandering
in de Rom. prov.
lt
P
lt van dit gebied
Afrika. De verwoesting van Numantia (133)
bevestigde
eindelijk
eindelijk ook de heerschappij
PPJ in
lt
Spanje.
A J Hiermede was de wereldheerschappij
van Romee
rondvest. In den staat zelf was in
gg
strij tusschen Patridelaats
van den ouden strijd
P
en Plebejers,
ont•
P
J ^ een nieuwe tweespalt
staan tusschen de 0 Ptimaten arti'
voortgekomen.
P J^
g
uit den ambtsadel(nobiles) en deeldaristolt
cratie
^ en de volkspartij
P
J PoP ulares die het
eerst in 133 door de hervormingsplannen van
33

P

g
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Tiberius en Ca1 'us Gracchus onlusten verwekte.
De zelfzucht en onbekwaamheid der Optimaten
P
traden duidelijkaan het licht in den oorlog
^ te112-8 en den Numidischen koning
g Jugurtha
9
105 die eerst door den uit het volk voortgekomen en door de volkspartij
gesteunden Marius
P Jg
beëindigd
van
g
g werd. Deze wist ook het gevaar
een inval. der Kimbren en Teutonen af te wenden (113-101). De tweedracht tusschen beide
partijen
werd grooter,
in
P
P J
g
^ toen de Optimaten
Sulla overwinnaar in den Bond enooten-oorlo
(91-88) en in den len oorlog
g (87-84) tegen
Mithridates,
, koning
l^ van Pontus,^ een schitterenden aanvoerder vonden. De Burgeroorlog
g
^
tusschen deárti'en
^ met de
P J (88-82) eindigde
dictatuur van Sulla(82-79). Na dezen werd
Pom
p e^'us de leider der Senaatspartij.
P J HijJ beer
streed den laatsteg veldheer der volkspartij
P J Storius (80-72),bracht met Crassus den Slavenoorlog(73-71)
ten einde, verstrooide de zeeg
roovers (68-67) en overwon eindelijk
P het
J op
einde van den 3en oorlog
tegen Mithridatea 74—
g
64 dezen volkomen. Daar de Senaat hem trots
P zij te schuiverdiensten trachtte op
zijngroote
g
ven verbond hij
hij zich (60) met Caesar en Grassus tot het z.g.
P triumvil; Eerste driemanschap
raat). Maar nadat Caesar 58-51 } Galliëonde Pargen
derwor
Pe n had en Crassus(53) tegen
thenesneuveld
was,^ brak de burgeroorlog
g tus^
g
schen Caesar en Pompejus uit(49-45). Pome 'us werd (48) bijJ Pharsalus overwonnen en
p^
Caesar, na de vernietiging
^ g van de laatste aane 'us bij
(46) en
hangers
van Pom?^^
P
J Thapsus
g
Munda(45),tot dictator en imperator
voor het
Pe
leven verheven. Kort daarna (44) viel hijJ door
leiding
een samenzwering,
ag van Brutus en
^^
gevormd.
Cassius tot herstelling
g
P
l^ der republiek
De moordenaars van Caesar werden (42) bijJ
PhiliPP
i ten onder gebracht
door het Tweede
^
triumviraat (43) van Antonius, Lepidus en Octavianus en het rijk werd onder de driemannen
verdeeld. Terwij
Terwijl Antonius in het 0. vertoefde,
zijn heerschappij
PP J in het
gde Octavianus zijn
ter zijde
W. drong
p
J en verwierf door
^ L eides
de overwinning
op A ntonius bij
J Actium (31)
^ P
en de daaropP
volgende
verovering van Alexang
drië de alleenheerschappij.
PPJ —3) Rome onder
de keizers(30 v. Chr. tot 476 n. Chr.). Octavianus(30 v. Chr. tot 14 n. Chr.). wien de Senaat
verleende,
in 27 v. Chr. den titel van Augustus a
regeerd
hield de republ.
instellingen
g in stand, ^regeerde
P
doordien hijJ zich de gewichtigste
beg
g
voeg dheden liet opdragen, feitelijk als alleenheerscher. Hij
gematigd,
^ de
^, verhoogde
g
Jregeerde
g
welvaart van het rik
J^ dat hijJ met de landen
georden
aan den Donau vergrootte,
^ door een geordend
g
en bevorderversterkte de rijksgrenzen
Zij stiefzoon
de den bloei van kunst enoëzie.
Zijn
P
regee(14-37) had in het begin
g zijner
J
ringmet soldatenoproeren
aan den Donau en
P
den Rijn
P onderdrukte die echter en
J te kamen
voltooide in alle opzichten
de door zijn
J vader
P

p

e^ronde heerschappij.
zijn opvolgers
PPJ Onder zijn
Cali
9 ula 37--41
) Claudius(41-54) en Nero
(54-68),met wien het Juliaansche Huis eindig^
de had er weinig
weinig verandering
plaats. Onder
^P
Claudius begon
de onderwerping
g
P ^ v an B rittannië s
zijn
binJ regeering
^
g muntte uit door nauwgezet
^
nenl. bestuur. Caligula
en Nero echter traden
9
als wreede despoten
oP . Na den dood van Nero
P
stelden de legioenen
verschillendepretenden^
P
ten. Van dezen werd Galba(68-69) overwonnen
door Otho(15 Jan. tot 16 Apr.
69),deze
door
P
V itellius(tot 20 Dec. 69) en deze weder door
de veldheeren van den eersten Flaviër : V es sianus(69-79). Vesp asianus verhief het rijk
rij
een zuinigg en degelijk
zijn
^ J'k bestuur; zij
J zoon
Titus(77-81) regeerde
op
gelijke wijze;
g
P gelijke
J
daarentege
daarente en was de laatste Flaviër Domitianus
hoeweleen
g onbekwaam heerscher,
toch een grillig
Met de verheffingg van
b g despoot.
P
den hoogbejaarden
Nerve(96-98) door den
gJ
Trajanu
anus door
er
Senaat en de adoptatie van Tra'
oor Nbel^int een nieuwe reeks keizers. Tevens bebereikte het rijk
grootste hoogte
ra
g onder TJ zijn
Jjnl^
^'anus(98-117) en door de veroveringg van Dazijngrootsten
g
cië Armenië en Mesopotamië
zijn
omPo
vang . Hadrianus(117-138) gaf
g de veroveringen
^
aanene
weder prijs
zijdevan den Euphraat
P
g zijde
PJ en
zijn opvolger Antoninus Pius
zor de evenals zijn
zorgde,
(138-161),voor de binnenl. welvaart. Dit is het
erk van het keizerrijk.Onder den
rustigste
tijdperk
^ JP
rechtschapen,
maar onbeduidenden keizer MarP
cus Aurelius(161-180) vertoonden zich de
voorboden van het verval in verwoestende eeidemiën en invallen der Parthen, Markomannen en
Quaden. Zijn
Zijn zoon Commodus (180-192),genotg
over aan zijn
zij
zuchtign
^ ^
g wreed,^ liet de regeering
P
gen en werd tenslotte door eenpaleisg
g geruimd
geruimd. Pertinax 192—
revolutie uit den weg
door
den Senaat ekozen
werd door de
,
g
Praetorianen vermoord, van welke Didius Julikoop verkreeg
anus(193) de heerschappij door
P
g
om weldra voor den ener g
gieken Septinrus Sevevoortreffelijke
Diens voortreffelijke
rus 193-211} te wijken.
J
rijk weder o
regeeringhief het zinkende rijk
P^ maar
reeds onder zijn eigenzinnig
en zonder
overleg
eg
g g
heerschenden zoon Caracalla(211-217) trad de
verwording
g weder in. Caracalla werd door Maen deze laatcrinus(217-218) ten valebracht
g
ste door den Oosterschen zonneP riester Heliotenslotte door den zacht9 abalus(218-222),^
deg
eli'ken,
maar te zwakken Alexanmoedigen,
g
J
der Severus(222-235) werd opgevolgd. Na
hem brak de noodlottige
g tij
tijd der soldatenkeizers
waaronder het rijk
g
J evenzeer door burgertwisten als door de invallen van buiten ten zeerAlexanders opvolger
ste verzwakte. Tegen
P b
g
235-238 stonden in AfriMaximinus Tracius
Tracius( 235-238
• Gordanius I en II ^P, die echter door den
stadhouder van Numidië werden verslagen. De
Pupienus
door den Senaatekozen tegenkeizers
^
1
en Bal bipus werden door de Praetorianeneg
dood. Achtereenvolgens
riepen
nu de troepen
Pe
g
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tot keizer uit: Gordianus 111 (238-244), Philippus Arabs» de Arabier",
> Decius
> 244-249
(249-251),
Gallus (251-253), Aemilianus
(253), V aletianus(253-259). Toen de laatste
door een ongelukkigen oorlog
oorlo den Perzen in
handen viel en zijn
zij zoon en mederegent Gallienus
heerschte, verhieven zich in bijna
J
alle g ewesten tegenkeizers (de z.g. 30 tirannen . Eerst door Claudius (268-270),die de
Gothen, en door Aurelianus 270--275 1 die de
Markomannen en Alemannen versloegerd
de
g,
'
inwendige
hersteld. Ook de door
g rust eenigszins
^
den Senaat benoemde T acitus(275-276) en de
Pro
op
P diens broeder Florianus(276) volgende
^
bus(276-282) zorgden voor de uit- en inwendi^ge welvaart van het rijk.
rijk Carus 282--283
tegen
g de Perzen. OpPzijn
Jj zonen Numerianus(283-284) en Carinus(284-285) volde
g
derondvester
van het nieuwe keizerschap:
P
^
Diocletianus(285-305). Deze stelde in delaats
P
van hetrinci
aat
P
P het dominaat, ^de onbeperkte
P
heerscha
heerschappij,
i' in en begon
g in verband daarmede
een grootsche hervorming van staatsinrichting
in 286 Maximianus tot
en bestuur. HijJ
medekeizer(Augustus)voor
het W.; beiden
g
benoemden in 293 Constantinus Chlorus en Galeries tot onder-keizers (caesars) en verdeelden het
zijner g renzen in vier
^^
ZJ tot betere verdediging
rijk
groote machtsgebieden.
In 305 legden zijJ
tegelijk
g J
l^
^
keizerlijk
de regeering
^ de keizerlijke
g
^ neder en droegen
waardigheid over aan Constantius(315-306)
voor het W. en Galerius(305-311) voor het 0.
Tot caesars werden aangewezen Valerius Severus
voor het W. en Maximinus Daja voor het 0.
306
Toen echter Constantius P lotselin g stierf (306),
verhieven de troepen
diens zoon Constantijn
1
Pe
(den Groote) tot keizer,^ en in Rome riepen
Pe de
Praetorianen den zoon van Maximinus, Maxentius,
uit. Het kwam tot een striJ d om den troon, waarin Severus tegen Maxentius sneuvelde (307) en
door Licianus Licinianus werd vervangen. Galerins stierf in 311, Maxentius werd door Constantijn in 312, Maximinius door Licinius in 313
overwonnen. - In den daarop
onderPvolgenden
g
li^
enstrij
strijd der beide overwinnaars leed Licide nederlaag(324),waarna Constantijn, nu
alleenheerscher (324-337), zijn
J zetel verlegde
^
naar Byzantium,
g van Dio^ de rijkshervorming
Y
J
cletianus voltooide en het Christendom, dat onJernstig
der meerdere zijner
voorgangers aan ernsti e
uiterst bloedige
g vervolgingen 10 had blootConstantijn
gestaan,
Zijn
Zijn 3 zonen Constantij
^ begunstigde.
$
8
a
(337-340), Constantius II(337-361) en
Constans(337-350) verdeelden het rijk
J 1 doch
het kwam spoedig
tot een oorlog,
gopnieuw
P
P
g^
Constantius II nadat deze den in Gallië uitgeMagnentius
roepenen
overwonnen had, in 353
9
P
tot eenig
g keizer maakte. Deze verhief het Christendom tot staats sg odsdienst.Zijn
Zijn neef en opvolo volJulianus(361-363) poogde
P g nogg eenmaal
^
het heidendom te verheffen, maar sneuvelde
weldra te bgen de Perzen. Onder Jovianus 363—
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364 werd de vroegere
richting
weder in
^ ^
8^sla
gen. V alentinianus 1 364--375 stond aan broeder Valens(364-378) als mederegent
het 0.
g
af. Zelf werd hijJ in het W. opgevolgd door zijn
zonen Gratianus(375-383) en V alentinianus II
(375-382). In het 0. werd, nadat Valens tegen
de W.-Gothenesneuveld
was,
a T heodosius (de
^
Groote, 378-395) door Gratianus tot keizer verheven. Theodosius bestreed zegevierend de tegenkeizers Maximus(383-388) en Eu9 enius 392—
394 en werd daaropP korten tijdheerscher over
heteheele
rijk,
J n zonen ver^
J^ dat hijJj onder zij
deelde. Arcadius werd keizer van het (lost-Rom.
rijk(zie B zanti'sche rijk),Honorius 395-423 van het West-Rom. rijk Italië Afrika,
Gallië, Brittannië en SPan
e met Ravenna als
^^
residentie). Onder de regeering
^
g van Honorius
veroverden de W.-Gothen, wier invallen door
zijnherhaaldelijk
veldheer Stelicho herhaaldelijk waren af gewedrd t enslotte Rome in 410 •1 andere Germ.
stammen bezetten Spanje
PJ en Gallië. Na de tus-

schenre
rhof schrï Jver Johan^ eerin
^ van den oPPe
nes(423-425) volgde V alentinianus 111 425-455),onder wien Afrika in 429 door de Vandalen veroverd werd, doch de Hunnen door Aëtiue
(z. a.) in 451 werden teruggeslagen. Onder
Maximus ,(455)

werd Rome door de Vandalen
ePlunderd. Daarna werden door den Germ.
Patriciër Ricimer snel na elkaar verheven en
ten val gebracht de keizers: Anitus(455-456),
Libius Severus 461 --Majorianus
457461
-,
Diens
465), Anthemius(467-472) en Olybrius.
y
wijke voor
opvolger Glyeerrus moest in 474 wijken
•
Vep os en deze in 475 voor Romulus Auzijn afzetting
gustulus. Met zijn
g in 476 door den
Germ. legeraanvoerder
g het W. ^ eraanvoerder Odoaker eindigde
Rom. rijk.
g
J Voor de verdere geschiedenis,
} zie
Italië en Kerkelijke Staat.
Rome, honing van. Zie Reichstadt, hertog van.
Romeinen, Brief aan de, een der voorn. geschriften v. h. N. Test. een brief van den apostel
Paulus
,ggeschreven in den winter van 58-59 te
bi' de onder Joodsch-Christ. inCorinthe, om bij
zijn voor^evloeden ontstanemeente
te Rome zijn
8^

nomen bezoek voor te bereiden; daarom de uitvoerig ste en helderste uiteenzetting
g van het
tegenove
standpunt
van den apostel
te
g enover het JodenP
P

en het Joodsche Christendom en tal van
gedragen.
zij zich hebben teg
vermaningen,
^
^ ^ hoe zij
De laatste 2 hoofdstukken (15 en 16) zijn
J een
later toevoegsel;
^ ^ hetgeen
8^ echter door de R.-Kath.
ven welke ook deze hoofdniet wordt toe^ e8^

stukken als echt en tot den Brief behoorend,
aanvaarden.
Romeinsehe Kunst. Zie Grieksch-Romeinsehe
Kunst.

Romeinsehe Mythologie. De R. M. is in haar
latere ontwikkeling
g een navolging
gg der Or. M.
(z. a.); slechts enkele der oorspronkelijk
P
J Rom.
oud-It.ggodheden, zooals Faunus, Saturnus,
V ertumnus Janus, Quirinus, de Lares, de Pewezens vereerde zede-nates en de alaoddeliJ'ke
g
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lijke
en andere begrippen Fides (trouw), V irtus
J
(deugd),Libertas (vrijheid),behielden hun
eigenlijke
beteekenis; de meeste werden met de
g J
Grieksche vereenzelvigd Ju piter, Juno, Minerva,
Diana, Neptunus, Mercurius, V ulca-nus e. a.);
bovendien werden speciaal
Gr. goden
over genoP
g
Kenmer men A g ollo Bacchus, Aesculapius).
l ius
kend blijft
de stren
strenge
ge nauw ^gezetheid in de
J
en Harusgodsdienstige ceremoniën (zie Augur
9
p- ices . De gewichtigste
a handeling godsdienstige
g
^
waren de offers, wier aard en tijd
en(sacra)^
J
in
Diesasti
^ de voor het offer gunstige
f
a dagen,
^
g
oteg
) door
b,enst. tot de Dies nef asti of Dies atri)
de Pontifices (zie Pontif ex moest worden vastg esteld.
Romeinsche Rijk.
1 Zie Rome en het Romeinsche Rijk.

>

Romeinsch Recht, de in het Rom. rijk ontstane wetten en verordentg^
en welke ook tegeng of al^ nog onveranderd worden toegepast
d'
^P
thans nog
g
g vormen der nieuwere
g den grondslag
rechtsbedeeling. Het oudst (van 451 v. Chr.) is de
^a Wet der Twaalf Tafelen",^ waarin het gewoon-gelegd. Daarnaast
vastgelegd.
terecht dier dagen
g werd vast
werden de rechtsbef alingen der met Rome verbonden of daaraan onderworpen
Pe volken als
erkend. Van veel gewicht
waren
Jusentiurn
9
g
ook de edicten derraetoren
der aedilen en
P
(Jus honoder stadhouders in derovinciën
P
rarium die het bestaande recht aanvulden en
met de eischen van den tijdin overeenstemmingg
keizertijd
brachten. In den
J ontstonden de ConKeizer Justistitutiones en Placitarincipum.
r
p
nianus liet in de 6e eeuw een verzameling van
aanle
rechtsboeken
g^en, het Corpus juris civilis
geheeten (zie Corpus
^ juris),
)1 dat in de 12e eeuw
alleng
in Italië weer opPden voorgrond
trad,1 allengs
^
in Frankrijk
en Duitschland
^
J^En eland
hoog eonder den invloed der nieuw ontstane
scholen werd erkend en eerst in het begin der
19e eeuw door nationale wetboeken werd verdrongen (hierJ
te lande in 1809 bij
de invoering
g
van den Code Napoléon z. a.). Voor de rechtsnogg steeds van
studie blijft
J het R. R. ^evenwel no
groote beteekenis.
Rome, Prix de, de door den Fr. Staat voor
prijs aan de Rookdes
uitgeloofde
compositie
uitgeloofde
P J
Po
Beaux-Arts en het Conservatorium te Parijs
Jr die
bestaat uit een studiebeurs voor een 4-jarig
g
verblijf te Rome.
verblijf
ROmer 0leus Deensch sterrenkundige, geb.
hoog1.
25 Febr. 1644 te Aarhus, werd in 1681
in de wiskunde en dir. der sterrenwacht te
ald. 19 Sept.
Kopenhagen,
^
P
b ^bgest. als burgemeester
P
1710 ; hij
J stelde het eerst de snelheid van het
licht vast en was de uitvinder van den meridiaancirkel.
Romerike, landstreek in het Noorw. amt
Akershus ten 0. van Christiania, 4016 K.M2.,
63 000 inw.
Romford, stad in het raafsch. Essex, in het
0. van Engeland, 17 000 inw.

Romilly-sur-Seine,
^ stad in het Fr. dep.1 Aube,
Y
ten N.W. van Tro Y^
es 11 000 inw.
Rominten, Gross-,^ dorp
P in het 0.-Pruis. re g.^ .ns
grens, 1100 inw.
distr. Gumbinnen bij
J de Russ. gre
0. ervan ligt
a de Rominter Heide
^ een
210 K.M2.root
g keizerlijk
J jachtterrein.
^
Rom p Y (Romen), stad in het gouvern. Poltawa in het Z.W. van Rusland, ten 0. van
Kiew, aan de Sula, 23 000 inw.
Rump-Parliament),
(Eng.
Rompparlement
,
^
g
pp
spotnaam
voor het Eng.
nadat door
P
g
g Lagerhuis,
Cromwell 6 Dec. 1648 alle niet-rePublikeinschg ezinde leden daaruit verdreven waren • vandaar
ook de naam D. Rum
) voor het
f arlement
pp
overgebleven
g te
^ gedeelte der D. Nat. Verg.
g
Frankfort dat van 6-18 Juni 1849 te Stuttbgart bijeenkwam.
J
Romsdal amt in het N.W. van Noorwegen;
omvat het dal der Rauma-Elf met den R.-horn
(1556 M. hoog)
en het land om de R.-fjord;
b
14 990 K.M2. 145 000 inw. ; zetel van den amtman is Molde.
Romuald, It. heilige, geb. omstr. 950 te Ravenna als omzwervend anachoreet zeer verberg Camaldoli
eerd; stichtte in 1018 op
P den berg
bij
J Arezzo de orde der Camaldulenser z.a.
monniken est. 19 Juni 1027 bij Sassoferrato;
gedenkdag 7 Febr.
sage de stichter en eerste
Romulus, volgens de sage
koning (753-716 v. Chr.) van Rome, zoon van
Rea Silvia, de dochter van koning
g Numitor van
Albalonga en van Mars; door zijn
J oom Amulius,
die Numitor verdreven had, met zijn tweelingg
door een
broeder Remus te vondelinggelegd;
g
wolvin gezoogd en later door den herder Fausevoed.
tulus en diens vrouw Acca Larentia oP^
Een toeval openbaarde
den grootvader
de af^
P
komst der tweelingen
b ^ die nu Amulius doodden
herstelden,
en Numitor in zijn
^
J waardigheid
waarna zij
J op
P den Palatinus de stad Rome
zij broeder, aan wien
stichtten. Remus, die zijn
een teeken uit de vlucht vanieren
g
de heerschappij
was, bespotte
P
PPJ ten deel gevallen
^
ringmuur
te springen,
door over diens lagen
^
g
werd door dezen gedood. Als toevluchtsoord
breidde de stad
gen (asylum)
vluchtelingen
voor vluchtelin
y
zich spoedig
Maagdenroof
P
^ uit;^ de Sabi'nsche
J
^
zie Sabi'nen verschafte haar vrouwen. R.
werd later als Quirinus(z. a.) vereerd.
RoRomulus Aug ustulus. Zie Augustulus,
.^
mulus.
Min. Zie Rhvn.
0. vanPiacenza,> aan
Roncagli g I t. dorp,
P>
de Nure 1000 inw. ; Po de Roncalische velden
hielden de D. koningen
op
P hun tochten naar
g
legerrevues
Italië vaak le
gerrevues of rijksdagen.
g
J
Roncesvalles, Fr. Roncevaux, dorp
P in de
Sp.
prov. Navarra,
Y
^ in een dal der Pyreneeën,
PP
Frankrij
(1057 M. met Frankrijk
door de Rolandspoort
p
150 inw.; bij
J R. werd Roland
z. a.) in 778 door de Arabieren overwonnen en
gedood.

RONDA—ROOFDIEREN.
Malaga,
Ronde stad in derov.
P
g^ in het Z.
van Spanje, in de Sierra de R. een tak van
de Sierra Nevada, en aan de kloof Tajo
1 de R.,
ten W. van de stad Malaga • 23 000 inw.:lakenen wapenindustrie,g
groote jaarmarkten
armarkte (in Mei).
ja
Zie Cyclostomi.
y
stijl
Rondboa
stijl, Zie Romaansche stijl.
91
Knip,
Ronner, Henriette
_, Ned. schil^ geboren
g
deres van dieren,> inz. van katten,>g
geb. in 1821
te Amsterdam,g
gest. in Mrt. 1909 te Brussel.
Ronsdorf, stad in het reg.-distr. Dusseldorf,
in het W. van Pruisen, dicht ten Z. van Elberfeld> 15 000 inw. • koperen ijzerindustrie.
ijzerindustrie
P
prov.
(Fr. Renaix stad in de Belg.
gP
0.-Vlaanderen 22 528 inw.; textielindustrie.
Röntgen,
g,
g ^ Wilhelm Konrad,^ D. natuurkundige,
in 1876
geb. 27 Mrt. 1845 te Lennep,
P^
g
hoo 1. te Straatsburg,in 1899 te Miinchen • inz.
bekend door de in 1896 door hem ontdekte
Rónt enstralen(z. a.); ontving in 1901 den
Nobelprijs
PJ voor natuurkunde.
en componist,
Röntgen, Julius,
Po
P
^ Ned. pianist
eb. 9 Mei 1855 te Leipzig; werd in 1877
geb.
leeraar aan de muziekschool van Toonkunst"
te Amsterdam; trad alsianist-solist
met groot
g
P
o
geheel Europa
succes door geheel
P^ vaak ook als
P
Johan Messchaert.
begeleider
van den zanger
^
g
of X-stralen, door Wilh. K.
Röntgenstralen
9
Rónt
9 en(z. a.) in 1896 ontdekte stralen,^ die
van de door kathodenstralen (z. a.) tot fluoresceerenebrachte
plaatsen
van den glaswand
g
P
g
eener Geisslersche (z. a.) buis uitgaan,
dikke
g
lagen van bijna
bijnaondoorzichtige
g stoffen doordring en en,^ voor het ooggonzichtbaar, een
photochemische
en fluoresceerende uitwerking
g
hebben. De R. breiden zich, evenals de lichtstralen rechtli'ni
J g in de ruimte uit en veroorzaken op
P fluoresceerende vlakken,^ alsook oop
eenhoto
P scherpePschaduwbeelden der
P r.gplaat
zij in meer of mindere mate doorlagen,
la en, welke zij
hand een
J
g ^ b.v. van een menschelijke
lichtere schaduw der vleeschdeelen en daarin
een donkerder schaduw der beenderen. De R.
ebroken
of
terugworden door lichamen
nietg
gekaatst en door den magneet niet afgeleid,
ontladeneladen
geleiders
en maken gassen
g
g
g
waarschijnlijk zij
zijn het
electrischeleidend
g
^• waarschijnlijk
van uiterst kleine golflengte. Daar
zij
van
P
P
g opnemen
J het doorlichten en photogr.
voor het oog^ onzichtbare voorwerpen
P mogelijk
maken zijn
doeleinP
J de R. voor vele practische
den van groot gewicht, inz. in de geneeskunde,
als voor
zoowel voor het vaststellen der diagnose
b
de zuivereeneeskunst
(huidziekten,^ kro P^
geg
zwellen uitwendige
g kanker e. d, inz. toen het
elukte Röntgen-momentopnamen radiorJ rammen), zelfs kinemaco
P hische
^ van in beweg ra
te maken. BijJ
zijndeinwendige
g ingzijnde
g
^ organen
blijvend
langdurige inwerking
^ van R. ontstaan blijvende
(ontstekingen,gezwellen, uitslag,
enz.),waartegen de met R. werkende geleerden,
artsen enz. zich zoeken te beschermen door
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met lood geimpregneerde
handschoenen, voor^ P b
schoten enz.
Roode draad. In het touwwerk der Eng. maroode
rine is als herkenningsteeke
steeken een
de ddraad indoor Goethe het eerst vergelijkenderwijze
J
^J
^
gebezigd voor datgene, wat aan de deelen van
eengeheel
als emeensch.
kenteeken eigen
is.
g
g
g
Roode Kruis, V eremigingen
9 9en van het, vereenigrond van de Conventie van Genève
^ ^opP^
g engen
z. a.) gevormd
ter ondersteunin
ondersteuningg van den milig
tairenezondheidsdienst
in oorlogstijd.
J be^J Zij
g
staan deels uit mannen, deels uit vrouwen en
vredestij aan
wijden
zich in den regel
g ook in vredestijd
J
Het Ned. R. K. is ingesteld
g
bi'
g
J kon. besluit van 19 Juli 1867, ^vervangen
door het kon. besluit van 2 Apr.
P 1909; het
hoofdcomité heeft zijn
g^voorz.
J zetel in Den Haag;
ervan is Z. K. H. Prins Hendrik.
Roode Kruis in een wit veld, overeenkomstig
de Conventie van Genève (z. a.) in den oorlog
het teeken der neutraliteit voorgewonden en
zieken alsmede het voor hun verpleging
^e
P b ^ aangewezenpersoneel en materiaal; het misbruiken
van het teeken van het R. K. is strafbaar. Voor
Turkij is het teeken een Roode Halve Maan
Turkije
Peen wit veld.
Roode Roos. Zie Roos, Strijd van de Witte
en de Roode.
bergpas
RoodeTorenpas,
Torenas diep
^P in
g
Pingesneden
het Z.W. van Zevenburgen (comitaat Hermannstadt door het randeb.
dat hier door de
g
Aloeta doorbroken wordt, naar Roemenië; 365
M. boven de zee;^g
genoemd naar den rooden
toren van een kasteel in de nabijheid;
ook wel
J
geheeten.
Poort van Tra^ 'anusg
Roode Zee, Ar. Zeeboezem(Ar. Bahr elAhmar of Bahr el-.gids 'as zeeboezem van den
Ind. Oceaan en daarmede door de Straat Bab
el-Mandeb verbonden, tusschen Arabië en 0.Afrika; 458 480 K.M 2. 2300 K.M. lang; door
de Landeng te van Suez van de Middell. Zee
gescheiden, in het N. door het schiereil. Sinaï
in de 0. Golf van Akaba en de W. Golf van
488 M.^g
grootste
Suez verdeeld; • gemidd. diepte
P
diepte
zoutrijk 3 7-41 p.
P mille •
P 1800 M.^ • zeerzoutrijk
voorn. havens: Suez, Koffeïr, Soeakin en Massaoea op
J
P de Afrik. kust,s Jambo el-Bahr, ^ Dsjidda,
Lohi'a
P de Ar. kust. De R. Z. is
J en Mokka op
een der oudste handelswegen
van Indië naar
g
E te en sedert de opening
Egypte,
Pe g van het Suezkan. (16 Nov. 1869) naast het N. van den Atl.
Oceaan de drukst bevaren zee der wereld. De
R. Z. wordt in het 0. Test. meermalen als
Schel zee d. i. de Zee van biezen of wier) vermeld (Exodus 13 : 18).
Roofdieren, in ruimeren zin alle dieren, welke
zich met levendevan
buit voegen dierli'ken
g
J
den; in engere
en eren zin de tot een orde(Carnivora)
vereenigde roofzoogdieren,
^ wier ggebit uit de
g
3 soorten van tanden bestaat en zich kenmerkt
sni'denden
door een scheurkies en een scherP
J
hoektand met 2- of 3-kantige kroon en wier
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ledematen eindit;en in 4 of 5 van klauwen voorziene teenen. R. komen niet voor opPde PapoeaP
eil.> in Australië,> Nw.-Zeeland en op
P de eil. in
den Gr. Oceaan. Tot de orde der R. behooren
de families der Katten, Hyena's, Honden, Marters en Beren.
Roofridder. Zie Ridder.
Rap tatorea
Roofvogels
, orde van vogels
^
9
met krachtigen lichaamsbouw, van zeer verschillende grootte, met sterken, haakvormig epunten bovensnavel, sterk ontwikkelde, de neusvleugels
omsluitende washuid, ggeteekende,geg
kleurde of soms ookedeelteli'k
g
J met veeren
P ^ gekromd
bedekteooien
met sterke, ^
spitse,
gekromde
P

Roofvogels: de kopP
en P
poot van een arend.
klauwen • strakke veeren, krachtige vleugels en
meestal donkere,>g
bruinachtige kleur • algemeen
verbreide vogels, die zich meest voeden met
warmbloedi
g e werveldieren, hun buit levend
vangen
en de onverteerbare overblijfsele
overblijfselen tan^
beenderen, haren enz.) weer uitbraken;
•
zij
J bouwen kunstelooze nesten. Tot de R. behooren de families der V alken Gieren en Uilen.
Rookzwak kruit. Zie Buskruit.
Hof,inz. de
hetpauselijk Hof
Roomsche Curie,
^
colle
welke den paus
bij
pauselijke^s^
P
J het besturen der R.-Kath. Kerk ter zijdestaan. Beg. vergaderingen
halve de consistories (d. z. al
der te Rome aanwezi ge kardinalen en andere
rechthebbenden onder voorzitterschap
P van den
consistorie worden alleen
9
P aus — in een geheim
kardinalen toegelaten
en de congregaties
g
van kardinalen (d. z.ausel.
re eerin
slichamen
^
g
P
hoofdz. uit kardinalen bestaande, die een bePaald omschreven deel van den Pausel. arbeid
overnemen) onderscheidt men : 1) de colleges
g
van justitie(Curia justitiae): de Rota Romans
vóór 1870 het hoogste gerechtshof voor den
Staat, nu
Kerkelijken
ge P
^ een der drie aasel.
rechtshoven waar langs
erechteli'ken
weg5 aangg
J
e ane canonieke (d. i. volgens
de kerkwetten)
gegane,
g
processengevoerd
evoerd worden;
P
^ de Camera apostolica
, voor het beheer der financiën met den
Camerlengo
^
g (z. a.) aan het hoofd;, tevens langen
tijd
alsmede voor het tot
g
J fiscaal gerechtshof,

Si nature
de Curie behoorendrsoneel;
Pe^ de Signatur
^'ustitiae, welke de verzoeken in gerechtszake
zaken vanunstverleenin
g
gonderzoekt en
voorlegt • 2) de colleges
denaus
P ter teekeningg voorlegt
^
vanunstverleenin
de Signa9
9
g
g Curie gratiae):
turnratiae
, vroeger
^
^
9
g voor buitengewonegunstverleenin
^ die de paus
P
g en
P slechts persoonlijk
J
verleende ; de Dataria apostolica heeft uitsluitend tot taak het verleenen vanunsters
welke
g
niet in een consistorie wordeneschonken
maar
^
g
wier toekenning
is voor P
g evenwel aan den paus
behouden
, en die niet tot de geheime
g
^gewetenszaken behooren
; • de Poenitentiaria apostolica
p
in geheim
eheime
verleent dispensaties(ontheffingen)
Pe
voor begewetenszaken, absoluties die den paus
P
houden zijn, enz.; 3) de colleges van uitvaardiging
in (Curia exp editionis : de Cancellaria epos?^
tolica voor de uitvaardiging van bullen (d. z. de
meer belangrijke
correspondenties,
^ in gewone
gJ
Po
g
schrijfletter
op
geschreven, versierd
P perkament
Peg
J
met initiaal, gezegeld
met een stempel,
stemel waaropP
^
Petrus en Paulus);
de beeltenissen der apostelen
P
de Secretaria brevium voor de uitvaardiging
gg der
breven (d. z. minderewichti
^geg e oorkonden,
g
schreven op
P velijn
gP met den visschersJogestempeld
ri ^ — den aasel.
zegelring
P
g g met de beeltePetrus het visschersnet
nissen der apostelen
P
oPhalend en Paulus —; zijJj behel
behelzen de mededeeling van gunsten,
^ benoemingen,
^
g f enz. ,; de
Secretarie litterarum adrinci
?^ es voert de
p
correspondentie
tusschen den paus
en de staatsP
po
hoofden^ redigeert veelal de allocuties toerPra(pause!
ken van denaus
aasel.
P en encyclieken
Y
aan alle of eenigegbisschoppen,
PPe
enz. ; de Secretarie litterarum latinarum of
Brieven
leidt
de
het Secretariaat der Lati'nsche
J
overige
correspondentie,
g t na oP g aasel.
P
Po
^ geeft
dracht den vorm aan encyclieken,
enz.;> de
Y
Secretarie Status voor buitenlandscha,P
politieke
zaken met den kardinaal-staatssecr. aan het
hoofd. -- Ook deausel.
gezanten
behooren tot
P
^
de R. C.
Roomsch-Katholieke Kerk is volgens de R.Kath. leer de vereengingvan alle gedoopten,
g P
die ondergehoorzaamheid
aan den paus
van
P
g
Christus
belijden.
ZijJ
Rome de ware leer van
J
wordt verdeeld in de leerende Kerk deewone
g
P
g eloovig en en de leerarende Kerk (de priesters
met de bisschoppen
en den paus aan het hoofd).
PPeP
Zi' leert, dat zijJ alleen de ware Kerk en dus
Zij
de alleenzali
»
gmakende" Kerk is m. a. w. dat
allen, die door eigen
g schuld buiten de R.-K. K.
sterven verlorenaan
die
g
g ^doch dat degenen,
teonder
trouw dwalen en in staat van genade
g
g
sterven zalig
g worden. Zij
J kent zich het voorrecht der onfeilbaarheid toe, d. w. z. dat zijJ
niet kan dwalen,, wanneer zij
zij het geloof
en de
^
eboden leert. Ditzelfde voorrecht kent zij
zij ook
geboden
toe aan denaus
P (op het
P Vaticaansch Concilie
1870-71 tot dogma
verheven)
g of geloofspunt
g
P
wanneer deze als hoofd der R.-K. K. een beslissende uitspraak
doet overggeloof of zeden,
P
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en alle Christenen verplicht
die uitspraak
aan
P
P
te nemen. Een ander voorrecht, dat zijJ zich
toekent,
Volgens
g
g
f is haar onvergankelijkheid.
J
haar leer bezit zijJ vier kenteekenen, waaraan
ze steedsekend
kan worden (haar eenheid,
g
heiligheid,
? katholiciteit en a Postoliciteit . De
g
paus
(en met hem de bisschoppen
en de P ries P
PP
tere leeren deeloovi
en
g ^dragen
^ het misoffer
g
oPen dienen de sacramenten toe, en leiden en
besturen deeloovi
leven. De
g
gen in hun godsd.
g
g eloovig en hebben^een deel in het bestuur der
Kerk, of in het uitdoelen derenadeschatten
g
die vooral ook door het ontvang en der sacramenten en het misoffer verkregen kunnen wortijden deed het opperden. -- In den loopP der tijden
PP
gezag, het primaat
van den paus
zich steeds
P
P
meerelders zoowel tegenover
de gewone
leemeergelden,
g
^
ken en de landskerkenvergJ
eli k Gallikaansche
Kerk) als tegenover
de bisschoppen.
-- Op
P het
g
PP
Concilie van Trente (1545-63) werd de leer
juis
der R.-K. K. tegenover
het Protestantisme juist
g
zijJ kent aan de overleveringgelijk
gg J
gezag
g eza toe als aan de H. Schrift, beveelt de
vereering
en de relig
^ de heiligen
^ van Maria,
^legt
g den nadruk op
q uieën
P de waarde der
goede werken en beschouwt het misoffer niet
alleen als een s i'sof
waarbij de leeken
PJ f er^ waarbij
alleen deedaante
van brood ontvangen,
g^ doch
g
ook als een zoenoffer, dat steeds weder aan
God opgedragen wordt voor levenden en dooden.
Dit misoffer (zie Mis) vormt het middelpunt
P
van denrachtlievenden
R.-Kath. cultus. Als
P
christelijk volmaakthet hoogste
ideaal van christelijke
^
beschouwen zij
•
^ van de z.g.
a
J de beoefening
Evangelische Raden : gehoorzaamheid, zuiverheid en armoede, die vooral haar toepassing
P g
vinden in de kloosters.
R oomsch-Katholieke Kerk, Geschiedenis der,
in Nederland van 1548-1798. Bij het g
Verdrag
van Augsburg
^ g in 1548 verklaarde Karel V dat
alle Nederl.ewesten
geheel
onafhankelijk
onafhankelij van
g
g
zouden zin.
g
J Door de Pra matieke
Sanctie van 1549 werden ze nog
g nauwer ver eeni^^
d wijl
wijl ze alle aan een gelijke
g J wet van
erfopvolging
werden onderworpen.
PEr heerschee
in die dagenroote
ge
groote
dientengevo
lge
b weelde en dientengevol
groot
groot zedenbederf,
^ zoowel bij
J den adel als bijJ
het volk. Ook de kerk. toestanden waren in de
eerste helft der 16e eeuw nietunsti
g
g. Een
groot deel der geestelijkheid
ontbrak het aan
^
vorming,
dikwijls lediggang
dikwijls
g^
gg g en zedeloosheid hetevol
engodsg gwas. Het preeken
P
g
dienstonderricht werd verwaarloosd, de Zondag
nietevierd.
Over de 17 prov.
stonden slechts
g
P
4 bisschoppen,
of
^ meestal uit adellijken
PP ^ die,
J
vorsteli'ken
huize,
en aan en
J
^ meer eigen
gmacht
zien dan het heil hunner kudde beoogden.
De
g
streng
e plakkaten
van Karel V en Philips
p 11
P
tegen
teen de aanhangers
der nieuwe leer ^• het o P g
treden van Willem van Nassau
prins van
,P
Oranje, die eerst Luthersch dan Katholiek, dan
weer Luthersch en ten slotte Calvinist werd;
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deolitiek
van den bijJ allen gehate
gehaten kardinaal
P
het zwak en weifelend optreden
van
A
Philips
^ die door zijn
Phili s 11
zijn karakter en zijn
Jj voortdurende afwezigheid
een vreemdeling
g bleef in
g
ons land; het veel te strenge
g doortasten van
Alva na denruweli'ken
g
J en schandelijken
Jjk beeldenstorm die ook na de overwinning
g en verstrooiin
vijanden niet met gematigdheid
g
^ der vijanden
g
wist te handelen, waren de oorzaak, dat de
nieuwe leer hier zooveel aanhangers
kreeg,
g
g^
dat bijJ velen,^ en bijJ de Calvinisten op
P de eerste
plaats de haat tegen
hetgeloof,
eloof dat de aartsvijand
beleed, voortdurend aangroeide. De innemeng van Den Briel in 1572 (19 Gorkumsche
martelaren) en van Roermond in hetzelfde jaar
Karthuizerkloosterg gaven maar al te zeer
blijk
In 1579 wist Farnese
J van die gesteltenis.
^
zijn
zijd te trekken, waardoor
de Z.rov.
zijn
zijde
P op P
België
g voor het Katholicisme behouden bleef en
langzamerhand
weer meer en meer Katholiek
g
werd. Daartegenover ?
stichtte Oranje de Unie
ie
van Utrecht1579 }waarbijJj zich in 1580 ver
Oijsel, en veel later ook Groningen
ijsel
g aansloot. De
aanhan
aanhangers
der nieuwe leer,
^ ofschoon nog
g
gge
ringin aantal, ^hadden bijna. alle kerken in
beslag
gggenomen. Art. 13 der Unie en de 1 Febr.
1579e
even verklaring
art. gaven aan
gg
g van dit art.
het recht de godsd.
aangelegenheden
P
g
g a
naaroedvinden
te regelen.
In de meeste prov.
g
g
P
was men het spoedig
P g eens over het tegengaan
van het uitoefenen van den Kath. agodsdienst.
Tal van verordeningen
werden daartegen
uitgeg
g
vaardig d. De Katholieken werden hoe langer
g
hoe meer uit openbare
ambten geweerd.
Hun
P
g
g odsd. bijeenkomsten
werden verboden. Sasbout
J
Vosmeer, in 1583 door denaus
P tot apostolisch
P
vicaris benoemd (inplaats
van de bisschoppen),
P
PP ,
ijverde
ten zeerste voor de Kath. Kerk,^ doch
J
wist niet te voorkomen, dat deoederen
der
g
Kath. Kerkenaast
werden,^ en dat het getal
g
g
risters
veel te gering
g
^ was. De geestelijken
g
J
stonden onophoudelijk
P
J aan vervolgingen
a g bloot.
Onderde vicarissen bloeide het Katholicisme
Katholicisme in
derov.
weer o •P>veel werd heroverd,> wat
P
vroeger
voor goed
verloren scheen. Zeer veel
g
g
droeg en hiertoe de kloosterlingen
bij
g
JT die als
missionarissen het land doortrokken, metroot
g
der Katholieken steunden en
g evaar hetgeloof
g
op sommige
plaatsen
residenties
vestigg Pallengs
g
^
den. Er werd zeer veel gewerkt, zoowel door
de wereldgeestelijken
als door de kloosterlingen,
g
gr
J
en ofschoon hun aantal betrekkelijk gering
was,
,
g g
bleef hun arbeid niet vruchteloos. Deze zou
ongetwijfeld
nog
g hebg meer vruchten gedragen
g
g J
ben indien er minder naijver
geweest
was
J
g
tusschen de wereldgeestelijken
dg
J'ken en de orens
geestelijken.
Onder het Twaalf'.
Twaalfj Bestand was
g
J
toestand der Katholieken iets beter, èn wijl
J
de vrees voor heulen met den vijand
minder oop
J
den voorgrond
trad,^ èn tengevolge
g
gg e van de twisten die de Protestanten onderlinggverdeelden
Remonstanten of Arminianen en Contra-Re-
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monstanten al zouden de felle schotschriften
dier dagen
het tegendeel
tege
ndee doen vermoeden. Wel
g
telkens nieuwelakkaten
tegen
P
g de Katholieken uitgevaardigd, maar vaak bleven ze onuitgevoerd, wijl
of schout zich liet
3
J de baljuw
omkoopen,
niet gediend
P ^ of van die gestrengheid
g
g
g
was of wijlJ de bewindvoerders zelf terugschrikg
ten voor de tenuitvoerlea
g hunner be Palinag in
gen. Wanneer echter een officier niet wilde
componeeren
of vervolggg
in s ezind was,^ moesten
P
de Katholieken op
— Een
P
P hun tellen passen.
nieuwe vijan
vijand vond het Katholicisme in het
dat ook in Nederland doordrong,
tengevolge van de vriendschap
P eeniger
g a Postolische vicarissen met Jansenius en diens volgelingen en vooral ook door de vlucht der Fr.
Jansenisten naar ons land. Toen Arnauld, de
eerste verdediger
^ van het reeds langg veroordeelde Jansenisme,
g, dan naar
^ eerst naar België,
Holland vluchtte, werd hij
J door den vicaris
Neercassel als een man Gods ontvangen
en
g
ondergebracht
in het Begijnenhof
van Delft
onder
g
gJ
zijn oorhet Holl. Jansenisme zijn
1682 ,
sprong
P g vond. Vicaris Neercassel vertrouwde aan
Arnauld de beste studenten der theolo bgie ter
vorming.
g Bovendien was de verwarde toestand
der Nederl. Kerk tijdens
de vervolginggunstigg
ggg
verdedige
iger
voor het Jansenisme,, dat een grooten
verded
g
kreeg in den Fr. Oratoriaan Petrus Codde, toen
deze in 1688 als apost.
vicaris naar Nederland
P
kwam. 25 Set.
P 1699 werd Codde naar Rome
ontboden en Theodorus de Cock inmiddels als
P rovicaris met het bestuur der R.-Kath. Kerk
in N.-Nederland belast. Toen Codde hardnekkig
weigerde
het formulier van Alexander V II
g
zij
te bezweren,
hij 13 Mei 1702 in zijn
, werd hij
geschorst.
De Jansenisten riepen
bediening
Pe de
g
bij
plakkaat van 17 Aug.
Staten te hulp,
g
P,
JP
1702 aan de Cock de uitoefening
g van het vicarisscha verboden. Nadat C odde uit Rome terugg
der Jansegekeerd
was,^ verdubbelde de ijver
J ver
g
nisten en dereesteli'ken
gezind
g
g
g
J ^die hun goed
waren. Derovicaris
moest vluchten en de
P
Jezuïeten werden vervolgd, niet het minst teen
de definitieve afzetting van Codde door den
paus 3 Apr. 1704 een feit werd. Dit had echter
PP
ook tengevolge, dat vele geestelijken
zich nu
g
J
van hem afkeerden. Van de 300eesteli'ken
die
g
J
in 1701 een verzoekschrift tenunste
van Codde
g
naar Romeezonden
hadden, waren er in 1705
g
nog
g Q uesnel oop
g slechts 131 over. In 1719 kreeg
slechts 72 handteekeningen meer.
zijn
J „Appèl"g
Het Jansenistische kapittel
van Utrecht koos
P
desniettegenstaande
in 1723 Cornelis Steenoven
g
tot aartsbisschop
P van Utrecht, waardoor de Jansenistische scheuring
g voltooid werd (banvonnis
van denaus
gop
P de wi'J
P . Vooral met het oog
dingerd
in 1742 het bisdom van Haarlem, in
g
1757 dat van Deventer opgericht,
die echter
Pg
eveneens door denaus
P veroordeeld werden. —
de Staten in in de inwenHerhaaldelijkgrepen
g
der R.-Kath. Kerk benoemden
of
die
^
g ng
g regeling

ontsloegen
de aan Rome
^ vervingen
g
g
ggeestelijken,
J
trouweblevenen meermalen
,door Jansenisten,
enz. en handelden daardoor in deneest
van het
g
niet-Kath. deel van ons volk, dat oP de hand
der Jansenisten was, wijl het deze als de nationale kerk der R.-Kath, beschouwde, omdat zijJ
zich niet onderwierpen aan een vreemden souverein denaus.
-- Al legde
g men zich langg
P
zamerhand bij
uitoefening
J een oogluikende
g
^ der
religie
Pa
g neer,^ zoo werden toch een reeks be palingen in het leven geroepen
g P om een te levendigen opbloei
der Roomsche Kerk tegen
g
a te gaan.
P
In verschillenden vorm werd den Katholieken
rst voor het houden der godsheel wat afgePe
bi' het komen van een nieuwen
dienstoefeningen,
^bij
pastoor of kapelaan,
P
^ bij
P
J het bouwen of het
opknappen eener kerk,
, enz. Om als priester
P
toegelaten te worden moest men van den Raad
van State hebben een schriftelijke
acte van
J
consent,
, ggeboren Nederlanderzijzijn en niet tot
eengeestelijke orde behooren, vooral niet tot
die der Jezuïeten. Hetetal
der priesters
zou
g
P
niet boven het destijds
g worden
J bestaande mogen
pgevoerd.
— Langzamerhand werden dePosiooPg
g
teen
tieve vervolgingen
ag de Katholieken minder,,
b
al bleven de negatieve
(uitsluiten van openbare
g
P
ambten, enz.) nog
og langbestaan. Dit was mede
eengevolg
gwijsgeeren
Jg
g g van den invloed der Eng.
en Fr. EncYcloPaedisten waardoor de rationaen de
listische denkbeelden zich verspreidden
P
van vele Protestanten bekoelde.
g eloofsi'ver
J
Toch kon men het denkbeeld maar niet van
zich afzetten, dat de Katholiekeneen
g
g goede
n wijlzij
staatsburgers
konden zijn,
g
g
J^
J ookgehoorzaamheid verschuldigd
waren aan den paus.
P
g
Tengevolge echter van de staatkundige
P J
g partijschappen
in de laatste kwarteeuw van de 18e
PP
altijd
altijd rooier
grooterverdeeldheid veroorzaakeeuw,
ten verkregen
g de Katholieken meniggvoordeel.
Werd hun eerst hun Franschgezindheid verweten later sprak
dit ten hunnen gunste,
toen
g
P
ook de anderearti'en
P J meer en meer naar
Frankrijk
J overhelden, niet het minst na den
oorlog
Dientengevolge
g b
g
g van 1780 met Engeland.
wonnen zij
J de sympathie der Patriotten, wier
democratisch streven voorrooier
aandeel des
g
volks in de regeering
g
gJ
g en voor de gelijkstelling
gen o A
betrekkingen
in de lagere
betrekkin
van alle burgers
g
g
z'n minst hun wederkeertgsympathiek moest
zijn.
hevig verzet aangeteekend
g
g hevig
J Toch werd nog
het bouwen eener R.-Kath. Kerk te Vlistegen
b
singen in 1778, te Axel in 1786 doch dit waren
dagen
uitzonderingen
in die da
gen. De toestand der
g
was steedsunsti
er
totggeworden,
g
g
dat bijJ het instorten van het vermolmde gebouw
g
der Republiek
tengevolge van de Fr. Revolutie
P
met haar leuze van vrijheid,
en
g J
J
^gelijkheid
broederschap
werd aan
P ook een einde gemaakt
g
de heerschappij
PPJ der Staatskerk.
Roomsch koning.
g Zie Duitsch koning.
9
Roon Albrecht, graaf von, Pruis. generaal,
geb. 30 Apr.
P 1803 te Pleushagen
g bijJ' Kolber g ;
g

ROOK—ROOS VAN JERICIIO.
was van 5 Dec. 1859-11 Jan. 1873 min. van
oorlog,van 16 A r.
P 1861-31 Dec. 1871 tevens
min. van marine; werd 1 Jan. 1873en.-veldg
23 Febr.
maarschalk en min.-president ;• est.
g
verdienstelij
1879 te Berlijn,
J^ maakte zich zeer verdienstelijk
leger
zijn
reorganisatie van het Pruis. leger.
J reorganisatie
Ned.
gouv.-generaal
Willem,g
Rooseboom,
, van g
0.-Indië geb. 9 Mrt. 1843 te Amsterdam; van
1884-91 lid der Tweede Kamer voor Arnhem
' Krijgsvan 1891-94 directeur der Hoogere
Kris
g
; in 1897 eerst]
g en.-majoor en comman.
dant der stellingg Amsterdam,^ daarna g ouvgeneraal van Ned.-0.-Indië;, 1 Oct. 1904 o P^e g
volgd door Van Heutsz.
Roosendaal of Rosendaal, stadje in de N.gin
Brab.em.
g sPe ^ aan het vereeni^
g R.-en-Nispen,
van Vlissingen,
punt van de spoorlijnen
^ Zwaluwe,>
's Hertogenbosch
en Antwerpen,
aan den SteenP
g
ber schen Vliet en aan de stoomtrams naar Breda,
bergschen
opeeSteenbergen en Willemstad^ ; vooral na de o
P (1854)
gvan den spoorweg
P
gnaar Antwerpen
zeer vooruitgegaan; suikerindustrie.
gem. in N.-Brabant
Roosendaal-en-His
p ,eng
18 526 inw.; bestaat uit het stadje R. (z. b.),
het dorpP N. en Beni g
e gehuchten.
g
kunstcriticus geb.
Rooses Dr. Max,
, Belg.
g kunstcriticus
Febr. 1839 te Antwerpen, >
studeerde te
Luik,
>
promoveerde in 1862 in de letteren werd in
P
1864 leeraar aan het Atheneum te Namen, in
krachten
der
k
1866 te Gent; een derrootste
drijf
g
Vlaamsche beweging. In 1876 werd hijJ conservator van het Museum Plantijn-Moretus
te AntJ
werPen, bij zijn
zijn aftreden in 1914 eere-conservator • est. 15 Juli 1914 ; schreef : Geschiedenis
der Antw. Schilderschool"(1877),L'Oeuvre de
Rubens" (5 dln., 1886-92),Jordaens' Leven
en Werken"(1906),De Schilderkunst van 1400
tot 1800" (1909) e. a. werken.
president der Ver.
Roosevelt,, Theodore,
^ 26e P
Staten van Amerika, ggeb. 27 Oct. 1858 te NewYork; van 1895-97
politie-pres.
P
P ald.
s
daarna tot 1898 onder-staatssecretaris
van marine ; in den
den Sp.-Am.
oorlog
g
aanvoerder van een
cavalerieregiment
van vrijwilligers
Rou
„
gh riders"); in
1899 als candidaat
der rePublikeinen tot
gouvern. van NewYorkekozen
^ in
g
1900 vice-pres.,
P
^ 14
1157. Roosevelt.
Set.
P 1901 na den
moord op
P Mae Kinle pres. der Ver. Staten; in Nov. 1904 herle
• trok zich na afloopP dezer 2e periode
Pe
4 Mrt. 1909 terug;
eontving
^ in 1906 den Nobeln. h.
rijs V. d. vrede;^
dong
prijs
P
^ in 1912 opnieuw
pres.-schap, doch leed de nederl. tegen
Wilson.
g
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plantenfam., die
Roos9 gewassen Rosaceeën
^P
zich kenmerkt door bloemen met meestal 5
kelkbladen, 5 kroonbladen en veel meeldraden.
ZijJ zijn
J onderverdeeld in 3 onderfamilies: le
de Pitvruchten Pomeeën :ereboom
P
^appelP^
boom kweepeer,
misel meidoorn en lijsterbes;
P ^ mispel,
2e de Steenvruchten Pruneeën : kers, morel,
9
pruim,
ruim abrikoos, perzik,
^ amandel,, sleedoorn,
P
weichselhout en vogelkers; en 3e de Rozen
waarvan de Hondsroos (Rosa canina
Roseeën,)
of Eglantier
het type
is, die veredeld,
tel9
> inon
YPe
bare soorten deewone
roos geleverd
heeft.
g
^
Verder behooren tot deze onderfam.: duinroosje,
wilde aardbei, wilde framboos, braam, ganzerik,
enz.
vijfvingerkruid,
J ^
Roos, Strijd
1 van de Witte en de Roode, de
oorlogg tusschen de Huizen
30-jarige
] l; bloedige
^ oorlo
York onderscheiding steeken : Witte R. en Lancaster(Roode R. om den Eng.
g
^ troon;^ begon
in 1455 onder Hendrik 1 V (Lancaster) en eindigde in 1485 met den val van Richard JIJ
York waarop
P Hendrik VII (Tudor) den
troon beklom. (Zie verder Groot-Brittannië en
Ierland, Geschiedenis.
Roosteren,gem. in Limburg,aan de Maas ten
Z. van Echt, 1018 inw.
Roos van Jericho(Anastatica hiërochuntica ,
een tot de fam. der Kruisbloemi9en (Cruciferen)
f
rij
rijk
behoorendelant
g^
P
^ 15-20 cM. hoog,
stengel
JP der zaden
^ zich na het rijpen
kluwenvorm' samenrolt,, maar door vochtigheid
kluwenvormig
g
zich weer ontvouwt ; komt voor in de woestijnen
J
van Arabië. — Een anderelant
de Asteriscus
P

1158. Roos van Jericho.
pygmaeus,
maeus van de fam. der Samen9esteldbloebij Jericho veelvuldigg voor mien
Comp ositen,J
9
komend vertoont dezelfde eigenschap;
g
P^ waarschijnlijk is dit de eigenlijke
R. v. J.
schijnlijk
^ J
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Roothaan, Johannes Phili 7 p us generaal der
Jezuïeten geb.
geb.
f
23 Nov. 1785 te Amsterdam,
trad 18 Juni 1804 in Rusland tot de Orde toe,
werd 9 Juli 1829neraal
gest.
^
fg 8 Mei 1853 te
Rome; stichtte 8 nieuwerov.
P
) w.o. een in
ons land.
Rorate Lat. ) „dauwt")
dauwt"
)in de R.-Kath. Kerk
deedurende
den Adventtijd
g
J ter eere van Maria
opgedragen votiefmissen
f naar den met Jes. 45 : 8
aanvangenden
Introitus:f) Rorate toelidesuper".
desa r".
g
f Monte. Zie Monte Rosa.
Salvator,
Rosa,
Salvatoriello,
, bijgenaamd
, It.
^
Jg
schilder,
f etser,) satirisch dichter en toonkunstenaar, geb. 20 JuniJ
1615 te Arenella bij Napels,
P f
gest.
15 Mrt. 1673 te Rome; )schilderde inz.
g
veldslagen
en romantisch-phantastisehe
landg
P
schappen;
scha en' ook portretten.
P
Rosalia Heiliq,e beschermvrouw van Palermo,f
Normand.rinser
) gest. na 1160 als kluizeP
naarster op
bijJ Palermo.
P den Monte Pellegrino
^
Gedenkdag
0 Sicilië wordt 15 Juni de
g 4 Sept.
P P
herdenking
g van het vinden van haar reliquiën
q iën
als feestgevierd.
Rosamunde,
dochter van den koning
^
g der
Geiden
Kunimund
P
^ en,) nadat deze door den
koning
Alboinus overwonnen
g der Longobarden
g
en bgedood was 566) gem
alin
gemalin van den laatste;
liet hem, nadat hijJ haar gedwongen
had uit den
g
schedel haars vaders te drinken) door Helmichis
vermoorden (573) ; werd door dezen,
zij
) dien zij
door vergif uit^
den weg trachtte te ruimen,f
stervende gedwongen, den giftbeker zelf verder
leeg
g te drinken.
Rosamunde. Zie Cliftord Rosamunde.
Santa
Rosario^ havenst. in de Argent. prov.
P
Fé ten N.W. van
Buenos Aires aan de Parana,
)
209 000 inw.
Connaught,
Roscommon,^ ^graafsch. in de prov.
P
gf
in het N.W. van Ierland 2459 K.M2.) 94 000
inw.; hoofdst. R. tenY)
N.O. van Galway,
1900 inw.
Rose
31
) geb.
g
^9 er Peter, Oostenr. schrijver,
J
Juli 1843 te Alpl
) woont
P in Opper-Stiermarken,
PP
's zomers te Krieglach, 's winters te Graz;
schreef talrijke
vertellingen
J
^ uit het volksleven
in zijn
en verhalen
f gedichten
g
g
J geboortestreek,
in Stiermarksch dialect) waarvan vele ook in
het Nederl. vertaald zij
zijn en hier ten lande
veelgeleze worden.
Zie Roosendaal.
Rosengarten,
oud-D. heldendicht uit deour
Bf ou
9
strij beg ondisch-Goth. sagenwereld,
g
) dat den strijd
) tusschen de 12 reuzen,) welke den rozen tuin van Kriemhild bewaken
f en de 12 helden
van Diederik van Bern, welke laatste overwinnen;
in verschillende bewerkingen der 13e en 14e
eeuw bewaardebleven.
g
stad in het reg.-distr.
OpperRosenheim,
g
PP
^
Beieren in het Z.O. van Beieren
) ten Z.O. van
München, aan de Ins 16 000 law. ; zoutgroeven,
machine- en lucifersfabrieken.
Rosette Rosetta Ar. Ras id stad in de

prov. Beherah,
GYP ) aan de
P
^ in het N. van Egypte,
Middell. Zee,
) 15 K.M. boven de monding
g van
den W. hoofdarm van den Nijl,
J)17 000 inw. ;) de
hier in 1799evonden
Steen van R., met een
g
.
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1159. Gedeelte van den Rosette-steen met den
tekst in hiëro g1 YP
henschrif t(bovenaan),in
het demotisch schrift (middenin) en i.h. Grieksch.
oPschrift in 3 talen (thans in het Britsch Mubelang^ voor het ontcijferen
seum) is van groot
J
g
} In 1831 werd de
1 hen (z. a..
der hiëro
g YP
inhoud ontcijferd
door den Fr. aegyptoloog
g
GYP
J
Chainpollion.

RussviceRoshestwenski'
^,R.
^ Petrorwits'
1f Sinowij
admiraal, geb. 30 Oct. 1848,) voer in 1904-05
oorlog met de Russ.
tijdens
den Russ.-Jap.
J
P oorlog
Oostzeevloot door de Noordzee en om de Kaap
de Goede Hoop
P naar 0.-Azië;
) werd in den
zeeslag
J Tsoeshima (27 en 28 Mei 1905)
g bij
gewond en
door admiraal Too
9 totaal verslagen,
g )^
genomen;
est. 14 Jan. 1909 te St.
) gest
g evan
g en g
g.
Rosinante, naam van het gebrekkige paard
van don Quixote in den roman van Cervantes
z. a.); vandaar sPotnaam voor ieder slecht
P aard.
Rosjdestwenskij.
J Zie Roshestwenski'.
^
J
Roskilde. Zie Roeskilde.
Rasmalen bg em. in N.-Brabant,? 4106 inw. 1
aan den spoorweg
g's Hertogenbosch—Nijmegen
P
en aan de tramlijn
g
J 's Hertoenbosch--Vechel.
Ross,
^ Sir John,
^ Eng.
g zeevaarder,fbgeb. 24 Juni
1777 te Inch (in het Sehotsche g raafsch. Wigton);
leidde in 1818 een vruchtelooze expeditie
ter
P
ontdekkin der N.-W.-Doorvaart;
N.-W.-Doorvaart; ontdekte oop
ontdekking
een exP editie in de N. IJszee (1829-33)} het
schiereil. Boothia Felix; ondernam in 1850-51
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gest
st.
een expeditie
ter opsporingvan F ranklin;
Rossini,
> Gioachino It. opera-componist,geb.
P
Aug.
^ 1856 te Londen. — Zijn
J neef Sir James 29 Febr. 1792 te Pesaro; werd in 1815 muziekis ; woonde na 1821 afwisse15 Apr.
A
Clarke R. geb.
g
P . 1800 te Londen, ver - directeur te NaPe
waarbijhij
J in 1831 lend te Weenen Parijs,
g
J) Londen en Bologna,
g ezelde 1829-33 zijn
J oom,^ waarbij
' gd te PassYbij
de N. magnetische
pool
g
J^ ald.
g
P ontdekte; }ondernam was na 1855eves
J Parijs;
van 1839-43 een Z.-poolexpeditie, ontdekte bgest. 13 Nov. 1868 ;^ voorn. opera's: Ila Barbiere
Victorialand en drong
g tot 78 0 10' Z.Br. door ; di Sevilla" (1816) en ,Guillaume Tell" (1829),
leidde in 1848-49 een expeditie ter opsporing verder Tancred" (1813), Semiramis" (1823)
van Franklin;
P 1862 te Aylesbury. enz. ; schreef ook een Stabat mater".
^^est. 3 Apr.
granietrots in den Harz,) niet ver
Rosstrappe,
Ross and Cromarth Y) g raafsch. in het N.
Pp ) g
zijd van het
van Schotland 7972 K.M 2. 17 000 inw. • hoofdst. van het dorp
^ aan de 1. zijde
P Thale,
tot 375 M. boven de zee, 175 M. boven
Dingwall.
den Hexentanzplatz.
Mer- de Bode, tegenover
Rossbach,^ dorp
g
P
P in het Pruis. reg.-distr.
g
in Gelderland, in de Bommesebur
Rossum ) gem.
g
g^ten Z.W. der stad Merseburg
g (ten W.
van Leipzig)
P ^g } 750 inw. ; hier overwon Frederik lerwaard ten 0. van Bommel, aan de Waal,
de Groote 5 Nov. 1757 de Franschen (onder 1361 inw.
Rossum Maarten van. Zie Rossem.
Soubise en het Rijksleger.
g
J
geb. te Zwolle
0 g.-distr.
reg.-distr.
Rossum,
Rossberg,
) Willem Marinus van,
,g
P
9) dorp in het Pruis. re
3 Sept.
g wees,^ verbleef hijJ tot
P 1854 ^; reeds vroeg
g
Pe In
> in het 0. van Pruisen, in het W. grenzend
aan Beuthen, 20 000 inw.; steenkolen- en lood- zijn
f 13e jaar in het weeshuis te Zwolle, vervolgens
in het klein-seminarie te Kuilenburg
ertsmijnen.
g en
a
J
Rossem, Maarten van, heer van Rossum en daarna bij
P
J de Redemptoristen,
^ waar hij
J 16 Juni
en 7 Oct. 1879 priester
Pouderoyen, eb. in 1489 of 1490, werd door Karel 1873 gekleed
a
P gewijd
werd. Hij werd leeraar
aan hun juvenaat,>
van Egmont
, hertog
q
>
ag
a van Gelder ^aangesteld
daarna 7 Sept.
als stadh. v. Friesland
P 1880-1 Oct. 1883 hoogl.
^ in de
dogmat. godgeleerdheid
te Wittem,
(tot 1519),streed daar^ waar hijJ
g g
22 Juni 1886refect
der studenten werd,^ in
na als krijJagsoverste teP
1893 rector. In 1895 naar Rome ontboden door
gen Utrecht, werd in
a
den hoogw.
1528 tot velmaarschalk
^ werd hijJ tot consultor van
^ generaal,
g
het H. Office benoemd, en bij het laatst geverheven met liet gehouden kapittel
te Rome in 1908 gekozen
tot
not vanvan
de
P
g
^o
consultoreneralis
van den nieuwengeneraalbrandschattingen
en
g
^
overste. 29 Oct. 1911 werd hijJ tot kardinaal
den buit. Hij
J hield
benoemd en 30 Nov. d.a.v. tot kardinaal-diaken
gruwelijkhuis
o.m. in
g
J
gecreëerd van Sint Cesareus in Turrim. In 1912
's Gravenha
g ge dat hijJ
door Pius X als legatus a latere naar het Euchain 1528 overrompelde
pe
ristisch congres te
Weenen gezonden,
na den dood van hera
^ bezocht
hij
huldeblijke in 1913 ons land.
tog
J onder veel huldeblijken
J in
a Karel trad hij
1915 kardinaal Ppriester met de titelkerk van
dienst van diens oP Santa Croce in Gerusalemme. — V . R'. is de 2de
volger Willem, van
1160.
kardinaal van de Orde der RedemP toristen (le
Kleef. Vooral in Brabant verbrandde en Maarten van Rossem. kardinaal Decham p s , aartsbisschop
P van Mechelen kardinaal 31 Mrt. 1875) en de 4e N.plunderde hij
J tal van
P
vroeere
waren : 1)
g
laatsen zelfs kerken en kloosters niet spaplaatsen,
P - Nederl. kardinaal. De 3 vroeger
Juli 1517 de 7 Jan. 1522 totaus
in dienst van
rend. Na 1543 g ihij
g
P gekozen
J
^ over
en Adriaan (VI) van Utrecht, 2) 10 Set.
Karel V en viel in 1552 in Champagne
P 1523
P^
Picardië bedreigde
zelfs Parijs.
^
J In 1553 werd de doorpaus Adriaan benoemde Willem van
hiJ stadh. van Luxemburg;
P
P van Utrecht,^ en 3) 2 Sept.
^^ hij
J stierf in 1555 Enkevoort, bisschop
te Antwerpen
aan de pest. Te Arnhem sticht- 1686 de keizerlijke
J ggezant Joannes van Goessen.
PeP
Edmond Fr. dichter,
te hijJ het z.. gDuivelshuis thans stadhuis ;
Rostand
P
>
>ageb. 1 Apr.
te Zalt-Bommel staat nog het M. v. R.'s huis 1868 te Marseille, woonde van 1885-1901 te
Parijs,
te Combó (dep.
(thans kantongerecht .
P Basses-PYréJ?
Eng. schilder en nées • sinds 1902 lid der Académie fran aise •
Rossetti
) Dante Gabriël
^Eng
zij tooneelbuitengewoon veel succes met zijn
geb. 12 Mei 1828 te Londen, zoon van had buitengewoon
)g
in verzen,> inz. met C
den It. dichter en Dante-verklaarder Gabriël
»Yrano de Ber(1900) en Chanteerac"
1783 te Basto,
Basta est. 26 Apr.
R.
»
>» L'Aiglon"
a
g
g eb. 28 Febr.1897
P
1854 te Londen),schilder derrae-Raf
faëlitische oler" (1910).
P
Rostock stad in Mecklenburg-Schwerin,
school; illustrator van Eng. dichtwerken, be7 aan
a
• paleis van
ht • zijn
J n eigen
werker van oud-It. gedichten;
gedicen
> 65 000 inw. >P
^
^ e - de bevaarbare Warnoor
hoogeschool
(gesticht
in 1419
1419),
dichten muntten uit doorlastische
schoonheid denrootherto
g)
g
g
g
P
haven,
en zinnelijke
>
P 1882 zeevaartschool; scheepstimmerwerven,
a^; agest. 10 Apr.
J voorstelling
zeehandel. — R. kwam in 1323 aan Mecklente Birchington
bijJ Margate.
g
g
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burg
g en was tot 1630 Hanze-stad • heeft ook
a
belasting).
nog5staatk voorrechten
no
(eigen
een
/7
^ belasting.
graaf,
Feodor
lVassiljewits'
Rostóp ts'in
^,
^
^
lo
van Moskou 1812-14^ng eb. 23
^
g ouv.-eneraal
Mrt. 1765, in 1796 generaal en min. van buitenl.
zaken, organiseerde
in 1812 bij de nadering van
J
Napoleon
den brand van Moskou,
^
^ wat hij
J aanvankeli'k
in zijn
zijn ggeschrift»La vérité sur l'inJ
cendie de Moskou" (1823) loochende; gest. 12
Febr. 1826 te Moskou.
Rostów. 1) R. aan den Don, dist.-hoofdst. in
het Russ.ebied
der Donsche Kozakken,^ o
op
g
den r. oever van den Don (22 K.M. vóór de
inw. >
uitmonding
g in de Zee van Azow),>
middelpunt
van spoorwegen,
zeehaven
sta el 1.
P
P
P
van den uitvoer voorgeheel Z.-Rusland. — 2)
R. Welikij, stad in het gouvern. Jaroslawl, in
Midd.-Rusland, aan het Neromeer, ten Z.W. van
de stad Jaroslawl, 14 000 inw.
Rostra (Lat., „snavels"), de aan den voorkant der Rom. oorlogsschepen aangebrachte,
met
^
beslagen scheepssnavels,
ijzer
beslagen
^ bestemd om vi'anP
J
J
deli'ke
schepen
af te weren en in den grond
g
P
J
te boren; vandaar de naam voor het spreekg estoelte o
P het Forum dat met de snavels
van buitgemaakte
scheen
was versierd. (Zie
P
g
ook Columna.)
Rotanp palm Calamus een soort klimmende

1161. Rotanpalm.
palm met zeer dunnen stam, die het bekende
S p aansch riet levert.
Rota Romana. Zie Roomsche Curie.
Rote. Zie Rotti.
Rotherham, stad in het graafsch. York (West
Riding),
het N.O. van Engeland,
^ op
P den
g ^
^
r. oever van de Don, ten N.O. van Sheffield,
62 000 inw.
Rotherhithe,> Z. stadsdeel van Londen opP den
r. oever van de Theems.
Rothschild, internationaal bankiershuis, gesticht door Mayer
Anselm R.^ geb.
in 1743 te
g
Y

Frankfort aan de Main
, afd. agest. 19 Set.
^
1812. Zijn 5 zonen, in 1822 als baronnen in den
Oostenr. adelstand verheven, waren: 1) Anselm
von R.,
R. geb. 12 Juni 1773, chef van het oorspr.
P
huis te Frankfort, kinderloosest.
g 6 Dec. 1855.
— 2) Salomon Mayer
R.,geb. 9 Sept.
P 1774,
Y von R.
gest. 27 Juli 1855, chef van het huis te Weenen
» S. M^ von R." dat tot 1911 werd geleid
g
door zijn
J kleinzoon Albert von R. (geb.
g 29 Oct.
1844
1844, gest. 11 Febr. 1911 . — 3) Nathan Mayer
Y
R. geb. 16 Sept.
von R.,
P 1777,
^gest. 28 Juli 1836,
stichtte het huis te Londent dat na den dood
van zijn zoon Lionel (geb. 22 Nov. 1808, est.
3 Juni 1879) door diens in 1885 toteer
verf
heven zoon Lord Nathaniel Mayer
von R. (geb.
g
Y
8 Nov. 1840, bgest. 31 Mrt. 1915) werd geleid
n
N. M. R. en Zonen"). — 4) Karl von R.,
P 17 88
g eb. 24 Apr.
^^nest. 10 Mrt. 1855 chef van
het huis te Naels
Napels,wiens zonen Mayer
Karl
Y
von R. (gest. in 1886) en Wilh. Karl von R.
gest. in 1901) de Frankforter stamfirma »M .
A. von R. en Zonen") overnamen; met den
laatste stierf het Frankforter huis uit ; de zaak
werd geliquideerd en een deel ervan overgenomen door het Frankforter filiaal van het Diskonto-Gesellsch. te Berlijn.
— 5) Jakob (James)
J
von R.,
R.geb. 15 Mei 1792,
^gest. 15 Nov. 1868,
werd in 1812 chef van het huis to Parijs
J
Gebr. von R.").
Roti. Zie Rotti.
Rotolo (mrv. rotoli). Zie Cantaro.
Rotomahana,
vroeger
een meer op
g
P het N. ^
eil. van Nw.-Zeeland, te genw. een geweldige
moddergeiser.
Rocky Mountains.
Rotsgebergte. Zie Rock
Rotterdam, gem. in de prov. Z.-Holland, naar
grootte de tweede stad en de eerste handelsstad
des rijks,
wij
J^ aan de Nieuwe Maas en aan een wijd
sooren tramwe net
P
g • met de voorm.
gem. Delfshaven Kralingen, Charlois en Hoek
van Holland 480 240 inw. ; door den Nieuwen
Waterweg
b (z. a.) met de Noordzee, door den
Rijn met Duitschland verbonden; door de Willemsbrug (850 M. lang)
b met het Noorder-eil. in
de Maas, dat weer door de Koningsbrug
g ^ verbonden is met Feijenoord
(de stadswijk
stadswijk aan de
J
overzijde van de Maas). Groote of St. Laurenskerk Goth. gebouwd van 1412-1620, met grafmonumenten van vele Ned. zeehelden),Beurs
(1724),Witte Huishoo ste
huis
gparticuliere
P
M., 10 ver van het vasteland van Euro P>
a 40 M.
diepingen);zeevaartschool; museum-Bomans
museum-Boyman
voor
(schilderijenverzameling),
museum landan
en volkenkunde, maritiem museum Prins Hendrik", dierg aarde (1857, een der oudste van
Europa, met
zo5lo isch en ethnogr.
a museum);f
g
standbeelden van den hiereboren
Erasmus
g
(Hendrik de Keyzer, 1621), van Gijsbert Karel
van Ho9 endor
(1870),
p 1 876> van Pie t Hein 1870
van Tollens(1861) en van Van 't Hoff(1915);
z. el
Rijn- en
P laats voor den handel van het Rijnebied bevorderd door den aanlegg van
Maasgebied,

yI—POUSSEAti.
3?OTTERDAr
den Nieuwen Waterwei
Waterweg (1871) en van reusachti e havenwerken: Konin bgshaven, Binnenhaven, En trePuthaven, Ri'nhaven
(30 H.A. Maas- I
J
haven (58 HA.),Waalhaven (120 H.A. ; in
Juli 1915 werd een voorstel van B. en W. door
den Read aangenomen om een nieuwe reusachtige
g haven aan te leggen
b i7 tusschen de Maashaven en Pernis tergroott
terrootte van 150 H.A. Hoede scheePvaartbewe bq^ins van R. voor den
en
oorlog
legon
te overveu
Pbegon
g die van Antwerpen
gelen en die
van Hamburg
Hamburg te evenaren moge
e
g
blijken
uit het volgende
staatje:
staatje
J
g
Hamburg Antwerpen
P
ton
ton
schepen
scheen
P
P
7056 12 022 101
14 185 000
1913
18 073
1912
13 568 000
6973 11697 353
17 774
+ 299
83 ^ 324 748
Verschil T
617 000
N. Waterweg
ton
scheen
P
1913
11 443
13 915 543
1912
11 473
13 473 605
Verschil
126
441 938
De oorlog
g heeft de Rotterd. scheepvaart
P
geweldig
b J blijk
weldi benadeeld,gelijk
blijkt uit de vol gende
J fers :
De inklaringen
te R. waren
g
zonder de visschersvloot)
in 1911 9425 schepen, metend 51 154 402 M3.
55 744 644
„ 1912 10052
59 133 036
„ 1913 10113
„ 1914 7244
43 265 899
7?
19 293 867 11
7} 1915 3584
R. is een hoofdstaPP
el 1. voor koffie,
7 traan,Pestroleum
scheeps7 olie en tabak schee
7 ruwe suiker,
7 machine-, meubel-,7 margarine-,
^
7 enz.
enz
chocolade- tabaks- en sigarenfabrieken,
chocolade-,
^
R. werd in 1340 tot stad verheven7 in 1572
door de Watergeuzen
veroverd,7 nam sindsdien
g
zeer in bloei toe, vooral na den val van Antweren
1585); van 1576-86 was Johan van
P
Oldenbarnevelt ernsionaris
pensionaris; van 1635-56
was de stad de stapelplaats voor Eng.
g lakens,
later het middelpunt
van den tabakshandel; in
P
de 19e eeuw werd veeledaan
voor het tot
g
en
stand brengen
van goede
goede verbindingswegen
^ a
g
havenwerken: Voornsche Kanaal1830 Nieuwe
7
Waterweg
g 18717 Binnen- en Entre óthaven
P
1890 Ri nhaven
(1893),
(1874-79),7
.l
kaashaven(1905)aalhaven
1907 • in 1886
)7
1895 Kralin gen en Charwerd Delfshaven 7Kralingen
lois7 en 1 Jan. 1914 Hoek-van-Holland (te voren
deel van deem.
g 's Gravenzande) met R. vereenig d. In 1913 werd te R. opgericht
de eerste
Pg
Ned. Handelshop geschool. In 1915 werd den
bouw aangevangen van een nieuw stadhuis volvan Pprof. H. J. Evers.
P
^Bens de plannen
Rotterdamsche Waterwe9 . Zie Nieuwe Water'weg.
in het reg.-distr.
Diisse Rotthausen, gem.
b
^
dorf7 in het W. van Pruisen, s26 000 inw.;
steenkolenmijnen.
J
Rotti, Rote of Ilot'i, een der Ned. K1. Soenda77

77

7)

7,

77

77

77

77
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eil. ten Z.W. van Timor, behoorend tot de res.
Timor, 1691, met bijbehoorende eil. 1822 K.M2.
55 228 inw. w.o. 19 Europ.
P en 88 Chineezen.
Rottum of Rottummeroog,
9, 0.ste der Nederl.
Waddeneil. 4 K.M2. alleen bewoond door den
strandvoogd
met zijnJ gezin;
in de laatste halve
l;
eeuw sterk inrootte
afgenomen;
het strand, in
g
b
1861 nog
^ 50 M. breed, is
g 340 en in 1886 nog
thanseheel
weggeslagen.
weggeslagen
g
(Fr. Rouen,
, het
Rotomagus),
Rom. Rotoma us
hoofdst. van het voorm. Normandië, thans van
het dep.
P Seine-Inférieure, in het N.W. van
Frankrijk,
Frankrijk aan de Seine, 125 000 inw. ;> kathedraal Notre-Dame (16e eeuw, 2 torens, 156 M.
hooge
ijzeren PY ramide
, grave
graven van Normand.
g ijzeren
abdijkerk
St.-Queu (1318-39),^ P a J
leis van Jjustitie (15e-16e eeuw),, museum en
bibliotheek, monumenten voor Jeanne d'Arc
Corneille, Nap oleon I en Boieldieu; theol. faculten academie van wetenscha
PPen schildersacademie • 160 katoen- en linnenspinnerijen
Rouenneries , laken- en machinefabr. 7 schee
scheepss; haven. — 30 Mei 1431 werd hier Jeanne
d'Arc(z. a.) verbrand.
Roubaix,
^ s tad in het dep.
P Nord, in het N.
van Frankrijk,
123 000
J7 ten N.O. van Rijssel,
J
inw. ; school voor kunstnijverheid,
P
J
^ middelpunt
der textielindustrie van N.-Frankrijk(zijden-,
wollen-, katoenen- en linnenstoffen).
Rouen, Fr. naam voor Rouaan(z. a.).
Rouge et noir Fr. rood en zwart"),hazardsPe1^ met kaarten gespeeld,
waarbij door
g A^ ^ waarbij
tege
een onbeperkt
aantal pointeurs te
gen den
PeP
7welke
P
^ Peeld wordt opPeen speeltafel,
in een rood en een zwart veld is verdeeld.
Roug emont. Zie Donon.
Rouget
9 de Lise. Zie sla;°seillaise.

Roulers. Zie Roeselaere.

bestaande uit een draaiRoulette,^ hazardspel,
P
bare schijf
vakken,
7 in een
g
J met genummerde
waarvan een in omloop
ko
kogeltje
geltje valt
P gebracht
g
en daardoor telkens winst of verlies der teen
g
aangeeft
den bankhouder spelende
pointeurs
aangeeft.
P
Po
voordeelen voor den eerste zijn
bij
Pe
.l dit spel
J
veel grooter
grooter dan die voor despelers.
Pe
spotRound Heads ^ Eng.7 „Rondkoppen"), s
naam voor de Puriteinen (de tegenstanders van
koning Karel I in den Eng. Burgeroorlog van
1642-49) we agens hun kortgekniPt haar.
geb. te
Rousseau,^ Jean Ba, 7Miste, Fr. dichter,7g
APr. 1690 te Parijs,
J7 in 1712 om zijn
J nbeleediFrankrijkverbannen,^^
Best. 17
g ende satiren uit Frankrijk
Mrt. 1741 te Genette bijJ Brussel; vooral als
dichter van oden van beteekenis.
Rousseau,^ Jean Jacques,
q
^ een der invloedrijkste
J
Fr. schrijvers, geb. 28 Juni 1712 te Genève;
werd opgeleid
voor ^graveur; was
later achterw
Pg
eenvol
^ ns lakei,
7 muziekonderwijzer,
J 7 klerk bi'J
de belastingen,
particulier seg 7 huisonderwijzer,
7P
J
cretaris7 tooneeldichter en componist; leefde
van 1756-58 in een klein huisje (Eremitage)
^)
van het kasteel van Louise de la Live d'Rpiva Jy
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zij in 311 door Cassander z. a.) verb" St.-Denis, later te Montmorency;
Y^ vluchtte, wien zij
moord werd.
wegens
zij
zijn veel be^
r^
`
graafsch.
raa
in Z. ook 1 eviotdale ^ g
Roxburgh,
roken en veel bestre^
^^
Schotland
langs
de
grens tusschen Engeland
den opvoedkundigen
P
.^
en Schotland, 1723 K.M 2 . 47 000 inw. ; hoofdst.
roman Emile"
Jedbur
Hawick.
(1762) veroordeeld,
g h^ voorn. laats
P
naar Motiers-Travers
Roxolanen Roxalanen in de Oudheid een
Sarmatische volksstam, tusschen den Don en
Neuchatel later naar
den DnJP
e r.
Engeland; est. 2 Juli
Mohan. Zie Brahmo8omads'.
Roy,
1778 te Ermenonville;
Y ^9
Royaards,
verwekte door zijn ro^ Willem Cornelis, Ned. tooneelsPeiex
Y
geb. 21 Jan. 1867
man La nouvelle Héte Amsterdam ; van
loïse"1759 g
groot o P 1882-86 adelborst te
zien oefende door zijn
J
Willemsoord • ging
Contrat social" (1762)
daarna naar het tooeen machtigen
^ blijvenJ
neel over; maakte
den invloed uit op
A de
Rousseau l;groeten naam a's dewijsbegeerte van het Jean Jacques
q
tegenw.
clamator;
recht en de staathuishoudkunde ; schreef verder de autobiog rafie leider van een eigen
tooneelgezelschap,
^^Le devin du
P,
» Confessions" 1770 de opera
Pe
dat inz. met enkele
village" (1752) e.a. werken.
van Vondels drama's
Rousselaere,
a Zie Roeselaere.
rov.
prov.in het Z. van Frank- veel bij
Roussillon,
J val oogstte
te
enw.
dep.dePyrénées-Orientales,
. P rénées-Orientales vroe- en uitmunt door de
tegenw.
r^ijk,
verzorgingder
raven ; kwam in 1172 aan goede
g
g er onder eigen
g g
1163. W. C. Ruyaards.
Aragon,
Frankrijk veroverd,f dat opvoeringen.
^ ^ in 1642 door Frankrijk
(Fr.,
het na 1659 voord
rijk aan
Royalisten
^aan zich hield; ^J
Y
„Koningsgezinden"), in Frankrijk
zoete wijnen
hoofdst. Perpignan.
J sedert 1789
J
^.
de aanhan
aanhanger
ers van het Huis Bourbon, tegenover
Roux, stad in de Belg.gprov.
g
P Henegouwen,
Republikeinen
en Bona Partisten; sedert 1830
ten N.W. van Charleroi, 10 198 inw.
P
onderscheiden in Legitimisten (z.a.) en Orl éRouxville,
P
^Pplaats in het Z.O. der Z.-Afr. prov.
Oranje-Vrijstaat
ten N. van Aliwal North in anisten (z.a.).
J
J
Royal
derov.
p Zie Leamington.
Y Leamin
^ ton Spa.
A
P KaapPde Goede Hoop.
Ro ton stad in het graafsch. Lancaster, in
Roveredo Rovereto stad in Z.-Tirol, aan
de Leno, nabij
g in de Etsch, het N.W. van Engeland ten N.O. van ManJ de uitmonding
000 inw. • katoennijverheid.
zijde-industri chester >katoennijverheid.
ten Z. van Triënt, >12 000 inw. • zijde-industrie
e
der prov.
Z.-Holland,^ in ^ge-handel; 3 en 4 Set.P 1796 leden de OostenRozenburg,
P
9^
Scheur,> de
sloten door den N. Waterweg,
rijkers
onder Wurmser hier de nederlaag
g>
^ tegen
g
J
Botlek, de Nieuwe Maas en de Brielsche Maas;
de Franschen onder Masséna.
t het
gem.
R. 2364 inw., omvat
e dorpp Blanken R o v Ig n o, Trevigno, stad in het Oostenr.kroon9
eenig verstrooide huizen.
land Istrië aan de Adriat. Zee, ten N.W. van bun
g en eenige
Pala 12 000 inw. ; dom, zoölogisch station.
:ggem. in Gelderland ten N.U. van
Rovigo, hoofdst. derprov. R.(1774 K.M2., Arnhem, aan den Veluwezoom, 385 inw.
Rozenhout. Zie Cordia.
258 000 inw. ; Venetië),in het N.O. van Italië,
Rozenkransebedenreeks
van ,Onze
Vaders"
aan het kan. Adigetto,
g
^.
n ten N.O. van Ferrara,
Ge roeten"
ter 'eere van Maria, waar12 000 inw. ; Palazzo comunale, academie voor en Wees
»
g
in g evoerd
schijnlijk
schijnlijk door den R. Dominicus ingevoer
wetenschap
. p en kunst.
waarbij
Rovigo,0 hertog
R0v1
^ n van beJ onder het overwe
g van. Zie Savary.
gebeurtenissen
(de 5 blijde,
Stafford P galde godsd.
Rowley
J^ 5
^
g
g
9 ^ stad in het raafsch.
Y Reis
geheimen
of mysteriën)
in het midden van Engeland
Y
g
g
g
1 even ten W. van droeve en 5lorievolle
15 maal het Onze
Vader" gebeden
wordt ieder
Birmingham,
3 7 000 inw. ; ijzersmelterijen.
»
g
g
^
in het gouvern.
Wolhynië,
Rowno,^ vestingstad
a Onze Vader" gevolgd door 10 maal het Wees
3
g
g
zij den Vaen het sluitgebed
Eere zij
in het W. van Rusland, ten N.O. van Lemberg Gegroet"
g
g
(Galicië),35 000 inw. ; in den laatsten tijd
J door der"; eveneens het tot tellen der gebeden dieversterkingen
^ omringd; vormt met Doebno en nende snoer met kralen van tweeërlei grootte,
rootere voor de Onze Vaders", de kleinere
Loezk den vestingdriehoek
tegen
de^^
g
gJ
^ 0.-Hongarije.
g
gedeelt
voor de Wees
Ge roeten".
Het derde gedeelte
Roxalanen. Zie Roxolanen.
»
g
of 5 tientjes)
Roxane, dochter van den Bactrischen stad- (5 geheimen
^ noemt men veelal
g
Eerst omstr. 1480 kan men
houder Oxy artes werd in 327 v. Chr. dege- een Rozenhoedje.
J
gebruikelijken
vorm aanwijzen,
termalin van Alexander den Groote, kreeg
J
g
J
^
g na den tegenw.
gebrui kwam. —
diens dood een zoon, Alexander .oer ?tq, met wijl
J deze omstr. 1600 alg. in gebruik

^
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ROZENKRANS--RUDESHEIDI.
Gebedssnoeren kent ook de Gr.-Kath. Kerk ;)
ook bij
J de Boeddhisten en bijJ de Mohammedazij
nep
J met 99 kralen) zijn
))tesbih"
J
J in
gebruik.
-- Het R.-feest
^ in 1573 door paus
P
S
Gregorius
X111 ter herinnering
g aan de over9
winningver
de Turken bijJ Lepanto
(7 Oct.
P
g
1571 voor den eersten Zondag
g in Oct. ingesteld) werd door Clemens XI in 1716 tot een
alg.
g
g feest der Kath. Kerk gemaakt.
van het, de leden
Rozenkruis Aanhangers
9
vaneheime
theosophische
genootschappen
PPe der
P
g
g
17e en 18e eeuw,) naar men voorgaf
g het
g tegen
einde der 14 eeeuw door een zekeren Rozenr. slechts een fictie van
kruis gesticht; oors
oorspr
Joh. Val. Andreae,
Protest.od
g eleerde
g
in 1622 in Den Haagg
veroorzaakte . zijn geschrift
g
de stichting
g van de ook in Duitschland tot
Venetië verbreide en tot het einde der 18e eeuw
bestaande Orde van het Gouden R. wier leden
zich bezighielden
met theosophische,
natuurweP
g
In
tenscha PP e like
P
J en , alchimistische proeven.
Duitschland was deze orde tijdelijk
een onder)
deel van de Vrijmetselarij.
J
J
Rozenolie, Eng. Attar een aetherische olie
verkregen
door destillatie met water van de
g
bloembladeren van eenige
g rozensoorten,) inz. van
de Rosa damasten, en de Rosa centi f olia(3000
K.G. rozenbladereneven
1 K.G. olie) • verg
vaardi
in inz. aan de Z.-helling
g van den Balgg
Frankrij en
kan) in Perzië en tegenw.
ook in Frankrijk
^
• e)• wordt zeer vaak vervalscht)g
bezig d in de parfumerieën
en de geneeskunde
g
P
voor rozenwater. Door aYnthese van de bestandoliën wordt in den laatdeelera der natuurlijke
)
natuurlijkezeer gelijkende
sten tijdook op PgJ
kunstmatige
g
g R. verkregen.
Strij van de )Vitte
Rozenoorlo9 . Zie Roos, Strijd
de Roode.
Rozenstok,
^ uitsteeksel of beenpit
P van het
voorhoofdsbeen bij
J
P zich elk jaar
J herten,) waarop
het nieuweewei
(z. a.) ontwikkelt.
g
Rsjew, stad in het gouvern. Twer, in het W.
van Rusland,
) aan de Wolga,
g) ten N.W. van
Moskou
) 21000 inw.
Rubber. Zie Caoutchouc.
Ruben, de oudste zoon van den
aartsvader Jakob
en Lea, de stamvader van den
Israël. stam R.,
welke ten 0. van
den Jordaan
woonde.
Rubens, Petrus
Paulus, derootg
ste Vl. schilder
der lie eeuw,
geb. 28 Juni
1577 te Siegen
g
bij
^ Keulen; na
1164. Rubens.
een 8-jarig
8-'ar' ver-
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blijf in Italië,) inz. bij
J den hertog
^ van Mantuut
vanaf 1608 te Antwerpen
P werkzaam,) vanaf 1622
voor Maria de Medici te Parijs
J^ later voor
Karel I van Engeland; door dezen ook met
diplomatieke
zendingen
(o.a. naar Spanje)
P
g
P J ebelast • g est. 30 Mei 1640 te Antwerpen.
R. was
Pe
inz. historie• van zijn tale ortretschilder;enJ
rijkestukken (meer dan 1200) werden er vele
P zijner
leerlinge
met behulp
zijner leerlin
gen (Anthonie van
schildezijngodsd.
g
1 e.a.) afgewerkt; van zijn
zijn de voorn.: „Afnemingg van het kruis"
riJ en zijn
(1612),) ))
ongeloov'
J
P
^ e Thomas" (triptiek,
1615),)))
„Jongste
Gericht" 1618 ))) Abraham ver^
t Hakar", De
)) wonderbare Vischvangst"
g st
J
(1619),Kroning van Maria"(1621),,Christus
aan het Kruis")Kindermoord
„Kindermoord van Bethlehem";
van zijn
J myth.
Y stukken noemen wij
J : Meleager
en Atalante", Perseus
bevrijdt Andromeda";J
J
verder
Boerendans"
) )f Vlaamsche Kermis",J
Leeuwenjacht" enz.
van het Reuzengeb
Reuzeneb. in
Rubezahl de berggeest
gg
Silezië, een nuf eens kwellend,) dan weer vriendelik
kabouteracht'
^ wezen.
P
J en behulpzaam
Rubico (Rubicon) ,ggrensriv. tusschen Italië en
Gallia Cisalpina,
overschrijde waarvan
P ^ met het overschrijden
(z.a.) in 49 v. Chr. den Burgeroorlog
•
;^
g
opende
)) Alea Jjacta eet ": ))De teerling
g is
P
g ewor P en" .
pianist en compocomoRubinstein,
s
> Anton, Russ. P
geb. 28 Nov. 1829 te Wichwatinetz bijJ
• ) g
zij
Dubossary
Clierson) maakte vanaf zijn
r3' (gouv.
g
jaar concertreizen door Europa
P en Amerg ent van het door hem
dirigen
rika7 werd in 1859 diri
gestichte Russ. Muziekgezelschap
P en leider van
^
het Conservatorium te St. Petersbur g, bB est. 20
Nov. 1894 te Peterhof • schreef opera's,
Pe 1 oratoria,J
sYP
m honieën) ouvertures,, liederen enz.
Ruckert
Jggeb. 16 Mei
> Friedrich, D. dichter,
ging in 1816 naar Stutt1788 te Schweinfurt,g^
gartJ in 1818 naar Rome woonde daarna te
l in de Oostersche
in 1 826 hoc
hoog1.
Coburg,
g^
te Erlangen,
ge ) in 1841 te Berlijn,
J trok zich in
Coburgg terug
1849 in zijn
^;
J villa te Neuses bijJCobur
Y
ald.est.
^ voortreffelijklyrisch
g 31 Jan. 1866 ; voortreffelijk
en didactisch
des Brahdic dichter (inz. Weisheit
„
groote
manen" 1836-39),) uitmuntend door grooten
buitengewone
zeggensgedachten en buitengewone
vang
^b
J
kracht) onovertroffen meester in de vertaalkunst
en in het navolgen van vreemde, inz. van
Oostersche dichtvormen, minder gelukkig als
dramatisch dichter. Zijn
verg
f eerste gedichten
schenen in 1814 onder hetseudoniem
FreiP

mund Raimar (Reimar).

Rucp hen en Sprundel,
gem. in N.-Brabant,
)g
p

nabij
J Roosendaal, 5448 inw.

W.Ruddervoorde, stad in de Belg.
P
g prov.
ten N.O. van
Vlaanderen
) ten Z. van Brugge,
gg

Thourout
) 5449 inw.

Rudesheim stad in het reg.-distr. Wiesbaden,
in het W. van Pruisen, op
P den r. oever van
den Rij,
tegenover
Bi^
en 4600 inwoners;
JJ
^
wijnbouw en -handel Rudesheig J
belanrijke
belangrijke
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mer) • tandradbaan naar het Niederwald z.a.).
Rudk1 iibin
9
g . Zie op
P Langeland.
Rudolf I,^ van Habsburg,
g 1273 —
9, D. koning
91 erg
geb. 1 Mei 1218,^ zoon van Albrecht I V ,
g raaf van Habsburg
graaf
landgraa
graaf van den
bg en land
; 29 Sept. 1273 te Frankfort
tot D. koning
g
gekozen,
24 Oct. te Aken gekroond; bracht in
g
1276 Hendrik van Beieren en Ottokar 11 van
versloeg den laatste
Bohemen tot onderwerping,
onderwerin g versloeg
Aug.. 1278 opP het Marchfeld en beleende
26 Aug
27 Dec. 1282 met diens landen Oostenrijk
J Stiermarken en Krain zijn
zij zonen Albrecht I en R.;
daarna orde in de verwarde toestanden
van zijn
est. 15 Juli 1291 te Gernersheim.
J rijk;
J ^g
Rudolf II, D. keizer 1576-1612 geb. 18
Juli 1552, zoon van keizer Mauinii?iaan II, in
1572 koning
g van Hongarije,
n J in 1575 van Bohemen en Roolmsch koning,
Oct.
1576 keizer;
>
^wijdde
wijdd zich
was niet doortastend van optreden,
P
aschemie en sterrenkunde en liet den Jezuïeten de vrije
vrij hand ; moest 29 Juni 1608 aan
Oostenrij en
^ Oostenrijk
J broeder Matthias Moravië,
arre
g
J^11 A r.P1661 ook Bohemen, Silezië
en de Lausitz afstaan en aan de Boheemsche
Protestanten 11 Juli 1609 den Majesteitsbrief"
» J
(z. a.) verleenen^^
• est. 20 Jan. 1612 te Praag.
g
Rudolf koningen van Bourgondië. Zie Bourgondië.
van OosRudolf,
^ aartshertog
g en kroonprins
P
tenri'k
g 1858, zoon van keizer
J ^ g eb. 21 Aug.
Frans Jozef; 10 Mei 1881ehuwd
met Stephanie
Stephani
g
Bel ië bgeb. 21 Mei 1864 ;7 werd in 1888
inspecteur-gen. der infanterie • stierf 30 Jan.
zijn slot Mayerling
1889 op
Pzijn
Y
gbijJ Weenen een
gewelddadigen
dood (zelfmoord?); was eenJ ve
i'g
^
rigatuuronderzoeker;
schreef o. m.: Fiinf
»
g
zehn Tae auf der Donau", Eine Orientreise"
(1884).
Rudolfinische tabellen, de tot berekening van
den loo
P der sterren door Tycho Brahe begonnen, naar keizer Rudolf II genoemde tabellen; door Kepler
voltooid,
zij in
p
^ verschenen zij
het Latijn
J het eerst in 1627.
Rudolfineer(Basso Narok ,donker water"),
meer in het N. van Britsch-O.-Afrika 275 K.M.
lang,
60 K.M. breed.
g^
Rudolstadt,
a hoofd- en residentiestad van het
vorstendom Schwarzburg -R., opP den 1. oever der
Saaie> ten Z. van Weimar 13
> 000 inw. •a slot
Heidecksbur bg (residentie) en slot Ludwi bgsburgb
natuurk. museum).
Rufinus, een Galliër uit Elusa in Aquitanië,
veldheer en staatsman onder Theodosius den
Groote, werd onder Arcadius als diens minister
of voogd
voogd de eigenlijke
eigenlijk
bestuurder van het 0.J
Rom. rijk
J ^ ; in 395 door den Goth Gaines ver
moord.
zijn
us.
Rufus
a Curtius. Zie Curtius Rufus.
Warwick in het
Rub
9 by s tad in het graafsch.
g
Z. van Engeland, aan de Upper
PP Avon, ten
Z.W. van Leicester, 22 000 jaw.; sterrenwacht,
beroemde Lat. school (in 1567esticht
. — Ook
g

een, in 't bijzonder
in Amerika gespeelde
ruwe
gP
J
vorm van het voetbalspel,
waarbij de bal met
P. ^ waarbij
de handen gevangen
en gedragen
ma g worden.
g
g ^ mag
^
R u9
e ,g
ngrootste D. eil. in de Oostzee door
de Bodden en de Strelasund van het vasteland
gescheiden, met de er voor liggende eil. 968
K.M2 . 48 000 inw.; vele inhammen, door de
diep
zee gevormd;
in het midden
P indringende
g
g
bergachtig,in het W. vlak en vruchtbaar
oor
de Germahoofdst. Bergen.
— R.,
R. oorspr.
P r door
g
nep (zie Ru iërs later door de Slaven bewoond, was een zelfst. vorstendom, kwam in
1168 onder Deensche souvereiniteit, werd in
1325 met Pommeren vereeng^
d kwam in 1648
aan Zweden en behoort sinds 1815 tot Pruisen.
Zie Rugiërs.
Rugen.
g
9
Ruggemerg
Ru
99
g
9 (Medulla sp inalis , dat gedeelte
van het centrale zenuwstelsel, dat zich in het
been ge kanaal der wervelkolom voortzet; het
hangt door het verlengde merg samen met
de hersenen en reikt tot den eersten lendenwervel; talrijkezenuwstrengen
^ komen er
samen: Het R. vormt een 8-10 m.M. breede
streng,
de lengte
^ in 2 symmetrische
g^
Y
helftenedeeld
^welke door een smalle streepP
verbonden zijn,
J^ wa4arin het centraalkanaal ligt.
0 Pde doorsnede vertoont zich bijJ elke helft
aan den buitenrand een witte en binnenin
een grijze zelf stand' eidi ; de laatste verdeelt
de witte massa in 3 stren
9 en van zenuwvezels : de beide voorste en zijstrengen
g voor
J
de overbrenging
g g van de bewegings-,
^ a ^ de beide
achterste voor de overbrengi^ van de hewegP prikkels tusschen de hersenen en de
gings
R.-zenuwen. Evenals de hersenen is het R.
door 3 vliezen omg even { het weeke, het
in da
spinneweben het harde R.-vlies),
^
P
tusschenruimten bevindt zich de weeke R.massa. Van elk der 31 openingen tusschen
de wervels,
gaat van het R. aan weerszijden'
^ g
J
eenaar zenuwen uit ((de R.-zenuwen), met,
eenpaa
s- en achterste (gevoels-)
g
gi ^
wortels • in de laatste is telkens een zenuwVerder bevat
kluwen (ganglion) ingeschakeld.
^
het R. automatisch werkende zenuwcentra
(reflex-centra) voor de werking
g van het hart,.
van de ademhaling
g enz.
steeds
Ru
9 (Tabes dorsualis
99 emer
9 sterin
verder voortgaande
ontaarding van de achterste•
a
zenuwwortels; leidt tot vermindering
g van het
gevoel
en de spierkracht
a der
^
P ierkracht (verdooving
beenen,
gang, knellend gevoel
om
slingerende
^ slingerende
g
g h^
het lijf)
voortgaand
J en tot steeds verder voortgaande
verlammingde ziekte heeft steeds een chroverloo
P • bedkuren en electriciteit verminderen de ongemakken.
g
Ru99emer9 sziekten
8
^ z iekten van het ruggemerg
ga
zelf en van zijn vliezen. De ruy9
emer ,^vliesontsteking (meningitis spinalis) ontstaat na
ontstekinge der wervels en
beleedi
g in
g en en ontstekingen
gevolg
van algemeene
ziekten (tuberculose,
b
g
sv
als nekkramp
P
^P hilis of treedt epidemisch
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op. — De waterzucht van het ruggemerg
verloop
aangeboren of in het verloop
hydrorrhachis^ aangeboren
ontstekinen
g
ontstaande, leidt
van chronische ontstekingen
tot verdwijning
g van het ruggemerg en tot
J
verlammingen.
Van de ziekten van het rugge^^
g
mergelf
komen het meest voor de r u ^^e
g
die meestal tot
merg sontstekin(myelitis),
g
sclerose
met vernietiging
verhardingg
g a van
talrijkezenuwvaten leidt en de ruggemer.9' sin gen van het ruggemerg
teringg (z. a. ;^ beleed'^
g
ga
ten gevolge.
hebben noodlottige
noodlottige verlammingen
g
g
g
ers, Ru en Rugii, 0.-Germ. volk, op
Ruig
het eil. Ru en
g en aan de monden van den Oder,
ten tijde
van Atilla aan den middelloop
P van
J
OostenriJ^
k door
den Donau en in hetteenw
ga
oP in de
Odoaeer in 487 verdreven
Herulers en Longobarden.
g
Ruhmkorff, Heinrich Daniel, werktuigkundie
g 15 Jan. 1803 in Hannover, vanaf
g ^geb.
gest. 19 Dec.
1825 te Parijs
Parijs gevestigd
g
g en ald. gest
was de uitvinder van thermo-electr.
apparaten
en van den naar hemgenoemden,
g
PP
vonkeninductor zie : Inductie-machine.).
r. zijriv.
van den Rijn,ontspr.
Ruhr,
P oop
^
J
hetlateau
van Winterberg,
het
gs doorsnijdt
J
P
kolenbekken
en mondt bi'
Rijnsch-Westfaalsche
J
J
Ruhrort in den Rijn
g,
J uit;^ 235 K.M. lang,
stroom ebied 75 K. M. bevaar4700 K. M. 2g
baar (tot Witten).
Ruhrbekken. Zie Rij n rovincie.
str.
reg.-di
stad in het reg.-distr.
Ruhrort,
Düsseldorf, in het W. van Pruisen, aan de
van de Ruhr in den Rijn;
mondinga
J 1 .Oct.
vereenigd
1905 met Duisburgg vereenigd.
gem. in Z.-W.-Drente,
^ a. d. Wold-Aa,a
3917 inw.; sameng esteld uit een deel der heerli'J kheid R. en uit het kerspel
Pe Echten-Pesse-eneenigge
Ansen; • omvat de dorpen
R. en Pesse en eeni
P
enehuchten;
belangr.
^
g veemarkten.
g
gem. in Drente, aan de Wold-Aa,
Ruinerwold
,g
ten N.O. van MePPel 2716 inw.;> aan den
spoorweg
g Groningen—Zwolle; bestaat uit het.
P
dorp
P R. een deel van Weerwille en de buurten Broekhuizen en Tweeloo.
Ruisdael, Jacob van, de Oude, Ned. landscha schilder en,
etser, geb. in 1628 te Haarlem,
gld.est.
g in 1682, in het armhuis; schilderde
inz. landschappen
uit de omgeving
zijngeg vanzijn
^
PP
boorteP laats^ rivier- en boschgezichten.
-- Zijn
J
g
est. in 1670 te Haaroom Salomon van R.,gest
eveneens landschapschilder.
P's
Heersch Brittannië" beRule Britannia
inwoorden van het Eng. volkslied uit het zanggg
spel
Alfred" (1740 v. James T Jwmson 1700-48
P »
Arne(1713 - 78).
muziek v. Thomas Augustine
g
Rum,
g
g en distillatie van
^ een door gisting
melasse van suikerriet verkregen, met caramel
roodgekleurde alcoholhoudende drank; de
beste R. wordt opP Jamaica bereid; ook kunstFa^ on-R. u it met gebrande
matigverkregen
g
g
g
toevoeging
ging van
suikerekleurde
spiritus,
P
^ met toevoe
g
R.-aether.
11

. prov. West-VlaanRumbeke,^ stad in de Belg.
gP
deren ten Z.O. van Roeselaere, 6542 inw.
tad in Bohemen,
aan de Saks.
Rumburg,
9
>
grens,
ten 0. v an Saksisch Zwitserland;>
g
11000 inw.
graaf v am
Rumford, Benjamin Thompson,
matuurkundi
g e en hilantroo
P
P, g eb. 26 Mrt.
(1753 te Woburn Maisschusetts woonde van
1784-99 te München, waar hij
J door zijn
J
inrichtingen
voor algemeen welzijn,
g
J^ inz. door
de uitvinding
p (uit beeng der Rumf ordsche soep
deren,. bloed en andere voedzame,goedkoop
stoffen bereid) bekend werd
gest. 22 Aug.
rg
b
1814 te Auteuil bij
J Parijs.
J
Ruminantia. Zie Herkauwende dieren.
of Rump^
h George
Rumphius
g Everhard,^ bgeb.
p
in 1628 te Hanau, nam in 1652 dienst bijJ
de 0.-Ind. Comp.
P en werd opPAmbon ge plaatst,
laatst waar hijJ in 1672 tot koopman
was
P
opgeklommen
en tot aan zijn dood (15 Juni
PgJ
1702) in dienst der ComP . bleef, niettegenstaande hij
was. HijJ
J in 1670 blind geworden
g
is beroemdeworden
door zijn
Ambonsch
g
J
Kruidboek, een systematische
beschrijving
beschrijving en
Y
afbeelding
P het eil. groeide.
g
^ van alles wat op
Het is eerst in 1741-50 in 6 dln. in druk
verschenen.
Chester, in
, stad in het raafsch.
Runcorn
g
het W. van Engeland,
g
^ ten Z.O. van Liverpool,
aan den Z.-oever der Mersey
Y en aan het
Manchesterkan.; 17000 inw.
de oudste sc rij J^f teekens der GermaRunen,
^
nen waarschiJ,nlï
gevormd uit de hoofdletters
J kg
van den oudsten Rom. keizersti'd.
) Men onderscheidt een ouder, aan alle Germ. stammen

TUT)}:)ç)

}

TOLrINN. HRAiTA. AT . (UL)FFlAR4. (TH)IS . (ST)AIN.,

1165. Inschrift opP een steen van de kathedraal
van Carlisle in Skandin. runen. De beteekenis
van Caris vermoedelijk:Dolfin (een gouv.
g
lisle ten tijde
van Willem II) stelde dit inJ
nagedachtenis
nis aan Ul f har .
schrift
van 24 letters (tot het
g emeen
^ alphabet
P
midden der 7e eeuwebezigd
J g
g
ra en een jonger
in Skandinavië (tot het einde der Middeleeuwen gebruikt
alphabet
van 16 (later tot
g
P
27) letters. De R.R.,
door het opkomende
P
Christendom verdrongen,
in
P
g ^ dienden oorspr.,
staafjes
(R.-staven) ingekrast,
g
g
^ voor odsdienJ
stige doeleinden,
^ als voors
g s- en tooverPe llin
teekens (Goth. runa =-- geheim)enz.; eerst
later werden zijJ als eigenlijke
g
J
J schri fteekens
toegepast R.-inschri f ten, R.-gedenkteckens .
Runsororo. Zie Roewenzori.
van Beieren,
Ruprecht,
^ngeb. 18
P
r kroonprins
p
Mei 1869 te Munchen oudste zoon van koning
, in 1900gehuwd met Marie
Lodewijk
111
^
34

P
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Gabriele, hertogin
est. 24 Oct.
in Bayern
(gest
y
^
t werd in 1906 bevelh. van het le Beierache legerkorps, in 1913 veldmaarsch.> voerde in den Gr. Oorlog
g het bevel over een
D. leergroep
g ^ P in het W.
van de Palts derde zoon van
Ruprecht
p
Vgeb. 27 Dec. 1619 te
keurvorst Frederik ,g
tegen
Praag;
Oorlog
g ^ streed in den Dertigj.
^J Oorlog
g
de keizerlijke
g
gtegen.
g
J^ in den Eng.g burgeroorlog
de Parlementstroepen; commandeerde in 1673
als Eng.
vloot tegen
g admiraal de Eng.-Fr.
g
^ de
Hollanderssl ^
en bij Schooneveld
en KijkJ
J
duin tegen
^ gest
est. 29 Nov. 1682
De Ruyter),
y
g
van Windsor.
•
g
Rurik(Russ. R'urik de stichter van het
Russ. rijk.
Toen in 862 de Slaven van NowJ
g orod en omwonende stammen de Waraegers
zie Noormannen) te hulp
namen R.
Priepen,
P
en zijn
zij broeders Sineus en Truwor deze streken
bezit; na den dood van hen beiden reeerde,
bg
R. alleen in Now^rod en stierf in 879. Zijn
Zijn
stierf o Pden Russ. troon uit in
g
1598.
Rusbroek. Zie Ruysbroek.
Rusellae, een der 12 oude Etruscische bondsgni
steden; ruïnen bijJ de zwavelbronnen van Ba
Bagn
Roselle, ten N.O. van Grossetto.
Northampton,,
Rushden,
g
^ stad in het graafsch.
, 13000 inw.
in Midden-Engeland
g
Ruskin, John, Eng. kunstcriticus en maatsoha
els
PP
J k hervormer
, geb. 8 Febr. 1819 te
Londen; • van 1870-844hoogl
hooi. in de schoone
te Oxford;
Oxford; werd in 1887 krankzinnigg ;
g est. 20 Jan. 1900 ^; liet tal van geschriften
g
na over kunst en over staathuishoudkundige
b
onderwerpen,
gedichten en een autobioedichten
Pe
grap ie.
Rusland (Russ. Rossija) of het Russische
Rijk,
keizerrijk in het 0. van Europa,
^^ keizerrijk
P^ in
N.-Azië en in het N. W. van Centr.-Azië
bestaat uit: het eig
enli'ke
J R., Kaukasië, Polen,
Finland, Siberië en Centr.-Azië (zie de afz.
artikelen) en omvat 22 556 520 K.M2. d.i.
het eheele
1/6
geheelevasteland der aarde, of
2,3
^ maal zooveel als Europa;
P^ hiervan in
Europa
P 5 510 000, in Azië 17046 520 K.M 2.
Derensli'n
g J looptF 49 304 K.M. langs
^ de zee
en 19 941 K.M. over het vasteland. Bruikbare havens zijn
J er slechts aan de Oostzee,
de Zwarte Zee en aan den Gr. Oceaan. De eil.
beslaan een
PPervl. van 238160 K.M2.;
totaalo
verscheidene zijn onbewoonbaar
: Kolgoejew,
b
J
,
Nova-Zembla, de Nw.-Siberische Eil., enz. —
R. bestaat deels uit
Bodems9gesteldheid. Europ.
P
vlakten (Gr. Russ. of 0.-Euro P. laagvlakte),
deels uit heuvelachti
g e streken (o. a. de Alaunische hoogten),welke naar het N. het N.W.,
het Z. en het Z.O. afdalen. Het Oeral-geb.
vormt derens
met Siberië, dat in het W.
g
deel laagland, in het 0. deel bergachtig
^ g is en
in het Z. deel zelfs het karakter van hoosg gebergte
Alen
g g
P aanneemt evenals het Z.O.

van Centr.-Azië en de Kaukasus • in het N.W.
vindt men steppen.
Voorn. riv.: de Wolga,
gr
PP
de Don, de
Dn e r de Weichsel, > de Njemen,
JP>
J
>
de Duna, de Dwing de Petsjora, de Ob, de
Jenessei, de Lena, de Amoer, de Syr-darja,
de Amoe-dar'a;
het
J ^ meren : het Ladoga-,
g
het Onega-,
g^ het Ilmen- en het Peipusmeer;
P
de Kapische
Zee,
P
> het Baikal- en
> het Aral-,
het Balkas'-meer;
J
^ 8 kanaalstelsels in Europ.
P
R. waterwegen
in het algemeen:
80 000 K.M.
9
g
voor vlotten en 89 000 K.M. voor schepen
Pe
bevaarbaar. Het klimaat is een zuiver vastelandsklimaat; de isothermen dalen van het Wi.
naar het 0. 's Zomers is de thermometerstand
overal tot 300 en 's winters tot -300 C.; de
seizoenen duren niet overal even lan bg. De
regenval
(van 4-800 m.M. vermindert naar
g
het Z. en 0. Ten opzichte derpplanten- en
dierenwereld wordt R. verdeeld in: de arctische strekendwer berken
• rendieren, ijsg
beren),de koude streken (Siberische naaldboomera begin
van graanbouw
en van huisg
g
dierenteelt , de gematigde
streken linden ,
á'
a
tarwe,
> ooft; wolven,
> elanden) en de grassteppen
(mais,
PP
> meloenen; kameelera saï
g aantilopen). De bevolking
9 bedraagt 166 108 000
zielen, dat isemidd.
74
^ inw. per
g
P K.M 2.;
naar de nationaliteit verdeeld in eigenlijke
Russen (66 0/0 ),Turko-Tartaren
10 8 0 o Polen
l^
6,3 0/0
l^, Finsche stammen (behalve in Finland)
2,8 0/0
o Lithausche volken 2 5 0I0
l^, Joden 4 0l>
e.a.; naar deodsd:gezindheid
verdeeld in
g
g
Russ.-orth. 69,90/0 , R.-Kath. 8,9 0/0 , Protest.
0 , Mohammed 10 ^8 0l0 . De lattelandsbe4 0/lj
P
volking maakt 86 0/0 uit. Voorn. middelen van
bestaan : landbouw en veeteelt, visscherij
J bereidi ^ van caviaar) en jacht
op
etsdieren
J
PP
het winnen van naphta,
zout,
mijnbouw
P
> gietJ
ijzer,
goud,
enz. ; nijverheid
: wol-,
^ platina,
P
J
g
J
katoen- (Moskou, Lodz metaal-, suiker- en.
tabaksindustrie,
(brandewijn).
Han^ branderijen
J
J
del: jaarmarkten
te Nis'ni
J
JJ-Nowgorod en Irbit.
Belangrijke
in- en uitvoer van grondstoffen
g
^J
en halffabrikaten. Verkeer : spoorwegen in
1912) 74 061 K.M.; telegraaflijnen
(in 1910)
^ J
203 677 K.M. Bestuur : R. is een constitut, monarchie, erfelijk in het Huis Romanow
Holstein-Gottor
p . Aan het hoofd der ministeries staat een min.-pres.
BijJ manifest van
P
19 Aug.
is een Rijks^
^ 1905 (later aangevuld)
J
doema (zie Doema;
> 516 leden, bij
J besluit van
16 Juni 1907 beperkt
tot 442 leden) in geP
steldr wier leden indirect worden gekozen.
g
De Rijksraad
jksraad werdb
tot een Hoog
Hoogerhuis
s uite
J
g
breid. Tot 1905 was R. (zonder Finland) een
volkomen absolute monarchie; de keizer was
tevens hoofd der Russ. Kerk. Centrale regeer
rin^slichamen zij
zijn verder : de Senaat, tevens
van cassatie, en de Heilige
R.
gSnode.
Y
wordt verdeeld in 93ouvern.
en gebieden,
g
g
onderverdeeld in districten; 34ouvern.
van
g
het eigenlijk
ei enli'ke
R. bezitten een locale verJ

RUSLAND.
tegenwoord'
^ ing
b (zie Zemstwo . De hoofdsteden
Jzijn
zijn:
St. Petersburg
g (residentie) en Moskou
J
(kroningsstad). Het staatsbudget bedroeg
bedroegin,
en ,ui aaf : 3 002 mill.
1912 in ontvangst
g
roebel • de staatsschuld bedroeg
g vóór den oorlog
8 941 mill. roebel. Wae en : een zwarte dubbelkoppige adelaar. De
sterkte van het Russ.
bedroeg
leger
g in vre9
vermoedelijk
desti'd
J vermoedelijk
000 man; de oorlogsseerkte wordt verschillendeschat
van
g
21 2 millioen tot 13
millioen toe. In 1912
telde de vloot in de
Oostzee 217 vaart. met
1672 kanonnen, in de
1166.
Zwarte Zee 85 vaart.
v. Rusland.
met
e 406 kanonnen,
, in Wapen
p
den Grooten Oceaan
87 vaart. met 364 kanonnen en in de
Kasp.
P Zee 7 vaart. met 38 kanonnen.
zwart, oranje en wit. Oorlo
g Landskleuren
:s
ver wit, door een blauw kruis diagonaal
vla w
ag
vla
des ld. Handelsvlag
9 : w it (bovenaan),, blauw,
rood.
Ridderorden. Zie op
ood R
P dat artikel.
Geschiedenis. In den oertijd werd R. door
een gemengde
bevolking
g bewoond welker N.
^
g ^
bestanddeelen waarschijnlijk Slavische stammen
waren, die in het N. aan Finsche en in het
Z. aan T. volkenrensden.
In een tijd van
g
binnenl. twisten tusschen de Slavische en
Finsche stammen werden de Noorsche Warasgera
zij door
zij
of Russen(d. i. »„roeiers"),
de Finnenenoemd
werden door de Slaven
g
en in 862 namen hun aanter hulp
P geroepen
g P
voerders Rurik (z.a.) en diens broeders, bezit
van de streken rondom Nowgorod. Onder Ruriks
werd Kiew de residentie; .zijn
zoon Igor
J
9
weduwe,
J ^
9^ die voor den minderjarigen
^ Olga,
ging
regeerde,
Swjatoslaw
^ g
^
ng in 955 tot het
g
Christendom over. Diens zoon W ladimir I,
de Groote nam in 988 het Gr.-Kath.eloof
g
aan en heerschte van .den Dn
JPe r tot de
en
Duna. Na hem gmg R. door verdeelingen
^
inwendige twisten zeer achteruit, zoodat het,
sedert 1223 geteisterd door de invallen der
Mongolen,
na een 15-jarigen
verdelgin
g sJ ^
^
g
oorlogen
deel van het khanaat van Kiptsjak
g
PJ
rij der Gouden Horde werd.
z. a.) of het rijk
III W assil 'ewits '(1462-1505) wist R.
te bevan de overheersching
^
g der Mongolen
vriJ den en noemde zich alleenheerscher
van
»
R." W assik' I wanowits '(1505-33) nam den
titel van czaar aan; Iwan I V W assil 'ewitsj
(1533-84),een wreed despoot» de V erschrikP
ke^
li'ke" , die zich echter veel moeite gaf,
g
m zijn
zijn volk te beschaven, richtte de lijfwacht
om
der Strelitzen (z. a.) o P, veroverde in 1552
Kazan, in 1554 Astrakan en maakte een begin
g
met de onderwerping
P g van Siberië. Met Feodor I
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(1584-98) stierf de mannelijke
J lijn van Rurik
uit • hij werd opgevolgd door zijn zwager
^
Boris Godoenow(1598-1605) doch door
twisten over de troonso
P vol
g gin(het optreden
P
van denpseudo-Demetrius) ontstond er algeb
meene anarchie totdat met Michael Feodorowits
der Romanows aan de
7 ' hetgeslacht
g
regeering
re eeri
kwam (1613) en de rust hersteld
werd. Zijn
Zijn zoon Alexej
^ (1645-76) heroverde
Smolensk en Klein-R. en voerde een wetboek
Oelos'eni
J J e in. F eodor 111 Alexejewitsj
^
^ (1676
—82) hief de voorrechten van den adel op.
P
dood verkozen de riks
Na zijn
J
J grooien met
voorbijgaan
van zijn
zwakzinnige
gen broeder
zijn zwakzinni
Jg
V zijn
J halfbroeder Peter tot troonoPvolger,
liet Iwan
p
g ^ doch de ezaritsa Sophia
tegelijk met Peter tot czaar uitroepen.
en
Pe
zichzelf hetntscha
opdragen gedurende
Pg
der beide broeders. ZijJ
de minderjarigheid
J g
werd echter door Peter, in 1689 ten val
gebracht, en daar ook Iwan est. 1696 zich
werd Peter 1 alleenheerscher. Peter 1 >
terugtrok,
g
de Groots 1689-1725f verhief na lan bgdur' en,
strijd tegen Karel XII van Zweden(zie NoordOorlog)
door verovering der Oostzeekust R. tot een zeemo gendheid^ • de slag
g bij
J
Poltawa (8 Juli 1709) bevestigde de heerscha
PP iJ van R. in het N. en na den vrede
van Nystad
(10 Set.
Y
P 1721) noemde Peter
zich keizer
aller Russen". 'Petersg
gemalin
»
en opvolgster Catharina 1(1725-27) stond
onder invloed van Mens
f . Peter II(1727
^ 'iko
—30) begunstigde de Dol9 oroeki''s
(een adell.
^
fam. die haar afstamming
^ tot Rurik opvoerde).
Onder Anna (1730-40),de nicht van Peter
in ongeden Groote, vielen de Dolgoroekij's
9
^
d
Miinnich, Ostermann en Biron,
nade en kregen
g
deunstelin
g van Anna,
^ g rooien invloed. Russ.
g
III
beslisten teng
gunste van Augustus
legers
le g
9
van Saksen over den troon van Polen • en
door den T. Oorlog
g werd bij
J den Vrede van
en het overwicht
Belgrado
Azow verkregen
^
g
van R. op
P het Balkan-schiereil. hersteld. De
minderjarige Iwan VI (1740-41),voor wien
door zijn
zij
de regeering
^ ^ werd waargenomen
g
Anna van Brunswijk-Bevern, werd door
de dochter van Peter den Groote, Elisabeth
(1741-62) verdron
g en. Deze wist na een
oorlog
^
g met Zweden een voordeeligegrensen nam ook
regeling
g
g ^ van dat rijk
J te bedingen
Oorlog
tegen
deel aan den Zevenjarigen
J g
^
g Pruisen.
Elisabeth had in 1742 haar neef Peter 111 van
aa ewezen
Holstein-Gottor
p tot troonopvolger aangewezen
deze werd 6 maanden later door zijn
Catharina 11(1762-96)
eerzuchtige
g
g gemalin
Catharina 11 bevorderde
van den troonestooten.
g
richtte vele.
landbouw, handel en nijverheid,
J
scholen op
g
P en verdeelde R. in 50 ouvernementen • wat het buitenland betrof, streefde
zij
zij naar de vernietiging
J waarg rag van het T. rijk,
toe de inlijving van de Krim in 1783 de
eerste stap was^ ; bij
Y
J den vrede van Jassy
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verkreeg zij
ee van Kars1 dat van Ardahan en dat van Batoenr
en bijJ de ver d(1792) verkreeg
zij Otsjakow
J
uiterlijk voordeelen, welke,
li en van Polen een belangrijke vergrooting behield. Trots deze uiterlijke
no g door de onderwerping
vanrond
ebied;
; in 1795 werd Koerland re1880 nog
ing der Teke^
g
g
annexeerd. Haar ,zoon Paul I(1796-1801) trad Toerkmenen vermeerderd werden
1gelukte het
aanvankelijk toeg
tot de coalitie tegen
Frankrijk, niet,
misstanden op
1 de maatschappelijke
J,
PP J
P te
doch verbond zich in 1800 met de Noordsche heffen,
gewelddadig oP 1 die inz. door het gewelddadig
mogendheden
tot een gewapende
neutraliteit. treden der Nihilisten (z. a.) aan het licht
g
g Pe
samenzwering.
g . Zijn
Zijn zoon kwamen. Alexander II zelf werd 13 Mrt. 1881
HijJ viel door een samenzwerin
g gedood.
(Zij
(Zijn zoon
I (1801-25) verbond zich in 1805 door een bomaanslag
gedood.
met Pruisen tot een oorlo g tegen Napoleon,
Alexander 111 begunstigde het streven der
1
maar helde later meer naar diens zijde over Panslavinisten en de russificeering van de
Finland en Polen; onder
invloed
g bijJ den Vrede van Tilsit 1807 i Oostzee-rov.
en verkree
verkreeg
1
) Oostzee-prov.,
P
Bias
stok terwijl
terwijlhij
hij van Zweden in 1809 van Pob ^'edonoss. eu, werd de Orthodox-Russ.
Bialystok,
j ke wi
j ze begunstigd
Finland en 0.-Bothnië
en van Turkije in Kerk op alle mogeli
mogelijke
wijze
begunstigd. In
1P
inlijvingg van Merw
Bessarabië verkreeg;
hij wederstond in Centr.-Azië leidde,
g1hij
1 na de inlijvin
1812 den aanval van Napoleon,
Na poleon, nam later deel. (1884) het verdere oprukken
tegen
g
P
g Afghanistan.
aan den oorlog
Frankrijk (zie Russisch- tot een treffen bijJ den Koesjk
Frankrijk
1885),
) (30 Mrt. 1885
g tegen
g
Duitsch-Fransche Oorlog)
9 en verkreeg in 1815 waardoor in 1887 de N.W. top
P van den
het koninkrijk
Polen. Nicolaas I(1825-55) Moerghab
aan. R. kwam. In 1891 bezette R.
J
g
onderdrukte een militairen opstand,
een ook het Pamir
Pamirgebied.
ebied. Tegenover de gebeurteP
streng militair absolutisme door en trachtte,
in Bulgarije z. a.) nam R. een afwi'J
de verschillende nationaliteiten te russificeeren zende houding
houdin
g aan, welke door het samendoor een scherp
politie-toezicht en afsluiting trekken van troepen
W.-gren
grens zoo
aan 'de W.P
PP
Oostenrij en
van zijn
rijk van het buitenland. HijJ voerde
gend werd,^ dat Duitschland,^ Oostenrijk
J rijk
g tege
een voors
voorspoedigen
dien oorlog
te gen Perzië (van
zich tot een Driebond vereenigden,
b
1828-29), waarop
Frankrij een verbond sloot, dat
tegen Turkije
Turkije (van 1828-29)
en tegen
P R. met Frankrijk
positie aanmerkelijk
aanmerkelij versterkte, te meer
die hemrouten
invloed opPde Donau-vorsten, J P
g
geldmiddelen ver.Frankrijk
Frankrijk aan R. de geldmiddele
dommen en de heerschappij
PP J in den Kaukasus
verzekerde. Na den opstand
van 1830-31
om leger en vloot uit te breiden en
P
maakte hij
J Polen tot een Prov. 1de revolutie groote spoorwegwerken de Siberische- en de
van 1848af
om de Donau- Transkaspische
spoorwegen)
te voltooien. Deze
g hem aanleiding^
P
P
Oostenrijk te
tegen
gen nauwere aansluiting
vorstendommen te bezetten en Oostenrijk
Frankrij bleef ook
g bij
J Frankrijk
Hongaren
te steunen (1849). Na de be- na Alexanders dood (1 Nov. 1894) standhouden
g
slechting van het Deensch-Holsteinsche-geschil, onder zijn zoon Nicolaas II, die het verbond
door hetrotocol
van Londen 8 Mei 1852 in
Obk zette hijJ
)1 1897 officiëel proclameerde.
P
P
tegen
Turkije dezelfde binnenl.Ppolitiek voort,
begon
hij den Krimoorlog
gen Turkije
g hij
1 inz. in de
^ (z. a.) te
en de W.-Europ.P mo endheden
1 bg edurende beperking
g van het zelfbestuur van Finland.
g
P
blijk van vredeliewelken hij
ggaf Nicolaas II blij
J overleed (2 Mrt. 1855). Al exander I1 Overigens
g
oorlogg vende gezindheid
door de bijeenroeping
bracht dezen ongelukkigen oorlo
P a der Haagg
J
bestrijdin
tot een einde 1door den Sen Vrede van sche Vredes-conferentie z.a.. Bij de
J bestrijding
zich daarna. der onlusten in China (z. a.) in 1900, nam
Parij s (30 Mrt. 1856) en wijdde
aan de verbeteringg der binnenl. toestanden : R. een afz. positie
in,1 daar het weliswaar aan
P
reorgani,
de bevrijding
en aan de bezettingg
bevrijding der gezanten
hief in 1863 de lijfeigenschap
o
^
g
P P1
g
seerde het leer,
hervormingen
g voerde
r
^^ bijJ het van PetsjiliJ medewerkte, doch aan den anderen
rechtswezen en in het bestuur in verbeterde
kant in een afz. veldtocht zich van Mantsjoerije
1
J
.l
belastingen,
gen, meester maakte. Door de machtige
van
het schoolwezen
machtige
P
e positi
1 verminderde de belastin
gd. De in
verzachtte de censuur enz. In Azië onderwierp
R. ald. achtte Japan
zich bedrei
bedreigd.
P
P
og
hij in 1859
Kaukasië, verkreeg
verkreeg in 1860 het Febr. 1904 uitgebroken
Russ.-Jap.
g
P Oorlog
^
er
oorlogen‘
ges (z. a.) bracht voor R. talrijke
Amoer-ebied
Amoer-gebied, nam,1 na voorspoedige
^ oorlo
P
Jjke zware nedereindigde
te gen Kokan en Boek !ara Turkestan in bezit lagen,
zoowel ter zee als te land, en eindigde
age , aowe
veroverde in 1868 Samarkand, in 1873 met den Vrede van Portsmouth (5 Sept.
P 1905 ).
oP lire
utiona
verkree g hij
hij de ophefin R. revolutionaire
Chiwa en in 1876-71 verkreeg
en
P Intussch
f
fin g van de bepaling,bibij
den Vrede
van standen
uitgebroken,
elke de regeerins
Vrede
1i^ welke
g
Parijs
vloot gewel
geweld onderdrukte. Toch werd, in een keizer) (1856) ggemaakt, dat R. geen
i7
Aug.. 1905,^ de bijeenroeping
de Zwarte Zee mocht hebben; de onlusten lijk
J
P^g
J besluit van 19 Aug
gesteld; ook werd
gaven hem aanleidin
aanleidingg eener Rijksdoema
in uitzicht gesteld
op
J
P het Balkanschiereil. gaven
benoemd. De
Witte tot min.-pres.
den Russ.-T. Oorlog
P
g (z.a.) van 1877-78 6 Nov. graaf
g
welke met den Vrede van San Stefano eindigde, opening
P g der Doema, waarvoor de verkiezingen
waarvan de bepalingen echter door het overwe
gend democratisch waren uitgevallen,
overwegend
1 had
^
Berlijnsch
Congres
(z. a.) belan ^J
grijk ten na- 10 Mei 1906 plaats.
Kort te voren had graaf
g
P
J
deele van R. veranderd werden, daar dit slechts Witte zijn ambt neergelegd
neergeleg en was een minien in T.-Azië slechts het gebied
gebied sterie-Gorenl
1 dat met de Doema
^ ki.ng evormd
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bevolking van Rusland zijn 66,30A) R. en behooin goede
goede verstand.houdin
g trachtte te blijven,
J
ofschoon dit lichaam zich steeds meer doctrinair ren 70,8 0/o
tot de Russ.-Orthodoxen, ,Raskolen revolutionair toonde. Op
P 21 Juli trad een niken en Russ. secten.
verzamelnaam der
nieuw ministerie onder Stoly in op en reeds
Russisch-Centraal-Azië
den volgenden
dag
dag werd de Doema ontbonden. voldende tot Rusland behoorende gebieden in
^
tegen do Azië: Akmolinsk, Fergana met Pamir, SamarStol .l
il pita nam strenge
^
g maatregelen
ja,
revolutie en voerde tevens a grarische hervor- kand Semipalatinsk,
J,
^ Semirjetsjensk,
P
J J
^ Syr-dar
^
a' en Oeralsk, 3 488 530 K.M2.
Toergaj
mingen in.
^. OpP 5 1^Mrt. 1907
Or w
e rd de in Febr. Transkaspië,
P
i
— De oor
oorlogen
e Russen
000 inw.
o e der
nieuw gekozen Doema geopend, maar, wegens met 9 973 b
me
t de steppen-volksstammen
wegens
g
haar weigering
om de we
gens hoogverraad
dbe 5gonnen in de
^ g
aangeklaagde socialistische leden uit te leveren, 16e eeuw; in 1819 was al het land ten N. en W.
alsmede ten
reeds 16 Juni weder ontbonden. Tevens werd van de Tsjoe
J en het Balkasjmeer,
J
een nieuwe kieswet uitgevaardigd,
uitgevaardigd die het aan- N. en W. van het .balmeer Russ. Een sneller
begon tegen
de beslissing voortdrinen
afgevaardigde
tege het midden der 19e
afgevaard
igde beperktePenbeslissing
hg
in handen der groot-grondbezitters bracht. De. eeuw;
^ in 1867 werd het generaal-gonvern.
a
a
14 Nov. 1907eo
derde Doema had een Toerkestan ingesteld, in 1881 dat der ToerkmeP
g ende
iiligde
de nenstePPen ; in 1895 werd een deel van Pamir
regeerin^ ezinde
meerderheid, bewilligd
e
a
reorganisatie van leger en vloot, het door- Russisch.
voeren van agrarische
hervormingen
en het
Russisch -Duitsch-Fransche oorlog
^
g
g van !812
welke Finland —1815. Nadat het in 1808 te Erfurt tusschen
opheffenvan de afz. positie,
P
zij door de binneni. Napoleon I en . 11 eiander I van Ruslandeslotot dusver innam. R. zoc t zijn
g
Japa
geworden was,
oorlogg met Ja
p an ver- ten verbond reeds in 1809 losser geworde
en door den oorlo
de annexatie van Oldenburg,
te versterken door een overeeng
A
kkomst met
et Engeland ,betreffende Centr.-Azië door Al'exan(?e r als hoofd van het Oldenburgsche
gekwetst werd, ^ alsmede anderzijds
anderzijd
(1907), alsmede door nauwe ' aansluitin ag bi'J Huis diepP^
van het Continentaal
Frankrijk en Engeland
tot een Triple-Entente
Frankrijk
P
P
^
J opheffing
^
(1908 en een definitieve overeenkomst met Stelsel door een Russ. toltarief in 1812 het uit(1908)
Frankrijk te
tege
Japan
belangen- breken van den oorlog
gen
g van Frankrijk
J
P betreffende de wederzi'dscche
Aan het hoofd van 500 000 man troesferen in Mants'oeri
P
J
J e (1910). Toen in Sept.
afhankelijk
en waartoe alle van No 1
pen,
afhankelijke sta1910 Sasoraow de leidin g der buitenl.olitiek
P
alsmede Pruisen en Oostenrijk, contingenten
iv handen kreegerden
de relaties met
g,
Duitschland beter, wat bleek uit de Potsdammer geleverd hadden, overschreed deze 24 Juni den
overeenkomst van 4 Nov. betreffende de toe- Njemen, zegevierde
zeevierde 17 Au
Aug.
g. bi'
b Smolensk en
ij
konmsti
^ e aansluiting
P het verlaten
1} bijJ Borodino,^ rukte 14 Sept.
g van de Bagdad-baan aan 7 Sept.
het Russ.-Perz. spoorwegnet, terwijl
terwijl de naijver
Moskou binnen, maar werd door den brand dier
J
tusschen R. en Engeland in Perzië zich steeds stad genoodzaakt 18 Oct. den teru gtocht te aanwaarl5i'
J honger, vorst en Kozakken-afscheg Per afteekende. Toen de Doema een wets- vaarden,
ontwer 1p betreffende de hervormin g der zem- deeli en inz. bij het overtrekken der Berezina
leger
verniestwo's in de W.rov.
leger van Napoleon
1
P verwierp,P zette Stol y- (26-28 Nov.),^
de uitvoering
pin
ti den. De laatste verliet 4 Dee. het leger, welks
^
g er van tèch door. Stopt
werd 14 Sept.
P de overschot onder lI wrat 14 Dec. over den Nemen
.1
P 1911 vermoord,^ waarop
le er,
min. van financiën Kokowzow de leidin g der trok. De bevelhebber van het Pruis. hulPg^
staatszaken op
P 1912 werd I'oral, sloot 30 Dec. de Conventie van Ta uro g P zich nam. 12 Sept.
en^ waarbij
de Doema ontbonden; de nieuwe verkiezingen g
waarbij verklaard werd dat het D. leger
blijven.
Dit veroorzaakte den g ro Een 3 Nov. 1912 onzijdig zou bli
versterkten de rechterzijde.
J
J
bevrijdingg van
met Mongolië
gesloten
verdrag bracht dezen ten opstand
in Pruisen voor de bevrijdin
P
g
^
staat onder Russ. suzereiniteit. Gedarende de het vaderland. Frede, ik Willem III riep
P 3 Febr.
sloot 27 Febr. een verBalkan-oorlogen
in 1912'13
was er in R. 1813 zijn volk te wapen,
P
g
^
sterkean-slawistische
strooming
een
g ten bond met Alexander I vanRusland en verklaarP
Frankrijk
gunste der stam-verwante Balkanvolken ; echter de 16 Mrt. aan Frankrijk den oorlog
gunst
^ (z. ag .
had een
R. neutraal. Zie werd. op
1
P Oorloet Grootes. Deitsche Bevrijdingsoorlog). 11'apoleon
Russen, Slav. volksstam, die het grootste nieuw leger
^ zege^
^
lt van 120 000 man gevormd,
Euro
deel van
P . en Aziat. Rusland bewoont; vierde 2 Mei bijJ Gross-Gërschen 20 en 21 Mei
mogendheden
bij
onderscheiden in de Groot-R.(kortweg R. geh
P de verbonden mogendheden
J B autzen,^ waarop
opP Silezië terugtrokken
en de wa Penstilnoemd de Klein-R.(z. a. ; op Oostenr.-Hong.
g
genoemd) en de Wit-i?. stand van Poischwitz (4 Juni-16 Aug.)
gebied
gebied Roetheneng
g werd
gesloten. Ondertusschen traden Zweden en
z. a.). Aantal R. in Rusland 91,8 mill. daar- gesloten
van in EuroP.-Rusland: Groot-R. 55, Klein-R. Oostenrijk tot de Gealliëerden toe, die nu 3 le22 ,5, Wit-R. 5,8 mill., in Aziat. Rusland : R. g ers (het Boheemsche
^ het Silezische en het
eeren
uitrustten en bijJGrossbeeren
(23
in het algemeen
8^ 5 mill.;; bovendien in Oostenr.- Noorderleger)
^
^
Hongarije (in 1910) 3,5 mill. Roethenen, to- Aug.)
y
g en aan de Katzbach (26 Aug.)
^ zegevierde nederlaag
taal-aantal dus ong.
g 95, 4 mill. Van de totale den maar bi' Dresden (27 Aug.)
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kreeg
kreeg
langs
bij Kulm versterkingen
leden. Na hun verdere overwinningen
^ J
g
n$' den Siberischen spoorP
landden met 4le
legers
op
(29 en 30 Aug.), bi
en weg.
bij Dennewitz (6 Sept.)
^ De Japanners
P
P
^
P het
16— vasteland;
vasteland; het le onder generaal Koeroki) het
eindelijk
P
g bij
J' Leipzig
J in den Volkerenslag
over den Rijn te- 2e(onder Okoe en het 4e (onder Nadzoe) ruk19 Oct. 1813),l
Napoleon
p
den hem achtervolgenden vijand
vijand
nog
rug,
g ten tegen
g ,het Russ. veldle ager naar het N. W. oop,
wanhopigen tegenstand
inneming van het 3e leger
sloeg
sloeg het beleg
tegenstand,1 totdat de innemin
9
g voor
g (onder Yogi)
Parijs
J (30 Mrt.) en de eerste Vrede van Parijs Port-Arthur. Het eerst kwam het tot een tref(30 Mei 1814 aan den oorlog een einde maakten. fen aan de Jaloe1 die 1 Mei door de Japanners
P
van werd overgetrokken,
terugkeer
Deze ontbrandde na Napoleons
p
g
J de Russen onder
g
^ waarbij
daar de verbonden Sassoelitsj werden verslagen;
Elba (1 Mrt. 1815) opnieuw,
1 6 Mei bezetten
P
Fangwang
s'en
mogendheden
zijn
iJ vredesvoorstellen van de hand de Japanners
J ^en sneden de verf
g
16 Juni 1815 bijJ binding
zegevierde
wezen • Napoleon
wezen;
p
^
g an Port-Arthur met het binnenland af
Ligny over Bluucher, leed echter tegen dezen en door de overwinningen van Okoe bij Kintsjoe,
Wafangkoe
hetleg
leer1 dat
Wafangkoe en Tas'ikioe
18 Juni bijJ Waterloo een verpletteWellington
1 sloegen
g
J
9
P
tot ontzet van Port-Arthur1 onder bevel van
rende nederlaag,
g1 waarop de verbonden mogendg
Kaiping
en
heden. 7 Juli Parijs
g)
9 aanrukte,1 terug,
P^
J bezetten en de tweede Vrede Stackelber
Nioetsjwangg werden veroverd. Het
van Parijs
J (20 Nov. 1815) aan den oorlogg voor de haven van Nioets'wan
goed
een einde maakte.
2e leger vereen^de zich daarna met het 4e en,
S
met het le,
Russische Kerk, een tak der Grieksche Kerk na de inneming van Haitsjeng,
^ g1
zij
en ceremoniën dat intusschen
zij in dogma's
assen van hetdeJ
Fens'oeilinz. a.),)
g
zi zich hierin on- geb.
overeenstemt 1 maar waarvan zij
eb. op
P de Russen onder Keller en Rennenderscheidt
dat meer uiterlijke raal ontvouwd kam p had veroverd en bezet hield. Het bevel
)P
m
strijdmacht
ach kwam nu aan
wordt) inz. ten o P
zichte van de beelden en van over die bgeheele Jap.
P strijd
De slag
Oyama.
heteza
y
J^ (30
^ bij
J Liaujang
g ^ en dat de Russ. keizer tevens het
hoofd der Kerk is caesaro- a isme . Aan het en 31 Aug.)
P Moekden teg dwong
^ de Russen op
tot den
rug
hoofd van het bestuur staat de Heili
Heilige
ge Synode.
1
Y
g e trekken. Hier ging
b g Koeropatkin
kerkelijke prov.
of eparchiën
met 3 aanval over en kwam het tot herhaald treffen
Er zijn
P
P
J 68 kerkelijke
tenslotte
metroPolieten
(te Kiew, Moskou
ou en St.-- Peters- aan de Sjaho, (9-18 Oct. waardoor
1
)
eworde Russen tot over de rivier werden ter^g
aartsbisschoppen
burg),
PP
PPe en bisschoppen.
g )
De hopgwaardi gheidsbekleeders behooren tot de P en. In Jan. 1905 werd door de Russ. cavalerie
ondernomen
en worden onder Mits77
'ts 'enko een strooptocht
„Zwarte (klooster-) geestelijkheid"
P
g
J
Grippenberg
op
de academies voor geestelijken te eneneraal
gevormd
pp 9 v iel het 2e Jap.
Pleger
^
P
^
g
zijn stelling
Kiew1 Moskou,
^ en Kazan;1 de bi'
1 St.- Petersburg
g niet
) maar kon zijn
J SandeP oe aan,
geestelijkheid" wordt
meer- behouden. Intusschen had Port-Arthur zich, na
»witte(wereldlijke)
J
In 1900 een dappere
verdediging
endeels op
g g van 8 cmaanden1 2 Jan.
g
PP
P de 58 seminariëngevormd.
telde de R. K. ruim 87 mill. lidmaten. De R. K. overgegeven, waarna de vrijgekomen Jap
Ja . troezich bij
voegden,dat ook door
stond na de invoering
g van het Christendom in P
J liet veldleer
^voeden
Rusland (988) onder denatriarch
van Kon- een nieuwgevormde
5e leger-afdeeling
P
g versterkt
g
^
stantino
el verkreeg
strijdbij
de strijd
g P atri- werd. Nu begon
P^
g in 1589 een eigen
g
J Moekden. Koeroarchaat te Moskou en 25 Jan. 1721 het tegenw.
vleugel,
atkin versterkte aanvankelijk
aanvankelijkzijn
J 0.g
1
g
p
sydonaal
verband. Tal van secten verstoren de doch moest al spoedig
zijng krachten
in het W.
zij
Y
innerlijke
eenheid(zie o. a. op
1 waar het 3e Jap.
P Raskolniken).
g
P leer
g dreigde
J
om te trekken. Reeds 1 Mrt. beRussisch-Japansche
oorlog
9 van 1904--5. De zijn
p
g
J stellingen
oorzaak van dezen oorlog
hij Moekden te ontruimen om zich met
g bgon hij
g lag
g in de omstandigheid dat b
Rusland de inb
1902 gegeven belofte,1 g
groote verliezen op
terug te trekken en
P Tiélin terug
Mants'oerie
ingai-Koentd
J te zullen ontruimen,1 niet nakwam vandaar 8 Mrt. nog verder o P S
YP
b
en overheerschenden invloed in Korea Poogde s'oelin
over het leger
J
g. Het opperbevel
PPe
b er in Mantzich benadeeld s'oeri
te verkrijgen,
generaal Linewitsj
P
J g ^ waardoor Japan
g o nu op
^ over.
J J eging
P generaal
achtte. Dit rijk
P oma Tot herstel der Russ. zeemacht in 0.-Azië was
J brak 5 Febr. 1904 de diplomatieke betrekkingen
met Rusland af en viel reeds 14 Oct. 1904 de Oostzeevloot, onder vice-admig
8 en 9 Febr. Russ. schepen
bij Port-Arthur en raal Roshestwenski'
,?, uit Libau vertrokken;1 zijJ
PeJ
Tsjemoelpo
tijd
bereikte in
J
Po aan. De aanvallen op
P Port-Arthur bleeferuimen
b
g
J te Madagaskar,
werden onder admiraal Togo herhaald;^ 13 Apr.
Apr
A r. 1905 de 0.-kust van Annam, en voer 14
P
zonk het Russ. vlaggeschip
gekomen
vereen^ met het intusschen aan
aangekom
en
met
7
gg
P Petropawlowsk
P
admiraal Makarow en 576 man f• 10 Aug. werden eskader van Ne9 obatow naar de Straat van
een mislukten uitval de
meeste Russ. schepen Korea,
P
bijJ
) waar zij
J 24 Mei bijJ het eil. Tsoeshima
slaags
slaag raakte yen
z. a.), met de Jap.
vernieti
gemaakt. Ook het eskader
P onder Togo
g d of onklaar^
van Wladiwostok kon, hoewel het eenige uitvalwerd vernietigd. Daarna werd ook een
len deed1 +Dqeen verandering
brengen in den stand Jap. expeditie
naar het g
eil. Sachalingezonden,
g brenge
P
)
zaken. Het in 0.-Azië aanwezige
aanwezig Russ. land- dat zich 8 Juli zonder tegenstand
overgaf.
Door
g
g
Roosevelt kwam
gesplitst
bemidde li ng vanpresident
P 1 on der
o PPe rbe- de bemiddeling
^r werd in 3 legers
P
^ ge
vel vaneneraal
Koero^ atkin, die voortdurend 5 Sept. de Vrede van Portsmouth(in N.-Ameg
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erm
riks tot stand. Japan
P verkreeggde beschermheerschappij
over
PPJ over Korea,
P
) het pachtrecht
het Kwantoen
ging
ggebied b
g aan Japan
P over,
evenals het Z. deel van het eil. Sachalin (tot
500 N. Br.). De troepen
P der beide mogendheden
g
A
moesten Mants'oeri'e
J
P . 1907 ont J uiterlijk
Jjk 15Apr.
ruimd hebben, met uitz. van bewakingstroepen
voor den Mantsjoeri'schen
spoorweg.
J
J

Russisch-Turksche oorlog
van 1877-78.
9

Toen de Porte alle eischen der tot oplossing
P
g van
het Oostersche Vraagstuk 23 Dec. 1876 te KonstantinoPel bijeengekomen
Conferentie der EuJ
rop.
P Mogendheden
Mogendheden afwees^ verklaarde Rusland
het 24 Apr.
oe
P 1877 den oorlog,
g) nanadat het met Rmenië 16 Apr.
verdragg voor den doortocht
P een verdra
van troepen
had gesloten. Den 24sten Apr.
Peg
P trok
het Russ. Kaukasus-leer,
g) onder Melikow, de
grenzen van^
T.-Armenië over; na aanvankelijk
J
vestingg Ardahan)
succes (17 Mei verovering
g der vestin
werd het 26 Juni door Moekhtar-Pas^'a bijJ Sewin
verslagen
verslaen
g en trok het zich opPRuss. grondgebied
g
g
terug;
zegevierde
het echter
g) belangrijk
g J versterkt, ^
g
Michael bijJ' den Alada'15 Oct. onderroofvorst
Ja
g
Dagh en nam 18 Nov. Kars stormenderhand in.
Het Russ. Donau-leger,
g) onder groofvorst Nicolaas, overschreed 27 Juni den Donau;) de voorhoede onder Goerko, trok 13 Juli den Balkan
over en bestormde 19 Juli den S'iJP
kaas terwijl
P
P^
J de hoofdmacht 16 Juli Nikopolus
veroverde. Daarop
P werden de Russen 19,) 20 en
30 Juli en nogmaals
11 en 12 Sept.
P door Osman
g
Pas^ 'a voor Plewna teruggeslagen,
gb
a ) en door de
overwinningen
van Mehemed Ali(30 Aug.
9
g
g en
5 Sept.)
Eerst 10
gg
P uit Roemelië teruggedreven.
Dec. veroverden zij
J onder Totleben Plewna,) verstrooiden het leger
g van Soeleiman-Pasja
^ bijJ PhiliPPP)
o el namen het T. Sjipka-leger
JP
g gevangen
^ g en
Turkij
bezetten 30 Jan. Adrianopel,
P^ waardoor Turkije
wa
Penstilstand en tot den Vrede van SanStefano (3 Mrt. 1878) werdedwon
g
gen. De bevan
werden door het Berpalingen
dezen vrede wer
g en
P
li'nsche
(13 Juli 1878
z. a.) belangrijk
JCongres
g
gJ
Turkij verzacht.
tenunste
van Turkije
g
in de Z.-Afr. P
prov.
rov rans
TP
g,plaats
vaal ten W. van Pretoria en daarmee door een
spoorweg
g verbonden, 1800 inw.
P
Ruth, een Moabietische vrouw, door Boas de
stammoeder van heteslacht
van David, de
g
heldin der Bijbelsche
dille in het 0.-Test.
ydille
J
R. verhaald, waarvan de oorsprong
P g waarschijnlijk dagteekent
uit den tijd
tijd na de BabYloschijnlijk
g
nische Ballingschap.
Rutherford, Ernest Eng. natuurkund., geb. 30
Aug.
^ 1898 hoogl.
g 1871 te Nelson (Nw.-Zeeland),
g
te Montreal, sinds 1907 te Manchester, bestudeerde inz. de verschijnselen
verschijnsele der radio-activiteit;
ontvingin 1908 den Nobel-prijs
PJ voor scheiundek.
in
Ruther
g
9 len
^ Z. 0. voorstad van Glasgow,
het 0. van Schotland )24 000 inw.
graafsch. in het W. van Engeland,
Rutland,
, g
^
394 K. M2.) 21000 inw.; hoofdstad Oakham (ten
0. van Leicester).

535

Rutland, stad in den staat Vermont, in het 0.
St., aan de Otter Creek, )14 000 inw.
der Ver. St.
Rutli Griitli bergweide
in het Zwits. kanton
g
Uri aan het Vierwoudstedenmeer )• hier bezwoeren volgens
de sage
g
g in den nacht van 7 op
P8
Nov. 1307 de Zwitsers den Vrijheidsbond
(tegen
J
g
de Habsburgsche
voogden).
g
gem.
in
Gelderland,
3
081
inw.;
aan
Ruurlo,
)
, g
)
de s Poorli Jnen Zut hen—Winterswi'k
P
J en Neede—
Doetinchem;
? fraai gelegen
g a kasteel.
Ruvo di Puglia,
Bari delle
g , stad in de prov.
P
Puglie,
Pu lie in het Z. 0. van Italië, ) ten W. van de
stad Bari delle Puglia; 26 000 in.
nabij Breukelen;7
Ruwiel, gem. in Utrecht,
J
525 inw.
Ruysbroek,
, Jan van,
Y
^ mystieker
Y
)) Doctorecstaticus" bijgenaamd),
omstr. 1293 te RaysJ g) geb.
g
Ys
, ald. est.
broek bij
13 Dec. 1381 als
J Brussel
g
prior
van het klooster Groenendael bijJ WaterP
loo; een voorlooper van Geert
Groote z. a.).
a .
t
prov. Brabant,
B
RuY sbroeck, stad in de Belg.
gP
ten Z. W. van Brussel, 5 146 inw.
Ruysdael,
Y Salomon van. Zie Ruisdael.
prov.
rov W.-VlaanRuysselede,
Y
, stad in de Belg.
g. P
deren) ten N. 0. van Thielt, )6 924 inw.
ra
Ruyter of Ruiter, Herman de,>Brabantsch
ossenkooP er uit 's Hertogenbosch,
g
) trachtte in 1567
tevergeefs
te voorkomen
) dat in die stad een
g
zware Sp.
g g)week uit
P bezetting
^zou worden gelegd,
naar het land van Kleef, werd in 1568 verbannén met verbeurdverklaring
zijner goederen,
g
gzijner
maakte zich met voorkennis van Willem
, bg raaf
van den Berg(zwager
^9
g van Willem den Zwijger)
met een 20-tal makkers 9 Dec. 1570 meester van
het slot Loevenstein; verdedi bgde dit met een tot
ong. 30 man aangegroeide bende van Donderdagg
14 Dec. tot Dinsdag
g 19 Dec. tegen
b en een over
machtigen
S
erin
g
P . hele
g
g stroe
P onder Lorenzo
Perea en sneuvelde daarbij
J met een 10-tal der
zijnen.
Zijn hoofd werd te 's Herto
Zijn
Hertogenbosc
genbosch aan
J
een galggespijkerd. Het verhaal dat hij Jzich in
de lucht liet springen, isonjuist.
onjuist.
Zijn
Zijn gevangen
a
g
makkers werden te Antwerpen
terdood gebracht.
Pege
'
B
. BesteRuY ter, Michiel Adriaansz. de,^bijgen.
Jg
vaer, Ned. vlootvoogd)
geb. 24
g
Mrt. 1607 te Vlissinen
g als zoon van
singe
onaanzienlijke ouders aanv. touwslagersjongen) doch
uit de lijnbaan
J
evenals van school
weggejaagd
gbJ b om zijn
gedrag,
ging als
^^ gng
g
bootsmansjongen
^g
naar zee (1618),
1
1631
werd in
stuurman, in 1636

1167. De Ruyter.
kapitein
van een
P
Y
kaP)
er later van een
ging in dienst der Staten van
koopvaarder
P
) g^
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Zeeland als kapitein
met den rang
g van schout- ; zonden de Staten de R. met een onvoldoende
P
bi'-nacht
bij' de vloot, die den konin g van Por- macht naar de Middell. Zee tot hulp
P van den
J
koning van Spanje.
t^
al te hulp werd
gezonden(1541),ondergezonde
P J In een slag^bij
J Sicilië
P
hij29 Apr.
zich in den slag
•
P d.a.v.
^ bij
J St. Vincent (4
^ ggewond (22 Mrt. 1676^ stierf hij
in de Nieuwe Kerk te AmSept.),werd daarna weer koopvaardijkapitein HijJ werd begraven
g
en zag
van de zeevaart af. BijJ sterdam. — Zijn
de Ruyter,
J zoon,
, Engel
^ ten slotte geheel
g
^
Y
^ geb.
g
het uitbreken van den Eersten En bg . Oorlog
L^ 2 Mei 1649, in 1678 vice-admiraal van Holland
(1652) trad hijJ weer in 's lands dienst, streed en W.-Friesland, onderscheidde zich door moed
roemrijk onder Tromp
Tromp, werd in 1654 vice- en beleid, inz. in 1672 en 73; door den koning
roemrijk
zij vader tot hertog
van zijn
en vestigde
zich te Amsterdam. In het van Spanje
•
P
P J in lands
g
vergenoegde hij
hij zich met den titel
tijdperk
tusschen den lsten en den 2den Eng.
JP
no g eug
'hij verscheidene tochten naar de van baron. HijJ overleed kinderloos op
Oorl^^ deed hij
P no
Middell. Zee teen
^ leeftijd,
J^ 27 Febr. 1683.
g de zeeroovers en een naar
stad in het gouvern. Jaroslawl in
de Oostzee om de Denen te helpen.
Rybinsk,
Pe In 1665
Y
r. oever der Wolga,
werd hij
van Wassenaer benoemd luidden-Rusland op denga,
P ^
J als opvolger
N.W.van
de stad
tegenover
d
e
V
^Jaroslawl,
oe
de
tot luit.-adm.-gen.
en opperbevelh.
der vloot. ten
PA
g
Sjeksn 29 000 inw.; rivierhaven
Onsterfelijken
roem verwief hijJj in dden Vier- monding
g der S'eksna;
J
gtocht
zijnteru
terugtoch
zijn
daagschen zeesla
stapelplaats aan het uitgangspunt
van het
zeeslagg z.a. door
^
^ bP
• den slag bij Noord-voorland (4 en 5 Aug. kanaalstelsel naar de Oostzee en de N.-IJszee
1666),en door den tocht naar Chatham Juni; inz. uitvoer van graan.
b
1667). In het rampjaar
1672 behaalde hij
republik.
samenzweringg
hij 7
R e-House-com
PJ
A
p lot
,
Karel II van Engeland, in 1683 door
tegen
Juni de overwinninggbijJ Solebay,
ag
J
Y^ juist een jaar
later
bijJSchooneveld tereclitstelli
hij
der voorn. deelnemers, wier verlater, 7 Juni 1673, overwon hij
7 dagen
later no g
ma!as1s en 20 Aug.
bijJLonden was,1
P laats het R Ye House b'
g
^ d.a.v. o A - ader
nieuw bij
J KijkJ duin, zoodat de dichter hem kon onderdrukt.
in het
etmidbezin
aan
Rzeszow,
J
> stad in Galicië, ongev.
g
g en als den man»die in één jaar,
twee vereende koninkrijken,
tot driemaal toe de den tusschen Lember g en Krakau ; 27 000 ïnw.
J
strijken". In Sept.
trotsche vlag
P 1675 beroemdeaardenmarkten.
^ deed strijken".
P

l

Soeraba'a.

S,
S de 19e letter van ons alphabet;
in het
P
Lat. afkorting voor Sea tus(een eigennnaani
= de zesde), sater heiligewijd),
sancties
g
(heilig),sal utun (gegroet), senates (senaat),,
si9 navit(hij
enz., in de scheiJ heeft geteekend),
^
kunde afkor tinbgvoor zwavel (sidle)).
Saalbur
g, ruïne van een Rom. burcht in den
g sedert 1871 bloot ngelegd
Taunus bijJ Hombur b,
en hersteld, met museum van oudheden1900 }.
r. zijriv.
Saaie. 1) Frankische S. derootste
.1
g
der Main,^ ontspr.
reg.-distr
g .-distr.
P in het Beiersche re
en mondt bijJGemiinden uit ; 111
K.M. lang,2
K.M. bevaarbaar, — 2) Saksig
der Elbe,
sche of Thurin
9 sche S. 1. zijriv.
J
g eb. loopt
ontsP r. in het Fichtel
Fichtelgeb.,
P langs
^ Jena,
Naumburg
Barby,
g en Halle en mondt uit boven
T
442 K.M. lang; 169 K.M. ver (tot Naumbur bg )
door sluizenbouw bevaarbaar agemaakt; stroomgebied 23 985 K.M2.
gen aan de
Saksen-Meiningen,
in Saksen-Meinin
Saalfeld,
Saksische Saaie ten Z.O. van Erfurt 14 000
inwoners.
der Moezel,
Saar,
P de W.
P op
^ ontspr.
^ r. zijriv.
J
helling
als Witte
g van den Donon in de Veezen
^
S. vereenigt
g zich bijJ Leirchin agen met de Roode
S., 246 K.M. lang,waarvan 119 bevaarbaar,
mondt boven Trier in de Moezel uit
rier,,
Saarbrueken, stad in het re ag - istr
in het Z. der Pruis. Rijnprov.,
aan den 1. oever
JP

Saar, met Sankt J 1iann en Malstatt-Burbach
middel
113 000 inw.
; Punt van het Saarkolenbekken, Hier had 2 Au g . 1870 het eerste gevecht
van den Fr.-D. oorlog.
00 0^,^. .
P Iaat ^a
Saar emend Fr. Sai'r uen,riresl stad in het
g
aans
de Saar,
N.O. van het distr. Lotharinen
ten 0. van Metz, 16 000 inw.
Saarkolenbekken ,S'aarkolen ij ebied, in het reg.rov. begrensd
distr. Trier van de Pruis. RijnP
J
door de riv. de Saara de Nahe en de Blies, ziek
uitstrekkend 0.-waarts tot in de RJi nP alts, W.10
waarts tot in Lotharin g en, 40 Ii. M. lang,
^^
30 K.M. breed, met een kolenrijkdom
van ong.
a
J
45 400 millioen ton.
SaariouiS stad in het Pruis. re:;-distr. Trier,
000 inw.; industrie (porcelein,
aan de Saar, 15 0s
P
steenkolen).
glas
,Fpantserplaten,
P
^
Saaz
a stad in het N. van Bohemen aan de
Eger, ten N.W. van Praag, 17 000 inw. ; midvan de Boh. hopteelt.
delpunt
P
F
Saba, een der Eilanden boven den Wind, ten
0. van Portorico, het kleinste der Ned. W.-Ind.
eil.a behoort tot het bgouw. Cura(ao e.o.^ 13 K.M2. ;
1909 (in 1903 nog
g 2283) inw. voor de helft
Anglikaansche
blanken, voor de helft R.-Kath.
g
kleurlingen
7 728 inw. S.
b
b ;• hoofdstad Hellsgate
werd omstr. 1640 door Ned. kolonisten in bezit
7

genomen. Voorn. producten:
zoete aardappelen,
^
F

cassave mais, bananen en brandhout.
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SABA—SACHALIN.

Saba of Sabaea, Hebr. Scheba of Sjeba,
I
landstreek in het Z.-Arabië, woonPlaats der
Sabaeërs(z. a.) en der koningin van S.(1 Kon.
1,0 door de Arabieren Bilkisgenoemd.
hoofdpl1. van den kreits
Sabac Schabatz hoofd
e in het N.W. van Servië,r ten W. van
^^
Belgrado,. aan de Save, 12 000 inw.
rov.
Sabadell,^ stad in het N.O. van Spanje(prov.
ten N. van de stad Barcelona,
28 000 inw.
Sabaeërs Sabaei Z.-Ar. volksstam, die in
de Oudheid in JemenlandschaP Saba)
zij dreven een uitvoerhandel in reuk; zij
heerschte
^
werkenoud
g edelgesteenten,
^
^
^ enz. opPSyrië,
Y
Eg
Egypte
te en Indië; zij'
^ Jgingen
^ ^ door voor het
rijkste
en weelderigste
g volk der Oudheid ; met
hen wedijverden
de in het 0. van Z.-Arabië
wedijverde
Minaeërs. In de 8e eeuw v. Chr.
maakten de Assyriërs
het rijk
d
S. schatY
Jjk der
keizer Augustus
werden de
Plichtig^• tijdens
J
S. door de Himjarieten,
een verwant volk
J
in Z.-Arabië, verdrongen. De residentie der
koningen
van Saba was ' Mareb Mariaba .
g
Sabah-eilanden of de Zeven Broeders, 7 vulk.
kliFPen (76-108 M. in de Straat van Babel-Mandeb Z. toegang tot dea
Roode Zee),
ten Z. van Perim.
en kolenstation op
het eil.
Sabang,
9^
F
Poeloe Weh(z. a.),in 1896 opengesteld voor
den alg.
g handel, met 3000-tons dok,> electr.
kolentransporteurs,
pakhuizen,^ P retroleum-etaPo^ P
blissements electr. centrale,r scheepswerven;
^ verP
scheepte
goederen in 1913,^ behalve 214 000 ton
P g
afgeleverde steenkool, 111 000 ton; scheepvaartbewe
P met 3 294 685 M.
g in
g 1071 scheen
eëA
inhoud. S. wordt g
P loiteerd door de r^Maatscha
i Zeehaven en Kolenstation S".
PPJ
Sabbath(Hebr. S'abbath
^ in den Isr. godsd.
^
g
de 7e dag
g J aan de rust,
g van de week,^gewijd
van Vrijdagavond (zonsondergang)
g g tot Zaterdagavond (zonsondergang)
van
C hr. secten,
Sabbathisten,
^ die in plaats
P
^
of bovendien den Sabbath vieren.
den Zondag
Zie Braakjaar.
Sabbathaar.
1
^
Sabelantilo e. Zie op
Sabelantilope.
P Antilopen.
^
Sabeldier Mustela ribellina roofdier, bebehooronde tot de familie der arters leeft in
de koude streken van Siberië, heeft derootte
g
van een marter en levert het bekende
sabelbont.
midd. It. volk, met de hoofdstad
j
Sabinen
Reate het stamvolk van alle Samnieten (z.a.).
vroegst
gste
Gedeeltelijk vermengde
het zich in de vroe
Gedeeltelijk
^
tijde van Rome met de Romeinen tot een
waarmee de sage
g van den Sabijnschen
1
(de eerste bevolking
van Rome
maagdenroof
9
^
bestond voor eenroot
deel uit daarheen
g
die nu bij
^
J het naburige
^
gev luchte mannen,
volk meisjes
gingen rooven verband houdt.
J g^
Een ander deel werd, na verschillende oorlogen
b
f in 290 v. Chr. door Curies Dentatus
onderwerpen.
P

1168. Sabeldier.

Sabi'nsch
gebergte,
g Monti Sabini, geb. ten
9
1
0. van Rome, deel van de Apennijnen,
dat
Pe J
zich aansluit aan de Abruzzena in den Monte
Viglio
2156 M. hoog.
g
g
een schoone en losbandige
Sabina Poppaea,
pp
vrouw
gemalin van Nero , nadat deze om
,g
harentwille Octavio verstooten had
1 stierf in
65 n. Chr. tengevolge van een zware mishan=
deling door Nero.
Sable Island, ell. in den Atl. Oceaan, bij de
0.-kust van Amerika,
^ tot de Canad.prov.
P
Nieuw-Schotland behoorend.
Sables d'Olonnes,> Les, zeebad in het Fr. dep.
P
Vendée aan den Atl. Oceaan, 14 000 inw.
vuurtoren; sardinen-visscherf,
J oesterteelt.
Sabots9e } door sommige anarchistische arbeig
ders voor^gestane strijdwijze
strijdwijze tegen
depatroons,
P
bestaande in het op
P niet of zeer moeilijk te
controleeren wijze
slecht of langzaam
werken,
J
g
het vernielen van materiaal en werktuigen, enz.
zoetstof, uit orthotoluolsulfoSaccharine
zuur bereid, wit kristalP oeder 500 maal zoo
zoet als suiker, lost in water moeieli'k
J aop,
beter in alkohol; het natriumzout(licht oplosbare S. is 450 maal zoo zoet als suiker ; in
wateremakkeli'k
S. is niet vergiftig
g ^
g
J oplosbaar.
P
enaat
g onveranderd door het organisme,
g
^ dient
tot het verbeteren van den smaak van kinine,
morphine
en strychnine,
g suiker bijJ
Y
^ vervangt
P
aan suikerziekte, maagziekte,
vetziekte
lijders
^
g
en jicht;
jicht; wordt als zoetmakingsg en conserveeringsmiddel aangewend in de likeur-, limonadeen conservenfabricatie. In sommi ge landen is
de fabricatie en invoer van S. verboden (veelal
ter wille van den suiker-accijns
J .
Sachalin, Jap. Karafoeto, Krafto, Chin. Tarraka^
'. langgerekt eil. aan de 0.-kust van
Siberië, in het N. (tot 50° N.B. Russ.
. (34 705 K.M2. ;
(40 660 K.M 2. in het Z. Jap.
gebergten
(500 tot 1550 M. strekken zich
g ^
uit langs de W.- en 0.-kust, in het Z.O. ligt
de Terpenija-,
in het Z. de Aniwabaai;> steenPe J
kolen ; 36 000 inw. Russen, Japanneezen, Giljaken(2000),Ainoe's(2500),Orotsjonen. Het

SACHALIN—SAGA.
N. van S. was tot 1858 Chineesch het Z. tot
geheele eiland
1875 JaPansch^ • daarna was het geheel
tot het in 1905 verdeeld werd tusschen
Rusland en Japan.
De Russen gebruiken
het
g
P
als misdadigerskolonie.
g
Sacher Masoch, Leopold von, Oosteer. romanschr.eb.
g 27 Jan. 1836 te Lemberg,b^woonde
te Graz, Pest en Leipzig, vanaf 1890 te Lindhelm, waar hijJ 9 Maart 1895 overleed, schreef
veel,
romans, novellen,^ beschriJ'
^ meest pikante
P
Falscher Hermelin" 5e druk 1894
vingen
enz.). Zie ook Masochisme.
Sachs, Hans, D. dichter, geb. 5 Nov. 1494 te
Neurenberg,was daar schoenmaker, gest. 19
Jan. 1576. Zijn door rijkdom van inhoud, verscheidenheid van vorm en gelukkige behandeling
der stof uitmuntende gedichten omvatten : meeszijne
terzang en meer dan 4000,^ in de uitgave
zijner
^
niet opgenomen),leerdichten,
spreuken,s
P
fabels enarabels
vertellin gen en kluchten,
P
drama's en vastenavonds pelen.
P
Sacken, Fabian Gottlieb, vorst von der Osten-,
Russ. veldmaarschalk,g
geb. in 1752 streed onder
Soewarow tegen de Turken, in 1794 tegen de
Polen, onderscheidde zich in 1807 bijJ
en Eglau, verloor den slag bij Wolkowysk (16
Nov. 1812),commandeerde in 1813 Bluche;-s
r.-vleugel
g aan de Katzbach, werd na de bezettingvan Pari'ls
dier stad,^ hielp
P in
J gouvern.
d
1831 den opstand
in Polen dempen,
in 1832
P
P
tot vorst verheven^g
• gest. 19 Aug.
^ 1837 te
Kiew.
Sáckin9en, stadje in den Badenschen kreits
o den r.-Rijnten 0. van Bazel, op
Waldshut ,ten
J
oevera 5 000 inw. • slot (bekend door Sche f f els
von S." .
n Trompetter
Pe
de definitie der R. Kath.
Sacrament volgens
n
een uitwendig teeken, door Christus ingesteld,
waardoor genade wordt aangeduid en gegeven.
Zij
P het Vormsel,
J nemen 7 S. aan: het Doopsel,
het H. Sacrament des Altaars, de Biecht, het
H. Oliesel, het Priesterschap
J
P en het Huwelijk.
waardig en geldig
Alleen zij,
gy
g ^ ontvangen,
J^ die ze waardig
Bij
deelachtig.
J onwaarworden aan deenade
deelachtig.
g
dig
ontvangen
^ maken zijJ zich aan doodzonde
zij
schuldig. In staat van doodzonde mogenJ
alleen het Doopsel
en de Biecht S. der
P
vij andere S. der
dooden ontvangen; de vijf
moeten zonder doodzonde (in staat
vanenade
ontvangen
^ worden. De S. der
g
dooden niet te verwarren met de S. der stervenden of de laatste S.Biecht a H. Sacrament
des Altaars of II. Communie, en H. of laatste
Oliesel.) Drie Doo
S.P sel Vormsel en Priesterzij maar eenmaal in hun leven
P mogen
scha
mog en zij
ontvangen.
De P
priester is de gewone
be^
g
dienaar der S. de bisschopP van het Vormsel
en het Priesterschap.
P
Sacramento. 1) Hoofdriv. van Californië,
ontspringtop
o de Z. helling
^ van den Mount
Shasta, is ruim 600 K.M. langondt
in de
g?
Suisunbaai uit, welke door de baaien van
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San-Pablo en San-Francisco met den Gr.
Oceaan verbonden is; tot S. bevaarbaar. —
2) Hoofdst. van den N.-Amer. staat Californië,
aan de monding van de American in de S.,
45 000 inw.> • haven; aardbeving
g van 18 Apr.
P
1906.
van de voorn. feestdagen
Sacramentsdag,
9 ^feestdage
R.-Kath. Kerkewi'd
g J aan de plechtige
A
g
viering
g der inatelling van het Sacrament des
Altaars, dat wel opP Witten Donderdag
g herdacht doch wegens
g de Stille week of Goede week
eerst Donderdags
na Pinksteren S. of oop
g
den d.a.v. Zondag
gevierd wordt.
gg
Sacrifizio dell intelletto(It.), ten offer
brenging
Pg
gg vain het verstand,a de onderwerping
kerkelijke uitspraak
aan een hoogere
inz. kerkelijke
teen
^
P
g
eigen
beter geacht
inzicht in.
g
^
Sadduceeën
^ Joodsche priesteradel,
P
^ oorspr.
P
afstammelinge
gen van Zadok
Zadokieten
, de afstammelin
a.),vanaf de 2e eeuw v. Chr. de behoudsgezinde reg eerin
s arti'
de meer
gP
J tegenover
g
g
democratische Pharizeeën (z. a.),^ verwierpen
wetstradities der Pharizeeën en hielden zich
slechts aan deeschreven
Mozaïsche wet en
g
verwierpen
het geloof aan een opstanding
P
g en
Peg
aan engelen.
g
Sade, Donatien Alphonse Fran ois markies
eb.g2 Juni i
1740 te Parijs,
de, Fr. schrijver,
J,
krankzinnig
gggest. 2 Dec. 1814 te Charentou •
schreef beruchte, zeer ontuchtige romans;
daarnaar noemt men Sadisme het samengaan
van wellust met vreug de aan wreedheid.
Sadée, Philip Lodewijk Jacob Frederik, Holl.
schilder van visscherstaf ereelen strand- en zeegezichten, eb. 7 Febr. 1887 te 's Ha ge ald.
gest. 14 Dec. 1904.
Sadisme. Zie Sade, Markies de.
Sado,
P archipel
+ e il. in den Jap.
Pe ten W.
van NiPPon > 56 K.M2 . 115 000 inw.; gouden zilvermijnen;
hoofd
hoofdpl
1. Aikawa (15 000 inw. ;
J
haven Ebisoeminato.
Sadowa, klein dorp
P in Bohemen, aan de
Bistritz, 183 inw.; in den veldslag van Këni bij S. g e g ratz (3 Juli 1866 ^• ook wel slag
9 bij
heeten het middelpunt
van een verbitterden
P
striJ d.
zie Crocus en
, als lantensoort
Saffraan
P
fig.
g ^ bruinroode
g 450. Als specerij
P J de gedroogde
stempels
van Crocus sativus L., wordt voorn.
P
st riekt sterk gekruid,
in Spanje geoogst,
g
+ smaakt
bitter,
> dient tot verven, als specerij
P
J en in de
de menstruatie begeneeskunde als opwekkend,
geneeskunde
P
vorderend en krampstillend
middel; het bevat
P
gele etherische olie(S.-olie) en de kleureen gel
crocine.
Holl. landschapschilder.
Saftleven,
^ Herman,
^
en etser, geb. omstr. 1610 te Rotterdam, gest.
in 1685 te Utrecht; schilderde vooral RijnS. bgenretigezichten. — Zijn
J broeder CornelisS.,
schilder en etser,g
geb. 1606 te Rotterdam
gest. aldaar in 1681.
Saga,
P prov.
P
9^ hoofdst. van een ken in de Jap.
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d aan de O.
Hizen, op
ten N.O. van' Saguntum,
P het eil. Kioesjioe,
J
9
^ in de Oudheid een stad
Nagasaki,
! kust van Spanje, door Grieken van Zak rnthos
g
^ 53 000 inw.
Sagan,
stad in het reg.-distr. Liegnitz, in (Zante) uit gestioht, als bondgenoote van Rome
9
de Pruis.rov.
Silezië, aan de Bober> ten f 219 v. Chr. door Hannibal verwoest. In dien
P
N. van Gërlitz 15 000 inw.
tijd ontstond door het dralen van den Rom,
(Eng.
Saar
9
g Saar
% or
^ stad in de En ^g.-.Ind. senaat om hulpPte zenden, het woord: ^4'elad^t, ,8
Centr, Provinciën, 42 000 inw.
deliberarate 1periit Sar,I unturn = terwi J1 de Senaat
zij als
viel S. In 210 werd zij
a9
d beraadslaagde
Sagasik
( Sa9assi ^^ Zagazig),
9 ^) plaats in de
g^
Egypt.
aan het Rom. kolonie herbouwd. Op
stond
^ in de Ni Jidelta ^
J
^-P Pprov. S'árkieh
P
P haar plaats
Moeizz-kanaal 35 000 inw.
later Murviedro thans weder Se unto geheeten,
Praxedes ^1 ateo liberaal SP . staats- in de prov.
Valencia aan de Palancia,> ten N.
Sagasta,
9
P
man, geb. 21 Juli . 1827 te Torrecilla-en- van de stad Valencia, 7100 inw.
Cameron
van Set.—Dec.
18 774 min.-pres.,
grootste woestij
woestijn der wereld,
Sahara g
, in N.Sahara,
F
1. ^
leider der constituoneelen in de Cortes Afrika, 5200 K.M. lang,1500 K.M. breed,
van 1881-83 en opnieuw na den dood van 6 180 000 K.M. 2 groot, ong. 2 millioen bewokoning
b Al fonsus XII v an 1885-90,7 van 1892 ! ners;, naar den vorm van den bodem verdeeld
—95, van 1879-99 en van 1901-2 min.-pres., in 1) het gebied der zandduinen El-Era of
gest. 5 Jan. 1903 te Madrid.
Are in het W. en 0. onbewoonbare vlakten
Sage, een mondeling van geslacht op 2) de Haiio thda door rivierbeddin gen door-ggeslacht overgeleverde
} het
en door de fantasie sneden hoogvlakte,
bijna
bijn onbewoond; 3)
g
^
gesierde vertelling,van het sprookje ver- centrale bergland(in Ahaggar in den llaman
schillend, doordat de verhaalde L^ebeurtenissen
g
tot 3000 M. hoog),met bewoonde rivier- en
aan bepaalde
zijn
zjn
bergdalen.
gdalen. De S. wordt naar de natuurlijke
natuurlijk ge Pplaatsen en tijden
A
J
J vang. re- ber
verdeeld in steldheid verdeeld in de LibY sehe woestijn,
^; naar de onderwerpen
P
1^ in
goden-S. mr tlius helden-S.(epos), heiligen- het 0. door de Teda's of Teboe's bewoond,
legd ende , dieren-S.,
in het N. en 0. met de
S.
^ enz. Een over een- zonder plantengroei,
^
P
zelfdersoonli'kheid
of plaats
Audsjila,J Dsjalo,
Siwah, Bariep >
P handelende oasen
PeJ
J Farafrah,
^
^
i
Koefra,s
of -catcles. Dachel en Chargeh,
9
^, ^ in het binnenland hoefra
g Pvan sagen heet sagenkring
Saginaw, stad in den staat Michigan in het N. ; in het W. Fessan; de Centrale S. door de
der. Ver. Staten, aan de rlv. S. di e uitmondt'
, Toearegs of Imosjagh'ss bewoond, door het
inde S.-baai
i van
v n het Huronmeer, met East-S. bei
bergland
land van Tibesti (in den Toesidde ^ ^2~00 M.
51 000 inw.
hoog)
;
a } van de Lib yysche woestijn
J gescheiden
^_
Sago, korrelig meel, dat bereid wordt uit het ! vruchtbaar bergland (wijn, senna ebbenhout,
merg van den 0.-Ind. S.- alm v oruit inn het gom,
o u graan),
oa
de Westl. S. door Mooren
0. van den 0.-I. Archipel het voorn. voedsel der bewoond, zandig laagland, waarin waterlooze
zouthoudende kleivlakten en gebieden rijk aan,
plantengroei (Igidi, Afelele) afwisselen, in het
'--._
W. geheel zonder plantengroei El Ds oef . Het
y
Slet
'•,,1^„^I^ ^
•'
^.«c ..,
klimaat is zeer droog (passaatwinden) en
beweeg zich over zes kara^+gezond. De handel beweegt
^ aan e en i
: _ Iarokl,o—Timboektoe, A Algiers—
^ iers—
Timboektoe
, Algiers
Tri Polis }—Sokoto, Tri Po
pog
lis—Koeka Benghasi—Wadai, Kaïro—El-Fas1'er; handelsartikelen : ivoor, struisvederen, stof -.
goud, indigo, aardnoten, zout. Staatkundi g is
de S. bezitting of invloedssfeer van Frankrijk
Engeland,
^
^Spanje
P J en Italië. Zie ook opP L ebuud,./.
Eng.S'ali
stad in de E
an»1
Saharanpoer
^ Y
^ I jahoer
p
Ind. Ver. ProvinciënN.-`V.-Prov. thans
bAgra),
)f
in de div. Mirat, ten 0. van Delhi, 66 000 inw,
Saïda. 1) S. Seida het oude Sidonr zeestad
in het Turksch-S
r. wilajet
Beiroet, aan de
Y
J
Middell. Zee, ten Z. van de stad Beiroet,
11 000 inw. — 2) Plaats in Algiers, in de
prov. Oran, aai den N. voet van het Saïda1169. Sago-palm. Rechts vrucht.
gebergte (gedeelte van den Kl. Atlas),11 000
inw.
P S.,
bevolking.
bevolking. — De goedkoope
S. in Europa
onderkonin g van Egypte
_
SAM
Pasja,
^
g
P ver( 1851—
TYP
l ^ onderkoning
vaardigd is een surrogaat, bestaande uit aard- i 63 geb.
g 1822,^ 4e zoon van JI ohamed Ali, oPappelmeel.
! volger
van zijn
zijn neef .lbbas Pasja;
gest. 18 Jan.
PP
^
/^g
Sa9 ua Ia grande
s tad o Pde N.-kust van 1863 ; hij
9
1 Jbevorderde den aanle g van het SuezCuba 13 000 inw.
kanaal.
I
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en rig.
beroemde mil. school in het voormalig stift
saiga-antilope.
Zie Antilopen
Sawa
^
b
l'
J
^i
98 : 6.

meisjes (1686 gesticht).
voor adell. meisjes
g

Saint-Denis. 1) Stad in het Fr. dep.P Seine,
Sai
Saigon
, hoofdst. van Pr. Coching
^ oen
ten N. van Parijs,
china in de delta van de Saig
on-riv.(Z.-kust),
J aan • de Seine en de uit),
65 000 inw. ; sterrenwacht, marine-arsenaal, cita- mondin
g van het kanaal van S.-D.(van S.-D.
del, haven.

naar Parijs),72 000 inw. door drie forten

Gothi^sche stiftskerk (gedeeltelijk
Hertford omgeven,
Saint Albans, stad in het raafsch.
g
^
J uit
g

ten N. van Londen, het oude V erulann i urn, aan de 12e en 13e eeuw; begraafplaats van vele
de Ver,> 18 000 inw. abdijkerk
(van 1125, thans Fr. konin g en en koninginnen). S.-D. ontstond
J
kathedraal),hier overwon 22 Mei 1455 hertog rondom de door Dagobert I in 630estichte
g
Benedictijner-abdij.
— 2) Hoofdst. van het
Diehard van York koning .Hendrik IV.
J
J
Saint-Amand S.-A.-les-Eaux , stad in het Fr. Fr. eiland Réunion 24 000 inw.; reede.
stad in het dep.
Saint-Dié,
15 000 inw.;
dep.
^
P Vosges,
g^ in het
J
P Nord,
^ ten Z.O. van Rijssel,
N.W. van Frankrijk,
abdij
> ten 0.
J> aan de Meurthe,
^
J uit de 7e eeuw; zwavelbaden.
West- van Epinal,
23 000 inw.
Belg. prov.
P
in de Belg.
Saint-André,gem.
P
g
stad in het dep.P Haute-Marne,
Saint-Dizier,
Vlaanderen ten Z.W. v. Zeebrugge,
^
n g ^7 288 inw.
si nt Andrews, havensi. in het Schotsche in het N.O. van Frankrijk, aan de Mama
Ss
graafseh. Fife, aan de baai van S. A. ten Z. i en het Marne-kanaal ten Z.O. van Chalons16 000 inw.; hoogovens, ijzervan Dundee, 7 800 inw. oudste Schotsche sur-Marne
universiteitesticht
in 1411.
^gieterijen.
J
g
Zie Ampulla,
Heilire.
Sainte ampoule.
Lero
Leroyy de,
Saint-Arnaud, Jacques
Sr
, Fr. maar7
J
^
p
schalk, geb. 20 A g . 1796 te Bordeaux, onderSainte-Beuve, Charles Augustin, Fr. criticus.
geb. 23 Doc. 1804 te Boulogne,
oorlogg in 1851 den en dichter
steunde als min. van oorlo
1 b
b ,
n werd in eoy
1852 maar- werd,
in 1865
senator van
Keizerrijk,
we
Jhet ,
lid
reep van ^Vg ilro
schalk, in den Krimoorlog bevelhebber van het der Fr. Academie, gest. 13 Oct. 1869 te Parijs;
Fr. leger, werd ziek na den sla g aan de; schreef : Histoire de Port-Roval" (5 din. 1840
Alma;
J critieken zijn
J verzameld in
^ggest. o de thuisreis 29 Sept.P 1854. —60) enz. • zijn
S sint-Barthélem
Y, een der Fr. Kleine Antil- Causeries du Lundi" (13 din. 1851-62) en
len (Eil. boven den Wind),ten N.O. van Nouveaux Lundis" (13 dln. 1863-72).
Sainte-Croix, Santa Cruz, een der DeenschSaba, 25 KCM 2. 2 600 inw. 9h Negers) •
vrijhave Ind. Virginische eil. met neven-eil. 218 K.M2 .,
hoofdst. Gustavia (100 inw.),met vrijhaven
e. Van 1785-1878 Zweedsch, daar- 15 000 inw. (meest Negers) • hoofdst. Christiaanstad. Zie Sup1^l. op
na Fr.
P Antillen (Deensche).
Gironde in
Saint-Emilion,
Saint-Brieuc, hoofdst. van het dep.
^ stad in het dep.
P CotesP
du-Nord in het N.W. van Frankrijk (Bre-J>
het Z.W. van Frankrijk, ten 0. van Bordeaux,>
ta ne aan den Golf van St.-halo (van het 3 400 inw.; Bordeauxwijnen.
J
},
000 inw.
, stad in het de p. Charente-Inférieure
S aintes
Kanaal),
in het Z.W. van Frankrijk,
ten Z.O. van
Saint-Chamond, fabrieksstad in het dep.
P
J^
Loire, in het midd. van Frankrijk, ten N. La Rochelle, 21 000 inw.
stad in het dep.
Saint-Estèphe,
van St.-Etienne,, 15 000 inw.
p
P Gironde, in
het Z.W. van Frankrijk,
Frankrijk ten N. van Bordeaux,
Zie Christoffel.
Saint-Christopher.
ff
p
den 1. Gironde-oever, 2 900 inw. •> roode
Saint Clair, meer in N.-Amerika,^ tusschen op
P
Bordeaux-wijnen
Michigan
Michi g an en de Canad. prov.
P Ontario, tot
^ Bordeaux-wijnen.
Saint-Etienne,^ stad in het dep.
K.M. breed, door de 52 K.M. lan g e riv.
P Loire, in het
S. C. met het Huronmeer, en door de Detroit- midd. van Frankrijk,
Y
J ^ ten Z.W. van Lyon,
149 000 inw.. mijnbouwschool
mijnbouwschool, staatsfabrieken
riv. met het Eriemeer verbonden.
en revolvers, artillerie-museum;
Saint-Claude, stad in het dep.
P Jura, in het van geweren
g
W. van Frankrijk,
^ steenkoolbekkens.
^
J>ten N.W. van Genève, industrie; in de omgeving
Mount. Zie Eliasberg.
Saint Elias,
12 000 inw.
^
9
Belg. prov.
P
Luik,
Saint-Georges,
Saint-Cloud,
si nt-Cloud
9 ^ bgem. in de Belg.
^ stad in het dep.PSeine-et-Oise,
N. van de Maas; 6542 inw.
in het N. van Frankrijk,
Yl
J ,aan den 1. oever Cuss. Luik en Huy,
der Seine, ten W. van Parijs, 9 700 inw.;
Saint-Germain, graaf van, avonturier, noemde
A rnar en markies de Betmar, waarslot (in 1572 gebouwd,
^ in Oct. 1870 door zich ook Ayma
t
van den Mont-Valérien verwoest),schijnlijk uit Portu gal afkomstig, trad na 1779
g
te Parijs
park (392 H.A. met waterwerken.
p
J en, aan verscheidene D. hoven oP,
vermoedelijk in, hoofdzaak van spionSaint Croix,, rivier in N.-Amerika^ vormt de leefde vermoedelijk
P
g rens tusschen den staat Maine en Nieuw- nage, gest. in 1795 te Cassel (of in 1784 te
K.M. lang,
mondt Eckernfiir de.
Brunswijk
J (Canada),^
b^
stad in het Fr. dep.
Saint-Germain-en-Lae
uit in de Passamac uodd
P
Y,
^baai.
1
dorp
S sint-C
,
J,
P van Seine-et-Oise, aan de Seine, ten W. van Parijs,
P in het park
Y1r S .-i'Ecole
Versailles, in het Fr. dep.
P Seine-et-Oise1 ten 18 000 inw. ; kasteel (residentie van Frans 1
XI V, tegenw.
nat. museum van
W. van Versailles, 3 900 inw.; sedert 1808 tot Lodewijk,
^
g
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oudheden),fraai bost (4400 H.A. — Vrede
van S.
r 5 A ^ 1570^ tusschen Karel IX en de
Frankrijk
H^
enooten •^ 29 Juni 1679 tussenhen Frankrijk
Brandenburg.
g
Saint - Gilles, Z.W. voorstad van Brussel,
66 592 inw.
Saint - Gilles - Waes
P
^ ^g em. in de Belg. prov.
0.-Vlaanderen, ten N. van St. Nicolaas.
gem. in de Belg.
Saint - Gilles - Iez - Termonde
g
^ g
prov. 0.-Vlaanderen, ten Z. van DenderP
monde, 6 818 inw.
Saint - Helens,
^ fabriekst. in het graafsch.
g
Lancaster in het N.W. van Engeland, ten,
0. van Liverpool,
97 000 inw.
P
Saint Hélier, hoofdst. van het Eng. Kanaalell. Jersey,28 000 inw. ; versterkt; zeebad.
Saint Henri, voorstad van Montreal.
te Londen
, koninkl.paleis
Saint James
P
vandaar Hof of Kabinet van S. J. zooveel
als Eng. Hof, Eng. ministerie.
Saint Jean d'Acre. Zie Acre.
Saint John, Deensch ell. in W.-Indië tot de
Virgin. Eil behoorend, 52 K.M 2. 942 inw.
1. op
Zie Supp
P Antillen (Deesche).
Quebec in het
Saint John, meer in de rov.
P
Z.O. van Canada, 920 K.M 2. 20 M. diep; afwateringoor
de Saguenay
^ Y naar de St. Lau^
rensriv.
Saint John. 1) Riv. in het Z.O. van Canada,
ontspringt
op
van Maine, vormt
^
P
P de grens
waterval Grand Falls1 mondt
den 23 M. hoogen
b
uit in de Fund Y
baai van den Atl. Oceaan,^ is
720 K.M. lang (135 K.M. bevaarbaar). —2)
Riv. in den staat Florida in het Z.O. der Ver.
Staten, stroomt door verscheidene meren (Lake
Georg e , mondt uit in den Atl. Oceaan.
Saint John. 1) Grootste stad van derov.
P
Nieuw-Brunswijk
in het Z.O. van Canada, aan
J
de uitmonding van de Saint John Rivier in
ijsvrije winterhaven.
de Fund Ybaai • 43 000 inw. ;>ijsvrije
el 1.
—2) S. J. (Saint Johanstown),^
PP
van het Eng.-W.-Ind.
eil. Antigua
g
g (een van de
Noordelijkste
Eilanden boven den Wind),9300
J
inw. ; zetel van den gouv.-gen. van de Eng. Eil.
boven den Wind, versterkte haven.
Saint John, Henry.
9
y Zie Bolingbroke.
Saint John's, hoofdst. van het En g . eil.
New-Foundland, aan de 0.-kust, 32 000 inw.
Jose
Saint
p h, stad in den staat Missouri in
het midd. der Ver. Staten, aan de Missouri,
ten W. van St. Louis, 77 000 inw.
Saint-Josse-ten-Noode,^ 0. voorstad v. Brussel t
32 282 inw.
Saint-Just, Antoine, Fr. revolutionnair geb.
25 Aug.
^ 1767 te Décize bij
J Nevers, lid van
de Nat. Conventie en van het Comité du Salut
Public, werd 28 Juli 1794 met Robespierre
e uillotineerd.
gg
Saint - Just, Fr. naam voor het klooster San
Yuste(z. a.).
Saint Kitts, ell. in W.-Indië. Zie Christoffel.
ff
hoofdst. van het dep.
Manche in
Saint - Ló
^
P

N.W. van Frankrijk,
J> aan de Vire,> 2 000 inw.
Saint Louis, de grootste stad van den staat
Missouri, in het midd. der Ver. Staten, aan den
Mississippi,
a
PP > 687 000 inw. ; Washington-Universit
bibliotheek
• sta el 1. voor meel,> katoen,>
P
P
pelswerk, tabak,
g rijke nijverheid:
belangrijke
P
> enz.; belan
ijzergieterij, machinebouw, katoen, tabak, olie,
enz.; brouwerijen;
— S. L.
P
J ^ export-slachterijen.
J
werd in 1764 door de Franschenesticht.
g
Saint - Louis, 1) Versterkte hoofdst. van de
Fr. kolonie Senegal,
^^ aan de monding
g der Seneal 22 000 inw. — 2) Stad op
^^
P het Fr. eil.
Réunion, 13 000 inw.
Saint - Malo, stad in het dep. Ille-et-Vilaine,
in het N.W. van Frankrijk,aa de Golf van
St.-M. (van het Kanaal),12 000 inw. ; versterkte
haven aan den Atl. Oceaan.
19 000 inw.
Saint - Mandé,^ voorstad van Parijs,
J^
Saint - Martin. Zie Sint-Martin.
Saint Marylebone,
Y deel van Londen, ten N.
van de Theems,> 118 000 inw.> Regent's
Park.
g
Saint - Maur - les - Fossés Z. 0. voorstad van
Parijs,
J^ aan het 1150 M. lange
ge St. - Maurkanaal
> 34 000 inw.; vroeger
g hoofdzetel der
Benedictijner
Orde.
J
Saint - Mihiel,
Mihie! stad in het Fr. dep.P Meuse aan
de Maas,^ 9600 inw. S.-M. was de eenige
plaats
g P
aan de Maas ten Z. van Verdun, die in 1914
door de Duitschers veroverd werd.
Saint - Nazaire. Zie Nazaire, Saint.
Luik,
Saint - Nicolas,^gem. in de Belg.
g prov.
P
even ten W. van de stad Luik, 8 717 inw.
Pas de Calais,
Saint - Omer,
^ stad in het dep.
P
in het N.W. van Frankrijk,
J> aan de Aa,> ten
0. van Boulogne, 20 000 inw.
prov. in het Z.W. van
rov.
Sainton6e,
Frankrijk,
J> aan den Atl. Oceaan,> met Saintes
tot hoofdsi. vormt tegenw. met Aunis het
dep.
. Charente-Inférieure.
N. voorstad van Parijs,
aan de
Saint - Ouen,
^
J^
Seine, 42 000 inw.
Saint Pancras,^ ;^gedeelte van Londen,^ opP den
1. oever van de Theems, 218 000 inw.
Saint-Paul, stad op
P het Fr. eil. Réunion
19 000 inw.
Saint Paul3 hoofdst. van den staat Minnesota
in het N. der Ver. Staten, ^aan den Missisippi,
PP
215 000 inw. • aanzienlijke handel; gesticht in 1838.
hoofdst. van het Eng.
Saint Peter Fort,
g
^
Kanaal-eil. Guernsey,18 000 inw.; haven, kasteel ;
viscc :erfij.
Saint - Pierre, Fr. eil. aan de Z.-kust van
New-Foundland, 25 K.M 2. 4 300 inw.; reele;
vormt met Miq uelon e.a. eil. een Fr. kolonie,
242 K.M2. 6400 inw. — 2) Stad op
P het
Fr. eil. Réunion, 29 000 inw. ; haven. — 3)} Stad
op
P de W.-kust van het Fr.-W.-Ind. eil. Martiniq^
ue (in 1901) 26 000 inw.; 8 Mei 1902 door
de uitbarsting van den vulkaan Mont Pelé
^ wordt nu weer opgebouwd.
P^
ggeheel verwoest;
Saint-Pierre Bernardin de, Fr. schrijver.
Saint-Pierre,
J
Zie Bernardin de S.-P.

i
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ten N.W.
Saint-Privat,^ dorp
P in Lotharingen,
g
van Metz,^ 800 inw. •r 18 Aug.
g 1870 bestormden
-.-.
de D. troepen
S.-P. (slag^bijJ'Gravelotte-S.-P.).
A
VVero
waarsch. het Augusta
Saint-Quentin
9
^
manduorum der Romeinen, stad in het dep.
P
Aisne in het N. van Frankrijk, aan de
Somme,
>
ten Z. van Kamerijk
J^ 56 000 inw.; wol- en
tullefabrieken, linnenweverij
katoenspinnerijen,
>
J^;
handel. 10 Aug.
^ versloeg
^ Jbij S.-Q. het SP.
leer
van Savoie en Laroraal
g onder den hertog
van Egmont
het Fr. leger
leger onder Montmorency.
J
9
19 Jan. 18 71 versloegen de Duitschers onder
G6ben er het Fr. Noorderleger
g onder Faidherbe.
In den Grooten Oorlog werden in de laatste
dagen
van Aug.
de Engelschen
bijJ S.-Q. door
g
^
^
de Duitschers teruggeslagen. — Het Kan. van
S,-Q. of Somme -kan. verbindt de Schelde, de
de Somme en de Oise.
en klaSaint-Saëns
^ Camille,
^ Fr. componist
P
viervirtuoos^ geb.
9 Oct. 1835 te Parijs ; schreef
gJ.
oratoria opera's
Pe,^ Samson et Dalila"), Y mfonieën^ pianoen orgelmuziek.
P
g muz
gem. in de Belg. prov.
Namen,
Saint-Servais,
^ g
P
ten N.W. van de stad Namen, 5464 inw.
Saint-Servan, stad in het Fr. dep.. Ille-etVilaine(Bretagne),aan de Golf van St.-Malo,
b
P
oorlogsbij
sJ de stad Saint-Malo^ 13 000 inw. oorlo
> fort, scheepsbouw.
P
ertog van,
Saint-Simon,
Saint-Simon Louis de Rouvro
y, hhertog
geb. 5 Jan. 1675 te Parijs,
J^ werd in 1715 lid
^
van den Re^
ntscha P
sraad
^^ st. 2 Mrt. 1755;
beroemd door zijn
gedenkschriften over den
J g
Lodewijk XIV en het Regentschap.
tijd
P
^
J van Lodewijk
Saint-Simon, Claude Henri,graaf, kleinzoon
van den vorige,
van de eerste so^g
^ grondlegger
g
cialistische school (zie Saint-Simonisme geb17 Oct. 1760 te Parijs,
J^ streed onder Washington
in N.-Amerika, ondernam van 1790-98 met
in nationale
Redern in Frankrijkspeculaties
J
st. 22 Mei 1825 te Parijs.
goederen;
van
Saint-Simonisme^ de door de aanhangers
g
Saint-Simon g estichte soc. school, waartoe o.m.
Bazard, Rodrigues,
Carnot, Michel Chevalier en
9
naar verbetering
Fournel behoorden, streefde
g
in de maatschappelijke
toestanden door het
PP J
invoeren van zuiver individueel bezit, het afschaffen van het erfrecht en de verdeelingg van
nagelaten
vermogens
door den staat naar het
den
g
^
zijn
vermogens".
beginsel Aan ieder naar zijn
beginsel
g
Enf antin(z. a.) gaf
g dit stelsel ook een nieuwen
van het vleesch,^ ge godsdienst (emancipatie
godsdienst
P
meenscha
g een
P van vrouwen) en het kreeg
, de Saint-Simonistisch,e
maatschappelijken
vorm
PP
J
familie, bestaande uit ingewijden en twee noviteniet,
cen-klassen. In 1832'
g
g^g het geheel
mee door het ingrijpen
P
^ JP der politie.
Saint Thomas, stad in derov. Ontario,
s
in het Z.O. van Canada, 4 000 inw.
Saint Vincent, een der Eng. Kleine Antillen
(Windward Islands),360 K.M 2., meest Z. der Eil.
boven den Wind, met de N. Grenadinen (52 K.M2.)
42 000 inw.;> vulkanisch; hoofd A1. Kingstown.
g
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aan den
Sa ï^ s stad in het oude Egypte,
g3P
Bolbitinischen arm van den Nip
J (den tegenw.
Rosetta-Nijl
Er was
g
J^ • ruïnen bij
J Si el-Hagar.
leen tempel
Neith(de Athene der
P van de godin
g
Grieken . Volgens
de latere Gr. leende
was
g
g
deodin
voorgesteld
voorgesteld door een gesluierd
beeld
g
g
het Gesluierde Beeld van S.),met het opP
schrift : Ik ben alles, het verleden, het heden
— de toekomst;
mij
g heeft mijn
^^geen sterveling
o elicht."
Pg
Sa'ama
, vulkaan in Bolivia ten 0. van de
1
W.-Cordilleras 6 415 M. hoog.
, stad oP de W.-kust van het Z.
Sakai
inw. ;>
P eil. Honsjioe,
] > 61
ggedeelte van het Jap.
haven.
Negerstam
op
z..
a .
Sakalaven,
^
^
^
P Madagaskar
Sakata stad op
Sakata,
P de W.-kust van hat Jap.
P eil.
Hons'ioe
Honsjioe, ten W. van Sendai, >23 000 inw.
Saké of saki uit rijst
J bereide, nationale drank
in Japan,
P ^ een middending
g tusschen bier en
brandewijn
J^ bevat 12-14 0Io alkohol.
erwernest"^ Eg.
Sakhara Sa99' dra, Ar. s»P
b
dorp
woestijn,
P aan den zoom der Libysche
Y
J^ nabijJ
de ruïnen van Memphis; ten N.O. ervan de
grootste doodenstad van Egypte,
g
YP ^ met (in 1881
geopende) PY
pyramiden en de in 1850 door Mariette ^evonden Ap^
is raven; nieuwe oPgravingen in 1893.
Saksen vol g ens Kluge
q van Sahs — zwaard;
Lat. Saxones D. volksstam, het eerst in Sleeswijk-Holstein
vermeld,
tegen
het einde
J
^ drongen
g
g
der 3e eeuw tot over de Wezer door en vormden
met Angrivariërs
(Engeren
En eren en Chaucen een
g
in N.-W.-Duitschland • daarna verbreidden zij
omstr.
terwijl een gedeelte
^
J zich,^ terwijl
450 Brittannië veroverde (zie An9 elsaksers^ in
de 6e eeuw naar het Z. tot aan de Unstrut en
verdeelden zich in de stammen Westfalen,^ Engeg
ren Oostfalen en Noordalbingers.
ZijJg
grensden
g
westelijkaan de Frankische volken en kwamen
weldra met hen in strijd.Zij Jvormden met de
Friezen, v
den Groote, de bevolking
bo 'r Karel
g
van ons land,
^ zoodat hier ten lande nog
g tal
hooger
van sporen
van hun beschaving,
hoogere dan
g^
P
gevonden zijn.
J die der Bataven,^g
J Ook nu
nog is het verschil der stammen (Friezen, S.
en Franken) in ons land opP het platteland
P
merkbaar. Het Saks. element het meest op
P de
Veluwe en in het 0. deel van ons land. Karel
onderwier
de Groote
P: , hen van 772-804 en
dwong
g hen Christenen te worden.
Saksen, koninkrijk
J^ bondsstaat van het D.
gele^enr
Rijk
bijna in het midd. daarvan ^
Rijk en bijna
14 993 K.M2. De bodem daalt van het Elsteren het Erts-geb.
aan de Boh. grens
Fichtelg
g
ste
ber van S., 1213 M. langoogste
berg
berg
f de h
naar
a( het N,. af tot in de laagvlakte Lei P zig. Ten N. van het Ertsgeb.
en parallel
daar^
P
mee loopt
en langs
g
^ den r.
P het Saks. Middeleb.
oever van de Elbe van de Boh.-rens
tot Pirna
g
het Elbezandsteengeb.
(Saks. Zwitserland). S.
g
behoort bijna
geheel
tot het stroomgebied van
g
J
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ervan, die in S. ontde Elbe; de meeste zi'riv.
J
springen Zwarte Elster^ S P.ree Mulde, Witte
Elster enz.) verseni agen zich eerst buiten bet
koninkr. met de hoofdriv.— S. is rijk aan bouwland (20 0/e der bevolking
g leeft van landbouw
en veeteelt) en ook aan bosschen ; het levert
mijnbou is
koren,
wijn. De mijnbouw
> ooft, fruit en ook wijn.
belangrijk
steenkool,
P
gJ ;• voorn.producten:
koper, lood, ijzer, tin en zilver ; meer dan 30
bedraagt
minerale bronnen. De bevolkingabedraag
807 000 inw. (voor 94 Ole Luthersch . Aan inonderwij bezit S.: een
richtingen
voor hooger
^ onderwijs
g
te Leipzig
P g ; een technische en een
veeartsenij-hoo
^ een mi'nacaJ
g eschool (Dresden),
J
demie Freiberg
b een boschbouw-academie hahoogeschool
voor murandt ; verder is er een hooeschool
a
ziek(Dresden),een landbouwkundiga instituut
(Leipzig),een koninkl.
ni' verheidsacademie met
J
Chemnitz . De nijverheid
is
machinebouwsehool}
J
in S. zeer ontwikkeld en verschaft een bestaan
aan 59 0/0
/ der bevolking.
g Het belangrijkstis de
textiel-industrie. Middelpunt
van den evenzeer
P
belan^J
rijken handel (inz. ook van den heden
D. boekhandel) is Leipzig.
oop
P
P^ De scheepvaart
de Elbe is druk ; verder bezit S. een zeer uitgebreid spoorwegnet
(in 1912 : 3320 K.M.. — S.
b
P
is volgens
de ggrondwet van 4 Sept.
ewi'^g
J
P 1831,
g
zigd
b door latere wetten van 1849-1909, een
constitutioneele monarchie; de kroon is erfelijk
J
in de mannel. linie van de Albertinische tak
van het Huis Wettin. De koninkl. familie is R.Kath. Er is een Eerste Kamer van 47 leden er,
een Tweede Kamer van 91 door meervoudig
kiesrechtekozen
leden. S. heeft in den Bondsg
raad 4 stemmen en zendt 23 afgev.
naar den
g
Ri'ksda . Het ministerie bestaat uit 6 ministers.
Rijksdag.
Het land is voor het bestuur verdeeld in
5 kreitshoofdmanscha
»
PPen" (Bautzen, Chemnitz Dresden, Leipzig,Zwickau). Het budget
voor 1912 en 1913 bedroe ag in ontvangsten en
uitgaven 453 mill. mark. De staatsschuld bedroe ^
g oP. 1 Jan. 1912 869 ,9 mill. mark. Het Saks.
leger vormt het . 12e en het 19e D. legerkorps.
leger
P
a
en.
green. - Geschiedenis.
De landskleuren zijn
J wit en gre
Het koninkrijk
S. ontstond uit het vroegere
J
keurvorstendom S. dat weder ontstaan is uit de
mark Meissen, die in 1088 aan het nu nog in S. reFred eb
g eerende Huis W ettin kwam. Markgraaf
rik de Strijdbare verwierf in 1423 met het
keurvorstelijk waardigheid.
hertogdom
S. de keurvorstelijke
g
1485 splitste
het Huis 1Vettin zich in de
P
Ernstinische linie die Thiiringen en de AlMeissen
verkreeg
verkreeg.. In 1547
bertinische
linie,
kwamen, door de Wittenberger
land
g capitulatie,
P
en keurvorstenwaardigheid
van de Ernestinische
g
linie aan hertog
n Maurits uit de Albertinische
linie. Twee zijner
opvolgers waren tevens
J
de Sterke (1694
koningen
van Polen,^ n.l. August
^
g
II z.a.) en
1733 als koning
9
g van Polen August
diens zoon, Frederik August II(1733-1763,
III ). Frederik
als koning
g van Polen August
^
AuÍ ust III trad in 1806 bijJ den Vrede van Posen

koning van S.
tot het Ri'nverbond
toe,^ werd tot koning
J
verheven (als Frederik August
I) en kreeg
q
g in
1807 het groothertogdom
groothertogdom Warschau. In 1813 bi'J
Leipzigevangen
van
genomen als bondgenoot
g
Pg^gevangen genomen
hij 18 Mei 1815 de N. helft
Napoleon I, moest hij
van Saksen man Pruisen afstaan en afstand doen
zijd van
van Warschau. In 1866 koos S. de zijde
nederlaagg toetreden
Oostenrijk en moest na de nederlaa
tot den N.-D. Bond. Sedert 1904 regeert g
koning
Frederik August
111.
g
hoofdz. bestaande uit het
Saksen,
Saksen Pruis. prov.
P
in 1815 door het koninkr. Saksen aan Pruisen
afgestane gebied, 25 267 K.M 2 . 3 089 000 meest
Protest. inw.; in het N. en 0. vlak, in het Z.
en W. bergachtig
g (Harz met Broeken Thuring
rijk aan minerale bronnen; vrucht
agerwoud, rijk
baar ; levert 'als delfstoffen: zout, bruinkool,
zilver en koper
P ; verdeeld in de reg.-distr.
g
I gdenburg Merseburg en Erfurt, hoofdst.
Maagdenburg.
b
Saksen-Altenbur 9, hertogdom en bondsstaat
van het D. Rijk,
J^ in de Thurin gsche Staten tusschen de Pruis.rov.
S. en het koninkr. Beieren,
P
1324 K.M2. 216 000 inw. ; door het vorstendom
Reussescheiden
in een 0.-kreits (657 K.M2.)
g
en een W.-kreits (667 K.M2.),inz. de 0.-kreits
is zeer vruchtbaar, bgoed bebouwd en heeft veel
veeteelt; in den W.-kreits overheerscht de bosch(bruinkool). De landsunibouw en de mijnbouw
t
versiteit is te Jean (in Saksen-Weimar). — S.A. is
de grondwet
van 29 A
Apr.
r. 1831 een
a
g
erfelijk
in de Erconstitutioneele monarchie,
J
nestinische linie van het Huis Wettinn; de volksvertegenwoordiging
^ ^ bestaat uit 32 rechtstr.gea
kozen afgevaardigden; S.-A. beeft 1 stem in den
Rijksdag. Het
Bondsraad en 1 afgev.
in den Rijksdag.
g
hoogste
bestuurslichaam is het ministerie (3 afd.).
g
Het hoogste
zetelt te Jena. Hoofdg
g gerechtshof
en residentiestad is Altenburg
g (in den 0.-kreits
regeerend
hertog
^ is Ernest II, sinds 1908. In
g
het 4e Pruis. legerkorps levert S. A. het 8e
Thiiringsche
Thiiringsche inf.-regiment.
Saksen-Coburg-Gotha f hertogdom en bondsstaat van het D. Rijk,
J^ in de Thurin ger staten,
tusschen de Pruis.rov.
Saksen en het koninkr.
P
Beieren, 1977 K.M 2. 257 000 inw. bestaat uit
het herto gd. Coburg(562 K.M2. 75 000 inw.),
laan de Z. zijde
van het Thiiringerwoud
en op
g
J
P de.
grens
van Beieren, en uit het N.W. daarvan, oop
g
de N. zijde
van het Thiir.-woud gele
gelegen
gen hertogd.
J
Gotha(1415 K.M2. 182 000 inw. Zeer vruchtbare vlakten en dalen ; voorn. middel van
ver
bestaan landbouw en veeteelt • levendige
^
J ni'heid • landsuniversiteit te Jena; sterrenwacht te
degrondwet
rondwet van 3 Mei 1852
Gotha. — Volgens
is S.-C.-G. een constitutioneele monarchie erfelijk
J
in de Ernestinische linie van het Huis 1V ettin :
een landdag
Coburgg (11) en een voor
g voor Cobur
vaardigden),
Gotha (19 indirectekozen
afge
g
die samen denemeensch.
Landdag
^ vormen
g
Hoogste bestuurslichaam is het staatsministerie
met 1 afd. voor Coburg
g en 1 voor Gotha. In
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den Bondsraad heeft het herto bgdom 1 stem;
Rijksdag zendt het twee af gevaarnaar den Rijksdag
^
disden.
Residentie is afwisselend Cobur bg en
b
Gotha ; regeerend
hertog
g is Karel Eduard, zoon
g
van den hertog
g van Alban yy, 30 Juli 1900-19
Juli 1905 onder voogdij, daarna zelfstandig.
De tros Aen van S.-C.-G. vormen met die van S.Meinin
inf.-regiment
^
a
g en het 6e Thurin sche
van het He Pruis. legerkorps.
Saksen-Meinin en hertogdom en bondsstaat
van het D. Rijk, in de Thiirin ger staten,
tusschen de Pruis.rov.
Saksen en het koninkr.
A
Beieren> 2468 K.M 2. 279 000 inw. s• bestaat uit
de herco . Meiningen
en Hildburghausen het
^
vorstendom Saalfeld, het graafsch. Camburg,
enz. Het voorn. deel van S.-M. ligt in het
Thurin^ erwoud
ten Z. aan Beieren
, engrenst
g
en Coburg ; verder 11 exclaven. Voorn. middelen van bestaan: mijnbouw
(lei, zout, ijzer
J
J
en een levendige
g nijverheid.
nijv erheid Landsuniversiteit
Jena. — Volgens de (het laatst in 1896
Aug . 1829 is
gewijzigde)
^grondwet van 23 Aug
^
J g
een constitutioneele monarchie, erfelijk
.l
in de Ernestinische linie van het Huis Wettin;
de landdag
^
g bestaat uit 24 rechtstr. gekozen
den. In den Bondsraad heeft S.-M.
afgevaardi
afgevaardigden
b
Rijksdag
g zendt het 2 afgestem; naar den Rijksda
bestuurscollegge is het
vaardig den. Hoogste
^ bestuurscolle
lands(5 afd.). Het hoogste
g
gerechtshof zetelt de Jena. Hoofd- en residentiestad is Meiningen; de regeerende hertog is
s
^
Bernard, sinds 25 Juni 1914. Over de troepen,
P ,
zie op
P Saksen-Cobur9-Gotha.
Saksens
a D. rechtsboek uit de Middelpie
gel
opgeschreven
door een
eeuwen waarschijnlijk
P^
scheen
uit het Anhaltsehe: Eike (Eyke) von
P
Nepgow
(Nepkow,
Hebkow vóó r 1235,
r werd
p
^9
in de 13e eeuw door heel Duitschland en daarbuiten verbreid, is verdeeld in landrecht en
leenrecht, ontleent zijn
J aan
g
J inhoud gedeeltelijk
rijkswetten inz. echter aan het gewoonterecht,
vormde den grondslagvoor den Zwabens ie^
gJ rechtsboeken.
bgel" en andere dergelijke
groothertogdom
en
Saksen-Weimar-Eisenach,
S
g
^
de Thiirin ger
bondsstaat van het D. Rijk,inThiiringe
tusschen de Pruis.rov.
Saksen en het
P
K.M2.,
2. 417 000 inw.;
koninkrijk
J Beieren, 3611 K.M
bestaat uit drie van elkaarescheiden
gebiefig.
g
t
den (Weimar in het midd. Neustadt in het
0. en Eisenach in het W.), eenige kleinere
deelen en enclaves. Bunder- en schapenteelt,
P
a
ooftteelt en boschbouw bloeien er ; wijnbouw
J
; mijnbou
mijnbouw (steen- en
in het Saaie^
g ebied
, man aan-ertsen
minerale bronnen.
g
Levendige
nijverheid. Landsuniversiteit te Jena.
g nijverheid
grondwet van 5 Mei 1816 herVolgens de rondwet
zien 15 Oct. 1850) is S.-W.-E. een constitutioneele monarchie, erfelijk
in de ErnestiniJ
sche linie van het Huis Wettin. De Landdag
bestaat uit 38 (15 indirect en 23 directekozen
g
leden. In den Bondsraad heeft S.-W.-Ei 1 stem,
in den Rijksdag 3 afgevaardigden. Het staatst
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ministerie bestaat uit 3 aid. Het hoogste
g ^erechtshof (tevens ook voor overige
de b Thiirintger staten) zetelt te Jena. Hoofd- en residentiestad is Weimar; regeerend
groothertog
g
g
b is
sinds 5 Jan. 1901 Wilhelm Ernst. — De
troepen
van het groothertogdom
vormen in het
g
P
g
lie Pruis. legerkorps het 5e Thiiringsche
ingsche inf. regiment.
g
Saksisch Zwitserland, deel van het Elbezandsteen eb. in het Z.O.
van het koninkr. Saksen,
a
door de Elbe verdeeld in een 0. en een W.
hoogland, 660-800 K.M 2. Het is een fraaie en
druk bezochte landstreek.
g
Y ^ gronddSaladijn,^ sultan van Egypte
GYP en Syrië,
legger
leg er van de dynastie
der Ejjoebiden,
in
77 'oebiden
^ geb.
^
Y
1137 zoon van den Koerd Ejjoeb,
'oeb bracht in
1171 de dynastie
der Fatimiden ten val en
Y
wierP zich opPEgyp
als heerscher over Eg te
e en
Syrië, versloeg
g in 1187 de Kruisvaarders in de
vlakte van Tiberiasbi'J Hittin
veroverde
Akka, Ascalon
en Jeruzalem, streed 2 Jjaar lang
>
g
teen
g
Richard
Leeuwenhart,J
tot hij bij verdragg
J
aan de Christenen de kust van Jaffa tot TYrus
overliet
est. in 1193 te Damascus. S. was
was een bijJ uitstek dapper,
AP ^ rechtvaardig
g en
ridderlij
ridderlijk vorst.
1) Hoofdst. van de Sp.
S.
P prov.
p
(12 510 K.M2., 331 000 inw. in Loon in het N.
van Spanje),aan de Tormes,
30 000 inw.
>
hoogeschool
(in 1239 met die van Palencia
g
veree
vereenigd); 22 Juli 1812 overwinningg van Welling^ ton op
P de Franschen onder Marmont. —
2) Stad in den staat Guanajuato,
in het midd.
J
van Mexico, ten N.W. van de stad Mexico,
14 000 inw.
Salamanders, Urodela vormen de 2de orde
van de klasse der Tweeslachtige
dieren (Amp
Amphihi9
. Zij
Zij zijn verdeeld in Worm-S., die in
de tropische
landen leven, en Staart-S.,
P
> weder
onderverdeeld in Visch-S. en eigenlijke S. De
visch-S. hebben uitwendige, blijvende kieuwen.
De eenige
g Europ.
P visch-S. is de Olm of Grot-S.
z. a.); tot de eigenlijke
S. behooren de Water9 ^
S.
J
> die in slooten en beken leven, een zijdelings saamgedrukten staart en een rugvin
hebben, en de Land-S., die een ronden staart
hebben en in vochtige
dalen leven.
g begroeide
g
Zie fig. 860: Kruipende
Dieren en Am phibiën.
p
Salamis, Gr. eil. aan de W.-kust van Attica,
tegenw.
Koeloeri, een demos van den namos
g
Attika, ong.
g 100 K.M 2.> 6 600 inw. bergachtig;
g
ga
hoofdst. Koeloeri of S.,
s 4 000 inw. ; bekend
door de overwinnin3 ter zee der Grieken onder
T hemistocles op
P de Perzen,^ 23 Sept.
P 480 v. Chr.
Salang or of Selangor,
^^ Mal. staat onder Eng.
g
rotectoraat
op het schiereil. Malaka (on
g..
g
P
tegenover
Tandjoeng
J ^ Balei op
P Sumatra's 0. g
kust),8000 K.M2. 294 000 inw. ; rijke tingroeven; sinds 1874 onder Eng.^ invloed.
Oviedo in het N.W.
Salas,
Salas stad in de prov.
P
van Sane
J> ten N. van de stad Oviedo,>
17 000 inw.
35
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Salati
9 a een der 8 afd. van de resid. Semarang; de hoofdst. S. 580 M. boven de zee,
11 518 inw.^ w.o. 708 Europ.
P . en 1309 Chineezen. S. ligt
g ten Z. van Semarang.
g In de buurt
Fort Willem I.
Sala (s) Y Gomez, onbewoond, tot Chili behoorend rotseil. in den Gr. Oceaan, het meest
0.unt
4 K.M 2. > ; in 1793 door
Y
P van Polynesië,
den Spanjaard S. ontdekt; in 1816 door Chamisso bezocht, uit een van wiensedichten
g
het bekend is.
Sa&danha f Jodo Carlos, hertog van, Portug.
maarschalk en staatsman
geb. 17 Nov. 1791
91
,g
te Arinh^,
a werd vanaf 1825 herhaaldelijk
J
minister, maakte zich door een militaire revolutie tot onbeperkt
heerschei(1851-56),was
P
van 1862-64 en van 1866-69ezant
te Rome,
g
werd in 1870 weder min.-president,
in 1871
P
est. 21 Nov. 1876.
7 6.
^g
gezant te Londen;
Chester in het
, stad in het raafsch.
Sale
g
W. van Engeland,
> 15 000 inw. •> katoenindustrie.
g
Salé, havenstad aan de Atl. kust in Marokko,
tegenover
Rabat;^ tegenw.
vervallen.
g
g
eenige
eenige malen
Salem
Salem, komt in den Bijbel
J
als oude naam van Jeruzalem.
Salem. 1) Stad in den staat Massachusetts,
in het N.O. der Ver. Staten, ten N. van
Boston, een landtong,
000 inw. — 2)
g^
Stad in New-Jerseyn
het N.O. der Ver.
Y,
Staten, 5 800 inw. — 3) Stad in Ohio, in het
N.O. der Ver. Staten, 7 600 inw. — 4) Hoofdst.
van den staat Oregon
in het N.W. der Ver.
g
Staten ten Z. van Portland, 14 000 inw.
hougeschool.
Salem
Madras
, stad in het residentsch.
P
in het Z.O. van Voor-Indië ten Z.W. van de
stad Madras, 59 000 inw.
Salemi, stad in het Z.W. van Sicilië
19 000 inw.
Sale h. Zie Giiksu.
Saleph.
hoofdst. der p rov. S. (vroeger
b
Princi ato citeroire, 4964 K.M2. 554 000 inw.,
in het Z.W. van Italië),aan de Golf van S.,
van de Tyrrheensche Zee, 46 000 inw. ; haven,
zeebad; katoenindustrie; in de Middeleeuwen
bestond te S. een beroemdeeneesk.
hoo geschool.
g
Sale Y^
er eil. ten Z.O. van Celebes,^ ervan g e scheiden door Straat S.
S., ong.
g 660 K.M 2 .,^ ong^ .
57 000 inw. (Makasaren, Boe gineezen Maleiers
enz.r • de hoofd
S. op
p 1.S.,
P de W.-kust, heeft
, w.o. 28 Euro P. en 93 Chineezen
54 547 inw.
Salford, fabriekst. in het graafschaP Lancaster in het N.W. van
Engeland,
231
inw. >• vormt met
g
het er tegenover
liggende
g
gb en de M anc es
ter één stad.
plantengeslacht
uit de fam.
Salie,^ P
g
der Lipbloemigen, waarvan de TuinS. (Salvia off icinalis, fig . 1170; a
uit Z.-Europa afkomstig,
a,
een doordringc nd aroma heeft. De
bladeren wordenebruikt
tot be- 1170. Salie.
g

reiding
g van S .-melk. Ook in de artsenij-mengJ
kunde wordt de S. bgebruikt als astringeerend
^g
en zachtrikkeiiend
middel ; ook voor mondwater.
P
Saliërs of Salische Franken. Zie op
P Franken.
graafsch.
Salisbury.
Y 1) Hoofdst. van het graafsch
, in het Z. van Eneland
Eng
^ten N.W.
van Southampton,
21
inw. >; kathedraal (1220
P
—58). In de nabijheid
nabijhei ruïnen van Old Sarum
zetei
7
b Rom. burcht . — 2 Fort S.
der regeering
Z.-Rhodesia en
J
g
g van Mas'onaland
geheel
Rhodesia, Z.-Afrika,
> 1700 blanke inw.
g
Cecil, markies van, tot
Salisbury,
Y >>
1868 Viscount Cranborne, Eng.
Eng . staatsman,^g
geb.
r lid van het La
3 Febr. 1830, werd in
i 1853
gerhuis van 1866-67 en opnieuw
in 1874 min.
P
voor Indië van 1878-80 staatssecretaris van
buitenl. zaken,^ tweede gevolmachtigde
op
^
a
P het
Berlijnsch
Congres
(1878); na den dood van
g
J
Beacons
f ield(in 1881) leider der conservatieven
in het Hoogerhuis,
g
, van Juni 1885 tot Jan.
a
1886 en voorts van Au ag . 1886-92 en van 1895
—1902 min.-pres.
(tot Nov. 1900 tevens min. van
P
buitenl. zaken,g
gest. 22 Au
Augg . 1903 te Hatfield.
wet(Lex Saliva het oude volks!
recht der Salische Franken, in de 5e eeuw in
verbasterd Latijn
opgeschreven,
Pg^ met ter ver J
moeilij te beduideli'kin
a ^ moeilijk
J g tusschen gevoegde
grijpen oud-Frankische woorden,
g. Mal^ de z.g.
bei9ische Glossen, een der gewichtigste
oor b
g
konden voor de kennis van het oud-Germ. recht.
de vrouHet in de S.W. neergelegde beginsel:
a
wen van de erfopvolginginoe
stamgoederen
uit
a
volg
in ag s te sluiten,
ging
n$' over in het trooncoP
^g
recht der Frankische en later der Fransche ^
monarchie; heteldt
in hoofdzaak ook in
g
Duitschland
^ maar niet in En ageland. In Spanje
V(1713) de trooncoP
volg
in g
stelde Philips
?
volens
de S. W. in; ; Ferdinand 111 hief ze
g
op
9
P Luxemburg.
P in 1830. Zie ook op
en gewichtig
zuur,
SaliC
gorganisch
g
g
Y lzuur, e
dat bereid wordt uithenolnatrium
en koolP
zuur,> vormt witte, reuklooze, zoe
Lachtigzuur
>
smakende naalden, die in koud water moeielijk,
J.
in alkohol en aetheremakkeli'k
Het
g
J oplossen.
P
werkt bederfwerend en koortswerend, doet
staken, wordt als bgeneesmiddel
gistingsprocessen^
b^ mondmon en tandtoegepast bi'J wondbehandeling,
en ewrichtsrheumaziekten en inwendig
g tegen
g
tisme maa geatarrh^typhus
en longvliesontYP
stekingient
verder tot het conserveeren van
g,
wijn
wijnen licht schimmelende zelfvruchten,
standig heden. In kleine doses is het niet zeer
giftig; in zeer route
kan het doodelijkJ werken.
g
ee der
e graafsch,
c ^ later een
Salland,
Balland oo rsPr, een
g
kwartieren van Overijsel (z. a. op
P Geschiedenis)..
Rom. bgeschiedschr.
Sailusti is^ Ga7 'us Crispius,
?^
geb.
87 v. Chr. te Amiternum,^ aanhanger
g van
g
Caesar, die hem in 47 tot proconsul
van
P
Numidië aanstelde ;• gest.
omstr. 35 v. Chr.;
g
van zijn
J werken zijn
J bewaard bgebleven:»De
conjuratione
Catilinae",
>»De bello Jugurthino"
J
g
en fragmenten van de Historiae".
I

Sr1LMANASSAR—SALPÉTRIIME.
Salmanasser, naam van verscheidene koninHet beroemdst is S. II 860—
ngen van Assyrië.
Y
824 , zoon van Assurnasirbal • deze voerde oorlogtegen
rijken,
a
g g Armenië,^ de N.-Syrische
Y
J en
math en Damascus, enz. — Uit den Bijbel
is
J
bekend S. IV(727-722),die een be agin maakte
met de belegering
g ^ van Samaria.
Salmiak (van het Lat. sal ammonicum in het
zand der oase van Ammon gevonden zout"),
ontstaat door verbinding
g van ammoniak z.a.
met chloorwaterstof; het wordt bereid uit het
ammoniakwater der bg asfabrieken en vormt een
kleurlooze
vezelig-kristallijne,
doorschijnend
J^ doorschijnende
reukeloos, doch met scheren zoutsmaak,
lost in water opPonder sterke afkoeling;
n ^bij
bij
verwarming
zonder te smelg wordt het vluchti ag zon
ten. Het wordt in de industrie gebruik
gebruikt voor
doeleinden ; in de geneeskunde
ter bestrijding
J g van verschillende catharren.
Saloeën of Salwen riv. in Achter-Indië ontspringt als Nats
^ 9 'oe oIp de hoogb vlakte van
Tibet, heet verderop Dsjamonoe en Loetsekiang
en mondt in 2 armen uit in de Golf van Martaban of Pe goe • ze is niet bevaarbaar.
. 1) De
Salome(Hebr. de vredensrike"
J
moeder der apostelen
Jacobus en Johannes
P
Math. 20 : 20). — 2) S. Alexandra, Macchabaeïsche koningin,
g gemalin van Aristobulus I,
regeerde
regeerde van 78-69 v. Chr. alleen het rijk.
rijk -Zuster van Herodes I, leefde aan diens hof,
verscheiden keeren gehuwd. -- 4) Dochter van
Herodias en kleindochter der vorige, verlangde
het hoofd van Johannes denDoop
Dooe er(Marc.
: 21 e. v.), gehuwd
met den tetrarch Phig
ligpus, zoon van Herodes, daarna met Aristobolus van Chalkis aan den Libanon. Zij
Zij is de
heldin van een drama van Oskar Wilde en van
een oP era van Richard Strauss.
Salomo(Hebr. S'elomo vredesman") koning
van Israël, omstr. 1015-975 v. Chr. (volgens
latere berekening
a zoon van David
g 970-938
en Bathseba, stichter van den eersten tempel
P
en van het koninkl.aleis
te Jeruzalem. In
P
later tijd
legdezijn
zijn P rachtlievendheid een
J legde
zwaren druk op
zijn onderdanen en toonde hijJ
Pzijn
zich zwak tegenover
den afgodendienst
afgodendienst
zijne
zijner
g
vrouwen. In den tijd
Jjd na de BallingschaP beschouwde men zijn
zijn regeering
a
g als
p erk van het volk en hem als
hetouden
tijd
g
JP
schrijver
der latere boeken van het 0. T. het
J
„Hooglied", Prediker" de „Spreuken", twee
P Balmen en het apocriefe
P
^^Boek der WijsJs
heid" (door de R.-Kath. Kerk voor echt g •ehouden). In de Oostersche sprookjeswereld
P
J
wordt Salomo als toovenaar en heerscher over
geheime krachten beschouwd, de zegelring van
S. als talisman zijner
wijsheid
en toovermacht.
J
J
van S. is een symbool
De tempel
der Vrijp
Y
J
metselaars.
van NieuwSalomonseilanden of Archipel
p
Geor
9' ië
^ eil.-roe
r ten 0. van
^ Pvan Melanesië,
Nieuw-Guinea, 43 900 K.M 2. 200 000 inw. sinds
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1899 voor een deel D. (10 000 K.M 2. met
60 000 inw.),voor het andere deel Eng.
9 (33 900
K.M2. met 140 000 inw. De S. zijn
g
J bergachtia
co ra tri^ uitvoer vancopra,
a en vulkanisch;
a
parelmoer en schildpad.
P^^
P
P
Salon
Salon, stad in het dep. PBouches-du-Rh3ne }
in het Z. van Frankrijk
J ten N.W. van Marseille, 14 000 inw.
Saloniki Turkseh Selanik het Thessalonica
der Ouden, hoofdsi. van het voorm. T.-Maced.
wilajet S.(35 000 K.M2. 1 131 000 inw.), 40
synagogen, evenveel moskeeën,
> haven met twee
forten; belangrijke
haven- en handelsstad; S.
gJ
werd 8 Nov. 1912 door de Grieken bezet en
in 1913 bijJ Griekenland ingJ
eli • fdg 4 O. 1915
werd S. bezet door een Fr.-Eng.
Fr.-Eng expeditieger ^ waarbijJ zich later ook Serv. Russ. en
It. troepen
P voegden.
g
Sal eter
Salpeter

sal^eterzuurkalium^ kalisal rpeter of

nitrum wordt in Indië Egypte, Z.-Amerika,
>
enz, in den bodem aangetroffen,
wordt door
g
micro-organismen
(nitro- of nitraatbacteriOn)
g
in
dena
uit stikstofhoudende or ^g g rond ^gevormd
nische materie, ammoniak of lucht in bijzijn
JJ
van alkaliën; bijJ droog weer vormt het met
aarde vermengd
g korsten' aan de oppervlakte.
PP
Het wordt opPverschillende wijzen
gewonnen
wijzen
^
of bereid, vormt rhombischerisma's
heeft
P
een verkoelender zoutachtigen smaak, lost in
water op
P onder verlaging
^^ der temperatuur,
P
verliest bijJ
zuurstof en
^ ere temperatuur
P
werkt derhalve sterk oxydeerend.
S. dient tot
Y
het vervaardigen
van buskruit,^ als oxydatieY
^
en vloeimiddel bijt metaalbewerking,
de ^lasg^
fabricage
van vleesch en in
a^ bijJ het pekelen
P
deeneeskunde
als middel tegen
koorts en
g
a
tot het bevorderen der urineloozin
g • het vermindert de snelheid van den bloedsomloop
P en
de lichaamswarmte.
belangrijk mineraal zuur, komt
Salpeterzuur,
p
in de natuur alleen in zijn
J zouten voor en
wordt uit natriumnitraat bereid door destillatie met zwavelzuur. Geconcentreerd zwavelzuureef
geelroo
geelrood
^ t een door stikstofoxyde
Y
gekleur
(rood of rookend zuur met een
G. van 1,52 en dat bijzonder sterk oxydeert;
salpete
uitgedroogde sal
eter en zwavelzuur van 60 0 B.
verkrijgt men chemisch zuiver S., een aan de
sterk rookende, heldere, zeer zure vloei-stof, die bij
bi' 86° kookt; onder het staan ontleedt zij
J zich gedeeltelijk
g
^ }
J en kleurt zich geel,
ze werkt in hooge
bijtend en ox deerend
Y
^ mate bijtend
en vermengt
g zich met water onder sterke
warmteontwikkeling . Vroeger
Vroeger werd S. gebruikt
gebruik
zilver van goud af te scheiden; tegenw.
dient het voor het vervaardi gen van scheikundige
praeparaten,
P
g P
^ tot het etsen op
P staal en
koper,
^ en
g branden van messing
P^ tot het geel
brons, tot het maken van ijzerbeits,
van nitroJ
glycerine en schietkatoen,
^ enz. Ook in de ^ e bY
neeskunde vindt S. toepassing.
P
gebouw te Parijs,
Salpétrière,
^ g
^
J^ onder Lodewijk
p
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Xlll gesticht, eerst arsenaal, later en nu nog
ingericht als te huis voor, deels krankzinnige ,f
oude vrouwen.
Salsette, eil. aan de W.-kust van Voor-Indië,
behoorend tot het distr. Thana van hetresiP
dentsch. Bombay,624 K.M2., ong. 108 000 inw.
ouderottenten
els
g
P •^hoofdst. Thana,^ 17 000 inw.
in het N. van Argentinië,
161 099
Salta,
P
^
^ prov.
K.M2 . 148 000 inw. ; ber gachtig in het W.
hoofdst. San Miguel
tot 6000 M.
deS.,
S. oop
9
de 0.-helling van de Cordilleras de los Andes,
17 000 inw.
Salt Lake. Zie Groot-Zoutmeer.
Salt Lake City,
Salt Lake City,
y^
Y^
Mormon City, s
van den Staat Utan,
in het W. der Ver. Staten, aan den
Jordaan,
y
93 000 inw. ; Mormonentempel;
hoo geschool • i.n
P
1848 door Mormonen gesticht.
Salto,
> Salto Oriental, h oofdst. van het dep.
p
S. in het W. van Uruguay,aan de Uruguay,
ten N. van de stad Uruguay, 18 000 inw.
Salut, Iles du drie tot Fr. Guayana beh,
eil. waarvan het Duivels-eil. bekend is door
Dreyfus'
gevangenschap.
f
^
Cuneo in het N.W.
Saluzzo,^ stad in de prov.
P
van Italiët ten N. van de stad Cuneo 16 000
inw.; kathedraal (15e eeuw).
aan de W.-kust van
Salvador,
P
^ republiek
Centr.-Amerika, 21 160
K.M2., 1 161 000 inw.
(waarvan 235 000 Indianen voorts Kleurlinde kust ef^
g en langs
fen en vruchtbaar, in
het binnenland bergachtij
g en vulkanisch
(tot 2385 M.),besproeid
P
door de Rio Lem pa;
P;
rijk
J metaal;
aan metaal; trop.
P
vegetatie ; lente
g der
spoorwegen in 1910)
156, der telegraaflij1171.
nen (draadlengte 4009
WaPen van Salvador.
K.M. ; hoofdst. San
Salvador. Grondwet v.
gekozen
president en
1864; een voor 4 Jjaren gekozen
1864;
P
Huis van Vertegenwoordigers (42 jaarlijks rechtstr. gekozen leden); budget (1912-13) 13,14
mill.esos
zilver uitgaven,
13 >09 mill. ing
P
komsten; staatsgodsdienst is de R.-Kath.; het
lege
ger 3000
onderwijs
J is onbeteekenend;
^ staand le
; militie in oorlogstijd
P
g J 18 000 man;^ wapen
zie fig.
g 1171); landskleuren blauw en wit.
S. was van 1524-1821 Sp.
P kolonie,^ daarna rePubl.
Salvation Army.
Y Zie heilsleger.
.^
Salvator Rosa. Zie Rosa.
Salwen. Zie Saloeën.
hertogdom, kroonland van het
Salzburg9 ^g
Oostenr.-Hon
Cisleithaansche deel
der g . monarchie ten 0. van Tirol, 7153 K.M 2 . 215 000
meerend. Kath. inw. ; voor het grootste deel
Alpenland
(Hohe Tauern,^ N. Kalkalpen,
Pen
P

^ rijaan dalen, meren en moerassen
Alen
P rijk
weiniglandbouw ,meer veeteelt en ooftbouw.
De mijnen
leveren zout,
J
> marmer, koer,
P ^ ijzer
ijze
veel minerale bronnen. Landg
•
dag van 26 leden ; S. zendt 6 afgevaardigden
naar de Oostenr. Kamer van Af gevaardigden;
b
hoofdst. Salzburg
9 (z. a.). Landskleuren roodwit. — S. oorspr.
gesticht in
P een bisdom,^g
969 werd in 798 aartsbisdom, in 1802 geseculariseerd tot een keurvorstendom voor aartshertogg erdinand van Oostenrijk
Oostenrij als schadeloos•
g voor Toskane • het kwam in 1805 aan
Oostenrijk
J^ werd in 1849 een afz. kroonland.
Salzburg, hoofdst. van het hertogdom S. aan
de Salzach dicht bijJ
Beiersche grens, 36 000
inw.; zetel der landsregeering
J
g en van een vorstaartsbisschop,
oude
kerken en paleizen,t
P
keizerlijk
J residentieslot; Kath. theolog. faculteit,
museum Carolino-Augusteum;^^
geboorteplaats
v.
P
Mozart. — S. is het Juvavum der Romeinen.
Salzkammergut,
J^ deels tot
9 ^ deels tot Oostenrijk,
Stiermarken behoorend Alpenland,
waardoorheen
P
de Kalk-Alpen
loopen,
eren zin 680
engere
P
P ^ in en
rijk aan meren en zoutmijnen; berggroepen : Dachstein, Kammergeb., enz. Hoofdst. Ischl.
Samakow, stad in het Bul g. distr. Sofia aan
de Isker en aan den voet van den Rilodagh, ten
Z.O. van de stad Sofia, 10 000 inw.
met de
Samar of Ibabao, een der PhiliPPi'nen
J
omliggende
eil. 13 386 K.M 2 . 223 000 inw.;
gg
hoofdP1. Catbalongan.
^
Samara,
Samaragouvern. in het Z.O. deel van Europ.
P
Rusland langs den 0. oever van de Wolga,
151 047 K.M2. 3 555 000 inw., w.o. Mordwinen,
Tartaren ;en, 8Ct.
P D. kolonisten. — De hoofdst.
S.
S.,op
P den 1.-oever van de Wolga,
^^ aan de uitinw. >; riviermondingti der riv. S.,
S. telt 121
haven; handel inraan
enz.
g
Samaria, vanaf de 2de helft der 4e eeuw v.
Chr. hoofdst. van het rijk
Israël, in 122 v. Chr.
J
van Assyrië
veroverd en ^ekolonidoor Sargon
9
y
seerd waaruit liet latere gemengde volk der
Samaritanen (z.a.) voortkwam; omstr. 110 v.
Chr.. door Joh. .11 y rcanus I verwoest, door Heroles den Groote als Sebaste(Lat. Augusta)
tijd
bi' Sebastije.
weer opgebouwd; ruïnen
J Ten tijde
J
•
Jezus heette S. het landschap
P tusschen Judea en Galilea.
Samaritanen, de bewoners van Samaria(z.a.);
in engeren zin het gemengde
^
a volk, dat daar ontstond uit de overgebleven Israëlieten en de Babylonische kolonisten3 ; door de Jeruzalemsche
Joden onder Ezra en Nehemja
f van den tempelP
gen tempel
bouw uitgesloten,
zij een ei
eigen
^ bouwden zij
Pe
g
oP den berg
g Gerizim en hielden slechts vast
aan de 5 Boeken van Mozes,^ met verwerping
Pg
van de andere boeken der H. Schrift; een klein
overblijfsel
der
secce
leeft
nu
nog
onder
een
g
J
hoógP
e riester te Nabulus (Sichem).
Samarkand,ggebied in Russ. Centr.-Azië, behoorende bij het
generaal-gouvern.
Toerkestan;9
^
g
(Serafsjan-dal
in het Z. en Z.W. hoog
J
a bergland
..

SAibirlRKAND—SAMOJEDTL\T.
het N.W. in een steppe afdaalt.
e.a.),t naar PP
.
87 560 K.M2.; 1 170 000 inw. meest Oesbeken
59 °o en Tadsjiks (27 0/0 ). — De hoofdst. S.
het Marakanda der Ouden, aan de Serafsjan,
J
80 000 inw.; citadel, talrijke
J scholen, moskeeën,
tij van
enrachti
eg
gedenkteekenen
uit den tijd
g
P
die hier 1369-1405 resideerde ; sinds
1868 Russisch.
Samarow, Gregorius,
Zie Meding,
9,
9, pseudoniem.
P
Oskar.
Sambas, afd. van de
res. W.-Afd. van Borneo,
7
bergachtig,met g
moerassige kuststrook, vormt
tevens het sultanaat S. sinds 1818 een leen
van het Ind.ouvern.
De hoofdst. S.,
S. 13 096
g
inw. w.o. 20 Europ.
P en 860 Chineezen.
Sambeek
gem. in N.-Brabant aan de Maas
,g
ten Z. van Boxmeer, 1763 inw.
in deprov. Catanzaro, in het
Sambiase,
Z.W. van Italië 11 000 inw.' zwavelbronnen.
Sambor, stad in Galicië, aan den Dn'estr,
ten Z.O. van PrzemY,
sl 20 000 inw.;
, in de
nabijheid
zout- en naftabronnen.
J
Sambre,
1. zijriv.
van de Maas,^ ontspringt
^
J
P a
in het Fr. dep. Aisne,
^ is 180 K.M. langg
(148 K.M. bevaarbaar),mondt
bij
o
J Namen in
België
uit. — Het S.-Kanaal (67 K.M. lang)
g
na
verbindt de S. met de Oise (1. zijriv.
v. d. Seine).
J
Samenbrukbaarheid
^ de eigenschap,dat alle
lichamen tot een kleiner volume kunnen worden,
gassen bi''
teruggebracht,
is het ggrootst bij
^g^
J gassen
J
vloeistoffen heterin
g
^st (kwikzilver 3,^ water
50, alkohol 90 millioenste deel van het oorspr.
P
volume).
Samenscholing.
9 Art. 186 Strafwetboek luidt:
Hij, die opzettelijk
Hi'
' g
gelegenheid
eleg he
van een
P
J bijJ
volksoploop
verwijdert na het derde
P P zich niet verwijder
of vanwege
gegeven
g gezag
gezaggegeven
g het bevoegde
bevel, wordt als schuldig aan deelneming aan
S.,^ gestraft
van ten hoo agste.
ggmet gevangenisstraf
^
3 maanden ofeldboete
van ten hoogste
600^Id."
g
g
art. 80 Strafgens
Samenspanning
9 bestaat volgens
p
wetboek zoodra 2 of meerpersonen overeenmisdrijf te plegen.
zijn om een misdrijf
BijJ
bgekomen zijn
P g
misdrijven
tegen
de veiligheid
van den Staat
J
g
b
is S. opP zi zelf reeds strafbaar. Bij Jscheep-,
P
vaartmisdri'ven
kan S. leiden tot verdubbeling
ubbel 8`
J
der straf.
Samhara, het kustland van Abessinië aan de
Roode Zee, bewoond door de nomadische Sjoho's
(een stam der Beds'a's
behoort tot de It.
J
kolonie Erythraea.
Y
Samnieten Samnites in de Oudheid een
volk in Midd.-Italië (in Samnium van Umbrisch-Sabellischen stam,
in het bergland
g
^
tusschen de vlakte van Apulië
en die van
P
Campanië
Cam anië. De S. werden in de Samnietische
9en (343-341, 327-304,> 298-290 v. Chr.)
door de Romeinen onderworP en en na verscheidene opstanden
82-80 v. Chr. door Sul'l0
P
vernieti^d. De overgebleven
bewoners werden,
g
als slaven verkocht, hun steden geslecht
en
ag
het land met Rom. kolonies bezet.
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Schipp
p erseil. ^
Polyn
Samoa-eilanden,
T . eil.^
groep, 4 groote en 10 kleine, vulkanische eilanden, te zamen 2771 K.M 2. waarvan twee
grootere (Alpoloe,
grootere
Savaii) en de andere ten
Po
W. van 171° W.L. g
gelegen
D. S amoa; 2588
^
K.M2 ., 34 000 inw. w.o. 504 blanken),aan
Duitschland behooren,
^ de overige
g (Am. Samoa ;^
Toetoeila enz., 199 K.M 2., 6 800 inw. aan
de Ver. Staten van Amerika. De S. zijn
jn g
berg-achti
g (tot 16 40 M.^ de laa ^gvlakten vrucht
baar ; trop.
P klimaat. De bevolking,
g^
zij meest Prot. Christenen. De
lijk
zijn
J Polynesiërs
Y
in 1722 door Roggeveen(z. a.)
ontdekt,
,
stonden onder inl. hoofden; binneni. twisten
waren oorzaak van de inmenging
g^ der Ver.
Staten,
geland.
Engeland.
Zij stonden
} Duitschland en En
J
in 1880 de verkiezing
ea
g van M alietoa Laoeppp
tot koning
g toe,^ maar een tegenkoning
g
g werd
gesteld: : Tamasese, wat twisten en in 1887
de ontvoering
g van M alietoa Laoe
^^e a naar
Kameroen tengevolge had ; door de Amerikanen
werd daarna in Mataafa
f als Malietoa I1 een
nieuwe tegenkoning
benoemd. De
a oaSm
cong
a
ferentie te Berlijn
aa e de eil.
J (1889) verklaarde
onafh. en neutraal, maar dit leidde tot verdere
ongeregeldheden ald. en in 1899 werden de
Mogendheden^,
het eens over een verdeeling,
waarbij
gedeelte
aan Duitschland ,
J het grootste
g
g
het kleinste aan Amerika kwam en Engeland
g
elders schadeloosgesteld
werd. Zie intusschen oP,,
g
Oorlog
g de D. koloniën).
strijd tegen
9 Groote: De strijd
Samoem of Barroer, T. Sam'eli
degloeiende
^
stormwind in de woestijnen
van Arabië, S
J
Yrië
en het N.W. van Indië.
Samoerai heette in Japan de voorm.
klasse
e
der krijgers,
lagere
eren adel vormen en
J g ^ die den la
Shisokoe heeten.
Samojeden,
die zich zelf Chasawa noemen,
^
,
oe era

1172.

Samoeden.
Links man, rechts vrouw.
j
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Oeral-Altaïsche volksstam in het N.O. van 24 Apr.P1883, schreef romans, tooneelstukken
(o.a. Mlle de la Sei aglière" en novellen.
g. 15 000 zielen,
Euro a en N.W. van Azië,^ on
ong.
Europa
^
Sande Bakhuizen
Bakhuijzen, Julius J. van de,
verdeeld in Jocrak- tusschen Mesen en Jenessei),r
> Ned.
en Ost- landschapschilder,
een der baanbrekers en voor Taw
P
9 i-(tusschen Jenissei en Chantanga)
^
jak-S,(ten Z. der berde andere),meest heidenen. gangers van onze moderne schilderkunst, geb.
18 Juni 1835 (zoon van den Haa
gschen schilder
Haagsche
Zie Jalneal.
Samojeden-schiereiland.
J
Samo T. Soesam-klassi, eil. aan Hendricus v. d. S. B. 1795-1811),richtte in
de W.-kust van Kl.-Azië 468 K.M2 . 51 000 1876 met Joz. Israëls, Jacob en Willem Maris,
meest Gr.-Kath. inw. heeft een ber agketen die Mauve, Mesdaq, Bosboom, Sande e.a. de Holl.
tot 1440 M. hoo g is;> in de vlakten vruchtbaar, Teeken-maatschappij
PP J oP? munt vooral uit in
cognac;
boschgezichten
uitvoer: wijn,
gnac; hoofdstad boschgezichten.
J ^ Ieder,
s olie,^ co
8 000 inw. In de Oudheid een bloeiende
Sandelhout naam van welriekende houtBathy,
staat met eigen kunstschool(Samische School), soorten uit de tropischegewesten. Het roode
vooral belangrijk onder Pol crates est. 516 S. komt van den Pterocarpus santalinus in
v. Chr.); sinds 1832 een aan T. schatplichtig
a
^ Indië, dient tot het bereiden van tand poeder,
P
P
en tot verven.
vorstendom; in 1913ed.
^ den Balkan-oorlo ^g reukwerk,^ schrijnwerkersarbeid
J
Het witteBomba
ook ver door de Grieken bezet.
S.> oo
y > Makassar-S.,
Samothrace nu Samothraki eil. in het N. keerdeli'k Jap. S. komt van Santalum album
der Aegaïsche Zee. — In 1863 ^groef men er en levert de sandelolie,
^
r die in de geneeskunde
beeld en voor parfum
gebez igd wordt.
gebezigd
de zeer verminkte Nike van S. op,
P
P^
stad in den N.-Am. staat Calistaat nu in het Louvre.
San Diego,
9
Z.-grens,
afd. op Madoera,^ 373 025 inw.s fornië^ aan de Baai van S.,
S. v lak bijJ de Z.-grens,
Samp
an 9^P
w.o. 77 Europ.
Chineezen; h o ofpd I. S. 40 000 inw. >; haven.
P en 559 Chineezen;
Zie Santo Domingo.
in het Z. van het eil. 8
San Domingo.
9
> 924 inw. w.o. 41
9
Euro . en 325 Chineezen.
Sandsjak
^? vaandel" in Turkije
J e een on
1
Samoó
J^ met een kaimalcam aars
, eil. tusschen Jutland en Seeland,^ afd. van een wilajet,
111 het hoofd;behoorend,eswoonm t het S." werd vroeger g
tot het Deensche ambt Rolbak
lijk Novibazar (z.a.) bedoeld.
K.M 2.> 6900 inw. ; hoofd P1. NordbyY (1100 inw.. ^ lij
Sandusky, stad in den N.-Am. staat Ohio,
stad in het T.-Kl.-Aziat. wila'et
Trebizonde, aan de N.-kust van Kl.-Azië iets aan het Eriemeer, ten 0. van To'.edo 20 000 inw.
ten 0. der uitmondingg van de Kizil-Irmak,^
Sandwich-eilanden,
^ Ihawaii-eilanden
^ Pol Y nesische eil.-roe
30 000 inw.
g P in het N. 0. van den
Samuel(Hebr. Sjemuel, „Godsnaam"), de Grooten Oceaan, gebied der Ver. Staten van
laatste der Rechteren, door de verheffin g van Amerika, 16 702 K.M 2. 192 000 inw. bestaat
en 4 kleinere eil., vulkanisch
stichter van het Israëlie- uit 8 grootere
Saul tot koning,
g
g^
tische koninkrijk
(1 Sam. 9-11 de^ vader (Maoena Kea, 4208
M.M.,
op Hawaii) vruchtbaar;
^
J
inboorlinge
gen .(Kanaken behooren tot do
van hetrofetendom
in Israël. De 2 Boeken de inboorlin
P
J zijn
zij Christenen
van Polynesisch-Mal.
familie;
S. in het 0. T. die deeschiedenis
Y
^ zij
g
beschaafd. De grootste eil. zijn
zijn Hawaii,r
onder S. Saul en David verhalen, stam- en
g
men mogelijk
na de Ballingschap. Maoei Oahoe Kaoeai • hoofdsi. Honoloeloe o
tijdop
^ J uit den tijd
,
Jemen
in Oahoe. Aan het hoofd staat een door den
San g stad in het T.-Ar. wilajet
J
Z.-W.-Arabië,
58 000 inw.
de oude hoofdst. van
>
>
P president te be noemen^gouv., verder is er
een Senaat en Huis van Afgevaardigden.
Dc
eigenlijke Jemen.
het eigenlijke
a
^
gres vertegenwoordigd
Congres
zijn in het Con
San Andres de Palomar,f voorstad van Barce- S.-E.zijn
a
^
lona in het N.O. van Spa*, on g. 15 000 inw. door een gedelegeerde. — De S.-E., in 1778
stad
in
den
staat
Texas,
in
het
ontdekt
door
Coo/c,
stonden
sinds
1784
onder
San Antonio,
Z. der Ver. Staten, aan de San Antonio- en heerschers, Kamehamehagenaamd; van 1872
—74 regeerde
regeerde Loenalilo I, van 1874-91 lala000 inw.
de San Pedroriv.,
Zijn hem opvolgende
zuster, LilioeoZ.W. Ppunt van kaoea 1. Zijn
San Antonio, Kaap,
7',
P b
i kalani werd in 1893 van den troon gestooten,
het eil. Cuba (W.-Indië).
re araat^ bestaat uit waarop Peen republiek
werd ingesteld,
totdat
voeding
Sanatogeen,
P
a
^P P
9
s
1 cerinep
hose
95 0 o caseïne en 5 0 0
/
Phorzure 16 Juni 1897 de S.-E. door de Ver. Staten
gY
werden bgeannexeerd; sinds 1900 is het eek
natrium,
Sicilië,
territorium van de Unie.
San Cataldo,
s tad op
S
, in de prov.
P
P
^
y . Aconcagua
Caltanissetta 19 000 inw.
San Felipe,
P
p ^ hoofdsi. van de pre
hill
de spoorlijn
in het Z. van Chili,
n Val Sancho Pansa. Zie opP Cervantes.
P
J
San Cristobal de los Llanos, stad in den paraiso—Santiago—Los Andes, 10 000 inw.; in
staat Chiapas, in het Z. van Mexico, 16 000 inw. Au g. 1906 door een aardbeving verwoest.
pseudoniem van Aurore, barohavensi. in depro..
San Feliu de Guixols,
Sand, George,
9^ P
^
P
Gerona, in het N.O. van SanJe
ones de Dudevant z. a..
P
^ ten Z.O.
Sandeau Jules, Fr. schrijver, geb. 19 Febr. van de stad Gerona, 11 000 inw.
stad in de prov.
Cadix
iii
C
1811 te Aubusson,
lid der Fr. Academie,Best.
San Fernando,
^
^
s
P

SAN FERNANDO—SAN bíARINO.
het Z.W. van Spanje, aan de >
Golf van Cadix,
25 000 jaw.; oorloshaven.
g
San Francesco d'Albaro 0. voorstad van
Genua.
San Francisco (Frisco), stad in den N.Amer. staat Californië, aan den Grooten
Oceaan
o een landtong
landtong tusschen de Gouden
, P
Poort en de Baai van S. F. 417 000 inw.
(in 1846 : 600) • openbare
tuinen : Woodward's
P
g
Gardens en Golden Gate Park; belanrijkste
aJ
handelsstad aan de W.-kust van Amerika • uitvoer over zee, inz. van graan, meel, wijn,
zalm, kwikzilver, wol, edele metalen; industrie :
ijzergieterijen,
t
en scheepsbouw,
ijzergieerij
7 enz. — S. F. in
P
J^
Franciscaner zendingsstation,,
1776 gesticht als a
ontdekkingg der
is eerst opgekomen
na de ontdekkin
Pb
Californischeoudmi'nen
in 1848, werd 18
J
^
April 1906 en daaropvolgende
dagen
dagen door aardbevingn
verwoest, doch
g brand grootendeels
g
is weer opgebouwd.
Pg
San9 aY^vulkaan in Ecuador, in de 0. Cordilleras 5323 M.; in 1849 voor het eerst beklommen.
San Giovanni a Teducciof bgemeente in de It.
prov.Napels,
Naels ten 0. van de stad Napels,
P
P
23 000 inw.
San Giovanni in Fiore,
j stad in de prov.
P
Cosenza in het Z. van Italië ten 0. van de
stad Cosenza, 12 000 inw.
eil.-groep in N.-O.-Indië
Sang ir-eilanden ^ eil.-roe
tusschen Celebes en de PhiliPPJ
i'nen behoorende
^
tot de resid. Menado, 1056 K.M2 . 76 900 inw.
zijn Groot-San9 i r
grootste ell. zijn
de grootste
(998
en Tagoelandang.
K.M2.> 25 000 inw. Siauw
a
>
ag
Sanhedrin (Gr. Synedrium , vanaf de 3e
eeuw v. Chr. het hoogste
Joodsche reeerin
ag
gsb
lichaam (71 leden) onder voorzitterschap
P van
den hoogepriester;
^ hield zich inz. als hoo agstel
aP
gerechtshof tot aan de verwoestin g van Jeruzalem staande.
Sanherib,
(705-681 v.
g van Assyrië
^ koning
Y
Chr. zoon van Sargon
11, onderwierp
9
P Baby.
^ tegen
lon^ voerde oorlog
tegen Egypte,
aYP ^ belegerde
a
Jeruzalem (2 Kon. 18 : 13 e.v.),bouwde lAt
koningspaleis te Ninivé opnieuw
oP.
P
San José, 1) Hoofdst. van Costa Rica, in
Midd.-Amerika, met San Pedro, 32 000 inw. —
2) Hoofdst. van een dep.
P in Uruguay,9 000
inw. — 3) Stad in den N.-Am. staat Californië,
ten Z.O. van San Francisco, 30 000 inw.
hoogeschool. In de nabijheid
de Lick-sterrenJ
wacht(z. a.).
San José de Cucuta, stad in Columbia,
12-15 000 inw.; cacaoteelt.
San Juan, hoofdst. van derov.
S.. J.
p
(87 345 K.M2 . 117 000 inw. in het W. van
Argentinië),aan de S. J., ten N.O. van ValP araiso 15 000 inw.
Ilaro-Arch,^ eil.-roe
eil.-groep o
op
San-Juan-Archipel
p
de W.-kust der Ver. Staten, behoorend tot
den staat Washing ton tusschen het vasteland
en het ell. Vancouver, 400 K.M 2. Van 1859--
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1872 was de S.-J.-Arch. een voorwerp
P van
geschil tusschen de Ver. Staten en Engeland;
keizer Wilhelm 1 van Duitschland wees ze
als scheidsrechter aan de Ver. Staten toe.
San-Juan-de-Fuca- straat. Zie Juan-de-Fucastraat.
San Juan de Puërto Rico sversterkte hoofdst.
van Porto Rico, (een der Groote Antillen) op
de N.-kust, 49 000 inw.
Sankt Gallen (Fr. Saint-Gall),kanton in
het 0. van Zwitserland, 2019 K.1112. 301 000
inw.; in het Z. uitloopers
der Glarner Alpen,
P
P
in het midd. de Sentisgroep,
het N. vrucht^ P^
baar bouwland ; bloeiende alpenveeteelt, belangrijke
katoenindustrie,^ mijnbouw,
minerale
J
J
bronnen. De wetgevende
macht berust bij
g
J den
Grooten Raad, de uitvoerende bij
bi' den Regeeringsraad
(7 leden). S. G. trad in 1452 toe
a
tot het Eedgenootschap. — De hoofdstad S.G.,
in het dal van de Steinach, 39 000 inw. zetel
van een bisschop,
een Benedictijner-abdij,
P^
J
J
in de 7e eeuw gesticht door den 11. Gallus,
van de 8e tot de 10e eeuw beroemde school
vaneleerden
^welke in de 18e eeuw opnieuw
^
P
opgericht
o gericht werd,^ doch in 1805 opgeheven,
Pa
^ bibliotheek • industrie.
Geor9 enstadt^ K roat. G ^'ur9 Sankt Georgen
g
in Kroatie-Slavonië, ten N.O. van
7'evac
^ gem.
g
Aram
^14 000 inw.
g
Sankt In
bent stad in de Beiersche Palts,
Ingbert
de Rohrbach ten 0. van Saarbrucken
17 000 inw.
Sankt Johann an der Saar, stad in het reg.^tegenover
tegenove
distr. Trier in de Pruis. Rijn-prov.,
J P
vereenigd
, in 1909 met deze stad vereenigd.
Polten ^stad in Neder-Oostenrijk,
J^ ten
W. van Weenena 22 000 inw. • zetel van een
bisschop.
Sanlucar de Barrameda,
P
a stad in de prov.
Cadix in het Z.W. van Sane
P J^ aan den
mond van de Guadalquivir,
23
000
inw.
•
> zee>
g
bad handel in sherry.
Y
San Luis Potosi (ook wel alleen maar San
Luis of Potosi),a staat in het binnenland van
Mexico, 62 177 K.M 2. 625 000 inw.; de hoofdst.
P. 83 000 inw.;^mijnbouw
mijnbou
(erts). Niet
S. L. P.,
verwarren met Potosi z.a. in Bolivia.
San Marino, republiek
in N.-Italië nabijJ de
P
Z.O.unt
der Po-vlakte,^ tusschen deprov.
P
P
Pesaro e Urbino en Forli, 61
K.M2., 11 000 inw. grondwet
van 1847,^ de wetgevende
macht
g
wordt uitgeoefend door den
Grooten Raad (60 voor levenslan
leden) en
g gekozen
g
den daaruit jaarlijks
jaarlijksgekozen
g
Raad der 12;s de uitv. macht
door 2 uit den Grooten Raad 1173. Wapen
P
ca- v. San Marino.
vooraar
^
2J gekozen
99enti; 950 man
p itani re
militie. Wapen:
op
g met
P zilveren veld een berg
P
drie torens (fig. 1173); landskleuren: blauw en
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wit. De uitdrukking een storm in een glas
water" is indirect S. M. te danken. Montesquieu
kenschetste aldus onlusten in die republiek
in
P
J tijd.
zijn
tijd. -- De hoofdst. S. M.,
M. op
P den Monte
Titano (743 M. 2000 inw. — De rePubliek ontstond in aansluitingg met het in 885 voor het eerst
genoemde klooster S. M. haar onafhankeli'kJ
heid werd door alle opeenvolgende heerschors
over Italië erkend en sinds 1862 staat zijJ onder
bescherming
g van den koning
^ van Italië.
San Martin de Provensals, voorstad van
Barcelona, ong.
g 33 000 inw.
der Azor.-Eil. (ten
San Mi9uel
^
, hetgrootste
K.M2.^ met SantaW. van N.-Afrika),,
Maria 128 000 inw. hoofdst. Ponta Delgada.
g
stad in het 0. van Salvador,
San Miguel,
9
25 000 inw.
San Miniato al Tedesco,^ stad in de It. prov.
P
Florence aan de Arno tusschen de steden
Livorno en Florence),21 000 inw.
San Nicolas de los ArroY os, stad in de
Argentijnsche
g
Pprov. Buenos Aires,
t aan de PaJ
rans ten W. van Buenos Aires, 19 000 inw.
San Pier d'Arena, W. voorstad van Genua,
42 000 inw.
San Pietro, It. eil., ten Z.W. van Sardinië,
hoofdpl
breed;hoofd
9 K.M. langg en breed;
1. Carloforte;

inw.
Porto
San Remo,
^ stad in de It. prov.
P

Maurizio aan de Golf van Genua, ten 0.
winterverblij voor
van Nizza,
> 23 000 inw. • winterverblijf
•

San Salvador, hoofdst. van Salvador Midd.Amerika),J
nabij den vulkaan S. S.(1450 M.
60 000 inw.; hoog esehool; in 1854, 1872 en
1879 door aardbevingen
geteisterd.
^ g
Sansculotten (Fr. zonder broeken"),in
het begin der A
Fr. Rev. naam der proletariërs,
,
wijl
kniebroeken(culottes), doch
g
J deze geen
droegen.
(pantalons)
lane
lange broeken
p
g
San Sebastiaan, versterkte hoofdst. van de
Sp.
prov. Guipuzcoa,
, aan de Golf van Biscaye,
Y,
P
PP
49 000 inw.; haven.
San Severino Marche,
^ stad in de prov.
P
Macerata (in het midden van Italië aan de
0.-kust),ten ,Z.W. van Ancona 14 000 inw.
Foggia,
in
San Severn
Severo, stad in de prov.
P
gg
het Z.O. van Italië ten N.W. van de stad
Foggia, 32 000 inw.
Sanskriet,(nauwkeurig samskrta„ontwikkeld"),de taal der klassieke litteratuur der
Indiërs was reeds in de 3e eeuw v. Chr. een
doode taal, wordt als taal dereleerden
in
g
Indië echter nog
en eschreg heden gesproken
^P
g
ven. De taal der Vedische litteratuur, die
men abusievelijk
abusievelij ook dikwijls S. noemt, onderzich er zeer belangJ
rijk van in woordenschat zoowel als in vorm- en buigingsleer.;
Sanssouei(Fr. zonder zorg"),koninkl.
lustslot metark
P bij JPotsdam, ^ lievelin g sver blijf
sterfpl1. van Frederik den Groote en
J en sterf
•
Frederik Willem IV.

San Stefano, havenst. aan de Zee van Marmora, ten W. van KonstantinoPel 2 000 inw. —
3 Mrt. 1878 voorlooAg
i e vrede tusschen Rusland
en Turkije,
het Berli'nsch
Congres
J^
^
^e J
wi'zigd.
J^
Santa Ana,a s tad in Salvador, bijJ den vulkaan S. A.(2385 M.),ten N.W. van de stad
San Salvador, 59 000 inw.
Santa Annas Antonio Lo^ ez de ook Santana
eheeten
president en dictator van Mexico,,
^P
geb. in 1797 te Jala P,
a werd in 1829 min.
van oorlog,
1833 president,
, van 1835-36
g^
P
dictator, van 1841-47 wederresident
van
P
1853-55 weer dictator, woonde daarna in het
buitenland
,gest. 20 Juni 1876 te Mexico.
Santa Catharina, staat in Z.-Brazilië, 74156
K.M2. 353 000 inw. ; veel D. kolonies; hoofdst.
Desterro op
P het eil. S. C.
Santa Clara,^ s tad opP midd.-Cuba, 14 000 inw.
dep. in het 0. van Bolivia,,
Santa Cruz, P
meest moerassen; hoofdst. S. C. de Ia Sierra,x
18 000 inw.
Santa Cruz de Teneriffe, hoofdst. van Teneriffe (een der Canar. Eil.
66 000 ' inw.
Santa Cruz-eilanden, ook wel Koningin-Charlotte-eil., Eng.
g eil.-groep. in Melanesië,, ten
Z. van de Salomons-eil., 938 K.M 2., 7000, meest
heidensche inw.; hoofdeil. Santa Cruz, 560
K.M2. goede ankerplaats.
K.M2.,
P
Santa Fé, 1) Stad in de Arent.
g
p rov. S. F.
131906 K.M 2. 842 000 inw.),aan de samenvloeiing van de Rio Salado en de Saladillo,
ten N.W. van Buenos Aires, 49 000 inw. —
2) Hoofdst. van het territorium Nieuw-Mexico
in het Z.W. der Ver. Stat., 5000 inw.
Santa Lucia, een der Eng. Kl. Antillen Eil.
boven den Wind),ten Z. van het Fr. eil.
Martinique, 602 K.M2. 49 000 inw.; vulkanisch.
Santander, hoofdst. der Sp.prov.
S.(5460
p
K.M2. 303 000 inw. in Oud-Castilië 65 000
inw. • versterktes
haven aan de Golf van Biscaye;
scheepswerven,
^ ijzergieterijen; minerale bronnen.
P
Santiago.
1) Prov. in het midd. der Z.-Am.
9
republiek
Chilia 14 672 K.M2. 518 000 inw.
re
P
— 2) S. de Chile,
Chili,
^ hoofdst. der republiek
P
333 000 inw. ; universiteit; sterrenwacht. — 3)
Stad in de republiek
Santo Domingo,
P
b^ 12 000
inw. — 4) S. de Compostela,
p
^ stad in de prov.
P
Coruna in het N.W. van Spanje, 24 000>
inw.
Coruna,
kathedraal met standbeeld van den H. Jacobus
(Sant Ja
g o^ den beschermheilige
g van Spanje,
en diens reli uieën
• universiteit (vanaf 1504).
q
— 5) S. de Cuba
, stad oPde Z.-0. kust van.
Cuba, 45 000 inw. versterkte haven, uitvoer
van tabak, koffie, cacao, suiker, rum en cederhout;
> 14 Juli 1898, na de vernietiging
g^ der SP.
vloot, door de Amerikanen ingenomen. -- 6)
S. del Estero, hoofdst. der Argrov.
prov. S.
(103 016 K.M 2 . 216 000 inw.),in het midden
van het N.edeelte
van Argentinië,
r14 000
g
g
inw.
Haiti z.a.
Santo Domino
nu
g
9^ vroeger:

SANTO DOMINGO—SARA.
slechts hetrootste
gedeelte
ervan, sinds 1844
g
g
zelfstandig als D ominikaansche Republiek,
zelfstands
48 577
p
K.M2. 675 000 inw. ; uiterst vruchtbaar : suikerriet, koffie, specerijen, indigo, tabak, verf- en
scheepsbouwhouten,
rijk aan delfstoffen,^ spoor^ rijk
P oor
P
K.M.,telegraafween
en telefoonlijnen
telefoonlijne
b 282 K.M.
^
K.M. budget (in 1910) 4,7 mill. dollar;
grondwet van 1844, in
1896 en 1908 gewijzigd;
g J^
P resident^ door het volk
voor 6 jaar
gekozen,
en
J
^
Congres,
bestaand uit 24
g
leden voor 4 'maar gekozen; landstaal SPaansch
staatsgodsd.
de R.-Kath.;
g
elkeloof
wordt geduld;
g
g
wapen: zie fig.g 1174;
1174. Wapen
van
landskleuren : wit-roodP
Santo Domino.
blauw. — Evenals Haïti
g
had S. D. ook voortdurend onder revolutionnaire bewegingen te
lijJ
den en kwam tijdelijk
tijdelijk van 1861-65 weer onder
Sp.
PPJ Sinds 1905 bestaat een verdrag
P heerschappij.
met de Ver.-St. van Am. tengevolge waarvan
deze een controle over de financiën uitoefenen.
-- De hoofdst. S. D. aan de mondin g der Ozama
op de Z.-W.-kust
van Haïti 19 000 inw. haven,
>
kathedraal(1540),arsenaal,r suikerexport; oudste Europ.
P stad in Amerika (in 1496 gesticht);
g
17 Mei 1916 door de Amerikanen bezet, tengevole
hebbende revolutionnaire
g van plaatsgehad
P
^
bewegingen.
Santorin, Thera het Thera der Ouden, het
meest Z. der Gr. Cycladen,
Y
> met Theresia,> het
overblijfse
overblijfsel
van een verzonken vulkaan, 91
12 000 inw. a; in den Eliasbergg 584 M.
hoog;
g ^ vanaf de Oudheid (197 v. Chr.) tot oop
den nieuwen tijd
J toe (1866-70) herhaalde
uitbarstingen
^ en vorming
g van nieuwe ell. Palaea
Kaiméni, Mikrá Kaiméni, Néa Kaiméni,
Aphroessa);
hoofd
1. Phirá of Thia (900 inw.).
P
^ hoofdpl
havenst. in den Braz. staat Sao
Paulo, ten Z. van de stad Sao Paulo (ten
Z.O. van Rio de Janeiro),70 000 inw. ; haven;
uitvoer van koffie.
Alberto, luchtschipper,
Santos - Dumont,
PP ^ geb.
g
>
25 Juli 1873 te Sao Paulo(Brazilië),voer
in 1901 om den Eifeltoren te Parijs
J en won
daardoor den door Henri Deutsch uitgeloofden
b
rijs
sti'J van 100.000 frs. Ook met latere oP
J
gingen bereikte hij
aangaa
gaat de bestuurgg
J wat aan
van zijn
goede resultaten.
P g
J luchtschepen
San Vincente de Austria, stad in Salvador,
Centr.-Amerika 18 000 inw.
San Vito al Tagliamento,
9
^ stad in de prov.
P
Udine f in het N.O. van Italië7 aan de Tagliab
mento 11 000 inw.
San Vito dei Normanni,
^ stad in de prov.
P
Lecce in het Z.O. van Italië 13 000 inw.
San Yuste, voormalig
g klooster der Hieronvmieten in derov.
Cácere in het W. van
P
Spanje,
ane even ten N. van de Tietar,> ten N.O.
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van de stad Cácéres
, bgesticht in 1404 laatste
verblijfplaats
van keizer Karel V; in 1809
verwoest door den Franschen veldheer Soult.
Sao Antao, een der Kaa P.-Verdische Eil. 690
K.M 2 . 22 000 inw. ; vruchtbaar; hoofdst. Ribeira Grande (6 000 inw.).
Sao Carlos de Cam
inas stad in het Z.O.
Camp inas
den Braz. staat Sao Paula, ten N. van de
stad Sao Paulo, 28 000 inw.
Sao Leopoldo,
stad in den staat Rio Grande
p
do Sul in het Z.O. van Brazilië, aan de Rio
dos Sinos 32 000 meest D. inw.
Saone^ grootste
(r.) zijriv.
der. Rhone^ ontspr.
g
J
P
in het Fr. dep.PVosges
g op
Pde Monts-Faucilles
(472 M.),is 455 K.M. lang (355 K.M. bevaarbaar), mondt uit beneden Lon
Y ^ door het
Marne-S. -kan. met de Marne verbonden.
Saone, Haute-, dep. in het N.O. van Frankrijk Fransche Comté), 5375 K.M 2., 258 000
inw.' hoofdst. Vesoul, ten W. van Belfort.
Frankrij
Saone - et - Loire dep.
P in het 0. van Frankrijk
gondië 8627 K.M 2. 604 000 inw.; hoofdst.
Macon (a. d. Saone).
Sao Paulo, staat in het Z. van Brazilië,
250 000 K.M2. 380 000 inw. ; koffieteelt (grootste
koffiedistr. der wereld) • hoofdst. S. P. 400 000
inw.
Saothia9 o^ het grootste
der Kaa -Verdische
g
P
ell. 928 K.M 2. 45 000 inw. ; hoofdst. Porto
Praïo.
Sao Thomé, (Saint-Thomas), een der Port.
ell. in de Golf van Guinea, 825 K.M 2. 38 000
inw. vulkanisch; hoofdst. Cic1ade 3 000 inw.
Sao Vincente, een der Kaa P-Verd. Eil. 219
K.M 2 . 7 300 inw.
Sap ore9ers heetten in Rusland de vrije
bg J gemeenscha
die
PP en van visschers en krijgers,
Jg
er
achter de watervallen ^ore9 i van den DnJP
woonden en waaruit zich in de 14e eeuw de Kl.Russ. Kozakken ontwikkelden; zijJj woonden
gemeenscha
PPeli'k
J in versterkte legerplaatsen on der eigen
atamans en werden door Peter den
g
Groote onderworpen.
Pe
Sappemeer,
in Groningen,
^en aan het Wing
^ gem.
pp
schoterdie
P>6391 inw. ; station van de spoorlijn
Groningen—Nieuweschans.
g
dichteres der Oudheid
, de rootste
Sa
h0
pp
^
omstr. 600 v. Chr.ebog
ren te Erosus opPLesbos,
woonde later te MYtilene^ in een kringg van
'one
J
g vriendinnen aan
wie zij
J de dichtkunst
onderwees. Tweeedichg
ten zijn van haar beog
waardebleven
en nog
enkele fragmenten.
Saqqara. Zie Sakhara.
Sara of Sarah, volgens
g
1175. Sappho.
Genesis 20: 12 halve
zuster en echtgenoote van
Abraham, schonk hem, op 90-jarigen
J
7d
^ leeftijd

554

SARA—SARDOU.

Izadk en stierf 37 jaar
later te Hebron.
J
Saracenen in de Middeleeuwen naam der
Arabieren, later der Mohammedanen en van
alle niet-Christ. volken, te agen wie de Kruisvaart
e redikt werd.
gP
(Zaragoza),het Caesarea Augusta
Saragossa
9
9
der Romeinen, hoofdst. van het voorm. koninkr.
Aragon en van de Sp.
S.(17 424 K.M2.
P prov.
p
449 000 inw.),aan de Ebro, 114 000 inw.
Goth. kathedraal(1316),hoo geschool (in 1474
^ 1808 en
g est.. S. werd van Juni-15 Aug.
van 20 Dec. 1808721 Febr. 1809 door de
Franschen beleerd.
g
Zie Serajewo.
Sarajewo.
1
^
Wjatka
in
Sara
oel s tad in het gouvern.
Sarapoel,
J
g
het 0. van Rusland7 ong.
ag midden tusschen
de steden Kazan en Perm, 20 000 inw.; rivierhaven.
geb. 10 Mrt.
Sarasate,^ Pablo de,, SP. violist,^^
1844 te Pamblona; van 1856-59 leerlin g van
.Aard aan het Conservatorium te Parijs
J^ maakto
rooie i
kunstreizenJ
met bijzonder veel succes;,
componeerde
ook voor zijn
zijn instrument;
P
^agest.
28 Set.
P 1908 te Biarritz.
Sarasin, Friedrich en Paul, twee door hun
onderzoekingsreizen
op
g
P Ce ylon en in den
0.-Ind. Archipel
geb.
P (Celebes) bekende^ neven,^g
te Bazel, Friedrich 3 Dec. 1859;
, Paul 11 Dec.
1856; beiden tegenw. te Bazel woonachtig;
schreven over hun onderzoekin bgen (4 din. over
Ceylon
(1887-93) en 7 dln. over Celebes (1898
Y
—1906; 1905).
Saratoga
Sp rin
9
9^s stad in de N.-Am. staat
New-York, ten N. van Alban
Y, niet ver van
den Boven-Hudson en van het Saratoga-meer,
9
12 000 inw.; de beroemdste Am. badplaats
P
(30 minerale bronnen
17 Oct. 1777 caPitugeneraal Pour9^
leerde hier de Eng.
^ generaal
o ne voor
den Am.eneraal
Gates.
g
Saratow,gouvern. in het Z.O. van Rusland,
ten W. van de Wolga, 84 494 K.M 2 . 3 095 000
inw., w.o. veel D. kolonisten. De hoofdst. S.,
op
P den r.-oever van de Wolga,
g>199 000 inw. >
hoogeschool
hoogeschool
in 1909); rivierhaven,
g (geopend
P
zij weelde
Sardanapalus,
bij
p
^
J de Grieken door zijn
verwijfdheid
spreekwoordelijk
Jgeworde
eworden
Ass Yr. koning,
zich bij
g^
J een aanval
der Chaldaëers en Aramaeërs met zijn vrouwen en zijn
zij schatten omstr. 876 v. Chr. te
zou hebben verbrand. Tegenw
Teenw.
g
staat
dat deze S. der Griekeneen
ander is
g
dan de machtige koning Assurbanipal, die
van 686-625 over het
r. rijk
rijkheerschte,
Y
dat na zijn
J dood snel verviel. De val van
Ninivé had eerst in 606 v. Chr.laats.
P
rijk
Sardes,
^ hoofdst. van het oude Lydische
Y
in Kl.-Azië, residentie van Croesus en late
van de Perz. en Seleucidische satraP en aan
den Pactolus^P
puinhoopen
bij
dorp
r
P
J het t agenw. do
Bart, ten 0. van Smyrna.
Y
Sardinië It. Sardegna), It. eil. in de Middell. Zee, door de Straat van Bonifacio van

Corsicaescheiden
g ; 108-132
g
^ 269 K.M. lan a^
K.M. breed, met de kusteil. 24 075 K.M2.
853 000 inw.;
hoogs
gst
^ zeer bergachtig
a (het hoo
g
het 0. Gennargentu
1834 M.
in het
g
Z.W.rooie
vruchtbare vlakte hoofdvoort>
g
bren selen:
zink, lood,
^olie,
Jwijn,
^sinaasappelen,
PP >
9
zilver, antimonium. De Sarden zijn Italianen,
sterk met Spanjaarden
vermengd;
het eil. is
PJ
a
verdeeld in 2rovincies
(Cagliari
en Sassari):
P
^
hoofdst. Cagliari.
— Het eil. S.,
S. door de
^
Grieken Sardo
, door de Romeinen Sardinia
genoemd, kwam na den Eersten Punischen
Oorlog
g van Carthago (238 v. Chr.) aan Rome;
in de Middeleeuwen in het bezit der Vandalen,
der Byzant. keizers, der Saracenen, in 1052
aan de Pisanen, tijdelijk
tijdelijk een koninkrijk,
Jt onder
Enzio, in 1296 aan Aragon(Spanje),in
1708
^
aan Oostenrijk,
J^ in 1720 aan Savoye,
Y^ waarmee
het het koninkrijk S. (z.a.) vormde.
Sardinië, van 1718 (1720) tot 1860 een
koninkrijk
in Italië,^ omvatte het hertogdom
hertogdo
J
e het vorstendom Piëmont, de hertogd.
Aosta en Montferrat, Genua, het graafschap
Nizza en het eiland Sardinië; ong.g 76 000
K.M2 .> (1857) 5
542 inw. ; hoofdst. Turijn.
Turijn
Het stamland der koninge
g
koninen
van S. is
e z.a.
hertog Victor Amadeus
Y
C 1^ welks hertog
in 1713 den koningstitel
verwierf en het
g
eiland Sicilië, dat hijJ in 1720 moest inruilen
tegen
Sardinië. Zijn
Zijn opvolger Karel Emanuel I
^
(1730-73) verwierf gedeelten van Milaan en
Pavia en voerde een nieuw wetboek in. Victor
Amadeus III(1773-96) verloor in 1792 S.
en Nizza en zijn zoon Karel Emanuel II 1796-1802) alle bezittingen
bezittingen op
P het vasteland aan de
Franschen. Victor Emanuel 1 1802-21 ) ver kreegbij
Congres
gres in 1815 bijJzij
zijn
g J het Weener Con
J
erfstaten op
nog Genua. — BijJ
P het vasteland nog
een militairen opstand
deed hij
hij 13 Mrt. 1821
P
afstand tenunste
van zijn
bd
Karel
g
Jjnbroeder
Felix(1821-31). Diens opvolger, Karel Albert,
uit den zijtak
Savoy e-Cari9 nan, schonk 5 Mrt.
J
1848 zijn
en verklaarde
g
J land een grondwet
echter overwonOostenrijk den oorlog,
Oostenrijk
g^
nen door Iladetzk
y en deed na de nederlaag
bij
g
J Novara 23 Mrt. 1849 afstand ten gunste'
van zijn
zij zoon Victor Emanuel II. — Deze
in 1855 deel aan den Krimoorlo
g sloot
a,
g
zich in 1858 aan bij Napoleon
III, verkreeg
p
Oostenrij in 1859 Lomdoor den oorlog
g met Oostenrijk
J en liet zich na verdere annexatie
van It. staten, 17 Mrt. 1861 tot koning
g van
Italië (zie Italië) uitroepen.
P
Sardonisch lachen(Sardonius rises krampl^
achtig met
gelaatsvertrekkingen
gepaard
lachen,,
a ^
P
^
door de Oudenenoemd
naar een opA Sardinii
^
groeiendg
giftig
a kruid(Sardonia herba), waarzenuwachtige
ge stuipen
van hetebruik
zenuwachti
P veroor^g
zaakte; ook zooveel als honend lachen.
geb.
Sardou, Victorien, Fr. tooneelschri'ver,
J
^g
7 Set.
P 1831 te Parijs
J^ werd in 1877 lid der
ook in het buitenAcademie; schreef talrijke
J
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nz zeer nucchigenoemd, It. schilder, eb. in 1486 te
land opgevoerde stukken,
stukken waarvan inz.
, ald. est.
,Madame Sans-Gêne" (1894), Florence
bekend is:
g 22 Jan. 1531 ; schilderde
ook teksten voor operettes
en vaudevilles en eenvoudige, bekoorlijke fresco's (de grootste4
P
daarvan is : „Christus' Avondmaal", te San Salvi
romans, ; bgest. 9 Nov. 1908 te Parijs.
J
Sarekat Islam („Vereeniging van Islamieten"), bij Florence) en Madonnabeelden, ook Heilige
vereenigin
b ag van inlanders oP Java , in 1912 te Families.
Soerakartaesticht
aanv. om zich te verzetten
Sarzana, stad in de It. rov.
g
P Genua tusschen
tegen
de overheersehende Ppositie van den Chin. Sezia
en Ciarrara >13 000 inw. ;> Goth. dom.
P
a
handel waarin zich tevens al spoedig
handel,
Sasebo ook Saseho, havenst. aan de W.-kust
P
a het strehoudingg van den van het Jap.P eil. Kioesjioe,
ven openbaarde
tot in stand houdin
J ,door spoorwegen
P
P
a
Islam en van verzet tegen
^ Voor verbonden o.a. met Nagasaki, 93 000 inw. ; de
a de zending.
incest Z. der drie Jap.P oorloshavens.
eeni^e Jjaren scheen l alsof de S.-I.-bewegin
S.-I.-beweging
a
^
een uitgesproken revolitionnair karakter zou
Saskatchewan. 1) Riv. in Canada, ontstaat
op
van Britsch-Columbia uit de
krijJagen ^ dit is echter oeddeels
voorkomen.
goeddeels
bg
P de 0.-grens
b
Sar assozee of Wierzee, deel van den Atl. N.- en de Z.-S. is meer dan 1600 K.M. lang
Oceaan, tusschen de Canarische en de W.-Ind. (1450 K.M. bevaarbaar) en mondt uit in het
— 2) Tot 1905 een territorium
Eil. waar zich ontzaglijke
hoeveelheden zee- Winnippegmeer.
PP a
a J
in het midel. en Z. van Canada; sinds 1 Set.
wier o P
hoo
P
Pen.
uit de fam. der Bruin- 1905 een e rov. S., bestaande uit het hoofdSargassum, lantengesl.
a
deel van de voorm. territoriën S. en Assiniboia,
wieren, rijk vertakt en bealsmede het 0. deel van Athabasca ; 649 157
bladend zeewier. — S. beeK.M2. 492 000 inw. •^ hoofdst. Re
fig
Regi
na
gina.
cif 'erum(zie fig.
1176)
koningshui (226-651 n.
het hoofdbestandSassaniden, Perz. koningshuis
genoemd
naar Sassen den vader of
deel van de massa's in de
)g
grootvader van den stichter Artaxerxes(Perz.
Sargassozee.
b
Ardasir die van 226-240 regeerde,
over het
Szrmaten Sauromaten ,
g
door hem herstelde en tegenover de Romeinen
Sc3Tthische volksstam, aan
gehandhaafde Perz.rijk.
rijk. De dynastie
der S.
de N.-kust der Zwarte
g
Y
werd in 642 door kalief Omar ten val gebracht.
Zee, ten 0. van den Don ; 1176. Sargassum.
b
in den Rom. keizerstijd
Sassari, hoofdst. der It. p rov. S. (70 678
J
aan de K.M2.,, 332 000 inw.^ ; op
leefden de daartoe behoorende Jazygen
yg
P Sardinië),in N.W.
hoogesc
hoo
geschool (sinds 1766 :
Theiss en den Midd.-Donau
, de Roxolanen aan Sardinië, 43 000 inw. ; hoo
Porto Torres.
den Beneden-Donau. — Toentertijd
J verstond
men onder Sarmatië soms ook heteheele
geSassenheim,gem. in Z.-Holland, 3435 inw.
g
ligt aan de stoomtram Haarlem• ,
bied van den Weichsel en de Kar
Karpaten
ate tot het dorp
P S. ligt
Leiden ; het wordt reeds in de 9e eeuw vermeld.
de Wolga.
y
g Vaak worden S. en Scythen
gebruikt
z.a. als synoniemen
gebruikt.
Sassoferrato, stad in de It.rov.
P Ancona
Y
Salerno, in het Z.W. (aan de N.W. kust der Adriat. Zee),11 000 inw.
Sarno, stad in de prov.
P
Ser ei Dimitri'ewits'
van Italië aan de riv. S.
Russ.
Sassonow,
7 ten N.W. van de
gouver
stad Salerno, 18 000 inw.; minerale bronnen. staatsman, bgeb. 29 Juli 1860 in het gouvern.
n
dipldienst, werd in
Saron, vruchtbare vlakte in Palestina Rjazan, trad in 1883 in dil.
bijJ den Paus. Stoel,J van 1910-16
tusschen JaffaJo e en
berg
den ber g Karmel,
,
^
min. van buitenl. zaken.
15 K.M. breed en 60 K.M. lang.
n
in Zeeuwsch-Vlaanderen,
in het N. van
Hongarije,
Sas-van-Gent,gem.
Saros, comitaat
g
a
J,
stadj S.v.G.
Belg. grens,
b
3648 K.M2. 175 000 inw. ; tal van geneeskrach- aan de Belg.
, 2310 inw.;^ het stadje
ti^ge bronnen;
er 'es, in de 0. o van Ter Neuzen naar
P
^ hoofdsi. E PJ
gt aan den spoorweg
Gent en aan het kanaal tusschen die tweelaatBeskiden.
P
Saros,(of heros Golf van, golf in het sen; het werd in 1644 door Frederik Hendrik, in
ga
N.O. van de Ae geïsche Zee, tusschen het 1747 en 1797 door de Franscheninenomen.
schiereil. Gallipoli
en het vasteland van Thracië. '
Satan (Hebr. „vijand"),zooveel
als Duivel
P
J
Sarreguemines, Fr. naam voor Saarg emind (z. a.),wordt ook in het boek Job als de
toelatingg Job
Z. a.).
duivel beschouwd, die met Gods toelatin
Lugo,
Sarri g stad in de prov.
Sarria,
n, in het N.W. kwelt en beproeft.
P
P
Jap. ei1. Kioesjioe,
van SPanJ,e aan de riv. S. 12 000 inw.
Satsoema, distr. op het
J3
P
van de Loire, ontspr.
Sarthe,^ r. zijriv.
J aardewerk.
P in het bekend door zijn
J
Fr. dep. Orne is 276 K.M. lang,vereenigt zich
Saturnaliën Saturnalia oud-It. feest, dat te
g
niet ver van Angers
Aners
met de Ma yenne tot de Rome gevierd
gevierd werd ter eere van Saturnus, oop
3 dagen,
Maine en mondt dan uit na een loop
, onder Augustus
9
^ , onder CaliP van 12 17 Dec.,
K.M. -- Het dep.
lang.
S. in liet W. van Drankrik.
^
g Gedurende de S. werden
^
J. g ula 5 dagen
in Beneden-Maine, 6245 K.M 2. 419 000 inw. alle bezigheden
gestaakt,
, slaven en gevangenen
a
g
^
^
werden tijdelijk
gaf elkaar
tijdelijk vrijgelaten,
hoofdst. Le Mans.
Jg
^ men ga
g ag er gedurende
de S.
gin
Sarto, Andrea del, vroeger verkeerdelijk
a
J Van- ageschenken enz. Het a
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woest toe, zoodat het woord teaen.
nog
^ de,
n
beteekenis heeft van woest feestgelag."
Saturnus („zaaier"),de oud-It. god van het
zaad en van de vruchtbaarheid;
zijn eeredienst en attributen werhij
den al vroeg
en hij
g vergriekscht
g
zelf met Cronos bgeïdentificeerd.
Ook op
sag
P S. droeg
^ men de sage
van eenouden
tijd,
^
J^ die
in Latium heerschee onder zijn
.l
regeering
7 en waarvan de Saturt7
feestelijk herdenking
naliën de feestelijke
grootste
Saturnus,^ op
A een na de grootst
van ons zonnestelsel; de
P
1177.
middellijn
van zijn
zijn aequator
is
q
J
118 000 K.M. zijn gemiddelde
af- Saturnus.
g
stand van de zon 1425,7 mill.
K.M. ; zijn
29 Jjaar en 167 dagen;
g
PJ
J omloopstijd
de duur van zijn
aswentelingg 10 'uur 14 min.
J aswentelin
en 24 sec.^
zijn dichtheid slechts 0,13 van die
der aarde. S. onderscheidt zich van alle andere
planeten
door een stelsel van ringen,
die haar
^
P
manen. Zijn
omgeven,
om geven en bezit 10 wachters of Zijn
oppervlak
vertoont in den verrekijker
verrekijke witte
AA
Zie ook de afb. bijJ
Satyrs
y ri in de Gr. fabelleer
Y of Saters Sat
ik
naam der veld- of boschgeesten,
g
^ die gewoonlijk
J
Dionysus uitmaakten, met bokshet evolg
b van Dionysu
zij hadden
een staart en boks ooten
•^ zij
P
eenrof-zinnelijk
g
J karakter en hadden het vooral.
op
De oudere S. heetten wel
P de nimfen gemunt.
g
Silenen. Later werden zij
J met de It. Faunen
op
lijngesteld.
g
P één lijn
Sauerland(eigenlijk
Sauerland,
) , landschap
g J Siiderland
in het Z. van de Pruis.rov.
P Westfalen,
tusschen Sieg
g en Ruhr. Veel industrie.
de eerste
Saul (Hebr. de
» af gebedene
g
koning
g van Israël (ong.
^ 1075-55 v. Chr.),
zoon van Kis uit den stam Benjamin, door
op de
Samuels toedoen na een overwinning
^ P
Ammonieten door het volk tot konin
koning gekozen;
gheid en wierp
zwaarmoedigheid
tot zwaarmoedi
P zich in
Gilboa,
zijn zwaard op het geb.
zijn
g
^ na een on agelukkig en slag
de Philistijnen
(1 Sam,
^tegen
g
J
a .
9-31 . Over zijn
J verhouding
g tot David z..
Sault• de -Sainte-Marie stad in den N.-Am.
staat Michigan,
van het
g ^ aan het meest 0. punt
P
Boven-meer 11 000 inw. — Er tegenover, in
de Canadeescherov.
Ontario,^ligt
^ J
P
g een gelijknamie
g stad, 11 000 inw.
Maine-et-Loire in
Saumur, stad in het dep.
P
het W. van Frankrijk
J^ aan de Loire, ten 0.
van Nantes, 16 000 inw. slot (uit de lie
eeuw, tegenw.
kruitmagazijn);
tot 1685 beg
^ J
roemde Hervormde hoogeschool.
Sauriers Sauria , andere naam voor hagedissen (z.a.), ook algemeene naam voor de
groote fossiele reptiliën.
A tiliën
g
witte Bordeaux)
Sauternes heet eenfijne
wijn
uit het vlek S.(850 inw. in het Fr.
J
dep.
P Gironde.

schrijver,^.geb.
Savage.
9 Richard Henry,
y ^J
n
12 Juni 1846 te Utica(New-York),van 1874
—84 civ.-ingenieur, nam deel aan den oorlog
met Spanje,est.
12 Oct. 1903
schreef
h^_
umo
. ;scree
g
ristische vertellingen, waarvan inz. bekend is:
»M
Y official Wife".
Savannah,grensriv. tusschen Georgië en N.Carolina Z.O. der Ver. Staten),720 K.M.
g mondt uit in den Atl. Oceaan. Aan den
lan^1
mond ligt de stad S. de voornaamste haven
van Georgië,
versterkt, 65 000 inw. (ong.
a voor
g
de helft kleurlingen); handel in katoen, hout
en ter enti'
P Jns
Piritus.
in de tropische
gewesten
groote
Savannen,
P
^
^
g
grasvlakten
die,
tegen
stelling met de
a
^ in tegenstelling
overigens eraan verwantepampa's en poeszta's
bezet zijn
boomen
J met hier en daar verspreide
P
en boomgroepen.
^ P
Savary Anna Jean Maria René, hertog
van Rovigo,
generaal en min. van politie
van
9^ ^
Po
Na
Napoleon
26 Apr.
arc Arg
^1,geb.
p
P r 1774 te Marc
dennen was voorzitter van den krij gsraad die
in 1804 den hertog
hiep ter dood verEnghie
g v an En
versloeg
g 16 Febr. 1807 de Russen
bij Ostrolenka, werd in 1807 hertog, in 1810
min. was van 1831-33 opperbevelh.
in Algiers;
AP
g est. 2 Juni 1833.
van den Donau, ontSave of Sac r. zi'riv.
J
staat in Krain uit twee riv, ) wordt bevaarbaar na het opnemen
van de Laibach, is 712
P
K.M. lang,
uit bijJ Belgrado.
g
g^
van de Garonne,^ ontspr.
Save 1. zijriv.
J
P in
het dep.
re
A Hautes-Pyrénées,
Y
^ mondt uit bij
J' Gnade^ is 148 K.M. lang.
g
Saverne. Zie Zabern.
gem. in de Belg.
Belg. prov.
P
Brabant,
Saventhem,
^ ^
ten N.O. van Brussel, 5478 inw.
Cuneo in het
Savigliano,
^ stad in de prov.
9
P
N.W. van Italië ten N. van de stad Cuneo,
18 000 inw, ^; 4 en 5 Nov. 1799 versloegen
de
bg
Russen en de Oostenrijkers
Oostenrijker hier de Franschen,
deze Italië ontruimden.
Savoe of Sawoe, eil. in den Ind. Oceaan,
ten W. van Timor, behoort tot de resid. Timm.
en Onderhoorigen, 597 K.M2. 26 000 inw.
Savoe-Zee heet de zee tusschen Flores (in
het N.),Soemba en Savoe in het W. en Z.
en Timor in het 0.
Savoie of Savoy^^e, dep.
P in Z.-Savoye
Y Z.-O. Frankrijk
grenst aan Italië),6188 K.M2.
J^ g
248 000 inw. ; alpenland, hoofdst. Chambéry.
in N.-Savo e Z.-0. Savoie,
AY
^ Haute-,
, dep.
Frankrijk
aan Zwitserland),
K.M2. f
g^
Ji grenst
255 000 inw. ; hoofdst. Annecy.
Genua, aan de
Savona, stad in de It.rov.
P
Riveira di Ponente, ten W. van de stad Genua,
50 000 inw.; versterkte haven.
Savonarola, Girolamo geb. 21 Sept. 1452 te
Ferrara, Dominicanermonnik, werd in 1489riA
or van San Marco te Florence, deed eenpoging
P g g
tot hervorming
op
kerkelijk
kerkelijk
en
staatkundig
geg A
bied bestreed de zedeloosheid van zijn
J. inz.
J tijd,

Sr1VONAROL A—SCH.iAP.
die van den clerus trachtte na de verdrijving
J
der Medici(1494) een theocratischemeeneg
best te stichten, werd doorpaus Alexander VI
in den banedaan
wijl
hijJ weigerde
^
wijl
weigerd zich aan
^
bevel te onderwerpen
waarschijnlijk
P (zeer waarschijnlijk
goeder
zij klooster aan
goeder trouw) om zich met zijn
sluiten bijJ een nieuw-opgerichte
prov.
der
P
Pg
Dominicanen • nadat hij
J door het volk in den
steek was gelaten, voor een rechtbank gedaagd
en 20 Mei 1448 eerst opgehangen en daarna
verbrand. In 1881 werd te Florence een standen nog
beeld voor S. opgericht
nog steeds is men
P^
het onder de R.-Kath. niet eens of S. als een
heilige of als rebel beschouwd moet worden.
gdom de bakermat der
herto
hertogd
om,
SavOYe !
Sardinische monarchie, behoort sinds 1860 aan
Frankrijk,
J^ waarvan het de dep.P Savoie en Hautespreken een
Savoie vormt. De inw. SavoY ards!1
Fr. tongval
en trekken in rooie menigten als
g
arbeiders naar den vreemde. — Victor Amadeus
II verwierf in 1720 Sardinië en nam voor dit
land en S. den koningstitel
aan.
g
Savornin Lohman. Zie .Lohman.
Saxo, bijgenaamd Grammaticus, oud-Deensch
van Absal on bisg
tgeschiedschr.^ geheimschrijver
J
schopan
Roeskilde,^gest.
zij
g omstr. 1208 •^ zijn
P
Daniae" is een belangrijke
r^
g J bron voor
deeschiedenis
van zijn
zijn tijd
tij en voor de kennis
g
oude sagen.
g
staathuishoudkundige,
Sa
^ Fr. staathuishoudkundige,,
1
Y! J ean Baptiste,
geb.
5 Jan. 1767 te Lyon,
gest. 15 Nov. 1832
^
Y ^g
zijn voorn. werken zijn
te Parijs;
zijn
» Traité
J
J^
co
d'économieoliti
d'éP
P
q ue" en a^Cours complet
nomieoliti
P que".
in Italië,1 inz. in den Kerk.
Sbirren
bg
! vroeger
Staat opP militaire wijze
wijzegeorganiseerdepolitieP
g ^
en justitiebeambten.
J
Salerno in het
Scaf ati
! stad in de rov.
P
Z.W. van Italië, ten N.O. van Castellamara,
18 000 inw.; katoenteelt.
eigenlijk delta Scala,!
Scaliger,
! Julius Caesar, eigenlijk
arts, taalkenner en criticus, geb. 23 Apr.
1484 te Riva,
gest. 21 Oct. 1558 te Agen
in
g
^^
geb.
Frankrijk.
— Zijn
I{
!g
J zoon Jozef Justus S.
J
g
5 Aug.
est.
21 Jan. 1609 als
, ^
g 1540 te Agen
hoogleeraar te Leiden, was een beroemd taala
le gde voor
bg
bgeleerde
^ die o.m. den grondslag
d leg
ro
wetenschappelijke
behandeling
g van de chPP J
nolo^ ie
i ra kiek
en de numismatiek.
^ de e Pg
P
ius Zie Astyanax.
Scamandrius.
y
y PScarabeus,! de Heilige
^ Kever der oude Eg^

1178.
Egypt. afbeelding
van den S.

1179.
Scarabeus.
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tenaren, tot heteslacht
der Mestkevers beg
hoorend • afgebeeld
op
gem
men, mun^
P Egypte
^YA ^
ten! enz. deze afbeeldinen
afbeeldingen
b dienden vaak als
amuletten of als sieraad.
1) Stad in het graafsch.
York,
Scarborough.
g
9
in het N.O. van Engeland
North-Ridin
aan de Noordzee, 37 000 inw. — 2) Hoofdst.
van het Eng. eil. Tabago, 3000 inw.
Scarron, Paul, Fr. dichter, geb. in 1610
te Parijs
met Fra acoise
J1 in 1652gehuwd
^
d'Aubi
9^^n de latere Madame de Meintenon,
bgest. 7 Out. 1660 te Parijs; schreef burleske
gedichten. S. was aan handen en voeten
verlamd.
Scaevola .31ucins. Zie Mucius Scaevole.
voor twee partijen,
uit
Schaakspel,
P
P J
p , bordspel
Indië afkomsti b1
g vandaar naar China en Perzië,
van Karel den Groote naar Griekenten tijde
)
land overgebracht later door de Mooren naar
Spanje
Italië;op
A het schaakbord (met 64
P J en Italië;
ruiten) niet 16 witte en 16 zwarte stukken
koningg, 1 koningin, 2 raadsiedereJ
P arti' 1 konin
2aarden
2paarde of ridders, 2 kasteelen en

L)AM

e

A

1180. Schaakspel.
8ionnen
gespeeld.
toont de 6 versch.
^ P^ (Fig. 1180
a
P
schaakstukken in hun gewonen vorm : a. koning,
h. koningin, c. raadsheer, d.paard, e. kasteel
en f. P ions en daaronder de figuurtjes,
J a waar^
onder ze in druk worden voorgesteld).
zij een klasse der
Schaaldieren,
! (Crustacea) zijn
t
9' e Dieren Arthro 9p och
, die ademhalen met kieuwen of door de huid en bijna
J
uitsluitend in het water leven. ZijJ hebben in
den regel
2 paar
sprieten
en aan alle ringen
P
a
P
kunnenooien
zitten. ZijJ worden verdeeld in
P
3 groepen : de Pantserkreeften(zoetwaterkreeft,
zeekreeft, garnaal, zeekrab, strandkrab enz.),
de Ringkreeften(vlookreeft, pissebed,
> kelderP
mot en de Lagere Schaaldieren roei P ootkreeft
watervloo, eendemossel, enz.).
Schaap
p (Ovis), tot de familie der Holhoorn'igen Cavicornia behoorende soort herkauwende
dieren, die in kudden leven onder aanvoering
van een ouden ram. Ons huisdier stamt waarmoutff- lon (op
schijnlijk
den Europ.
o
J af van
J
P
Corsica en Sardinië) en wordt naaar de beharing,
te en den vorm van den staart onderde lengte
rassen. De in het wild lescheiden in talrijke
J
vende S. worden onderscheiden in drie hoofdsoorten : het manen-S. Amnotra us tra ela pus)
gewone mouf.flon
in deeb.
^ de9
^ van N.-Afrika;
(in deeb.
g van Corsica en Sardinië) en de
Mongolië
leeft. In
ar^alt
^ die i n Siberië en Mon
go
ons land wordt aan S.-teelt nog al wat gedaan,

P
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SCHAAP—SCHATKISTBILJETTEN.

inz. op de zandgronden, maar over het algeterug
meenenomen
gaat
deze teelt in Europa
P terug.
g
g
g ewesten daarentegen
daarentegen neemt
de overzeesche gewesten
ze toe. Waar wolProductie bij de S.-teelt hoofdzaak is,) gaat
melk- en vleeseb Productie achg
teruit en omgekeerd.
g
Schabatz. Zie Sabac.
Schaepman,
, Herman Johan ..ilo2Jsius Maria
p
Ned. staatsman en dichter)g
geb. 2 Mrt. 1844
te Tubbergen in Overi'sel
J ) studeerde te Kuilenburg
^. en Ri'senbur
J
g) werd in 1867 tot R-Kath.
P riestergewijd
g J en tot 2den secretaris van den
aartsbisschop
P van Utrecht benoemd. In 1869
verwierf hij
J te Rome den titel van doctor in
de theologie
g
en in 1870
werd hi
hijproaan
het seminarium te Rijsenbur
g . In
door
1880
Breda, later
door Wijkt
bij-DuursteJ
de en Almelo naar de
Tweede Kamer afgea
1181. Schaepman.
vaardi g)
gd,
verkreeg
a bijJ
daarrooten
invloed ) werkte in 1887 mee tot
g
de herziening
en bewerkte later
g
g der grondwet
het politiek
verbond tusschen de
met Kuyper
yp
P
R.-Kath. en de Antirevolutionnaire Partij
Partij. In
werd hpauselijk
in 1902
hijA
P
J huisprelaat,
a postolisch
J
Pprotonotarius,) bleef echter te Rijsen1
hij tot herstel van
burg.
deed hij
g In datzelfde jaar
J
gezondheid
een reis naar Rome en overleed daar
g
21 Febr. 1903. Tal vanrozaeschriften
en
P
g
zijn meesterschap
getuigen
getuigen van zijn
gedichten
gedichten
P over
de taal. Bekend is inz. zijn
Ava
Sofia"
))
J gedicht
g
gedichten"
{(4e dr. 1906). Zijn
„
g
J Verzamelde
beleefden in 1889 een 5den druk.
Schaerbeek, N. voorstad van Brussel, 85 399
inw. )• groot-industrie.
g
SSchaesberg,
,^ ten 0. van
9^ ggem. in Limburg,
Heerlen) aan de lijnJ Sittard—Kerkmade; 5124
inw., waartoeP
behooren de dorpen Scheid en
Lichtenbergg en het kasteel
Palenber
g) de buurt Lichtenber
ligge de staatsmijn )) Wilhelliggen
S. ; in dezeem.
g
en deantic.
mijn
II" .
mijnOranje-Nassau
))
J
P
Schaffelaar Jan van, ruiteraanvoerder van
verded igde
bihscho P David van Bourgondië,^ verdedigde
tege
veld in de kerk te
gen
zich in 1482 te Ba ne
zij makkers
en Nijkerkers,
J
) die zijn
hij stierf. Volgens
^ mits hij
^
J aftocht toezegden,
het verhaal sprong
P van den torenP g S. daarop
trans naar beneden om zijn
J makkers te redden.
Schaffhausen, het meest N. kanton van Zwitmeest
K.M2.,
2. 46 000 D. sprekende,
serland) 294 K.M
A
ligt ten N. van den Rijn;
Prot. inw.'
J
) het ligt

in het N. en 0. loopen
er zand gebergten
P
door) het Z.W. behoort tot Kiett gau; bloeiende
koren-,
wijnbouw; gips-, kalk- ) zan d) ooft- en wijnbouw;
steen- en leemgroeven; voorn. takken van industrie : aluminium, wa
wagons, i'ijzeren staalJ
waren ) wolspinnerij
innerij en herloges. DemocrMtischerondwet
•)w wetgevende
etgevend macht de Groot
g
Raad, uitvoerende macht de Re eeringsraad'
g
^^
(5 leden). S. trad in 1501 tot het Eed agenootscha
ligtop
P den r.
P toe. — De hoofdst. S. ligt
oever van den Rijn,
J) boven den agrooten, naar
dezelaatsgenoemden
waterval, 18 000 inw.
g
gem. in het N. van N.-Holland.
Schagen,
9
g
stadj S. de buurt
3202 inw.) omvat het fraaie stadje
Nes, eeni o
ge gehuchten
en den polder
Burggehuchten
a
A
horn. S. ligt
lig t aan den s oorweg
P
^ Alkmaar —
Helder en is het uitgangspun
uitgans
a g unt van verscc.
(naar Alkmaar, Wognum en
Ewijcksluis).
J
Scháh of Sjah(Perz. konin g " was meestal
de titel van de Oost. vazal-vorsten,) terwijl
terwij de
onafhankelijke souvereinen den titel van Schahinscháh of Padischdh koning der koningen"
voerden. S. is nu de titel van den monarch
van Perzië.
Schalk Burger,
q , Willem
g ^ Willem. Zie Burger,
Schalk.
Schamyl(Schamil), Ben Mohammed S. Efprofeet en (vanaf 1830)) aanvoerder do
t endi,P
Kaukas. bergvolken,
hij in hun strijd tege
tegen
g
^ diehij
vereenigde
g in een soort theocratischen
staat)• ggeb. in 1797 in N.-Daga
) gaf zich
6 Sept.
P 1859 in de rotsvestingg Goenil over
gest. in 1871 te Medina.
Schalkwijk. gem. in Utrecht, ten N. van
Culemborg;
1247 inw.
Gelderg)
) aan de lijn
Jj
malsen—Utrecht.
kleur met gele
gele tint,
Scharlaken,
vroeger
P wol aangebracht door cochenille
vroe
ger op
z.a.), en tinch'o_iet; )tegenes.
tegenw. met kleuren,) die verkre gen worden door teerkleurstoffen. Het oorspr.
P
S. heet uitgevonden
te zijn
g
J door Corn. Dcebbei.
Schatkist is de naam voor de gelden van het
Rijk
J - en de administratie daarvan. Het administratief recht heeft tot grondslag, dart er slechts
gedaan
uitgaven
gaven
één S. is ; daaruit worden alle uit
g
en alle ontvan gsten worden erin verantwoord.
De Ned. Bank is kassier der S. ); bij' haar wordt
geld van het RijkJ bewaard. — Onder
dus het geld
de Rom. keizers was er een afz. S. van den
Staat(aerarium) en van den keizer(fiscus). De
Middeleeuwsche vorsten hadden slechts één S.,
deze werdevuld
uit de opbrengst der domeig
nen en der beden" en daaruit werden de
ook voor het bestuur betaald. Onder
uitgaven
b
maakden verkwistenden Karel 11 van Engeland
b
te het Parlement scheiding tusschen de financiën van het rijk (de S. en de civiele lijst van
den vorst.
papieren,
Schatkistbiletten
^ geldswaardige
^ PA
g
1
rculatie door de Regeegemeenlijk
niet in circulatie,
J
g
rinagmet toestemming der Volksverteenwoor'ag

SCHATKISTBILJETTEN—SCFIEEPVAART.
eldnood
digï
J J
a ná uitgegeven^ om in ti deli`ken
te voorzien.
gem. in N.-Brabanta ten
Schaijk
Schaijk of Schaik,
^ g
W. van Grave, 1755 inw.
Schaumburg-Lippe, vorstendom en bondsstaat
van het D. rijk,
J,in W.-Duitschland, >aan Westfalenrenzend
> 340 K.M2.> 47000 inw. meelt
rend. Prot.),omvat het W. deel van het voorm.
graafsch. Schaumburg; g oed bouwland, levert
houts- en steenkool. De regeeringsvorm
is cong
^
; grondwe
stitutioneel-monarchistisch
• grondwet van 17
1868; Landdag
•
g van 15 leden; S. heeft één
stem in den Bondsraad en zendt één afgev.
g naar
den Rijksdag;
a^ hoofd- en residentiesi. BiickeJ
u .
burg (ong.
g tusschen Hannover en Osnabrck
Regeerend
vorst is sinds 29 Apr.
A 1911 Adolf.
.
g
Scheba zie Saba.
van het hoofd,1 in enSchedel,^ het geraamte
g
geren zin de beenderen, die de hersenkas vormen,
(het voorhoos- zeefwigge^ ^b
,
. 8 in getal
g
en achterhoofdsbeen, verder twee wand- en
onderlingg en
twee slaapbeenderen). Zij
Zi` zijn onderlin
verbonden door
met de aangezichtsbeenderen
g
naden. Deze aan ggezichtsbeenderenzijzijn 14 in
(2 bovenkaaksbeenderen, 2 gehemeltebeen•
deren, 2 jukbeenderen
en 2 s onsbeenderen,
J
P
verder hetloe
en het onderkaaksP schaarbeen
g
been). De S. heeft dus in heteheel
22 beeng
deren.
craniologie,
Schedelleer,
^
9^ de leer van den men,
scheli'ken
schedel in anthropologisch
opzicht,
P
P a
J
houdt zich voorn. bezi 0g met schedelmeting
9 craniometrie . De inhoud van den schedel bedraagt
gemiddeld 1500
g tusschen 1250 en 1750, ^^
zonder onderkaak 450800
het—
c.M3 . gewich
on
600 G. •^bij
g 100 G. minJ' vrouwen ong.
g
der. Naar de verhouding
^
a tusschen de grootste
lente
breedte van de schedels
g en de rootste
g
worden zij
in dolichocep
^ kale, meJ gerangschikt
g ^
phale (zie
{
op
sophale en brachyce
P deze woorden).
gem. in het 0. van Groningen,
Scheemda,
g ,
: g
6548 inw., omvat de doren
S. (aan het
P
Zeildiep
Winschoterdiep,
P
P en den spoorP,
wesHarlin en—Nieuwerschans
Eexta,> Nieuw^
S. in Westerlee, de buurten Heiligerlee,
Kloosterholt en S cheeinderzwaa
ag, een deel van
Het Waar en Scheemdameer e. h. gehucht Napers.
de bewijsstukkenbetrekkelij
betrekkelijk
Scheepspapieren, bewijsstukken
lading,eigenaar, bemannin g , reis,
aanwezigg
enz.
enz., die aan boord van een schipAaanwezi
moeten zijn.
Vereischt worden het schee
scheepssJ
of de schee sbrief
(die bewijzen,
P
J
is ingevaartuig in de scheepsregisters
dat het vaartuig
P a
meetbrief en het scheepsjournaal.
schreven),,
Verder voert het schip
P de monsterrol mee.
Andere S. zijn:
a
P ^ de cher^eJ de gezondsheidspas,
enz.
, enz
partij,
g
P
J^ de cognossementen,
Volgens
olgens de a^
ge gevens, eiuScheepvaart
(Zee). V
p
de 1912 verstrekt door Lloyd's
Register,
geeft
,g
a
Y
de volgende staat een overzicht van de grootte
der stoom- en zeilvloten der verschillende 1 anden in tonnen:

LANDEN.
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1911

1912

1 Groot-Brittannië
2 Vereenigde Staten
3 Duitschland
4 Noorwegen
5 Frankrijk
6 Italië
7 Japan

17.872.697
5.158.278
4.466.880
2.154.331
1.976.862
1.340.508
1.203.220

18.213.620
5.528.487
4.628.983
2.292.996
2.052.518
1.398.582
1.344.991

8 Nederland

1.058.287 1.129.906

J

931.482
895.258
846.488
775.551
752.754

969.943
936.591
903.067
771.985
757.599

43.147.154

44.100.677

9 Zweden
10 Rusland
11 Oostenrijk-Hongarije
12 Spanje
13 Denemarken
Totale Wereldvloot

Deze cijfers
hebben betrekkin
g op
betrekking
P schepen
J
P van
meer dan 100 bruto reg.
Steegg de
^ tonnen. Stee
wereldvloot van 29 044 000 tons in 1900 tot
44 600 677 tons in 1912, de
kooPJ
vaardi'vloot van ons land was daarin vertegenwoord'
d met 530 000 tons in 1900 en
b
met 1129.906 tons in 1912.
De toename der wereldvloot bedroe g dus in dit
tijdperk
51,7 e1, o die van de Ned. handelsvloot
J P
113 0/0 . -- De Zeilvaart is in ons landeli'k
gJ
overal elders, sinds het midden der vori ge eeuw
snel afgenomen,
duidelijk blikt
uit bij,bgelijk
J duidelijk
g
J
J
^ sand staatje:

Jaar
1860
1870
1880
1890
1900
1910
1913

^
Fre- ^
atten
^

ti

•^

Schoeners en
Kleinere
Schoenerschepen
P
brikken

133 375 105
—*
121 217 114
423
62 170 87,
274
12 122 27 ''109
41
ll
57
31
1
3 —
60
—
41
Opgaven
ontbreken.
Pg

649
334
288
274
388
386

^
0
H
1985
1434
927
458
377
452
427

groot
Daartegenover
nam de Stoomvaart een grooto
Daarte
g
uit o.s. cijfers, die het
^ J k blijkt
J
aantal Ned. stoomscheen
even
g
:
P a
In 1860 waren er 38 Ned. zeestoomschepen.
P
1870
48 „
„
„ 1880
„
„ 79
1890
„
„
„ 128
„
„ 1900
,)
„
„ 347
„ 1913
„
„
,? 427
Tusschen 1905 en 1914 werd de tonneninhoud
ehe en ruim verdubbeld! Van
onzer zeestoomseP
lijnen (zie op
belang
zijn vooral onze vaste lijnen
belang zijn
P de
art. Holland-Amerika-lijn, Rotterd.
Lloyd, enz.)..
Y,
rijkheid dezer MaatAls illustratie van de belangJ
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SCHEEPVAART—SCHEIKUNDE.

schaPPJ
i'en mo age het onderstaande staatje
dienen
a I de
J
J jaren 1909-12
) met het aandeel hetwelk
bgevende het verkeer door het Suez-kanaal in de Nederlandsche vla.
^b hierin heeft.

VERKEER
DOOR HET
SUEZ-KANAAL

1910

1909

^^
^^^
^
^
^,

,4

cd
Q^

U

Tonnage
bruto

^

p2,

g

^U

Tonnage
bruto

1912

1911
^^
^^
-+D

g

^

i„g

Tonnage
bruto

cd
cd

^p.,

^
U
^

Tonnage
bruto

Totaal verkeer

4239 21.500.847 14533 23.054.901

4969 25.417.853

5373

28.008.945

Engeland
g
Duitschland

2561 13.242.016
600. 3.373.630

2778 14.363.539
635 3.620.026

3089 16.104.574
667 3.924.639

3335
698

17.611.216
4.241.001

Nederland

251 1.120.256

259 1.196.233

284 1.357.143

343

1.718.071

Frankrijk
J

231

221

1.193.181

1.204.306

240

1.249.704

Scheerling.
g Gevlekte of Dolle kervel Conium
maculatuur , zwaar vergiftige plant uit de
familie der Schermbloemi
stenge is
9 en. De stengel
onderen rood gevlekt, het loof is donkerheeft een onaan genamen reuk.
^groen) deplant
P
Schef f el Joseph Victor von, D. dichter, geb.
16 Febr. 1826 te Karlsruhe) ald. Best.
gest. 9 Apr.
P
1886 • inz. bekend door het epische gedicht Der
Trompete
Trom eter van Sdckingen" meer dan 200 drukden bist. roman Ekkehard" (evenzoo)
en den humoristischen dichtbundel Gaudeamus"
(meer dan 60 drukken).
Scheffer, Ary, Fr. schilder, geb. 12 Febr.
1795 te Dordrecht;• gest.
15
g
Juni 1858 te Argenteuil.
S.
b
was het hoofd der toenm. romantische school en in zijn
.l
tijd zeer beroemd, hoewel naar
tij
smaak te sentimenteel.
gHijJ' schilderde historie- en
^. en
restukken) ook Madonna's. Van
zijn stukken bevinden zich enkele in het Dordtsch museum.
Te Dordrecht is een standbeeld 1182.h
Sc effer
voor hem opgericht.
Pg
Scheiding
^
g van tafel en bed. Z ie Echtscheiding.
Scheikunde(Chemie) is dat deel der natuurwetenschappen,
bezig houdt met
PP ) hetwelk zich bezig
de stoffelijke
eigenschappen der lichamen en
J
de veranderingen,
welke
daarinplaatsgrijpen,
^
)
Grondslag
P dat de
g der S. is de wetenschap
lichamen bestaan uit een beperkt
aantal, niet
P
g vatbare stoffen
ontledin
verder voor ontleding
) de z. .
elementen (z.a.). Deze verbinden zich niet,
gelij
g met elkaar, doch bezitten voor;
g J kmatig
elkaar een verschillende mate van verwantschap
(affiniteit),die zich doet gelden,
) wanneer de
b
lichamen in vloeibaren of gasvormigen toestand
aanraking
met elkaar komen,
)
in onmiddellijke aanraking
wijl
J zich dan de verwante elementen met elkaar
vereenigen.
Deze vereeniging
^ g heeft steeds plaats
g
P
in zeer bepaalde
gewichtsof volumeverf
g
houdin
^ welke worden beA aald door het
gen
atoomgewicht.
— Verdeeling.
g
g Men onderscheidt
zuivere en toegepaste S. De zuivere S.,
S. die

232

1.252.933

doorroeven
pleegt
P g te worden toegelicht
P
^
(proefondervindelijke S. heet al
algemeene
theo
^
retische of natuurkundige)
S. wanneer zij
S.,
g'
Jj er naar streeft,) de natuurwetten op
P te sporen,
)
P
die zich openbaren
bij de scheik. processen,
P
)
J
natuurkundige S. vooral in zooverre als zijJ
gebonden
zich bezig
g houdt met de aan wetten gebonde
betrekkinge
gen tusschen de scheik. en de natuurk.
eigenschappen
n der scheik. lichamen. De
natuurk. S. wordt weder onderverdeeld in
electro-, photo- en thermochemie. Speciale S.
heet de zuivere S.
S., wanneer zij
zij de scheik.
lichamen beschrijft
en systematisch
indeelt.
Y
J
Zij
S.,
Zi• wordt verdeeld in de anorganische
9
de leer van de scheik. enkelvoudi bge stoffen
of elementen, en hun z. g. minerale verbindingen
b ) en in de or9 anische S., de leer van
de organische
of koolstofverbindingen.
De
g
g
toegepaste S. houdt zich bezig
g met de scheik.
^ zijn
verbindingen,
zijn voor pradtische
P
g ) die nuttig
doeleinden) zij
• zij is ook als hulpwetenschap
P
P met
vele andere wetenschappen
verbonden. Tot de
PP
S., d.i.
toegepaste S. behooren: de analytische
^
de leer van de methoden om de bestanddeelen
te bepalen,
waaruit een lichaam is samenP
g esteld) • de s2
J nthetische S., de leer van het
kunstmatig
b ) de
g bewerken van verbindingen;
S., de kennis
ofgeologische
mineralogische
9 9
9
van den aard en van de wetten van het onth tostaan van mineralen en steensoorten;
) de^y
chemie de leer van de scheik. bestanddeelen
derlanten
P )• de zoóchemie, de leer van de
scheik. bestanddeelen der dierenlichamen; de
siolo
p h^
9 ische S. de leer der scheik.procesP
pathologische
S., de
sen in deezonde
en de?^
9
g
leer der scheik.rocessen
in de zieke levende
A
en dierlijke,)J
inz. menscheli'ke lichaplantaardigeJ
men;
) landbouw-S., d ie zich bezig
g houdt met
het scheik. onderzoek van grondsoorten, meststoffen enz.; pharmaceutische S., de leer
artseni'meng
kunde en de technische
der
J
S., de toepassing
a der S. opPverschillende beP
driJ ven (metallurgie,
g
nP
g) kleuren,gistingsprocessen,
enz.. -- Geschiedenis. De oorsprong
P a der S.
die in het oude
ligt
in de alchemie z.a.
g
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Egypt
van ijzervijlsel
ijzervijlsel en zwavel, dan zullen
Egypte
haar oorsprong had het E
g t. woord mengsel
g
TYP
verder ook zwart", bij
temperatuur
deze beiden
beteekent„Egypte",>a
J een bepaalde
A
P
met elkanchemie is dus Egypt.
gYP of zwarte kunst.) De 2e stoffen zich onder vuurverschijnselen
J
P eriode van haar ontwikkeling
^ be g int in de der binden en een nieuwe stof vormen, zwaveld toen ijzer.
Verhit men koolzure kalk,^ dan ontwijkt
16e eeuw met de iatrochemie, den tiJ^
J
J
koolzuur en er blijftcalciumoxyd
men deh PY
siolo ische
en pathologische
toe- ^gasvormig
P
g
g3d
g
standen zocht te verklaren door scheik. ver- achter. Mengt
men oplossingen van azijnzuur
gJ
anderingen in de samenstelling van het lichaam lood met zwavelzuur zink, dan scheidt zich
zwavelzuurlood af en het azijnen deze dus ook door scheik.ra
araten onoplosbaar
PA
P
J
Paracelsus, Van zuur zink blijft
in oplossing. Het eerste geval
meende te kunnenenezen.
i;
J^
P.,
S. P.
Belmont e.a.). Met Robert Boyle
y
y (1661) be g,^ int is een voorbeeld van een synthetisch
het tweede van een analytisch
S.P.,
P. het
de S. zich te ontwikkelen tot eenroefondery
P
vindelike
natuurwetenschap,
g
P^ die alleen maar laatste van een scheik. omzetting.
J
naar kennis der natuur streefde. Karakteristiek
Schelde(Fr. Escaut, bij
J de Ouden Scaldis),
voor den daaropvolgenden
tijd
tijd tot te ^g en het riv, ontspringt in het Fr. dep.P Aisne, stroomt
P ^
^ prov.
rov. Henegouwen
en 0.-Vlaaneinde der 18e eeuw is de verklaring
g
g van het door de Belg.
wezen der verbrandingsverschijnselen
door het deren, vormt voor een deel de bgrens tusschen 0.g
J
hypothetische
phlo
g iston z.a. weshalve men en W.-Vlaanderen en voor verrewe ag het
YP
phlogistische S. noemt. grootste deel tusschen 0.-Vlaanderen en Antdezeeriode
ook die derp
P
verbrandings- werpen.
Op
grens mondt zij
zij uit in
Met de juiste
verklaringg van het verbrandingsP
P de Ned. g
J
0. S. is bi'J
door Lavoisier onmiddellijk
g
J na de ont- de font of W. S. De vroegere
P
dekkin
de Bergen-op-Zoom ten behoeve van den spoorP
^
g van de zuurstof (1774) begint
De lengte
van de S. is 430
laatste ontwikkelingsperiode, die aanv. de anti- weg
g
i;
g afgedamd.
enoemd werd. Zij
hlogistische genoemd
1'
J voerde al K.M. (waarvan 340 bevaarbaar). Van 1648-1792 had ons land het recht de S. te sluiten;
spoedig
^J
^ der belangrijkste
g tot de ontdekking
P
e oog
gepoogd
wetten betreffende de ewichts- en volume- na 1830 werd vergeefs
g
^ dat recht te
handhaven. De S.-tol werd 16 Juli 1863 door
verhoudingen
der lichamen, tot de opstelling
P
g
de Conventie van Brussel opgeheven
te g en een
der atoomtheorie door Dalton haarroefP go
P
België
betaalt een deel van de
door Berzelius. Terwijl.
ondervindeli'ke
P
g
J afkoopsom.
J uitwerking
^
vroeger
het opsporen en de afscheiding der bebakening
g der W.S.
^ en betonning
g^
Andreas,
landschapschilschilbestanddeelen van het scheik. lichamen het
Schelfhout,
^
^ Nederl. landscha
geb. 16 Febr. 1787 te 's Hage, gest. ald.
hoofddoel der S. was (vandaar haar naam),
wintersynthetische opbouw
der scheik. 19 Apr.
is later de Y
P 1870,^ schilderde bijJ voorkeur
P
verbindingen
haar hoofddoel ggeworden en ter- landschappen.
PP
e;
wijl
Sehellin 9, Friedrich Wilhelm. Joseph von,
J in de le helft der 19e eeuw de anor^anigeb. 27 Jan.
1775 te Leonberg
sche S. het voorm. arbeidsveld was, heeft in D. wijsgeer,^
g
g
de 2e helft de organische S. de leidende rol Wurttember g werd in 1798 hocigleeraar te
overgenomen.
In den laatsten tijd ontwikkelt Jena, in 1803 te Würzburg,in 1806 alg.
g
zich daarnevens de natuurkundige
Pon
ge- 1 secretaris der academie te München, in 1827
^ S. op
gest
hoogleeraar
ald.,
in 1841 te Berlin;
dachte wijze.
8
^
J gest.
J
zijn
S. ontwikkelde aanv.
Aug.
18854 te Ragaz.
Scheikundige
^
J
g g
0
0 elementen ofgrondstoffen
de leer van de absolute identiteit van het
die stoffen, die met onze tegenw.
hulpmid^
P
delen en scheidingsmethoden
niet meer in onge- ideëele en het reëele en stelde eenantheïstisch
P
g
van natuurP hiloso
li'ksoorti
P hie oP^; later keerde
Y
J Er systeem
J
^g e bestanddeelen te verdeelen zijn.
wijsbegeerte.
zijn
P
J g
J alumi- hij
J zich meer tot de positieve
J er on g. 80. De meest verbreide zijn:
gem. in N.-Holland,^ lanag s de
nium broom, chloor, ijzer, jodium, kalium,
Scheliinkhout
^ g
phosphor
calcium,> koolstof,
hos hor, Zuiderzee, ten 0. van Hoorn, 523 inw.
> natrium,
>magnesium,
^
>P
gem. in Z.-Holland, ten W. van
zwavel, silicium, stikstof en waterScheliuinen
^ g
stof. De laatst ontdekte zijn
> 492 inw. ; aan de lijn
Jj Dordrecht-g^ helium,i Gorinchem,
J argon,
Gorinchem.
neon, krypton,
xenon en radium.
YP
Schelvisschee Gadidae visschenfamilie, beScheikundige
formules,
g
^ met behulp
P der
hoorend tot de orde der Beenvisschen en de
scheik. teekens(afkortingen)
b samengestelde,
g
uitvoorstellingen
der scheik. verbindingen, waar- onderorde der Weekvinnig en, omvat bijna
J
g
sluitend zeevisschen. Zij
uit de samenstellin g van deze laatsteelezen
g
J hebben een langwerpig
kan worden. Bijv.
J de S.F. voor zwavelzuur is lichaam, kleine gladde schubben, 1-3 rugvinis H zSO4^wat aanwijst
J dat deze stof bestaat nen, 1 of 2 anaalvinnen, kleine keelstandige
kieuwspleet.
Zij
drogenium , 1 atoom. buikvinnen, een wijde
.uit 2 atomen waterstof h y
J leven
P
J
zwavel sul ^ hur e n 4 atomen zuurstof o xyJ - inz. in de ondiepe
i;
g
P kustzeeën in de gematigde
luchtstreken. Behalve de S. behooren ertoe
genium .
Scheikundige
J^ de wijting
g minder
J g en nogg eenige
9 pprocessen,
^ de verschijnselen, die de kabeljauw,
optreden
bij
J de verbinding
^ of ontleding van algemeen bekende vischsoorten.
P
Selmec z - és
Bélabány ar
Schemnitz, Hong.
scheik. stoffen. Voorbeeld : Verhit men een
g
u

36
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hoofdsi. van het comitaat Hont in het N.W.
goud- en zilvervan HongariJe ) 15 000 inw.)g
mijnen.
n.
mijne
geb,
Maarten, Ned. krijgsoverste,
Jb
)b
te Nideggen
bij
a^
J Gulik in 1549, uit een arme
adellijke
familie
) verliet in 1579 de Staatsche
J
P arti'
J en nam dienst onder Parma, ontzette
lege
ger deel
gen
in 1580 Gronin b
) nam in het SA. le
belegg van Brela ) raakte in 1534 in
•
het bele
Staatsche krijgsgevang
a
P) werd losgekocht
Jb b
b
spoedig
en ^in g
P a daaropP weer in Staatschen
dienst over. Leycester sloe g hem tot ridder. In
1586 bouwde hij
g
J den naar hem genoemden
Schenkenschans aan de scheidinga van Waal
en RiJ)
n veroverde in 1587 Bonn, doch moest
dit in 1588 weer overgeven
aan de Spanjaarden.
P^
g
De dappere
partijganger
verdronk in 1589 in
PP
P Ja o
de Waal na een mislukten aanslaggopP
Nijmegen.
J
vroegste tijden
tijde de
heetten in de vroegste
Schepenen
p
der volksver adie bi'
bij gelegen
a
g heid
•
deringen de hun voorgelegde
^ a zaken beslechtten.
worden aan verDe naam bleef later geeven
ag
schillende soorten rechters
) zoowel door het
volkekozene
als door de landsvorsten aang
J besturen
g estelde en ook aan de rechterlijke
van onafhankelijke
gemeenten. In België
g noemt
J gemeenten.
men de wethouders nog
g S.
droogmakerij ten 0. van
groote droogmakerij
Schermer
)g
Alkmaar in derov.
)
aP
P N.-Holland, ingepolderd
in 1631-35 en 4828 H.A.root.
Gedeelten
g
ervan behooren tot deem.
g Alkmaar, ) Schermerhors) N.- en Z.-Schermer,) enz.
Schermerhorn
,ggem. in N.-Holland ten 0.
van Alkmaar en daarmee door een tram verbonden
) 1059 inw.
Scherpenisse,gem. in Zeeland, in het Z.
van het eil. Tholen, 1383 inw.
Scherpenzeel,
p
^
ggem. in Gelderland,
) aan de
grens van Utrecht, Z.O. van Amersfoort,
1545 inw.
Scherpe
p Resolutie, resolutie der Staten van
Holland 4 Aug. 1617 aangenomen (Dordrecht,
Purmerend, Edam, Enkhuizen, Schiedam en
Amsterdam stemden tegen),welke inhield:
nationale synodea
kon bewilligen,
dat men geen Y
,
gsvolk
krijgsvolk
dat de stedenemachtigd
. in
ia werden krij
g
uitvoering van de resoludienst te nemen (tot uitvoering
ties der Staten en tot ei gen zekerheid),dat
het Hof van Holland en de Hooe
bg Raad geen
tegen
gen magiaanklachten mochten behandelen te
geschillen,
•
g
g
P ersonen omtrent de godsd.
doch dat men zich tot de Staten had te wenden,
bezoldigde
gde troepen
verdat de door Holland bezoldi
P
regenten
genten hunner arnizoens
g
P1.
Plicht waren de re
teehoorzamen.
Het conflict tusschen Oldeng
der S.R.,
S.R. en Maurits
barnevelt den ontwerper
P
werd er door verergerd.
g
Scheurbuik,
^ ziekte,
) die op
P bederf van het
bloed berust en in hoofdzaak bestaat in bloeaanleidingg ontstaan,
dingen,
^ in
g ^ die zonder aanleidin
lichteevallen
opP de huid,) in andere ook in
g
slijmvliezen;
dieper
gelegen
deelen en in de slijmvliezen
P
g g

zij
met een blauw worden van het
g
J begint
tandvleesch dat opzwelt,
^ los en pijnlijk
PJ J wordt,)
gontsteking en hersenkan door uitputting,lon
longontsteking
bloedingen
dood veroorzaken;^ trad vroe
vroege
ger.
g
epidemisch
op P
op schepen,
in kazernen, I;eP
P
P
van enissen enz. Oorzaken : koude, vochtige behuizingl;
slechte voeding
voeding .
zee
en visschersdor P aan de Noord9^
kust tevensrootste
en drukste bad
1. van
badpl
g
land, behoort tot de gem. 's Gravenha ge,
telde in 1900 reeds bijna
bijn 25 000 inw. (in
5963, in 1870: 7964 ; sinds 1904 visschershaven voor bommen. Kurhaus, hotels,
enz.
, e
.
wordeneëx
door de Exploitatieg loiteerd
P
P
maatschi'.
— S. heeft een
J )^„Scheveningen".
g
vuurtoren en een monument (gedenknaald) ter
herinnering
g aan de landing
^ van den lateren
koning
g Willem 1 30 Nov. 1813.
Schibboleth(Hebr. „aar"),vol gens Richteren
12 : 5-6 het woord aan de uitspraak
waarvan
P
vijandelijk
Efraïmieten herde Gileadieten de vijandelijke
J
herkenningsteeken,
vandaar : herkennis
steekes wachtwoord.
gemeente in Z.-Holland,
Schiebroek,
) ten N.
) g
van Rotterdam,
P
Jj Rot) aan de electr. spoorlijn
en 734 inw.
terdam—Scheveningen,
g)
gem. in de prov.
Z.-Holland a
Schiedam,
^ g
P
ligt
gt aan de Schee
35 977 inw. De stad li
Schie, nabi`J
de uitmonding
) aan de
g dezer riv. in de Maas,
spoorwegen
Rotterdam—Den Haag^ en Rotterdam
P
b
—Hoek v. Holland. In het jaar
1909 bezat S.
J
en de fabricage
fabricage van 'enenog 102 branderijen
J
J
ver heeft de stad een wereldreputatie
bezorgd,
as
zoodat men in het buitenland jeneverg
eenvoudig
„Schiedam" noemt. Deze tak van industrie, die
van het einde der 16e eeuw dateert, is nu
achteruitgaande.
S. bezit ook andere fabrieken
g
stearinekaarsenlas)
glas ijzer,
roproJ
) enz.). In de 16e en 17e eeuw was
S. een zeer belangrijke
gJ havenstad.
Schierin ers en
Vetkoopers. Zie opP Friezen.
p
tegen
ove
genover
Schiermonnikoog,
^f Ned. Wadden-eil. te
N.-kust van Friesland, gem. A
van die prov.,?
120 H.A.,
H.A. 622 inw.) ; het dorp
P S. heeft een
zeevaartschool,
) Ppost- en telegr.-kantoor,
a
) een
dokter en apotheker,
P de duinen van
^ enz. Op
P
het eil.) dat 5 uur langag en tot 1 uur breed is,
staan 2 vuurtorens. Op
P het Noorderduin het
strandhotel metavil'oen.
's Zomers wordt S.
J
P
als badplaats
bezocht. De verbinding met den
P
wal wordt verzekerd door motorbooten naar
Groningen
en Oostmahorn. Het geheele
eil.
g
g
van ggraaf Bernstor f te
is het eigendom
b
Berlijn.
J
Schietkatoen of y rox lis een tri-(hexa-)
gevormd door
nitrocellulose (zie Nitrocellulose),g
van katoen door de inwerking
de omzetting
b
geconcentreer
van rookend salpeterzuur
en geconcentreerd
P
vervaardiggd door
zwavelzuur, voor het eerst vervaardi
te Bazel in 1846. Droo bg S. is
slag en explodeert
bi'J
gevoelig
g
P
b voor stoot en slag
verwarming
b g van
g tot 136-2000. Door toevoeging

P
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het tegen stoot en
water
ofe
P araffine wordt
f 'es,
slag
JJ
b bestand. In den vorm van korrels schi'
^
enz. vindt het ruime toepassing
P
^ als ontplofOm P
projectielen
voort te drijven,
rijven
fingsmiddel.
?
J
J
a
oft;
g ontpl
heftig
deugt
P
o het niet^ daar het te hefti
als vulling
^ voor proje
PJctielen heeft het in. den
laatsten tijd
moeten maken voor
P
J veelal plaats
P icrinezuur.
in N.-Brabant ten 0. van
Schijndel
, gem.
g
1
Bottel aan de tramlijn J's Bosch—Eindhoven
en de spoorlijn
i.
nw.
P
J Boxtel-Gennep,
P^
Schikgodinnen
9
a Parcae of Moerae in de Gr.
fabelleer drie godinnen, zusters, welke over des
menschen lot beschikten. Het waren Clotho, die

1183. De Schikgodinnen.
g
bij
voorzat;^ zij
zij hield het spinrokken,
g
P
J de geboorte
Lachesis wond het kluwen
, Atrop os sneed den
draad af.
Schildluizen Coccidae insectenfaro. uit de
Rh nchota
orde der Gesnavelde Insecteny
meestal in warme landen, leven vanlantenP
sappen.
Zie ook op
PP
P Cochenille.
bestaat uit de hoornen platen
van
Schildpad
p
P
van verscheidene schild adsoor
het rugschild
P
b
ten (het echte S. van de Karetschildpad),in
de warmte
de koude in
bros,buigzaa
m m; doorzichtij
diep ^ eel met bruine of zwartachti ge
g, die
teekeningen
b , wordt als hoorn verwerkt; het beste
komt uit 0.-Indië. Eén dier levert hoostens
bg
4 K.G.

(Chelonia),
Schildpadden
p

der Kruipende
^

1185. Schildpad.
• dieren met een breed,>
Dieren (zie ook de1. ald.
>
door een uit buik- en ru gschild bestaand beenhardpantser
omsloten lichaam,^ met 4 pooten,
P
P
tandelooze met hoornplaten
bekleede kaken,
P
zij
J kunnen ko P, P ooten en staart min of meer
terugt
rekken Hun eieren
binnen hetantser
terugtrekken.
P
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beraven
zij in het zand ^waarin deze door de
ag
zonnewarmte uitgebroed worden. De S. leven van
planten en kleine diertjes.
De uitwendig over
o
P
J
het beenpantser
heen li
ggende
liggende
opperhuid gaat
P
PP
meestal in hoorn over, en vormt in vorm en
aantal afwisselendelaten
^ die het schildpad
z.a. vormen. Vleesch en eieren van vele soorten wordeneg^
eten. Men onderscheid versch.
families: de land- en moeras-S., de rivier-S.,
de zee-S. enz.
Schell
^ Ferdinand von,
^ een dapper
PP Pruis. P a triot geb.
geb. 6 Jan. 1776 te Wilmsdorf (Saksen),f
Pruis. officier, vormde in 1807 een vrijkorps
J P
van 1000 man, waarmee hij
gb van
J de verdediging
Kolberg
g ondersteunde, werd in 1808 commandeur van het 2e Brandenb. huzaren-regiment,
besloot door een inval buiten weten van zijn
eerst in het Franscheevorst en in vredestijd
J
zinde koninkrijk
hij geen bijval
J Saksen,
^ waar hij
J
vond en daarna in het koninkr. Westfalen,
den stoot teeven
geventot een algemeenen
o Pstand
^
tegen de Franschen. 28 Apr.
van Duitschland tegen
P
1809 verliet hij
hij met zijn
Jjnregimen
regiment onder voor van een oefenin bg Berlin
J7 nam Halle
leverde eengevecht
met het Fr. garnizoen
van
^
g
Maagdenburg,moestJ
voor de overmacht
wijken,
a
trok door Mecklenbur
bg en nestelde zich in
Straalsund, dat 31 Mei door Nederl.-Deenschei
troepen
na een bloedige
g worsteling,
P
a^ ook in do
S. sneuvelde daarbij.
straten, werdenomen.
^
J
Een deel van zijn
P werd gbgevangen
g en genoJ corps
men en 11 zijner
officieren 16 Sept.
J
P te Wezel
doodgeschoten.
l;
Schiller, Johann Christoph
p Friedrich von, D.
dichter geb. 10 Nov.
1759 te Marbach, studeerde 1773-80 in de
rechten, later in de
en werd in
medicijnen
1781 militair arts.
Reeds in 1777 be agon
hij
J zijn eerste drama: Die Rauber" (in
1781 verschenen); in
1782 volgde Fiesco".
Ontevreden met zijn
hij
hij
ver.iet
positie,^
P
Sept.
J
P 1782 he'melik
Stuttgart,
woonde in
a
1783 te Bauerbach bijJ
1185. Schiller.
Meiningen
op
g
P het
van mevr.
landgoed
a
zij 3e ddrama
en dichtte daar zijn
von Wolzogen
9
und Liebe", waarmee de eerste Pere»
eriode
periodeder machode van zijn dichterleven,
omhoogstrevende
kracht ,
ti ga doch teugelloos
bg
b
hij als tooneel
werd. Daarop
afgesloten
^ ahij
P ging
b
dichter naar Mannheim,^ in 1785 naar Leipzig,
P a1
Kórner te Dresden,
vandaar naar zijn vriend ,
zijn Don Carlos" voltooide en in
hij zijn
bijJ
1787 naar Weimar. In 1789 werd hijJ benoemd
tot hoogleeraar
in de geschiedenis
te Jena,^ in
g
^
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efeld
1790 huwde hij
J met Charlotte von Lan J.
g eb. 22 Nov. 1766 ^g est. 9 Juli 1826). Van
Aug.
J te Heilg 1793 tot Mei 1794 vertoefde hij
bronra Ludwigsburg en Stuttgart, in deze 2e
periode legde S. zich bijnauitsluitend og ePP
schiedkundi
g e en wijs
J^eeri
^e studiën toe schreef
OM. het eerste en eenige
a e deel van de Geschich»
te des Dreiszi 'ahr' en Kriegs", 1791-1793).
Na 1795 echter, legde hij zich, daartoe aangespoord
door zijn
zijn omgang
^ g met Goethe, weer,
g
P
op
zijn
3e, Jklassieke
g zijn
P de dichtkunst toe en begon
Die Glocke", Wallenstein"
(1799),
periode
>a
P
Maria Stuart"(1800),Jun frau von Orlé
„Brant
Messina" 1803
» von
(1803),
ans"1801 >
Wilhelm Tell" (1804) enz. In 1799 ging S.
te Weimar wonen,
geadeld.
r in 1802 werd hijJb
Hij
zij
Hi
J geJ stierf 9 Mei 1805. In 1827 werd zijn
beente bijgezet in den vorstelijken grafkelder.
Schimmel, Hendrik Jan, Ned. tooheel- en, romanschr.,
geb. 30 Juni 1823
g
te 's Gravenhage,
gest. 14 Nov. 1906
te Bussum. Tot zijn
.l
meest bekende tooneelstukken behoort
Het kind van
Staat" (1859, handell over den lateren stadhouder-koning Willem III)
en Struensee". Van
zijn
geschiedk. roJ g
1186. Schimmel.
mans zijn verscheidene zeer bekend;
inz. Sinjeur
„Sinjeur $ime3 ins" (1875) en »De kapitein van de lijfgarde"
(1888).
Jg
Rutger Jan, Ned. staatsSchimmelpenninck,
e
man,g
geb. 31
Oct. 1765 te
Deventer,
studeerde te
Leiden in de
rechten, vestigde
zich
a
daarna te
Amsterdam
als advocaat.
In 1795 werd
hij
J lid van
- / %111 7 ,lr`!,r;y;,,,; <<^,•,,.,
denemeen1t^5;t1\1,1
teraad
raa aid.
en lid van de
Nationale
der
Verg.
1187. SchimmelPenninck.
g
Bat. RePuParij
naar Parijs
bliek in 1798 g ihij
^ als
g
J gezant
in 1801 naar Londen. In 1803 deed hij verpogingen
om ons land onzijdig
eefsche
rag
J g te
P^
werd
doen verklaren, nam zijn
g^
J ontslag,
spoedigdaaro
te Parijs.
daarop weer gezant
J Daar hi'J
^
,A t t ^

het vertrouwennoot
van Napoleon,
r
^ kwam hija
^
door diens toedoen, 5 Apr.
P 1805 als raad pensiP
onnaris aan het hoofd der regeering
reeerin
g
s(zie ook
op
P Bataa sche Republiek). Een oogziekte, waaraan hij
hij iced,^ was voor Napoleon
p eon mee een voor
wendsel om in zijnP
plaats Lodewijk
Lodewijk als koningg
gen. Na de inlijving
aan Holland op
dringen.
inlijving
P te drin
van ons land benoemde Napoleon hem tot
graaf en senator. Na het herstel van onze onafhankelijkheid werdhij
hij door Willem I tot
afhankelijkheid,
lid der Eerste Kamer benoemd. Hij
J stierf
25 Mrt. 1825 te Amsterdam.
in Limburg,
N. van
Schimmert,
g
g
^ gem.
Valkenburg,1618 inw.
Schinderhannes,
g
^ eigenlijk
J Johann Buckler,,
was een D. roover, in 1777eboren
omstr.
g
1796 beulsknecht te Sobernheim, aanvoerder
van een rooverbende, waarmee hij
J de streken
langs
^ den Rijn
J terroriseerde; hij werd 21 Nov.
1803 te Mainz onthoofd.
gem. in Limburg,
Schinnen,
a^ ten Z. van
^g
Sittard, aan de spoorlijn
P
J Sittard—Heerlen, 2553
inw. ; tot deem.
S. en
g behooren de dorpen
A
Sweikhuizen en een aantal buurten en bgehuchten.
in Limburg ten 0.
, gem.
Schin op
g
p Geul
van Valkenburg aan de Geul, 1382 inw.; aan
de lijn
lijnMaastricht—Aken.
gem. in Limburg, ten Z.O. van
Sittard aan de D.rens
1516 inw.
g
Schipkahol,
^ Kotouc bij
J de
^ hol in den berg
p
stad Stramber ^g in Moravië,^ met overblijfselen
van den Homo primogenius.
belangrijkste
pas over den
Schïpka
P
gJ
pas
^ de
ari'e naar KazanBalkan van Gabrovo in BulgJ
lik in 0.-Roemenië, 1333 M. boven de zee;
door de Russen van 20-27 Aug. 1877 vertegen de Turken onder ^Soeleiman Pasja,
tegen
dedigd
Í
a
lege
ger (32 000
9 Jan. 1878 capituleerde
het T. le
P
P
)rdat aan het Z. uiteinde van den pas
ingesloten
was.
g
Schi luidengem. in Z.-Holland tusschen,
Delft en Maassluis en aan de stoomtram
tusschen die beidelaatsen
1396 inw.
P
s litsin ^g" )^ scheuring,inz.
(Gr. »P
Schisma,
gere beteekenis afscheienger
oPkerk. gebied,
^ in en
^
g het weigeren
^
^van de Kath. Kerk wegens
vanehoorzaamheid
aan den paus
(in tegena
g
P
wegen
gens verstellingot
h eresie
^ de afscheiding
g
^we
over de leerstukken); Schismatieken
of scheurmakers zij,
J die zich om die redenen
van de R.-Kath. Kerk afgescheiden hebben
(bijv.de Gr.-Katholieken). S. heeten ook de
scheuringen
in de Kath. Kerk zelf, die in de
g
Middeleeuwen veroorzaakt werden door dubbele
paus-verkiezingen,
inz. het Groote S. 1378 -^g
P
1417 onder deausen
van Rome en Avignon.
P
Schle
9^el Au9 ust Wilhelm von, D. dichter
en criticus, geb. 8 Sept. 1767 te Hannover,
geleidde
van 1798-1801 hoog leeraar te Jena,^ be
begeleidd
1804 mevr. de Staël en den kroonprins
P
van Zweden op
P hun reizen ; werd in 1818

SCHLEGEL—SCHOLASTICI.
hoogleeraar
in het Sanskriet te Bonn,
est.
^ aid. gest
^
Mei 1845. HijJ oefende door zijn
g
J vertalingen
van Shakespeare en Calderon, alsmede door
zijn
grooten invloed uit
n
^g
J kritische geschriften,
op
P de D. letterkunde. -- Zijn
J broeder Friedrich
schrijve over littevon S,. D. aestheticus en schrijver
10 Mrt. 1772 te Han
^ geb.
^
g
over
te Jena,
g ing in
^ in 1799 priv.-docent
P
^ ging
1808 tot de R.-Kath. Kerk over,^ werd gezantb
schaPsraad in Oostenr. dienst ^^
• est. 12 Jan. 1829
te Dresden ; naast zijn
J broeder was hij
J het
hoofd der romantische school.
sinoloog,
Schlegel,
f,
9 a Gustaaf,
^ geb 30
st^eest werd in 1862 tolk
P 1840 te Oe g
voor de Chin. taal te Batavia ,P
promoveerde in
1869 te Jena op
over Chin.
P een proefschrift
P
»
spelen
en gebruiken",
werd in 1875 benoemd
P
^
totrofessor-titulair
in de Chin. taal te Leiden
P
en in 1877 tot bg ewoon hoo^gleeraar;
Best,
í3
b
15 Oct. 1903. HijJ schreef o.m. een Ned.-Chin.
Woordenboek (1884-91).
Schleiermacher, FriedrichDaniël Ernst, D.
godgeleerde, de vader der nieuwere Prot. theologic, g eb. 21 Nov. 1768 te Breslau, werd in
1804 hoogleeraar
te Halle,
g
^ in 1810 te Berlijn.
.l
aid. rest. 12 Febr. 1834.
Schley er, Joh. Martin, uitvinder van het
Vol g Puk
18 Juli 1831 te Oberlaiida
^ geb.
^g
te Constanz en stierf aid
( Baden ^ was prelaat
P
16 Aug.
g 1912.
Schliemann einrich D. oudheidkundige,
eb. 6 Jan. 1822 te Neubuckow in MecklenburgSchwerin, was tot 1863 koopman te
St.-Petersburg,
^,
ondernam van 1870-82 met groot
b root succes opP ag ravin
^ en in het oude Troje,
Ja in 1876 te
Mycene,
^ in 1878 op
Y
P Ithaca,
^ van 1881-82 te
Orchomenos, van 1884-85 te Tiryns • gent. 26
Dec. 1890 te NaPels.
Schlosser Friedrich Christo ph,, D. geschiedschrijver,
g eb. 17 Nov. 1776 te Jever, werd
geb
J
1817h leeraar
te Heidelberg,
Heidelberg,aid. Best.
"tea
23 Sept.
zijnpopulaire
PP
P 1861 ^; beroemd inz. door zijn
ook in het Nederl.andsch vertaalde) Welt^h'h
f das deutsche ^ Volk"
ggist
ic te ui
olk
(5e dr.,
20 din. 1901-4).
Schl isselbur 9^ stad in het Russ. gouvern.
St.-Petersburg
^^ aan de uitsroomin van
g de Newa
uit het Ladogameer
en aan de uitmondin
uitmondingg van
b
het Ladogakanaal, 5900 inw. bekend door de
voorm. vesting,die tot 1905 voor zware staatkundige misdadigers diende.
Schmalkaldische artikelen, de door .Luther
Cassel, aan de Z. hellin g van het Thiirin e
Woud, ten N. van
eivin Yen 10 000 jaw.;
ijzer
en- staalwarenfabricage.
Schmalkaldische artikelen, de door Luther
in Dec. 1536 te Wittenberg^opgestelde
Pge
g loofsbeli'denis
die echter eerst in 1546 kerkelijk
kerkelij
J
kracht werd.
Schmalkaldisch verbond, het verbond der
Prot. vorsten ter verdediging
^ g van hun geloo
te bg en Karel V, in Dec. 1531 te Schmalkalden
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voor 6 jaar
gesloten
en 24 Dec. 1536 voor
^
J
10 jaar
vernieuwd. Aanvoerders van den bond
J
waren keurvorst Johan Frederik van Saksen
en landgraaf
Philips
p van Hessen. De in 1546
g
uitgebroken
uit
Schmalkaldische Oorlog
g
9 had een
ongunstig
^ ^ verloop
P voor de Prot. vorsten, ten
gevolge van hun oneni g heid. Keizer Karel V,
geholpen door Maurits van Saksen,
^ versloeg
g
24 Apr.
P 1547 keurvorst Johan Frederik, nam
hemeva
en en dwon g hem afstand te doen.
g ^
Ook landgraaf Philips
p werd 19 Juni gevangen
^ g
genomen,
onderwerpingg der Noord-D.
^
^ wat de onderwerin
ten evol
b
^gevolge
bge had.
schrijve onder den
Schmidt,
^ D. schrijver
^ O tto Ernst,
te Ottensen,
Otto Ernst,geb. 7 Oct. 1862
,
1883-1900 onderwijzer
te Hamburg,
g^
J
gedichten, verhandelingen, tooneelstukken (w.o.
inz. Flachsmann als Erzieher", 29e dr. 1904),
vertellingen
en romans : Aus
Asmus Sem P
pers
^}
^
Ju endland" (40e dr. 1906).
Jugendland
Schoener, klein zeeschip,gewoonlijk
J met
Pg
twee masten, naar gelangde tui g a ge verdeeld

1188. To Pzeilschoener.
in brik-S. S.-brik,gaffel-S.,
a bark-S., S.-bark,
g
driemast-S. en topzeil-S.
P
Schokland lang, smal eil. in de Zuiderzee,
ong.
gem. Kampen
$ 140 H.A.
^ behoort tot de gem.
P
in Overijsel,
ng
^ in 1859 op
P last der regeering
^
door de inw. we
wegens
ens het gevaarlijk
verblijf
g
J verblijf.
f nu wonen er alleen de vuurtoren- en
havenbeambten.
bi' de Romeinen
Scholastici of Scholastieken,bij
de leeraars in de welsprekendheid,
later de
P
wij
wijsgeeren
der Middeleeuwen, wier leer, de
J g>
scholastiek, als grondsla^g had dat het wijsJ
g eert^
g onderzoek beperkt
bleef tot de theoP
logie. Voorbereid werd de scholastiek van de
9e tot de 11e eeuw door Scotus Erigena,
,
J
e
Gerben
I1 ^ Be rin9ari ucs
van
y
P aus Sylvester
Tours, Lan f ranc en Anselmus van Canterbury.
J
De theologie werd steeds meer richtsnoer en
regel der wijsbegeerte; deze laatste had allee
maar de vaststaande sg eloofsstukken té rechtvaardigen
en in een systeem
te ordenenc »de
g
Y
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dienstmaagd
wijsbegeerte
g der godgeleerdheid")
J g
g a
en hiertoe werden de logica
en de dialectiek
a
van Aristoteles op
rooie schaal benut. HoofdAg
vertegenwoordigers
der scholastiek waren
a
á
Alexander van Hales, Albertus Magnus, Thomas
van Aquino
en Duns Scotus. De mystiek
en
^
y
de strijd
J in den boezem der scholastiek in de
14e eeuw(Thomisten en Scotisten) hadden
haar verval tengevolge; zi
zijwerd later weer
opgevat
in de scholen der Jezuïeten.
Pg
Schollaert Fran ois Victor Marie Ghislain
Belg.
geb. 19 Auga . 1851 te Wilsele
g staatsman,
^g
bi'
promoveerde in 1878 aid. in de
J Leuven,P
rechten, was van 1880-88 lid van den Prov.
Raad van Brabant, van 1888-1895 af bgev} van
1895-1899 min. van onderwijs
J} daarna le
onder-voorz. (1900) en in 1901 voorz. der
Kamer. In Mei 1907 trad hi'
J op
P als min. van
binnenl. zaken, in 1910 als min. van kunsten en wetenschappen.
Hij
^
PP
J nam een groot
aandeel in de beraadsla gingen over de herzienin^der grondwet
(1861,^ toepassing
^
P
a van het
ge vertegenwoordiging
beginsel
van evenredi
evenredige
^
a
a g bij
Als leider van het
b
g emeenteverkiezingen
kabinet bracht hijJ de overneming
overneming van den
Kongostaat
tot een bgoed einde.
g
Scholten Johannes Henricus, Ned. Prot. godgodgeleerde,
geb.
g 17 Aug.g 1811 te Vleuten,
P romoveerde in 1836 te Utrecht in de letteren
en in de godgeleerdheid,
b ^
^ werd in 1838 Predikant te Meerkerk, in 1840
hoogl. te Franeker,}
a
in 1843 buitengewoon
en fin 1845 gewoon
g
g
in 1881 emeritaat en
hoogt.
a te Leiden,^ ontving
^
overleed 10 Apr.
1885. S. was het hoofd
P
van de critisch-theologische
richting
g in Nedera
land en in later tijd
legdehij
Jlegde
J zich inz. toe
op
P de critiek van het Nieuwe Testament. Hi'J
schreef tal van critisch-wi's
critisch-wijsgeerig
J bgeerige en -theolowerken.
lustslot ten Z.W. van
Schiinbrunn^ keizerlijk
J
Weenen, aan den bouw waarvan onder Leovoltooid van 1744—
p old 1 werd begonnen,
g
50 onder Maria Theresia, met bgrootsch park.
Hier werd 26 Dec. 1805 de Vrede van Pressrg bekrachtigd
t'^
burg
14 Oct. 1809 de Vrede
van Weenen bgesloten.
Z. W. voorstad van Berlijn,
Sch®neber
173 000 inw.
g
Schonen(Zweedsch Skane
het meest Z.
deel van Zweden, aan de Oostzee, omvat de
lans Christanstad en Malmbhus 11 277 K.M2.,
690 000 inw.
Schoolmeester, De. Zie Linde, Gerrit v. d.
gem. in het W. van ZeeuwschSchoondijke,
1^ ^
Vlaanderen ten Z. van Breskens, 1932 inw.
Z.O. van Drenthe,
Schoonebeek,gem. in het}
ten 0. van Koevorden } 2672 inw.
gedeeltelijk de
Schoonebekerdiep,
p ^ beekje, dat gedeeltelijk
grens vormt tussehen D. raaf
g
g sch. Bentheim
en derov.
uitmondt
P Drente en bij Koevorden
J
in de Kl. Vecht.
in het 0. van deprov.
Schoonhoven,
^ gem.
p
^

Z.-Holland aan de Lek, op de grens van
Utrecht,> 4843 inw. • omvat het stadjeJ Schoonhoven (door een spoorweg
P
gverbonden met,
Gouda) en het Hofland. — S. was in vroeger
g
aanzienlijke vesting,
dagen
een aanzienlijke
^
a^ die herhaaldelijk
J
belegerd
en ^enomen isr o.a. in 1425 door
a
do Hoekschen, die Albrecht Being z.a.'
levend begroeven.
be
groeven. Te S. zetelt de belangrijkste
belangrijkst()
g oud- en zilverindustrie van ons land.
Schoonrewoerd,gem. in het Z.O. van Z.Holland ten N. van Leerdam; 926 inw.
rov N. gem. in het W. van de P
prov.
Schoort
^
g
Holland aan de Noordzee, 1570 inw. ; aan de
stoomtram Alkmaar—Schagen.
Belg.. prov.
P
Antwerpen,
in de Belg
Schooten,
^ gem.
g
ten N.O. van Antwerpen; 5715 inw.
geb. 22
Schopenhauer,
Jag
p
> Arthur,> D. wijseer
Febr. 1738 te Dantzi g, woonde vanaf
1831 to Frankfort
aan de Main, eet.
21 Sept.
P 1860. Zijn
J
wij
., eer' e neemt
J sbe
als w ezen en kern
aller dingen
J („Ding
Ding
an sick" den wil
in ons aan, die zich
in de wereld op
verschillende trap.
.
Ject
P en van ob'ivatie
(zichtbaarheid)
1189. Schopenhauer.
openbaart,
P
P
^ maar oop
zichzelf één is: de
wil om te leven. Daar de wil om te leven
steeds vol tegenstrijdigheden
is,
a
^ is de ontkenJ ^`
ning ervan het einddoel, waarnaar gestreefd
moet wordenessimisme
. Zijn
P
J hoofdwerk is:
» Die Welt als Wille und Vorstellung".
a
gem. in het 0. van Z.Schore en vlakeg , g
Beveland ten N.O. van Hansweert; 966 inw.
sterrenbeeld aan den Z. hemel
hemel,
Schorpioen,
p ^
waarvan de helderste ster Antares is ; ook het
8e teeken van den Dierenriem (z.a.).
Scor
Schorpioenen
^ ionina,bgeslacht en fam.
p
uit de klasse der Spinachtige Dieren Arachnoidae , met een uit 13 g eledingen bestaand

1190. Schorpioen.
P
achterlijf
J> • waarvan de 6 laatste een dun,> staartvormig aanhangsel vormen; de laatste geleding
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g t in een angel.
eindigt
bevat g iftklieren en eindi
ag De
g e tasters, ^Lanonderkaken hebben schaarvormi
schaarvormige
De S. bewonen de subtrogi.A
P
g er dan de ooien.
g en levende jon
g en ter
jonge
scheebieden;
^ zij
zij bren
brengen
g
Hun s eek is zeeriPJ
nliJ^
k die van de
grootste soorten is voor den mensc 1 vaak doodeS. (fig.1190 is rood-bruin,
lijk. De Burop.
p,
van ondereelachtig
P
^ en leeft in Z.-Europa.
g
Schoten of Schoten en Gehuchten, aan Haarlemrenzende
gem.
in N.-Holland, 11 861 inw.
^
g
Eeneheele
wijk
wij van S. (het Schoterkwartier)
^
feitelijk
feitelij deel uit van de stad Haarlem.
gem. in het Z. van Friesland
,g
15 900 inw.; in het Z.edeelteli'k
g
J door den
Tjonger
BenedenA
^
^ omvat 19 dorpen:
) b begrensd,
Kni' e^ Boven-Knijpe,
JP > Delftrahuizen, Gaast,>
Hoonsterzwaag,
Jubbea-SchuHeerenveen,
ag
re ga, Katwijk, 't Meer, Mildam, Nieuwehorne,
Nieuweschoot, Oudehorne, Oudeschoot Rohel,
Schoter-Uiterdijke en
Rotsterhaule,
> Rottutu Schoter-Uiterdijken
Jans gga of St. Johannis^a. Hetgemeentehuis
g
staat te Heerenveen.
Eng
. Scotland), vroeger een
Schotland
a
zelfst. koninkrijk,
g
J^ sinds 1707 het N. gedeelte
Vereenigd Koninkrijk
van het Vereenig
J Groot-Brittanen Ierland met de bijbehoorende
787 eel.
J
Hebriden OrkneyY en Shetland-eel. samen
10132 K.M2.) 78 748 K.M 2. 4 761 000 inw. S.
heeft een groote kustontwikkeling, goede
havens alleen aan de W.-kust;;1 indeeling
bg naar
de bevolking
Laagl
an
g land (Lowlands) en
g in Laa
Hoogland(Highlands);
natuurkundi
natuurkundigg in Z.
g
Midd.- en N.-S. Z.-S,, ber g- en heuvelland
met de Cheviot Hills (816 M.),de Lowther
Hills (tot 832 M.),den Merrick Mount (842
M.),vruchtbare vlakten en goede weiden;
Midden-S., tusschen den Firth of Forth en den
Morray
Y Firth, het Caledonisch kanaal en den
Firth of Clyde;
^^ met het
Y ^ meest bergachtig,
g
Gram ian eber te (Ben Nevis, 1343 M.; hoogste
berg
g van Groot-Brittannië),aan de 0.-kust
vruchtbaar bouwland. (Strathmore); N.-S. kale,
moerassige
hoogvlakte,
g
g
^ggemidd. 150-425 M.
hoog, met talrijke bergtoppen (Ben Dearg
1071 M.),slechts in het 0. vlak. De belangrijkste
rev. zijn
zijn in het 0. Tweed,
J
^ Tay,
5> Forth >
Dee,^ Spey,in het W. de Clyde,
Y ^ alle slechts voor
een klein deel bevaarbaar (61 KM.),vele
meren, rijk aan visch(lochs, Schotsch voor
„meer"),inz. in het Hoogland: Lomond, Awe,
Ness,
> Shin,
> Katrine,> Tay,
Y>
>; in het Laa ag land: Loch Leven; 228 K.M. kanalen, inz. het
Caledonisch, het Forth-Clyde-, het Aberdeen-,
en het Crinankanaal. Het klimaat is een zeeklimaat, 's zomers rijk aan re g en en met
zachte winters. De bevolking
9 is in het N.W.
en opP de Hebriden Keltisch,^op
P de Orkneyen Shetland-eil. oud-Noorsche elementen; overioverheerschend
g ens is het En . element
g
(in 1891)
Gaëlisch sprekenden
in het Hoagland
P
a
254 415. Wat den 9 odsdienst betreft, waren er
in 1905 693 000 leden der Schotsche Kerk
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z.a. 505 000 leden der United Free Church
EPisof Scotland (zie Schotsche Kerk),:
coP alisten> Methodisten,
R.-Katho> Baptisten,
P
lieken enz. Visscherij van veel belang, inz.
en kabeljauw.
kabeljauw. Mijnbouw:
op
P haring,
g^
lood, ijzer, koper, steenkool, lei, e.a. Industrie
vooral textiel-industrie, belan
rijk de fabrigJ
katie vanlaids
• ^verder de whiskystokerij
P
Y
J en
Glasgow, Greennock,s
de scheepsbouw.
Havens : ^
a
Leith,
> Dundee, Perth. Staatsregeling
9
9 en bestuur: S. vaardigt
Engg .
g 64 leden af naar het En
Indee^
gerhuis en 72 naar het Lagerhuis.
li p gin 33 graafschappen,
g
PP hoofdst. Edinburgh.
g
-- Geschiedenis. De oudste bewoners van S.
waren Kelten, door de Romeinen, die het in
80 n. Chr.edeelteli'k
,l onderwierpen,
Pen
g
niërs bg enoemd. Sinds de 4e eeuw traden aan
g ene zijde
gene
zijde van de versterkte N. grenzen
de
g
Picten en Scoten op,
in het door de RoP
e g even Brittannië binnenmeine p in 426ris
A jJ^a
vielen en slechts
met behulp van de te hulp
P
P
geroepeneAngelsaken
An g elsaken
teruggedreve
teru gg edreven werden. De
koningder Scoten Kenneth vereeni gde de beide
stammen tot één rij
rijk in 844, dat vanaf de
eeuw Alban g enoemd werd en waarnevens
koning
g Malcolm(943-954) in 945 van _Edmund
van Engeland
het riJj k der Britten van Alcl Yde
^
als leen verkreeg.
rijk
rij
g Dit aldus vereenigde
g
vanaf het begin
g der lle eeuw S.
Malcolm III(1057-93) vluchtte na den moord,
op
P
zijn zijn
vader Duncan gepleegd door Macbeth
za.),naar Engeland
en veroverde S. in 1057
g
^hij
hijsneuvelde
met behulp
P der An elsaksen;
^
13 Nov. 1093 teen
g de Noormannen. Willem
de Leeuw ontving
g in 1175 na een mislukten
Engg . leen
zijn kroon als een En
g eland
inval in En
Engeland
zijn
ig e oorlo
oorlogen
g en dwon
dwongg Robert
; na bloed
bloedige
g}
Bruce in 1327 de Engelschen de onafhankeli'kheid
van S. te erkennen. Met Robert I11
J
bestee ag in 1371 het huis Stuart den Schotschen
troon, dat voortdurend met den overmachte en
adel strijd
J te voeren had. Maria Stuart(1542
—68 moest de Hervormin bg erkennen en in
1567 afstand doen van den troon ten behoeve
van haar zoon Jacobus VI, die in 1603 als
Engelan
g
erfde. Het
Jacobus I de kroon van Eneland
der re eerin
gde Episcopale Kerking
richtingn
S. in te voeren, verwekte sinds
g
1638 verscheidene opstanden,
tot Willem III
P
inrichting bein 1688 de Presb yteriaansche inrichting
g in Anna in 1707
koningi
krachtig de en onder
e konin
unie met Engeland
tot stand kwam. (Zie
g
Groot-Brittannië en Ierland.)
Schotsche Kerk. de in Schotland overheerschende Protest. kerk,^ welke zich van de Anglistrengvasthouden
kaansche onderscheidt door streng
aan de Calvinistische leer, uriti'nschen
eereP
J
dienst en democratische inrichtin ga^; zij
zij berust
op
P
P de in 1560 door John Knox ontworpen
geloofsbe'iJ'denis Schotsche Confessie), waarstrengg Presbyteriaansche
kerkuit in 1861 de stren
Y
voortkwam. De
regeling
re
f discipline)
p
g ^ Bo ok of
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gemeenten
gemeenten kiezen de predikanten;
J
^ de kerkelijke
P
tucht en wetgeving
g g berusten bijJ afz. kerk. ge meenten synoden en de al gemeen vergadering
.9 eneral assembly).
y In de S. R. ontstonden na
1711 inz. over de kwestie of deemeenten
g
al of niet zelf haarpredikanten zouden benoemen scheuringen.
De afgescheiden secten
g
vereenig den zich in 1847 tot de United Presb-r^
terian Church; in 1843 waren 470 bgeestelijken
J
uit de Staatskerketreden
en hadden de
g
deze
Free Church g evormd. In 1900 vereenigden
g
beide Kerken zich tot de United Free Church
of Scotland.
op
Schout,^ vroeger
P het Pplatte land en in de
g
steden de vertegenwoordiger van een vorst en
drager
van diens gezag,
^`
1; de de lagere
^ g^
g
rechtsP raak en was het hoofd der stedelijke
J
of dorP
sre^
eeri
^; na 1400 bleven de S. uitzaken en lichte missluitend de burgerlijke
^ J
drijven
behandelen,
hoogere
rechtg
Jjl de hoo
^ terwijl
)
sPraak er door de baljuws
z.a. werd bezorgd.
l
^
Schouten Willem Cornelisz, Ned. zeevaarder
geb. te Hoorn, nam deel aan een reis om de
Hij overleed in 1625
wereld onder Le Maire. Hij
in de Baai van Antongi, aan de kust van
Madagaskar.
Van de reis om de wereld
g
in de jaren
1615-17 heeft hij
hij een Journal
J
ofte beschrijving"
uitgegeven,
die ook in
g^
J g
vreemde talen overgezet
is.
g
eil. Wiak
Schouten - Eilanden. 1) Tweerooie
g
en Soepiori,
ten N. van de Geelvinkbaai in
P
Nieuw-Guinea. -- 2) Enkele kleine, meest vulkanische eil. ten N. van Kaiser-Wilhelmsland
(ook Le-Claire-Eil. .
Schouwen vormt met Duiveland z.a. één
eil. van derov.
P Zeeland, tegen de Noordzee
beveiligd
a door duinen (tot 4500 M. breed)) en
verder door dijken;
^ vruchtbare kleibodem,7 on bg.
J
25 000 inw.
Schreiner, Olive, Eng. schrijfster, in 1894
gehuwd
met den Kaapschen
kolonist Cronrir.lht,.
P
g
gaf in 1883 in Engeland
onder het pseudomien
^
P
g
Ralp h Iron uit: The
StoryY of an African
»
farm", in 1891 onder eigen
naam Dreams" a
g
in 1893 Dream life and real life" en in
1897 het verhaal » TrooP er Peter Halket in
Mashonaland". Zij woont P
te Hannover (Kaap
de Goede Hoa
P.
(Hebr. Sof erim de verzaSchriftgeleerden
9
melaars verklaarders en leeraars der Wet" bij
de Joden na de Ballingschap,welke langzamerhand meer invloed kregen
dan de priesters
en
^
P
de eigenlijke
autoriteiten van het Jodendom
g J
werden.
Schrikbewind(Terreur) heet in de Fr. Revolutie het tijd
J Perk van 31 Mei 1793 (val der
Girondijnen) tot aan 27 Juli 1794 (9 Thermidor, val van Robespierre). Kenmerkend voor
dezeeriode
waren de onbeperkte
macht van
P
Pe
het Comité voor Algemeen
Welzijn te Parijs,
J
.1,
van de uitgezonden
leden der Nat. Conventie
g
in derovinciën
de
uitvaardiging
drade
d^
P
g l; van

wet opPde verdachten en de tallooze
terechtstellingen. Het was de machtsperiode
terechtstellingen.
P
der Jacobijnen.
J
jaar van 366 dagen
Schrikkeljaar,
^ J
g (Febr.
1
jaarta deelbaar
29 dagen). Alle jaren,
^ wier jaartal
J
door 4,^zijn
zijnS.
S.,uitgezonderd
de eeuwjaren,
J
g
wier eeuwcijfer
J er niet door 4 deelbaar is (1900
was duseen
S.).
g
Thurber was de eerste, die
Schrijfmachine.
I
in Amerika in 1840atent
kreeg
P
g op
P een S.,
die werkelijk schreef, doch zoo langzaam, dat
ze voor derakti'k
P
J onbruikbaar was. De eerste
bruikbare S. werd uitgevonden
door de Am.
g
boekdrukkers Sholes en Soulé, te samen met
den werktuigkundige
Glidden
(patent
van
b
g
P
1867 ; uit hun uitvindinggontwikkelde zich
de Remington Standard TypeWriter,
waarop
^p
andere stelsels van S.ebaseerd
zijn.
g
J
^ geb
Schubert,
geb.
Schubert Franz, O ostenr. componist,
Po
Jan. 1797 bijJ
ald. gest. 19 Nov.
1828, de schepper
van het moderne lied, ook
PP
van beteekenis als comP onist van instrumentale muziek, liet meer dan 2000 muziekstukken na (w.o. meer dan 500 liederen).
(Schuimcicaden, Philaenus
j
Schuimbeestes
s uuraria , insecten van de ord eden Gesuavelde
Insecten (Rynchota) en de familie der Cicaden
worden zooenoemd
omdat, wanneer de kleine
1;
groene
plant geboord
groene larven hun snavel in de P
hebben en het sap
dit van zijn
zij
P opzuigen, dit,
bestanddeelen ontdaan, in schuim ververbergt het diertje
andert. Dit schuim verbergt
diertj en behet ook tegen de zon.
D. politicus
en
Schulze-Delitsch,
^ Hermann
^
P
economist geb. 29 Aug . 1808 te Delitsch,
tot 1850 rechter ald., waar hij
hij in 1850 de
eerste voorschotvereeniging stichtte en zoo de
grondlegger
grondleer
g {p werd van deze soort credietinstelhij lid van het Huis van
Hagen. In 1861 werd hij
Afgevaardigden,
^ in 1867 ook van den Rijksdag;
^
b
g
J
gest. 29 Apr.
P 1883 te Potsdam. Hij
J schreef
o.a. 2 werken tegen Lassalle's denkbeelden.
D. componist,
Schumann,
P
^ggeb. 8 Juni
^ Robert,
1810 te Zwickau, woonde vanaf 1830 te Leipzig,
P1;?
verhuisde in 1844 naar Dresden, werd in 1850
muziekdirecteur te Düsseldorf, stierf 29 Juli
1856 in hetesticht
Endewick bijJ Bonn, na
1;
twee jaar
geweest
gte zijn.
J Hij
J
Jkrankzinnig
^
muntte vooral uit in het lied en in kleinere
werken voorpiano.
Van zijn werken voor koor
P
is inz. bekend Paradies und Pen ".
Schubdieren, zoogdieren uit de orde der Tandarme

Dieren

-

d entd ta , met hoorn
achtige, dakP ansgewijs over elkaar
wij
liggende
schubben over het
lichaam,
geheele
1191. Steppenschubdier.
nachtdieren, die in
PP
door hen zelf ge; zij
zij eten mieren en termieg raven holen leven^
7•,!,^'
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ten rollen zich opP als gevaar
dreigt,
^^ hebben
g
smakelijk
vleesch. Zij
J
J leven in 0.-Indië China
en Afrika. Onze fig.
^ 1191 stelt het
r^
vooron g. 50 c.M.) met een staart van 30
leeft in 0.-Afrika.
•
7
Schiitf naam van 2 eil. in den Donau: de
Grosse S. 90 K.M. lang,15-30 K.M. breed,
behoort tot de comitaten Pressburg en Komorn
de Kleine S. 45 K.M. lang, tot Wieselbur en
Raab; beide zeer vruchtbaar en sterk bevolkt.
Schutter Sa ittarius het 9e teeken van den
Dierenriem(za.),ook een sterrenbeeld aan
den Z. hemel met 3 veranderlijke
veranderlijk sterren en
schitterende nevelvlekken.
•
Schutters tot 1901 in Nederland een deel
Schutterij
offi-á
der weermacht, bestaande uit vrijwilligers
J
eieren en onderofficieren
)r en lotelin en; in do
gemeenten van meer dan 2500 inw. dienstdoende S., in de kleinere rustendeS. De S.
omvatte 2 van iedere 100 inw. de schutters
dienden 5 jaar en moesten, behalve de onvermo enden zelf hun uniform bekosti en. In de
steden verrichtte de S. tevenspolitiedienst
in tijd
of bijJ brand. Na 1901 werd
P
J van oproer
de S.eleideli'kJ opgeheven.
Pg
Schuurman Anna Maria van, eleerde Ned.
vrouw, ggeb. 5 Nov. 1607 te Keulen, dochter
van een Prot. Antwerpenaar,
die naar Keulen
P
was uitgeweken,
woonde later te Utrecht,
g
Amsterdam Herford in Munsterlan( Altona en
te Wieuwerd (ten N. van Sneek) • aid. gest.
n
14 Mei 1678, inz. bekend door haar groote
kennis van Europ
Euro en klassieke talen, muntte
in theologie, geschiedenis, wijsbegeerte,
•
wis-, natuur-, sterren-, ontleed- en geneeskunde, daarnevens in vele kunsten; bijgenaamd
»de 10e Muze." ZijJ was zeer bevriend naei
Voetiu8 en Jean de Labadie.
Schwarz, Berthold, Franciscanermonnik te
iJ
Freiburg im Brei^au, heette eigenlijk
Kon
^
stantin Aneklitzen. Van hem wordt gezegd
hij omstr. 1330 het buskruit heeft uitgedat hij
vonden waarschijnlijk
waarschijnlijk was dit reeds vóór hela
bekend en is hij
J de uitvinder van het
geschut.
Schwarzburg -Rudolstadt vorstend. en bondsstaat van het D. Rijk,
J> 941 K.M .> 101 000
inw. bestaat uit 2 gescheiden deelera (Oberen Unterherrschaft); rijk aan bossche
Thu. landbouw in de
rin er-Woud K Yffhkuser ^ eb;
Oberherrsehaft; mijnbouw,
in het eerste gebied
J
bruinkool in het tweede ijzer,
koper- en aluinJ
erts, lei. — S. is vol
volgens
ondwe
ens de grrondwet van
Mrt. 1854 (herzien 16 Nov. 1870) een eonmonarchie; Landda van
stitutioneele, erfelijke
J
16 afgevaardigden waarvan 12 directgekozen)..
In den Bondsraad heeft S. 1 stem, in den
Rijksdag
1 afgevaardigde. Hoo
Hoogste
ste regeeringa
gs
r^
J
lichaam is het ministerie. Hoogste ereehtshof,
^
emeensch. met de andere Thurin sche Staten)
te Jena. Hoofdst. Rudolstadt •regeerend vorst
(sinds 19 Jan. 1890) Gunther. Sedert 1909 is
Step ^ en-S.

g

g

g

g

g

g

2

p

g

g

g

g

g

g

g

g

S.-R. door eenersoneele
unie met SchwarzP
bur -Sonderhausen verbonden. -- 7 Mei 1916
werd deemen de
^ commissie uit de Landda en
der beide vorstendommen het eens over een
vereeniging
vereeni in der twee staatjes.
staatjes Hoofdstad wordt
• de Landdag bestaat uit 4 leden,
welke door den vorst worden benoemd, 12 hoo n staan esl^enen en 16 gekozen
leden.
g
Schwarzbur^ -Sondershausen
a vorstendom en
bondsstaat van het D. Rijk
J1 862 K.M . 90 000
inw. bestaat uit 2 escheiden deelera de Oberherrsehaft (Arnstadt, 343 K31 .) de UnterlierrschaftSondershauseni
rij
> 519 K.M . ; rijk
bosschee; in de Unterherrschaft meer landbouw, in de Oberherrschaft meer industrie; de
mijnen
leveren ijzer- en mangaanerts,
ijzer^ kalizout,
>
vloei- en zwaarspaat. Vol ens de grondwet
van 8 Juli 1857 bestaat de Landda uit 18
af evaardigden. S. heeft 1 stem in den Bondsraad en 1 afgevaardigde in den Rijksdag.
Hoogste re eerin seolle b e is het ministerie.
Hoogste gerechtshof te Naumburg
^ a. S. Hoofdst.
Sondershausen • regeerend vorst (sinds 1909)
G'iinther. Zie verder slot van het vori e art.
Philipp vorst von
Schwarzenberg,
^ ^C1^
1771 te
Oostenr. veldheer,
^ ^ eb. 15 April
P
Weeneii, onderscheidde zich in 1789 in den
en de Turken, na 1793 in Frankrijk,
oorlogtetegen
Ja
was van 1808-9 ezant te Parijs, voerde in
1812 als veldmaarschalk de Oostenr. hultr.
P oeleger
er in Rusland aan,s was in
P en in het Fr. le
1813 en 14 opperbevelh.
van het le
legeer der
PP
tegen Napoleon I, werd in 181.5
voorz. van den Hofkrij sraad; gest. 15 Oct.
1820 te Leipzig.
geb.
eb. in Baden
Schwarzwald
7
en Wiirttember
g^ 158 K.M. lang,
n1 22-60 K.M.
K.M2., neemt in breedte en hoogte
breed,1 4955 K.M2.
^
van het Z. (1000 M.), naar het N. (700 M. af
hoogsteunt
de Feldberg (1493 M.)^versch.
P
meren (Titisee) • tal van minerale bronnen
beroemde
(Baden-Baden, Wildbad); wijnbouw
J
hout- en klokkenindustrie. — Naar het S. heet
K.M2.,.
het Wiirttemb. Schwarzwalddistr.,
Schwarzwalddistr. 4777 K.M2
571 000 inw.; hoofdsi. Reutlingen.
in het re.-distr.
reg.-distr.Breslau
Schweidnitz,
in de Pr. uis.rov.
Silezië, ten Z.V. van
P
Breslau; 32 000 inw.
nterSchweinfurt, stad in het reg.-distr.
franken in het N.W. van Beieren, aan de Main,
ten N.O. van Würzburg,24 000 inw. ; fabricage
(de mooisteggroene
van verf: Schweinfurtergroen
^
koperkleurstof),loodwit ultramarijn,
J machines,
leder schoenen, enz.
Schwerin, hoofd- en residentiestad van het
groothertogdom Mecklenbur g-S. aan het Schwe000
rinermeer(64 K.M2.,t tot 43 M. diep),
P^
inw.> ; Goth. dom 1248 residentieslot op
P een
ell. — Het vorstendom S. vormt een deel van
het g r oothertogdom.
b
Schwyz,
P kantons en der 4
Y^ een d. Zwits. oorspr.
Waldstaiten"(„Woudsteden"),908 K.M2., 58000
g
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meerend. Prot. inw.; bergachiig (Schwyzer Alpen, in den Rigi 1800 M.), in het Z. woest,
in het N. boschrijk voor-Alpenland, grenst in
het W. en het Z. aan het Zuger- en het
Vierwoudenstedenmeer. Belangrijke industrie:
katoen- en zijdespinnerij en -weverij, stroovlechtwerk en aardewerk. — De hoofdpl. S.,
aan de Gotthardbaan, 8000 inw.
Schijndood (Asphyxia), die toestand, waarin
geen teekenen van leven meer aanwezig zijn,
wijl hersenen, longen en ingewanden hun verrichtingen gestaakt hebben, bewustzijn, gevoel
en beweging ten eenenmale ontbreken, het hart
en het bloedvatenstelsel echter in zeer zwakken
graad nog werkzaam zijn, zoodat bij hoogst
nauwkeurige waarneming nog iets van harttonen gemerkt wordt. Het onderscheid met den
wezenlijken dood bestaat voornamelijk hierin
dat de spieren door electriciteit nog geprikkeld kunnen worden en de stijfheid en de ontbinding niet als bij den dood intreden. Behandeling : kunstmatige ademhaling, krachtige reukmiddelen en huidprikkels.
Sciacca, stad op Sicilië, aan de Z.-kust,
met Marina 121 000 inw.; haven, dom (11e
eeuw) ; zwavel- en zoutbronnen.
Scientisten. Zie op Christian science.
Scilly-eilanden (Fr. Sorlingues), groep van
50 Eng. ei., ten Z.W. van Engeland, 99 K.M.
van kaap Landsend, 26,7 K.M 2., 2100 inw.;
slechts 7 eil. bewoond; voorn. eil. Saint Marys
met Hughtown.
Scipio, Rom. patriciërsgeslacht van de gens
Cornelia. — De broeders Publius en Gnaeus
Corne:ius S. sneuveid. in 211 v. Chr. in Spanje
tegen de Carthasrers. De zoon v. d. eerste, Publi us
Corne:ius S. Africanus, de Oudere, geb. in 235
v. Chr., veroverde in 210-206 als proconsul het
Carthaagsche Spanje, werd in 205 consul, maakte in 202 door de overwinning bij Zama (za.)
over Hannibal een einde aan den 2den Punischen Oorlog; gest. in
183 op zijn landgoed
bij Liternum in Campanië. — Zijne dochter Cornelia was de
moeder der Gracchen
(z.a.). Zijn broeder
Lucius Cornel:us S.
kreeg wejeas zijn overwinning op Antiochus
111 van Syrië (in 190)
den eerenaam van Asia- 1192. Scipio de Oudere.
ticus. — Publius Cornelius S. Emilianus Africanus, de Jongere,
zoon van Lucius Aemilius Paulus, door adoptie
kleinzoon van den ouderen S. Africanus, veroverde in 146 Carthago, in 133 Numantia (vandaar Numantinus), werd in 129 wegens zijn
verzet tegen de Gracchische akkerwetten vermoord.

Scott, Robert Falcon, Eng. marine-off. en
ontdekkingsreiziger, geb. 6 Juni 1868 te Outsland bij Davenpost, leidde 2 Z.-poolexpedities
naar Victorialand (1901-4 en 1911 met het
schip Terra Nova); op de laatste bereikte. hij
18 Jan. 1912, één maand na Amundsen, de Z.pool, kwam einde Mrt. 1912 gedurende de
terugreis van gebrek om. Een hulpexpeditie
vond zijn lijk en die zijner makkers (Oates,
die, ziek geworden, opzettelijk den dood zocht
om zijn makkers niet in hun tocht te belemmeren, Wilson en Bowers).
Scott, Sir Walter, Schotsch dichter en romanschr., geb. 15 Aug. 1771 te Edinburgh, advocaat aid., in 1799 sheriff van Selkirkshire, in.
1806 clerk (secretaris) van het Edinb. gerechtshof, in 1820 tot baronet verheven, gest. 21 Sept.
1832 op zijn verblijf Abbotsford (za.); was
de grondlegger van historischen roman („Waverley", „Ivanhoe", „Guy Mannering", „The
heart of Mid-Lothian", enz.).
Scotus. Zie Erigena.
Scotus, Johannes Duns. Zie Duns Scotus.
Scranton, stad in den staat Pennsylvanië,
het N.O. der Ver. Staten, ten N. van New-.
York, 130 000 inw.; ijzerindustrie, zijdefabricage en kolenmijnen.
Scribe, Augustin Eugène, Fr. tooneelschr.,
geb. 24 Dec. 1791 te Parijs, lid der Fr. Academie, gest. 20 Febr. 1831; schepper van het
Fr. burgerlijke blijspel,vervaardigde talrijke
stukken, meest met medewerking van anderen
(bekend is inz. „Adrienne Lecouvreur"), ook
vele operateksten, novellen en romans.
Scrofulosis of klierziekte, chronische plaatselijke tuberculose der lymphklieren, ten gevolge waarvan ontstekingen en klierzwellingen
in de meest uiteenloopende organen van het
lichaam ontstaan, openbaart zich door het
opzwellen der lymphklieren, inz. van den hals,
huiduitslag op het hoofd en in het gelaat,
catarrh in de longen en in de darmen, ontstekingen in de gewrichten, beenderontstekingen,
ontstekingen der randen van de oogleden en
van het hoornvlies. De S. is aangeboren of
treedt meestal in de eerste levensjaren op; bij
zorgvuldige behandeling wordt zij meestal volkomen genezen, maar zij kan ook algemeene
tuberculose ten gevolge hebben.
Scudo (It. „schild", mv. Saudi), voorm.
gouden munt te Rome van ong. fl. 2.50, te
Venetië van ong. fl 69,—; voorm. zilveren munt
munt in verseh. steden van Italië ter waarde
van ong. f 2.50.
Scutari. Zie Skoetari.
Scylla, in de Odyssee een 6-koppig monster
in een rotshol aan de zee tegenover de Charybdis (za.), dat de voorbijvarenden verslond;
later naam van een uit de Straat van Messina
steil opreizende rotsklip (Scyllaeurn promontorium).
Scythen, bij de oude Grieken naam voor de
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in de Centr.-Aziat. en Z.-Europ. steppen rondtrekkende volken, inz. van de ten N. van de
Donaumonden en van de Zwarte Zee wonende
stammen.
Seattle, stad in den staat Washington in het
N.W. der Ver. Staten, aan den Pugetsond, ten
N.O. van Olympia, 237 000 inw.
Sebastiaan, De Heilige, Chr. martelaar uit
Narbonne in Gallië, onder Diocletianus hoofdman der Praetorianen, werd in 288, omdat hij
zijn geloof niet wilde verzaken, door Mauritaansche boogschutters met 1000 pijlschoten
doorboord; hij is de beschermheilige der boogschutters ; gedenkdag. 20 Jan.
Sebastopol, stad en oorlogshaven in het Russ.
gouvern. Taurië, in het Z.W. van de Krim,
65 000 inw.; werd 1854-55 door de Enge-,',133hen'
en Franschen belegerd en ingenomen; na 1871
opnieuw oorlogshaven.
Sechellen of Seychellen, groep van.
29 eil. in den Atl. Oceaan, ten N.O. van Madagaskar, sinds 1903 zelfst. Eng. kolonie, 230
ii.1\11 2.; met d.e bijbeh. eil. 490 K.M2 ., 23 000
inw.
Seclusie, Acte van, overeenkomst van 4 Mei
1654, op aandringen v. Cronme7l gesloten tussch.
de Staten v. Holland en Engeland, waarbij eerstgenoemden verklaarden noch den prins van
Oranje, noch diens nakomelingen ooit te zullen
benoemen tot stadhouder of admiraal van hun
gewest, noch mede te zullen werken aan hun
benoeming tot kapitein-gen. en adm. der Unie;
opgeheven 29 Sept. 1660.
Secretarisvogel (GypogeraM113 serpentarius),

1193. Secretarisvogel.
roofvogel ; groot verdelger van slangen ; licht
aschgrauw, bruin, zwart en wit, met zeer hooge
pooten, langen staart en pluim achter aan den
kop ; leeft in Afrika.
Seculieren, in tegenstelling tot de regulieren,
de wereldlijke geestelijken, die niet tot een
orde behooren.
Sedalia, staat in den staat Missouri in het
midd. der Ver. Staten, aan den Missouri, ten W.
van St. Louis; 16 000 inw.; spoorwegwerkplt
Sedan, stad in het dep. Ardennes in het N.O.
van Frankrijk, op den r.-oever van de Maas, ten
0. van Mézières, 20 000 inw., tot 1875 vesting;
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hier versloegen de Duitschers 1 Sept. 1870 het
Fr. leger, waarop 2 Sept. keizer Napoleon III
zich gevangen gaf en het Fr. leger capituleerde
(86 000 man).
Seeland, D. Sjcilland, het grootste en belangrijkste eil. van Denemarken, door den Sont van
Zweden gescheiden, 6949 K.M 2., 94 300 inw.;
hoofdst. Kopenhagen.
Segnersch waterrad, de eenvoudigste turbine
(fig. 1194), bestaat uit een
om een verticale as draaiende
bins B, met aangehech e buizen r, waaruit het van boven
instroomende water zijdelings
uitstroomt en door de terugwerking het rad in de richting van het pijltje doet
draaien.
Segovia, hoofdst. van de
1194. Segnersch Sp. prov. S. (6327 K.M2.,
waterrad.
168 C00 inw.;
15 000 inw.; koninkl. slot
(Alcazar), kathedraal uit de 16e eeuw, Rom.
aquaecluct (de linksehe fig. bij het art. Aquae
duct); overbij fselen van een amphitheater; wolwasscherijen, lakenfabrieken.
Ségur, Phillippe, graaf de, geb. 1 Nov. 1780,
adjudant van Napoleon I, brigade-generaal, in
1831 pair; gesL. 25 Febr. 1873 te Parijs, schreef:
„Histoire de Napoléon et de la grande arm6e
pendant 1812".
Seine (Lat. Sequana), riv. in N.-Frankrijk,
ontspr. op het Plateau van Langres, is 705 K.M.
lang, mondt tussclen Le Havre en Honfleur
in het Kanaal uit; over 126 K.M. bevaarbaar,
stroomgeb. 77 800 K.M 2., zijriv. r.: Ource, Aube,
Marne, Oise ; 1.: Yonne en Eure. — Het dep. S.,
in Isle de France, 480 K.M2 ., 4 415 000 inw.;
hoofdst. Parijs.
Seine-et-Marne, Fr. dep. in Isle de France,
5931 K.M2., 364 000 inw.; hoofdst. Melun.
Seine-et-Oise, Fr. dep. in Isle de France,
5659 K.31 2., 818 000 inw.; hoofdst. Versailles.
Seine-Inférieure, Fr. dep. in het N.O. van
Normandië, 6342 K.M2 ., 877 000 inw.; hoofdst.
Rouaan.
Seismologie, leer der aardbevingen.
Seismometers, instrumenten tot het waarnemen van aardbevingen, bijv. vazen met kwikzilver, waaruit zelfs bij geringe trillingen gedeelten dier vloeistof in bepaalde sleuven van
den rand der vaas stroomen, waarnaar men
de hevigheid en de richting van den aardbevingsstoot kan schatten; tegenw. meestal vervangen door zelfregistreerende seismografen,
die van iedere trilling den tijd en de richting
opteekenen. (Zie fig. 1195 volgende pagina).
Sejanus, Lucius Aelius, Rom. ridder, beveLh.
der Praetorianen en gunsteling van keizer
Tiberius; heerschte, nadat deze in 26 n. Chr.
Rome voor goed had verlaten, met schier onbeperkte macht en zocht zich van den troon
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1195. Micro-seismograaf.
meester te maken; werd daarom in 31 ter dood
gebracht.
in een T. huis;
Selamlik
^
t de ontvangkamer
te Konstantinopel
de Aledlitige tocht van den
P
schen bidstond.
den sultan naar den Vri'dag
J
Seldsjoeken, T. van Seldsjoek afstammend
geslacht uit Boekhara, dat in de 11e en 12e
eeuw verscheidene dynastiën stichtte.
Selene(Lat. Luna de Gr. godin der maan,
erion en Theist en zuster van
dochter van Hyp
Helios en Eos ; klimt 's avonds,. door een tweespan getrokken, ten hemel; zij schenkt der,
dauw, is de godin der liei'desbetoovering en
der magie.
n
Selenium(scheik. teekenSe), een door Berzelius in 1817 ontdekt scheik. element, dat
slechts in geringe hoeveelheden en nooit in
vrijen
toestand in de natuur voorkomt, veelal.
J
gebonden aan
als begeleider
van zwavel en gebonde
g
koper, kwik, of zilver ; het wordt bereid
als roode amorfe massa of als een loodgrijs,
^^ J
metaalachtiglichaam,
.l rood
A
g
^ in dunne plaatjes
doorschijnend. S.G. 4 5 atoomgew. 79,2; smelt
bij
J 217°,^ kookt bijJ 700°.
Seleucia, naam van verscheidene. door Seleugestichte steden, o.m. S. aagt
cus 1 Nicator gestichte
in Ba Y
lonië een^
voorname
sta el pl.
den
Tigris
P1
e
^
Plinius nog
voor den handel, ten tijde van
g
600 000 inw.; in 162 n. Chr. verwoest; ruïnen
45 K.M. ten Z. van Bagdad.
0
Seleucus, naam van verscheidene koningen
rijk. De oeni bge van bevan het Gr.-Syrische
rijk.
Y
gaf aan de dynastie
teekenis die ook zijn
3
J naaamg
de Seleuciden) was S. I. Nicator » Overwinnaar"), ggeb. in 358 v. Chr. zoon van z1 nt i,o-

chus, veldheer van Alexander den Groote, na
diens dood (323) in 320 stadhouder van MediO,
Susiana en Baby lonië^ in 316 door . int i onw
verdreven,
1 vluchtte naar Ptole^;?aëus van Egypte,
keerde in 312 terug, nam in 307 den konings.sus
su (301)
titel aan,^ overwon .roti ^ofl 's hijJ ILp
gië
in 281 L2^ simac'hus bij
J Coros in PlirY^
en kwam aldus in liet bezit van schier het
hij werd in 280
geheele rijk
van Alexander;
^hij
J
vermoord. De Seleucid en heerschten in Sy •riO
tot 64 v. Chr.
Selim, naam van 3 sultans van TurkiJ e. Zie
Turkij Geschied e g, is ).
op
P Turkije
Alexander. Zie Robinson Crusoë.
0.-VlatinBelg. prov.
P
Selzaete,
, ^gem. in de Belg.
deren aan de Holl. grens, te genover Sas-vanGent; 7394 inw.; kant- en aardewerk-industrie.
Sem, de oudste zoon van Noach, was volgens
G7e; e.sis 6 : 10 de stamvader der volkeren in Z.
T//
^- oor zië (Semieten).
Semaran,J . resid. opP Midd.-Java, aan de JavaZee waarmee in 1901 de resid. D'a.
JAara werd
vereenigd, 8193 KJP. 2 614 923 inw. w.o.
8834 Europeanen
en 32 724 Chineezen. In het
P
N. vulkanen, lan gs de kust een smalle strook
zeezand en klei. Ten Z. van het geb. een breede
strook alluvium en verderuartaire
grond.
q
onontgonnen steenkoolsommigeplaatsen
0Psommige
P
van den landbouw
beddiag en. Hoofdproduct
landerijen
is rijst,
landerijen.
P
J^ inz. op Pde particuliere
koffie,
,
p Per
Verder
ko kina,
fi , cacao,
c indigo,
,
^ kapok,
P ,peper
en suiker. — De hoofd 1. Semaran 96 660
inw. w.o. 5126 EuroPeanen en 13 636 Chineezen,
aan de Riv. van S. die van de stad tot aan
de monding
bevaarbaar is; beP
^ voor prauwen
lan^J
ri ke handels P1.
Semele, dochter van Cadmus en Harmonia te
Thebe, minnares van Zeus, werd toen zij,
J^ o
op
H era, v erlangde
inblazing^ van de aloersche
^
J
heerlijkhei te zien, door
dien god in al zijn
J heerlijkheid
bliksemedood.
l
Semipalatinsk, gebied in Russ.-Ceatr.-Azië,
behoort tot het Gen.-g
PP
^, ouvern. der Steppen,
K.M2. 1
ten N. van het Balkas'-meer,
J
^ 511
842 000 inw. meest Kirgiezen.
— De hoofdst.
g
S,, aan de Irtysj,
Y J^ 32 000 inw.
Semietische talen en volken(zie opP Sem),
een reeks van oorspr.
A Vóór-Aziatische talen
en volken, welke zich ook over Afrika en
Europa
De Semietische talen
A
P verspreidden.
onderscheiden zich van de Indo-Germaansche
talen, doordat de wortels meest drie medeklinterwij
terwijl
kers hebben, die onveranderd blijven,
vervoeging
ging en vervoeging
verbuiging
bijbeh.
klinkers in verbui
J
verwisselen.
a legendarische
l egendarische koningin
Semiramis,
^ van Assyrië,
omstr.
regeerde
koning NNin reeerde
van koning
de gemalin
^
r^
2000 v. Chi% na diens dood voor haar zoon
Niny as maakte groote veroverin gen, voerde
reusachtige bouwwerken uit in Bab Ylonk,, inz.
reusachtige
S,
tuinen van S.
in Babylon
zelf (de Hangende
y
g
zie Zeven Wonderen der Wereld).
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^

pasop de grens
Semmering,
^ P
9, 98 1 M. hooge
van Oostenrijken Stiermarken, met S.-spoorweg
J
p
g. 50 K.M. lang,a^ 15 tunnels
ong.
(in 1854 geopend,
^ on
^P
en 16 viaducten). De agroote S-tunnei
^ 83 M.
beneden deashoogte
vg
P
a ^ is 1424 M. lang.
Sem ach
^ stad in het Zwits. kanton
s
aan het Semp acteer Meer 14 3 K.M2. 1!
> 00
inw.; hier versloegen
versloege 9 Juli 1356 de Zwitser;
Leopold
van Oostenrijk
^ (zie ook op
^
P W iukelried .
Zie Iluis'ook.
Sempervivum.
p
Sem wo. Zie Zennst-wo.
stedelijk rand in liet
(Senates). de stedelijke
n
Senaat,
Rome, oorspr. de vergadering der ..Ouden"
•
(eenes die senatoren(senatoren) en »O; tres
Patriciërs heetten, eerst 100, later 300; de
Vanaf 312
enomenen heetten conscripti.
nieuw . oPg
1
gv. Chr. werden ook Plebejers
Plebejers in den S. o p1'e
,^
quaestoren.
nomen vanaf &Illa alleewezen
q
g
getal der senatoren opP 600
Stille bracht het getal
en ditetal
g bleef vanaf Au9 ustus het normale.
Het besluit van den S. heette auctoriti!s; word
kreeg het de kracht;
het niet opgeschort,
P^
s zoo kreeg
van een senaatsbesluit senatusconsulte n) dat
echter, om kracht van wet te verkrijgen, eerst
eindstemmingg van het volk moest
aan de eindstemmin
worden onderworpen.
De S. had de zorgg voor
P
de verdeeling
g der werkzaamheden, voor de
provincië
krijgsaangelegenheden,
voor de rovinciën en
dreigend
g evaar was
deeldmiddelen.
BijJ" dreigen
•
a
^
bevoegd in de leiding
hij
g van den staat en het
J bevoegd
algemeen in tegrijpen en bijv.
algemeen
J aan de consuls
dictatoriale macht te verleenen. — Tegenw.
heeten nog
g S.: de ma isttaatscolleges der
Hanze-steden, de eerste kamers van de volksvertegenwoordigingen in Frankrijk, Italië en de Ver.
Staten ; de besturen der studentenkorpsen,
enz.
P
S.P.
Senatus Populus que Romanus,, afgekort
g
Q.R, de Rom. senaat en het Rom. volk, dat
is dus de staat Rome.
Seneca,
, L uc us Annae^us, Rom. stoïsch wis.l
^bgeb. omstr. 4 v. Cire.
P
bgeer en treurspeldichter,
te Corduba, Ppraetor (49) en consul (53), leermeester en raadsman van Nero, doodde zichzelf
door zich de aderen te openen),
f
.^ toen hijJ ver deelname aan een samenwegen
g
oord.eeld was weens
•
g tegen hem in 65 n. Chr.
Senefelder, JloJ s, uitvinder van de steendrukkunst eb'. 7 Nov. 1771 te Praag, richtte
te München een chem. steendrukkerijJ op,
1 woonde
later te Offenbach en te Weersen in 1806 weer
te München, ald. gest. 26 Febr. 1834.
HenegouBelg. prov.
P
Senef f, ePplaats in de Belg.
b
wen nabijJ Charleroi, 3642 inw. — Hier 11
Aug. 1674 sla ag tusschen Condé en Willem III;
2 Juli 1794 versloe gen de Franschen onder
ostenrijkers.
.Marseau er de Oostenrijkers.
Sene
al riv. in N.-W.-Afrika, ontstaat uit
9,
vereenigend
gende bronriv.;
twee bijJ Bafoelabe zich. vereeni
Baring9 n de Bakhoi, vormt watervallen en
eil., is 1430 K.M. lang,
ag ^ mondt door een delta
van 1500 K.M2 . in den Ati. Oceaan uit ; stroomgebied 441 000 K.M2.
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of Senegal,
Fr. kolonie in N.W.Senegambië
9
9
Afrika behoorend tot het Fr.en.^ gouvern.
8
gal
, liet ge
Senega
W.-Afrika
gebied ten Z. van den Sene
bied
aan Port. Guinea omvattend, 191 600 K.M2.
• be1 24 7 000 inw.; ongezon d heet
volkin
Neg
bg een vermenging
a ag van Neers
o ^ Berbers
en Arabieren • hoofdst. Saint-Louis ; haven
Dakar. Georafisch
ga
(. behoort tot S. de kolonie
ten Z. van S. Rivières du Sud, in 1892 administratief er van gescheide
gescheiden en in 1893 Fr.
bgenoemd.
of Sini^ a lig haverast. in de It.
Senigallia
9
prov. Ancona, aan de Adriat. Zee, ten N. van
de
stad Ancona;, 24 000 inw.
es
de uit
Seniorenkonvent,
, in den D. Rijksdag
J
gedelegeerden
partijen
gedelegeerden der verschillende P
bgeJ
vormde commissie
f die voor de regeling
b der
ag
dergelijke
gelijke aangelegenwerkzaamheden en meer der
heden zorgt.
b
Sennaar, landsch. t"usschen den Witten en den
Blauwen Nip
prov.
J van Karthoem tot F,asokl^P
van den E bYP
g t. Soedan, ^sinds 1820 tot Egypte
ayPte
behoorend. De oude hoofdst. S. aan den Blauwen Nijl, 10 000 inw. ; te genw. hoofdst. Singa
of Sena.
ag
Senoessi, een in N.-Afrika, in de Sahara en
in Wadai verspreide
Mohamm. Orde, in 1833
A
gesticht door Mohammed ibn Ali es-S.; de
b
leden bestrijden
de overheerschin ag d. Christenen.
J
Senones,
^ Gallische volks, oudt. een machtige
stam aan den Z. oever der Seine, met de
hoofdst. Agedincum
(Sens in Champagne)
;; een
Pa
^
deel hunner trok omstr. 400 v. Chr. naar Italië,
en namen onder Brennus z.a. Rome in 390;
na herhaalde oorlogen in 283 door de Romeinen
zoo goed als vernietigd.
Seoel, hoofdst. van Korea; 279 000 inw.
Sepia. Zie op
P Ce-^ halo 1soda.
Septembermoorden,
P
, 'het o
P 2> 3, 4 en 5 ,Set.
p
1792 te Parijs
Parijs onder de politieke
gevangenen
P
g
, inz. in de gevan
g
aangericht
bloedbad
aan
^
b
ag enissen
de Abdij
J en de Force.
Septemberrevolutie de revolutie en de straatP 1830.
^,gevechten te Brussel van 23-26 Set.
de Zeventig LXX naam van
u
Septainta
de leende
legende
vertalin
g van 0. T. volgens
Gr. vertaling
^
te Alexandrië vervaardigd
J
b door 70 (of juister
van elkaar werkende ver72),
)a onafhankelij
wier tekst echter wonderli'kerwi"ze
J
J
van
nauwkeurig
^ eensluidend was,
^ in opdracht
P
t.
koning
Demetrius Phalereus onder den Eg
g
Ptolemaei+s Philad el phus.

Sequana,
q
, Lat. naam voor de Seine.
Seraing, fabriekstad in het 0. van België
inw. j
in derov.
P Luik, > aan de Maas 41
met de voorsteden Ougrée,
^ Tilleur en Jemeppe
Pl?
a
kolenmijnen
77 000 inw. >; machinefabrieken, kolenmijnen.
(Sarajewo) of Bosna Serai, hoofdst.
van Bosnië, 52 000 law. ; zetel van de regeering,
Gr. metropovan een Kath. aartsbisschop,
Po
Pa
liet en een Mohammed. reis el-oelema; f abri; hier werden
cage
J
P en ijzerwaren
g van koer-
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28 Juni 1914 • de Oostenr. troonopvolger Frans
J gemali
gemalin vermoord.
Ferdinand en zijn
Serang,hoofdst. der resid. Bantam in 0.Java aan denostvan
A
P en den spoorweg
Anjer
Anjer naar Batavia,? 6041 inw.,^ w.o. 208 Europ.
1?
en 830 Chineezen.
Egypt.
t. od
god,t een vorm van den als
Sera pis,
p
Apia vereerden Osiris, later ook in Griekenland
en Rome vereerd. — Serapeum,
^ tempel
P van S.,
p
gelegde overblootgelegde
inz. de in 1850 bij) Sakhara bloot
bli'fselen.
J
Serawak Sarawak Eng.
g protectoraat sultanaat van de N.-W.-kust van Borneo, 108 800
K.M2.> 500 000 inw. • de bevolkin bg bestaat
hoofdzakelijk uit Dajaks, verder uit Mal. en
hoofdzakelij
landverhuizers. -- De hoofdst. S. aan
cie Serawak-riv., 30 000 inw. ; vrijhaven, sedert
1889 Eng.
g
Co cluimbo> '
Serena,
: La, hoofdst. van de prov.
P
in het midd. van Chili,f ten N. van Val Paraiso l
16 000 inw.
Seres, stad in het N.U. van Griekenland aan
een 1. ziJ riv. van de Stroema, ten N.O. van
Saloniki, 28 000 inw. S. kwam in 1913 aan
Griekenland, vbbr dien tijd
J T.
van den Donau,^ ontspr.
Servth 1. zijriv.
P in
J
de Boekowina, stroomt door Roemenië is 406
en
K.M. lapstroomeb.
^ 47 611 K.M 2.
g
mondt uit bijJ Galatz.
in het 0. van Brazilië,
Serie kuststaat
i
25 000 K.M2. 413 000 inw. ; hoofdst. Aracaju.
Sergius,
P Pausen.
9 ^ naam van 4 Paus2n. Zie op
Serooskerke g em. in Zeeland,
^ op
P het eil.
Schouwen; 267 inw.
gem. in Zeeland, op
Serooskerke,
^ gem.
P het eil.
Walcheren • 1556 inw.
Sertorius, Quintea Rom. veldheer, uit Nursia,
behoorde in den Eersten Burgeroorlog
g ^ tot de
verdedigd zich als
partJ van Marius
^ en verdedigde
P
g succes
P Praetor vanaf 82 v. Chr. met goed
legers der partij
teen de legers
tegen
P J van Sulla, zelfs
uitgezond
en Poen hem uitgezonden
den in 76 tegen
tegen
a
pe'us doch werd in 72 door een zijner onderbevelhebbers vermoord.
Serubabe! aanvoerder der uit de Babyl.
Serubabel,
Y
Ballingschap
scha terugkeerende
terugkeerend Joden, stichtte in
Ballip
met 42 000 ballin bgen de nieuwe Joodsche
gemeente in het verwoeste Jeruzalem.
g
Serum, bloedwei, dat gedeelte van het bloed,
dat overblijft
als het bloed gestol
gestold is en het
J
(de bloedlichaampjes
en de fibrine)
P^
verwijderd
is. Inentin
Inentingg met S. van bepaalde
P
J
dieren wordt als geneesmiddel gebruikt voor
di hteritis enz.).
ziektenA
Servet Servetua> Michaël eigenlijk
g
g J Miguel
S P. arts, ^g
geb. in 1511 te
Serveto eeneleerd
g
Tudela in Arragon,
P als
g ^ trad vanaf 1530 op
bestri'
werd
a
J der van de leer der Drieëenigheid,
in 1553, na uit Vienne g evlucht te zijn,oop
aandrijven
van Calvijn
Calvijn te Genève gevangen
J
^
^
genomen en 27 Oct. als godslasteraar
verbrand.,
g
^
koninkr. aan den benedenServië Srbija
1

loopan
den Donau, 48 303 K.1112.> 2 957 000
A
inw.;- ber ^i
ach,i a (tot 2140 M. hoog),
^,> >
naamste riv. de Morava
, uitgestrekte
wouden
o
(35 0Jo van de oppervlakte). De bevelkin]
J bestaat voornamel. uit Serviërs (2 779 00 averder
ong. 90 000 Roemenen, on g. 45 000 Zigeuners, enz.; de Gr.-Kath. Kerk is de heerschende • er bestaat vrijheid
van godsdienst.
-^
J
De landbouw is er het voornaamste bestaansmiddel; zijdeteelt,
belangrijk
grijke
J
^ tabaksbouw en belan
-- De industrie is onbeduidend
(wapenen,
enen munitie en lakenfabrieken.) --Munteenheid is de dinar = f1.0.50. —
S p oorweJ en bezit S. in 795 K.M.;^ te.e bg raaf lijJ aen 4350 K.M. — Re9 eerin9svorm. Grondwet
van 22 Dec. 1888 (2 Jan. 1889),^ gewijzigd.
^
5 (18) Juni 1903, consti tutionee'.e erf e. i' Jlze
monarchie;
s ' tina
a
^ nationale vergadering
a SkoePJ
bestaande uit 160, door het volk gekozen leden;
bgemeenteii'k
J zelfbestuur,7 indeelinga in 17 districten^ behalve Belgrado-stad; hoofdsi. Belgrado.
Belgrado
De al .g dienstplicht
duurt van het 21e
9
P
J'aar af,^ n.l. 1^ 2'(cavallerie 2) Jjaren bij
J het
staande leger, 3 jaren bij de reserve, 6 jaren bij
de eerste en 8 jaren
bijJ de tweede lichtinga der
J
Nationale Militie. In 1911 werd de sterkte van
het Serv. leger
als bedragend
bedragend op
o
legeropgegeven
.rva
voet van oorlog
ag ong.
g 3 740 000 man. — Onderwijs nog onontwikkeld, hoogeschool met 3
faculteiten, theologische school en krijgsschool
— Wapen.
Zie fig.
fig. 1196. — Gea
p
schiedenis. S. werd in de Oudheid door Illyr.
3
en Thrac. stammen bewoond en behoorde na de
verovering
l; door de Romeinen tot Dalmatia
Moesia superior en Dardania. Na de invallen der
Gothen, Hunnen en Avaren be Jgon in de 7e eeuw
de immi agratie der Slaven.
Deze breidden zich ook
over Monte..egro en Bcsnië uit, en ston'en onder
oppergespan
a's
1196. Wapen
van een
P
vazal van den Byzant.
Servië.
Y
keizer Ste^han V o 's'av
J
tege
gen de
(na 1040) streed metoed
gevolg
^te
g
a
Daeajan 1331-ha
h
Byzantijnen;
Stepan
Y
J
^ onder Step
f die den titel van tsaar aannam,^ bereikte
het rijk
uitbreiding,
zijngrootste
g
a^ doch onder
Jzijn
zijn
J ' V(1355-71) kwam het reeds
J zoon Oeros
Lijst
ervel in
slao
het Lijsterveld
in verval en door den slag
a op
het grootste
deel van S. onder
g
g
heerscha
overige in 1459. De willeT.
APJ i', overige
keur en wreedheid der Turken veroorzaakte in
1804 een oPstand onder George Karageorge en
in 1815 een tweede onder Mil os j Obrenowitsj;
I;
laatstg enoemde werd in 1817 tot vorst verkozen en in die hoedanigheid in 1830 door de
Porte erkend, bovendien werden de Serviërs in
e evenreedsen
rechten en vrijheden
bede hun
J
gg
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vestigd.
De vorstelijke waardi gheid bleef in de
g
familie Obrenowits'
1 slechts van 1842-58 onderbroken door de re eerins van Alexander Kera, vanaf 10
1 1V
1 Milan Obrenowitsj
9 eor9 ewits'.
Juni 1868 vorst, verklaarde 30 Juli 1876, zeker
van de hulp van^
Rusland,J
Turkije den
oorlog,
as
onafhankelijkheid te verkrijteneinde volledige
J
g onafhankelijkheid
Ts l'erna lew
'
werd ver zijngeneraal
gen; doch zijn
g
g ing
inmenging
slagen,? en slechts ten gevolge
g
a van de inmen
TurkijebijJ
der Groote Mogendheden,
stemde Turkije
g
den vrede van 28 Februari 1877 erin toe, den
toestand, die voor den oorlo g betond weder
te erkennen. Na het uitbreken van den Russ.-T.
oorlog
P 14 Dec. 1877
^ verklaarde Servië op
Congre
weder den oorlog
Turkije• ;op
P het Congres
g aan Turkije
n
•
Berlijn
J (13 Juli 1878) werd de onafhakelijkheid
van het land erkend, 6 Mrt. 1882
J
volgde
de verheffing
^
g van S. tot een koninkrijk.
J
Bulgarije
De vereeniging
g g van 0.-Roemenië met Bulgarije
saanleidingg tot een oorlo
oorlogsgaf 13 Nov. 1885 aanleidin
g
•
gvan S. aan Bulgarije.
J De Serviërs
rukten 14 Nov. Bulgarije
J binnen, doch werden
na driedas^schen strijd
strijdbij
J Slivnica (17 tot 19
Nov.) weder teruggedrongen; 26 Nov. overgrens en beschreden de Bulgaren
Bul aren de Serv. gren
27 Nov. een overwinning bij Pirot,
r
Oostenrijk
dat zijJ innamen. Tengevolge
b
g van Oostenrijks
in staakten zij
zij den oorlog;
bedreiging
^^ 21 Dec.
werd een wapenstilstand
en 3 Mrt. 1886 de
P
gevolge van
Tengevolge
vrede te Boekarestesloten.
Ten
g
binnenl. twisten deed Milan 6 Mrt. 1889 afstand van den troon ten g unste van zijn minder tJ
• ari^en zoon Alexander, onder wien de binnenl.J
P arti'twisten het land verder verontrustten waartoe ook inz. het huwelijk
J van Alexan'in de weduwe
der(in 1900) met Draga
9 Mai^,
g gehee
geheel bekoning
van een ingenieur,
^ die den konin
o
bijdroeg.
J
g. In 1901 werd eon nieuwe
grondwet
afgekondigd,
rondwet
afgekondi gd, welke het tweekamerstelsel invoerde
, doch 7 A Pr. 1903 werd deze
koning weder buiten
door een staatsgreep
g P des konings
werkingggesteld,^ na benoeming
benoeming van nieuwe senatoren en staatsraden echter weder hersteld. Een
daarnaevormde
samenzwering van officieren
g
leidde in den nacht van 10 opP 11 Juni 1903
tot het vermoorden van den konin og, de koning
aanhangers
De nagin en verscheidene hunner aanhaners.
vergadering
prins Peter
b^
g
^ koos op
P 15 Juni P
Kara9eor
) Daar
1 tot koning
g (Peter 1, z.a.).
9ewits'
deze de invloedrijke
invloedrijk samenzweerders niet uit
duurde
g
g kon of wilde verwijderen,
J
J omgeving
het verscheidene jaren, eer de verschillende
gen met hem
betrekkinge
mogendheden
betrekkin
mogendheden
g geregelde
a
van de inling
van
•
^
P ten. Tengevolge
^
Jjvi
Bosnië-Herzegowina
door Oostenrijk-Hongarije
^
1908 verlangde S. schadeloosstellin g en beoorlog.. Het ga
reidde zich voor op
gaf echter
P den oorlog
•
den druk van de Groote Mogendheden
in Mrt. 1909 zijn te
tegenstand
genstand oP. 23 Mrt. 1909
zijn
werd de kroonprins
George,
,/ , wegens
J n aan
P
a ens
stootgevend
^
g
ggedrag,
a^ ggedwongen
Jzij recht oop
de kroon af te staan aan zijn broeder Alexander.

575

Zie verder op
9, Macedonische oor.
P Balkan-oorlog
lo
,9 Groote.
9 en Oorlog,
de sage de 6e Rom.
Servius Tullius,
^ volgens
g
konin 578-534 v. Chr., vol gens Etrusc. kronieken van huis uit een Etruscer, die ei genlijk
a
J
zij schoonzoon
hij werd door zijn
Mastarna heette;^J
uinius Superbus vermoord; aan hem wordt
de verdeelins
b van het volk in centuriën en het
bouwen van den muur om de stad toeeschreven.
ag
Sesostris of Sesosis in de Gr. overlevering
naam van een machtigen
Egypt.
s
a3'P koning; waari jk stelt de sage
schijnlijk
van de
schijnl
sage hem in de plaats
P
2 koningen: Oeserte
f en en Ramses I1 den
Groote.
god. Zie Typhon.
Set of Seth, Egypt.
y7'
aYP $
Seth, volgens Genesis 4 : 25 de 3e zoon van
Adam, stamvader der vrome" Sethieten, d. z.
de aartsvaders van Enoch tot Roach.
Sette Communi It. de Zeven Gemeenten"),
berglandschap
in het N. van Italië (prov.
P
P
^
Vicenza> dat, van It. sprekende
streken omP
even een D. sprekende
bevolking
bevolking heeft;
heeft; tegeven,
P
samen 260 K.M2 met 27 000 inw. ; hoofdst.
vrijstaa
Asiag o. Tot 1797 waren de S.C. een vrijstaat
Venet.rotectoraat.
P
Constantine,
Setif,
^ stad in de Alg.
^ prov.
P
ten W. van de stad Constantine, 26 000 inw.
Sétubal(Setuval) ook Saint Ubes, Saint Yves,
havenst. in de Port.rov.
P Estremadura, aan
de Baai van S. ten Z.O. van Lissabon, 22 000
inw.; uitvoer van zeezout.
Sevenum,gem. in het W. van Limburg,
ten N.W. van Venlo,> 2340 inw. • aan de lijn
lij
Severn,
, ontspringt in het
^
^ riv. in Engeland,
uit
PlYnlimmongeb.
g^
^ is 330 K.M. lang,
in het Kanaal van Bristol, zi'riv.:
r. Wye,
Y^ 1.
J
Stour en Avon. Severntunnel, onder de bedde spoordinag der S. door,^ 7 K.M. lang,
P
g^
lijn
g
J Cardiff—Londen, 1873-85 gebouwd.
SeveruS Lacius Septimius, Rom. keizer, 193
—211 n. Chr. geb. inP
146 te Leptis in Afrika,t
werd bevelhebber der Pannonische le agioenen;
door deze in 193 tot keizer uitgeroepen, overJulianus en Pescennius
teenkeizers
g
won de tegenkeizer
erversloeg
en Clodius Albinus, versloeg de Parthen,,
en bracht orde in de rechtspraak
en de re geeg
P
in 211 opPeen veldtocht te
tege
gen de
ring • est.
g
te Eboracum (York).
Sevi9 né^ Marie de Rabutin--Chantal, markiegelY. 6 Febr. 1626 te Parijs,
zin de,
Jigest. 18
^ g
1696 te Grignan ,g
geestige
a vrouw,^ beroemd door
de briefwisseling met haar dochter Frangoise
(geb.
1648
Marguérite,
9
a
^
^ comtesse de Grignan
g est. 1705 .
S.(14 062
a hoofdst. der Sp.
Sevilla,
p
P prov.
en van het voorm.
K.?V12. 597 000 inw.
koninkr. S. in Andalnsië aan de Guadal ui-^
q
1401—
vir, 158 000 inw. Goth. kathedraal
1517 136 M. lang,toren 100 M. Giralda
ja),koninkl. Ppaleis Alcag eheeten^ beurs(Lon ^a,
zar 14e eeuw, z.a. stadhuis (16e eeuw, Re-
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naissance7 universiteit (sinds 1502), Moorsche:
7
en Goth. bouwwerken; arena, koninkl. tabaks,
vanaf 712
fabriek. —S.,
S. het oude Hispalis,
p
Ar. was in de lle eeuw de belangrijkste stad
van het schiereil. (400 000 inw.),in 1243 door
Ferdinand 11 van Castilië veroverd.
N.W.-Frankrijk. 1) S. NanSèvre,
^ riv. in N.W.-Frankrijk.
taise 1. zijriv. van de Loire, 138 K.M. lang,
21 K.M. bevaarbaar, mondt uit bijJ Nantes. —
2) S. Niortaise, 165 K.M. lang, 71 K.M. bevaarbaar, mondt uit N. van La Rochelle in
den Atl. Oceaan. Naar ' de beide riv. heet het
dep.
P Deux -Sèvres (z.a.).
Sèvres,
^ stad in het Fr. dep.PSeine-et-Oise,
aan de Seine,> 9500 inw. ; beroemde orceleinP
fabr. (sinds 1760 a. d. Fr. Staat behoorend.).
Sextant, sterrenkundig instrument, een hoekbestaand uit een cirkelmeter S iegp el-S.
sector van 60° 2 spiegels
en 1 verrekijker
P^
J
dient tot het meten van de hoo gte van sterren
en van afstanden.
SeYchellen. Zie Sechellen.
Sfax
a versterkte stad aan de 0.-kust van
Tunis, aan de Golf van Gabes, 15 000 inw.;
haven.
Sf orza, beroemd It. geslacht afstammend van
Muzis Attendolo,
^ g est. in 1424 als groot-connétable van Venetië en S.(„geweidenaar")
bijgenaamd. Uit dit geslacht re geerden (van
1447 tot 1535) 6 leden als hertogen over Milaan.
Eng.. ontdekkingsShackleton,
f Sir Ernest, Eng
reiziger, geb. in 1874 te Kildare, nam deel
aan de Z.-Poolex
P . van Scott(1901-4), leidde
in 1907 zelf een expeditie
(waarmee hij 88°
PeJ
23' Z.-Br. bereikte) en in 1914-16 opnieuw.
P
Shakers Sidderaars" secte, die zich in.
1747 te Manchester afscheidde van de Quakers
in 1774 onder leidin g van de als » Prof etes" en
moeder" Anna Lee(gest. 1784) naar Amerika
zij inz. in Masschusetts nog
overstak, waar zij
bestaat. Zij) onthouden zich van het
huwelijk
J en leven
in algeheele
g
gemeenschap
P van
goederen.
Shakespeare,
p
William, degrootste Eng.
0 tooneeldichter, geb. 23 ?)
r. 1564 te StratApr.
ford on Avon, huwde aid. in 1582 met
de 8 jaar oudere
Anna Hathaway,
was later tooneelspeler
te Londen
Pe
aan het Blackfriarstheater en vanaf
1539 aan het Glo1197. Standbeeld van
be-theater, waarvan
hij
Shakespeare,
te Weimar.
P
^
J mede-eigenaar

werd, verwierf een groot vermo gen en trok zich
omstr. 1611 naar Stratford terug,
est. 23
n^ ald. gest
Apr. 1616 ; in de kerk aid. be graven (gedenkteeken in de Westminsterabdij
J te Londen); S.
is de grootste vertegenw. van het moderne drama, van onuitPJ
utteli'ken rijkdom in de aanschouweli'ke
voorstelling
menag van het geheele
t
^
scheli'ke
leven, niet te overtreffen meester in
J
de aanschouwelijkeweergave
van sterke hartsg
tochten. Onder de 37 werken van S. verdienen
vooral aandacht de groote drama's tra Jy edies :
Romeo en Julia", Hamlet">»
Othello">>
.Mac»>»
Beth" en ,Konin g Lear"; de reeks van Eng.
koningsdrama's(histories, o.a. Richard III"
„Koning Hendrik IV"),Julius Caesar", en de
blijspelen (comedies): De snibbe getemd",
^
>»De
koopman
van Venetië",. ^>
Midzomernachtsdroom" >
P
,Veel leven om niets", Naar het U behaagt",
enz. ook sonnetten en verhalende gedichten
Venus en Adonis", „Lucretia"); eerste vollein 1623 (folio). — Sinds het middige
o uitgave
^
den der 19e eeuw wordt door eenige onderzoekers het auteurschap
o
P der drama's van S., op
grond van de daarin neergelegde uit bgebreide
Francis Bacon
geleerdheid aan den wijsgeer
geleerdheid,
Jg
toegeschreven, die ze aan S. slechts ter uitvoerin r^g zou gegeven
hebben Sha p esrpeare-Bacone
^^
vraag).
Zie Sjanghai.
Shanghai.
9.
9
Shannon
Shannon, voorn. riv. van Ierland,^ ontspr.
P
in hetraaf
Ulster),stroomt
A
^ sch. Cavan (prov.
door de meren Allen, Ree en Der
g, is 350
K.M. lang,ondt met
een 12 K.M. lang
g
aestuarium uit in den Atl. Oceaan; bevaarbaar
tot aan het meer Allen; stroom gebied 11 772
K.M2.
geb. 26
Shaw,
g tooneelschr.,
^g
^ Bernard, Eng.
Juli 1856 te Dublin, werd in 1876 journalist
J
te Londen,> socialist,
van
> een der oprichters
P
de Fabian SocietY^; zijn
J tooneelstukken (e.a.
zijn
ook in het
J
J
»Mevr. Warrens bedrijf")
Nederl. vertaald.
Sheerness. versterkte zeestad in het Eng.
graafsch, Kent, op
P het eel. Sheppey,aan de
uitmonding
^ van de Medway
Y in het Theemaaestuarium 17 000 inw. ; marine-arsenaal, badlaats oestervisscherïJ.
plaats,
Sheddak. Zie op
P Dak.
stad in het Eng.ggraafsch.
York
Sheffield,
^
^
W. Riding),aan de Don, 455 000 inw. ; fabrinz messen,
cage
^ van metalen voorwerpen, inz.
chirurg.
instrumenten, BriP
g mathem. en optische
tannia-metaal enz.
Eng.
ebShelley,
yBysshe,
y
ag
g dichter,
Y Percy
Fieldplac
lace(Sussex),vertoefde
4 Aug.
Aug. 1792 te Field
8
1818 in Italië,
Italië vriend van Byron,
•
y
Juli 1822 verdronken in de Golf van Spezia,
P
zijne
vooral beroemd zijn
zijne ^gedichten: Queen
»
J
Mab", Alastor" The revolt of Islam" het
drama : »Prometheus unbound" en het treurspel:
J
J vreeseli'ken
^> The Cenci", dat echter om zijn
inhoud nooit opgevoerd
werd.
Pg
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Shenandoah. 1) Riv. in den N.-Amer. staat
Virginia,
Ferry
J Harpers
P
Y uit in
g
^ mondt bij
den Potomac; haar dal was tijdens
den Burgerg
J
oorlog862-64
het tooneel van vele evechg
g
ten. -- 2) Stad in den staat Pennsylvanië,
in
Y
het N.O. der Ver. Staten, ten W. van New'fork >• 26 000 inw. • anthracietmijnen.
J
Quebee,
Sherbrooke s tad in de Can. prov.
Sherbrooke,
P
ten Z. van de staduebee
bijJ de grens
der
Q
g
Ver. Staten, 16 000 inw.; wol- en katoenindustrie.
Sheridan, Philipp Henry, Am. generaal, geb.
in
6 Mrt. 1831 te AlbanyY (New-York),?
1864 bevelh. der cavalerie, overwon 19 Oct.
1864 bij
J Cedar Creek,
^ 1 Apr.
P 1865 bij
J Five
Forks de Zuidelijken
^ L ee tot overgave;
^ dwong
J
na den oorlogg commandant van de Missouridivisie te Chicago,
van
g ^ in 1883 opperbevelh.
PP
het leger
der Unie,a in 1888 generaal,
est.
^g
g
g
5 Aug.
`1 (Masschusetts).
b 1888 te Nonquitt
Sherman William Tecumseh, Am. generaal,
geb. 8 Febr. 1820 te Lancaster(Ohio),nam in den
belegg van
Burgeroorlog
g in 1863 deel aan het bele
^
Vicksburg,voerde in 1864 en 65 met succes
verschillende tochten uit, veroverde 13 Apr.
Johnston
1865 Raleigh,
P
g ^ waarop
P zich 26 Apr.
over af
van het leger,
PP
as
^ • 1872-83 opperbevelh.
gest. 14 Febr. 1891 te New-York.
Shetland-eilanden, ongev. 100 eil. (29 bewoond),tevens Schotsch graafsch., 175 K.M.
K.M2.,
2.
van de N.-kust van Schotland,^ 1421 K.M
28 000 inw.^ heuvelachtig;
grootste eil: Main^?l;
land (hoofdst. Berwick),a Yell, Unst> Fetlar.
Shikokoe, het kleinste der 4 gr. eil. van
door een
Japan,
en goo
J
^ ten Z.O. van Honsjioe
K.M2.,
smalle zeeëngte
718 210 K.M2.
^
b ervan gescheiden,
3 288 000 inw.; hoofdst. Tokoesjima
(aan de
J
N.-O.-uni
.
P
Shimonoseki, Zie Simonoseki.
Shinto. Zie Jap.
pmyth.
y en godsdienst.
9
gouvern. Wolh nië
Shitomir
Shitomir, h oofdst. van het gouvern.
in het W. van Rusland, ten W. van Kiew,
78 000 inw.
van het graafsch.
Shro P Shrewsbury,
g
Y^
shire in het W. van Engeland,
> aan de Severn,>
29 000 inw.; hier versloeg 21 Juli 1403 .Hende opstandelingen onder
drik IV van Engeland
g
Percy
p ur,»HeetsPoor" .
y (bijgenaamd Hots
graafsch. in het W. van EngeShropshire,
ge
^
g
p
land aan Walesrenzend
a3478 K.M2. 246 000
g
inw. • besProeid door de Severn; hoofdst. Shrewsbury.
rY
van
Shakespeare's^^„Koopman
uit
ShY look^type
P
YPe
p
Venetië"; wraakzuchtig
g woekeraar.
Siak. 1) Riv. in de resid. 0.-kust van Sumatra, loopt uit in de Straat van Malaka, voor
en vrïJ ver bevaarbaar. —
kleine stoomschepen
2) Rijk
P de 0.-kust van Sumatra, sultanaat
J op
behoorend tot de onderafd. Benkalis, on g.
g
28 000 inw.; niet zeer welvarend; hoof d I. S.,
aan de .-Hy.
Siam, Sa asra, Moeang-Thai (d.i. „staat der
I[
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vrijen"
, koninkrijk
J in Achter-Indië aan den
J
Golf van S.(deel der Z.-Chin. Zee),600 000
K.M2., 7 mill. inw.; in het N. bergachtig (tot
de Me-nam,
2576 M.),>
> Me-kon
g en Nam• voortbrengselen:
moen besproeid; vruchtbaar
n
rijst, peper,>
vlas, hennep,
suikerriet fruit,>
P>
kostbare houtsoorten. De bevolking
b bestaat uit
Mongoolsche
Siameezen,
> Lao's,
> Chineezen,
> Mag
leiera enz. Overheerschendeodsdienst
het Boedg
dhisme. Spoorwegen in
1911) 1090 K.M.; telej nen (in 1911
g raafli
7285 K.M. Grondwet door
koninkl. besl. van 8 Mei
1874 beP erkt; den koning staan een Staatsraad een ministerie en
een
b
Wetgevende
Raad
ter zijde.S. heeft 41
prov.; hoofdstad is Bangkok. Inkomsten (1912)
62.3 mill. tikall (1 ti.1198. Wapen
v. Siam. kal = f 0.90). LegerP
ger
sterkte in vredestijd
12 000 man; vloot 1 kruiser en 4 kanonneerbooten. Wapen
P zie fig.g 1198; landskleuren : witrood.9 esch^eden^s
— S.
s1300
behoort
tot on g .
n. Chr. vrijwel
tot. het gebied
der sagen.
De
g
g
Siameezen trokken 200-300 in Chr. uit Yun-nan
Achter-Indië binnen, bereikten omstr. 1300 de
zee. Sinds 1515 bestaan er betrekkingen
met Europa.
De teP
di8 e d Y
g enwoordynastie
stamt af van Chakkri,
die zich in 1782 tot
koning
g maakte. SomPhra-Paramendr-Maha-Thon9koet 1851--

68) oPende door handelsverdragen zijn
zij land
de Europ . tultuur. Zijn
J zoon TsaoFa-Tsjoela-Lon9korn
volg(Chulalongkorn)
^
-

de hem op
A en deze
streefde ernaar de Eu.404
beschaving
. ro eesche
g
verder ingang
1199. Siamees.
g g te doen
vinden. In 1893 moest
g-S. het heeleebied
op den 1. Me-kon g
P
oever aan Frankrijk
Frankrij afstaan, in 1904-1907
in 1909 de vazalstaten Kag
lantana Keda en Trin ano
aan Engeland.
22
^
g
Oct. 1910 stierf Chulalon^ korn en werd o Pgevolgd
g door zijn
J zoon Choose a Maha Vajiravad
^
1 Jan. 1881).
(geb.
g
De, waren tweeSiameesche Tweelingen,
9
ng
lin broeders
^ die door een armdikken streng
van bindweefsel boven den navel met elkaar
verbonden waren; ze werden in 1811 in Siam
geboren en stierven 17 Jan. 1874 in N.-Carolina.
37
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Siberië, het geheele aan Rusland behoorende
N.-Azië, van den Oeral tot den Gr. Oceaan,
K.M2., wordt verdeeld in de goev.
12 518 488 K.M2.
g
Tobolsk en Tomsk W,-S.
Jenisseisk en Irkoetsk (het oorspronkelijke
0.-S.
later uitP
J
^
Russ.-Azië),^
gebieden
g
^gestrekt over geheel
g
Transbaikalië
en
> Jakoetsk, Amoer-kustgebied
g
het eiland Sachalin (ten N. van 500 N.Br.).
gebiede
Sommigen
rekenen tot S. ook nog
^ de gebieden
g
en Semipalatinsk
(z.a.). Het W. is
P
vlak het 0. heuvel- en bergachtig,in het
Z. strekken zich het Altai-,^ het Sajanische-,
^ het
J
Jablonojuit; in het N.
J en het Stanowojgeb.
Jg
toendra's en de N. IJszee. Hoofdriv.: Ob met
Irtysj,
Y J> Jennissei,> Lena,> Amoer. Grootste meer:
Baikal. Het klimaat is ruw, continentaal
slechts
(koudepool
J
P^ der aarde bij
J Wercho'ansk
in het Z. meermat'
^ d.
^Kostbare pelsdieren:
P
eekhoorntje,
rijkdom
rijkdo
J^ hermelijn,
g
J> sabel; groote
delfstoffen. De bevolking
220 000 zielen
g,
bestaat voorn. uitj
Russen,
(0.7 op 1 K.M2.i
godsdienst
is meest de Russ.-orthodoxe maar
g
er wonen ook Boeddhisten, Mohammedanen en
heidenen. Landbouw vooral in het Z.W. • verder
boschbouw,
^J jacht en visscherfJ . Op
P industriëel
mijnen
en de mijnen
gebied
zijnde goudwasscherijen
J
gg
belangrijkst.
Verder brandewi'nstokeri'en
Ja
J
molens en looierijen.
Belangrijk
^ Jjk voor het verz.a.. Univerkeer is de Siberische ^spoorweg
9
siteit en Tech. Instituut te Tomsk; Orientaal,
Instituut te Wladiwostok 20 gymnasia,
22
by
pro-gymnasia
(resp.
ro- gY
P 10 en 20 voor meisjes),
P
semi. —
7 burgerscholen
en 6 geestelijke
seminaries.
g
^
J'ke
De grondslagtot de verovering van S. werd
gelegd door den kozak Jermak (z.a.
) Tiroe'ew, die in 1581 de stad Isker of Sibir aan
f^
de Irtysj
YJ innam. Tot het eind der 16e en
het midden der 17e eeuw wasgeheel S. tot aan
den Gr. Oceaan in het bezit van Rusland.
In 1858 kwam daarbij
J Amoerland, in 1875
Sachalin, waarvan echter bij
J den vrede van
Portsmouth in 1905 het Z. deel aan Japan
P
afgestaan
werd.
g
naam va
Siberische Spoorweg, officieele
n
Tsjeljabinsk (ten Z. van Jekadesspoorlijn
PJ van Ts'el'abinsk
terinenbur
g tot Irkoetsk (3271 K.M. met den
zijtak
Taiga-Tomsk
(87.5 K.M. • in ruimeren
J
^
zin(Groote Sib. Spoorw.)
eo en d e in 1903 ^P
g
de spoorweg,die door geeheel Siberië en N.-O.China loopt: van Tsjeljabinsk over Omsk, Irkoetsk Mants'oeri
J
J e, naar Wladiwostok en PortArthurTs'el'abinsk—Wladiwostok
6503 K.M.).
JJ
De snelste treinen leggen
en den afstand Berlin—
St. Petersburg—Wladiwostok
af in 11 dagen,
a
,
terwijl alleen
de zeereis Napels—Suez-kan.—
P—uez
—
Waldiwostok 41 dagen
g eischt.
voor Sib Ilea in de Oudheid de toekomst
spellende
vrouwen,
^ die meest in eenzame bergP
g
kloven woonden; de beroemdste was de Cumaeische S., aan wie de Siby9
lli'nsehe boeken
toegeschreven
worden,
^ een verzameling
g
g van
voorspellingen, welke de Romeinen in tijd van

s,

nood raadpleegden en die nu verloren gegaan
zijn.
^ gzijn
in de Oudheid een stad in Samaria,
vanaf Jerobeam I eenigen
tij residentie der
tijd
g
gen van Israël,^ na de Ballingschap
^ P (tot
op
P heden) hoofdzetel van den Samaritaanschen
godsdienst; door Johannes .H
y rcanus I in 129
verwoest, onder V es
p asianus weder opgebouwd
Pg
als Flavia Nea olis vandaar heet het nu Nabulus.
grootste eil. der Middell. Zee ,
, het grootste
Sicilië
behoort tot het koninkrijk
gescheiden van
J Italië ,g
het schiereil. Calabrië door de 4 K.M. breede
Straat van Messina, 25 461,
a met de bi beh.
J
.Li ^ arische, Aegadische
eil.
en andere eil.)
9
2540 K.M 2. 3 6 83
25740
000 inw. • aan de W.- en
0.-kust rijk
^ en
J aan havens,^ zeer bergachtig
g
vulkanisch(Etna, z.a. in het Z.rooie
zwag
velbeddi en • talrijke minerale, meestal zwavelbronnen. S. heeft 7rov.
Caltanissetta
P
Catania, Girgenti, Messina, Palermo, Siracusa en Tra Pani • 1 hoogste
te Pag
^ gerechtshof
lermo • universiteiten te Palermo, Messina en
Catania. — Reeds vroeg
g stichtten de Phoeniciërs opP S. koloniën • vanaf 735 v. Chr. deden dit
inz. de Grieken en daarvan werd Syracuse
de
Y
machtigste; vanaf 480
v. Chr. uitbreiding der
g
heerschappij
van uit het W.,
PPJ der Carthagers
^
totdat in 241 S. een Rom.rov.
weid 493 n.
P
Chr. werd het veroverd door den 0.-Goth.
Theodorik in • 535 door de Byzantijnen,
vanaf
827 door de Saracenen, 1061-91 door de Noormannen en in 1130 werd S. met Napels vereenig d tot `het Koninkr. der Beide S. (z.a.).
Siliciën, Koninkrijk
der Beide tot 1860
1
zelfstandige
van
^ omvatte het Z. gedeelte
^ staat,
g
Italië en het eil. S. 114 558 K.M 2., (in 1861)
9 283 866 inw. Z.-Italië sinds de 8e eeuw door
gekoloniseerdGroot-Griekende Grieken
(
land),werd in 272 v. Chr. door de Romeinen
ingJ
eli' fd bij' den It. bondsstaat, was na de
Volksverhuizing
lanen
tijd
tijd het strijdperk
der
g
g
JP
B
BYyzantijnen,
en Saracenen,
^ Longobarden
1 tot
^
J
zich vanaf 1042 de Noormannen er nederzetten.
Robert Guiscard (z.a.), 1056-85, veroverde
geheel
Ben.-Italië en noemde zich hertog van
g
A ulië • zijn
II, reeds in het bezit
Apulië;
9
J neef Roer
van het eil. S., werd in 1127 ook als hertog
van Ben.-Italië erkend en in 1130 tot koning van
Napels
en gekroond.
S. ekroond. Na het uitsterven van
het Noormansche koningshuis erfden de II ohenstauf en het land, wien Karel van Anjou het
in 1266 ontnam. De An 'ou's verloren in 1282
door den Siciliaanschen Ves
e er(een volksopstand
der inw. van Palermo, die 30 Mrt.
P
1282 tegen
allerwegen
de niets.
gvespertijd
P dJ
^
kwaads vermoedende Frans hen aanvielen en
er 8000g
volgens
sommigen 20 000) doodden),
a
het eil. S. aan Aragon, welks koning Al f onsus V
in 1442 ook het koninkr. Napels veroverde en
zoodoende het oude Koninkr. der Beide S.
weer herstelde. Dit werd weder verdeeld in
zijn natuurlijken
1458: Napels
kwam aan zijn
zoon
P
J
Ferdinand I, S. en Aragon
aan zijn
J broer
^

P,

KONINKRIJK DER BEIDE SICILIËN—SIEGENBEEIi.
Johannes 11, tot de zoon van den laatste,
Ferdinand de Katholieke
, in 1505 de beide
deelen weer vereenigde. Sedert werd het
ko^'nkr. door S . Ponderkoningen
g geregeerd.
^ ^
In 1713 kwam Napels
aan Oostenrijk,
J^ S. aan
P
e • Oostenrijk
Victor Amadeus II van Savo Y,
J
verkree g in 1720 ook S. doordat het Sardinië
daarvoor afstond1 moest echter bijJ den Vrede
van Weenen in 1738 het vereenigde
g koninkr.
der B.S. als een bezit voor den op
P een na
oudsten zoon uit het Sp.
P huis Bourbon aan
den Infant Don Carlos (Karel III) overlaten.
Diens zoon Ferdinand I (1759-1825),werd
1798-99 en ten tweeden male 1806-15 door
de Franschen uit zijnbezittingen
^ opP het vasteland verdreven, die in 1799 in de ParthenoP aeïsche RePpubliek veranderd in 1806 door
in 1808 aan
Napoleon
I aan Jozef Bonaparte,
^
p
kt urat als koninkrijk
J werden geschonken. De
tengevolge der absolute re ^geeringswi
^ J'ze uitgege
broken binnenI. onlusten trachtte Ferdinands
zoon, Frans 1 (1825-30),door een beperkte
P
amnestie te onderdrukken. ZijJ ontwikkelden
zich echter onder diens zoon Ferdinand 11
(1830-53) tot bloedige
1 die vooral
^ opstanden,
P
1848-49evaarli
k werdenP
op het eil. J
S. Zijn
g J
zoon Frans I1 werd in 1861 door Garibaldi
verdreven en moest 13 Febr. 1861 in Gaëta
capituleeren.
MiddelerwiJ 1 had een volksstem-4
P
g bij
inlijving.
J het
mi ^ van 21 Oct. 1860 de inlijvin
gd? waarvan S.
koninkr. Italië (z.a.) verlan b
sindsdien een deel uitmaakt.
Sickingen, Franz von, D. krijgsoverste, geb.
2 Mrt. 1481 opP de Ebernburg^bijJKreuznach,
streed velearticuliere
veeten uit zonder zich
P
gericht en
te bekommeren om het Ri'kskamer
J
den rijksban,
werd in 1522 het hoofd van
J
den bond der Zwabisclie en Ri)'nlandsche ridderschapij
de P
part
o voor Reuchlin, Ulrich
Jop
r.?on Hutten en de Hervorming, werd zwaar
gewond bij de verdediging van zijn vesting
Landstuhl (in de Ri'nP
alts, gest. 7 Mei 1523.
J
Siddervissehen of electr. vissehen zijn visschen die naar verkiezinggelectrische schokken
kunnen geven (tot e igen verdediging, tot liet
verdooven vaneenprooi,
eenrooi,e nz.). De electriciteit
wordt opgewekt
in een bepaald orgaan, dat uit
PgP
talrijkeprismatische,
(o
ne plaatjes
P
(op,
1 uit kleine
J
P
der kolom van Volta)
opgebouwde
ebouwde
de wijze
P^
J
kolommetjes
bestaat en zeer zenuwri'ke
J
J^ sterk
ontwikkelderoe
^ Pen van dwarsgestreepte
a
P spieP
ren vormt. Tot de S. behooren de iS'idderaal
G mnotus , Sidderrog(Torpedo), enz.
Eng . prozaschrijver
en
Eng.
P
Sidney,
J
?^,
Y^ Sir Philips,
dichter
30 Nov. 1554 opP het landgoed
1 geb.
g
Penshurst(Kent)uit
een zeer aanz.
Eng.
1
a
geslacht, gunsteling van koningin Elisabeth,
van Engeland,
^ streed onder Ley tester in ons
^
land tegen
de Spanjaarden,
^ doodeli'k
PJ
g
J bgewond'
in eengevecht
bijJ Zutfen (Sept.
gest.
g
P 1586),1g
19 Oct. 1586 te Arnhem. S. werd beschouwd
als het ideaal van een hovelinq^
3^ 1 krijgsman en
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geleerde. Hij
g
J schreef den herdersroman ^^Arcadia"(1580),The Defence of Poesie" (1595),
Ienz. Te Zutfen is 2 Juli 1913 een standbeeld
voor S. opgericht.
P^
Sidon, de oudste stad van Phoenicië,) tegenw.
g
Saida, de moederstad van vele Phoenicische
koloniën 1 verhief zich tot een weergalooze
g
hoo bg te van luister en bloei1 werd later door
haar dochterstad Tyrus
^ 1 werd
Y overvleugeld,
voor 722 v. Chr. door Ass rië
Y onderworpen,
Pa
348 v. Chr. door de Perzen onder Artaxerxes
Orchuis verwoest,
) doch later weer opgebouwd.
P^
bi' Homerus het geheele kustSidonia heet bij
land van Phoenicië.
ber9en Lat. TranssilSiebenbur
9 en(Zevenbergen),
T i-dél
van ,ia Hong.
1 tot
t^
1) Woudstreek"
het Transleithaansche deel der Oostenr.-Hon bg.
monarchie behoorend vorstendom
1 sinds 1867
geheel met Hongarije vereenigd,
^1 57 244 K.M2. )
2 670 000 inw. een door de Zevenbergsche
Kar ate n ingesloten hoogland; voorn. riv.: Alta
of Aloeta, Maros,
1 Szamos,7 Bistritza1 Bodza,)
rijk aan wouden
wouden,
enz. S. is zeer vruchtbaar,)rijk
delfstoffen en minerale bronnen. De bevolking
bestond in 1900 o.m. uit 56,4 0/0 Roemenen,
aren 9 410I0 Duitschers; 30 0Io der
Magyaren,
33 0/0 Mag
bevolking behoort tot de Gr.-Oostersche Kerk,
28 0/0 tot de Gr.-Kath., 13 0/0 tot de R.-Kath.,
Kerk
15 0/0 tot de Evang.-Herv.
a
^ enz. De
hoofdbronnen van bestaan zijn
J landbouw; zeer
mijnbouw
belangrijk
is ook de mijnbouw
^ (goud,
1 zilver,)
gJ
r ijzer);
turf- en
verd
lood,
koeverder
u
e zoutbedo
koper,
Sinds 1872 bestaat er een hoogeschool,
dingen.
b
"^
te Klausenberg. Sinds 1876 is S. verdeeld
in 15 comitaten. Hoofdst. is Hermannstadt. —
In 1849 werd S. een zelfst. kroonland, in
geheel
bij Hongarije
1867 werd het geheel
^ J
^ J ingelijfd
J
en nadien met kracht verhongaarscht.
Sieben9ebir9e (Zevengebergte), deel van het
Köln,
Westerwald in het Pruis. reg.-distr.
g
enoemd naar 7 bazalt- en track Y
tkegels
(de
genoemd
:^
hooste
17g : (.."lbergD 464 M. ; 7 de bekendste : de
Drachenfels, 325 M.).
van den Rijn, ontspr.
ie
P op
P den
9 ^ r. zijriv.
J
Ederko
A}f is 131 K.M. lan g en mondt beneden
Bonn uit.
Sie 9bur 9, stad in het reg .-distr. Keulen in
Keulen,
de Pruis.rev.
P Westfalen, 1ten Z.O. van Keulen
aan de Sieg, 18 000 inw.
Siegen, stad in het re g.-distr. Arnsberg in
de Pruis.rov.
Westfalen, ten 0. van Keulen,
P
aan de Sieg,
000 inw. In de omgeving
^)
n
^g^
belangrijke mijnbouw
mijnbouw
ijzererts
Sie9 erland belangrijke
J
zilver,
) lood en koper).
P
Siegenbeek, Matth-i s Ned. letterkundige, geb.
23 Juni 1774 te Amsterdam, werd in 1796
predikant te Dokkum en nog
nog geen
Doo
s ez.
P^
P
twee jaar later hoog leeraar in de Ned. taalen letterkunde te Leiden,
1 in 1815 werd hij
ook schoolopziener;
in 1847 vierde hij
1
P
J
J zijn
vijftigjarigprofessoraat;
gest. 28 N. 1854.
1 gest
P
talrijkegeschriften
noemen wijJ
zijn
g
J zeer talrijke

S I.EGENBEEK—S ILEZIË.
vooral zijn „Woordenboek voor de Nederduitache spelling"
1805^ immers is de S i e9e nb
P
na door de re eerins der
beeksche spelling, regeering
Bataafsche Republiek
officieel te zijn
ge
P
J n ingetijd de algemeen bgebruikelijke
voerd langen
tijd
g
J
geweest.
Noordsch Sigurd),
Siegfried
g
9
, een der beIangriJ kste figuren
uit de D. heldensag
heldensage,
ebe^
waardebleven
in de liederen van de Oudere
g
Edda .a. • in het Nibelungenlied
z.a, smolt
g
de sage
g van S. samen met die van den Bourg.
g
konin
koning Gunther, den Hunnenkoning
na Attila en
van Diederik van Bern.
en induSiemens, Werner von, D. ingenieur
g
strieel, geb.
13 Dec. 1816 te Lenthe bijJ Hang
nover,
> werd in 1838 artillerie-officier, legde
g
zeemijne
in 1848 met Riml
y de eerste electr. zeemijnen
en legde
telegraaflijn o
gop
g de eerste rooie
het vasteland (van Berlijn
naar Franfurt a.
J
; 1849 nam hijJ ontslag
M. in
ontslag
uit het leger en
werd lid van de door J. G. Halske in 1847
opgerichte
firma voor het aanleggen van teleeggb
g raafinstallaties. De firma Siemens en Halske
kreeg
g weldra een wereldvermaardheid. In 1897
werd de zaak omgezet in een naaml. vennootschap.
S. den eersten diepzeep In 1859 legde
g
P zee
kabelBona-C^liari , in 1867 ontdekte hijJ
het d Y
namobe inset ing
1879 demonstreerde
hij
,
J
den eersten electr. spoorweg; in 1888 werd
hij
geadeld;
J
g gest. 6 Dec. 1892.
Siena, in de Oudheid Colonia Julia Senensis,
hoofdst. van de It. p rov. S. (3812 K.M2.,
241 000 inw.; in Toskane ten Z. van Florence,
; in 1321
42 000 inw.; dom;• oude paleizen
P
gestichte hoogeschool.
Renryk, P
pseudoniem Litwos,
Sienkiewicz, Renrak,
,
Poolsch romanschr., geb. in 1846 te Wola
Okrzejska
(gouvern.
S'edlez
reisde in AmeJ
J
g
riks Afrika, enz. • woonde afwisselend te
Warschau s• Krakau, Zakopane; maakte zich
naam door historische romans, inz. door Qua
vadis" 1896 ; in 1900 werd hem het landgoed Oblegorsk
(gouvern.
Kjelzy)
J Y als nationale
g
g
g
; in 1905 ontving
belooning
g hij
J den
gggeschonken
Nobel-rijs
PJ voor letterkunde. Gest. Nov. 1916.
Oviedo.,
S. stad in de prov.
Siero,
^ Pola de S.,
P
in het N.W. van SanJe
^ ten N.O. van de
P
stad Oviedo; 23 000 inw.
Sierra Leone,
, Eng.
P
^ kolonie en protectoraat
in Opper-Guinea,
000 inw. >
> 69 700 K.M 2 . 1
PP
plantengroei,
nb
^ ongeP
P
J aan water, ^ tropische
rijk
zond klimaat; spoorwegen en telegraaflijnen
600 K.M.
1 • hoofdst. Freetown. --S. L. in
1467 door de Portugeezen ontdekt, kwam in
1787 in het bezit eener Eng.
na vereeniging
a g tot
van vrij geworden
N.-Am. slaven, sinds
vestiging
g^
Jg
Eng.
1807 in het bezit der Eng.
regeerie^.
geb. in Spanje,
Sierra Morena,
^ ^
P J 400 K.M.
hooglan van Castilie,
lang
la ^b, Z. helling
bg van het hoogland
de vlakte van Andalusië, in de Rebollera
pas DesP
ens
1169 M. hoog
Perror
^ de
P
a^; van belang
(naar Madrid voerend).

van Spanje,
Sierra Neveda. 1) Hoogste
g geb.
g
in Andalusië, 80 K.M. la p g,van Almeria W.
naar Granada; hoogste
top
P Cumbre de Mulg
in den N.-Am.
hacen 3481 M. — 2) Bergketen
a
staat Californië 650 K.M. la p g,in den Mount
Withney
Y 4426 M. hoog;
g^ de Central-PacificsPoores. loopt
P over den TruckeePas opP 2140 M.
hoogte.
g
graaf,
schrijve
Sieyès,
^ Fr. schrijver
p
b
Y , Emanuel Joseph,
staatsman, geb. 3 Mei
1748 te Fréjus,
J,
vicaris van den bisschop
schrijve
P van Chartres,^ schrijver
het bekende:u'est
ce que
»
q le tiers-état?"
Wat is de derde stand?" 1789),lid der
Nat. Verg.
g en van de Conventie, werkte mede
aan de Verklarin
»
gvan de rechten van den
mensch", later lid van den Raad der Vi'J fhonderd in 1799 van het Directoire, nam deel
aan den staatsgreep
g P van 18 Brumaire, onder
Napoleon senator en graaf, woonde, na de
Tweede Restauratie verbannen, tot 1830 te
Brussel,
J
, gest. 20 Juni 1836 te Parijs.
S ambriërs.
Si9ambren. Zie op
P y9
Sigismund
Si
g
, naam v. D. keizers en Poolsche
koningen.
Zie op
P Polen.
P Duitsehland en op
g
Si0marin9 en. Zie op
P Hohenzollern.
in het N.O. van N.gem.
Sijbekarspel,
Si
g
p
1
Holland ten N.W. van Hoorn, 1250 inw.
Seikhs, d.i.„leerlingen"),
Sikh(Sikhs, onjuist
J
een door Nanak(1469-1538) Dgesticht godsd.
b
P in Indië. Dit wilde door een
g enootscha
godsdienst
en strenge
eenvoudigen
^
eenvoudigen gezuiverden
^
g
zedeleer Hindoeïsme en Mohammedanisme ver
eenij
Strijd met de keizers van Dehli leidde
g en. Strij
igen staat in Pendde stichting
g van een eeige
J

(vermoord
in 1708) ;
9
^
^ door Govind Singh,

rik.
J

De

rij echter te
door inwendig
g het rijk
^ vervalaging
Eng.-Ind
g .-Ind.
gronde en werd in 1849 bij
J het En
In 1901 bedroeg het aantal
gJ
J ingelijfd.
S. 2 195 000 zielen.
Riv. (West River),
Si Kiang,
g
, grootste
9,
riv. van Z.-China,^ ontspringt
P b in Yunnan,
vormt
stroomt door Kwangsi en Kwantoe
met den Pei-Kiang
J oe
g bijJ Kanton den Ts'bij
kis ^ (Parelriv.),^
J Makao uit in de
Z.-Chin. Zee; is vanaf Woetsjëoe
bevaarbaar.
J
Sinds 1897 is de benedenloop
P opengesteld voor
den buitenl. handel.
Silenen(enk. Silenus), in de Gr. fabelleer
deeesten
degeeste van het vruchtbaarheid verbreistroomende water, gewoonlijk
g
g
J begeleiden
zij
paardenzij Dimonysos. Oorspr.
zij
P
P worden zij
gedaante
of met paardenooren
en -staart voorP
g
gesteld. Later stelde men zich den Sileme.
voor als een dronken, dikbuikig
g en kaalhoofd ig oud man.
dig
Silezië, voorm. tot Bohemen behoorend hertogd, nu verdeeld tusschen Pruisen en Oosten-

Pruis. pprov. S.,
S. 40 335 K.M2. 5 226 000

inw. In het Z. bergachtig, in het N. vlak land;
voorn. riv. de Oder en de Weichsel; boschrijk; mijnen;
talrijke
talrijk minerale bronnen; de
rijk;
J
is verdeeld in de reg.-distr.
Breslau,
g
P

SILEZIË—SINCLAIR.

P

Liegnitz en 0 PA
eln ; hoofdst. Breslau. Oostenr.
Lieg
S. is een kroonland,) 5147 K.M2 .) 757 000 inw. )
bergland,
besproeid door de Oder en de Weichg
g ev. in het
afgev
sel. Landdag
^ 12 af
g 31 leden;
Huis van Afgevaardigden • hoofdst:
Troppau.
PP
Silezische Oorlogen,
9 ^ drie oorlogen,
g^ door
Frederik 11 van Pruisen met Oostenrijk eg
woerd om het bezit van. Silezië (1740-42;
1744-45; 1756-63). De laatsten ervan wordt
ZevenjarigeOorlog
Oorlo genoem
g enoemd z..
a.
of kiezel(scheik. teeken Si) naast
zuurstof het aan de oppervlakte
der aarde,
PP
meest verbreide element, vormt een der hoofdbestanddeelen van de aardkorst
) komt in de
natuur niet vrijJ voor, doch als kiezelzuuranhy• dride (Si 0 2 ) en als kiezelzure zouten.
Zand, kwarts, bergkristal, enz. zijn vormen,
waarin Si 02 voorkomt) klei o.a. is een silicaat.
Het S. G. van S. is 2,35,
))het atoomgewicht
g
2$ 3. S. komt voor als bruinpoeder of als
zwarte,
glanzende kristallen;
) sterk g
g af
^ dit hangt
g swj.
van de bereidin e
Ji ze
, stad en vesting
Silistria
ag in het Z.O. van
Roemenië,
) aan den Donau,) 12 000 inw. (voor
gerd in 1828, 1829 en
beleger
de helft Turken) ); bele
); tot 1878 T. )• tot 1913 Bulg.
g
Silurische formatie Silurium tot 6000 M.
dikkealaeozoïsche
reeks lagen
van grauP
^
wakke zandsteen, kleilei en kalksteen • rijk aan
ertsbeddingen
(ijzer,
koper
en lood). Zie fig.
e^
J ^ P
g
8 bij
b Aardkunde.
Silvanus(van silve, Bosch" oud-Lat. god,
aanv. van het woud, later ook van de akkers
en de kudden. HijJ had gewoonlijk
J 3 standbeelg
den) één op
P het erf, ^één midden opP de akkers
en één opP de grenspalen.
g P
Silvius,
P Aeneas.
^ Aeneas S. Zie op
Simancas,
^ stad in de S .Pprov.
A Valladolid,
aan de Pisuerg^
a 1100 inw. ; oud kasteel met het
alg.
^ archief van Spanje.
PJ
gouvern. in het Z.O. van Rusland
Simbirsk
,g
49 495 K.M 2 . 1932 000 inw. — De hoofdst. S.,
aan de Wolga, tusschen )
Kazan en Samara,
52 000 inw.
Simeon, tweede zoon van Jacob en Lea,
stamvader van den stam S. in het Z. van
Palestina, dieedeelteli'k
opging
J Pa
^ in den stam
g
gedeeltelijk
Juda
,g
J verhuisde naar Seïr.
of St^li.e., geb.
Simeon S y meon de Syriër
y
omstr. 390,
) leefde vanaf 422 op
P een 80 voet
hooge
• g est. 460 )• deze nieuwe
g zuil bijJ Antiochië )^
y 'i'en
vorm van ascese vond navolging
bij de St J
g^ J
of Pilaarheiligen.
9'
Simferopol,
p ) hoofdst. van het Z.-Russ. gouvern. Taurië, op
P het schiereil. de Krim, 70 000
inw.
waarschijnlijk een bloedverwant van
)waarschijnlijk
Simon
Jezus en opvolger van Jacobus den Rechtvaargest. op
die
P 120)g
A te Jeruzalem;
9 als bisschop
leeftijd als martelaar onder Tra'anus•
^
?
J'ar. leeftijd
herinneringsdag
J
^bija ^ 18 Febr. -- S. van Kana,
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aa
elo e
IJveraar"),) een der 12
agenaamd
»de IJveraar
apostelen,
28Oct.,
Oct. in de Gr.
) herinneringsdag
P
g ^
Kerk 10 Mei. — S. Petrus. Zie Petrus.
Simon de Toovenaar, uit Samaria, Oostersch
wonderdoener,ggaf zich volgens Hand. 8 : 9—
24 uit voor de groote kracht Gods", liet zich
doopen door Phili
^pus werd echter door Petrus
vervloekt, wijl
hij de gave
van het meededen
J hij
g
van den Heiligen
g Geest voor geld
^ wilde koopen.
P
Naar hem wordt het verkrij
g en van geestelijke
verkrijgen
g
J
ambten,
g eld simonieg
genoemd. Paus
) enz. voor geld
Gre
Gregorius
VII bedreigde
9
g deze in 1075 na. d. ban.
Simonoseki of S'imonoseki
7
, handelsstad aan
de Z.W.-punt
van het Jap.
J
P eil. Honsjioe,
P
58 000 inw. ; 5 en 6 Set.
P 1864 werden door een
vereenigd Eng., Fr. en Ned. eskader de strandbatterije
batterijen van S. beschoten en vernield om
handelsverdragen
met Japan
te verg
P
kri'
krijgen;
en; 17 Apr.
P 1895 vrede van S. tusschen
Japan
en China.
P
Simons Menno. Zie Menno Simons.
Simonstown, havenst. in het Z.W. der Z.de
Afr.rov.
KaapPde Goede Hoop,
P
P^
Valsche Baai;) 6600 inw. ); fort.
Simpelveld,
Sim eiveld^gem. in het Z. van Limburg,
g^
Z.W. van Kerkrade,) 2839 inw.
in het Zwits. kanton Wallis
Sim
p l o, npas
P
tusschen de Penninsche en de Lepontische
P
Alpen, van het Rhone-dal
in Zwitserland (Brig)
g
naar het TocedalL o^Magiore,
Domo
g
Boven-Italië, 2010 M.
d'Ossola in Boven-Italië
M., met door
Napoleon
1 1800-6 aangelegden
straatwegg^;
p
g a
spoorweg
P
g met tunnel van 19 731 M. tusschen
Brig
g en Iselle,^ 1 Juni 1906 geopend.
gP
Vulgat
g ata Samson,^ de nationale
a
Simsonf in de Vul
held der Israëlieten) een der z.g.ag Richteren
Israël, leefde als z. g.
van Israël
g Nazireeër (z. a.) en
hield duchtig
erfvijande van
g huis onder de erfvijanden
zij
^ totdat hij,
J
J volk,^ de Philistijnen,
J^ van zijn
zij hoofdhaar beroofd,
•
tegelijk
g J als van zijn
zij minnares Delila in hun
een list van zijn
viel. ZijJ staken hem de oo
g en uit en
ooge
•
hem gevangen,
b
^ ) waarvoor hij
J ten koste
van zijn eigen
g leven wraak nam door de steunP te Dag
P ilaren van den tempel
^ om te rukken
(Richteren 13-16).
berggroep
roe op
o het Sinaïsehe Schiereil.
Sinai, ber
K.M2.,
2 . 25 000 inw.> tot Egypte
(59 000 K.M
bYP behoorend tusschen de Golf van Suez en die van
den
Dsjebel Moesa 2244 M. hoog,
Akaba),
J
S)
beroemd door de wetgeving
g ^ van Mozes(op
P den
bergg _H oreb ^; welke berg
nogg niet
g dat is,) staat no
vast); aan den 0. voet het S.-klooster, door
keizer Justinianus g esticht.
Sinaloa. Zie Cinaloa.
gem. in de Belg. prov.
0.-Vlaanderen,
Sinay,
Y^ g
P
ten Z.W. van St.-Nicolaas •) 5243 inw.
eb.g
20 Sept.
Sinclair,
p ^ Am. schrijver,
P
^Upton,
1878 te Baltimore, socialist ) schreef Lendentieuze romans) ; het meest bekend:))The Jungle"
na
hij
)) De Wildernis"),)
J Am. sociale industrieele toestanden bestrijdt.
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presidentsch.
Sind (h),
^ div. van het Eng.-Ind.
g
P
Bomba instroomgeb.
het stroomeb. van den benedenloop
P
van den Indus 123 768 K.M 2. 3 513 000 inw.;
hoofdst. Karats'i • tot 1843 onaf h. staat.
Sindor0
i vulkaan in de resid. Ked ge o p
Java, 3145 M. hoog.
Sin a Oer(Eng. Singapore, Leeuwenstad")
eil. aan de Z.-punt
van het schiereil. Malaka,
P
niet ver van S traat S a behoorend tat de Straits
Settlements, 555 K.M 2. 312 000 inw. (194 000
Chin.). — De hoofdst. S. 260 000 inw. versterkte haven, staPelP1. voor de P
producten
rod.
van
Malaka Sumatra en Borneo, in 1819 door
z.a. gesticht.
Sir Stamford Raffles
^f
a
hoofd 1. van de Ned.-O.-Iud.
Sin9 arad
1 ^ a hoofdpl
Bali en Lombok, opP Bali, 8727 inw. >
w.o. 44 Europeanen
en 914 Chineezen.
P
geb.
Sin9 er, Paul, D. soc.-dem. politicus,
^a
Po
16 Jan. 1844 te Berlin
J^ stichtte in 1869 met
zijn broeder aid.
een fabriek van damesmantels,
ri
Bebel
kwam in 1884 in den Rijksdag,
J ^^
een der invloedrijkste
leiders der P
partij
; est.
J gest
J
Jan. 1911 te Berlijn.
begrafenis
werd
J Zijn
Zijn
^
door meer dan 100 000rsonen
Pe^ gevolgd.
^
Singhaleezen> Ind.-Dravidisch ras,> nakomelinin het
A bewoners van Ceylon,
Y
gén der oorspr.
Z. van Ceylon,
Y ^meest Boeddhisten, ,2 715 000
zielen.
fijn = mi' Jzelven"),
Sinn Fein,
^ (sPpr. Jsjin fijn
naam van een Iersche revolutionnairearli
P
J,
welker leden zichedurende
den Oorlog
Oorlog , in
g
tegenstelling
g
g tot de z.g. nationalisten, fel kantten tegen
de werving
^ voor het Eng.
g leger.
b
Ierland is van den in Engeland
i ^^
evoerden ,
g
dienstplicht
uitgezonderd).
25 Apr.
P 1916 verg
P
wekten zij
in Dublin en omgeving;
^
g;
P
J een opstand
bezetten het centrum der stad, wierpen barri1 Mei hadden de Eng.
caden op,
P
^ troepen
P^
den opstand
gedempt.
g
P
P
Sinope,
p, T. Sinob stad in het T.-Aziat.
wilajet Kastamoeni, aan de Zwarte Zee, op de
meest N.unt
P van Kl.-Azië, 8000 inw. >haven.
In de Oudheid een kolonie der Milesiërs, 183
v. Chr. residentie van de koningen van Pontus,
in 45 v. Chr. Rom.; 30 Nov. 1853 vernietigden
de Russen er de T. vloot. S. is deeboorte
g
P1.
en van Alithradates den Groote.
van Diogenes
9
met
Sint. Zie voorplaatsnamen,
g
^ beginnend
P
Sint, ook op
, Sankt, San,
, Sante Sao (een
P Saint,
enkele maal ook op
P het laatste woord).
gem. in de Belg. prov.
W.Sint-Amandsberg,
P
9^ ^
Vlaanderen N.O. voorstad van Gent ; 16 532
inw.
Sint-Bernard. Zie Bernard, St.
Sint-Gallen, D. Sankt Gallen, Fr. Saint-Gall),
kanton in het 0. van Zwitserland, 2019 K.M2.,
250 000 D. sprekende,
voor 3/5 Kath. inw.; in
P
het Z. en mild. hoog
bergland;
in N. vruchtI?
^
baar heuvelland industrie en mijnbouw;
^ wetg.
J
g
macht de Groote Raad,^ uitv. macht de re geeg
ri sraad (7 leden); 15 distr. — S.-G. trad in
1452 tot het Eedgenootschap
^
P toe. — De

hoofdst. S.-G., 39 000 inw.; bisschopszetel; beroemde, in de 7e eeuw Viest. Benedictijnerabdij
J (van de 8e tot de 18e eeuw beroemde
school),^
1805 opgeheven.
Pg
Sint-Gotthard,
Sint-Gotthard berggroep
^ P in de Lepontische
P
AlPen, opP de grenzen der Zwits. kantons Wallis,
Uri Grauwbunderland en Tessino, gemidd.
2000-2600 M. hoog,
ver den S.-G.-pas
g^
p
ideeld in 2 deelen. Dezeas isog,
2114 M. hoog,
verbindt het dal van de Reuss met dat van
de Tessin (van Fluëlen naar Bellinzona 122
K.M. lang,
hbsP itium;^ sinds 1882 loopt
^^
P
over den S.-G. de Gotthardbaan (z.a.).
Sint-Laurensrivier, riv. in N.-Amerika, afvoer
van het Ontariomeer, voert de watermassa der
Canadeesche meren naar den Atl. Oceaan, 1140
K.M. als men de St. Louisriv. als de bronrivier beschouwt : 1870 K.M. met de krommingen
en 3360 K.M. lang; stroomgebied 1 367 000
K.M2 . mondt uit in den St. Laurensboezem;
219 300 K.M 2. 128 M.emiddelde
diepte,
g
P^ het
grootste estuarium der aarde (820 K.M. lang,
370 K.M. breed),dat door 3 straten met den
Atl. Oceaan in verbinding
g staat; tot Montreal
bevaarbaar.
, hoofd
Sint -Nicolaas
P 1. van liet Land van
Waes in de Belg.
prov. 0.-Vlaanderen, aan de
gP
sspoorlijn
oorlijn Antwerpen—Gent; 34 881 inw.
Sint-Truiden,(Fr. Saint Trond
), stad in de
Belg.
Limburg,
van Poerwe g prov.
P
®^ kruispunt
P
gen,
en ten Z.W. van Hasselt; 15 617 inw.
Sintsjiang
9 of Sinkian 9, P rov. in het W. van
China, omvat Chin. 0.-Toerkestan en een deel van
Dsoen arre, 1 426 000 K.M 2. 1 769 000 inw.
hoofdst. Oeroemts'i.
J
Stoet of .lssioet, het Ly co
9polis der Ouden,,
hoofdst. van, de Opper-Egypt.
prov.
rov. S.
S.,
waartoe ook de oasen Char
Chargeeh en Dachel
; 128 700 K.M2., waarvan 3525 K.M2.
voor kultuureschikt
903 000 inw.),aan den
g
Nijl, 39 000 inw.
Sion. Zie Zion.
Sionieten. Zie Zionisten.
de machtigste
machtigste
Sioux of Nadowessiërs,
Indianenstam in N.-Amerika die zichzelf
Dakota's noemde, ten W. van den bovenloop
van den Missisi
i on.
PP
, ag43 400 zielen. — Sioux
City
Y, tad in den staat Iowa in het N. der
Ver. Staten,
^ aan de samenvloeiing
g van de
Sioux River en den Missouri, 48 000 inw. ; slachteri'en.
en industrie.
J
Sirach, eigenlijk
, Jerug
J Jezus, z oon van S.
zalemsch Jood,g
geb. omstr. 200 v. Chr. bracht
verzamelingspreuken
P
een verzameling
bieen
in de VulJ
reuken" van
agata Ecclesiasticus"
»
> aan de S
»P
Salomo verwant door vorm en inhoud, die in
de omstr. 130 v. Chr. door S.'s kleinzoon verGr. vertaling
vaar digde
Apocriefe
iefe Boe^
P
^ in de A
ken van het 0. T. zijn opgenomen
• door de
Pg
R.-Kath. worden ze echter als canoniek erkend.
Sir-Darja.
1 Zie Syr-Dar'a.
^
Sirenen(Gr. Seirenes in den oud-Gr.odsg
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geesten der dooden, volgens
dienst oorspr.
Pde ^
de Odyssee
twee jonkvrouwen
die vanaf het
J
Y
strand van haar eiland in het verre W. de
voorbi
g ^ aan
J varenden door betooverendgezang
lokten om ze dan te dooden,• worden voorge-

1200. Sirenen.
steld als vogels met vrouwenhoofden, ook als
en klauwen. Toen Ody svrouwen met vogels
^
ag,
seus op zijn
J tochten in de verte de S. zag,
stopte
hij
hij de ooren zijner
zijne makkers met was
P
en liet zichzelf aan den mast vastbinden
om aan haar verleidelijk
g
g te weerstaan.
J gezang
Siri. Zie Areca.
Sirius of Hondsster, de helderste vaste ster
in het sterrenbeeld van den Groeten Hond,
met een wachter, die in 4913 jaar
om haar
J
heen loot.
P
Sirmium,^ in de Oudheid een belangrijkestad
in Pannonië in 180 n. Chr. aan de Gothen
afgestaan,
aan de Save ; ruïnen bijJ Mitrovicza.
g
Sirocco, zwoele Z. wind in Italië meestal
vochtig;
g > in Ben.-Italië, Sicilië en op
P Malta
echter ook vaak een droge,
woestijnwind
g ^ heete woestijnwind.
gemaal van MeSisyphus,
^ z oon van A colus
, g
Yp
roe,
h ra het latere Corinthe,> en
p stichtte EPY
was berucht om zijn
J sluwheid en woestheid. Tot
straf daarvoor moest hij
J in de Onderwereld
een rotsblok tegen^
een berg
oprollen,^ van,r4
P
welks top
P het steeds weer naar beneden rolde.

).
(S.-arbeid).
Limburg,
Sittard,
P
^ g em.. in de prov.
^^

inw., aan den s Poorweg Maastr icht—Roermond
beginpunt van de lijnS.-Hert enrath
• omvat
^
het stadje
J S. en eenige
g buurten.
van het
T. - Aziat. wilaet S.
Siwas,
wilajet
(in het midden van K1.-Azië 62100 K.M2.
1 057 000 inw.) • aan de Kisil Irmak 78 000 inw.
van 5 pausen (zie opPPausen)..
Sixtus, naam
P
-- S. V., 1585-90, geb.
g 13 Dec. 1521 te Grottamare Ancona Franciscaner monnik, in 1570
kardinaal, in 1585aus^
regeerde met vaste
P
hand, stichtterachti
gebouwen, w. o. de
P
ge ^
Vaticaansche Bibl, richtte in 1588 het bestuur
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der Kerk nieuw in, door het instellen van
15 congregaties.
Sixti'nsche
Kapel,
kapel
in het.
J
p^ pauselijke
P
J
P
Vaticaan te Rome, in de 15e eeuw onder
Sixtus 1 Y gebouwd met beroemde fresco's van
111 ichelx-An9 elo.
schilderij van
Sixtijnsche
Madonna,^ beroemde schilderij
1
Raf
, aldus genoemd naar den H. Sixtus
.f aël
(II), die er opPvoorkomt;1 sinds omstr. 1750
in de Dresdensche Galerij.
Zie Schdh.
Sjah.
1
Zie Saharanpoer
Saharan oer.
Sjahjahanpoer.
11
p
d e belangrijkste handelsstad van
Sjanghai,
hai
^
gJ
China in derov.
^ ^op
Pden 1. oever
P Kiangsoe,
van de Hwangpoe,
^ 22 K.M. van de uitmonding
n8'
in den Jang tsekian
Chin. inw.> 18 000
g> 651
buitenlanders; haven met kade, droogdokken,
werven; voorn. uitvoerartikelen: zijde, thee,
,
katoen; nabij
J S. 2 wetenschappelijke
PP J observatoria. S. werd in 1842 door de Engelschen veroverd en is sindsdien voor de Europeanen
P
opengesteld.
in het N. van China, 207 300
Sjansi,^ prov.
P
K.M 2 . 9 423 000 inw. ; bergachtig; hoofdstad
Taiyuen
(spoorweg
Y
P
g naar Peking).
g
N.O.
Sjantoeng,
N 0, va China, aan
9 ^ P r o v.inhetvan
1
de Gele Zee en de Golf van Pets'ili
149 600
J^
K.M2.> 25 814 000 inw. • grootendeels
berachbergachg
door het Keizerkanaal doorsneden hoofdst.
Tsinan • voor den buitenl. handel is de haven
Tsjifoe
opengesteld; Kiauts'eoe
is D. pacht
gee
J
J
P
g
bied; Weihaiwei Eng.
gouvern. in Russ.-Polen 14 335 K.M 2.
Sjedlez,
S
j
g
981000 inw. De hoofdst. S. Poolsch Siedlee
ten 0. van Warschau, 26 000 inwoners.
Sjeich
oel-Islam^ in Turkije het geestelijk
g
1
J'k o P bevoeggd door
P erhoofd der Moslims;
^hij
J is o. m. bevoe
de afzetting
afzetting des sultans te eischen,,
gelijkg
het laatst is geschied bijJde onttroningg
van Abd oel-Hamid.
Zie Simonoseki.
Simonoseki.
j
,hoofdst. van de P
prov. Farsistan, in het
Sjiras,
1
^
Z.W. van Perzië, 32 000 inw. ; vroeger een bloeiende residentie, door aardbevingen in 1824 en
1853 verwoest; belangrijke industrie
(katoen,
,
zijde, wol, goud- en zilverwaren, rozenolie),in
de 13e en 14e eeuw middelP unt der Perz. wetenschaP en kunst.
Skagen,
9 ^ stad in het Deensche ambt H'ërrin
J
gx
op
het Skagensriff
(N.-punt
van Jutland),
P
9
P
,.
24 000 inw.
zeearm tusschen Jutland en het
Skagerrak,
g
Z.O. van Noorwegen, 200-250 K.M. lang, 110
—150 K.M. breed, 100-200 M. aan de Noorw.
kust 500 M. diep,
stormengevaarlijk,
P^
verbindt de Noordzee met het Kattegat.
g
Skandinavië,
! s chiereil. in N.-Europa,
P^ 1870
K.M. lang,370-750 K.M. breed, on gev. 771 000
.M2.> 7 953 000 inw. omvat de koninkrijken
Zweden en Noorwegen.
In het W. gedeelte
het
g
g
Skandinavisch Geb. 1800 K.M. lang,300 K.M.
breed, dat zich van den Varangerfjord
in het
g J
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N.O. tot Kaap
P Lindesnas en het Z.W. uitstrekt
en 500 000 K.M 2. bestaat, van N. naar Z. in
hoogte
en breedte toenemend,^ hoogste
hoogste
punt de
g
P
Galdhói
2560 M. Hetrijk
eb. rijk aan gletP ggeb.,
o
schers en sneeuwvelden
! daalt zacht naar het
0. af,^ steil naar zee,^ en vormt vele diep
P in
n indringende
het land
l ae e fjorden;
o
J
!op
P het geb.
g e o nt springen vele riv,!,
meest naar het 0. stroomend,
weinig
g bevaarbaar; vele meren : Wener-,> Wetter- Helmar- en Malarmeer. Het klimaat in
het W. zacht en vochtig
hoeg met de grootste
g
veelheid neerslag
in het 0. vasteg in Europa,
P
landklimaat met warme zomers en koude winters.
Skelet, het de weeke deelen ondersteunend en
vaak ook beschermend beendergestel
van het
g
dierliJ k lichaam is ofwel een uitwendig
g (huid-S.),
en on
geleed
ongelee
ofwel een inwendig,
q ^ het kan geleed
g

Menscheli Jk geraamte.
g
a. voorhoofdsbeen,
! c. slagP ! b. achterhoofdsbeen,
been d. jukbeen, e. onderkaak, f. sleutelbeen.
g. ribben, h. borstbeen, k. halswervels 1. wervelkolom,
! n. bovenarmbeen,
! o.
! m. heiligbeen,
g
darmbeen, r. dijbeen,
p.
ellepijp,qq.
spaakbeen,
^ p
PJP^
^
J
P
s. scheenbeen, t. kuitbeen.
wel
zijn.
Het S. der gewervelde
dieren, ook wel
g
J
oorspr.
d!
P kraakbeenachtig
g
9 eraamte agenaamd,
en wordt later beenig.
g Het menseheli'k
^ S. (zie

fig.
fig. 1201) bestaat,! met inbegrip
gP van tanden,
en schaambeenderen
bgehoorbeentjes
^
! uit 245 afz.
deelen.
Skelton and Brotton,
^ stad in het N.-Eng.
g
raafsch. York (North Riding>
; 15 000 inw.
>
g
ijzergroeven.
Skoetari. 1) S.(Slay. Skadar, T. Skodra),
hoofdst. van het vroegere
T.-Alban. wllaet
j S. y
b
10 800 K.M2.! 294 000 inw.
! aan het Meer
000
inw. wolweverij,
van S.(373 K.M2),
!
J!
scheepsbouw,
! wapenfabricage. In den BalkanP
oorlagwerd S. 23 Apr.
P 1913 door de Montenerveroverd,
! doch 14 Mei d.a.v. aan een
g rijnen
J
internationale
bezettingsmacht
overgegeven,
welke het voor
Albanië in bezit nam. — S.
T. Iskoedar),
stad op
P den Aziat. over v. d.
Bosporus,
! voorP
stad van KonstantinoP,
el
60 000 inw.
SkY-scrapers
(Eng.
»
g wolkenkrabbers" !
de
meer dan 100 M.
hooge
a ! van 20—
60 verdiepingen
voorziene, torenachtige huizen in
N.-Amerika en
Engeland.
g
Slaak, zeearm
tusschen N.-Brabant en St.-Phili P
sland^
• 12 P
Sept.
1631 bracht de
Sky-scraper
Zeeuwsche vloot
onder Marinus
de Hollare er een verPletterende nederlaag
toe
;aan een Sp.
P en Duinkerksche armade onder den
tong en den Duinkerker
Spanjaard
adm. Boy.
^
P J Ay
De Sp.
P landingstroepen aan boord stonden onder
bevel vangraaf Jan van Nassau kleinzoon van
Philips Willem.
of nona,^ onder de Neja's
in SeneSlaapziekte
J
p
egan voor kog ambië! aan den Kongo en in Oeganda
mende
!o
op
! meestal op
P den dood uitloopende,
P
den slaap
toestand, duurt meestal 3
P gelijkende
g J
a 4 maanden,
! doch ook wel 2 à 3 jaar.
J
Slagaderen heeten die bloedvaten, welke het
bloed van het hart afvoeren.
Slakken. Zie Gastrop oden.
Kaap
Slamsche Menschen heeten in derov.P
de Goede Hoop
van de
g
P de afstammelingen
Maleiers die ten tijde
J der 0.-Ind. Compagnie
bannelinen
als bannelinge
g daarheen gezonden waren.
der
Krul(Ophidia,
Serpentes)
Ser enters
, de
Slangen
p
g orde

SLANGEN—BLEES WIJK-HOLSTPIrT.
pende
d Da'eren(zie de pl.
p
A ald. ,verdeeld in 3
bril-S.,
Venenosa:
familiën: 1) de Git-S,
,
de Niet-giftige
zee S. addersenratel-S.),2
e
S. boa-constrictor
, PYpython enz.) en 3) de
vatAngiostomata,
An
9
^ wier bek niet voor verwijding
baar is. Tot de laatste fam. behooren twee in
Indië levendeeslachten.
In ons land komt de
g
Ringslang
slap voor. Van de ong.
niet-giftige Rin
g 1000
bestaande soorten komen de fraaisteteekende
g
en meest vergiftige voor in de tropische gewesten.
in Duits3hSlaven(Slay. Slovene, Slav'ane
9
land vroeger Wenden of Winden), Ind.-Germ.
volksstam, het naast staand aan den Litauschen, in Europa
P en Siberië, bewoonde in den
beginne
het land tusschen de N. Karpaten
Kar aten den
be
g
Njemen,de Golf van Riga
g en de Okamon %ling,
verspreidde
zich van het 5e tot de 7e eeuw ook
A
over het Balkanschiereil. hetrootste
gedeelte
^
g
en tot aan de Saaie
van Oostenrijk-Hongarije
en de Elbe, verloor dan weer het Elbe- en
grootste
geOdergebied,
^
g
^ Opper-Oostenrijk,het rootste
deelte van Sarinthië en Stiermarken, Midd.De zich voortzetHongarije
Hongarije en Zevenbergen.
g
begon met
tende uitbreiding
g naar het N. en 0. bego
stichting
van het Russ. rijk(864). Tegenw.
gg
heeft men navol bgende Sl. volken : Russen
Bulgaren
aren,
(Groot-, Klein- en Wit-Russen),^
Sl owenen Czechen, Wenden en
zijn
de Polaben. Hun gePolen, uitgestorven
J
b
g
heele aantal wordteschat
op 154 millioen,?
P
daarvan behooren tot de Gr. Kerk ruim 125
mill.bijna alleg
Bulgaren, Russen
en Serviërs),
^
r
tot de R.-Kath. 25 mill. (de Czechen, Polen,
Slowenen, Kroaten),tot de Prot. Kerk 2 mill.
edeelte der Wenden, een kleiner
gedeelte
het grootste
gedeelte der Czechen en andere S. tot den
g
Islam 900 000 (een deel der Serviërs en Buigaren). Een zelfst. ontwikkeling bleef alleen +n
Rusland behouden, waarbij
J in de 13e eeuw
J gekomen
Servië,^ Montenegro
en Bulgarije
gekomen.
^ J zijn
g
Groote, naam van de Athabasca
SI
z.a, in Canada van het Athabasca-meer tht
K. M 2 , waaruit
het G roote Slavenmeer (21
de riv. als Mackenzie naar de N. IJszee stroomt.
Het Kleine Slavenmeer watert af naar de riv.
Athabasca.
Slavenkust, landsch. in N.-W.-Afrika, aan de
de riv. Volta
en Niger
Golf van Benin,
Niger
(Togo, Dahome, Lagos); strandmeren; bevolking meest Ewe's.
door de Romeinen gevoerde
Slavenoorlog,
9^g
oorlo en tot het onderdrukken van slavenop1
^en Runus 135
standen x• de eerste op
P Sicilië tegen
tweede ook op
132),^
^T ryphon en
P Sicilië tegen
Athenion(102-99) en de derde in Ben.-Italië
Spartacus(73-71 v. Chr.).
tegen
g
Slavernij
1 vindt men te allen tijdeen bijJ alle
volken; het meest ontwikkeld bijJ de Romeinen;
werden bi'J
de slaven(meest krijgsgevangenen)
Jan
g
hen tot openbare
en huiselijkewerkzaamheden,
P
bij
J landbouw en industrie, vanaf 265 ook als
gebruikt;
gaf
gladiatoren
^ hun mishandeling
g ga
g
^

j ls aanleiding tot opstanden (zie Slavendikwi
dikwijls
P
g
Bi de , Oostersche volken,
oorlogen). Bij
J de
J inz. bij
Turkenf draagt
b de S. een zeer zacht karakter.
In de Barbari'sche
staten heerschte naast de
J
Negerslavernij
g
J (tot op heden in de Mohammed.
rijken
n aan Centr.-Afrika alom verbreid) vanaf
rijke
Middeleeuwen tot de 19e eeuw de meest
harde slavernij
J van blanke Christenen. — In
het Christ. Europa
P vanaf de
P hield de S. op
13de eeuw; slechts in Spanje
g vond
A J en Portugal
men no g Moorsche slaven tot in de 16e eeuw.
De slavenhandel echter kwam weer op
P bij
J de
Portug. verontdekking
g van Amerika en de Port
overingen op
P de W.-kust van Afrika, doordat
Neerslaven
zond naar de overzeesche
men Negerslave
g
g dezer S. werd
i'. kolonies. De afschaffing
het eerst verdedigd
a in 1727 door de Kwakers;
in het En ag. Parlement werd er warm voor
gestreden
gestreden door Wilberforce e.a.;
^ maar eerst
in 1807 werd het verbod van S. voor de Eng.
g
Op aandringen van
kolonies uitgevaardigd. 0
P Mogendhede
volgden
Mo gendheden van
Engeland
volgden de Europ.
Engeland
met dergelijkeverbodswetten, maar
Portu^eezen, SPan'aarden
en Franschen zetten
J
den Negerhandel
in het geheim
voort (tot
g
g
de Eng.
regeering
1830. In 1833roclameerde
g
P
^
g
Frankrij
de algeheele
bevrijding
g
J na der slaven. In Frankrijk
geschiedde dit in 1848. In 1839 kwam paus
P
de
encycliek tegen
Gregorius
XVI in een encycliek
g
9'
Leo XIII eveneens).
slavernï
P
J op
P (in 1888 paus
In de Ver. Staten van Amerika leidde de slavenkwestie tot den Burgeroorlog
g
^ (1861-65)
tusschen de N. Staten, die ze bestreden, en de Z.
Staten, welke de S. begunstigden(Slavenstaten),
na welks afloop
P de bevrijding
J g der slaven, die
nu in derondwet
werd opgenomen,
werd
P^
g
geproclameerd.
In 1868 werd de S. opP Cuba,
g eP
in 1871 en definitief in 1888 in Brazilië, in de
Deensche en Sp.
geP kolonies in W.-Indië o Ab
bestaatnog
no
heven. Tegenw.
g
a S. in het grootste
á
edeelte van Afrika en Azië. Door de Kongogedeelte
^o
akte hebben de Mog endheden in het Kongoonderdrukkin
g van den slavenbekken zich tot onderdrukking
handel verbonden. Verder kwam in 1889 te
bijeen,
welks
Brussel een Anti-slavernij-congres
9
J
1
g traden.
werking
bepalingen 2 AP r. 1892 in werkin
In ons land werden in 1818 en 24 bepalingen
emaakt teen den slavenhandel;; in 1849 werd
gtegen
bij
dat met 1 Jan. 1860 de S.
P
J de wet bepaald
in Ned. 0.-Indië zou worden afgeschaft (in
W.-Indië in 1863). Zie ook op
P Beecher Stowe,

Lavi9Brie en Pandelingschap.
Slavonië. Zie op
P Kroatië-Slavonië.

Steen,gem. in Z.O. van Drente,
S!
, ten 0. van
Emmen; 4604 inw.
rov S. prov.
Sleeswijk,
l ^ h oofdst. 4 van de Pruis. P
Holstein aan de Schlei, 20 000 inw. ; lederindustrie; haven.
rov. gevormd uit
Sleeswijk-Holstein,
P ruis.prov.
1
tot 1864 tot Denemarken behoord hebbende
hercog d. Sleeswi'k
J en Holstein, en (sinds 1876)
, uit Lauenburg; ook Helgoland behoort er toe;
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19 019 K.M2., 621 000 inw. meest Prot. ; onder
hen 132 000 Denen >• landbouw, Ppaarden-, runderen bijenteelt,
pss
J
^ visscherijJ' (oesterbanken);^ schee P
bouw. S.-H. vormt 1 reg.-distr.:
Sleeswijk;
)r
^
geschiedenis
hoofdst. Sleeswijk.
-- Voor de geschiedenis
geJ
deelteli'k zie op
g van
P D uitsch-Deensche Oorlog
1848-50, D.-D. Oorlog van 1864 en Duitsche
Oorlog
9 van 1866.
Zie op
Sleipnir.
p
P Odin.
Slenaken,
b^ ten
a ggem. in het Z. van Limburg,
0. van Eijsden,
545 inw.
^ aan de Belg.
J
g grens;
^
prov.
rov 0.-Vlaangem. in de Belg.
SleYdin
gP
9^ eg
deren ten N. van Gent, 5623 inw.
an d aan de MerSliedrecht g em. in Z.-Holland,
inw. • station van de lijn
wede > 11
Dordrecht—Gorinchem.
geb.
Slingelandt,
9
^ Simon van, Ned. staatsman,^g
14 Jan. 1664 te Dordrecht, werd in 1690 secretaris van den Raad van State, in 1725 schatmeester der Unie, in 1727 raadpensionaris
van
Pe
Holland,g
est. 1 Dec. 1736.
Groningen, ten
gem. in de prov.
Slochteren,
^ gem.
P
N. van Sa PP
emeer • 13 202 inw.> omvat de dorpen S. Schildwolde, Kolham, Harkstede, Siddeburen en Hellem.
Stoet van de Beele s Mr. Ludol f Anne Jan
Wilt, baron, was van 19 Oct. 1861 tot 25 Oct.
1866ouv.g
^gen. van Ned. 0.-Indië.
Sloten,gem. in het Z. van Friesland, ten N.W.
van de Lemmer, bijJ het Slotermeer • 751 inw.
gem. in N.-Holland ten Z.W. van
Sloten
,g
Amsterdam; 13 947 inw.
Slowaken, de Slay . bewoners van N.-W.
Hongarije,tot aan Moravië,
ong.
b 2 mill., waar .
van een klein derde Prot., de rest Katholieken.
Slowenen, in de gesáhiedenis Winden Wenden
Slaven,
genaamd,
> meest de Z.O. volksstam der Slaven
g
in Z.-Karinthië en Stiermarken, Krain Górz en
N.-Istrië ; 1 1 2', mill. Katholieken, weinig Prot.
groep
Sluipkatten Viverridae ,g
P der Katten,
waartoe o.m. behooren de Iehneumen(za.), de
Civetkat z.a. en de Koffiekat op
P Java en
Sumatra.
Sluis, gem.
in het Z.W. van Zeeuwsch-Vlaang
deren aan de stoomtram S.—Breskens, 2965
inw. -- S .laggin de Middeleeuwen aan het
Zwin, de hoofdriv. van N.W.-Vlaanderen en
was een zeer bloeiende handelsPlaats • door het
dichtslibben van het Zwin gin ghet sterk
achteruit, mede door den 80-Jarigen g;
Oorlog;
22 Juni 1340 overwon bi'
J S. Eduard Ill van
Engeland
de Franschen in een zeeslag.
g
g
Smaad en Smaadschrift. Zie Beleedi9in9.
Smallingerland,
g
^ Pprov. in het 0. van de prov.
P
Friesland 13 708 inw. omvat de dorpen
Friesland,
P
Drachten, Boornbergum,
ea
g ^ Kortehemmen, NYg,
Hoofd.
Hoofdpl
1. Drachten.
Oudega
P
g en Opeinde.
y
9 d. Zie Beryl.
Smeroe,
^ vulkaan in de resid. Passeroean oop
0.-Java,a 3870 M. hoog;
b^ werpt
Pgeregeld
g g arch uit.
StafSmethwick,
g graafsch.
g
^ stad in het Eng.
ford voorst. van Birmingham
a 71000 inw.
g

Smet de Ade
Y>er Paul,g raaf de, Belg.
staatsman
,ggeb. 13 Mei 1843 te Gent vanaf
1886 clericaal af gevaardigde
v } werd in 1894
min. van financiën, van 1896 tot Jan. 1899
min.-president,
g. 1899—Apr.
Aug.
1907 0PP
^ van Au
P
nieuw en tevens min. van financiën en van
werken;
openbare
werken; werd in 1900 in den g raven P
verheven; • gest. 10 Set.
stand verheven
P 1913 te Brussel.
Schmichow, stad in Bohemen, aan de Moldau,
door een brug verbonden met Praag, 52 000
inw.; botanische tuin.
gem. in de prov.
Drenthe,
5435n
inw.
Smilde,
^ g
P
^
aan de stoomtram Assen—Oosterwolde en
Oosterwolde—Meppel.
PP
Smith,^ Adam,^ Eng.
geb.
g staathuishoudkundige,
gig
5 Juni 1723 te KirkaldyY in Schotland, van
g ow,7
1761-64 hoogl.
te Glas
nest. 17
Juli 17
90
b
b
b
9
grondlegger
rondleer der nieuwere staathuishoudkunde;
stelde arbeid en vrij
vrij ruilverkeer op
P den voor g rond als bronnen van den nat. rijkdom.
J
Smits. De Oude Heer. Zie Lindo, M. P.
Smolensk
f bgouvern. in Midd.-Rusland aan
den bovenloop
e r boschri'k
P van den DnJP^
J 56 043
K.M2., 1950 000 inw. deels Wit-Russen. — De
e r 59 000 inw. ;> hier
hoofdst. S.,
S. aan de Dn JP>
versloeg
I
Aug.
^
gNapoleon
^ 1812 de Russen;
op
verzamelden de Franschen
P den terugtocht
g
zich hier weer van 9-13 Nov.
SmY rna T. Ismir, stad in het T.-K1.-Aziat.
wilajet
Aïdin, aan de Golf van S. van de
J
Aeg eïsche Zee,
> 250 000 inw.
> voor de helft
Grieken; voorn. handelsstad van Kl.-Azië; uitvoer vanerst
rozijnen,
vijgen,
vi en
katoen, olijfolie,
^
g
opium,
sponsen,
(S.-tapijten,
P
^ tapijten
P
PJ
pl ^ uit lamswol en mohair vervaardigd)
g en tabak.
gem. in de prov.
Friesland 13 291
Sneek
P
,g
inw. ; aan de lijn Stavoren--Leeuwarden • stoomtramlijnen
naar Leeuwarden en Heerenveen. In
J
hethet,
niet tot de gem.
de nabijheid
g em S. behoorende Sneeker meer.
Sneeuw, neerslag
g
uit den dampkring,
bij
P
J een bepaalden
graad van koude in
de bovenste luchtla^ onder
g
g m gevormd,
dezelfde omstandigg
heden als de reen
g
bestaat uit fijne
s
1203. Sneeuw.
J
Ji'kristallenfig1203),
die zich onder het vallen tot S.-vlokken vereenigen.
ars
op
Cnea
Sneeuw-geb.,
g
P Nw.-Guinea,
g ^ geb.
Wilhelmina-top
tenz-toP
ong.
M., in den Wilhelmina-to
g 5500 M.
ong.
g 4800 M. hoog.
g
Sneeuw9 rens, de lijn
J^ die de onderste randen
van de eeuwigdurende
sneeuw op
g
P de bergen
g
vereenigt.
De hoogste S. is in de Z.-Am. Corg
ong.
180 Z. B.) ,nl. op P
dillera's
g 6000 M.
Sneeuwko
p, b erg in het Z.W. van de Z.
Afr,rov.
kaapPde Goede Hoop,
P^ ten 0. van
P
de St.-Helenabaai.

SNELLEN—SOCIALISME.
Snellen Herman, Ned. oogarts, geb. 19 Febr.
1834 te Zeist, werd in 1862 eerste geneesheer
en docent aan het Ned. Gasthuis voor ooglijders
gJ
te Utrecht) waarvan hi'J van 1884-1903 dir.
was; van 1877-89 tevens hoog^
1.; gest. 18 Jan.
1908 te Utrecht ; schreef vele werken over
oogheelkunde.
en, Ned. wisSnellius,
^^
, 1Villebr^ordres van Roy
kundige gen. in 1591 te Leiden, werd in 1613
hoo 1. te Leiden ; ahL gest. 30 Oct. 1626 ; door
zijn
J ontdekking
^ van de wet der straalbrekingg
legde hij den grondslag voor de wetensch. bewerkinger
optica.
^
P
Snelrewaard gem. in het Z. van Utrecht,
ten W. van Montfoort; 546 inw.
Snieders,
g
) Jaen Renier, Vl. romanschr., geb.
22 Nov. 1812 te Bladel, geneesheer)
te Turnhout,
aid. gest.
9 Apr.
P 1888 ;1 behandelde inz. het
^
geb.
dorpsleven.
— Zijn
S.
9
)g
J broeder August
P
9 Mei 1824, gest. 4 Nov. 1904 te Antwerpen,
eveneens romanschrijver.
J
Snoeken, Esocidae , familie van zoetwatervisschen van de orde der Beenvisschen langgerekt lichaam met kleine schubben bedekt,
tussehenkaak, onderkaak,gehemelte
en keelbeeng
deren en zelfs de tong
g met tanden bezet, de

1204. Snoek.
bovenkaak tandeloos. De
e wvone S. Esor
Lucius) van boven donkergroen ; de buik wit ; de
zijden
gemarmerd,
gevlekt en gestreept;
^ ^geel gevlekt
J
g
b
Pbuiten
gewoon
buitengewoon
gulzige roofvisch ^ • smakelijk
gulzige
smakelijk. Het
de ergste zoetwater-roofvisch.
Snouck Hurg ronJ e ) Christiaan, Ned. oriëntalist, geb. 8 Febr. 1857 te Oosterhout, vertoefde in 1884-85 te Mekka; werd in 1891
adviseur voor Oostersche talen en Mohammed.
recht van de Ind. reeerin
ag
bs)in 1898 adviseur
voor inl. en Arab. zaken, in 1906 hoogleeraar
g
te Leiden, in 1907 adviseur der Ned. regeering
g
8
in Ind. en Arab. aangelegenheden.
Voorn.
g ^
werken:
Mekka"
1888--89 2 din.),„De
Atjehers” (1893-94, 2 din. en Het Ga'oJ
zij bewoners" (1903).
land en zijn
hoogste berg
Snowdon, de hoogste
g in het bergland
^
van Wales.
Sobiëski,> Johan- III koning
g van Polen (1674
—96), geb. 2 Juni 1624 te Olesco, werd in
1674 na de overwinning
overwinnin g bij ChotinJop
Pde
ur
Tken tot koning gekozen, ontzette 12 Sept. 1683
het door de Turken belegerde Weenen, gest.
17 Juni 1696 te \Villanow.
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politieke partij,
Sociaal-democratie,
^ P
P
J) welke de
hervorming
samenleving volgens
de begins der samenleving
g
^
selen van het socialisme (z.a.) nastreeft) staat
hoofdzakelijk onder den invloed der leeringen
l;
van Karl Marx. De Duitsche S.-D. werd het
eersteor
in 1863 door Lassalle in
g aniseerd
g
den
All emeinen deutschen Arbeiterverein."
Daarnaast stond de Marxistischearti'
P
J) die in
1864 de
Internationale Arbeiterassoziation"
stichtte, waaruit de D. S.-Dem.
Arbeiterpartei"
))
P
ontstond onder aanvoering
Lebg van Bebel en Liebmet hetro
P ram
g van Eisenach (1869).
Door hetro
vereenigde
gden zich
P ram
^ van Gotha vereeni
1875 de beidearti'en.
De Socialistenwet
P J
(van 21 Oct. 1878,
) in 1890 ingetrokken),een
tegen
de S.-D. gerichte
gerichte uitzonderingswet,
s
) beb
vorderde nog
der bewe
beweging.
ging . De
g
^ den groei
eischen der S.-D. zijn
J het laatst neergelegd in
het Erf urter Program
(van 1891). In ons land
9
dateert dero
propaganda
a anda voor de S. D. van 1869,
toen te Amsterdam de eerste afdeeling
g van de
Internationale werd opgericht
(door W ollrina^,
Pg
H. Gerhard e.a.). In 1878 werd de Soc.-Dem.
V ereenigin
program
^ gesticht,
) die het geheele
b
P^
g
van Gotha aanvaardde. Nog verschillende andere
vereenigingen
ereenig^
inen sloten zich aan tot den Soc.-Dem.
Bond in Nederland (1881),die in 1883 de beschikkingkreeg
^ over het door F. Domela
g
Nieuwenhuis opgerichte
blad )) Recht voor
Pg
Allen". Bij
J Kon. Besluit van 23 Mrt. 1884
werd den Bond rechts ersoonli'kheidgeweiJ
g
^jaar1886 kenmerkte zich door antig erd. Het aar
soc. relletjes
te Amsterdam,) Rotterdam,) Leiden
J
en Utrecht. In 1888 werd Nieuwenhuis door
het distr. 3choterland naar de Tweede Kamer
gezonden.
Langzamerhand kwam er scheiding
^g
in den Bond : een fractie onder Nieuwenhuis,
Colto
f en Cornelissen keerde zich af vanParlementaire actie
) een andere fractie onder
Loopuit, R. Polak, Van der Goes en De Levita
wilde juist de parlementaire
actie in de hand
P
werken. Van Kol en Troelstra begonnen in
de )) Soc.-Demokraat" (1894) daarvoor te werken. 26 Aug.
g 1894 werd te Zwolle door de
z.. 12
de tegenw.
S.D.A.P. o P z.g.
)) apostelen"
^
P
door 15 afgevaardigden
g
g
b den
ggericht,) welke tegenw.
in de Tweede Kamer vertegenwoordigd is en
die einde 1914 406 afd. met 25 609 leden
w.o. 3898 vrouwen) telde. Haar org aan is
Het Volk. In 1909 richtte een kleine fractie
een nieuwearti
P., ten
P J oP) de S. D. P.
einde tegenover
het revisionnistisch streven der
g
S.D.A.P. een zuiver Marxistische beweging
gg te
stellen. Veel succes heeft deze fractie tot
dusver nog
g niet gehad.
het streven
Socialisme heet in het algemeen
g
om in delaats
samenlevingg een
g
P der tegenw.
andere te stellen, waarin deroductie-middeP
len in stede vanrivaat-ei
b
P
^gendom) gemeenschappelijk
eigendom
zullen zijn
zijn. De beide
. PP J
g
enzij
zijn het collectivisme en het
^
Het collectivisme wil hetriP
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vaat-eigendom
alleen opheffen
ten opzichte
der
P
g
P
P roductie-middelen deze aan den staat of de
gemeenschap
g
P brengen,
g 1 welke dan de productie
P
zal regelen
en ieders aandeel in de ngezamena
lïJ ke opbrengst zal toemeten. Het communisme
wil ook hetrivaat-ei
endom
van de voortP
g
breng selen van den arbeid opheffen en de
samenleving
baseeren Aop het be aginsel: Van
g
ieder naar zijn
(d.w.z. naar zijn
zij
g
J vermogen
aan ieder
naar zijn behoeften.
J
Socianen
, de aanhang ers van de leer van
Laelius Socinus eigenlijk
geb. in 1525
b
J Sozzini, geb
Siena1gest.
in 1562 te Zürich) en van zijn
zijn
g
neef Faustus Socinus
1539 te Siena,
eb. in >
gest.
in 1604 nabij
nabij Krakau),1
alleen het
g
N. T. als bron van een verstandelijk
J uit te
leggen
openbaring
P
gg
g erkenden. In stede van de
drieëenigheid
leerdenzijzij de éénheid(unitas)
g
Gods (vandaar
In Polen vanaf
1579 verbreid eneduld
doch vanaf 1627 door
g
de Jezuïten in . het nauwebracht
en verg
dreven bleef het Socianisme ten slotte alleen
in Zevenbergen
bestaan (ong.
an
^ . 60 000 aanhg
S. sloten
g ers . De naar Nederland gevluchte
g
Arminianen (Remonstranten).
zich aan bijJ
wij s eer geb.
in 470 v. Chr.
, Gr. wi
Socrates
g
te Alopece
nabijJ
P
oorspr.
Athene 1
A
beeldhouwer1 onderwees laterracP
tische levenswijsheid in de door
hem kunstvoleg
vormde, vaak met
ironie vermengde
g
dialo
g en Socratische methode);
maakte in den PeloPonnesischen
Oorlog
g drie veldtochten mede1 werd
1205. Socrates.
op
zijn 61e jaar
P zijn
^
lid van den Raad
zijndemocratische
der Vijfhonderd,
J door zijn
goden in te
tegenstanders
beschuldigd
g nieuwe gode
^
en de jeu
d te bederven en in 399
J g
ledigen
v. Chr. veroordeeld deniftbeker
te ledigen.
g
zijn
Zijn
is inz. in de geschriften
van zij
J leerg
t leer
lin
g Plato te vinden.
Soderhamm zeehaven in het Zweedsche ln
de Botn. Golf ; • 11 000 inw.
Gefleborg,
g1
Sodermaniand landsch. in midd. Zweden,
k^p
in g5
8800 K.M2.1 voorn. deel het Ion S. of NY
rijk aan meren
6810 K.M2.1 180 000 inw.1; rijk
hoofdst. NYkë
P ing (ten Z. van Stockholm aan
de Oostzee).
Sodom en Gomdrrha twee steden in Paletegenw
genw. Doode Zee, werden
sting 1 ten Z. van de te
wegens
gens
volgens Genesis 19 door God verwoest we
harer inwoners.
g
op
Soeaheli's Bantoe-Negervolk
P Zanzibar en
a
aan de 0.-kust van Z.-Afrika1 van den Equator
q
Unitariërs).

tot kaap Delgado ontstaan door vermenging
van Arabieren en Negers.
g
Soeakin, havenst. aan de Roode Zee in
Nubië (wordt sinds 1899 als' buitenbezittin ag tot
Egypte
inw.,1 verkeer van
1
gYP gerekend),
^
Mekka-bedevaartgangers
naar Ds'idda
aan de
J
g ^
gebied ron doverzijde der Roode Zee. -- Het gebie
overzijde
S. behoort als p rov. S. of Roode ZeenYAt
pprov.(hoofdst. Port-Soedan) tot den Egypt.
Soedan.
n tische) ,
Soedan, Egyptische of .4nr
J lo-E
yy^
Eng.-Egypt. condominium,
1 ten Z. van Egypte,
GYP
ten Z. van 22 0 N. Br. 21 549 500 K.M2.,1 ong.
g
2,6
zetel
1 mill. inw.^ ; verdeeld in 13prov.;
P
van denouv.eneraal
Khartoem. Voor de
g
g
Geschiedenis zie op
P gyp
Soedan 11 Ne g erland" 1 het N. deel van
n Sahara,
Centr.-Afrika ten Z. van de woestij
s
in het W.
tot 5 0 N.Br. 1• verdeeld in Hoog-S.
W.,
g
de Z.-kust van Guinea tot Daf oer
1 en Laag-S.
9
het 0. 1
Egypt.
bg YP S. tot Abessinië omvattend
in het W. vruchtbaar en waterriJ1
k ten Z. van
het Tsjaadmeer
bergachtig,
in het 0. van
J
g
^^
Soedan zijn de steppen
overheerPP (grasvlakten)
g
heerschend
1 het klimaat is er heet en ongezond.
g
De bevolking
g bestaat ten deele uit inheemsche
Negers
(Soedan-negers,
, z .a. 1deels uit Toelbe
9
g
of Fellata;• het meer beschaafde deel is Mohammed. overigens
zijn
zijn het heidenen. (Zie ook bi^
J'
gbelangrijkst
Ontdekkingsreizen). De belang r i jkste han lage
laatsen
zijn : Segoe,
(7 1 Timboekti, Sokoto,>
J
Tasjer,
J^ El-Obeid. Staatkundig
g is de S. verdeeld
en invloedsover verschill. inlandsdsche rijken
J
sferen en koloniën van koloniale moendheden.
bg
de N.
gemengde
Negers,
Soedan-Negers,
9
9
9
9
lichamelijke
lichamelijkeeigenschap^
groep
roe der Negers,
Paers
1
a1 doch in taal zeer veel van
P en betreft weinig,
on
de Bantoe's afwijkend.
g 30 talen verfjkend. Deong.
schillen tamelijk veel van elkander' vele er
van komen in enkeleunten
met het Bantoe
P
overeenvoorvoegsels
1 voorzetsels).
)
5
Soekaboemi h oofdP 1. van de resid. Preanger
Soekaboemi,
g
gelïJ kn.
Regentschappen
op o Java en van de ^
lijn Buitenzog g—Bandoen^.
afd. daarvan,1 aan de lijn
15 081 inw.
en 2112
1 w.o. 588 Europeanen
P
Chineezen.
Soeinia. Zie Sulnia.
Soeloe-Zee of Mindoro-Zee de zee tusschen
Phili
i'nen in het N.
Palawan in het W. de
AAJ
en 0. en de Soeloe-eil. en Borneo in het Z.
een der Kl.
Soemba of
Soenda-eil., ten Z. van Flores en ervan gescheib
den door Straat Soemba1 met Savoe 11082
K.M2.1ong.
ng 200 000 Mal, inw. • behoort tot
de resid. Ternate 1 • hoofd
a oe (op
P de
P 1. Wain
gP
N.-kust).
Soembawa, een der Kl. Soenda-Eil., ten 0.
van Lombok en ervanescheiden
door Straat
g
Allas1 13 283 K.M2.1 ong.
g 15 000 Mal. inw.;
vulkanischTambora
1 2760 M. ; behoort tot
de resid. Celebes ; hoof pd I. S. aan de Baai
van S.
Egypte.

Sandelhouteil. •

SOEMENEP—SOLINGEN.

^

geli'kn.
afd. oop
Soemenep,
p^
P 1. van de b
J
liet eil. (resid.) Madoera, 17 930 inw. w.o.
!17 Europeanen
en 936 Chineezen;
P
^ S. op
P het
0. uiteinde van het eil. ligt aan de stoomtram
lans
g de Z.-kust.
Soenda-Eil.
} Groote
^ bgemeensch. naam van
de 0.-Ind. eil.: Sumatra, Java, Borneo en Celebes.
Soenda-Eil. Kleine,gemeensch. naam van
de 0.-kust eil.: Bali, Lombok,
>Soembawa,>
Soemba, Flores, Timor, de Solar- en de Alor-eil.
Java ten
, hetgedeeltevan
Soenda-landen
g
W. van de riv. TjiJ Losari en TjiJ Tandoer,
omvatten dus de resid.: Bantam, Batavia, Preen Cheribon • de bewoners
anger
g
^ Re entsch.
heeten Soendaneezen.
Soenda. Straat, de zeestraat tusschen Java
en Borneo.
Soenna ofSoenniten, Suumana en Sunnieten.
Zie op
P Islam.
grenzend o.m.
Soerabaja,
P 0.-Java,^^
1^ resid. op
aan de Java-Zee en straat Madoera 5950 K.M2.
2 436 963 inw. w.o. 10 600 Europeanen
en
P
26 646 Chineezen;
P
> meerend. vlak land,> besproeid
door de Solo-riv., de Kali Lamong
g en de
Kali Brantas landbouw-, handel, vischteelt en
ni verheid;
hoofdproduct rijst;
J^ verder koffie,r
P
suikerriet en d'atihout
J
^• minerale producten:
P d:
troleum, jodium en zwavel. — De hoofdst. S.
petroleum,
S.,
aan Straat Madoera en twee armen van de
Kali Mas, de voorn. handelsstad van Ned. 0.Indië> 150
inw., w.o. 8063 Europeanen,
P
,
en 14 843 Chineezen; marine-etablissement, artillerieconstructiewinkel f veilige
b reede ;• drukke
handel,r levendige
nijverheid.
Zie het frontispice
gP
biJ de S.)
Soerakarta of Solo, resid. op Midden-Java,
,
vormt met Djokjakarta
z.a.) de z.g.
zb. VorstenJ.l
landen; 6210 K.M 2. 1 593 056 inw. w.o. 3335
EuroP eanen en 10 971 Chineezen. De resid.
grenst
voor een klein gedeelte
aan den f nd.
g
^
Oceaan ; voorn. riv. de Solo, die in het Z.O.
der resid. ontspringt; rijstbouw,
indigo, koffie,
J ^)
9
suiker, cacao, kina en vanille. S. is verdeeld
in de landen van den sultan of keizer (Soesoehoenan) en van den vorst Man9koe-Ne 9or^o. De
hoofdst.S.,
S. aan de Solo-riv. ^ 118 378 inw.'a
w.o. 1572 Europeanen
en 6532 Chineezen; zetel
P
van den Soesoehoenan, van Tangkoe-.Alegoro en
van den resident.
Z.O. van N.-Brabant,
Soerendonk,gem. in het 1
ten Z.O. van Valkenswaard; 1031 inw.; omvat
de dorpen S. Sterksel en Gastel.
Arnsber g in de
Soest , stad in het re .-distr.
g
Pruis.rov.
Westfalen,^ ten N. der stad HinsP
berg,
^g^ 18 000 inw.,; in de Middeleeuwen belangeige
gen recht(Soester
rijkeHansestad met ei
.
gem. in het N.O. van de prov.
Utrecht,
Soest,
, g
P
6061 inw.; aan de lijn
tl Utrecht—Baarn;
^ Paardentram naar Baarn.
Baarn
Soestdijk,
^
1 ^ buitenP1. in de gemeenten
ecg Soest
verblijf van H.M. Kon. Emma.
,ggewoonverblijf
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Soetsjeoe,
^ hoofdst. van de 0.-Chin. prov.
1
P
Kian soe aan het Keizerskan. ten W. van
S'anhai;
J
^ 500 000 inw. ;^ zijde-industrie.
Soevlabaai, baai op de W.-kust van Gallig der Engelschen
poli; landing
bekend door de landin
P
Engels
chen
in den Grooten Oorlog.
Soewalkigouvern. in Russ. Polen (tot de
Weichsel- gouvern. behoorend grenzend aan 0.Pruisen 12 551 K.M 2., 667 000 inw.; hoofdst.
S. ten N.W. van Grodno, 23 000 inw.
Soewórow-RYmnikski',
1 graaf Alexander Wassil 'ewitsf vorst Italijski' Russ. veldheer, geb.
25 Nov. 1759,^ wegens
wegens zijn overwinning
overwinningop
P de
Turken bij
(15 Sept.
J Rymnik
^
P 1789) tot graaf
verheven,
verheven na de bestorming
b van Praga
^ (4 Nov.
1794 ^ en.-veldmaarschalk
be^ in 1799 oopperbeder Russ. en Oostenr. troepen,
we gens
P ^ wegen
J overwinning
g op
P de Franschen bijJ Cassano
(27 Apr.),aan de Trebbia (17-19 Juli) en bi'J
Novi (15 Aug.)
tot vorst verheven;
^
^gest. 18
Mei 1800 te St. Petersburg.
g
Sofia So hie Bulg . Sredec, hoofdst. van
het koninkr. Bulgarije
en van het distr. S.
g J
(9675 K.M2., 481 000 inw.),103 000 inw.;
levendigge handel.
hoeg eschool 1888 ^ levendi
rov Heneprov.
Soignies,
nies stad in de Belg.
g P
gen aan de Senne,,
Bergen
ouwen
^ ten N.O. van Ber
11 074 inw. ; overwinning
^ der Fransehen oop
de Oostenrijkers
Oostenrijkers
op 10 Juli 1794.
P
Soissons, het Augusta of Noviodunum Suessionum der Rom,^ stad in het Fr. dep.P Aisne,
aan de Aisne, 14 000 inw. ; vesting; hier overwon Clovis in 486 Sya
. q rins; later residentie
der Merovingers.
g
Sokotra, Eng. eil. opP de kust van 0.-Afrika
237 K.M. van KaapPGuardafui, 3579 K.M` . >
12 000 Mohammed. inw. ; hoofd
hoofdpl1. Tamarida,
inw., haven; sinds 1886 Eng.; behoort tot
Eng.-Indië.
Solfatare It. Fr. Soufriére vulkaankrater,
gassen
uitstoot;
die alleen
Pen en assen
^
het meest bekend is de S. van Pozzuoli; ten
W. van Napels.
Mantua, aan
Solferino,
^ dorp
P
P in de It. prov.
het Garda-meer, 1600 inw. ; hier 24 Juni 1859
overwinning
g der Franschen en Piëmonteezen oop
de Oostenrijkers.
op
Solebaai,(Eng.
y)
P de W. g Solebay),
kust van Engeland,
ten Z. van Lowestoff,>
g
hier slag
7 Juni 1672 leverde de .Ruyter
y
g aan
de Eng.
g en Fr. vloten onder York, Montague,
De zegee was twijfeld'Estrées en Duquesne.
q
J
vloot vermeed den
achtig
g
a^ doch de Eng.-Fr.
slag en de Staatsche vloot
volg enden dag
g een slag
hield alleen zee. De Ruy ter's onderbevelh.
waren Van Gent en Banckers.
Soliman, naam van drie T. sultans, zie op
Turkije.

Dusseldorf
Solingen,
^
9 ^ s tad in het reg.-distr.
Wupper
in de Pruis. RiJnP
rov.
er 51 000
^ aan de Wu
ijzer- en
; centrum van een aanzienlijkeijzer-
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het re ^
g.Solnhofen of- Solenho je , dorp in .distr. Mittelfranken in het W. van Beieren,
aan de Altmiihl 1 tussehen Neurenberg
g en
Augsburg,
$'1 ten N. van den Donau i 1300 inw. ,
a
vindplaats
van de Solenhofer
leisteen of lithoP
.
grafische steen.
riv. van Java, ^ ontspringt
Solo,
: de grootste
P
g
in de res. Madioen, stroomt
langs
lan Soerakarta,
gs
7
daarna door liet N. van MadioenN awe
)J
g
verder door Remban
g en Soerabaia en mondt
; lengte
aan de 0.-kust van die resid. uit;^
b 540
stroomgebied
15 425 K .M 2 .
K.M. • stroomebied
K.M.;
b
Solo. Zie Soerakarta.
een der z.g.
Solon, Ath. wetgever,
tafg „Zeven
b
Wijzen
van Griekenland",
Jbgeb. in 639,J werd
J
in 594 als eerste archon belast met de regeling
der binnenl. zaken. S. vervulde deze oPdracht
door sociale en economische hervorming en
nieuwe wetten in te voeren •; toen deze gereed
waren, liet hij
door het Ath.
^
J ze voor 10 jaar
volk bezweren en verliet zijn
J vaderstad om
verre reizen te doen,J Best.
te Soli opPCyprus
a
YP
in 559.
Solothurn(Fr. Soleure
a kanton in het W.
van Zwitserland
1 791 K.M 2., 117 000 meest
D. inw. S. trad in 1481 toe tot het Eedgenootscha
P . --De hoofdst. S.(het Solodu,°uru
der Romeinen 7 aan de Aare, J12 000 inw.
geb. 16
Solvay,
J^
g industrieel,
Y Ernest,^ Belg.
Apr.
P 1 838 te Rebecq
^ bij
J Brussel,a stichter en
leider van een firmaS.
71 en Co." f die on g.
g
van soda ver60 0y'o van de wereldproductie
P
vervaardigt;
g^ stichter van het S.-instituut te
Brussel, een reeks wetensch. onderwijsen stuJ
die-inrichtingen.
g
Somaliland, landschap
P in N.O.-Afrika tusschen 11 0 N.Br. en 2° • Z.Br.J 1900-2000 M.
hoog,
omgeven hoovlakte,
bevvC^ door randg eb. omeven
bg
volkt door Somali's(een Hamietischen stam),
staatk. verdeeld in En9 ., Fr. en It. S.
Someren,gem. in het 0. van N.-Brabant,
ten Z. van Helmond, aan de Z.-Willemsvaart,
J
3153 inw.
P
Belg.. prov.
rov. 0.- Vlaangem. in de Belg
Somergem,
9
deren1 tusschen Gent en Brugge;
gti ?; 5835 inw.
graafsch. in het L.W. van En geSomerset,g
land1 4223 K.M2.,J 491
inw. J; hoofdst. Bath,
Somerville, voorstad van Boston in den N.Am. staat Massachusetts, 77 000 inw.
Somme,
a riv. in N.-Frankrijk,
^ in het
J^ ontspr.
deP. Aisne^ is 245 K.M. lang,gJmondt beneden
Saint-Valéry
Y in het Kanaal uit. — Het Fr.
dep.
p S. bestaande uit het W. deel van Picardië,
6277 K.M 2.1 520 000 inw. ; hoofdst. Amiens.
j gem. op
Sommelsdik,
P het Z.-Holl. eil. Overflakkee1 ten W. van Middelharnis •J 3380 inw.
Somnambulisme, van het Lat. somnus, slaap,
geliop
en ambo{lace, wandeling,en
g
P b
J'
P slaap
kende toestandvol ens
sommigen: een die ere
gP
slaap
dan degewone),die 6f vanzelf ontstaat
PJ
P
(het z.g.
6f door hypnose
te^P
g slaapwandelen)
P
weeg^ebracht kan worden.

Sóndre Bergenhus, Noorw. ambt, aan de W.kust 15 506 K.M 2.. 146 000 inw.; hoofdst.
Bergen.
b
j } Noorw. ambt, aan de W.Sóndre Trondem
kust 1 18 612 K.M 2. J 148 000 inw.; hoofdst.
Drontheim.
Son en Breugel, gem. in het 0. van N.Brabant
1 ten N. van Eindhoven •; 1630 inw.
N.W. staat van Mexico,
Sonora, de meestJ
198 496 K.M2. t 263 000 inw.; hoofdst. Hermosillo.
Sont of Oereend., zeestr. tussehen het Deensche eil. Seeland en de W.-kust van Zweden,
50 K.M. la ^ 7 P
op de smalste plaats
(KronborgP
Helsin^borg
breed, Jtot 30 M. diepl ;
2
^ 41/2
r K.M.
de sinds 1425 door Denemarken geheven tot
werd in 1657 voor 301/2 mill. Deensehe daalders
(ong. f 56 mill.) afgekocht door de verschillende Europ.
P staten.
Sophia
Frederika Mathilda, koningin der Nep
derlanden
1 geb. 17 Juni 1818, dochter van
koning Willem I van Wiirttemberg en CathaTina Pawlowna van Rusland J huwde 18 Juni 1839
em III. Zij
met den lateren koning
1? Willem
J maakte
haar zomerverblijf,het Huis ten Bosch,
C J tot een
letterkundigen en geleerden
verzamelplaats
van letterkundigen
geleerden,
P
werd als de meest ontwikkelde Euroe . vorstin beschouwd en werd
bij
J haar dood,1 3 Juni
1877,
diep
betreurd,
8fi7 de
e eJ
P
ook om haar weldadigheidszin.
g
Gr.
Sophocles
geb.
treurspeldichter,
P
496 v. Chr. te Colonos
bij
406
J Athene, Best.
voor Chr. ^^ an zijn
J
treurspelen
zijn
er 7
P
J
bewaard gebleven.
Sor

Delf' es-Sor,),

hoofdst. van het T.Meso ot. wilajet
S.
1
78 000 K.M 2., 100 000
inw.), aan den EuP hraat;r 20 000 inw.
Sora, stad in de
s het
prov.r
. Caserta,
in he..
Z.W. van Italië, ten
Napels;
N. van Na
els; 16 000
inw.

Sorau in der 1'iederlausitz, stad in het

1205. Sophocles.
Pruis. reg.-distr. Frankfort, dichtbij
van de prov.
Silezifl;
P
^
J de grens
18 000 inw.
een aan de Pari'he
hoo
Sorbonne,
^ oorspr.
P
J sc
geschool verbonden doch zelfst. colle ge tut
opleiding van onbemiddelde jongelingen tot
priesters, omstr. 1250 bgesticht door Robert de
faculteit
Sorbon; later tot 1789 de theologische
g
dier h^
eschooI; nu een complex
van gebouwen,
gebouwen
P

A

SORBONNE—SPANJE.
zetel van de faculteiten des Lettres en des
Sciences en van de universiteitsbibliotheek.
, A9 nes minnares van Karel VII van
Sorel
Frankrijk,
omstr. 1410 te Fromentau, kwam
g7
J7 geb.
in 1441 als eeredame van de hertogin van
Anjou
Anjou aan het Hof,7 had een zeer gunstigen
g
g
invloed op
den vaak zwakken
koning; nest.
lxg^
gest
Febr. 1450.
Napels,
aan
Sorrento,
^ stad in de It. prov.
P
P
de Z.-zijdevan de Golf van Napels,
Pe ^ op
P het
• geboortePpl. van
Schiereil. van S.'
> 9900 inw. 7g
Tasso.
PetroSosnowice, stad in het Poolscha gouv.
Sosnowiec
g
kow aan derens
7 000
g van Pruis. Silezië; 81
inw. • kolenmijnen
;• ijzer-industrie
ijzer-industrie.
J
^ stad in het Fr. dep.
P
'Seine-Inférieure
inw. >
7 aan de Seine ; 21
katoenspinnerij.
Souburg.
9 Zie Oost- en West-Soubm..^.
Faustinus.
Soulouque.
4
SoUlt, Nice. Jean de Dieu, hertog
g van Dalmatië7 Fr. maarschalk
7 bgeb. 29 Mrt. 1769 te
St.-Amans-la-Bastidede
A . Tarn),streed in
de legers der Revolutie, werd in 1804 maarschalkna
7 den vrede van Tilsit herton
^7 was van
1808-13 opperbevelh.
in Spanje, onder Lodewijk
^
PP
zich
XVIII in 1814 min. van oorlog,
Ise
I aan, woonde daarna
in 1815 bij
p
J Napoleon
tot 1819 te Düsseldorf,
van
7 werd in 1827 pair
P
Frankrijk
Frankrijk, was van 1830-34 min. van oorlog,
g,
van 1839-47 min.-pres.;
est. 26 Nov. 1851
^ gest
P
St.-Amans.
Southampton,
7 hoofdsi. van het graafsch.
a
p
Hampshire
in het Z. van Engeland,
aan het
g
P
S. Water, een 15 K.M. ver in het land indringende
eg
baai,, 119 000 inw. ,• veel middeleeuwscheebouwen
g
^ belangrijk
gJ als handelsstad
en hoofdstation van de Eng. mailbooten • dokken> kaden scheepswerven.
>
P
South Bend
7 stad in den staat Indiana, in
het N. der Ver. Staten7 niet ver van het Z.
uiteinde van het Michigan-meer; 54 000 inw.
g graafsch
raafsch. Essex,
Southend,
^ stad in het Eng.
den N. oever
van den mond der Theems,
t
63 000 inw.; hoofdstation der kustwachten; zeebadlaats.
P
Lancaster,
Southport,
^ stad in het graafsch.
g
p
in het N.W. van Engeland, ten N. van Liverpool aan de Iersche Zee 52 000 inw.
P
Durham,
South Shields,7 stad in het graafsch.
g
in het N.O. van Engeland, aan de monding
der T t'ne in de Noordzee, 109 000 inw. ;> dokken; scheepswerven.
P
Southwark, stadsdeel van Londen, op
P den
r.-oever van de Theems;7 192 000 inw.
Luik, tusschen
Spa,
g prov.
P
p ^ stad in de Belg.
Verviers en Stavelot,
7 7923 inw.7 sinds de 16e
houtwarenfabricage
eeuw beroemde badplaats; houtwarenfabricage.
Spaansche
Furie, muiterij der SP. soldaten te
p
Antwerpen,
P
P ^ 4-7 Nov. 1576; 6000 personen
verloren er het leven bijJ en vele schatten
werdenlunderd
en vernield.
^P
Zia

^

muiterij
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Spaansohe Successie-oorlog
9 1701-13(14).
)
1 Nov. 1700 stierven de Habsbur9 ers in Spanje
PJ
'uit met Karel II. Lodewijk XIV eischte nu
voor zijn
7 Philips
^, den
^ van Anjou,
J kleinzoon,
SpP
. troon
o terwijl
terwijl
keizer Leopold
I de SP.
p
P7
erflanden opeischte
voor zijn zoon Karel.
ezij
• ^ eland, het D. RijJ en ons land namen het
de
voor den Keizer oP^
; keurvorsten van Beieren
en van Keulen steunden den Fr. koning.
g Na
de nederlagen,
door
g 7 den Franschen toegebracht
g
Marlborough
^ en den markgraaf
^
9
P rins Eugenius,
van Baden bij
J Hochstadt7 Turijn,
J7 Ramillies,
Oudenaarde en Mal
uet7 vroeg
9 XI V
Plaq
g L odewijk
om vrede en wasenei
d Spanje
op P^
te geven.
P J
g g
In 1711 kwam erlotselin
gommekeer in de
P
Eng.
en na de troonbestijging
g politiek
P
Jg g van
Karel VI van
Oostenrijk
J toonden de Verbondenen zich gunstiger gezind je gens Frankrijk;
Engeland,
de Nederlanden, Pruisen, Portugal
g
en SavoYye sloten 13 Apr.
P 1713 vrede met
nu te zwak gehem te Utrecht. Oostenrijk,
J
worden
7 sloot in Mrt. 1714 den vrede te
dien te
Rastatt,
Rijk 7 Sept.
P
} het D. Rijk
V kreeg
Baden in Zwitserland. Philips
p
g den
Sp.
P troon,
^ de Keizer de S . PNederlanden,
Milaan, Napels en Sardinië. Zie ook Barrière1714

tractaat.

Spaarndam,
7 ggem. in 't midden van N.-Holp
land ten N.O. van Haarlem 7 940 inw.
Spalato,
7 aan het Canale
^ s tad in Dalmatië
p
di S. van de Adriat. Zee, 31 000 inw.; belangr.
haven- en handelsstad.
gem.
in het N. van N.-Holland
Spanbroek,
p
g
ten N. van de lijnJ Alkmaar—Hoorn; 1462 inw.
in het Pruis. reg.Spandau,
^ .^
7 stad (vesting)
distr. Potsdam,
7 aan de uitmonding
g van de
Spree
in de Havel ; in den Juliustoren van de
P
gsschat bewaard.
citadel werd de D. ri ksoorlo
J
grootste deel van
Sane koninkrijk,
Spanje,
J 7 het grootst
•
Pyren.
Schiereil. omvattend,7 497 213 K.M2.,
Y
met de Canarische eil. mee 504 517 K.M2
met 19 611 000 inw. Het is voor de helft
een van het N. naar het Z. terrasvorm' naar Andalusië af looP end en van het
mig
naar het W. lan bgzaam naar den Atl. Oceaan
afhellend hoogland
(810 M.
^
7 in het N. en het
Z. door randgeb. omgeven.
omgeven. In het N. het Cantageb. en de Pyreneeën,
brisch geb.
7 tot 3404 M. hoog;
g
Y
' het N.O. het Ebro bekken;
in
het Cast 1ii
a.ansch
i ^g
Scheidingsgeb.
s eb (in den Sierra de Guadarrama
G
hoogvlakt
gvlakte van Oud2405 M. hoog)
g scheidt de hoo
(met inbegrip
•
a P van Leon ; 832 M. van
die van Nieuw-Castilië en Estremadura (800 M.),
welke in het Z. door de Andalusische Scheibegre
nsd
(Marianisch bergstelsel)
begrensd
dingsgeb
ag
"ab
deze en het Penibetische berg• tusscheng
stelsel (3481 M. in het Z. ligt het Baetische
of Andalusische laagland. Rivieren in het
slechts over korte afstanden bevaaralgemeen
t
baar; de Duero,
7 de T
7 de Guadiana en de
Guadalquivir monden in den Atl. Oceaan uit,
de Ebro, de Segura, de Jucar en de Guadalaviar
0.
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in de Middell. Zee. Kanalen : het Keizers-kan.
(zie .Ebro),
K.M.) en het Castiliaansche
)
kan.
) 210 K.M. lan
g . Klimaat: in het N.W.
zeeklimaat) in het binnenland vastelandsklimaat.
Kelten
Bevolking9 ggrootendeels nakomelingen
gder
Iberische oorspr.
P bewoners,) weldra vermengd'
met Phoeniciërs en Carthagers,
g ) later met Romeinee Germanen (Gothen, Sueven, Vandalen)
en Arabieren; onvermengde
stammen zijn
zij de
g
on . 440 000 en de Morisco's of Mude'aren (60 000, nakomelingen der Mooren, in
de Alpujarras
en om Valencia); )bovendien
PJ
bijn uitsluitend
50 000 Zigeuners; godsdienst
bijna
g
9 aartsbisdommen, 46 bisdommen;
Protestanten ong.
g 6700. Landbouw: ong. de
0 o ggraan-helft van het land bouwland; )261/22 0/0
bouw enroententeelt
) 3 )7 0l0 wijnbouw,
^ 2 00
g
J
8,7 I
olijf
olijfgaarden,
aarden 13 01o wei- en grasland,)^
0 0 bosch.
rijk het beste rundvee in de
Veeteelt belg ^J^
N.rov.
P
) vroeger
g beroemde schapenteelt
P ; de
thans in verval; zijdeteelt
inz. bijJ Murcia en
J
Orihuela )• belangrijke
visscheri'.
zeer
gJ
J Mijnbouw
1
winstgevend,
rijkst delfstoffenb
) daar S. het rijkste
van Europa is)
(kwikzilver,
zink, koper,
) P
)
ijzer, mangaan, lood, steenkolen, enz.). Induen oliebereiding,
strie vooral weverij meel-g)
papier- en leerfabricatie,) lucifers- en
ijJ zer -,)PP
tabaksfabrieken,
tij toe) enz.) in den laatsten tijd
wereldhandel
Handel,
f vroegbg
) eerst
in den laatsten tijdJ
weder opkomend;
schee P
vaart : in 1911 voor den buitenl. handel binnengevallen 20 766 schepen
met 20) 9 mill. register^
P
ton;) talrijke
talrijke
havens; spoorwegen 14 805))
K.M.
telegraafli'nen
42 935 K.M. — StaatsinstellinJ
gen en bestuur: Grondwet van 30 Juni 1876;
in de marineconstistut. monarchie ), erfelijk
en vrouwelijke
lijn van het Huis Bourbonvrouwelijke
li)
.
Anjou;
Senaat van hoogstens
180 voor het
^
g
leven benoemde en 180gekozen
leden,) Kamer
g
van Afgevaardigden van 404 voor 5
J jaren^ ekozen leden (één op
P 50 000 inw. •) naast den
verantwoordelijk ministers; sedert
koning
g 9 verantwoordelijke
heeft S. 49rov.
door een
P bestuurd
)
civiel-gouverneur.
van
Alg.
Leger.
9
g
g dienstplicht
P
het 21e tot het 38e en1 8 jaar
J actieve dienst,)
6 jaar reserve,
J tweede reserve. Afkoop
) 3 jaar
P
tegen
1500 pesetas
en plaatsvervanging
P
P
gb voor
^
broeders onderling
zijn geoorloofd. Vredesg zij
: 15 663 officieren en 150 116 man,
23346paarden
346aarden ) 6459 muildieren en 460 stukken
geschut
en 900 munitiewagens.
De vloot telt
g
^
2 linie-, 2
pantser- en 4 pantserdekkruisers,
P
P
)
4 torpedojagers,
6 tor edobooten
16 ktorpedobooten,
kanonneerbootee enz. ; bemanning 766 officieren, 433
beambten,
Onderwijs nog
g zeer
) 14 000 man. Onderwijs
verwaarloosd; in 1887 waren er 68.01) in 1900
10 hoogescholen
(te
63.78 0/0
I aval habeten;
^
P
Madrid, Barabona,) Salamanca,) Granada,) San-,
Madrid
tiago, Saragossa, Sevilla, Valencia, Oviedo en
Valladolid). Wapen: zie fig.
1207. Landskleug
Madrid. Koloniën
ren: rood enee
)
g• hoofdstad
heeft S. (behalve de tot het moederlandereg

l

kende bezittingen
buiten Europa
P (Canarische
g
eil. Presidios, Balearen, Ceuta en Melilla) nog
slechts in W.-Afrika (Rio de
Oro, Rio Muni en de eil. Fernandi Po en Annabon). De Sp.
P
bezittingen
buiten Europa
zijn
P zij
g
zamen) met het in 1912
verworvenebied in )
Marokko,
363 820 K.M 2. b^root7 met 950 000
inw.) ; met het moederland te
zamen 868 337 K.M2. 20,6
millioen inw. Geschiedenis. De
oudste bewoners van S. waren
Iberiërs met wie de
d zich
daar
ch da
vestigend
vesti ende Kelten voor een deel
Wapen
P van
tot Kelt-Iberiërs saamsmolten.
Spanje.
PJ
Door de Romeinen werden
in 206 v. Chr. de Carthagers, die na 1100 v.
Chr. hier nederzettingen
g
hadden gevestigd, vert
dreven en in 19 v. Chr. het' schiereil.eheel
g
onderworpen; titijdens de Groote Volksverhuizing
^
werd S. door de W.-Gothen veroverd) die het
in 711 aan de Arabieren moesten afstaan •) slechts
in de Asturischeeb.
g bleven de Christenen onafhankelijk.
Het Arab. kalifaat Cordova viel
J
al spoedig
in opP)
zich zelf staande rijken
uiteen,
g
die voor en na voor de voortdurende aanvallen
der Christenen bezweken) zoodat de Arabieren
na de nederlaag
^ bij
J Tolosa in 1212 alleen
Granada en Cordova behielden. Toen ontstonden
de Christel. rijken Leon, Navarra, Ara gon en
Castilië )• dit laatste, door Ferdinand Ill 1217-52 met Leon vereenigd
g en door voorspoedige
oorlogen
tegen
r
tegen de Arabieren belangrijk
vergJ
g
bgroot, kwam door twisten over de troono P volgin
na den dood
^
g
g en door burgeroorlogen
van Alfonsus
onsus X(1252-84) tot verval; de
koninkl. macht was bijJ de troonbestijging
Jg g van
Isabella,(1474-1504) zeer verzwakt. Door
haar huwelijk met Ferdinand V den Katholieke
van Aragon
(1479-1516) werden de beide
g
rijken
tot het koninkrijk
koninkrijk S. vereenigd
g)• door
J
de verovering
P ) Navarra en Granada
g van Naels
(het laatste Mohammed.J rijk in S. de ontdekkin
^ van Amerika en de stichting
g van het
groote SP . koloniale rijk
rijk aldaar werd de grond
g
g ggrootheid. In Castilië
^gelegd
g der toekomstige
volde
volgde in 1504 Johanna,
gemalin van Philips
p
^ g
1 den zoon van keizer Maximiliaan I, op
t>
P en
toen zij
J krankzinnig
g werd,
) haar zoon Karel I
(de latere Duische keizer Karel V) onder
voogdij
vanzijn
zin grootvader Ferdinand, dien
g
hij
J in 1516 ook in Aragon
^ opvolgde; onder
hem bereikte de Sp.
P macht haar hoogtepunt.
bP
Zi n zoon Philips
Zijn
p II (1556-98) verkreeg
g weliswaar Portugal,
der
P
^) doch kon den opstand
Nederlanden niet onderdrukken en verloor zijn
vloot in een oorlog
g
) zoodat hijJ
^ met Engeland,
het landgeheel
uitgP
e ut naliet aan zin
o
J P'
g
Philips
III 1598-1621
volgers
p
) Philips
p IV
g
1621-65 en Karel I1 (1665-1700),onder
wie het land meer en meer in vervaleraakte
g
)
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door verkwisting
^ der staatsinkomsten en ongegsteeg
lakkige oorlogen
(vooral tegen
Frankrijk)ste
g
hetel
g ebrek tot het uiterste, ^terwijl handel
en industrie vervielen en de achting
g voor de
regeering
g verdween. Toen met Karel II in
g
1700 het Habsburgsche
Huis in S. uitstierf,
g
kwam krachtens een testamentaire bepaling
P ^
met Philips
V(1701-46) het Huis Bourbon
p
oPden troon. Philips
p handhaafde zijn
J rechten
in den Sp.
P Successie-oorlog
g z.a. doch moest
in .1713 de Sp. bezittingen
bezittingen Napels,
Sardinië,>
P
Milaan, de Nederlanden en Sicilië afstaan;
Sicilië herkreeg
hij echter in 1735 onder bes hij
di
ding dat niet de oudste ,maar de tweede zoon
Ferer moest opvolgen. Onder zijn
zijnopvolgers
P ^
dinand VI(1746-59) en Karel III (1759—
88) verbeterde de binnenl. toestand, doch de
onder
y
g enheerscha
PPJ i' (zie Godoy)
^gunstelin
Karel IV(1788-1808) was weder hoogst
g nadeelig en het steunen der politiek
van Napoleon
p
P
waarin
1 leidde tot een oorlog
g met Engeland,
g
de Sp.
P zeemacht bij
J Trafalgar
g in 1805 werd
vernietig d. Tengevolge
van den opstand
van
g ^
P
18 Mrt. 1808 deed Karel IV afstand ten gunste
van zijn
J zoon Ferdinand VII • daar echter
hulp
beiden Napoleons
p
P inriepen,
P ^ dwong
g deze
hen te Bayonne
alle aanspraken
op
P
P S. op
P te
Y
geven
en stelde hij
f tot
J broeder Jozef
g
J zijn
koning
g
g van S. aan. De door de Engelschen
ondersteunde bevrijdingsoorlog
g der SpanjaarPJ
J ^
d Franden leidde in 1814 tot de verdrijving
er
schen
^ waarna Ferdinand VII den vroegeren
g
toestand van absolutisme herstelde en na onderwerP^
i der radikalepartijendie hem in 1820
tot wederinstelling
g der Cortes van 1812 gedwong en hadden) door de Fr. interventie van 1823
als een waar despoot
P heerschee. Onder hem
gingen
in en alle S P. koloniën opP het vasteland van
Amerika verloren. Door het herstel der OudCastiliaansche troonso
g ingsre
^ gelin
g trachtte,
Pvol
zijne dochter
hij
J de opvolgingte verzekeren zijner
die ook na zijn
J dood in 1833 den troon
broeder des
bestee
g
g . De hierdoor uitges
konin
g s Don Carlos(za.),bewerkte een burAugg. 1839 door het
g^ welke eerst 31 Au
g eroorlo
gunste van Isabella
Verdragvan Ver gara ten gunst
beslist. De regeering
g van Isabella keng
merkte zich door intriges
g der politiekepartijen,
P
veelvuldige
g van ministeries en milig wisseling
taire opstanden,
onder Prim,
P
P
^ totdat de opstand
ete in Sept.
1868 de koningin
Serrano en T op
P
g
dwon te vluchten. Serrano werd 15 Juni 1869
dwong
door de Cortes tot regent
aangesteld,
^ totdat de
g
g
troon weer bezet zou zijn.
^eonderhanon an
) Na lange
delingen
werd 16 Nov. 1870 hertog
g Amadeus
g
gekozen, die echter reeds
van Aosta tot koning
gg
11 Febr. 1873 afstand deed, waarna de rePubliek werd uitgeroepen. Intusschen verwekten in
1872 de Carlisten weder een opstand,
die noch
P
door den dictator Castelar, noch na diens val
(2 , Jan. 1874) door den min.-president,
P
^ later
geheel kon worden onderdrukt.
reent
> g
g > Serrano,
1I

593

Generaal Martinez Cam
proclameerde 29
posP
Dec. 1874 den zoon van Isabella Al opus XII,
tot koning
S., die 14 Jan. 1875 zijn
g van S.
J intocht
in Madrid hield en den conservatieven Canovas
aan het hoofd der regeering
riep.
g
g
PHij
J dempte
P
in Febr. 1876 den opstand
der Carlisten en
P
gaf
af een nieuwe grondwet,
^ door welker reactig
onnaire strekking
g zoowel de conservatieven als
de clericalenewonnen
moesten worden. Ins
tusschen kwam in denolitieken toestand
weinig
g
verbetering;
op
^
^ twee aanslagen
P den koning,
g,
25 Oct. 1878 en 29 Dec. 1879,^ wezen op
P het
gevaar dat van de zijdeder wijd vertakte
g
„Internationale" dreigde, de voortdurende onlusten op
P Cuba konden in 1879 slechts door
g roote tegemoetkoming
b
g onderdrukt worden • in
1883 moest een militaire opstand
gedempt
g
P
P
worden. Canovas, die in 1879 voor Campo
Cam os moest
maar reeds
einde
1879
weder
min.resiP
dent werd, totdat hij
hij in 1881 door het samenCam os met den leider der
g aan van Martinez Campos
z.g.
oppositie,
andermaal ten
^Sagasta,
PA
9
gdynastieke
Y
val werdebracht
kwam in 1884 weder aan
g
het bewind. De inbezitneming
g van de Carolinen door Duitschland in 1885 verwekte onwil bijJ
het Sp.
volk; o voorstel van den D. rijkskanP volk;
J
selier werd de bijlegging
conflict over ) gg g van het con
Blaten aan
de beslissing van den Paus. Nogg
g
vóór dezelaats
vond, stierf (25 Nov. 18 5 de
P
jonge
g^ zijn
zijn weduwe,
J g koning;
^ Maria Christina
z,a. ^nam het regentschap
g
Pop
P zich,^ eerst voor
haar oudste dochter, later voor haar na den
dood zijns
vaders (17 Mei 1886) geboren
zoon
J
g
Al opus XIII en benoemde een liberaal ministerie onder Sa9asfa ; 17 Dec. 1885 werd het
waarbij de souvereiniteit
^ waarbij
P rotokol onderteekend,
over de Carolinen aan S. werd toegezegd, terwil
J Duitschland daar volledige
g handelsvriJ
heid kreeg. In 1886 verkreeg
S. een geg
bied van 14 000 K.M2 . aan de W.-kust van
Afrika en in 1887 een verder deel, evenzoo in
1887 een haven aan de 0.-kust van Afrika bi'J
Massaoea. Tot 1890 vormde Sa9asza verschillende ministeries ; hijJ werd opgevolgd door Canovas
del Castillo tot 1892, deze weder tot 1895 door
Sagasta.
Onder zijn
zijn opvolger Canovas brak in
q
1895 een nieuwe opstand
op
P
P Cuba uit, alsook
op
i nen. Na den moord op
P de PhiliPPJ
P Canovas
in 1897 wist Sagasta
weliswaar de Phili
9'
PPi Jnen
tot rust te brengen,
opP Cuba
P
^ ^ doch de opstand
leidde tot een oorlog
g met de Ver. St. van
Amerika in 1898,
^ waarin S. totaal verslagen
g
werdverniet'^ingder S . Pvloten bij JManilla
en Santiago
bij den Vrede van Parijs
^ de Cuba);^J
(10 Dec. 1898) moest het Cuba, Portorico en
de PhiliPPJ
i nen afstaan,^ terwijl het tengevolge
daarvan ook de Marianen-eil. (behalve Guam)
aan de Ver. St. verkocht. De verhooging
g bder
e
belastingen
veroorzaakte in 1899
9 en ' 1900
900 xevo g
lutionnaire woelingen,
^ ^ waarbij
J zich nog
g anticlericale onlusten voeden.
17 Mei 1902 nam
g
regeerin
Al onsus XIII de re
eerins zelf in handen. Om
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g zijner
de erkenning
zijner belangen
in Marokko te er^
lanen sloot S. 6 Oct. 1904 een verdrag met
Frankrijk en verkree
verkreegg daardoor opA de Marokkoaro
gericas (17 Jan.-4 Apr.1906
conferentie van Al
Algericas
eenige
P 1907 een
g voordeelen en sloot in April
verdra
verdragg met Langeland.
In Juli 1909 kwam het
b
vermoordingg van verscheidene SP
. mijnwegens vermoordin
wegens
J
arbeiders bij
met
J Melilla tot hevige
g gevechten
^
de Marokkanen en tengevolge daarvan tot o A standen in Catalonië en inz. te Barcelona, welke bloedig
b werden onderdrukt. Het liberale
kabi net-Canale^ 'as begon
in 1910 onderhande g
lingen met het Vatikaan over een hervormingag
van het concordaat, waardoor de congreatiën
ag
aan deoedkeurin
^van den staat onderworpen
g
p
werden en de openlijke
g
P J godsdienstuitoefening
g ook
aan niet-Katholieken werd toegestaan.
Canalejas
g
werd 12 Nov. 1912 door een anarchist vermoord,
waarop
Pggraaf Romanones aan het hoofd van
het ministerie kwam te staan. De, nogg door
Canalejas
begonnen,
met ran
Fb en
9
r onderhandeling
g
rijk
begrenzing
van de invloedsfeer der
Jjk over de be
^renzi
beide rijken
in Marokko leidde eindelijk
J
J tot
het verdrag
g van 27 Nov. 1912,^ waardoor S.
belangrijketerreinaanwinsten verkreeg.
g
in de Oudheid hoofdst. van het Gr.
Sparta,
p
landscha
P Lacedaemon of Laconië, aan den
midd.-loop
A van den Eurotas, werd 1000 v. Chr.
door de Doriërsesticht
was in de Middeleeuwen
g
Lakedaimonia Lacedaemonia genaamd, en bestond tot 1248. Eerst in 1834 ontstond het hedenda
de hoofdst. van den
^sche S. of Sparti,
p
Gr. nomos Lacedaemon, in welks nabijheid
de
ruïnes van hetáeitegen
oudeJ
a zijn (4500 inw.. Vanuit S. onderwierpen
A de Doriërs na hevige
^ g evec hten met de inboorlingen
g de Achaeërs en nadat door
de wetgeving
un binnenl.
nnen bey 9 us hun
g g van Lycurgus
stuureregeld
was,
geheele landscha
ghet
landschap,
g b ^
strekten vanaf de 8e eeuw hun macht zelfs nog
verder uit en maakten zich door twee oorlogen
meester van Messenië en andere streken van den
PeloPonnesus. Zoo werd S. vanaf de 6e eeuw v.
Chr. het overheerschende land van den PeloPonnexus en spoedig
Griekenland. Na
P g van geheel
^
de Perzische oorlogen
verhief zich Athene tot
g
op
hoogte,
maar door
de overwinning
P gelijke
g J
g
^
g
op
oorla
oorlog
P de Atheners in den Pelo onnesischen
P
404 v. Chr.) verkreeg
voor korten
A
^ S. opnieuw
tijd
over ^geheel Griekenland. Toen
J de hegemonie
g
in 371 v. Chr. de Spartanen
bijJ Leuctra door
A
de Thebanen overwonnen werden, begon het verJ
val. Aan het hoofd van den Spart.
staat stonden
P
twee koningen en een Senaat(Gerusia). Het
volk was verdeeld in de overheerschende SPartanen (de oorsP r. Doriërs),de Perioeci onderworpen
en cijnsplichtige Achaeërs en de HeP
loten (z.a.). Alle P sinds L y cur Spartanen hadden
gus gelijke
eli ke rechten om aan het staatsleven deel
te nemen. De opvoeding
P
g der jeugd
J g werd geheel
g
door den Staateleid
en had vooral krijgsvaarg
Jg digheid ten doel. BijJhet opkomend
zedenbederf
P
werd derondwet
minder strengg
nageleefd
en
g
g

S. in 221 v. Chr. door de Macedoniërs veroverd,
in 146 v. Chr. door de Romeinen. (Zie ook Griekenland, Geschiedenis).
geboren Thraciër,
Spartacus,
p
^ een geboren
7 was de
aanvoerder der oAg
estane slaven in den Slavenoorlogie
73-71 v. Chr. Rome aan den rand
g,
van het verderf bracht. Hi'
Hijbehaalde versch.
overwinning^
en doch sneuvelde in 71 v. Chr. in
Lucanië teen
Crassus.
g
gem. in het Zuidelijk
gedeelte
Zuidelijk
g
Spanbeek,
a g
p
van Limburg,en
Zuiden van Sittard, >828 inw.
g
Spectrum,
^ het veelkleurige
p
g beeld, dat ontstaat
indien een enkelvoudig
enkelvoudiggekleurde
g
lichtstraal
ontleed wordt (in eenprisma
bijJ v.). Het
P
zonne-S. vertoont de volgende
kleuren: rood,
g
oranj
oranje,
^ groen,
violet. an
Ae geel,
> indigo,
o
n^
g >blauw,
getoond kan echter worden dat aan beide
zijden
van deze reeks nog
J
g verdere, voor het
oog
o0 onzichtbare stralen zijn;
J^ de ultra-violette
bijJ v,, die inz. o
opde hoto
photografische
raf ische
plaat inP
werken1 en de ultra-roode die de warmtestralen
zijn. In het zonne-S. vertoonen zich daarenboven nog
g een reeks donkere lijnen,
J
^ de z.g.
J van
afkomstig zijn
Fraunhofersche lijnen,
f die afkomstig
1
zekere bestanddeelen in het zonlicht, terwijl
het licht van deze bestanddeelen door deasg
voomige photosfeer
der zon geabsorbeerd
worden.
g
P
Het S. van andere lichtbronnen is ofwel een
gecontinueerd S. (bijv.
bij
^
J vaste of vloeibare
J
gloeiende stoffen) ofwel een lijnen-S.,
uit afz.
g
' gloeiende g as lichte lijnen
bestaand bi'J v. bijJg
J
sen). Deze voor iedere lichtbron karakteristieke
gedaante van het S. wordt benut bij
^
J de
spectraalanalyse, een door Bunsen en Kirchmethode om uit de
ho f f in 1859 uitgevonden
g
lichte lijnen
in het S. van de vlammen van
J
een scheikundig
stof de elementen
g samengestelde
g
waaruit zijJ bestaat,^ aan te geven.
Wanneer men
g
in een zeer heete en weinig
g licht ^gevende vlam
een metaal of een metaalzout laat vervluchtien dan vertoonen zich in het S. oop zeer
gen,
bepaalde
P
Pplaatsen heldere, al naar den aard
die overvan het metaal afwisselende lijnen,
eenkomen met de donkere Fraunhofersche
P bijv.
bij v
lijnen
(zie boven);^g
gloeiende natriumdamp
J
geeft in het S. een heldere gele
g lijn
J enz. Door
middel van spectraal-analyses men er zelfs in
geslaagd
g van hemellichamen te
g de samenstelling
bepalen
en men heeft er verscheidene nieuwe
P
elementen doorevonden.
Het toestel, waarvan
g
men zich daarbij bedient,
^ heet spectroscoop.
Speelman,
S
^ Cornelis Jansz.,
^^geb. te Rotterp
dam 3 Mrt. 1628, kwam in 1645 in dienst
der 0.-Ind. Com
P ag nie te Batavia, was van
1657-63 boekhouder-generaal,
g
g
^ 1663 gouverneur
van Coromandel waar hij
J de Macassaren in
1669 zwaar deed boeten voor een vredebreuk.
In 1671 werd hij
hij gewoon Raad van Indië, hijJ
veroverde Soerabaja
en was van 1681 tot aan
J
zijn
g
^
P 4 Jan. 1684 gouv.-gen.
J dood op
geb. 27
Spencer,
Jg
^ Herbert,
g wijsgeer,
^ Eng.
p
Apr.
1820
te
Derby,
woonde
te
Londen,
Y>
>gest.
^
P

SPENCER—BPINOLA.
8 Dec. 1903 te Brighton;; ontwikkelde een
stelsel vanhiloso
hische
wetenschap
P op
P den
P
P
grondslag der evolutietheorie in : A
77 system
Y
of synthetic
h ".
PhilosoPY
Y
diep
golf
Spenter9olf
g
P in het land dringende
^
van den Ind. Oceaan aan de Z.-kust van
Australië,
7 tusschen de schiereil. York en Eyria.
Y
nisus^ vogel
SSpperwer(Accipiter
p
a van de fam.
der Valken Falconidae onderfam. der iI avikken iets kleiner dan de havik 7evenals deze
uitstekend vlie
zijnProoi in de vlucht
g er
, die zijn
hij
bemachtigt
^ en alle dieren vermoordt,
7 die hij
aan kan;7 kleur bovenkant asebgrauw;7 onderkant
donkere strepen.
bij
P
gb
J oudere dieren met gegolfde
Carel Jose
Josephus
hus van, Ned. zeeSpeYk s
officier
g 31 Jan. 1802 te Amsterdam,7 in
7 beb.
het Burgerweeshuis
ald. opgevoed,
P^evoe
werd in
g
1825 luit. ter zee 2e kl. 7voerde in 1830 bevel
over een kanonneerboot op
P de Schelde,7 verwierf
de Militiaire Willemsorde
7 werd 5 Febr. 1831
met zijn
moest
g den wal gedreven,
J boot tegen
^
zich na een hevigggevecht
overgeven,
7 doch
g
g
zijn schip
ging
P met
a g naar beneden en liet zijn
vriend en vijand
in de lucht vliegen.
g
J
Genua, aan
S
Spezia,
ezia La^ stad in de It. prov.
P
de Golf van S. tusschen Genua en Livorno,
oorlogshave met marine74 000 inw. ); versterkte oorlogshaven
scheepsbouwwerven
en droogdokken,
7
a
P
2 handelshavens;7 zeebadplaats.
P
S hinx fantastische figuur, samengesteld uit
een leeuwenlijf
leeuwenlij met een menschenhoofd of een
(fig.
TYP het
A
^ 1208 in
^ het oude Egypte
symbool
van den zont
neggod
7 vaak voor
tempels
geplaatst. -P gP
De Gr. S., dochter
van Typhon en van
de slang Echidna,
gaf op
g
P een rots bijJ
Thebe Tederen voor1208. Sphinx.
biJ^
g a^er een raadP
sel op
P (Welk wezen
wezen is 's morgens
vier-,7 's middags
^ twee- en
g
's avonds drievoetig
g en bezit een stem? en verBlond
kon. Oedipus
p us raad) wie het niet oplossen
P
de het, waarop
P de S. zich van de rots omlaagg
stortte (zie ook fig.
a 1032).
Spiauter7 met dezen term wordt in de Ned.
onjuis
office statistiek »zink" aangeduid,
7 wat onjuist
g
7 daar dit woord in de 17e-18e eeuw een
le eerins van tin met lood van zink met lood
of van tin met messingg aangaf.
g
Pieter van de, Ned. staatsaurens
Spiegel,Laurens
man7geb.
b^ studeerde
g 19 Jan. 1737 te Middelburg,
te Leiden enromoveerde
1758 tot Mr. in de
P
rechten. Na secretaris en burgemeester
van
g
Goes te zijn
hij in 1780 bgeheimzijn geweest,
g
^ werd hij
in 1785
raadpensionaris van Zeeland.
schrijver,
P
Na de omwenteling
hij met het
g van 1787 werd hij
ambt van raadpensionaris
van Holland bekleed.
P
hij
Gedurende de omwenteling
^ van 1795 werd hij
uit dit ambt ontzet en was tot 1798olitiek
P
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gEngelschen
evan
gevangene.
Toen de Enelschen
1799 in Noorda
Holland vielen
7 trok hi
J zich om niet weer
gevangen
ug7
^ ggenomen te worden,
7 in Lingen
g terug,
waar hijJj 17 Mei 1800 door een beroerte g e troffen werd en stierf.
Spielber9 . Zie op
P Briinn.
of S^^
Spiers
D. Speier
ez 7
er hoofdsi. van
p
p
het Beiersche reg.-distr.
Palts op
^
P den 1. RijnJ
oever; 23 000 inw. ; was de ver g
aderP1. van
vele D. rijksdagen,
J
^ 7 waarvan de belangrijkste
gJ
die van ' 1529 is P rotestatie der Herv. vorsten).
gem.
o
Spijkenisse
,
gem.
p J
P het Z.-Holl. eil.
Voorne-en- Putten, ten Z.W. van Geervliet,
2235 inw.
S ijkerschrift noemt men de letterteekens,
9
die opP oude edenkteekenen
in Mesopotamië,
g
P
Perzië en Armenië voorkomen en wel naar

1209. Spijkerschrift.
hun vorm (zie fig.
^ 1209). De ontcijfering
van deze Oud-Perz. opschriften
werd in 1802
P
begonnen
door Grotefend.
g
waardoor
de ver waar
Spijsvertering,
9^ het proces,
P
pJ
teerbare en de onverteerbare deelen der
spijzen
van elkaargePJ
scheiden worden en de
eerste zoodanig-e
s veranderin gen g
ondergaan,
,
zij uit het darmdat zij
kanaal in het bloed
Fig.
kunnen overgaan.
^
g
1210eeft
aan, ^welken
g
weg
daarbij nemen
^ zij
J daarbij
in het S.-kanaal(1,
mond;77
2, keel; 3,> slokdarm; 4,7 maag; 5,7 de
dunne darmen; 6, de
dikke darm; 7, de
anus).
(It. Spinetta
Spinet
p
oud snareninstrument
met toetsen, een der
voorloo
Pe rs van de
moderneiano.
Het S.
P
bevatte drie octaven.
organen der
(Zie fig.
^ 1211 op
P de 1210. De organen
volgendepagina).
g

Sin
0^ a
p

Ambrosio

geb.
^ geb
markies de los Balbazen Sp.
g
P generaal,
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1211. Spinet.

in 1569 te Genua, voerde bijJ de belegering
^ van
g
Ostende (1602-04) bevel over een Sp. hulpPkorps,
P ^ werd daarna S .Popperbevelhebber,
1 streed
PP
vanaf 1605 teen
Maurits zonder voordeelen
g
te behalen1 • 2 Juni 1625 nam hij echter Breda
in;^ gest.
26 Set. 1630 te Castelnuovo di Scivia.
gP
Spinoza,
p
^ B aruch de(Lat. Benedietus),1
wij s eer^g
wi
geb. 24 Nov. 1632 te Amsterdam, werd
om zijn
godsd. opvattingen uit de Joodsche
J ^
' geen begem.
ald. verbannen,
g
^ sloot zich bijJg
P aaide kerk. richting
^` aan, ^leefde afgezonderd
g
te RiJnsbur^^vervolgens
te Voorburg,
zijn
zij
g
g1
met het slijpen
JPe van
brille
lazen
brilleglazen
wees
een
te Heihoogleeraarsambt
a
delber g af, evenals het
aanbod van f 2000.— en
later van deeheele
erfeg
nis van zijn
J vriend Simon de Vries; schreef tal
van Lat. Jwig
s eerige boe%,> :s^^ •^r^„^^
ken, o.m. het 17 Theolotractaat". 1212. Spinoza.
g isch- Ppolitiek
P
was
Zijn
gsysteem
J wijsgeerig
J g
Y
eenpantheïsme;
eenantheïsme; de grondslag
g
^ ervan de stelling:
g
Er is slechts
één oneindige^ zelfstandigheid
heid
g
God1 met oneindige
g attributen1 waarvan de
mensch er slechts twee : het denken en de uitg ebreidheid
^ begrijpen kan". — S.-museum in
zijn
J woonhuis bij
J Rijnsburg
J
g bij
J Leiden. (1899).
SR ionsko
11 aan
p a berg
g in W.-Natal (Z.-Afrika),
den bovenlooper
Toe gels ten W. van Colenso >
P
24 Jan. 1900 door de Boeren na een overwinning
op
bezet.
g
P de Engelschen
aan de mogelijkheid
S ppiritisme,
a het geloof
g
gJ
van een verkeer met deeesten
van overg
ledenen bestond reeds in de Oudheid bijJ Joden
en heidenen1 leefde in het midd. der 19e eeuw
in Amerika weer opP en verbreidde zich snel.
Het verkeer met de geesten vindtlaats
door
P
middel van bepaalde
tusschenpersonen
me P
P
diums . Bij) de hoogste
de mateg verschijnselen,
rialisaties manifesteeren deeesten
zich in
g
een stoffelijk lichaam, gelijk
^
^gelijk door fotografieën
enewoon
g geconstateerd. Gg iPsafdrukken werd
lik
het echter door kloptonen.
Veel
P
g
J geschiedt
spiritistische séances ook g e bedro
bedrog is er bijJ P
d. Spiritischeproefnemingen
tot het verPleeg
P
keer meteesten
der andere wereld zijn
zij door
g

de R.-Kath. Kerk verboden (1899); ook uit
zenuwen zin ze niet
gezondheidsoogpuntzij
gevaar.
Spiritus, wijngeest of alkohol( za.),wordt
bereid in de branderijen.
Het eenvoudigst
J
g is
grondstoffen f waarin de alkode bereiding
o uit grondstoffen,
hol reedseheel
aanwezigg is • dan is,1gelijk
a J bijJ
g
het bereiden van cognac,
^ afscheiding
g
g van den
alcohol door distillatie voldoende. Bij
Bi' suikerhoudende grondstoffen (melasse, beetwortelen,
ooft e.d.) moet eerst doorgisting
g g een verdeelin
g van de suiker in alkohol en koolzuur
bewerkt worden, waarna door distillatie de aft. Bij
Bi de zetmeelscheiding van den alkohol volgt.
grondstoffen
(graan,^ aardappelen)
is
houdende grondstoffen
PIS
g
omzettingg van het zetmeel in
eerst nog
g een omzettin
verkregen
suiker noodig.
g Het bijJ de distillatie verkregen
wordt noggop
Pverschillende wijzenbeP
handeld om de foeselolie ereheel
uit te verg
S. wordt ebruikt
gebruikt
voor technische
wiJ
^
doeleinden of tot het bereiden van sterke dranken. In het eersteeval
wordt hij
hij door bijg
J
voeging
^
^ g van slechtsmakende stoffen (houtgeest)
geschikt
ran
on
ongeschikt ggemaakt. Bvoor de consumptie
P
dewi'n
J wordt vervaardigd
g door zuivere S. (25
à 25 0/0 ) te vermengen met water en enkele
die den smaak
en den reuk
wijzigen.
bijmengsels,
J
g
Jenever is brandewijnmet een bijmengsel
J
^ van
jeneverbessen
vluchtige
g oliën van jeneverbessen.
Engg. eil.
ithead zeearm tusschen het En
Spithead,
r
ht en Portsmouth, de
Eng.
voorn. Eng.
eede,
}
door forten verdedigd.
eil.-roe in de N.-IJszee ten
Spitsbergen, eil.-groep
N.O. van Groenland
1 bestaat uit 3 grootere
en verscheidene kleinere eil. 66 600 K.M2. onijk
steenbewoonbaar^J
rijkaan zee- en pelsdieren;
P
kolenlagen
(eerst in den laatsten tijd eëx loiP
gg
teerd vandaar enkele kleine nederzettingen
g oop
de W.-kust van W.-S.); bergen (tot 1750 M.)
enletschers
• in 1596 door Barentsz ontdekt.
g
Zie ook op
P Walvischvaart.
Boo .
Spitsboog. Zie Boog
p okane Falls,^ s tad in den staat Washington
g
in het N.W. der Ver. Staten
1 ten 0. van
Seattle,
i dichtbij
a
p
J de 0.-grens;
1 aan de Spokane
Riv. 104 000 inw.
of kiemkorrels zijn voor de
Sporen
Spoor.
p
p
z.a. , wat de zaden zijn
Cryptogamen
y
J voor
Zi'
Zij dienen voor de voortde Phanerogamen.
g
zijn
klein en in groote
P
Planting
b^
J n microscopisch
massa's vereenigd.
g
Spoorwegen. Het spoorwegnet der wereld
omvatte:
175 K.M. in 1880 372 429 K.M.
in 1830
7 679 ,,
1840
11 1890 617 285
71 1900 905 702
11 1850 38 568
„ 1910 1030 014
11 1860 108 012
11 1870 209 789 1J
Ons land bezat in 1910 opP iedere 100 K.M2.
België
daarentege 28,8
9.7 K.M. spoorlijn,Bel
g daarentegen
(het maximum van alle landen). Het
geringe aantal K.M. spoorwegen
geringe
betrekkelijke
P
a
J
11

,,
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in ons land (in 1910: 3194 K.M. in te ver- Kos, Samos, Chios Lesbos en Tenedos.
twee versch. vogels:
klaren uit het groot aantal goede waterwegen,
Spotvogel, naam van
g
(Turdus polyglottus),
a. de N.-Am. Lijster
welke Nederland heeft en waarvoor het goedep y9
^
1
s
die het gezangvan andere vogels
uitmuntend kan nabootsen, b. een
Z.-Am. vogel
Cassicus persicus
g
die eveneens de geluiden van andere vogels nabootst.
gem. in het N. van
Sprang,
p
g^ ^
N.-Brabant, ten Z. van Waalwijk,
1700 inw.
iv.
Spree,
a 1. zijr
p
J van de Havel,
1213. De eerste spoortrein
Amsterdam—Keulen.
waaraan Berlijn
ligt; het S.P
^^
J
woud 275 K.M2., bes Proeid door
renvervoeroedkoo
r is dan vervoer per
versch. armen van de S. 30 000 inw. meest
g
Pe
P spoor.
P
Zie verder Stephenson, Nederland, V erkeers- Wenden.
wezen, en Bergspoorwegen.
(Sturnus vul
Spreeuw
p
9 aril behoort tot de
S onsen S^on
Sponsen
het voorjaar
^Maria onderafdeeling
g van de orde der Zangvogels, komt in
J
klasse der Bloemdieren (Anthozoa) van de uit Z.-Europa
P en N.-Afrika. De S. richt soms
Holtedieren (Coelenterata). Hun lichaam bestaat veel schade aan (het vernielen van rietvelden
uit een weeke massa, doorboord door talrijke
J
kronkelende kanalen, welke in een wijde
opening
P g osculum uitmonden. Hierdoor wordt
water in- en uitgelaten en dit water
wordt in strooming
gehouden door de
trilharen, welke zich
in de boven ggenoemde
kanalen bevinden.
Het bgeraamte bestaat of uit losse
kalkkalkdeeltjes
J
S. of uit kiezel.
zelzuur (kiezel-S.),
of uit een hoorndoor zwermen),doch vergoedt dit door het
massa(hoorn-S.).Tot
verdelgen van insekten en slakken. De S. ir
deze laatste behoo- 1214. Dwarsdoorsnede
bekend door zijn
J nabootsen van andere vogels.
g
spons.
van
ns.
ren ook onze waschnaam van een boek van het O.T.
Spreuken,
p
S., waarvan wi'
niet met zekerheid in zijn
geheel aan Salomo
J het
J g
hoornachtige
het is in den tijd na de Balg ggeraamte agebruiken. Deze soorten toe te schrijven;
J
komen voor in de Middell. en Roode Zee en li^
scha
kt
P tot een ^geheel bewer.
in W.-Indië; in ons land vindt men de ZoetSpringbok. Zie Antilope.
p
water-S. De S. vermenigvuldigen zich door deeSp
rin 9bokfontein ^ P 1. in het N.O. der Z.ling of door eieren.
Afr,rov.
KaapPde Goede Hoop,
P
P^ door een
Sp oraden(Gr. de Verstrooiden"), de eil. spoorweg
g verbonden met Port Nolloth.
P
Archi
van den Gr.
P el aan de kust van Kl.Springfield. 1 Hoofdst. van den staat Illinois
Azië waarvan derootste
zijn:
Telos, in het midd. der Ver. Staten, 52 000 inw.; arseg
J Rhodos, Telos
naal, hoogeschool. — 2) Stad in Massachusetss,
in het N.O. der Ver. Staten, 89 000 inw.
,arsenaal. -- 3) Stad in Missouri, in het midd.
der Ver. Staten, aan de Wilson Creek, 35 000
inw.; lood- en zinkmijnen.
— 4) Stad in Ohio
J
in het N.W. der Ver. Staten, 47 000 inw.
Springfontein, P 1. in het Z. van de Z.Afr,rov.
kruis unt
P Oranje-Vrijstaat,
P van de
spoorwegen Colesberg-Bloemfontei
Colesber -Bloemfontein en Faure-

1215. Spotvogel.

rov
rans
TSprings,
S
rin s Pplaats in de Z.-Afr. Pprov.
vaal^ ten W. van Johannesburgg en daarmee
door eensspoorweg
P^ ^ verbonden.
kanselredeSpurgeon, C harles Haddon Eng.
^.
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naar,g
geb. 19 Juni 1834 te Kelvedon (Essex),
van 1853-87redikant
der Baptisten-gem. te
P
Londena had als redenaar buitengewoon
succes ;
ag
Zijn talrijke
gest.
31 Jan. 1892 te Mentone. Zijn
.1
g
P reekenbundels Jzijn meest ook in het Ned.
vertaald.
Kasjmir
Srinagar,
J
P
g ^ hoofdst. van de prov.
van het rijk
en Dsjamoe,
in het N.
1
J
J Kasjmir
van Voor-Indië; zomerresidentie van den maimrad J^
ja 126 000 inw.
Staal. Zie IJzer.
5 Sept. 1870 te 's GravenStaal, G. G.,geb.
g
hagategen
e vertrok teen het einde van 1892 als
administratief ambtenaar naar Ned. 0.-Indië,
werd in 1895 commies; in 1899 hoofdcommies
in 1901 referendaris. Na zijn
in
g
J terugkeer
Set.
P 1909 uit Suriname naar Nederland werd
h
hijbenoemd tot alg.
g secretaris van het Ned.Ind. gouvernement; 1 Juli 1913 tot secretarisAug 1916
P van koloniën,^ 30 Aug.
bgen. van het dep.
tot gouv. van Suriname.
Staats-Brabant. Zie op
P Generaliteitslanc en.
wijzigingen,
Staatsschuld. De ingrijpende
Ja
^ JP
welke de Groote Oorlog
g maakt in de financiën
der oorlogvoerende
landen,
^ de bgroote bedragen.
^
g
die allerwege
opgenomen
1
P^
gopP schatkistbiljetten
volge
nde leeningen,
gb
worden in afwachting
b van volgende
juis over ondoenlijk een juist
maken het vrijwel
)jwel ondoenlijk
datum,
teeven
opPeeni bgen bepaalden
P
g
van hun enorm toenemende S.
op 31 Dec. 1915:
De Ned. S. bedroeg
^ P
f 530 344 000
aan 21/2 0/
/0papier
PP
„ 500 987 900
0lo
^, 3
49 959 450
,,
3 1/2 ^()
77
1
^,
„ 275 000 000
5
o/o
f 1 406 298 350
Totaal
Stabiae was een kuststad in CamP ania met
beroemdeeneeskrachti
g
g e bronnen en werd in
e'i ver79 n. Chr. met Herculanum en PomP^
woest.
Stad aan 't Haringvliet,
, ggem. in Z.-Holland 1
9
aan de N .-kust van het eil. Overflakkee.
1111 inw.
- W.in de Belg.
prov.
Staden,
, gem.
g
^P
ren tusschen Dixmuiden en Roeselaere 5463 inw.
Groningen,
Stadskanaal,
^ vaart in de prov.
P
^,
van Nieuwe Pekela naar de veenderijenvan
Ter-Apel,
van 17 66-1800^ verlengd
P ^ gegraven
g
g ^
gem
in 1818. — De p laats S. behoort tot de gem.
Staël, Madame de, eigenlijk Anne Louise
Germains
barones de Staël-llolstein, Fr.
schrijfster,
eb. 22
te Parijs,J^dochter
g Apr. 1766
P
met den
van Necker(z. a.),in 1786 gehuwd
b
9 Mei 1802),
Zweedschenezant
de S.(gest.
g
g
nam een levendig aandeel in de Fr. Revolutie,
est.
werd door Napoleon I
bgest.14 Juli
1817 te Parijs.
zij inz. bekend:
J Van haar boeken zijn
ou l'Italie" (1807) en De l'Allemagne"
,^
ab ne"
(1810).
in het midel. van EngeStafford,
'' graafsch.
b
g

land, 3033 K.M 2 . 1 360 000 inw. ; rijk aan
steenkool,ijzer
ijzer koer
kalksteen en leem. -P
De hoofdst. S. 23 000 inw.
Zie Alliteratie.
Stafrijm.
1
Stalactieten. Zie Druipsteen.
1
Zie Druipsteen.
Stalagmieten.
^
9
Stamboel. Zie Konstantinopel.
Zee,a ten
Stampalia,
p
^ eil. in de Aegeïsche
g
W.Z.W. van Kos, 99 K.M 2 . 1900 Gr. inw. ;
in 1912 gedurende den It.-T. oorlog door de
Italianen bezet.
gem. in Limburg,
Stamra
p Y, ^
^^ ten Z. van
Weert aan de Belg. grens;
1440 inw.
b
Standdaarbuiten,ggem. in het W. van N.Brabant ten Z.W. van Zevenberen
g^ aan de
Dintel; 1795 inw.
pl. in het Z.W. van de Z.-Afr.
Standerton,P
prov. Transvaal,^ a. d. lijnLadysmith—Heidelberg.
P
Stanislav
r stad in het Oostenr. kroonland
Galicië, ten Z.O. van Lemberg,aan de Bistritza
ziJ riv. van den Dn'estr
; 33 000 inw.; zetel
J
van een Gr.-Kath. bisschop.
P
Stanislaus IX Augustus, koning van Polen,
Zie op
P P oniatowsky.
Stanley,
g J k James Row Y^ Henry Morton,^eigenlijk
land Afrika-reiziger,
g i g geb. 28 Jan. 1841 bi'J
Denbigh in Wales, ondernam 1871-72 in opdracht van James Gordon Bennett een reis
naar Afrika ter opsporingvan
Livingstone,
9
dien hijJ in Nov. 1871 in Oedsjidsji
J <l ontmoette,
ondernam van 1874-77 op
a^
P kosten der New
York Herald" en „Daily
.Dail Telegraph"
^ P een nieuwe
reis door Afrika, ontdekte het Albert-EduardNJ anza^ onderzocht den Alexandra-Ni
(KaJ Kg era bevoer in 1876-77 de Loealaba en
stelde de identiteit daarvan met de Kongo
g
vast, was van 1879-84 in de Kongo en ontdekte in 1882 het
Leo
P old II-meer van 1887
—89 ondernam S. een reis tot ontzet van Ervin
Pasja,
dien hijJ 25 Apr.
AP . 1888 aan het Albert?
N'anza
ontmoette en met wien hi',J 5 Dec. 1889
^
te Bagamojo aankwam. S. stierf 10 Mei 1904
te Londen.
Stanley-Pool, door de Kongo-riv. gevormd
meer, 210 K.M2., met 17 eil., in 1877 door
Stanley
y ontdekt, die in 1882 op
P den Z. oever
het station Léopoldville
stichtte.
P
gem. in Zeeland,
St.-Annaland
St.-Annaland, gem.
^ op
P de N. kust van het oil. Tolen ; 2562 inw.
Sta horst,
horstgem. in het N. van OveriJ ser ten
Stap
Z. van Meppel,
de lijn Me el—Zwolle
PIS aan
^PP
6141 inw.
Staring,
a Ned.
^ Christiaan Winand,
Gendringen,
dichter, b
24 Jan. 1767 te Gendrinen,pr
oP
moveerde
1787 tot Mr. in de rechten aan de
ee
Harderwi'ksche
Hoogeschool,
studeerde vervolg
J
Gottingen in de landhuishoudkunde,,
g ens te
n
woonde vanaf 1791 op
de Wilzijn buitengoed
Pzijn
g
denborch bij
g 1840.
J Lochem,
^^est. 18 Aug.
keurigg verzorgde
Hi' schreef weinige,
Hij
a^ doch keuri
^
gedichten de Jaromir-c yclus ,Marco" ,De
twee Bultenaars", enz.

STATEN-GENERAAL.
de republiek
der
Staten-Generaal tijdens
Staten-Generaal,
P
Ver. Nederlanden het belangrijkste re eeringslichaam
bestond uit afgevaardigden van de
^
Staten der Gewesten (Drente uitgenomen),
iederewest
had 1 stem, in
g
^ belangrijke
gJ zaken
werd eenstemma
g heid vereischt. De leden stemden volgens opdracht
der Staten van hun gewest
gewest.
P
S.-G. regelden a
de buitens. aangelegenheden,
,
a
gswezen en de financiën,^ oefenden hoo ag het krij
krijgswezen
heidsrechten uit over de Generaliteits- en overplakkatenen ordonnanlakkaten
zeesche landen,
tiën vast voor de ver.ewesten
en hielden toeg
zicht op
de kerkelijkeaan
aangelegenheden.
-P^
a en

De Staten-Generaal van het Koninkrijk
1 der
wetgevend
Nederlanden. De Koningin
g oefent de wetgevende

uitezamenli'k
g
J met de Staten-Generaal.
De Staten-Generaal vertegenwoordigen
vertegenwoordigen
volgen
volgens
a
het geheele
Nederlandsche volk.
g
g
De Staten-Generaal bestaan uit een eerste kamer
e
en een tweede kamer. De Eerste Kamer telt
50, de tweede 100 leden. De leden van de
Eerste Kamer wordenekozen
door de staten
g
derrovinciën
een in de
P
^ in elke provincie
P
getal
grondwetenoemd
getal. Verkiesbaar tot lid
g
de Eerste Kamer zijn
bij
J alleen zij,
J^ die bij
hooge
de wet aangegeven
hooge en gewichtige
g s
g
g openP en
bare betrekkingen bekleeden of bekleed hebben
of die voorkomen opP een door gedeputeerde
a P
staten opgemaakte
lijst van hoogstaangeslagenen
Pglijst
^
g
a
in de rijks
g^vermeldende
J directe belastingen,
één naam opP iedere 1500 zielen. Voorts wordt
vereischt,
mannelij Nederlander,
^ dat men zijJ mannelijk
30 jaar
oud en dat men niet bi'J
J
rechterlijke
uitspraak
de beschikking
g of het
P
J
beheer over zijne
verloren hebbe
^
J goederen
of van de verkiesbaarheid ontzet zij. De
leden der Tweede Kamer worden gekozen
a
door de kiezers. In elk der 100 kiesdistricten, waarin de kieswet het rijk heeft
verdeeld, wordt één lid gekozen. Voor de leden
der Tweede Kamergelden de eischen betreffende openbare
betrekkingen
of van hoo
hooge
gera
P
^
niet, de andere wel. De Koningin
zoowel als de Staten-Generaal kunnen het
initiatief nemen voor liet maken van wetten.
Het eerste is regel,
g ^het tweede uitzondering,
b
Neemt de Koningin
het initiatief,
^ dan is de
g
loop
P van de zaak in hoofdzaak als volgt.
g Nadat
de Raad van State, een hooggstaatscollege,
g^ over
het door den betrokken minister samengesteld
g
ontwerp
ge
^ wordt het ontwerpP door de
P is gehoord,
Koningin
bij
g
g
J de Tweede Kamer ingediend.
Bij
Bi' het ontwerp
P wordt door den betrokken
minister eene memorie van toelichtinggevoegd.
gg a
Aan de mondelinge
behandelingghet
van wetsg behandelin
ontwerpgaat
eene schriftelijke
behandeling9
^
g
vooraf. De Kamer splitst
zich daartoe elke
P
2 maanden in 5 afdeelingen.
In die afdeelingen
^
a
worden de wetsontwerpen
P besproken,
P
^ nadat eerst
in elke afdeelingla voor het te onderzoeken wetsontwerpen
rapporteur
benoemd is. De 5
P
PP
rapporteurs, de commissie van rapporteurs,
ra
p^
PP
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maken samen een verslag
P van het in de
g op
afdeelingen voorgevallene. Dit is het voorloopig
verslag.
Het wordt medegedeeld
aan den
^
g
minister die er opPvan antwoord dient.
Bij
J de memorie van antwoord worden veelal
naar aanleidingvoorloopig
van het voorlooi verslag
g
wijzigingen in het wetsontwerp
Pgebracht.
g
Soms zijn
enden aard,
J deze van zoo in rij
g JP
dat een tweede a/f deeling s-onderzoek wordt
gehouden,
i
g
^ waarvan dan een tweede voorlog p9
verslag
Op
verslag volgt
volg
g wordt opgemaakt.
Pg
P dit verslag
een tweede memorie van antwoord. Na ont•
vangst
g van de eerste of van de tweede memorie
van antwoord verklaart de commissie van rapP
dat zij
de openbare
P orteurs
^
J
P beraadslaging
a g
genoegzaam
voorbereid acht. Dit stuk is het
g
g
eindverslag
van
9 Voorloopig
P a verslag,
g^
antwoord en eindverslag
dadelij
^ worden telkens dadelijk
de kamerstukken openbaar
gemaakt.
0
Op
P
g
deze kamerstukken,
^ de handeling
9 en met de
bijlagen
kan men zich aan de postkantoren
P
abonneeren. Prijs
Prijs der handelin agen: alleen het
gesprokeneJ
bij de openbare
beraadslaging,
P
a a} f 3
hetJ^ de handelingen
P er jaar;
g met de bijlagen
behandelingg voorafgaat)
ageen aan de openbare
P
a
f 12er
J Het kan ook voorkomen,^ dat de
P jaar.
kamer besluit een wetsvoorstel te stellen
in handen van eene commissie van voorbebereiding
9 De 5 leden daarvan worden dan
meestal door den voorzitter der Kamer benoemd.
Zij
J worden door hem over de afdeelingen
^ der
kamer verdeeld. Ook kunnen voor den duur
eener zitting
g vaste commissiën worden benoemd
voor het onderzoek van tot zekereroe
g P van
onderwerpen
P behoorende wetsontwerpen.
Pe In deze
gevallen
gevallen worden voorloopig
g enz. alle
P^ verslag
tegelijk oopenbaar
P
ggemaakt, nadat het eindverbehandeling
slag is uit ebracht.
De mondelinge
g
g behandeling
rege
van het wetsvoorsteleschiedt
als re
gel in het
g
openbaar.
De minister
is met de verdediging
P
^
g
belast. De Koningin
g kan echter den minister
eenersoon
toevoegen
P
g om den minister daarin
bi'
re ^eeringsJ te staan. Deze wordt meestal »
a
commissaris"enoemd.
De beraadslaging
beraadslaging is
g
tweeledig.
over het ont^ Eerst wordt gesproken
g P
werP in het algemeen
(algemeene beraadslaging ,
g
daarna over elk der artikelen afzonderlijk
J
artikelsg
ewi'ze
behandeling
^
9 . Bij
J de artikelsg kan de tweede kamer wi Jzig ewiJ ze behandeling
gingen in het wetsvoorstel maken(recht van
gg
de
amendement . De comissie van rapporteurs,
PP
commissie van voorbereiding
g of de vaste commissie> alsmede leden der kamer,> kunnen wi'ziJ
gingen
aan de kamer voorstellen. Ook op de
gP
g
kunnen weder veranderingen
worden
wijzigingen
^
voorgesteld.
Dit noemt men sub-amendementen.
g
Over de voorstellen tot wijzigingvan het in
artikel wordt eerst gestemd,
behandeling zijnd
^ ,
daarna over het artikel zelf. Ook de minister
kan nog
beraadslaging
tijdens de openbare
a g verP
gtijdens
anderingen aanbrengen.
Zijn
g
J' alle artikelen beover
handeld
nogg weder gestemd
g
^ dan wordt no
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geheel(eindstemming).
het wetsvoorstel in zijn
9
J g
De openbare
beraadslaging
^ g kan wordenonderP
broken tot het houden van een nieuw a deelin sonderzoek
n .l. indien de minister belangg
rijkewijzigingen in het wetsvoorstel aanbrengt
rijke amendementen worden voorof als belasgJ
bgesteld. Heeft de Tweede Kamer bij
J volstrekte
meerderheid van stemmen het wetsvoorstel aannaar de
genomen, dan wordt hetezonden
g
Eerste Kamer. In de Eerste Kamer wordt het
wetsontwerp
gelijke
wijze
on^
g J
Jj behanP op
F ongeveer
deld. Echter heeft de Eerste Kamer niet het
recht van amendement, zoodat het ontwerp
behandeld wordt. Heeft
niet artikelsgewijze
g J
ook de Eerste Kamer het ontwerp
e met volstrekte meerderheid van stemmen aangenomen,
g
kennis
dan wordt daarvan aan de Koningin
g
even. Het ontwerp
gegeven.
^ beP vereischt dan nog
krachting van de Koningin(recht van sanctie).
is ook bevoegd
Daarna is het wet. De Koningin
g
g
om aan het ontwerpgoedkeuring
^A gg te onthouden

recht van veto).
Staten-Island, eil. in de Baai van New-York,
voor den mond van de Hudson, 154 K.M2.,
67 000 inw. sinds 1898 met New-York vereenigd.
Stavan
er hoofdst. van het Noorw. amt S.
g^
(9147 K.M2., in 141 000 inw.), aan de Bukkefjord,
P
J
> 37 000 inw. >• haven,^ scheepswerven.
Luik, ten
Stavelot gem. in de Belg. prov.
Stavelot,
P
Z. van Spa; 2536 inw.
gem. in Zeeland in het W. van
Stavenisse
,g
het Bil. Talen; 1924 inw.
Stavoren, gem. in het Z.W. van Friesland,
aan de Zuiderzee, 1005 inw.; een der oudste
de 3e Hanzestad;,
d later
ate 3
van ons land,
P
in en scheepdoor het verzanden der havenP
vaart en handel te niet; stoom
Po nt naar Enkhuizen; spoorweg
Po ^ naar Leeuwarden.
gouvern. ten N. van den
Stawropol,
p ^ R uss. g
Kaukasus tot het Russ. stadhouderschap
Kaukasus,
P Kaukasië behoorend, 54 310 K.M2., 1 231 000 inw.
w.o. nomadische Kalmukken. — De hoofdst. S.,
55 000 inw.
5 Ju li
Stead, William, Eng.
g
ng publicist, geb.
1849 te Embleton; verdronken 15 Apr.
P 1912
van de Titanic" z.a. >
bi
P
J de schipbreuk
strider
voor de vredes - ideeën.
ijverig
J
in het N.O. van Groningen,
Stedum,
g
^ gem.
g
ten N.O. van de stad Groningen,
g^ aan de lijn
Groning en—Delfzi
J^ 1 2281 inw.
Steen, Jan Havicksz, Nederl. genreschilder,
van
geb. omstr. 1626 te Leiden,
^ ald. eigenaar
g
g
een herberg
^^ woonde ook in
g
P de Langebrug,
g op
gest
est.
(Den Haag,
anderelaatsen
P
Leiden in 1679. S. was een der beste karakter- en zedenschilders van zijn
J tijd.
gem. in het N.W.
Steenbergen
en Kruisland,
^ g
9
van derov.
N.-Brabant, 8904 inw.; aan stoomP
tramlijnen naar Willemstad, Zierikzee, Bergenop-Zoom,
Roozendaal en Breda.
P
Steenbok Ibexgroep dieren, die tot de
der
onderorde der Herkauwers en heteslacht
g

Geiten behooren
gekenmerkt door zwaardere
,g
horens en het ontbreken van een sik; zijJ
wonen in de hooggebergten. De Alpen-S
AI en-S. heeft
horens, die tot 80 c.M. lang
g en tot 16 K.G.
Alpen
zwaar zijn,
J
Pe
J^ komt inz. in de Grajische
o de
voor. Andere soorten leven in Spanje, op
Pyreneeën,
in den Kaukasus en in Siberië.
Y
SteenbokCap ricornus het 10e teeken van
ook een sterrenbeeld
den Dierenriem z.a.
aan den N. hemel met een dubbelster.
gem. in het N.O. van Gelderland
Steenderen
,g
ten Z. van Zutphen,
3656 inw.
P
Steendruk. Zie in het Supplement.
pp
de Belg.
Steenkerken,
^ dorpje
g
PJ (600 inw.),^
Aug.
. 1692 overwinHene
Henegouwen;
ouwen • hier 3 Au
P
nis g der Franschen onder maarschalk de
Luxembourg
g op
A stadhouder Willem 111.
Steenkolen, dichte, vet glanzende, zwarte kolenmassa met 75-90 0/0
1 koolstof, ontstaan uit
voorwereldschelanter
to g
amen. De
P
^ v.n.l. CrYP
S. komen meest onder de aarde voor, in bedhonderden K.M 2 ., van
dingen
van dikwijls
J
^

1217. Schacht in een steenkolenmijn.
J
M.,
a
ierdikte
tot
20
en
meer
M.
vormen
met
lei
PF
en zandsteen de S.-formatie. Zij
J worden v.n.l.
benut als brandmateriaal en voor de gasvoorziening . Vooral in Duitschland
^ België,
g
g ^ Engeland en N.-Amerika vindt men uitgestrekte S.beddingen.
Zie behalve nevengaand
neven aarde afb. van
g
fig
g . 975.
S.-mijn ook fi
schacht in een S.-mijn
Barboon of carbonische
com
P lex van
formatie, een tot 4000 M. dik
formatie,
lagen
uit de groep
P
g P der alaeózoische
g
bestaan uit kalksteen grauwakken,
^ zandsteen,1
door het
conglomeraten
enz. engekenmerkt
g
^
voorkomen van talrijke, dikke steenkoollagen,
meestal verscheidene boven elkaar tot een steenkolenveld vereenigd. De onderste afd. subcarsteenbonischeormatie
bevat meestal geen
f
g
kool de bovenste afd. bovencarbonische formatie) wel. Zie ook fig.. 8.
rk in de beschav'^
tijdper
Steentijdperk, dat tijd
g geen
^ waarin de menschen nog
metalen kenden en zich bijJ voorkeur van steen
en gereedschappen
Men
wapens
g
PPe vervaardigden.
^
P
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en een
onderscheidt een ouderalaeolitisch
p
jonger
9 .
7 9 (neolitisch) S. (zie ook Oertijd).
gem. in het N.W. der prov.
OverS teenwijk,
P
lj g
iiJjsel, 6337 inw. aan desspoorlijn
P^ J MePPel—
Leeuwarden en de tramlijn
J S.—Oosterwolde;
1581 door Renvroeger
g^
g vesting,
g een belangr.
in 1592 d. Maurits veroverd.
nenber
9 beleerd
g
Z.W. van Sittard,>
gem. in Limburg,
Stein,g
g>
aan de Belg.
2384 inw.
ggrens;
g
Stein Martinus Theunis, Z.-Afr. staatsman,
geb. 2 Oct. 1857
te Winburg(Oranjeg
Vrijstaat),was van
1883-89 advocaat te
Bloemfontein, daarna
en in
rijksadvocaat
1896resident van
In
1896president
•
J
J
1897 sloot hij
J met
Transvaal een aanvallend en verdedig end verbond,^ koos
in den oorlogg de zijJ de van Transvaal en
zette, nadat zijn
J land
veroverd was, met
Steijn
den 1218. Mart. Th. Stein.
taaie volharding
^
• J d voort, in 1902
ige ziekte naar
ernstig
vertrok hij
een ernst
J wegens
^
Europa en vertoefde daar tot 1905. Vóór den
najaa van 1914
Fstand in Z.-Afr. in het najaar
op
hijJ
P te treden tusschen
en de ontevredenen.
ee '
Botha's reg
Steiner Alpen,
P
p ^ groep
g P van de Julische Alpen
(0.-Alpen),ten N.O. van de Save,> in den Grintout 2569 M. hoog.
Stekelvarken, dier van de orde der Knaagdieren, en de fam. der Woelmuizen, met gedrongen lichaam, met stekels bedekte huid,
oogen
en ooren. Hetgewone
dikken kop,
9
g
P^
1219) heeft stekels
, fig.
S. H ystrix cristata
a
tot 40 c.M. lengte,
P zijn
J en zwarte en
^ ^ die spits

1219. Stekelvarken.
witte kringen hebben, een hals met manen van
stekels, die overeind gezet kunnen worden;
en onschadelijk nachthet is een bang,
traag
o^
dier, dat in de Middell.-Zee-landen leeft en
zich metlanten
voedt.
P
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gem.
in de Belg. prov.
0.-VlaanStekene,
^
g
F
deren ten N.O. van St.-Nicolaas; 8519 inw.
in de Z.-Afr. prov. Kaap
Stellenbosch, stad P
P
de Goede Hoop,
0. van Kaapstad
en daarP
P^
mee door eensspoorweg
Pog verbonden; 6200 inw.
gem. in Z.-Holland op
Stellendam,
^
g
P het eil.
Goerie (en Overflakkee aan de tramlijn
J Goedereede—Middelharnis 1823 inw.
der Vogels,
Steltloo
^
p ers
a (Grallatores),^
onderscheiden zich doorooien met
een lang
g
loopbeen; de teenen
staan vrij of zijn
J
J verbonden door korte vliezen in de hoekenbi'J
uitzondering
g door zwemvliezen); snavel en hals
meest lang.
g ZijJ worden onderscheiden in 8
families : Ooievaars, Reigers, Snippen, Pluvieren,
Trappen,
Kranen, Bleshoenders en Rallen.
pp
naam van een Griek
Stentor bijJ
voor Troje, die een stem bezat, zóó krachtig
als die van 50 andere mannen te samen. Vandaar
t
aa Stentorstem.
Ste
hanus naam van 3 ,heil'^ en der R. Stephanus,
Kerk. — 1) De Heilige
S.. een der 7 eerste
9
diakenen der Christ.em.
te Jeruzalem werd
g
'
volksoproer ald. in 36 of 37 gesteenigd,
bij' eenP
g
gedenkdag
zie oop
gedenkda 26 Dec. — 2) Pa us S. I,
^
Pausen. — 3) S. I, koning
^ van Hongarije,
9 9 zie
op
99
P Hongarije.
George,
de voorn. grondlegger
Stephenson,
9
^g
p
^
g
van het spoorwegwezen
geb. 8 Juni 1781 te
^a
Wylam
Northumberland bouwde in 1814 de
Y
eerste locomotief, in 1825 den eersten oPenbaren spoorweg
P ^ tusschen Stockton en Darlinga l en Manton in 1829 dien tusschen Liver
P^
chester, leidde daarna den aanleg
g van vele
spoorwegen,
op
ook' o het vasteland,
^ gest. 12
Aug.
bijJ Chesterfield.
P
^ 1848 te Taptonhouse
geb. 24
Sterns Lawrence, Eng.
^g
g humorist,
Nov. 1713 te ClonmelIerland geestelijke,
J
g
Zij bekendste
sst. 18 Mrt. 1768 te Londen. Zijn
gest.
zijn „Tristram Shandy"
zijn
»
Y en Sentimental Journey".
Y
Sterrenkunde of astronomie, de wetenschap
van de hemellichamen. De p ractische S. omvat
de leer der sterrenkundige
g instrumenten, de
kunst van het waarnemen en het sterrenkundige
rekenen. Do theoretische S. kan verdeeld
worden in : 1) sf erische S., welke zich bezig
houdt met de verschijnselen,
gelijk
J
^g
J die aan
2)
hebben;
he
den schijnbaren
P
Jjnbaren hemelbol plaats
theoretische S. welke zich bezig
g houdt met
de werkelijke
J bewegingen der hemellichamen in
mechanica des
het heelal;
^ 3)
p hysisehe S. of
hemels, welke de krachten bestudeert, welke
aan deze bewegingen ten grondslag liggen; 4)
h sicalische S., welke den toestand der hemelpy
lichamen (vorm, samenstelling) onderzoekt.
Sterren, Vallende, meteoorsteenen z.a. die
door de aarde aangetrokken,
^ in den dampkring
^
P g
der lucht
binnendringen,
door de wrijving
^ ^
gloeiend
worden en zoo opP een wegschietende
g
g
vallende ster lijken.
de z.g.
Sterrenwichelarij
Sterrenwichelarij of astrologie,
9
^ kunst
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om uit den stand der sterren toekomstige
ges ^
beurtenissen en inz. het toekomstig
g lot van den
voorspellen
(den horoscoop
mensch
P
^ trekken)
werd volgens
de inschriften in spijkerschrift
^
PJ kerschrift
reeds beoefend door de oudste bewoners van
ging
Mesopotamië
eng
a later over opP de SemieP
tische volken dier streken. De Egypt.
^YA priesters
P
maakten veel werk van S. Van Egypte
aYP uit
verspreidde
de S. zich over Griekenland en
P
Rome naar de Westersche landen. Van de 7e
tot de 13e eeuw werd zijJijverig
b beoefend door
J
eeuwen door
de Arabieren en in de volgende
a
Paracelsus, Cargroote ggeleerden in Europa
P
g
dano Tycho, Brake, Kep l er e.a.). Door meerdereausen
werd de S. onder bedreiging
^ a met
P
den ban verboden.
prov.
rov DommeStettin,, hoofdst. van de Pruis. P
ren en van het reg.-distr.
S. (12 081 K.M2.
9
872 000 inw.), aan de Oder, 236 000 inw. ; groote machinefabrieken en scheepsbouwwerven
(ook
P
de bekende werf Vulcan" .
Stettiner Haff. Zie Pommersche Haft
groot zoetwaterSteuren,
^ familie van zeer route
uit de orde der Emailschubbir eau; de
gewone S. (Acipenser sturio is tot 6 M. lang,
bruin met witten buik, leeft in de Middell. Zee,
den Atl. Oceaan, de Noord- en de Oostzee en
inz. veel gezwemt ver de rivieren op,
P

fi `"^911- rI
./lrr, 'lI^^,
^'
l ^a>
^::f,yTj
^fl^^:
^R^^,^^ ^,

G\R7F`,

P

„i^
^^^^^í^i:^Yr^^
^

\.

1220. Steur.
vangen
in de rooie
riv. van Z.-Rusland (Wolga)
g
^
^
en in de Kasp.
P Zee. Van de kuit van den S.
wordt de kaviaargemaakt.
Stevensweert, gem. in Limburg, aan de Maas,
ten Z.W. van Roermond • 1051 inw.
Stevin,
, Simon,
^ Ned. wiskundige,
^^ werktuigkundige
en bouwmeester,
g
,^geb. in 1548 te
B
Brugge.
e. Hij
J studeerde te Leiden, was de leeraar
Maurits,
rooie diensten aan
vanrins
P
^ bewees groot
gwezen bekend door
artillerie en het vestin
vestingwezen
zijn
g van zeilwagen
J uitvinding
^ en zeilslede vond
in 1586 de eerste juiste
theorie van het hellend
J
vlak, voerde in 1596 de 10-deeli ge breuken in;
gest. in 1620 te Leiden of in Den Haag.
g
ag
St. Geertruid, gem. in het Z. van Limburg
aan de Belg
^ ten N.O. van Eisden;
g
b . grens,
892 inw.
Stiermarken
, hertogdom kroonland van het

Cisleithaansche deel der Oostenr.-Hong
Oostenr.-Hon.
g monar22 426 K.M 2. 1 444 000 meest D. inw.
grootendeels Alpenland; voorn. riv.: Mur, >Drau,
>
Save en Enns; vele Alpenmeren;
meer dan
P
70 minerale bronnen;, 93 0 1o bouwland,^ weiland
en Bosch voorn. bronnen van bestaan veeteelt,
pluimveeteelt;
te Gratz,^ mijnbouwP
^ hoogeschool
g
J ouw
academie te Leoben • Landdag van 63 leden,
27 afgev.
naar het Oostenr. Huis van Af ^evaar g
dijden.
Aan het hoofd der regeering
ns een stad^
g
houder te Gratz.
Stigmata,
wondeteekenen van Jezus, welke
9
sommige
personen
ingedrukt kregen; zi
zij ver^ Ae
g
duurden het lijden
der lichaamssmarten van
J
den Zaligmaker
in het eigen
eige lichaam óf met de
n
(uitwendige
S, àf zonder deze
.
9
(inwendige S.); kan ook uit andere verwondingen
bestaan en treedt voortdurend, of bijJ tusschenPoozen op;
van bekoringen,
^
P^ is veelal vergezeld
g , onthoudingan
spijs
enz., de
g
PJ en drank,> ziekten,> enz.
eerste bij
was, is de H.
P
J wien van de S. sprake
Transiscus van Assisié z.a.. Tot dusver heeft
natuurlijke
voldoende natuurlijke verklaring
g
men nog geen
van de S. kunneneven
; de R.-Kath. Kerk
g
heeft daarover evenmin nog
g een uitspraak
P
gedaan.
Stijn
i Streuvels. Zie Lateur.
Stikstof of nitro9 enium(scheik. teeken N),
kleur-, reuk- en smaakloos gasvormig
element,
O
dat onder sterken druk
en sterke afkoeling
afkoeling vloeibaaremaakt
kan worg
den tot een kleurloos
vocht, dat bij —1940
bi' --2140
kookt en bij
hard wordt ;• 0.96,
S. G. 0.9fi
•
atoomgew.14.01. S. vormt
- het hoofdbestanddeel 78 4
volume 0/0 )van den
dampkring
P b en komt gegebonden voor in chilisalP eter en in eiwitstoffen.
Stille Zuidzee. Zie Groote Oceaan.
Stinde, Julius, D. schrijver, geb. 28 Aug.
1841 te Kirch-NiichelHolstein^ gest.
8 Aug.
gg
1905 te Olsberg
gbijJ Cassel, vooral bekend door
zijn
van het leven
g
J humoristische schilderingen
uc
der kleine Berli
J nsche burgerij
gJ» Familie Bhholz" 1884).
roofdiersoort, tot de
Me p hitis
Stinkdier
, dat grooie klieren
fam. der Marters behoorend
aan het achterlijf bezit, waaruit het een stiRg zijnvijanden een
afscheidingJ
kende, olieachtige
^ afscheidin
meter ver tegemoet
spuit; het N.-Am. S. levert
g
het als skunks bekende bont; de Bandiltis is
glanzend zwart met witte vlekken en strePen.
Stinkmarters(Putorius), een soort Marters,
achterlijk
die aan hun
J een klier hebben, waarmee zij, als zij vervolgd worden, een stinkend
vocht afscheiden. Tot de S. behooren: de Iltis
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(Putorius foetidus) of Stinkwezel, van onderen
zwartbruin van boven lichter ;; komt in Europa
p
en Azië voor; het Hermelijn,
J, de Wezel (zie voor
deze dieren op
P Marters) en de Kleine Vischotter.
Stip houtg
gem. in het 0. van N.-Brabant,
b
ten W. van Helmond.; 820 inw.
St. Janssteen,
gem. in het 0. van Zeeu
s h, g
wc
Vlaanderen ten Z. van Hulst; 3225 inw.
St. Kruis,
gem. in het W. van Zeeuwsch,g
Vlaanderen ten 0. van Aardenburg; 665 inw.
St. Maarten,gem. in het ,
N. van N.-Holland,
ten Z.W. van Schagen;
1203 inw.
g
Stockholm hoofdst. van Zweden, omringd
g
door het Ian S. (7812 K.M2. 23515000
00 inw.),
aan de afwatering
g van het Mdlarmeer in de
Oostzee, 347 000 inw., • belangrijke
industrie,, inz.
gJ
gieterijen, machinefabrieken, suiker- en tabaksindustrie • aanzienlijkeinvoerhandel, uitvoer van
ijzer,
haver en lucifers; drie havens met kriJ^g sJ
werf en droogdok,
kustversterkingen
gen.
g a kustversterkin
Stockport,
ort soh.
stad in het
graafsch.
gaf
Chester,
in
g
het W. van Engeland,
aan de Mersey,
g
Y^
Z.O. van Manchester; 109 000 inw.; katoen-,
hoeden- en zijde-industrie.
J
Stockton-upon-Tees,
p
, stad in het graafsch.
g
Durham in het 0. van Engeland,
aan de uitg
monding der Tees in de Teesbaai, 52 000 inw.
St. Odiliënbergem. in Limburg, fees Z. van
Roermond; 1197 inw.
Stoïcisme of Stoïsche wijsbegeerte,
de leer
van den wijsgeer
Zeno z.a. die te Athene
Jg
ziJ n onderwijs
onderwij g af in een zuilenhal Stoa).
Zijn aanhangers
g , de Stoïcijnen
!
+ beschouwden
de wijsbe
wijsbegeerte
g eerte als een handleidin
handleidingg tot deu ,^gdfaam leven en de deugd als het hoo g ste goed.
Stoke-u rp on-Trent, stad in het graa
graafsch. Staffsch
in het Midd.-Engeland centrum der Potteries, a. d. Trent, ten Z. v. Manchester, 235 000 inw.
Stolberg,
9 a van, de moeder van Willem
den Zwijger,
was de weduwe van g
graaf Philips
^
^
van Ranau en de tweede vrouw van Willem
den Oude, zij
zij stierf in 1580.
Stolwik
Stolwijk
j
gem. in Z.-Holland, ten Z.O. van
• 2423 inw.
Stomwijk,
wijkgem. in het W. van Z.-Holland,
Stomp
ten Z. van Leiden en ten N.O. van 's Gravenhag+
e; 4019 inw.
Stonehenge,
9 ^ (Eng.
g han hg ende steepen" s pre-historisch monument in het Eng.raafsch.
g
451).
Wiltshire,+P
op de heide bijJ Salisburgg (zie fi g. 451
Stoomboot. De eerste S. werdebouwd
g
door DenisPapin,
Pain, hij
J voer er 7 Oct. 1717
de Fulda mee af naar de Wezer om naar
Engeland
te gaanzijn
ten einde zijn uitvindin
uitvindingg
^ g
verder toe teassen
• +J
zijn vaartuigg werd echter
P
door Wezerschippers
vernield. Pogingen van
P
andere in Engeland,
Frankrij en Amerika
g
^ Frankrijk
evenmin blijvend
succes, totdat Watt
van de stoommachine een gelijkmatig
arbeidend
bedrijfswerktuig
had gemaakt.
Fulton volg
dooide in 1807 te New-York de met zulk een
machine (van 18 H. P. uit ng eruste S., waarmee
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hij
s an New-York
o
J in 32 uur de Hudson opvoer
P
tot Albany.
Y Het stoomfregat
g Fulton 1815 ,een
met 32 kanonnen bewapend
schip
P
P van 66 M.
lengte, had reeds een machine van 120 II. P. —
De Savannah was de eerste S. die den Atl.
Oceaan overstak (in 1819, van Savannah naar
Liverpool
in 26 dagen),
Great Western
P
b
,
van 450 H.P. de eerste S. voorere
g bgeld transatlantisch verkeer (1838). Met de eerste schroefS. stak Ressel, de uitvinder van de scheepsschroef(1812),in 1829 bijJ
in zee. In
de laatste jaren
worden turbine-S.gebouwd.
J
g
Stoommachine. machine,
wordt
^ die bewogen
g
door de spanning
^ van waterdampP (stoom)..
De eerste bruikbare S. werdebouwd
door
g
Thomas ,Saver y 1 698 ; zij
zij diende om water
op
P te heffen en bestond in hoofdzaak uit een
cylinder
met een beweegbaren
zuiger,
Y
g
^, waar
de stoom onder tege
g aanduwde. Grooterc toeteen
atmosferische
f erische S. van Newcomen
P
gvond de atmos
en Cowley
van 1905 ^ waarbij
waarbij de luchty (patent
P
druk den zuiger
drukte, wanneer de
g omlaag
stoom daaronder door water
, dat in den cylinder
es poten werd condenseerde. Van 1769-1800
gP
heeft James Watt de S. langzamerhand
zoo g
danig verbeterd,^ dat zij'
zij' voor allerlei bedrij'
ven bruikbaar werd. Aanhoudend is sindsdien
g ewerkt aan d3 verbetering der S. om ze zoo
zuinig
g mogelijk
g J te doen worden door doelmatier
g wijze
J van verhittingvan het ketelwater
door verhoo i g van het nutti g effect, enz.
In den laatsten tijd
is men turbine-S.g
gaan
J
bouwen waarbij
J de stoom niet meer werkt oop
zuigers,
k te
tegen
g en een rad spuit,
g ^ doch onmiddellliJ
P1
waarop
beweging
g in g
P het water een waterrad in bewe
brengt.
zijn die S.
zijn
S.,waarbij
waarbij
g — Compound-S.
P
hoog drukcY linder en daarna in den grootenrooien- of
drukc linder.
Soms wordt de beweging
^
Y
a g zelfs
door drie of vier cylinders
veroorzaakt. Bi'J
Y
twee cylinders
komen de zuigerstangen
^
Y
^. onder
een hoek van 90° Lesamen. biJ drie cylinders
Y
onder een hotk van 120 0 . OpP deze wijze
wijz wordt
kracht en meer gelijkmatigen
b J
g gang
g g ver kregen,
g ^ doordat de ééne zuigerstang
^
g de andere
over het doodsunt
P heenhelpt.
P
em. in het midden van liet
Stoppeldij,
k gem
deel van Zeeuwsch-Vlaanderen, ten N.W. van
Hulst; 1711 inw.
volksvertegenwoordiging
Storting,
g^
b
g ng in
Noorwegen,
Lagting
tin(le Kamer)
g ^ bestaat uit het La
en het Odelsting
9 (2e Kamer).
gem. in de rov.
Utrecht ten
Stoutenbur
9, ge
P
0. van Amersfoort; 923 inw.
Stowe. Zie Beecher Stowe, Harriet.
St. Pancras,ggem. in het N. van N.-Holland
ten N. van Alkmaar; 1006 inw.
in Zeeland
St.Philsp slanel
^ op
^ gem.
g
P het
eil. St. Phils Psland; 2217 inw.
St. Pieter,
^ ggem. in het Z. van Limburg,
n^ ten
Z. van Maastricht; 2167 inw.
St. Pietersburg.
9',
9 Zie Pietersberg,
Straalsond Stralsund hoofdst. van het re g.-

P
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door Peter (den G,'oote
distr. S.(4012 K.M2. 225 000 inw.),van de 1698 na zulk een opstand,
P
Pruis.rov.
het eil. ontbonden.
P Pommeren,^ tegenover
g
R" en 34 000 inw.; 31 Mei 1809 gevecht en
g . prov.
gem. in de Bel
Belg.
P
Henegouwen,
Strépy,
pY^ g
dood van Schill(z. a.).
ten 0. van Bergen,
g aan de Haine; >7783 inw.
van het D. rijksland
Straatsburg,
Stretford,
an
9^J
^ stad in het Eng.
g ^raafsch. LElzas-Lotharin en vesting van den lsten rang caster, ten Z.W. van Manchester, 4200 inw.
(door 14 forten omringd),3 K.M. ten W. van
Strijen,gem. in Z.-Holland ten 0. van
den Rijn;
P van spoorwegen, 185 000 Niemansdorp, in de Hoeksche Waard;> 4405
J ^ kruispunt
inw.; hoo geschool (1621) •; belangrijketabaks- inw.
en sigarenindustrie
—S.,S. het Are^ enforatum
gem. in N.-Brabant, ten W. van
Strij1 pp,
g
^g
der Romeinen, vroeger
een vrijerijksstad,
vrije D.
Eindhoven • 5006 inw.
g
werd 30 Sept.
vredestij door
Strindberg,
9 ^ Zweedsche schrijver,
P 1681 in vollen vredestijd
g^ August,
J
^ geb.
^
1870 be- 22 Jan. 1849 te Stockholm, was van 1875-I XIV bezet,
^ vanaf 13 Aug.
^.
legerd en 27 Sept.
veroverd 82 verbonden aan de Kon. Bibliotheek te StockP
P door capitulatie
von Werder.
door den D.eneraal
meestentijd buitenslands,
holm woonde daarna meestentijds
g
ige geb. omstr. 63
1899 weer te Stockholm; aid.est.
14 Mei
Strabo, Gr. aardrijkskund
dag
J
g
tv. Chr. te Amasia in Pontus, 24 n. Chr.est.
1912; inz. bekend door zijn
g
J Hervormingsdrama
^
te Rome, schreef, na groote reizen gedaan te Meester Olaf".
hebben, zijn
werk?^GeograPhica" in 17 boeken.
Stroema,
J
^ de Stry;non der Oudheid, riv. oop
in Bulgarije, is
Stradivari (Stradivarius),Antonio, It. viool- het Balkan-schiereil.
P
s ontspr.
, leerling
geb. in 265 K.M. lang en mondt uit in de Golf van
maker
^ van Nicola Amati, geb
te Cremona, aid.est.
van de Ae geïsche Zee.
l; 18 Dec. 1737. Voor Orphani
P
door hememaakte
instrumenten worden zeer
Stromboli. Zie Li arische Eilanden.
g
z
hooge
Strottenhoofd. Zie Keel.
g prij
PJ en betaald.
nederzettinge
gen aan
graaf von, Deensth
Straits Settlements
Struensee,^ Joh. Friedrich,
^ g
1 (d. i. nederzettin
Straat van Malaka),Eng.gkroonkolonie oop staatsman geb. 5 Aug. 1737 te Halle a. S.,
het schiereil. Malaka en de bijbehoorende
eil. I kwam in 1769 als lijfart
lijfarts van Christiaan VII
J
4122 K.M2.
K.M2., 722 000 inw. omvat Singapore,
Kopenhagen, werd gunsteling
g
bP
g van koningin
^
Malaka en Poeloe Pinang en als onderhoori , Caroline Mathilde
, 16/17 Jan. 1772 geva
"`b
bngen
heden de Christmas- en Keeling-oil. • verder genomen,
^overspe
beschuldigd van overs l met de
g
g,
de Mal.rotectoraten
Perak, Salangor,
in en 28 April
terechtgesteld.
P 1772
terechtgesteld.
^
g ^ Pahang,
g
van een bekend tooneelstuk door II.
Negri Sembilan en Dsjoh
Jor; sinds 1906 ook
peper,^tapioca,
^ rijst
rijst Schimmel.
Laboean. Voorn.roducten
: PeP
P
P
en suiker.
Struisbaai van den Ind. Oceaan in het Z.
0.
van derov. Kaap
Strandvonders. Zie Bergloon.
P^
P de Goede Hoop,
van de Naaldkaap.
Stratford-on-Avon,
^ stad in het raafsch.
g
P
wick, in Midd.-Engeland, aan de Upper Avon,
Struisvogel, vertegenwoordiger van de orde
8500 inw. ^^
geboorte- en sterf P
1. van Shakespeare.
p
gem. in het 0. van N.-Brabant
Stratum,
^ g
ten Z.O. van Eindhoven; 6512 inw.
Strauss,
j Richard, D. comPonist en dirigent,
^
geb. 11 Juni 1864 te München, werd in 1889
g
hofkapelmeester
te Weimar,
: in 1895 te MiinP
chen in 1898 te Berlijn, sedert 1908 Generalmusikdirektor" aid.; schreef symfonieën en
opera's Salomé" Elektra"(1908),,Der
Rosencavalier"1910^^^
AlPe
ns Y
m honie"
(1915).
P
geb.
Strauss,
^b
P
^ Johann, Oostenr. componist,
14 Mrt. 1804 te Weenen, aid.est.
g als hofbalmuziekdirecteur, 24 Sept. 1849; oogstte buite^
ewoon succes met zijn
J dansmuziek. In
zij zoon Johann S.,
meerdere mate deed dit zijn
25 Oct. 1825, est. 3 Juni 1899),wiens
walsen An der schonen blauen Donau" bijv.
J
over de heele wereldulair
populairwerden.
gem. in Z.-Holland aan de Lek
Streefkerk
,g
tusschen Krimpen
Pe a. d. Lek en Schoonhoven •
1221. Struisvogels.
1843 inw.
„schutters"),
Strelitzen,(Russ. strjelcy
de door Czaar Iwan Wassil7 'wits^ ' in de 16e der Loopvogels. De9gewone of A f rik. S. Strulevende vogel,
met
eeuw opgerichte
lijfwacht, deze bezat vele voor- thio camelus derootste
g
egJ
g
rechten maakte dikwijls
opstand
en werd in biJ na naakten kop
P, hals en achterdeel, zwart
P
J

STRUISVOGEL—SULLA.
met zuiverwitte vleugels en staartveeren ; het
wijfje
wijfje bruingrijs
a
gJ en vuilwit;^ kan niet vliegen,
heeft lange
poote met twee teenen. De
g sterke ooien
leeftolP amisch
vaak in kudden in de
Yg
^ hij
woestijnen
van Afrika en W.-Azië;
hij loopt
P
J
sneller dan eenaard
• het mannetje broedt
P
de eieren uit. De S. wordt om zijn
J vederen
gejaagd
g e 'aa d en ook door de KaaP sche boeren
gefokt. De Amerik. S. of Nandoe (Rhea Amerigrasvlakten
van Z.cana leeft in derooie
g
g
Amerika.
S.,
Walter S.
Stuart,
^ oud S lotseb geslacht.
g
schoonzoon van Robert I Bruce, werd in 1371
als Robert II koning van Schotland, grondleger der dynastie, die daarna in Schotland bleef
ger
heerschen en met Jacobus VI, den zoon van
Maria S. (z.a.) in 1603 ook op
P den Eng.
^ troon
kwam (zie Jacobus I). Met Jacobus II(z.a.)
lij der S. uit
werd in 1688 de mannelijkelijn
Engeland verdreven,
^ zijn
J zoon Jacob Eduard,
roowel als diens zoon Karel Eduard, trachtten
rij te herwinnen. De
tevergeefs
het verloren rijk
g
van Karel Eduard, Henry Benedict,
werd in 1747 kardinaal en stierf 13 Juli 1807
afstammete Frascati als de laatste mannelijke
J
ling van het Huis S.
heet naar Klingers
Sturm und Drangperiode
9p
^
drama »Sturm und Drang" die periode
in de
P
(ong.
1767-80),waarin de jongD. literatuur
ste dichters zich begonnen te verzetten tegen
de conventioneele vormen en stoffen.
hoofd- en residentiest. van het
Stuttgart,
9
koninkr. Wurttember g, in het Neckardistr.
3 K.M. ten W. van de Neckar, met de voorsteden 280 000 inw. ; residentieslot; technische• crematorium; veel induen veeartsenijschool
t
strie ; middelpunt
van den Z.-D. boekhandel.
P
StY X
^ in de Gr. mythologie een riv. in de
Onderwereld, waar de zielen der dooden door
worden; bij
Charon overgezet
J S. zwoeren de
g
goden hun heiligste
g eeden.
^
5.-0. en
Successie-oorlo9 . Zie op
P Spaansche
p
8.-0.
oP Oostenri'ksche
^
Charcas , hoofdst. van het dep.
Sucre
P
Chuquisaca
in het Z. van Bolivia; 22 500 inw. >
q
meerend. Indianen; universiteit; S. werd in
gesticht
en heette
1536 door de SPan'aarden
J
g
oudt. Ciudad de la Plata.
Sudeten, bergstelsel tusschen Silezië en Bohome 310 KMI. lang en 30-45 K.M. breed.
Suessonen. oudt. een machtige stam in
van Caesar 50 000 weerbare
Gallië (ten tijde
J
mannen),hun hoofdst. was Augusta
Suessonum
g
Soissons .
S. Tranq uillus,Rom. ^eSuetonius, Ca'us
l
s van
schiedschr.eb.
tijdens
^
g
J'dens de regeering
Ves asianus; zijn voornaamste werken zijn de
keizer-biographieën
Vitae XII imperatorum".
P
bP
Suez zeehandelsplaats
in Egypte,
aan de
Suez,
gYP
P
meest N.unt
der Roode Zee,
P
^ aan de Golf
van S. hoofdst. van het 9 ouvern. S. (op
P den
Isthmus van S. en het Sinaï-schiereil. 18 000
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inw. ; door een steenen dam metsspoorweg
Pog en
haven Port Ibrahim verbonden.
Suez-kanaal, kanaal, dat de Middellandsche
met de Roode Zee verbindt en de landengte
g
van Suez doorsnijdt;reeds in de oudheid verscheiden malen begonnen
(voor het eerst omstr.
g
1400 v. Chr., onder Darius By
stas
^ es(omstr.
500 v. Chr.) voltooid, doch in de 8e eeuw n.
Chr.eheel
verzand);^ in 1856 verkree
verkreegg de
^
Lesseps
p (z.a.) van den onderkoning
g van Egypte
TYP
toestemma tot het vormen eener maatschappij
toestemming
PP J
voor den tijd van 99 jaar
J en begon
g 22 Apr.
P
1859 met de doorgraving. Het op
o 16 Nov. 1869
geoP ende kanaal^g aat van Port Said uit en
mondt bijJ
uit in de Roode Zee ; het is
161 K.M. lang
^ en 8 M. diep.
P ,De totale kosten
hebben ong.
g 480 mill. francs bedragen. Zie ook
— In het ^
gebied van het kanaal
oP Scheepvaart.
p
en van de landengte
g van Suez liggen
gg het Egypt.
gYP
gouvern. Suez (z.a.) en het 6 eneraal•9ouverneof
van
het
Kanaal;
(50
000
ment van het S.
inw. ; hoofdst. Port Said .
dwangSuggestie,
^ het opdringen
g99
P b van bepaalde
P
gedachten door woord of
voorstellingen
en gedachte
^
gebaar van een vreemden wil (van den h ypno tiseur op
(medium). ZijJ
P den gehypnotiseerde
g YP
kan door derroon
persoon zelve(auto-S.) of door
(vreemde of hetero-S. worden
een hypnotiseur
YP
kan zij eerst na een geruimen
opgewekt; ook J
g
werken p ost-h yp not.-S. Het medium is machden wil van den hypnotiseur.
teloos tegen
YP
b
Suiker, in water gemakkelijk oplossende,
P
zoetsmakende koolhydraten
, waarvan de meeste
Y
dierenrij
in hetlantenri
kJ1
enkele ook in het dierenrijk
P
vele soorten zijn
J in den laatsten tijd
ook synthetisch
samengesteld.
— In het dage^
g
Y
li'ksch
leven verstaat men onder S. de uit
J
S.-riet of 8.-bieten bereide stof. De bereiding
van S. uit S.-bieten dateert hoofdzakelijk
hoofdzakelij van
Continentaalstelsel; in 1801 richtte Achard
z.a. de eerste beetwortel S.-fabriek op; na
den val van Napoleon verdwenen de meeste
van die fabrieken weer ; doch na 1850 ontwikkelde deze industrie zich metrooie
kracht;
g
in 1900 werd 65 0/0
I dan de S. uit beetwortelen
bereid, in 1905 nog
g slechts 60 0l^o dank zijJ
de verbeteringen in de S.-rietindustrie. De
landen, die het meeste riet-S.roduceeren
zijn:
P
J
Cuba Java en Eng.
P
g Indië (in 1906 resp.
1273 000 1 089 000 en 1 753 000 ton); en het
meeste beetwortel-S.roduceeren
Duitschland ,
P
Oostenrijken Rusland (in 1906 resp.P2 238 000
1345 000 en 1 470 000 ton).
Suikerziekte. Zie Diabetes.
S u l i n a stad in het Roem. distr. Tulcea in
de Dobroedsja,
9 van den
J^ aan de S.-monding
S.
Donau> ; 7300 inw. > g raanhandel^ vrijhandel.
J
is de voorhaven van Galatz.
Sulla, Lucius Cornelius Felix, Rom. veldheer en staatsman, geb. in 137 v. Chr. onderscheidde zich alsuaestor
van Marius (z.a.)
q
in 88
in den Ju urthi
g^
g
Jnschen oorlog,

606

SULL9—SURRL+'Y".

belangrijke havenplaats
met veel scheepsbouw.
als consul de democratischearti'
^
P
P J van Marius belangrijke
te Rome ten onder en voerde daarop
Sunna en Sunniden. Zie op
P Islam.
A van 87-83
Mitfiraclates in Azië ;
met succes oorloga tegen
Sup ralap sariërs. Zie Predestinatie.
b
presidentschap
gedurende
zijn
zijn afwezigheid
werd hij
hij door Marius
Surate,
g
P
P
^ stad in het Eng.-Ind.
g
^
de monding
hij zich Bombay,
vogelvrij
A maakte hij
^^
^ van de Tapti
P in de
^ daarop
g
J verklaard;
na zijn
in 82 meester van Rome en Golf van Camba ten N. van de stad Bombay,
g
J terugkeer
115 000 inw. ; vele moskeeën en tempels,
vroege
ger
en liet zidh tot dictator uitroepen,
P ^ vroe
P^vervolgde,
a
hoofdst. van het rijk
rij Goedsjraat en wereldzijn
tegenstanders
door hen op
zijn beurt
P zij
g
J
vogelvrij
te verklaren;
Pstad.
g
^ hijJ wijzigde de staatsregeling
Suriname of Ned. Gua y ana, het belangrijkste
g g in aristocratischen zin, le gde in 79
deel van Ned.-W.-Indië,
de dictatuur neder;^g
gest. in 78 te Puteoli.
a kolonie op
P de N.-0. Sumatra, na Borneo hetgrootste
der Groote kust van Z.-Amerika, on g. 150 000 K.M. 86 134
g
bijn 8000 Boschne gers
Soenda-eil., 433 795, met inbegrip
P der neven- (niet inbegrepen de bijna
de bijna
bijn 1400 Indianen inw. waarvan
ligbgende eil. (doch zonder Banka Bilicon en
In S. wonen vele Eng.Europeanen.
het eil.-deel der resid. Riouw) 454 626 K.1112.,
g .
ong.
g 5 152 000 inw. Van het N. naar het Z. Indische en Ned.-Indische arbeidersres P. 8000
lans de W.-kust een bergketen
met tal van en 20 000). De kust van S. is zeer laag en
langs
g
vulkanen (Boekit Barisan • vulkanen : Dempo
b, daaroP volgt naar het Z. een zeer
P moerassig
3120 K.M. Merapi
g kustvlakte daarna heuvel- en ten slotte
J of Indra- lage
^ Korintji
P 2891 M.
^
P oera 3805 M.). De W.-kust daalt steil in zee bergland (Acaria- en Toemoek-Hoemoek-geb.,
af,^ bezit vele baaien en een reeks van eilandjes
eilandje waarvan alleen nog
g maar de N. uitloopers
P
zeer veel riv. • hoofdbestanddeel
t ervoor, het 0.-deel is vlak en wordt door bekend zijn);
>
:
ligt van riv. besproeid.
Van de meren is het der bevolking
g Creolen (in de koloniegeborenen
^
P
kleurlingen).
g . De Indianenbevolking bestaat blanken, Negers en kleurlinen
Toba-meer hetrootst.
De bevolking
g
staan in naam
uit Maleische stammen, meerendeels Moham- stammen en de Boschnegers
g
feitelij buiten het
medanen, doch ook nog veel heidenen (Bataks), onder onseza,
g g^ doch feitelijk
Hoofdst. Paramaribo (z. a.). Het
verder 9610 Europeanen,
273 Chineezen,
>
>
enz. -- Het voorn. middel van bestaan land- hoofdmiddel van bestaan is landbouw, slechts
W.-kust van S. een onbeteekenend klein deel van den bodem
bouw, inz. in hetouvern.
g
De voorn.propeper en is echter in cultuurebracht.
(rijstuitvoer);
P
g
J
^ cultuur bgewassen: koffie,^PP
tabak. Veeteelt alleen in het bgouvern. W.-kust ducten zijn:suikerriet, cacao, >Liberiakoffie,
Na
lang de kusten en bacovenbananen ^rubber en sinaasappels.
en in At J•eh ;• vischvangst
PP
a langs
Van de delfstoffen zijn
J en ontg
J er in S. vele goudwasscherijen
J voor den uitvoer 1874 zijn
vaart zijn
zijn te ParamaSiak en staan. Handel en scheepvaar
van belang:petroleum
Palemban
g Pe^
Die kolonie wordt been steenkolen (Ombilinveld). StaatDele
g econcentreerd.
Atje stuurel door een door de Koningin
kunde
Atjeh
g benoemd
g
g is S. verdeeld in : het gouvern.
verantwoordelijk gouverneur
gouverneur, terOnderhoorigen,
de resid. 0.-kust van S. en aan haar verantwoordelijk
g
taan
ges
gestaan door een Raad van Bestuur als
gouvern. Sumatra's W.de resid. Tapanoeli,
J
P ouvern.
lichaam (4 leden7 door de Konin ^gin
kust en de resid. Bengkoelen,
sche
^ Lam on
P g
b
wetgevende macht deelt de gouen Riouw, en benoemd). De wetgevende
districten, Palemban
g, DjJ
Onderhoorigheden.
(Zie ook Banka en Billiton). verneur met de Koloniale Staten (13 á 25
g
-- 5 Juni 1596 deden de Nederlanders reeds leden, door de stemgerechtigde bur gers gekozen).
op
aan en De begrooting wordt, na in de Kolonie voorloog^
P hun eerste reis naar Indië Enggano
zijnvastgesteld
vastgesteld definitief vastgesteld
i te zijn
enkeleunten
der Z.-kust; in 1599 kwam Pg
P
de Ned. Staten-Generaal, indien een bi'P Atjeh
Atje • eerst in de tweede
Houthaan(z. a.) op
J
noodig is, gelijkgewoonover drage
der vorige
g J g
J noodig
^
g van het Rijk
g eeuw werd ons gezag
lijk
is. --S. werd in den Tweeden
uitgebreid
eheel S. uitgebreid.
geheel
g
J het geval
Westkust,
^ ^gouvern. op
P de W. - E^^. oorlogg door een Zeeuwsche vloot onder
veroverd (1667) en afgestaan
in ruil
kust van Sumatra, omvat de resid. Padan sche Krsjnssen
g
^
Benedenlanden (door den gouverneur zelf be- van het door de Engelschen veroverde Nieuwstuurd) en Padangsche Bovenlanden, verder Nederland. In het begin der 18e eeuw bloeide
de Batoe-, Mentawei- en Nassau-eil. • 40 285 S. door slavenarbeid en ' koffiecultuur,7ging,
b ,
later achteruit door oorlogen met de Bosch':s
515 inw. w.o. 2981 Europeanen
1
K.M 2 .
>
P
neger (1726-62),van wie de regeering ten
en 6092 Chineezen, hoofdst. Padang.
g
Sundarban Eng . Sunderbands of Sunder- slotte den vrede feitelijk
P moest. Later
J koopen
deel van de Ganges-delta,
bunds het Z.
b
f kwam de kolonie weer in Engelsche handen
19 507 K.M2 . kustlengte 265 K.M. moerasland, en eerst in 1814 weer aan Nederland; na de
zij in diepP
rijk aan bosschen en wilde dieren, schraal bevrijding
g der slaven in 1863 raakte zij
verval, waaruit zi
bevolkt.
J zich nu eerst ietwat begint
stad in het raafsch.
Durham op
Sunderland
s
g
P te heffen.
Engeland. 1963
graafsch. in het Z. van Engeland.
in het N.O. van Engeland, ten Z.O. van
S arre
g
New-Castle aan de Noordzee, 151 000 inw.; K.M2 . zonder Londen, 920 000 inw. (90 K.M2.

SURREY—SYNODE.
met ong. 1,2
, mill. inw. behooren tot Londen);,
hoofdst. Guildford.
Susiana. Zie Choesistan.
straf, waardoor een
Susp ensie, een kerkelijke
J
R.-Kath.eesteli
J ke beroofd wordt van het
g
recht om een of andere (of iedere) kerkel.
functie uit te oefenen (b.v. het lezen van de
H. Mis, doo
doopen
en enz.).
rev. van PennsYld e grootste
Susquehanna,
g
a
vanië ontstaat uit de 0.-S. in New-York en
ë
de W.-S. in Penns lvanf
^ is 730 K.M. langg
en mondt uit in de Chesepeake-baai.
P
graafsch. in het Z. van Engeland,
Sussex,
^
a
g
3777 K.M2. 667 000 inw. ; hoofdst. Lewes.
de lijn
lij
Susteren g em. in Limburg,
^^
ten W. van Sittard.
Sutherland, graafsch. in het N.W. van Schotland, 5252 K.M 2. 20 000 inw. ; hoofdst. Dornoch.
Berta von,geb.
Kinsky,
Suttner,
y,
g
^
schrijfster,
geb. 9
^g
J
Juni 1843, in 1876
gehuwd met den
Oostenr. schrijver
J
baron von S. g est.
in 1902),bekend
door haar roman
Die Waffen nieder"(1889),ontving in 1905 den
NobelPJ
rijs voor de
bevordering van
den wereld vrede
est. 20 Juni 1914
gest
1222. Berta von Suttner.
Weenen.

Svendbor
hoofdst. van het Deensche amt S. (1648 K.M2.,
132 000 inw.),aan de Z.-O.-kust van het eil.
Fiinen, aan de S.-Sond 13 000 inw.
oor
Noorw. zeeman en NoordSverdrup,
p^
poolreiziger^ geb. 31 Oct. 1854 opPHaarstad
Nordland ^ ^egeleidde Nansen in 1888-89 0op
diens tooht door Groenland,
^ van 1893-96 0op
zijn
: waarbij
J hijJ' in 1895 ^ e J Noord Ppooltocht,
durende Nansens sledetocht op
P de Fram 85057'
N. Br. bereikte, was van 1898-1902 leider
der 2e Noorw. Poolexpeditie
op
A de Fram in
P
den Arct. Archipel
Pe van N.-Amerika S.-archinu als planter
bijJCao
pel),
Y Moa opPCuba.
P
p ^
gem. in Limburg,
Swalmen,
b^ ten N. van
^ g
Roermond, a. d. lijnRoermond—Venlo; 3403 inw.
aan de S.-baai,
Swansea, stad in Wales
,
(N.-oever van het Kanaal van Bristol),115 000
inw.> ; havens,
voor
P
> dokken; voorn. middelpunt
het smelten van koperertsen; zink-industrie;>
scheepswerven; handel.
in het 0. van
Swaziland,
J
^ klein Kafferrijk
Z.-Afrika bergland (tot 1509 M. hoog),kwam
Repuin 1895 onderprotectoraat
der Z.-Afr. Re
uP
in 1902 onder Eng. bestuur(Transvaalkolonie), 16 928 K.M 2. 100 000 inw.
Kwa
Swatow, handelsstad in derov.
P
^toeng in het Z.O. van China, aan den mond
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der Hankian ten 0. van Kanton, 66 000 inw.
voor den Europ.
P handel geopend.
^P
Swedenborg, Emanuël van, Zweedsch geleerde
en theosoof, geb. in 1688 te Stockholm, in 1719
als voortreffelijk
werktuigkundige
)jk werktuigkundig
n
b in den adelstand verheven, tot 1747 assessor van het mijnJ
bouwcollege schiep in 1743 na een visioen,
zijnopAdruk verkeer van de geestenwereld
geestenwereld betheosophisch
stelsel;
P
^gest. 29 Mrt. 1772.
S. schreef tal van belan
grijke Lat. werken. Zijn
belangrijke
Zijn
aanhangers,
vooral tal9
g ^ de Swedenborgianen,
rijk
en N.=Amerika vormden de
g
J in Engeland
Kerk van het nieuwe Jeruzalem."
g. P
gem. in de Bel
Belg.
prov.
rov WestSweveghem,
^
9
g
Vlaanderen ten Z.O. van Kortrijk;
J^ 5921 inw.
prov.
rov WestSweevezeele,
^gem. in de Belg.
^
gP
Vlaanderen ten N.W. van Thielt, 6202 inw.
Eng.. sat Yritus en politiek
Swift,
a Jonathan,
P
^Eng
schrijver geb. 30 Nov. 1667 te Dublin, ald.
gest.
est. 19 Oct. 1745 ^; zijn
J voorn. werken zijn:
J
Tale of a Tub", een kerkelijke, en Gulliver's
Travels"a eenpolitiekesatire.
Po
SY9
a rins Rom. veldheer, voerde het bevel
in Gallië tusschen de Seine en de Somme werd
in 486 bijJ de residentie Soissons verslagen
^ door
Clovis werd door de W.-Gothen to t wie hi'J
Clovis,
gevlucht was, aan Clovis uitgeleverd, die hem
doodde.
Sydney, hoofdst. van den Austr. staat NieuwZ.-Wales aan de havenbaai Port Jackson, met
de voorsteden 633 000 inw. ; , versterkte oorlogsen handelshaven; hoogeschool
; industrie.
b
en machti
gste
machtigst
Sygambriërs,
^ een der dapperste
PP
Y9
stammen, woonden on g
g. 100 n. Chr. in
Twente en verder 0.-waarts •^ zijJ
het tegenw.
^
vormden later mee hetrooie
volkerenverbond
g
der Franken.
Gr. optelling,
samenvatting,
Syllabus
g^
^
Y
de bijJ de encycliek
van Pius IX(8 Dec. 1864)
Y
gevoede
o Psommin
^
g van 80 veroordeelde
moderne dwalingen
(a. z. stellingen
stellingen in strij
strijd in
g
met de leer der R.-Kath. Kerk). In
de encycliek
zelf werden 16 dwalingen
verg
y
oordeeld. Door sommigen wordt die naam ook
gegeven aan een nieuwe
ongre
CJ alijst, door de
geg
met goedkeuring
^ van Pius X
q
g
^ atie der Inquisitie
uitgevaardigd (3 Juli 1907),waarbij 65 modernistische stellingen veroordeeld werden.
(zie aop
Sylvester,
P
Y
^ naam van 3 pausen
Heilige 314-335,^ ontvingg
Pausen). — S. I, de ^
volgens
de legende
de schenking
g van Constan^
g
ti'n den Groote (zie Donatio Constantine),
herinneringsdag 31 Dec. (vandaar S.-avond
oudejaarsavond
.
J
SYp
m aticus. Zie Zenuwen.
Zie Kartell.
Syndicaat.
Y
de R.-Kath.
verzameling),
Snode(Gr.
Synode
g^
Kerk zooveel als concilie (z. a.) — De Ileiligste
9
re,9eerende S. is het aan het hoofd van de
Russ. Kerk staand rijksbestuur,
het bestaat uit
J
en
de metropolieten
van St. Petersburg,
P
g^
Kiew, eenige
^ districts-bisschoppen,
PA ^ den OpperPPer
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gevolmachtigde, een wereldlik
J man, als vertegenwoordiger van den keizer; de heil. re g. S.
werd in 1721 door Peter den Groote opgericht.
Pg
-- Voor Dordtsche S. zie op
P Arminius.
Syracuse,
Y
^ hoofdst. der It.pprov. S. (3735
K.M2., 477 000 inw.^op
P Sicilië),, op het eil.
OrtYgia, 41 000 inw.,• veel ruïnen uit de Oudheid.
a
of Sir-darja,
de Oudheid Jaxar
Syr-darja
Y
1
^^
ten > riv. in Russ. Centr.-Azië, ontspr.
P als
Semirjetsjenk,
Nar
, mondt uit
J ^
g
Y n in het gebied
in het Aralmeer, 2860 K.M. lang,bevaarbaar;
stroomgebied
453 350 K.M 2.
g
SYyrië, P erz. Soristan, Turksch Suria> ggedeelte
S
van Aziat.-Turki
J^e tusschen de Middell. Zee
in het W. en den Eufraat en de Syrische
Y
woestijn in het 0. van het Z. naar het N.
strekt zich een bergplateau
uit, door een
gP
860 K.M. lange en 23 K.M.
breede inzinking
g
in een W. en 0. gedeelte gescheiden; het
eerste loopt trapsgewijze
af en is in den
Libanon 3212
, in den Antilibanon 2759 M.
hoog,
0. gedeelte
g
^,
ggaat over in de Syr.
Y
woesti
J n. Bodem vruchtbaar •^ cultuurplanten:
graan, wijn, moerbezieboomen, olieboom, katoen,

tabak, zuidvruchten. Bevolking ongeveer 2,5
mill.,
ra
, naar S.ggetrokken A, meest Semietisch,
bieren, buitendien
n Joden .
di
ee 1Christenen en
g. 185 500 K.M2. n.l. het
Politiek omvat S. on
sandsjak
Haleb,
, het wilajet
t
J Beiroet,, het moe tessarriflikrovincie
Libanon,
wilajet
, het wilaje
P
(95 900 K.M2., 719 500 inw. en het moetensarriflik Jeruzalem; voorn. steden
Damascus,
,
Haleb,
,Beiroet ,Jeruzalem.
Syrmië,(Hong. Szérem comitaat in Kroatië
en Slavonië, 6866 K.M2. 414 000 inw. hoofdst.
Bukovár. Vroeger
hertogdom,
, naar de stad Syryr
g
g
mium bi het tegenw.
Mitrovicza genoemd,,
^
tot 1688 onder T., daarna onder Oostenr. heerscha
i.
PPJ
n aam van tweegolven_
van de Middell.
Syrte,
Y ^
g
Zee aan de N.-Afr. kust ;• de Kleine S.(Golf
van Gabes),,
de 0.-kust van Tunis,, en de
Groote S.(Golf van Sydra)
tusschen Tripolis
Y
P
en Barka.
com. CsónSze9edi n^ hoofdst. van het Hong.
g com
grad,
rad aan de uitmonding
^ van de Maros in de
Theisz, 118 000 inw., • 11 en 12 Mrt. 1879 door
een overstrooming
geheel verwoest,, sindsdien
g g
nieuw opgebouwd.
Pg

Èi
y/r

''^^^I i

Tunis.
T
heet in
T, de 20e letter van ons alphabet,
P
het Gr. en het Hebr. tau; T. als Rom.etalg
beeken = 160, als afkorting = Testament
of = Titus Rom. voornaam),in den handel
= tarra, in de muziek = tenor of tutti; Ta
is het scheik. teeken voor tantalium.
in de Oudheid
Taag
I
g SP . T a^ 'o, Port. Tejo,
T^
a us
riv. van het Pyren.
Schier^ de langste
Y
g
eil. ontspringt in de S P
. prov.
Teruel is
P
910 K.M. lang,stroomt in hoofdz. naar het
Z.W. langs Aranjuez, Toledo en Alcantara, is
bevaarbaar over 150 K.M. tot aan Abrantes;
mondt nabij
J Lissabon in den MI. Oceaan
(baai v. Lissabon) uit; stroomgeb. 81 000 K.M2.
Taal. De T. is in het algemeen de uitdrukkingder gedachten
door woorden,^ die gesproken
g
^P
ofeschreven
worden. Meestal onderscheidt
g
een meer gekuischte
men naast een spreektaal
p
g
nog
schri'
taal. Naast de levende T .(die nu no
schrijftaal.
door volken in hun d^
elïJksch verkeer ^ebruikt worden) staan de doode T., die alleen
nog
g
g maar beoefend worden om de geschiedenis
en het leven van oude volken te kunnen bestudeerenLati J^
n oud-Grieksch,a enz.).. Betreffende het ontstaan der T. bestaan vele
theorieën; de meest gehuldigde is dat de T.
zich ontwikkelde uit betrekkelijk
g klan-.
J weinige
ken, die derimitieve
menschen gebruikten
g
P
om geluiden uit de natuur na te bootsen, ter
I(

aanduiding
veroorzaakte.
g van wat die geluiden
g
De taalkunde (linguistiek)s een betrekkelijk
jongeP^
J bestudeert oorsprong
wetenschap; zij
en
P
verwantschap
P der T. ZijJ heeft aangetoond, dat
een bepaald
aantal talen voortgekomen
zijn
^
P
J
uit één oer- ofrondtaal
en samen een taalg
stam vormen (zie o.a. op
P Indo-Germanen).
Men onderscheidt tegenw.
een tiental groote
g
taalstammen: 1. de Indo-Chineesche taalstam'
(de eenletter
P gi e talen in Z.-0.-Azië); 2.
g re
de Maleisch-PolYnesische • 3. de Dravidatalen in
Z.-Vóór-Indië; 4. de Oer-Altaïsche stam ; 5. de
Bantoetalen in Z.-Afrika; 6. de Hamito-Semietische stam ; 7. de Indo-Germaansche stam; 8. de
Amerikaansche stam; 9. de Australischen stam
en 10 de Mon-Annamtalen in Achter-Indië.
Verder zijn
T.,die geïsoleerd
g tal van T.
g
J er nog
zijn
J of tot kleinere stammen behooren. Naar
den vorm der woorden deelt men de T. morP holog inch in. Men onderscheidt dan: 1. isoleerende T.; 2. agglutineerende
of samenvoeg
gevoegd kunnen
T.,waarin de wortels samen
samengevoegd
^ nde T.
worden tot nieuwe woorden (de Polynesische
en
Y
Dravidische T. bijv.
en ten 3efflecteerende
J
talen, waarin de wortels zelf veranderingen
g
onder
kunnen
gaan (de Indo-Germ. en de HamitoSemietische taalstam). Deze verdeeling kan
echter niet strengg volgehouden
worden. Zie
g
talen.
ook op
y
P Analytische

^
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Taasinge
1850 Italië 1865
(1865),
9 eil. ten Z. v. Fnnen i. h. Deensche ambt 1811),Oostenrijk-Hongarije

Svend

hoofd 1. Troense. Spanje 1730 ^Servië 1885 Turkije
> 69 K.M2., 4000 inw.; hoofdpl
, Turkij (1884) en
(1764). — De eerste T. werd in Europ
295 K.M2. 19 000 inw. (meerend. kleurlingen),
ng , verbouwd in ons land in 1626.
hoofdst. Scarborough.
Tabakscollo
Het, de avondbijeenkomsten,
9 le
>
Tabak Nicotiana ,Pplantengeslacht uit de die kon'
Frederik Willem I van Pruisen
fam. der Solanaceeën, meest eenjarige
waarbij
J ^ kruiden regelmatig
g
g hield met zijn
J vrienden,^ waarbij
in Amerika, Australië en Z.-Azië. In den handel gerookt
moest worden en bier gedronken
werd.
^
g
draagt
waar Het T. had eenlitieke
beteekenis door den
P
^ de T. de namen van de plaatsen,
Po
zï geteeld werd
(Havana-, Sumatra-, Java-, invloed welken vooral de door Oostenrijk
Oostenrij om;
>
Portorico-, Mexico-, Varinas-, Manilla-, Mary- g
leden opP den koning
g hadden
hadden.
land-T. enz.). In Europa
Mohamm.geschiedschrijver
Tabark
en theoA wordt T. verbouwd in
^
TurkiJ>
e in Z.-Rusland >in enkele streken van ons leegigeb.
gest.
g in 839 te Amoe in Taberistan,^g
land (doch steeds minder),in Vlaanderen, aan in 921; beroemd door zijn g
groote geschiedenis,
,
g
den midd.-loop
n in Frankenland en die vanaf de oudste tijden
tot 914 n. Chr. loopt.
P van den RiJ^
P
in den Elzas, in Zwitserland, enz. Per hoofd der
Tabasco een der 0.-kuststaten van Mexico,
arlijks
bevolking
jaarlijks verbruiikt: in de Ver. 26 094 K.M2. 184 000 inw. (meest Indianen);
^ wordt ja
Staten 3,1, in Nederland 2,5, in Duitschland 1,5, hoofdst. San Juan de Batista.
in Rusland 0,9, in Frankrijk 0,8, in Italië en
Taberistan(of Tabaristan landschap
p in het
Engeland
0 7 K.G. — De rijpe
^
JP bladen worden Z.O. van de Perz.rov.
P Masenderan, ten Z. van
geplukt,
e lukt in bossen gebonden,
gedroogd
Zee,
^
^^
b en daarna de Kaspische
P
^ het oude H yrcanië.
in de fermenteerschureneist
lange
Tabernakel(Lat. tabernaculum,„tent"),bijJ
gg door ze opP
^
hooP en te vli J^
en waarin zich warmte ontwikkelt de Israëlieten de tent, waarin de Ark des Verdoor broeiing
(tot 55 à 600 C.. Door dezeg is- bonds z.a. werdebor
^ gen tot aan den
tingworden bepaalde,
aan
;k en smaakk nadee- tempelbouw
reuk
van Salomo; in de R.-Kath. Kerk
P
Pe
1'^^
e scheikundige
teniet gedaan
en de bewaarP laats voor de vaten (ciborie, mong verbindingen
^
g
aromatisch riekende nieuwe gevormd. De blade- trans met de heiligeg hosties. Soms wordt deze
ren worden lateresorteerd
en voor het gebruik
naam ookebezi
^
g
gd voor den opPzuilen rusten
g
oPdoelmatige
den bovenbouw, waarin de ciborie of de monawijze
J vermen d; slechte soortrans somtijdsworden uitgestald.
Deze boveng
ten verbetert men door
bouw wordt ook wel baldakijn, een enkelen
ze jaren
langg onder
keer ciborium ^
enoemd. — BijJ de Methodisten
J
eeneringe
de naam voor hun bedehuis.
g b gisting
b te
g
bewaren, soms worden
berg
M.
Tabor,
C
)^
^
g in Palestina (Galilea),
hoog;
ze op
geldt als de plaats
^ nu Dsjebel et-Tor;^
P
P verschillende wiJ
zen uitgeloogd.
Vaak
der verheerlijking
van Christus; er staat een
g a
worden ze nog
Gr. en een Lat. klooster; op
g eens
P den berg
g T.
weeregist
onder toeversloeg,
van Debora, Barak den
ga
^^ op aansporen
P
voegingvan zeer uitleeroverste Sizera van,
legeroverste
koning
g Jabin van
eenloo
nde o lossinKanaän (Richteren 4 : 6); 16 Apr.
r. 1799 verPeP
gen (sausen). Daarna
sloegg Napoleon
hier de Turken.
^
worden de bladeren
Tabor, stad in het Z. van Bohemen, ten Z
van Praag,aan de Luschitz, 12 000 inw.
g eroosterd^^estri Pt enz.
De belg ng
riJjkste beoorspr.
der Hussieten
P een versterkte legerplaats
bP
standdeelen van de T.
Taborieten in 1420 door Ziska aangelegd.
1223. Tabaksplant.
P
Tabora,
zijn de nicotine(z.a.)
^ hoofdP1. van een gelijknamig
^ ambt
gJ
ten de nicotianine. De zede van T.-rooken is af- In D. 0.-Afrika, kruispunt
der karavaanwegen
P
komsti
ika-meer .
g van de Indianen in N.-Amerika, werd naar het Victoria- en het Tan an
^Y
omstr. 1550 door zeelieden in SPan
e in 1586 ong.
g 40 000 inw.
J^
door kolonisten in Engeland
ingevoerd,
vanwaar
Tabris. Zie Tebris.
g
g
zï zich
over ons land en Duitschland verbreidde,,
Táehira landstreek en staat 11100 K.M2.
P
tot zijJ ten slotte 1in weerwil van den tegenstand
102 000 inw.
in Venezuelarenst
aan
bg
g
van Staat en Kerk, heel Europa
hoofdpl1. San Cristobal.
P veroverde. Aan- Columbia; hoofd
vankeli'k
had de T.,
T. toen nogg niet door lange
geb.
J
f^
g
> Cornelius, Rom. eschiedschr.
g
cultuur aangepast aan de algemeene
behoefte,, omstr. 55 n. Chr.,g
gest. na 117 ; schreef het
g
een hevig
Germania" de oudste beschri'J het boekenaamd
^ bedwelmende uitwerking,
g
g^
verzet tegen
de invoering
g
g alleszins gerechtvaar- ving van Germanië en de Germanen; „Histodigd was. De T.-plant
werd in Frankrijk
P
J in 1560 riae" in 14 boeken, waarvan alleen de eerste
ingevoerd door Jean Nicot(vandaar den naam) vier en de helft van het vijfde
Jjfde bewaard ge ten als artsenij
tsenij gebruikt
in afkooksels. — De bleven zijn
der keizers Galha
g
g
J^ degeschiedenis
verkoo
in de Otho, Vitellius en het Flavische keizershuis;
P van T. is een staatsmonopolie
P
volgende landen: Frankrijk (1674-1790 en na Annales" in 16 boeken, waarvan alleen de
9

^

o (Tobago),een der Eng.
g Kl. Antillen,

TACITUS—TAKASAKI.
eerste en de laatste zes, en nogg niet geheel
volledig,
gebleven zijn,
g,
g
J ^ de geschiedenis
g
der keizers Tiberius, Caligula, Claudius en Nero.
Zijn
Zijn werken berusten opP grondige,
e
g^
g
tende studie.
Tacitus
, Marcus Claudius Rom. keizer (275
—276 n. Chr.),een wijs en zachtzinnig keizer,
die door muitende soldaten vermoord werd
(Aprilzij
276 evenals, drie maanden later, zijn
'en opvolger Florianus Tacitus.
, eig enl. San Pedro de T. hoofdst.
Tacna
der voorm. Peruaansche, in 1884 aan Chili
afgestane
g
pprov. T.(23 958 K.M2. 29 000 inw. >
12 000 inw.
in
Tacoma,
, stad in den staat Washington,
g
het N.W. der Ver. Staten, aan de P etsond •
84 000 (in 1875: 300) inw.
Tadema, Sir Laurens Alma,' schilder, geb.
8 Jan. 1836 te Dronrijp
JP (Fr.),
^ ging
g b in 1852
te Antwerpen de Schilders-academie
bezoeken,
s
huwde met een Engelsche
schilderes,^ vestigde
vestigd
g
in 1870 te Londen, liet zich in 1873 als
•
Engelschman
naturaliseeren en werd later ^eg
est. 26 Juni 1912 te Wiesbaden;
adelel •, gest
vooral tafereelen uit de Oudheid:
Audiëntie bij
ag uit HoJ Agrippa", »„Voorlezing
bijt
Feestelijke
optocht
bijt
merus" ?> Lentefeest"
P
J
het Colosseum",
> enz. ; was ook portretschilder.
P
heeten in Midd.-Azië de Perzisch
Tadsjiks
j
overblijfse
sprekende
stadsbewoners,
P
^ die een overblijfsel
•
van de vroegere Iranische
bevolking;
g;
zij
ook wel Turksch en heeten clan Sarts.
J spreken
P
In de Z. bergstreken
leven nog
g .
g de z.g.
g Berg-T.
g
rooie baai
E ^. Table Bay),
Tafelbaai
y, groot
het Z.W. van Kaapland,
P
P
^waaraan Kaapstad,
ligt en de
Tafelberg (Eng.g Table Mountain);J
9
1080 M. hoog.
pres. der Ver. Staten
Taft,
, William Howard
^ P
van Amerika,g
geb. 15 Set.
P 1857 in Cincinnati
van 1896-1900 hoogl.
ald.;
g aan de hoogeschool
^
in 1901 civiel-gouv.
op
i nen •a van
g
P de PhiliPPJ
1904-8 secretaris van oorlog;
P
^^ 1909-13 pres.
der Ver. Staten; daarna hoogl. te Newhaven.
Berg.
Tafelgebergte. Zie onder
9
Tafilet Taf ilelt oase ten Z. van het Atlasg eb.r behoort tot Marokko,> 1380 K.M 2.,> 100 000
inw. ^plaat
; belangrijkste
laats Aboeam.
met
Tagals,
als Maleisch volk op
P de Philippijnen,
PPJ
ei^
n alphabet?
nu meest R.-Kath. Christenen.
P
der DonTaganrog,
9,havens i. h. Russ. gebied
g
9
sche Kozakken, a. d. Zee van Azow, 70 000 inw.
Udine
Tagliamento,
9
, kustriv. in de It. prov.
P
ontsP r. op
Alen is 165 K.M.
P de Karnische Alpen,
lang
J de havenP1. Porto del T. in
g en mondt bij
de Adriat. Zee uit.
Ta
Tagore,
are R abindranath Hindoe-dichter, geb.
g
in 1861 te Calcutta, uit een aanzienlijk Beng aalsch geslacht maakte zich in Br.-Indië reeds
op
leeftijd naam en is tegenwoordig
g
g
J^ leeftijd
P 18-jarigen
ook in Europa
P bekend, doordat hem 13 Nov.
1913 de Nobel-prijs
P r J s voor litteratuur werd toedichter ^Y
m stiek
T. is vóór alles lyrisch
gekend.
Y
g
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zelf in Engelsch
en hartstochtelijk.Hij vertaalde
g
J
tijd in Engeland
vertoefd)
g
J heeft een tijd
P roza (hij
zijn
1
J verzenbundel ^rGitan'ali"(„Wijzangen"),
in onze taal overgebracht
door Fred. van Eeden.
g
Otaheiti, het grootste
der
Tahiti vroeger
g
g
K.M2. s
GezelschaPs-eil.
1042
(T.-archipel),
p ^
rij aan havens;
12 000 inw. ; bergachtig
g
g en rijk
1.
T.
T.,in 1606 door de S PanP Pa eete.
P
)'den ontdekt is sinds 1880 een Fr. bezitting.
g 7-8 Febr. 1906 werd het ^geteisterd door
verwoestte.
een vloedgolf, die Pa eete
P
Taifoen. Zie Typhon.
y^
meer" meer in de
Taihoe(Chin. =root
»g
prov.
Tsjekiang
in het 0. van
g
J ^ en Kiangsoe
P
China ten W. van S'an
J ghai 50 tot 65 K.M.
lang,40 tot 50 K.M. breed ; het bevat zoet
water en is zeer vischrijk.
J
in het N.
Taijoeën,
J
, h oofdsi. der Pprov. Sjansi,
1
van China, aan de Tenho, 250 000 inw.
Tail. Zie Thail.
Taille heette vanaf de 15e eeuw in Frankrijk
J
rechtstreeks geheven
werd
een belasting,
g^
g
van het vermogen
^ of van het inkomen. Zij
J werd
nieteheven
van den adel engeestelijkheid;
de
g
en hoorigen daarentegen
lijfeigenen
g
g waren in
taillables et corvéables à
sommi
e tijdperken
g
JP
merci d.w.z. hnu hoeren konden hun zooveel
'
n a als
s zi
zijJ
belasting
en heerendiensten opleggen
^
P g^
verkozen.
- Tainan,
Taiwan vroeger
P de Z.W.
^ Taiwan oe^ stad op
kust van Formosa, aan de Foekianstr. , 58 000
inw. ; versterkte haven met reede.
Taira
Y r schiereil. in de N. IJszee behoorende tot het Russ.-Sib.ouvern.
Jenisseisk,
g
door de T.-baai en de riv. Taimyr
Taira ra in een W.
een 0. schiereil. verdeeld. — T., eil. (982
K.M2. in het N.W. der T.-baai, door de T.straat van het vastelandescheiden.
g
Taiwan
, Chin. naam voor Formosa(z. a. .
Taine Hi ofte, Fr. kunstcriticus eneschiedschri'ver
geb. 21 Apr.
P 1828 te Vouziers
J ,^
Ardennes werd in 1864 hoogl. te Parijs;
zij
ald,est.
g 5 Mrt. 1893. Vooral bekend is zijn
de la littérature anglaise"
(1864),
»
g
dierooie
verontwaardige
g
^ wekte bijJ de clericaleJ
Parti'en daar men er atheïstische meeni en uit las.
Taipefoe,
p Jap. Taihokoe hoofdsi. van het
Jap.
P oil. Formosa; 91 000 inw.
Taip9
in s. Zie China, Geschiedenis blz. 320 .
Tak, Pieter Lodewijk Ned. journalist, geb.
in 1895
24 Sept.
g,
P 1848 te Middelburg,
het weekblad» De Kroniek" o
P^ waarvan hi'J
tot zijn
J dood hoofdredacteur bleef • T. behoorde
tot de leiders der S.D.A.P. en was van 190306 hoofdredacteur van»Het Volk". HijJ was
lid van de Tweede Kamer, van de Prov. Staten
van
van N.-Holland en van denemeenteraad
g
Amsterdam;
est. 24 Dec. 1907 te Domburg.
^ gg
plaats in het binnenland van het
Takasaki
,P
JaP. eil. Nippon
PFo of Hondo^ in den ken Goemma 40 000 inw.
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woestijn in Centr.-Azië, tusschen
Takla-Makan woestij
Tarim in het N. en het Kuënluneb.
g
in
b
het Z. (in 0.-Toerkestan .
in de Chin.
Takoe,
^ versterkte havenplaats
P
Jj aan den mond van de Peiho
P rrov. Ts'ili
(waterwegaar
Tientsin en Peking),in de
g
Golf van Petsjili
J van de Gele Zee ;^ vier forten r
deze T.- forten werden in 1858 en 60 door de
Engelschen
en de Franschen en 17 Juni 1900
g
door een internationaal expeditiekorps
itiekor sg
gebomom bardeerd enenomen.
(Zie op
esc
g
P China, Ghiedens.

Tak van Poortvliet Mr. Joanrr4es Pieter
Roetert, Ned. staatsman,g
geb. 21 Juni '1839 te
Engelen
in 1862 te Leiden werd
ng
? promoveerde
P
1870 lid der Tweede Kamer, was 1877-79 min.
van Waterstaat, Handel en Nijverheid
in het
J
ministerie-Ka
e ne, 1879-84 weder lid der
^^ y
Tweede Kamer, 1884-88 lid der Eerste Kamer,
1888-91 weder lid der Tweede Kamer. Van
van Binnenl. Zaken
1891-94 was hijJ
in het ministerie-Van Tienhoven, van 1894—
1901 weder lid der Tweede Kamer en vanaf
1901 tot zïJ n dood (26 Jan. 1904 te 's Ha g)
e
had hijJ weer zitting
^ in de Eerste Kamer (voor
N.-Holland). Hij
^ mee aan het
J werkte krachtig
oprichten
van stoomvaartliJ nes^ spoorp
P oor en tramwegondernemin
gen.
^.
Tal _ 200 stuks = 10 sneesharm
C
g.
eil.-roe ten
eil.-groep
Talauer- of Talaut-eilanden,
^
N.O. van Celebes, behooren tot de afd. Sangien Talaut-eil. van de residentie Menado,r ong.
n
5000 inw. meest Christenen. Hetrootste
ell. is
g
Salibaloe en Kaboeroean.
Karkelong,zijn
^ kleiner
Talavera de Ia Réina
P
^ stad in de prov.
Toledo in Midd.-Spanje,
P J aan den Tang, 11 000
inw.; hier zegevierden 27 en 28 Juli 1809 de
Engelschen onder Wellington over de Fransehen.
Talbot, John ee rste ggraaf van Shrewsbury,
y,
Eng.
geb. 1373 te Blechmore Shro P ^ geb.
^ kriJ gspeld
shire),nam vanaf 1417 deel aan den oorlog
i Jk als
tegen Frankrijk,
van Engeland
tegen
J^ herhaaldelijk
^
opperbevelhebber,
wat
^ overwon in 47 gevechten,
g
PP
hem den naam van Britsche Achilles bezorgde,
a
in 1429 werd hijJ echter bijJ PatayYverslagen
^
door de Maagd van Orleans, sneuvelde 17 Juli
1453 in den slaggJ
bij Castillon(Z.-W.-Frankrijk).
Talea hoofdst. der Chil. p rov. T. (9948
K.M? ., 132 000 inw.),aan de Rio Claro, 38 000
inw. T. ligt
ligt
ong.
P 36° Z. Br.
gop
Talent(Gr. Talanton oud-Gr. handelsewicht (= 600 misen = 6000 drachmen
g)
en een inewicht
daarmee overeenkomende
g
som zilver; hetewone
Attische of I; uboeïsche
g
T. = 26,2 K.G. = f 1. 2829; het Aeginetische
9
T. van
T
T. = 37,2 K.G. = f 1. 3913; het Rom. T
6000 denariën, onder de republiek
in zilver
P
f 1. 2526, inoud
= /1. 3132.
onder Augustus
9
g
Te enw. is een Gr. T. = 150 K.G.
Tegenw
tot 1903 naam van een Duitsche munt,
ter waarde van (mg.
g door
g f 1.80 ;^ nu vervangen
het driemarkstuk.

=

J

vet inz. van runderen en
Talk
r dierlijk
^
schapen,
P ^ wordt voor den handel bij
J 60 a 65°
door stoom uitgesmolten. Door de T. uit te
men pers - T. voor de
P eersen bij
J 350 krijgt
Jg
kaarsenfabrika
g e en oleomargarine voor het
bereiden van kunstboter. Er bestaat ook plantaardige
wordt uit de vruchten
9 T ., die verkregen
g
van den Chin. TalkboomStillin9 ia sebif era en
op
dezelfde wijzewordt benut als dierlijke T.
PJ
Talle rand-Péri
og
^ ord^ Charles Maurice, hertog
van, P rins van Benevento,^ hertog
n van Dino Fr.
diplomaat,
e
^5geb. 13 Febr. 1754 ^ ; was aanv. ageestellJke;
koningg hem het
^ in 1788 verleende de konin
bisdom van Autun; in 1789 in de Nat. Vergadering een der woordvoerders van de hervormings
^Parti'
J^• 16 Febr. 1790 werd hij
JPres. van de
Nat. Vergadering;
g
g^ in 1791 door Ppaus Pius VII
in den banedaan
g
wegens
zin
g
J
J ijveren
voor denriesterP
eed op
Pdegrondwet;
week van 1792-95
T
uit naar N.-Amerika keerde na den
val van het Schrikbewind terugg en werd
na den Staatsgreep
g P
van 18 Fructidor in
1797 min. van buiteal. zaken; steunde
bi' diens
Napoleon bij
staatsgreep
b P van 18
Brumaire, werd daarna wederom min. van
buitenl. zaken en Na1224. Talle
Talleyrand
rand.
raadsman •; uit
poleons
1
voor het tot
brengen
gen van het Concordaat verleende paus
stand bren
P
,Pius VII hem een secularisatie-breve; in 1804
; • in 1806Prins ; in
werd hij
J^groot-kamerheer
wegens
wegens zijn verzet tehi' in ongenade
1809 viel hij
in 1814 bewerkte
a
5g
^gen de veroveringsoorlogen
hi'
J de herstelling der Bourbons en werd min.
van buitenl. zaken (tot Set.
voor het
P 1815
aan den Kerk. Staat teruggegeven
prinsdom
Be
P
^g^
nevento ontvin g hij
J in 1817 van den koningg
der Beide Siciliën een dotatie en den titel van
gezant
herco
^ van 1830-35 was hijJg
g v an Dino;
te Londen;^^
Best. 17 Mei 1838 te Parijs.
J
Tallies Jean Lambert, Fr. revolutionair,eb.
g
in 1767 te Parijs;
J^ in de Nation. Conventie lid
Ber arti' bewerkte den val van Robesder , Bergpartij
pierre; werd in 1795 lid van den Raad van
Vijfhonderd;
^gest. 16 Nov. 1820 te Parijs.
J
J
Joseph,
ph, Fr. teoneels Peler
Talma F ranc ois Jose
geb. 15 Jan. 1763 te Parijs,
J^ was vanaf 1787
g
aan het Théatre Fran ^ais verbonden,gest
est. 19
1826 te Parijs. In 1808 volgde hij
J Napoleon
^
daar voor „een par-naar Erfurt ensspeelde
Pe
terre van koni en."
Talmud Nieuw-Nebr. „leer"),het wetboek
van het Jodendom na de oPkomst van het

J
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zijner godsdienstige
Christendom derondsl
g
g
^a
bestaat uit 2 deelen:
burgerlijke
instellingen;
^ J
g
een omstr. 218 te Tiberias in 6 afd.
de Misna,
j
verzamelin der tot het einde
geredigeerdeverzameling
2e eeuwegg
even verklaringen
^ der Mozaïsche
(„volledige
wetgeving,en r^
de Ge mara
g verklaring"), welke de verklaringen der wetgeleerden
van de 3e tot de 5e eeuw van de Misjna
J bevat.
Men onderscheidt den Jeruzalemschen of Palestinaschen T . Jeruschalmi, in de 4e eeuw
grï ken Babylonischen
en den omvan bJ
afgesloten)
y
g
T . (Babli, omstr. 550 voltooid).
Tamarinde Tamarindus eenlantenfamilie
P
Indische T
T. T . ind ica .
der Leguminosen;
9
in tropisch Azië inheemsch
• het zwartbruine,
>
zuur-smakende vruchtvleesch T .-moes wordt
voor verkoelende dranken en alsur
eermiddel
Pg
gebruikt.
uit de familie der
Tamarisk,^ plantengeslacht
P
g
struiken in de
Tamaricaceeën immergroene
g
landen om de Middell. Zee in Azië, met schubvormig
e bladeren en rozenroode bloemen. Verscheidene soorten worden in de boomkweeen
geteeld
keri'en
geteeld als struiken voorparken
P
J
tuinen. De T . mannif era, welke bij
J den Sinai
aanzienlijkewouden vormt, levert het manna
(z. a.).
Tamatave,
, versterkte stad, handelsmiddelaskar, 8800 inw.
p unt der 0.-kust van Mad ^
Tamaulipas, d e N.0.-ste kuststaat van Mexico,a
83 597 K.M 2.} 249 000 inw. (Mestiezen); hoofdst.
Ciudad Victoria (z. a.).
gouvern. in Midd.-Rusland, in het
Tambbw,
^
g
stroomgebied van den Don en de Oka • 66 588
K.M2 . 3 413 000 inw. — De hoofdst. T. aan
de Ina, bisschoP szetel 68 000 inw.
Tamerlan. Zie Timoer.
van den Rijn, in het Zwits.
Tamina, 1. zijriv.
J
kanton St.-Gallen, loot
P bi'J Pf^fers door de
woeste T.-kloof, is 26 K.M. lang en mondt uit
bij
J Ragatz.
prov. Namen,
gemeente in de Belg.
Tamines,
gA
^ g
deg
grens derprov.,
tusschen
aan de Sambre, op
P
P
van
Charleroi en Namen,> 5762 inw.; knooppunt
PP
spoorwegen.
en

Tamise. Zie Temsche.
Tamman
J een zeer oude
Y -hall
a oorsP ronkeli'k

vereen g
ing te New-York, uit conliefdadige
servatieve elementen bestaande, later veranderd
in een democratische kiesvereeni
g die zich
g in
onder leiding
g harer bosses(voorzitters) na 1863
meester wist te maken van de invloedrijkste
J
posten
in het staatsbestuur en door omkooP
ere
J
po
en bedreiging
handhaafde. Haar
P
^ g haar positie
eige
creaturen benutten deublieke
ambten tot eigen
P
• zoodoende oefende T.-H. tot 1871
verderfelijken invloed uit. In dit
een hoogst verderfeli'ken
laatste ^jaar werd haar macht grootendeels
g
ebroken toch bleef zij
gebroken,
^ dat zijJ
J nog
g zóó sterk,
in 1892 een eigen candidaat stelde voor het
In Nov. 1894 werd zij bij' de ver presidentschap.zij
kiezingen overwonnen, doch zij bestaat nog steeds.
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Tammerfors(Finsch Tamp ere stad in het
Finscheouv.
g Tawastehus, in het Z.W. deel van
het Finsche rots- en meren lateau
• 44 000 inw.
P
Tamp,
p a P1. in den staat Florida, in het
Z.O. der Ver. Staten, aan de T. -baai van de
Golf van Mexico, 38 000 inw.
Tam ppico,
Pr
^ havenstad in den staat Tamaulipas,
in het 0. van Mexico, 10 L.M. boven de uitmondin
ag van de Panuco en de Tamesi in
cle Golf van Mexico; orig. 20 000 inw.; middelpetroleumvelden;
^; belangP untvan uitgestrekte
g
Pe
grijke
J uitvoerhaven.
Tamsoel, h avensi. in het N. van het Jap.
Tamsoel
P
eil. Formosa, aan de monding
F. ong.
^ der ri v. F.,
g
100 000 inw. voorn. handelstad van Formosa
inz. thee).
Tanagra's.
g ra's. Zie Terracotta.
Tan
Tanarivo . Zie Antananarivo.
ontspringt o
Tanaro, r. ziJ riv. van de Po,^op
de Zee-Alen
Zee-Alpen, is 205 K.M. lang
g en mondt
uit beneden Bessig naha' ze is bevaarbaar vanaf
Messandria • een r. Jzi riv. van de T. is de
Bormida.
Tancred, beroemd Kruisvaarder, geb. in 1078,
vergezelde
in 1096 zij
zijn neef Bohemund van
g
arente op
P den Eersten Kruistocht, onderscheidde zich bij
J de bestorming
g van Jeruzalem
(15 Juli 1099) en bij A.skalon (12 Aug.),
^,
werd in 1111 vorst van Antiochië
gest. 1112.
,g
S. inzijn
zijng
Tasso verheerlijkte
gedicht»erusa
GJ
lemme liberata"het
^r verlost Jeruzalem").
Tandeloozen(beter Tand-armen orde der
Zoo9 dieren zonder tanden of met onvolkomen
bit (de voorste snij,
tanden ontbreken steeds
een email engeen
de tanden ghebbenwortels
.
g
in twee familiën : de I nsekZi
Zij wordengesplitst
g
kon en verlengden
snuit,
teneters met spitsen
P
g
wormvorm' e tang, met haren of met schubben
bekleed lichaam : het schubdier, de mierenbeer,
het aardvarken, het gordeldier, de gordelmuis
e boomdieren in Brazilië.,
en de Z uiaards, aaPacht' ^
Tanden heeten de harde lichamen, welke
bij
J de meeste zoogdieren
^
J de mensohen en bij
in de boven- en de benedenkaak bevestigd
zijn
bijte en
J en dienen om het voedsel af te bijten
i'
diersoorten
J lagere
^
J n te maken. Reeds bij
bij v hebben T.
ziJ nzij
zij aanwezig
^ (de slakken bijv.
zij komen vooral bij
zij
de tong),
J de
•P^^
dieren voor,
enkele
gewervelde
onten
g
^ slechts Jbij
breken ze: bij
een
b ^ de schildpadden,
P
J de vogels,
deel der walvischachtige
g enkele dieren
g en nog
niet alleen voor
zie Tandeloozen . ZijJ
op
P andere beenP de kaakbeenderen,^ doch ook op
deren in de mondholten en zelfs op de tong.
^
Bi' sommige
zijn de T. gelijksoortig,
bJ
g,
g dieren zijn
bij
bij sommi
sommige wisselen
J andere ongelijksoortig; bi'
eens of meermalen, andere behouden hun
zoogdiere
heele leven lang dezelfde T. Bij
J de zoogdieren
de T. steeds in holten van de kaak•
beenderen. Hetedeelte
van de T. dat in
g
deze holten zit
gedeelte
lte
a heet de wortel,
^ het gedee
er boven uitsteekt, de kroon. Het hoofd-
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bestanddeel der T. is het tandbeen, een modificatie van het beenweefsel. De kroon is overtrokken met 9 lazuur of émail, de wortel met
cement. Tandholte heet de holte binnen in de
T., die gevuld is met de tandkiem (pul pa
dentis), een uit bindweefsel bestaande massa,
waarin door het wortelkanaal heen vaten en
zenuwen uitlog P en. De T. worden naar hun vorm

1225. Tand.
Schematische
Dwars- en lengtedoorvoorstellingnee
van een menscheg
van een tand.
lijke
J tand.
hun functie en hunlaats
P in de kaak verdeeld in:
snij-T . lentes incisivi) met beitelvormige kronen,
die aan den voorkant bol en aan den achterkantg
holJ
ebogen
a zijn; hoek-T. (dentes canini),
die in de bovenkaak ook wel ooq.T. genoemd
worden met
g e, spitse kronen en dikke
lan
enkelvoudige
wortels, en maal-T . of kiezen
g
lentes praemolares(valsche kiezen) en lentes
molares — echte kiezen) met lagere kronen
dan de hoek-T. en een breeds bultige
0 kauwvlakte. Ze hebben in de onderkaak 2 en in de
bovenkaak 4 wortels. De volwassen mensch
heeft 32 T.: aan weerszijden
boven en beneden
J
2 snij-T.,
1 hoek-T. en 5 kiezen (van deze
J
laatste zijn
J de 2 voorste kiezen onder en
boven aan weerszijden
valsche kiezen, die wisse)
len . Bi'.
het
J de van de 7e maand tot tegen
g
einde van het 3de levensjaar
te voorschijn
voorschij
J
melk.-T .(20 in aantal) ontbreken
de 12 kiezen. Bij
Bi` den volwassen mensch komen
de 4 achterste kiezen eerst tusschen 20- en
30-''
leeftijd
J aren
^
J door (vandaar dat men ze
de verstandskiezen noemt),soms echter ook heel
niet. — Tandformules drukken het aantal der
verschillende soorten van tanden aan ééne zijde
J
,luit boven en onder en van voor naar achter
tellend. De typische tandformule
voor de zoogg
dieren is:
1
.3
4
3
1—c—p—m –= 44.
1
3
4
3
Meestal echter wordt dit aantal niet bereikt;
menschen en apen
Pe bijiJv. hebben de vol gende
tandformule :
i 2 c^ p 2 in 3 = 32.

Tandjong
lg Pandan, afd. van de ass.-residentie
Billiton,
> 13 672 inw. w.o. 81 Europ.
P en 1015
Chineezen; de hoofdp I. T. P. op
P de N.-W.-kust
van Billiton aan Straat Gasar,
P^ telt 4900 inw. ,
81 Europ.P en 785 Chineezen.
w. o. 8
Tand'on Pinang
Tandjong
9, afd. van de resid. Riouw
en Onderhoorigheden,
omvat het N.O. deel van
g
den Riouw-Lingga-arch.
en wel de Bintang-,
gg
^r
RemPang -Galan
g - en Abanggroep
g^ P (ong. 150
eil.). Hetrootste
eil. is Poeloe-Bintang,
g^ waar g
aP de hoofdpi.
T. P. lig t aan Straat Riouw.
p
De afd. heeft 15 275 inw. w.o. 138 Europ.
P en
hoofdpl1. 4088 inw. w.o. 128
6903 Chineezen; de hoofd
Europ. en 2406 Chineezen.
1 9 Priok. Z ie op
P Batavia.
Tandradbaan. Zie op
P Bergspoorwegen en
fig.
g 172.
Tands' oer (Tanjore), stad in het Eng . 0.Ind.residentscha
PMadras, aan de Kaweri,>
58 000 inw. ; zetel der oud-Ind.eleerdheid.
g
Tanganjikameer, meer in het 0. van Ae uatoriaal-Afrika op
van DuitschP de W.-grens
g
0.-Afrika 780 M. boven zee, 35 600 K.M2.
645 K.M. lang,
K.M. breed,> tot 647 M.
g>
diep,
de lengte door hoorre
g
g omgeven;
a
a
o geb.
watert door de Loekoega
g af naar den Kongo;
^;
de voorn. handelsP1. in Kawele of Oedsjidsji
o
J J op
den r.-oever. Het T. werd in 1858 door Burton
en Speke ontdekt.
(Lat. rakende"
of Raaklijn heet
Tangens
»
g
in de meet,kuná
de iedere rechte
lijn,
J die met een
kromme slechts
éénpunt, het
raakpunt,
P ^
gea
.
meen heeft. De
\
T. van een cirkel staat loodrecht op
de
P
straal van het
raakPunt. De T.
van een hoek in
een rechthoeki1226. a' — a",Tangens.
g en driehoek is
^
de verhouding
van de zijdetegenover
dien hoek tot de aang
liggende
li ende zijde.
a'
Tanger,
de inboorlingen
ver
g ^bijJ
^^
gTandsja,
sterkte havenstad in Marokko, aan de Straat
van Gibraltar, 446 000 inw.; de voorn. handelsplaats
laats van Marokko.
Tang ermiinde
^ stad in het Pruis. reg.-distr.
g
Maagdenburg,aan de Elbe, 14 000 inw.
Tangoeten,
9
^ aan de Tibetanen verwant volk
in N.-Tibet in de Chin.rov.
Kansoe en in
P
hetebied
van den boven-Hoangho
g
a ^• een tak
ervan, de Chaza-T,
, wonen biJ den Koekoenor
en aan den bovenloop
P van den Jangtsekiang.
g
Zie Tandsjoer.
Tanjore.
J
^
Tannhauser ridder uit de oude D. volkssage, die in den Venusberg
g leefde. Zijn
J lot-
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gevallen werden met die van den in het midel.
T. samender 13e eeuw levenden minnezanger
g
gevlochten,
g
^ die aan de hoven in Oostenrijk
en Beieren rondtrok enrof
g -zinneli Jke dansen minneliederen dichtte: T. deed later een
eenpelgrimstocht
naar Rome om van den paus
Peg
P
vergiffenis voor zijn
Depaus,
J zonden te krijgen.
Jg
die juist
een
stok
in
de
handen
had,
verklaarde
J
den ridder zoo min vergiffenis
te schenken
g
als die stok ooitroene
bladeren zou dragen.
g
^
T. keerde wanhopig
Peg naar den Venusberg
g terug.
g
Drie dagen later begon
begon'spausen stok bgroene,
bladeren te krijgen
zond overal
J ge en de paus
P
boden uit om T. te zoekena die echter niet
meerevonden
werd. Stof voor een opera
van
g
P
Wagner, die T . met Hendrik van 0 'terd int en
vereenzelvigde.
g
Tannoegeber
g te^ 0. voortzette ^ van den Altai
in het N. van Mongolië, 60 K.M. lang,bJ 3550
M. hoog.
g
Gharbieh,^ in BeneTanta,
P
^ hoofdst. der prov.
den-Egypte,
74 000 inw.
gYP ^ in de Ni'ldelta
J
Tantalus, zoon van Zeus en de nimf Pluto,
vader van Pelops
^ en Niobe, koning van Phr
Ygië
hoog in
bezat onmetelijke
J rijkdommen
rijkdommen en stond hoog
gunst
bijJ de goden.
Omdat hij
hij echter, om hun
g
g
alwetendheid P
op de Pproef te stellen,^ hun zijn
J
bij den maaltijd
eigen
zoon(Pelops)
p bï
J had voorb
in7 werd
de Onderwereld
veroordeeld
hJ
gezet
bij
om versmachtend van dorst enekweld
door
g
honger
tot den hals in het water te staan,
g
vruchten
zijn hoofd de heerlijkste
terwijl boven zijn
J
hing en zonder een van beide te kunnen bereiken (vandaar Tantaluskwellingen).
Tantalium(scheik. teeken Ta) is een metaal,
dat met het metaal niobiumevonden
wordt
g
in enkele zeldzame delfstoffen als tantaliet en columbiet • het is zeer taai hard
g
als diamant en niet-manetisch
1• S. G. 14
b
—17 atoomgewicht
183^ ; het smelt bijJ 3000 0
g
en wordt voornamelijk
J bgebruikt voor electrische
gloeilampen,
loeilam en^ de tantaliumlam
Pe n, in 1904 uitgevonden door Bolton en Feuerlein.
Taoïsme(van het Chin. taó zie op Lao-tze),
>
een vorm van den Chin. volksgodsdienst,
^ men g g
sel van voorvaderen-vereering
g en ruwen natuurcultus sterk doorweven met Boeddhistische
elementen en inz. in de laagste klasse der
bevolking verbreid.
Taormina(Lat. Tauromenium stad in de
4800 inw. • goed
It.rov.
p Messing Sicilië
g
bewaardebleven
Gr. amphitheater
met beroemd
g
P
vergezicht.
g
Tap anoeli, resid. oPde W.-kust van Sumatra;;
eh
grenst in het
N.W., aan het gouvern.
Atjeh
J
g
en Onderhoor'
in het N.O. aan de
^ heden
r
onafh. Battalanden, in het 0. aan de resid,
Padangsche Benedenlanden, in het W. aan den
Ind. Oceaan; in het Z. bergachtig;
g
g^708 585
inw. w.o. P
482 Europeanen en 1993 Chineezen,,
hoof Pd 1. Sibo
a • katoen,
g^ kamfer enz.
> indigo,
g>
Ta irina fam. van de Orde der
Tapirs
p
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Dieren met oneven aantal hoevenPerissodac, A
tyla
plompgebouwde
dieren met aan de
A g
voorpooten
4,
3 teenen
P
^A
^ aan de achterpooten
totgrijpen
hoeven > korten, slurfvormigen,
g ^
dienenden neus
> slanken hals,
> stomen
P staart,
rechtopstaande,
korte oorera kleine oogen
en
P
g
kort dik haar; bewonen in families de oerwouden van tropisch
Amerika en Z.-Azië
P

emakkeli'k
planteneters;g
J te temmen. De Amerikaansche T . T . americanus , tot 2 M. lang
en meer dan 1 M. hoog,zwartbruin,
>jong
jong wit
g
gevlekt en gestreept,
Z.-Amerika,
g
P^ in tropisch
P
g
wordt om zijn
J vleescli vervolgd.
g De Indische T.
(T. indicus),> grijsachtig-wit,
schabrakachtig geteekend in Achter-Indië den Mal.
ArchiP el en Z.-China.
heette in de Oudheid de Straat van
Taphros
p
Bonifacio.
heette in de Oudheid het eel.
Taprobane
p
Ceylon.
Y
prov. in het N. van Chili, aan
Tarapaca,
p
^P
den Gr. Oceaan, 46 957 K.M 2 . 110 004 inw. ;
salpeter-,
guanoen steenzoutbeddin gen; hoofdst.
P
g
Iquique.
Tarare,
^ stad in het Fr. dep.PRh/One, ten W.
van Lyon, 13 000 inw. ; fabricage van mousseline en zijden
pluche.
P
Taraseon- sur -Rhóne stad in het Z.-Fr. dep.
P
Bouches-du-Rhóne> 8700 inw. • met het er tegeng
ende Beaucaire verbonden door een ketover liggende
ting
br ^ van 820 M.
Tarbes,
P Hautes-PYré^ hoofdst. van het dep.
nées in het Z. van Frankrijk, aan de Adour,
29 000 inw.
Tarente It. Taranto), stad in derov.
P
Lecce, in het Z.O. van Italië aan de Golf van
T. der Ionische Zee, 69 000 inw.; zeer versterkte oorlogs- en handelshaven. Het Tarenturn der Ouden, een machtige Gr. kolonie, door
Spart.
landverhuizers in 705 v. Chr.gesticht,
P
werd in 272 v. Chr. door de Romeinen onderworpen.
verst. stad in de S P
. prov.
Cadix,
Tarifa,
P
a
aan de Straat van Gibraltar, 12 000 inw.; in
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de nabijheid
Marroquui het meest Z.
Punta Marro
J
van Europa
P 35°59'57" N. B. .
P
Tarik Ar. veldheer, overwon 9 Juni 711 de
juiste
W.-Gothen bij
J Xeres de la Frontera (of juister
riviertj Wadi Bekka (Salado),
bij Jhet riviertje
hetrootste
deel van Spanje.
PJ
g
Tarimbekken. Zie Oost-Toerkestan.
der Garonne in Guyenne,
Tarn,
Y
^ r. zijriv.
J
ontspringtop
o de Montt
,^ne de la Lozère in
de Cevennes, stroomt door de kloof Gores
g du
T.
a en mondt uit beneden Moissac • 375 K.M.
lang.
^ in het Z. van Frankrijk
ng — Het dep.
p T.,
(Languedoc),5780 K.M2. 324 000 inw. ;> hoofdstad Albi.
in Z.-Frankrijk,
Tarn-et-Garonne, depart.
P
GuY enne 3731 K.M2. 182 000 inw.;; hoofdst.
Montauban.
Tarnopol, stad in Galicië, aan de Sereth,
ten 0. van Lemberg4
g, 000 inw.
Tarnow, stad in Galicië aan de Biala, ten
0. van Krakau, 37 000 inw.
0 PPeIn
Tarnowitz, stad in het reg.-distr.
^
in de Pruis.rov. Silezië,>
ten N. van Beuthen,
aan de Russ.rens
g 14
^ 000 Inw. • ^ijzermijnen.
Tare 'us die onder
Tarply
e' a de dochter van Tarpejus
den Rom. burcht (het Kapitool)
tegen
P
g
de Sabijnen
verdedig^
de verried het kasteel aan
J
de vijanden
en werd bijJ de inneming
^ door hen
J
gedood. De Pplaats op
itoli'nschen
heuvel
J
P den CaP
g
waar diteschiedde
behield den naam van
g
vroeger
Tarp e'isehe
rots Tarpeitem saxumr ; vroege
l
daar de ter dood veroordeelde misdadigers
naar benedenewor
Pen.
g
de Oude"), Lucius,
Tarquinius
Prisons
q
vol
g (616-578
^e de 5e Rom. koning
g ens des
v. Chr.),uit Tarquinii
(in Etrurië), zoon van den
q
daarheenevluchten
Corinthiër Demaratus; werd
g
door Ancus Marcius tot voogd
a over diens zonen
aangesteld en werd na den dood van dezen
ekozen. Behalve verschiltottroonopvolger
P gekozen.
lende oorlogen worden hem groote bouwwerken
toegeschreven, inz. het reusachtige, in den Tiber
uitmondende riool van Rome(cloaca maxima).
de Trotsche"),>
Tarquinius
Superbus
p
q
volgens
des
g van Rome
^e de laatste koning
g
534-510 v. Chr.),zoon van den vorige,
g verzijn
kre eg door den moord opP
J schoonvader
Servius Tullius de heerschappij,
PPJ werd naar aanzij
leidi ^ der onteering
g van Lucretia(door zijn
Sextus T. verdreven (509); gest. in 495
te Cumae.
T.,
Tarragona,
p
9
^ versterkte hoofdst. derprov.
in het N.O. van Spanje (6490 K.M 2. 335 000
inw. ; Z.-Catalonië),aan de Middell. Zee, 23 000
inw. ruïnen uit den tijd
am hiJ der Romeinen (amphitriomfboog,a uaeduct • haven. -- T.,
het Tarraco der Ouden, was een derrootste
g
steden van het Rom. rijk
rijk • hoofdst. der prov.
P
Tarraconensis.
p
Tartaren. Zie Tataren.
Homerus een donkere,^nog
Tartarus, volgens
g
g
onder de Onderwereldele
die met
g
g gen afgrond,

metalenoorten
gesloten
was. Daarin slingerde
P
g
g
Zeus de Titanen, die tegen
g zijnJ heerschappij
PPJ
in opstand
waren gekomen.
P
g
Tartarije.
1 Zie Tatari'e.
^
Tartuffe, schijnheilige
g huichelaar, naar den
J
held van eeneli
g Jknamigblijspel
J Pe van Molière.
Tarwe
a Pplant, behoorende tot de Orde der
Grassen (Gramineeën), de belangrijkste
graan-g J
g
soort^ groeit
in geheel Europa
gg
P op
P de klei g ron den verder in N.-Amerika en Siberië. De
winter-T., die in ons land verbouwd wordt,
heeft lange aren met korte naalden, de zomerT. aren met zeer laneg naalden.
Rerderstaschje
Capsells
Taschjeskruid,
1
^
plant,
^ behoorende tot de Kruisbloem 9 ewassera
P
(Cruciferen), wordt op
een
P vruchtbaren grond
g
forsche en als onkruid zeer lastige
De
g plant.
P
vruchtjes
ervan zijn
zijn platte
hauwtjes.
hauwtjes
J
P
en.. ToerTasjkent, hoofdst. v. het gen.-gouvern.
bg
kestan en van hetebied
Syr-darja
g
J in Russ.
Y
Centr.-Azië,
j aan de spoorwegen Samara-T. en
Krasnowodsk-T. bestaat uit een Az. en een
Europ.
000
P deel,^ zetel van een bisschop,
P^
inw. ; staPeP
1 1. voor den Russ. handel met
Centr.-Azië en Indië; vroeger
g de hoofdst. van
een eigen khanaat • behoorde van 1810-66
tot Kokan; 10 Sept.
P 1866 bijJ Rusland ingelijfd.
gJ
geb.
Tasman Abel Jansz., Ned. zeevaarder,sg
Tasman,
nn 1602 of 1603 te Lute
in Groningen;
J gast
^
werd in 1642 door denouv.g
g en. Van Diemen
n uitgezonden
om de Zuidlanden"
^et 2 s ' e Pe
a^
g
verder op
ontdekte in 1642-43 TasF te sporen,
Po
mania Nw.-Zeeland, de Tonga- of VriendFidsji-eil., en gedeelten
schaP reil,
van de
^ de Fids'i-eil.
g
kust van Australië, was daardoor de ontdekker
van het Se werelddeel, aanvankelijk
J Nw.-Hollandenoemd
^ ; vesti
g
g de zich in 1644 te
Batavia • ald,est.
in Oct. 1659.
g
Tasmania, tot 1853 Van Diemensland, eil.
ng kolonie (staat),,
ten Z. van Australië, Eng.
de Bass-straat van Australiëescheiden
• met
g
de omliggende eil. 67 894 K.M 2., 191 000 inw.
vruchtbare
hoogvlakten
er
en gebergten
geb
ergte
(in den
vVb
b
Mount Cradle 1545 M. hoofdstad Hobart ; de
zijn
inboorlingen
zijn ggeheel uitgestorven;
tot T.
g
b
behooren de Macquarie-eil.
— T. werd in 1642
q
door Tasman ontdekt; in 1804 werd door de
E^
elschen hier een misdadigerskolonie
misdadigerskolonie
ge sticht; in 1853 tot kolonie verklaard; sinds
1901 lid van den Austr. Statenbond.
Tasso Torquato, beroemd It. dichter, geb.
11 Mrt. 1544 te Sorrento, leefde aan het hof
van hertog Alfonsus 11 van Ferrara in vriendschaP met diens zusters Lucrezia en Leonore;
werd, daar hijJ zich in ziekelijke
ziekelijke Pprikkelbaar-.
rikkelbheid onbetamelijkheden
veroorloofd had, van
J
1579-86 als ontoerekenbaarevan
en gehouden;
g g
g
eidde sinds dien tijd
^
J een zwervend leven gest.
5 Apr.
P 1595 in het klooster San Onofrio te
Rome. Voorn. werk : het epos
Gerusalemme
P »
liberata" (1581).
Tataren(minder Jjuist Tartaren),^
P r. de
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naam van een Mon lachen volksstam, later
collectieve naam voor versch. volksstammen,.
inz. van de Mongolen,
Toengoezen
en Turken;
g
g
tegenw. aanduiding voor den Oeral-Altaïschen
volks- en taalstam en inz. van de Turko-Tataarsche volksstammen : de Krim-T., de T. van den
Kaukasus, de Sib. of Irtysj-T.,
enz.
YJ ^de Kirgiezen,
^
tusTatarensont of Tataren-Golf,
f
schen het oil. Sachalin en het vasteland van
0.-Azië, verbindt de Jap.
P Zee met de Zee vary
Ochotsk • het smalste deel heet de Mamia-straat.
Tatarije(minder Jjuist Tartari
.? e1 in de Middeleeuwen de naam van Centr.-Azië, welks
naar het W. voortdringende
horden men onder
g
den naam Tartaren (z.a.) samenvatte; later onderscheidde men Kleine of Europ. T. (Krim Astrakan, Kazan) en Groote of Aziat.T.(Toerkestan).
Taten,
! volksstam van Perz. afkomst,
1 in de
Russ.-Kauk.ouv.
Bakoe,^ Jelisawetpol
g
Po en in
hetebied
Dagestan
!95 000 zielen • de T.
g
g
spreken
een Nw.-Perz. dialect.
P
volgens de sage
Tatius Titus,
g
g een koningg
der Sabijnen,
MaagdenJ
^ die na den Sabijnschen
J
^
roof naar Rome kwam en eremeensch.
met
g
Romulus heerschte.
Tatra, Hoo e hoogste geb. van Hongarije,
deel der Centr.-Karpaten,
op
van
P
P de grens
o
Hongarije en Galicië, in den Gerlsdorfer of
Frans-Jozef ss
^^; ten Z. ervan
P its 2663 M. hoog
oog•
de Lage ^
T . in den Djumbir
2045 M. hoog.
J
Tauchnitz
! Christian Bernhard baron von,
geb.
25 Aug.
^ 1816 te Schleinitz bijJ Weissenl^
felst stichtte in 1837 een uit everszaak
en boekg
drukkerij
J te Leipzig
P^ (firma Bernhard T, werd
in 1860 in den erf. adelstand verheven, in 1866
1895.
consul-gen.
van Engeland,
est. 13 Aug. 1895
1 gest
t;
g
zij zoon Dr.
sinds 1866 en opvolger zin
geb. 29
Karl Bernh.,
Bernh. baron von T.
! geb
belangrijkst
rijkste
1841,tEng.
^ consul-generaal; belan
,Collection
of British authors",
>
1841
ook 11
Tauchnitz Edition"
enoemd
(van
g
-1913: 1402 din.),verder Gr. en Rom. klassieken, werken over rechtswetenschap
P en woordenboeken.
Tauern. 1) Hooge
9 T.,
^ keten der 0.-Alpen,
P
van den Brenner in het W. tot den Katschberg
in het 0., tot Pusterdal in het Z. en het Salzachdal in het N.; in hoofdz. 5roe
P : de
g en
Zillertaler Alpen
(tot 3523 M. de VenedigerP
roe (3660 M. de
groep
P (3798 M.),
^ Glockner-Alpen
de Goldberg-Alpen 3258 M. en de Ankogeln
Alen
-- 2) Lage
9 T., voortg
F (3355 M. hoog).
zetti ^g der Hooge
b
^ T. tot het Liesing-Paltendal. Do T.-baan(een nieuwe verbinding
g met
Triëst en Venetië) gaat
g van Schwarzach-Sankt
Veit aan de Salzach lans
g Gastein door den
T.-tunnel(8470 1VI. in Juli 1907 voltooid) naar
SPittal aan de Pusterdalbaan.
Tauler,
! JMannes
Y
^geb. omstr.
^ D. mysticus,
1300 te Straatsburgg^• Domisicaner monnik en
beroemd volksprediker;
1g est. 16 Juni 1341 te
P
Straatsburg.
g
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Somerset,
Taunton. 1) Stad in hetraafsch.
g
in het Z.W. van Engeland, ten Z.W. van
Bristol, 13 000 inw. — 2) Stad in den N.-Am.
staat Massachusetts, aan de riv. T. 30 900
inw.
Taunus
1 ber,
gketen in het W. van Pruisen
tusschen de Lahn en de Main, den Rijn
J en
het Vo^els
geb. met vele minerale bronnen T.baden), rijk
grootste
J aan ooft en bossehen •^g
hoogte: de Hohe Feldberg
M.).
g (880 M.
het Z. van Rusland,
Taurië,gouvern. in
1
bestaat uit het schiereil. de Krim T. in
engeren
zin) en het steppenland
ten N. daar^
PP
van aan de Zwarte Zee en de Zee van Azow,
63 447 K.M2. 1 876 000 inw.; land-, mijn- en
ooftbouw; merinos-schapenteelt, zoutwinning;
hoofdst. Simferopol
(in de Krim). — Oudt.
P
woonden in T. de Tauriërs, een ruwe, roofen krijgszuchtige
volksstam.
Taurische Chersonesus. Zie Chersonesus.
Kowno,
Tauroggen,
99 1 v lek in het Russ. gouvern.
^
aan de D. grens, 6700 inw. In het naburige
gen. York eigendor
P P oscherun sloot de D. gen.
macho
Diebitsj
? 30 D.
^ met den Russ. gen.
g
1812 de Neutraliteitsconventie van T., tenebg
vole
g waarvan het korP s van York niet verder
deel zou nemen aan den strijd
g de Russ.
J teen
troepen.
Dit was de inleiding
g tot den afval
P
van Pruisen van Napoleon.
p
Taurus,
^ het Z. ran geb. van het hoogland
g
van Kl.-Azië
W.-waarts
! van den Eu hraat
P
tot aan de Aegeïsche Zee, naar het Z. meest
steil, naar het N. langzaam afhellend, in den
zich van
Aidost 3560 M. hoog;
g ^ in het 0. splitst
P
dit eb. de naar het N. loopende
Anti-Taurus,,
P
waterscheiding
g tusschen de Kisil-Irmak en de
Euphraat.
De naam T. wordt ook gegeven
aan
P
ga
de Armenische uitloopers
ten 0. van de
Pe
.
Eu hraat.
Euphraat
! versterldTM havenstad in de Z.-Port.
P rov. Algarvië, aan den Atl. Oceaan ten W.
van de Golf van Cadix, 12 000 inw.
gouvern. In in het Z.O. van
Tawastehus,g
Finland 21 584 K.M2. 342 000 inw. -- De
hoofdst. T.(Finsch: Haemeeniinna
)1 3500 inw.
in Schotland,
^op
ontspringt o het
Tay,
Y!
Z. deel van het Grampian-geb., stroomt door het
Loch Meer T.,1 is 200 K.M. langg en stroomt
nuit in de Noordzee; haar monding vormt den
Firth of T., op
P den N. oever waarvan Dundee
ligt;
g1 beroemd is de T.-brug
9 bij
J die stad (3286
M. lang,in 1887 voltooid.).
Taygetus,
Y9 oudt. naam van het hoogste geb.
van den Peloponnesus
tusschen Laconië ten 0.
Po
(Hagios
en Messenië ten W.;
1 in den Eliasberg
g
^
Pentedactylon.
Elias 2409 M. hoog;
tegenw.
g1
y
g
TaYlor
1 Zachar y^ ^ eneraal en 12e Pres. der
Ver. Staten van Amerika 1
^7areb 24 Sept.
P 1784
te Orange
Y Vir ginië streed roemvol
g County
in den oorlog
g met Mexico van 1846-47, werd
est. 9 Juli 1850 te
, gest
4 Mei 1849res.
P
ton.
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TAYLORSYSTEEM—TEKE-TURKMENEN.

Tay lorsy steem
, een door den Am. technicus
Frederick W. Taylor uitgewerkt
systeem
voor
g
Y
een„wetenschappelijkeJ
bedrijfsre
bedrijfsregeling"
g ^ »scientific management"),heeft
doel op
P ten
nauw
keurige
wijzede arbeidsproductie aan iederen
^P
werkman afz. te bepalen,
P
P
^ deze arbeidsproductie
an
door het weglaten
van alle overbodige
^
g e hanen bewegingen zoo hoog mogelijk o
Phoogop
green
te voeren en hem een loon toe te kennen, nauwkeurign
g verhouding
g tot zijn
J prestatie.
P
Teakhout. Zie Djati.
Tebris Tdbris Tauris hoofdst. der Perz.
200 000 inw. (in de 17e
J
P rov. Aserbeids'an
de voorn. • handels P1.
eeuw 1/22mill. • vroeger
^
van Perzië, . tegenw. voor de helft inuin
P
katoenweverij,
; 2 Nov.
P
J^ zijdespinnerij,
J
J> ooftteelt
1827 werd hier de vrede tusschen Rusland en
Perziëesloten.
g
Tecuci T ekoets 'i of T ekoets ' hoofd 1. van
den Roem. kreits T.(2547 K.M2. 121 000 inw.
in Moldavië),15 000 inw.
Middlesex,
Teddington,
, s tad in het graafsch.
9
g
in het Z. van Engeland
opPden 1.-oever der
^
^
Theems, ten W. van Londen, 18 000 inw.
Te Deum laudamus U o God, loven wij"),
meestal Te Deum genoemd
^ het begin
g van het
z..g Ambrosiaansche loflied in de R.-Kath. Kerk
feestelijkeg
bi'JP
plechtige
gelegenheden
gezongen.
^
a
g
g en feestelijke
Teeltkeus of selectie,, een zoolang
g er levende
wezens bestaan, in de natuur voorkomend verEn g natural selecschijnsel (selectis naturalis,
^ Eng.
tion dat nl. van een aantal onder dezelfde
omstandigheden
levende organische
wezens van
g
g
eenzelfde soort, bepaalde
individuen, welke tegen
g
P
deze omstandigheden
het best opgewassen
zijn,
J
P^
g
guit den strijd
J om het bestaan met de andere
/en ook met individuen van een andere soort,
komen(survival
als overwinnaars te voorschijn
J
'of the fittest)
en de eigenschappen, waardoor
f
zij
g
^ aan hun nakomelingen
J overwinnaars bleven,
vererven. Daar ditzelfde zich in iedere generatie
b
herhaalt, zullen verschillende eigenschappen toeen afnemen, wat ten slotte het ontstaan van
nieuwe vormeb en soorten tengevolge heeft.
Zie ook op
P Darwin en Darwinisme).
van de droge
Teer is eenproduct
g destillatie
P
van organische stoffen en bitumineuze delfstoffen (hout, steenkool, bruinkool, turf),wordt
inrooie
hoeveelheden als bijproduct
van de
JP
g
^e af
geleverd en dient tot velerlei
g asfabric
doeleinden, o.m. tot het bereiden van T.-kleurstoffen voor de wol-, katoen- en leerweverij,
waarbij
J inz. de benzol- of aniline-kleurstoffen
eenrooie
rol spelen.
Pe
g
afd.-hoofdpl1. in de resid.
Tea h avenP1. en afd.-hoofd
Tegal,
ger
vroege
on aan de N.-kust van Java, ^ vroe
ng
T. 32 344 inw. w.o.
P1. van een afz. res. T.,
614 Europ.
P en 2660 Chineezen.
Teel stad in het Pruis. reg .-distr. Potsdam,
19 000 inw.^ ; slot (jaren
lang
^ in het bezit van
J
der
W. von Humboldt; in hetark
P de graven
g
g ebr. von Humboldt).

gem. in Limburg,
Z.W. van
Teg gelen,
: g
g^
Venlo, 7681 inw.
Tegetthoff, Wilhelm, baron von, Oostenr.
admiraal,
23 Dec. 1827 te Marburg in
^ ggeb.
g
Stiermarken; leverde 9 Mei 1864 den zeeslag
bijJ
ten
tegen
de Denen; bevocht 20 Juli
1866 delansri'ke
gbij
J Lissa op
g
J overwinning
P de
It. vloot onder Persano • gest.
gest. als opperbevelh.
PP
der Oostenr. vloot 7 Apr.
P 1871 te Weenen.
13
Te9 ner,
, Esaias, Zweedsch dichter, geb.
g
Nov. 1872 te KYrkerud,g
gest. 2 Nov. 1846 als
Luthersch bisschop
ii • door zij
zijn in de
P van VexJ^
Europ.
Frith'ofssa
P talen overgezette
g
J
ga''
(1825) wereldberoemd.
der republ. Honduras,
Tegucigalpa, hoofdst.
P
in Centr.-Amerika,> 22 000 inw. • hoogeschool.
oog
Teheran hoofd- en residentiestad van Perzië,
/Ian de Z. uitloopers
van den Elboers, 30 K.M.
P
tin omtrek, 280 000 inw. door aarden wallen
karavaanomgeven; residentieslot, hoogeschool,
g
verkeer.
Tehuantepec,
p^ stad in den Mexic. staat Oaxaca,
aan de Golf van T.(Gr. Oceaan),11 000 inw.
de Isthmus van T. een 210 K.M. breede landengte
en de
P
^ tusschen de Golf van Campêche
Golf van T. wordt doorsneden door den T.spoorweg
p
9 van Puerto Mexico, aan de Golf van
Mexico, naar Salina Cruz, aan den Gr. Oceaan.
uitgestorven
inTehuelchen heeten de bijna
g
J
boorlingen van Vuurland.
Teilin9 en heette een der oudste en voornaamste adellijke
ggeslachten in Holland, dat uit het
J
Hollandscheravenhuis
was voortgesproten. Het
g
kasteel T. stond ten N. van het dorpPSassenheim
(de ruïne bestaat nog).
Een der Teilingen
g
Willem of Dirk) nam deel aan de samenzweJ goedere
Floris V,
goederen
ringtegen
^ weshalve zijn
g
g
Jan V in 1296 verbeurd werden verklaard.
Het kasteel T. was van toen af het verblijf
J
van den opperhoutvester
van Holland; in deze
PP
hoedanigheid
bracht Jacoba van Beieren er
g
haar laatste levensjaren
door.
J
Telsterbant kwam aan het einde der 7e eeuw
, die zich uitstrekte van Tiel
voor als
g
Vlaardinen.
In 839 wordt
tot aan Dordrecht en Vlaardingen
eengraafschap
genoemd,
g
dat later in het
Pb
g
broeder van Dirk I
bezit kwam van Walter,
9
van Holland. Dienseslacht
stierf reeds met
g
ïJ n zoon Radbod uit. Omstr .1000 bezat een
graaf Hunerik of Unroch T. In de 10e eeuw
is T. verbrokkeld, in de 11e bestond het niet
meer alsraafscha
g
P. De hoofdst. was Tiel.
Bekend is dat Bilderdijk beweerde af te stammen van deraven
van T.
g
Teke-Turkmenen T ekke Toerkmenen Russ.
T ekinz
y^ T.-Tat. nomaden in de steppen
PP tusschen Perzië, Afghanistan, Boekhara en Chiwa;
281 000 zielen; een hunner voornaamste stammen
werd in 1881 overwonnen door den Russ.-nenezaal Skobelew, die hun hoofdvestingg Geoktepe
P
in het tegenw.
Russ.-Transkasp.
) verg
g
P gebied)
voerde; de overigen
Pe zich in 1884.
g onderwierpen
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vader op Ithaca
en versloeg met diens hulpP
Telaw, stad in het Russ.-Kauk. gouvern.
Telave
g
g
van Penelope.
Tiflis ten N.O. van de stad Tiflin • 15 000 inw. de overmoedige vrijers
p
J
preker"), toestel tot het
Telemarken landstr. in het ambt Bratsberg
Telefoon(Gr. vèrs
» P
overbrengen van tonen of woorden over verre :in het Z. van Noorwegen, ten W. en Z.W. van
afstanden, hetzij
P
J door voortplanting
^ van het ^e- Drammen; belangrijkebosschen; 50 000 inw.
luid accoustische T , , hetzij
Tell, Wilhelm, de nationale held der Zwitsers,
J door den electr.
stroom electr. T. • voor verre afstanden is volgens de sae
g een landbouwer uit B ur glen
alleen de laatste bruikbaar. De eerste electr. T. (kanton Uri); held van heteli'kn.
van
g
g J gedicht
werd in 1860 door Phil. Reis ageconstrueerd. Schiller; naar het heeta biJ het redden van een
Bell-T. wordt een kind in de Schachenbach verdronken. GeschiedBijJ
in 1876 uitgevonden
g
dunne weeki
^ dat de geheele
^
g
J zeren Aplaat, welke zich vóór de vorschers hebben aangetoond,
met spiraaldraden
ontwikkelde Apolen van een figuur van T. tot de legende
behoort.
P
^
hoefi'zerma neet bevindt,
hoefijzermagneet
bij het spreken
in
Tellier Charles Louis Abel, Fr. ingenieur,
P
1 J
trillingg
,
tgebracht waardoor
in de s iraaldraden
geb. te ^g
Amiens 29 Juni 1828, est. te Parijs
P
J
inductiestroomen worden opgewekt; deze langs
g
g 19 Oct. 1913. In 1868-69 vond T. eeneheele
draden naar een verwijderd
station voortgeplant, serie machines uit om levensmiddelen bevroren
plannen werd een
doorino
van een der- te bewaren. Volgens zijn
f en daar de spiraaldraden
P
J P
en dit bracht
lik
de plaat
daarvan in schiP>de Fr' orifi
q uitgerust
^ ue"
^
g
P
J toestel en brengen
trillipDe
.
Bell-T . is sein- iin 1876 door de koudeeconserveerd
vleesch
dezelfde hoorbare trilling
g
Het Con ^rès
tegelijk,en draagt
^er en -gever
g
Y
^ ook van Rouaan naar Buenos Ayres.
in haar magneet de bron van den stroom in du Froid"af
g hem in 1911 den eeretitel „Père
» re
zich. Bij
batterij
f de met een galvanische
g
Jj wer - du Froid".
kende T. wordt tegenw.
als seingever
meestal
Tellus. Zie Gaia.
g
^
een microP hoon (z. a.) gebezigd.
— Men is
Temboeland,
^ distr. in het 0. van de prov.
^
A
^
de tegenw.
Hoop,
662 K.M2.> 236 000
druk bezig
van Kaap
P>
^ met het construeeren
gGoede
inw. (8100 blanken); de inlandsche bevolking
toestellen voor draadlooze telefonie.
(Gr. vèrschri'fkunst"
de kunst bestaat uit Kaffers Temboe's .
Telegrafie
g
J
om tusschen ver van elkander verwijderde
zijrivie van
Temes,
a riv. in Hongarije,
^ J^ 1. zijrivier
Donau; 440 K.M. lang. Naar haar genoemd
plaatsen berichten door middel van teekens te
verzenden, welke niet door boden, maar zeer het eomitaat T. 7442 K.M2 . 500 000 inw.
veel sneller dooreluid
olven
lichtgolven, hoofdstad Temesvár. De comitaten Temesvár,
^lichtgolven
g
g
electr. stroomen of electr.olven
naar de ver- Torontál en Krassó vormden van 1849-60 het
g
wijderde
plaats
overgebracht
en daar opgevangen
Temeser-Kanaat, dat met het Serv. WoiwodA
Pg
^
J
worden. Het toestel, dat P de P
laats van af- scha
vereeniggd
A tot een Oostenr. kroonland vereeni
rendmg van het bericht dient tot het geven
der
g
en hoofdsi. van het
teekens heet seingever,
, kon. vrijJ
Temesvár
^ dat hetwelk op
9
P
P de plaats
van bestemming
^ de teekens opvangt
P d Hong. comitaat Temes, 73 000 inw.; zetel van
^ is opgesteld,
Pb
en in zinnelijk
PkadetJ waarneembare teekens verandert een R.-Kath. en een Gr.-Kath. bisschop;
en deze meestal ook zelfsi. opteekent,
heet tenschool; in 1552 door de Turken veroverd
P
seinontvan9 er. In den Oudheid (bijJ de Grieken en eerst in 1716 doorprins
Eugenics
weer
g
P
bijv. in de 3e eeuw v. Chr.) telegrafeerde
men bevriJ d.
g
hcofdst. van het Russ.door middel van 5 brandende fakkels, waarmede
Temir-Khan-Sjoera,
1
Kauk,ebied
Dagestan,
ten 0. van Wladikawdriepersonen
eerst het nummer van 5 groepen,
g
^
P
g P
ieder van 5 letters en daarna het nummer van kas • 14 000 inw.
iedere letter aangaven. Deze lichtseinen werden
zijn schoonheid bijJ de Ouden
Tempe,
p ^ h et om zijn
van afstand tot afstand herhaald. — In de beroemde dal van den Peneus, tusschen den
Pas
laatste helft der 18e eeuw seinde men door Olympus en de Ossa tot aan zee ;^ tegenw.
^
van L kostonmo,
langg.
middel van opP huizen en torens aangebrachte
y
^ 6 K.M. lan
^
Berlin-T.,^ dorp
toestellen met beweegbare
armen, waarvan de
eihof,
P ten Z. v. Berlijn,
g
^
J>
stand de letters aangaf(Optische T. Zie ook 21 000 inw.; met het exercitie-terrein TempelHeliog^ rag . De ,electr. T. is uitgevonden
door
hofer
Feld.
g
1Yl
Morse, in 1857. De bewegingen van het anker
Tempelridders, T em elheeren Tempelieren,
de Kruistochten ontstane geestelijke
van een electro-magneet
worden daarbij
o tijdens
g
J op
J rid^
door Fr. ridders tot
papierPg
opgeteekend in punten
en strepen.
P
p en derorde in 1118esticht
g
pelgrims naar Palestina; in
Te^enw. gebruikt
men toestellen,
^ der Pg
^
^ die letters oop bescherming
Honarius II bekrachtigd,
van 1885). 1127 doorpaus
hetaPP
ier brengen
Iluhes-toestel
g
P
g^ vestigg^
de zich in 1291 op
Cyprus, later in Frankrijk;
Voor Draadlooze T. z. a.
P YP ^
t
J
Clemens V 2 Mei 1312,^ vooral oop
zoon van Odysseus
en doorpaus
Telemachus,
y
P
^ eenige
g
van den Fr. koning
van aandringen
ging,
A thene in de gestalte
Penelo
Penelope,eg
p 1V
^
g Philips
^
g^
was Molay.
zij vader te opgeheven; laatste grootmeester
Mentor vergezeld,
J In
g
^ Pop reis om zijn
g
Frankrij een nieuwe orde
en bij
• kwam bij
Y
J M ene- de 18e eeuw werd in Frankrijk
J 1Yestor in Pylus
Tempelieren
gesticht,^ welke vermoedelijk
zijn terugkeer
zijn
zij
laus in Sparta;
Peg
J
g
J zijn
Pa ^ vond bij
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•
verdween in 1837.
met de oude samenhing^deze
Temple, Sir William, Eng. staatsman, geb.
in 1628 te Londen, werd in 1665 Eng. resident
te Brussel, bewerkte in 1668 als Eng.
ggezant
g
de TriplePAlliantie met Nederland
in Den Haag
en Zweden, 2 Mei 1668 den Vrede van Aken
tusschen Frankrijk
Frankrijk en Spanje
AJ en in 1678 den
werd in g
1669 gezant
Vrede van Nijmegen,
gest. 27 Jan. 1699 in Engeland.
in Den Ha
T. was een vriend van Johan de Witt; zijn
J
zijn ^ eschiedk.
briefwisseling
met hem en zijn
g
werken zijn
J belangrijk.
gJ
gem. in de Belg.
Temsche(Fr. Tamise
^
^g
P den 1.-oever der
Prov. 0.-Vlaanderen,
^ op
Schelde, ten Z.O. van St.-Nikolaas, 13 291 inw. ;
industries inneri'en
hoeden en
P
P
J schee sbouw,
kanten).
Tenasserim, divisie in Birma, 120 663 K.M2.
1 160 000 inw.; besproeid
door de in de Golf
P
hoofdstad
van Bengalen
uitmondende riv. T.
^
g
Maulmain.
Ten Boer,gem. in Groningen, ten N.O. van
de stad Groningen,
g ^ aan het DamsterdieP; 4983
inw.
eil. in de
Tenedos T. Bogdsja
9 7 Adassi
Aegeïsche Zee, aan de kust van Troas, ten Z.
van den W. ingang
der Dardanelles
42 K.M2. >
g
g
4140 mw., hoofdst. T., handel. Hier 10 Nov.
Nov. 1822 zeeslag
g tusschen de Grieken en de
Turken.
rootste der
Teneriffa S A. Tenerife),hetgrootst
Eil. 2026 K.M 2 . 138 000 inw. ; vulkanisch (Pico de TeYde 3710 M. > hoofdst.
Santa Cruz de T. 38 000 inw. versterkte
haven; vroegere hoofdst. La Laguna.
vulkaan op
Ten
P 0.-Java, in de resid.
99 er,
Pasoeroean, bestaatrootendeels
uit bazaltg
gesteenten en is tot 2780 M. hoo bg ; een der
g
toppen
PP is de nog^werkzame Bromo. De buitenhelling is met koffietuinen bedekt (14-1500 M.
hoog). Op de hellingen wonen de T eny c ereelven
gen van de oorspr.
nakomelingen
ong.
P
g 7000 zielen,i nakomelin
bewoners van het rijk
a ahit (z. a.).
J van Mad JP
Teniers, David, de Oudere, Ned.enre-schilg
dereb.
aid. gest.
P
g in 1582 te Antwerpen,
in 1649 ; in ons land bevinden zicheen
schilg
meer van hem. — Zijn
T.,
deri•en
J zoon David T.
J
geb. 15 Dec. 1610 te Antwerpen,
de Jongere,
Ps
^ geb.
9
gest. 25 Apr.
genre-schilder,
P 1690 te Brussel, ^^
g
inz. onderwerpen
Pe uit het leven der Vlaamsche
van hem in het Mauritsboeren ; schilderijen
J
Museum-Boymans
huis het Rijksmuseum
Rijksmuseum en het Museum-Bomans.
Tinaorlaoeteil.
ei].^
roeP
in den Maleischen ArchiP^
el behoorende tot
de resid. Amboina, 5430 K.M 2 . ong . 25 000
laats Makkia.
inw.; hoofdplaats
van den Ohio,^ ontspringt
Tennessee, I. zijriv.
J
en mondt
als Holston in het W. van Virginia
g
uit bijJ Paducah (Kentucky);
g
Y } 1600 K.M. lang.
Tennessee een der Z. Ver. St. van Amerika,
2
185
009
2.
ten 0. v. d. Mississippi,
PP >108 832 K.M >
inw. in het 0. bergachtig,
^ in het midden tafelg

land besproeid
door Mississippi,
P
PP Tenessee en
Cumberland met gezond klimaat en vruchtbaren
bodem; voorn. middel van bestaan katoen- en
tabaksbouw;
rijk aan steenkolen,^ iijzer• > wouden; rijk
erts en marmer; hoofdstad Nashville. -- T.,
oorspr.
tot N.-Carolina behoorend werd in
P
1790 aan de Unie afgestaan, sinds 1796 staat
der Unie; grondwet van 1870.
Tennis. Zie Lawn-Tennis.
Tennyson, Alfred, Lord, Eng. dichter, geb.
6 Aug.
in
^ 1809 te Somerby
3 (Lincoln),^
1850 Eng. hofdichter(poet
laureate),,
1884
p
tot
als Baron T. van Aldworth en Farringford
gf
pair
verheven,g
gest. 6 Oct. 1892 te Aldworth •
P
schreef The Princess",(1847),„Idylls of the
King
^ 1858 1» Enoch Arden” (1864).
Te n os(Nieuw-Gr. Tinos), een der Gr. CYcladen behoorende tot den nomos Cycladen,
Y
r 201
K.1112.> 12 000 inw. ; in het Z. op
P de laats
A
der antieke stad. T., de tegenw.
hoofdst. Hagios
^
g
Nikolaos 2600 inw.
Teocalli's of Teoppans,
^ heeten de temP el
^ ebouwen der vroegere bewoners van Mexico ; het
pyramiden
met kapellen,
ens.
waren vierzijdige
AY
Ae
Mexico, aan
Tep ie
A
^ t erritorio der republiek
den Gr. Oceaan, 28 371 K.M 2. 172 000 inw. ;
, 17 000 inw.
hoofd
p i. T.
Tep litz-Sehónau
9 stad in het N.W. van Bohemen in het Bieladal • 27 000 inw.; beroemde
warme bronnen; hier sloten 9 Set.
A 1813 de
vorsten van Oostenri
J^k Pruisen en Rusland het
Alliantieverdr^gtegen
tegen Napoleon.
p
Teramo, hoofdst. der p rov. T.(2765 K.M2.
307 000 inw. ; in Midd.-Italië ten N. van den
Gran Sasso d'Italia, 24 000 inw.
Ned .genrey),
,
Terborch (Terburg),
schilder
geb. omstr. 1617 te Zwolle • werkte
ag
zij werk
te Madrid, Parijs
Parijs en Londen, waar zijn
bijval
in 1681 als
bijval vond;^ gest.
g
^
burgemeester
van Deventer.
g
Terceira een der Azoren, 421 K.M 2 . 49 000
inw. ; • vulkanisch en vruchtbaar; hoofdP1.Angra
An ra.
Terek, riv. in het Russ. stadhouderschapP Kau kasië ontspringt op
o den Kasbek en mondt uit
K.M.
in de Kaspische
Zee;^ 616 K.M. lang,
g^
P
bevaarbaar. — Het Terek9 ebied ten N. van
nd,
vlakten
en
den Kaukasus, bestaat uit bergla
?
b
laagland, 72 913 K.M 2 . 1 183 000 inw. ; hoofdst.
Wladikawkas.
11f er
Terentius,
» de
Jg
^ Publi.us, bijgenaamd
Afrikaner"),Rom. blijspeldichter,
omstr.
1 geb.
g
JP
t190 v. Chr. te Carthago, kwam als slaaf naar
Rome, werd eengunsteling
p den
^ o.m. van Scipio
g
gest. in 159 of 158 in Griekenland.
Jongere;
gebleven
zijn bewaard gebleven.
Zes van zijn
J tooneelsukken zijn
y th. koning
h.),
myt
koning der Thraciërs
7 (Gr. m
in Daulis (het latere Phocis ontving
g Procne,
dochter van koning Pandion van Athene, tot
gemalin.
Hij
^
g^ na Procne verborgen
J vervolgde,
^
te hebben om aan haar dood te doenelooven
g
haar zuster Philomela, deed haargeweld aan
at zij
zij 't
en beroofde haar van haar tong,
g^
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Termunten,
^ ^gem. in Groningen, ten Z.O. van
Delftzi l a. d. Dollard 3748 inw.; omvat de doren T.
T.,Wagenbergen, WoldendorPen Borgweer.
P
^ weer
heden, resid. van Ned.Ternate en Onderhoon9
0.-Indiëenoemd
naar het eil. Ternate(een
g
der Molukken, ten W. van Halmahera, 137
K.M2 .7 ongb . 9000 inw.1),
vulkaan (1722 M.
specerijen;
i.T.,
T. op
P
A de 0.-kust, 3616
J ^ hoofd
p
inw. w.o. 394 EuroA. en 721 Chineezen),omvat : de eil. T. en Tidore, de Bat'an-eil.
HalmaJ
hera de Soela- en Obi-eil. en het N. en W.
van Nw. Guinea; samen 48 547 K.M 2., met
160 135 inw., w.o. 477 Europ.
P en 801 Chineezen
zonder het ertoe behoorende deel van Nw.Guinea waarvan de bevolking
P on
ongg. 40 000
gop
geschat wordt).
Terneuzen of Neuzen,ggem. in het N. van
Zeeuwsch-Vlaanderen, aan de Hout- of W.Schelde het kanaal v. Gent n. T. en de spoorP^r
ween T.-Gent en T.—St.-Nicolaas • 9531 inw.
Perubgig (Umbrië),^
Terni,
Terne stad in de prov.
P
Rome, 33 000 inw.; kon. wapenfabriek; geboorteA1. van Tacitus.
of Wierden, voorn. in Friesland en
Teren
p
Groningen
voorkomend
f uit zeer
b
ouden tijd
J dateerende kunstmatig
opgeworpen heuvels;^ oorspr.
P r vluchtb
heuvels bi'
g watervloeden,
J hooge
waarsch.edurende
het geh
eel
geheele win^
bewoond; in ons land
varieert derootte
der T. van
g
enkele tot 16 H.A. en de hoogte
van enkele M. tot 9 M. In doorsnede
vertoonen zij
zij 3 lagen:
een blauwe
^
onderlaag, een middellaag uit mest
bestaande en een gele bovenlaag. In
zijnvoorwerpen.
de onderste lagen
g zijn
P
gevonden uit den Rom. tijd
gevonden
Jjd en ou 1228. Termieten.
der, in de middelste lagen uit het
Merovin inch tijdperk(500-572) en
a. T.-heuvel b. wijfje, c. arbeider, d. soldaat, e. mannetje.
in de bovenste uit den laat-Frankop,
staat verdedigende
soldaten,
g
^ met grooten
P kischen tijd(950 n. Chr.). De T. worden meestal
^
sterk ontwikkelde kaken en soms in een soort afgegraven ter wille van den vruchtbaren grond;
stekel uitloopend
voorhoofd. Het achterlijf
^
J der soms onder wetenschappelijk
PPe J toewijfjes zicht, met het oog
bevruchte, van de vleugels
beroofde wijfjes
oog opP de archaeo^
opP en ont- logische
vondsten.
(koninginnen) zwelt buitengewoon
g
g
wikkelt duizenden eitjes.
De T. vreten vooral
Terpentijn
J
p
1 is een uit de stammen
hout en zijn
J doordien van versch. naaldboomen door inJ inz. daarom schadelijk,
ig uitvreten,
kerven van den bast verkregen
zij het houtwerk
laten,
vloeistof, die troebel is, een eimaar de oppervlakte
onaangetast
laten
^
PP
reuk heeft
zoodat de door hen bezochte, schijnbaar
jrr'
^ enaa.rdi^ en scherpen
A
J
en bitter smaakt. Door destillatie
gave balkea enz. spoedig doorbreken.
met water wordt uit de T. T.-olie
Termini Imerese, havenstad aan de
verkregen,
welke dient tot bereiN.-kust van Sicilië, ten 0. van Dalerb
diagvan verven en lakken, het
mo 18 000 inw. ; bitterwaterbronnen
rverdunnen
van a
olieverf,
ol e he
hetver(4400.).
wi'deren
wij dere van olie- en vetvlekken,
Terminus, oud-Rom. godheid, die de
grenspalen
der akkers en de ggrenzen
^ P
eere
des rijks
Terpsrchore maze van de dansJ
J bevestigde; te zijner
kunst en het koorgezang,afgewerd 23 Febr. het feest der Termina1230.
beeld met de lier in de hand of
1ial;
gevierd.
1229.
gewaad en Terpsichore.
gewaad
Terminus. in ietwat opgeschort
Termonde. Zie Denndermonde.
e
Pg

^ beur. de niet verraden zou. Toch vond zij
J haar
zuster, die wraak nam door haar zoontje
J Itys
te dooden en zijn
J vader als spijs
PJ voor te zetten.
T. vervolgde de gevluchte zusters, die echter
niet hem door deoden
in vogels
g
g veranderd
werden : Philomela in een nachtegaal, Procne
in een zwaluw en T. zelf in een havik.
Ter Heide. Zie Heide, Ter.
Terheyden,gem. in N.-Brabant, ten N. van
Breda, aan de riv. de Diatel 3872 inw.
stad in de prov.
Bari delle Pu rlie
Terlizzi,
€^
^
P
in het Z.O. van Italië a25 000 inw.
Termieten(Termitidae) of Witte J1 ieren,
familie der Bastaardnetvleugeli
9 en, tropische,
s
P
zeer lichtschuwe eenkleuriggele,
bruine of
g
zwarte insecten, leven in maatschappijen
met
PPJ
tijdelijk gevieugelde
tijdelijk
mannetjes
wijfjes en
mannetjes en wijfjes
^
g
levenslang ongevleugelde, in de ontwikkeling
der geslachtsorganen tegengehouden, z. g . geslachtelooze bewoners. Deze laatste worden
onderscheiden in arbeiders, die uit leem, zand,
modder en speeksel, de 3-4 M. hooge, meestal
g
suikerbroodvormige,
L^ bout zeer stevige woningen
g
en de den
wen en het voedsel aanbrenen
a^
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dansende houding,
ten 0. van Brussel, 4451
van bellen voorziene
Tervueren,
^ plaats
P
g^
inw. ; vroedere zomerresid. der herto gen van
bekkens in de handen.
in de It. prov. Rome,> Brabant, kasteel in 1879 afgebrand ; koloniaalTerracina, havenst.
P
aan het Z. uiteinde der Pontijnsche
Moerassen, museum.
J
11000 inw.
Terzeronen S A. Tercerones afstammelingen
g
vaders en Mulatinnen.
Terra cotta It. J7bgebrande
P
^ aarde"
naam van Europeesche
der kunstvoorwerpen
van gebrande,
geglaTesthen
> stad in Oostenr.-Silezië, bij
J de D.
P
^ on bb
^
tuurde klei vervaardigd; talrijke
grens
talrijk schoone over- grens
; • 23 000 inw. De vrede van T. maakte een
der g
antieke kunst (tegels, friezen,> einde aan den Beierschen Successie-oorlog
g (13
vazen, beeldjes,
enz.),
te Tana
Tanagrra in Mei 1779).
J
Teslastroomen, de voor het eerst door Test a
opgegraven Tana9ra's .
woonachtig
(geb.
in 1856 te Smilran in Kroatië, ^woonachtig
Terra di Bari. Zie Bari delle Puglie.
g
te New-York) nader. onderzochte wisselstroomen
Terra di Siena. Zie Bolus.
Terranova, T . di Sici lia, stad op Sicilië, in van hooge
^ spanning
P g (verscheidene millioenen
oner
(eenige
hddduide It.rov.
g wisselgetal
g
g
P Caltanisetta, aan de Z.-kust van volt) en hoog
het eel.; 23 000 inw.; ruïnen van het oude Gela. 'zend in de seconde). De T. wordenewoonli'k
g
J
aldus verkregen:
door een vonken-inductor met
Zie Bolus.
Terra Sigillata.
g
g
Terre Haute, stad in den N.-Am. staat hoog
ggs etal wordt een Leidsche
^ onderbrekin
welke zich over een verstelbare
Indiana
1 ten W. van IndianaP olie
1 aan de flescheladen
g
vonkenlengte oxilleerend ontlaadt, waardoor het
\Vabashriv. 58 000 inw.
van den inductiestroom
Terreur of Schrikbewind, het bloedige
g
g wisselgetal
g oPtre - 'reeds hooge
wordt; door een transverhoog wordt;
nog
aanzienlijk
den der Jacobi'nen
(z. a.) in Frankrijk,
J k verhoogd
bg
J
J^ van
ormator wordt daarna nog
31 Mei 1793-27 Juli 1794. — Terreur blanche,
g de spanning
P
g vermerkwaardige
de reactie der royalisten
in Frankrijk
Frankrij na den val ha d. De T. hebben
P
g eigenschapY
pen: de hen omgevende
lucht maken zij
Robespierre
Napoleon I. P
en later na dien van Napoleo
J tot een
g
p
goeden ggeleider;
gloeilampen,
welke men in de
is een luchtherstellingsoord
in g
P
^g
g
nabijheid
van een door T. doorstroomdengeZwitserland bij
J
P den N.-oever nabi
J Montreux,
^ op
leider brengt
aan • aan het binnen het
van het Meer van Genève.
ng , gaan
g
stroomgebied
lichaam
Territorium. In de Ver. Staten van Amerika, stroom
ggebrachte menscheli'ke
J
g
is een T.Eng . Territory),
ewest dat brengen zij geen letsel toe, zij worden er niet
een gewest
gen ontdekte
Daarentege
Daarente
nog niet tot eens doorevoeld.
g
g bevolkingscijfer
gnog
gens te gering
dat zijJop
staat verheven is en in het Congres
noggb
geen
P
Pde in het lichaam plaats
g
gunstig
unsti g inwerstem uitbrengt.
vindende verbrandingsprocessen
P
ken waarop
hij J
zijn
geneesmethode
grondde
zijn
g
Terschelling,
g
P
9^ een der N.-Roll. eil., gelegen
^ g
ten N. van Friesland, door het Vlie van Vlie- Arsonvalisatie .
Tessel of Texel een der N.-Holl. eil. door
land en door het Amelander Gat van Ameland
3896 inw.; , voorn. het Marsdis
gescheiden; tevens gemeente;
P van het vasteland en door het
g
doren
g
P : W.-T. (met vuurtoren Midland en Eierlandsche Gat van Vlielandescheiden;
0.-T. of Den Hoorn. In den Tweeden Eng.
g >6799 inw. ; voorn. dorpen
g
P De Burg,
g tevensem.
lijde van een Hoorn Oosterend, De Waal, Koog,Oudeschild
oorlog
b had T. vreeseli'k
J te lijden
die meer dan 300 en Cocksdorp;
landingder Engelschen,
P
J
P^ schapenfokkerij.
^
Tesselschade. Zie Visscher.
huizen verbrandden (20 Aug.
g 1666).
LimTessenderloo. g em. in de Belg.
Tertiaire formatie, de lagen der aardkorst
g prov.
P
van
(z. a.) en het urg>ten N. van Diest, > aan de grens
(z. a.) tusschen de krijtformatie
g
J
diluvium (z. a.),karakteristiek is het voorkomen Brabant 5099 inw.
Tessino It. Ticino de Ticinus der Ouden,
van bruinkool (vandaar ook Bruinkool f ormatie .
d. ziJ riv. der Po,^ ontspringt uit twee bronnen,
Zie ook fig. 8.
Quintus Se timius Florens, op
Tertullianus,
P den St. Gothard a stroomt door het Zwits.
oudste Lat. kerkvader, geb. omstr. 150 te Car- kanton T.(Valle Leventina) en het Lago
oire en mondt beneden Pavia in de Po uit;
thago,
en zaak- Maggoire
^ o ^ aanvankelijk
J rechtsgeleerde
g
waarnemer> werd eerst omstr. 185 Christen,
>gest. 237 K.M. lang.
na 220 alsresb
ter
(? te Carthago; als
Tessino It. Ticino het Z.-ste kanton van
Y
P
schrijver
de grondlegger
der Lat. kerktaal, Zwitserland, 2818 K.M 2. 160 004 meest It.
gg
g
J
sprekende
inw.,
ntische
krachtig
van het Christendom teen
P
^ in het N. door de LePo
g
g verdediger
g
Al n ingenomen,
g
de heidenen en de ketters, medegrondlegger Alpen
A
^ in het Z. vruchtbaar Alpender oude Kath. kerkleer, voorvechter der strengg voorland en laagvlakte, door den bovenloop
ste kerkelijketucht; dientengevolge na 202 aan- der riv. T. besP roeid; hoofdst. Bellinzona.
over de kantons Bellinzona en Lugano
hanger
en leider der Oostersche Montanisten Vroeger
^
g
g
verdeeld werd T. in 1803 een. zelfsi. kanton.
Z. a.).
Eng .
„proef"),
Test-act(van het Eng.
Sp.prov.
T.(14 818
Teruel, hoofdst. der P
P
ng test,
p
van 1673, die ten doel had te verhinderen,
K.M 2 . 255 000 inw. ; in Aragon),aan de
dat R.-Katholieken
ambten zouden bekleeden •,
.Ka
Guadalaviar, ten N.W. v. Valencia, 13 000 inw. da
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zij vorderde van iederen staatsambtenaar een
eed, dat hij
J niet aan de R.-Kath. leer der
trassubstantiatieeloofde
• eerst in 1829> vooral
g
op
van O'Connell(z. a. ^ ingeP aandringen
g
ge
trokken.
Oude en Nieuwe. Zie Bijbel.
Testament,
^
1
gem. in N.-Brabant ten N. van
Teterin
g en
,g
Breda; 5973 inw.
Tethys, dochter van Uranus en Gala, gemalin
van Oceanus(z. a.).
Tetoean, versterkte stad in het W. van
Marokko, niet ver van de Middell. Zee, 30 000
inw. (6000 Joden); 4 Febr. 1860 door den
Sp.
generaal O'Donnell (hertog
J v. T. ingenomen.
P^
^
Tetsehen
> stad in het N. van Bohemen, bijJ
de Saks. grens, op den r. oever der Elbe, 11 000
inw. ; hoofdstaPP
el 1. voor de Elbe-scheepvaart.
P
Tetzel of Tezel, Johann, eigenlijk
g J biezel D.
aflaatkramer,^ geb.
omstr. 1455
te Leipzig, werd
gP
^^
in 1489 Dominicaner monnik ald. trad na 1502
en gaf,
bP als aflaatprediker
zij manier
P
g^ door zijn
optreden,
P
^ 31 Oct. 1517 aanleiding
g tot de
95 stellingen
van Luther(z. a. ^g
gest. 11 Aug.
^
g
n het Paulinerklooster te Leipzig.
Teutatus heette een god der oude Galliërs
en Germanen, wien bloedige (ook menschen-)
door Caesar werd hij
werden;
^ ebracht werden;
vergeleken met Mercurius.
Teutobur er Woud, bergwoud in Westfalen,
ten W. van Osnabruck 148 K.M. lang,7-15
K.M. breed ; hoogste
top
P de Vëlmerstod (468
^
M.); bekend door de nederlaag van Quintilius
Varus(z. a.) tegen de Cheruskers onder Arminies (z.a.) of Hermann in 9 na Chr. en waaraan
eendenkteeken
op Pden Grotenburgl;herinnerd.
^
Teutonen, Germ. volksstam aan de kust der
Oostzee, verbond zich in 103 v. Chr. met de
Kimbren (z. a.) en werd in 102 bijJ Aquae
q
Sextiae door Marius bijna
g
J volkomen vernietigd.
khedive van Egypte,
g eb. in
Tewfik-Pasja
gYP ^ geb
1 ^
1852, zoon van I smaël-Pas a kwam na diens
afzetting 26 Juni 1879 aan de re eerin geraakte onder den invloed der volkspartij
volks arti'J onder
Arabi-Pasja,
later,^ na de mislukte poging
^
Pg g om
den Soedan te heroveren, onder dien van Engeland; gest. 7 Jan. 1892.
staat der Ver.
Texas, Z.W.-ate enrootste
g
Staten van Amerika, 688 644 K.M 2 . 3 897 000
inw. (in 1900: 622 000 kleurlingen),
rooteng ^ g
deels uitgestrekte vlakte, verdeeld in het 50
—170 K.M. breeds
J
waterrijke
kustgebied met
gunstigen bodem voor suiker, rijst en katoen,
het heuvel- enrairiland
met vruchtbare savanP
ne's en aanzienlijkewouden en het metaal- en
boschrike
met goed
bouwland
an in de
J hoogland
^
g
dalen; hoofdst. Austin. — T. vroeger tot
Mexico behoorende, maakte zich in 1836 onafhankeli'k
J^ werd in 1845 door de Ver. Staten
geannexceerd
en als een staat in de UniePge
og
nomen wat een oorlogg met Mexico tengevolge
had; sloot zich in 1861 bij
J de Z. Staten aan.
Texel. Zie Tessel.
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Textielnijverheid
^ gezamenlijke naam voor de
1
nijverheid
van s innen
>
P weven, verven, naaien,
;enz. De T. telde in 1914 in ons land 602
fabrieken met 54 594 arbeiders en arbeidsters.
Hiervan warenevesti
gd in N.-Brabant 159
g
fabr. met 12 285 arb., in Z.-Holland 195 met
0025 arb. en in Overijsel
105 met 26 108 arb.
J
In Overisel
worden inz. katoenen, in N.-BrJ
bant wollen en linnengoederen
vervaardigd.
g
g
geb. 25
T. van der Hulst),
TeY Ier(Pieter T
,g
Mrt. 1702 te Haarlem,
8 Apr. 1778,
^ gest.
gP
stichtte bijJ uiterste wilsbeschikkingg een maatscha
PPiJ• tot bevordering
^ van wetenschappen
PP en
kunsten T.'s stichtingg te Haarlem) en bestemde
daartoe zijn groot
vermogen.
Zes door hem beg
g
noemde bestuurders moesten 2enootscha
^
PPen
oprichten
Teler's
Godgeleerd
Genootschap,
y
P
J
^ en
Telers
Tweede Genootschap
^ t er beoefening
y
g van
natuur-,s dicht-,^geschied-,
^ teeken- en penninggg
Pe
kunde). De T.-stichting
een
g omvat tegenw.
g
kunst-museum met bibliotheek, laboratorium,
Elk der
g
geologisch
eolo g isch kabinet en penning-kabinet.
P
^
schrijft
beideenootscha
en schrijft
jaarlijks een prijsjaarlijks
PP
g
PJ
vraag uit en het beste beantwoord wordt beloond met eenouden
eerepenning
g
P
^ ter waarde
van fl. 400. In de laatste jaren
is een proces
J
P
hangende van ware of vermeende erfgenamen,
g
welk een deel van het nagelaten
kapitaal
voor
^
P
zich opeischen.
P
Makespeace,
Thackeray,
^ Eng.
g . huY ^^
,morist geb. 18 Juli 1811 te Calcutta, gest.
24 Dec. 1863 te Londen; muntte vooral uit in
zedenschildering ^• schreef aanvankeliJ k onder het
Titmarsh • voorn.
pseudoniem Michael Angelo
9
P
Vanit fair" (1846-48), Arthur
werken :
(1852).
Pendennis"1850 > „Henrysmond”
Y
The Newcomes"(1853),The Virginians"
(1858-59).
gewicht in Ned.-O.-Indië voor
Thail of tail
,g
,
opium
= 10 tji
J = 0 038 K.G. > voor edele meP
talen = 0,05 K.G.
Thais, Gr. hetaere uit Athene, volgde Alexander den Groote naar Azië en werd na diens
dood de bijzit
van Ptolemaeus Lagi
La i.
J
Gr. wijsgeer, stichter der Jonische
van Griekenschool,
een der Zeven Wijzen
>
land" geb. omstr. 640 v.
Chr. te Milete, was de eerste,
die een oerstof (nl. het water) aannam als de oorsprong
P ng
van het heelal; zijn
J lijfspreuk
J P
was : »Ken u zelven";>g
gest.
comstr. 546 v. Chr. Herodotus
vermeldt dat T. een zonsverduistering voorspelde.
P
Thalia
Thalia, muze der oP^ewekte landelijkedichtkunst, later inz. van het blijspel;
'/ ^i^UAr '"
afgebeeld
met een thyrsusY
g
staf. z.a. in de eens en een
masker in de andere hand. — 1231. Thalia.
Ook een der Chariten .a.

i
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zee lijdt,
is de over land betrokken Russ. karaThana Eng. Taunah). Zie Salsette.
fijner Sinds de 17e eeuw
vanen-T.
zeer veel fijner.
Thanatos, de oud-Gr.od
van
den
Dood,
g

zoon van Nyx (Nacht) en tweelingbroeder
van
^
JI yp
1^ nos (Slaap).
p
Thanks
ivin
9 -da
9
o gingslag" ) ,
Y (Eng.
a dankzeg
de nationale feestdag in de Ver. Staten (28
Nov.).
Thapsacus,
L. V.
P
^ in het 0. T. Thipsach
p
Ti f sah, 1 Kon. 4 : 24),in de Oudheid
een beroemde handelsstad in het landschap
Chalybonitis,
aan den 1. oever van den
Y
EuAhraat.
Thapsus,
p
^ in de Oudheid stad op
P de N.-kust
van Afrika;
Afrika;
tegeaw.
Deuras^ hier overwon
b
Caesar 6 Apr.
van
P 40 v. Chr. de aanhangers
g
Por ejus.
Thasos, fe enw. Taso, Gr. eil. in het N.
der Aegeïsche
Zee,
b
> 393 K.M2.> 15 000 inw. 7
vroeger
onaer Eg
t. bestuur, schatplichtig
aan
^
TYP
^
P
Turkije
P 1.
Panagia
Pan ia.
J^ • hoofd
Legi Thebaica),
(Lat. Legio
Legioen
g
volgens de Christ. overlevering aan den Rom.
keizer Maximianus uit het Oosten naar het
Westen te hulpP gezonden,
geheel uit Christenen
hee
gge
legerafd.,
om
^
^ in 303 aangewezen
g
deel te nemen aan de Christenvervolgingen,
weigerde
het op
^
P aansporing
Po ^ van zijn
J aanvoeder
M aurituis g ehoorzaamheid waarom het in de
nabijheid
van het tegenw.
klooster St. Moritz
J
^
in het Zwits. kanton Wallis, 22 Set.
P ter dood
gebracht
werd.
g
de stad"
Thebe
: E gYP t. Uêset of Nêt
> in
den Bijbel
No oude, omvan
grijke (100 P oor omvangrijke
J
ten hoofdsi. van Opper-Egypte, aan den Ni'l,
Nijl
omstr. 1600-1000 v. Chr. ; ruïnen bijJ
Karnak> Luxor, oPden r.-oever, en Medinet
Aboe en Goerna op
Nijl
P den 1.-oever van den Nijl.
stad wasewi'd
g J aan Ammon.
het Gr. landschap Boeotië,s
Thebe, hoofdst. van
P
volgens de sage door Cadmus stichtburcht
{
Cadmea); bekend door
sagen
en van Oedipus
P
en den Tocht der Zeven tegen
T. verkreegg door
g
Epaminon,das en Pelopidas voor korten tijd
J
(378-362 v. Chr.) de hegemonie
hegemoni in Griekenland
(tegenP
S arta ; ^na een opstand
in 335 v. Chr.,
P
door Alexander den Groote verwoest; in 316
V. Chr. door Cassander herbouwd. Het tegenw.
T. T hiva , in den nonios Boeotië, on g . 3500
inw.
Thee(Thea). De Chin. theestruik (Thea sinensis een altijdgroene, witbloeiende struik, in
het N. van Achter-Indië en het Z.W. van
China als boom in het wild voorkomend, wordt
in vele variëteiten verbouwd, o.a. in China,
Japan,
Voor- en Achter-Indië, Ceylon
en Java.
Y
P
De theïne kaf feïne, z. a.) bevattende bladeren worden in 4 oogsten
(Febr.,
Febr. April,
^
P s Juni
ingezameld, in ketels uit gestoomd en
en Aug.)
daarna opgerold
(groene T. of na het eerste
Agg
d^
en aan een licht gistingsproces
blootg^ e s
g aP
steld en daarna boven het vuur gedroogd
zwarte T.). Daar de T. door het vervoer over

het T.-drinken in Europa
P verbreid, inz.
tin ons land, Engeland en Rusland. De T.-eultuur opp Java werd in 1827 e.v.'.
e.v.j.daar ingevoerd

1232. Thee.
door J. I. L. L. Jacobson (1799-1848),een
expert
van de Nederl. Handelsmaatschij, die
PeJ^
er in slaagde heesters,
^werklieden,f
1 theepitten,
P
enz. uit Japan
en China over te brengen.
^en -P
De T.-productie
van Java bedroeg
P
g in 1913 on g.
g
23 740 000 K.G.
En ^ . Thames),^ belangrijkst
rijkste riv.
Theems
Engeland,
o de g
grens van Wilt^ ontspringtop
g
en Gloucestershire op
P den Thames Head nabij
Cirencester, stroomt eerst als Isis tot Oxford
in 0., vandaar tot Reading in Z.O., ten slotte
in 0. richting
richtingen dwars door Londen en mondt
bijJ
in de Noordzee uit; 350 K.M.
lang,3,6 tot 4,3 M. diep,breedte wisselend
tusschen 243 M.J
bi' London Bridge) en 1179
M. (beneden Gravesend bevaarb. tot Lechlade
(316 K.M.), voor derootste
zeeschepen
^
Pe tot
De
Deptford;
verbinding
P
g met het binnenland door
tal van kanalen.
Hong.
zijriv.
Theis
s
g
^ Tisza, 1. en grootste
J
van den Donau in Ho
^arre
J^ ontstaat in het
comitaat Marmaros, op
uit
P de Woudkarpathen,
A
de Zwarte en de Witte T., mondt beneden Titel
g^stroom.in den Donau uit; ^ 1358 K.M. lang;
gebied 151 600 K.M2.
Ludovicus,geb. te Alkmaar, in
Theisslin
1856, trad in 1873 in de orde der Dominicanen,
was o.m. van 1896--1908rovinciaal
der HolP
landscherovinnie
P
^ en werd 3 Aug.g 1916 door
heteneraal-ka
Freiburgg tot generaal
Pittel te Freibur
g
g ekozen. Hi'
J was de eerste Nederlander, welke
tot den hoogsten
post
in die orde geroepen
°^
P
g Pe is.
Themis, dochter van Uranos en Gaea,eg
malin van Zeus, moeder der Horen en Moiren;
Odin der goddelijkeen natuurlijke
natuurlijk wetten en
godin
wordtewoonli
kJ voorgesteld
met een
g
^
weegschaal en een hoorn des overvloeds, ook
met helm en schild.
Themistocles, Atheensch veldheer en staats-
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P

man, ggeb. omstr. 525 v. Chr. trad na de
verbanning van Aristides(483) aan het hoofd
van den staat;^ zorgde
g voor
de versterking en uitbreiding der zeemacht; overwon de Perzen bijJ Salamis
in 480; werd in 471 door het
ostracismeetroffen
enging
gg
in ballingschap
s P naar Ar^os vanwaar hijJ ten slotte
naar den Perz. koning
a
Artaxerxes moest vluchten,
die hem de drie steden
Magnesia,
en
^ Lampsacus
g
P
MYus in vruchtgebruik afstond;^g est. in 459 te
Magnesia.
g
1223.
Theoderik de Groote,
Themistocles.
koning
geb.
g der 0.-Gothen, ^^
in 454, brak in 488 uit
Odoacer in Italië oP^overwon
Moesië tegen
g
g
aan de
Isonzo,
hem in 3 groote veldslaen
,
bij
J Verona en aan
de Adda en stichtte
in 493 het 0.-Goth.
rijk in Italië; recideerde te Ravenna (Raben) en Verona (Bern)
en
vreedzaam;
regeerde
b
bevorderde landbouw,
handel, kunst en
wetenscha
est.
PPen^ •gest
Aug.
g 526; in de
D. heldensage
g als
Dietrich von Bern
Died erik van Bern)
verheerlijkt.
Theodoliet instrument bij
) het landmetenebruikt
voor
g
het bePalen van ho1234. Theodoliet.
rizontale en verticale hoeken, wordt ook
van de geografische
eog
gebruikt
bijJ het bepalen
g
P
8'
ligging
P
^g g van een plaats.
keizer
Theodora
Theodora, gemalin van den Byzant.
Y
,
tooneelspeelster,
Justinianus /(na 527),^
P
danseres en hetaere; oefende een onbeperkte
Pe
macht over den keizer nit;
^gest. in 548.
Theodosius I, de Groote, Rom. keizer 379—
95 ^g
geb. in 346 te Cauca in Spanje, werd in
over het 0.-Rom.
379 Gratianus' mederegent
g
in 380 in zin
zijnresidentie Thessalonica
i
rijk,
(Saloniki) Christen >in 394 alleenheerscher, >a
Best.
l7 Jan. 395 te Milaan; tradestren
gopPtegen
g
g
het Arianisme (zie Arius dl. I bl. 95). — In het
W. volgde
hem zijn
J zoon .Honorius oP^in het
g
0. zijn
J kleinzoon T. II.
J zoon Arcadius. — Zijn
rij 408—
ife Jongere,
keizer van het 0.-Rom. rijk
9
zoon
van Arcadius>ggaf in den Theodosiaan>
schen codex een verzameling
g van keizerlijke
lí
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verordeningen
sinds Constantijn
den Groote.
g
^
geb. omstr. 372
Theo hrastus G r. wijsgeer,
Theophrastus,
Jg ^ geb
Chr. te Eresus op Lesbos, leerling
^ van Plato
en van Aristoteles, stond 35 Jjaar lang
g in het
Lyceum
aan het hoofd der peripatetische
school,
Y
P P
gest.
in 287. T. is inz. bekend door zijn
g
J 30
karakterschetsen.
Theop hrastus Paracelsus. Zie Paracelsus.
(Gr.„Godswijsheid"), eigenlijk:
Theosophie
p
kennis van God enoddelï
ke
gewoonlijk
g
J dingen,
g ^^
J
ebruikt inP
den zin van een op onmiddellijke
J
innerlijke
J aanschouwing
g berustende bespiegeling
over de bovenzinnelijke
wereld;^P
speculatie over
J
het Zijn
tot het
J van God en de verhoudingen
g
menscheli
van mystieke
A grond
J k bestaan op
g
Y
gegevens
e
en proefnemingen,
berust op
Pan
A
gg
^n^
P theïstischenrondsla
g ; in de plaats
van het
g
^^
P
Christendom wil het een soortodsdienst
stellen
g
zonderersoonli'ken
God.
P
J
en veldTheramenes,, Gr. staatsman,^ schrijver
heer,^P
speelde tegen
g het einde van den Pelopon.
P
oorlo (411 v. Chr.) te Athene een groote,
oorlog
g
maar dubbelzinnige
rol(ging
^ g tot de volkspartij
g
P J
over,
bewind
^ maar bleef met het oligarchisch
g
der 400 heulen),voerde met Alcibiades en
T krasy bolus het bevel over de Ath. vloot bijj
den Hellespont,
van
P ^ verried in 405 als afgezant
g
Athene de stad aan Lysander,
liet zich kiezen
y
tot een der 30 tirannen, doch moest, van hoogag
verraad beschuldigd,
(404)
J
g ^ nog
^ in hetzelfde jaar
deniftbeker
ledigen.
g
g
Theresio
p el. Zie Maria-Theresiopel.
Therezina, hoofdst. van den staat Piauhy,
in het N.O. van Brazilië aan de Parnahyba,
Y,
45 000 inw.
Thermidor Fr. „warmtemaand"),de lie
maand van den Fr. RePubl. kalender (19 Juli
tot 17 Aug.). Gedenkwaardig is de 9e T. van het
jaar II (27 Juli 1794) door den val van Robesin van het Schrikbewind.
p ierre en de vernietiging
Thermometer (Gr., „warmtemeter"), natuurk.
instrument tot vaststelling
g van den warmteuit een glazen
^
g raad. Het bestaatgewoonlijk
J
buis, aan het ondereinde eindi gend in een
bolletje, dat, evenals een deel der buis, met
terwij het
kwikzilver of wijngeest
^ terwijl
J gggevuld is,
deel luchtledig
BijJ ver g
g is gemaakt.
warming zet de vloeistof zich sterker uit dan
het glas,
bij afkoeling
a ^ zoodat zij
g daalt
J stijgt, bi
zij. Voor de vaststelling
g der schaal worden 2
vasteunten
aangenomen:
het vriespunt,
waar
p
P
^
het kwikzilver bij
Pe ng van den T. in
J indompeling
smeltendJ^
ijs, en het kookpunt,
p
^ waar het bijJ
indompeling
P g in kokend water blijJ f t staan; de afstand tusschen beideunten
wordt door Réaumur
P
R. in 80, door Celsius C. in 100, door
waarbij
verdeeld, ^waarbij
Fahrenheit F. in 180raden
g
de laatste het vriespunt
met 32 o ^ het kookpunt
P
P
met 212° aanduidt. T.,
T. welke de hoogste
of
g
tijdruimt
laagste
temperatuur
van een bepaalde
tijdruimte
lag
P
g
P
even, heeten resp. maximum- of minimumaangeven
Voor warmteg raden welke boven het kook40

626

THERMOMF,TER—THIERS.

punt van het kwikzilver liggen,
P
^g ^ dienen de AYro meters z.a . .
Vergelijkingstabel
deer 3 T.-schalen:
C.

—40
—35
—30
—25
—20
—17,8
—15
—10
—5
0

R.

F. I

C.

R.

F.

L.

R.

F.

—32 —40
41
131
4
5
55 44
—28 —31
140
10
8
60 48
50
149
—24 —22 15
12
65 52
59
70 56
158
—20 —13 20
16
68
167
—16 — 4 25
77
20
75 60
176
—14,2
24
0 30
80 64
86
—12
185
5 35
28
95
85 68
194
14 40
104
—8
32
90 72
20 45
—4
36
113
203
95 76
122 100 80
0
40
212
32 50
(Gr.,
Gr. warmepoorten"),nauwe
Thermopylae
pY
bergpas
van het Oet
eb. in Griekenland,> van
Oetageb.,
gP
Thessalië naar Hellas voerend; beroemd door
den heldendood van Leonidas(z. a.) in den
de Perzen, in 480 v. Chr.; > nederstrijdtegen
^
la^ van koning
tegen
Y tegen
^ An tiochus van Syrië
Romeinen in 191 v. Chr.
Theseus, de nationale held der Atheners, zoon
van koning
van Athene en van Aethra;
9
gAegeus
werd te Troezen door Aethra aan het hof van
haar vader opgevoed; trok
op
o 16-'ar.
J leeftijd
de wereld in om zijn
J vader te zoeken, vond dien
te Athene en werd door hem tot troonopvolger
aangenomen; g
ging
in later naar Creta en versloegg
daar den Minotaurus met behulp
P van Ariadne;
aanvaardde na zijn
^ ^ daar zijn
J terugkeer,
J n vader
zich uit wanhoop
P over het lot van zin
J zoon in
;zeeestort
had (de A e 9 elsche zee!) de hearg
schaPPi' Jen vereenigde
g de verschillende Attische
gemeenten
tot één staat met Athene als hoofdg
stad; overwon later met Heracles de Attica binnenvallende Amazonen en nam haar koningin
g
ofte
Antiope
p of Hipp
1 nam deel aan
y tot gemalin;
g
den tocht der Argonauten
en
g
aan de CalYdonische jacht,
streed
J
teen
g de Centauren schaakte
.Helena, de zuster der biosBuren en trachtte met zijn
J vriend
Pirithous zelfs de koningin der
Onderwereld PersepNone te ontvoeren. Dit mislukte echter en
T. werd in de . Onderwereld
door Pluto aan een rotseg
ketend totdat Heracles hem
Ten laatste echter
bevrijdde.
vluchtte T. voor een opstand
P
der Atheners, die teen
g hem 1235. Theseus.
opgeruid
waren wegens
den
g
P^
dood van Hipp
ofy tus z.a. :naar Scyros,
Y ^ welks
koning
hem verraderlijkdoodde. Zijn
y
J
^ Lycomedes
g ebeente werd in Ine' 5e eeuw; v. Chr. door Cimon
maar 'Athene overgebracht
en bijgezet in ,het voor
g
Theseion.
hemom
g
gestichte heiligdom
Thesmotheten. Zie op
P Archon.
Thessalië, de 0.-helft van N.-Griekenland,
tusschen den Olympus, de Cambunische
bergen,
g
den Pindus den Oeta en de Ae eïsche
Zee;
g
oude woonplaats
van Helleensche stammen; in
P

de 2e eeuw v. Chr. door Thessaliërs bezet;
viel uiteen in verschillende aristocratische reII van Macedonië
publieken,
p^
^ welke Philippus
P
in 344 v. Chr. onderwierpPJ; werd in 197 v. Chr.
weer zelfstandig, in 146 v. Chr. een Rom.rov.
P
van de inhad in de Middeleeuwen te lijden
vallen der Gothen, Hunnen en Bulgaren, werd
in 1393 T. in 1881 Gr.; vormt nu de nomoi
Karditsa, Magnesia, Trikala en Larissa.
Thessalonica. Zie Saloniki.
Thessalonicensen, Brieven aan de, twee
brieven van Paulus in het N. Test. geschreven
,g
omstr. 53 van uit Corinthe aan deemeente
van
g
Thessalonica, handelen, behalve vermaningeu,
vooral over de wederkomst van Christus, de
echtheid van den Zen brief wordt betwijfeld.
J
De R.K. Kerk heeft beide brieven in de lijst
J
der authentiekeeschriften
opgenomen.
Pg
g
van
Thetis, dochter van Nereus,gemalin
Thetis
g
Peleus moeder van Achilles(Zie ook op
P Paris).
8 Oct.
schrijver geb.
g
Theuriet, André, Fr. schrijver
1833 te Marly-le-Roi(Seine-et-Oise),werd
in
Y
1896 lid der Académie Française; est.
g 23 Apr.
P
1907 te Parijs;
zijn romans »Le
J, bekend doorzijn
Mariage de Gérard", 1875).
Luik, ten Z.W.
Belg. prov.
P
gem. in de Belg.
Theux,
^ g
van Verviers, 5317 inw.; industrie.
Tien-sjan » Hemels
juister
juister Tien-sjap
Thian-sjan,
g e^
b. in Centr.-Azië, 1956 K.M. lang,
ber te"
in het middelste deel de grens
vormend tusschen
g
zijtakke naar de W.Rusland en China, met zijtakken
Chan-tengr
den Chan-tengri of Ten gristeppen; in
" bij Jde Russ. grens),
a
^
g^
•
7000 M. hoog,ten 0. van den Chan-ten gri de
MoesartFas, 3660 M.
Thibaut. Anatole. Zie France, Anatole.
W.-Vlaanderen,
Belg. P
gem. in de Belg.prov.
Thielt,
,g
inw. ,
Pao eg Gent-Dixmuiden,^ 11
aan densspoorweg
textiel- en kant-industrie.
geb.
Fr. geschiedkundige,
Thierry,
g
g,^
q
Y, Augustin,
10 NLei 1795 te Blois, lid der Fr. Académie,
J> schreef : »Histoire
g est. 22 Mei 1856 te Parijs;
de la conquête
de l'Ang
P les Normans"
a leterre par
q
(1847)
1825 >» Récit des temps
g
P mérovingiens"
e. a.
Thiers, stad in
het dep.
Y
P Puy-deDome in Midd.FrankriJ1
k ten W.
van LY^
on 17 000
inw.
Thiers, Adole he, Fr. staatsman en geschiedt
14
geb.
schr. , g
Apr.1797 te Marseille werd in
1821 liberaal journalist te Parijs,
werkte voor de
Juli-revolutie, in
1236. Thiers.
1832 min. van
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P

binnenl. zaken,
^ later van handel en publieke
P
werken in 1836 en 1840 min.-president; hi
J
bracht de versterking der Fr. hoofdstad tot
stand, behoorde in de Nat. Verg.
g van 1848-49
tot de Orleanistischearti'
J, maakte vanaf 1.863
A
deel uit van de oppositie
als afgev.
tegen
het
g
g
AA
Tweede Keizerrijk.
Op
P opportuniteitsgronden in
J
1870 tegenstander
der oorlogsverklaring
g
g aan
g
Duitschland,^ trachtte hij
oop
g
J in Sept.
P te vergeefs
een rondreis aan de hoven der Groote Mogendheden deze tot een ^ JP
ri en ten gunste
van
g
FrankriJ k te beween
g • werd 17 Febr. 1871 door
de Nat. Verg.
g te Bordeaux tot hoofd van het
Uitvoerend Bewindgekozen; sloot den vrede met
Duitschland en dempte
den opstand
der PariP
P
J
sche Commune (18 Mrt.);
Aug . 1871
^ werd 31 Aug
maar werd
der republiek
voor 3 jaar,
J
P
P
24 Mei 1873 door de clericaal- monarchale meerderheid der Nat. Verg.
^gest,
g ten valgebracht;
g
Voorn.
3 Sept. 1877 te Saint-Germain-en-Lae.
Y
g eschiedk. werk :» Histoire du Consulat et de
1'EmPire."

Meindert Minnes van der,
geb. te
Thynen,
,g
Y
^

t. 17 Febr. 1707, was koster
Koevorden ald.
en schoolmeester ald.
P 1672
^ vertrok 4 Sept.
naar Groningen om den druk van het Munstersche krijgsvolk te ontgaan; legde
lede aan Rabenplan voor om Koevorden te
hau
p t(z. a.) eenP
heroveren wat door een detachement onder
be y9
en
luit.-kol. van Ey
, 29 Dec. d.a.v.geschiedg
de^ met behulp
P van door T. uitgedachte biesin het ijs
om de bijten,
bruggen
gJ s der vesting^^
yacht
uitgehakt,
^ over te komen. T. ontving
g
g
en van den
belooningen
van de stad Groningen
g
g
Raad van State en werd benoemd tot kammies
bij
J 's lands magazijnen.

Thing
Thin of T in9 . Zie Ding.
q
Thisbe. Zie Pyramus.
y
Thiva. Zie Thebe.
Thomas(Arameesch, „Tweeling"; Gr. Did -

mos een der 12 aFostelen van Jezus, naar
eloovi e T . spreekongeloovige
Joh. 20 : 24 v., als de on
A
moet in Parthië en Indië
woordelijk geworden;
8^
heeten
de
werkzaami
geweest zijn;
J^ vandaar
Christenen ald. Thomas-christenen.
Thomas a Becket, de H. Thomas van Canterin 1118 te Londen,
bur
y, geb.
g
^ werd in 1155
in 1162 aartsbisschop
van Canterrijkskanselier,
P
verdedigd
de de
burYen primaat
van Engeland; verded'
P
der kerk tegenover den staat en werd
29 Dec. 1170 op
f aanstoken van Hendrik 11 ver^ verklaard
jaarlijks
en jaarlijks
moord; in 1172 heilig
door een feestgevierd(Hendrik VIII verbood
dit laatste; T.'s naam werd van den kalender
geschrapt
verbrand).
P en zijn
J gebeente
^
eigenlijk
eigenlijk
ed. ^
mysticus,
Thomas a Kempis,
p ^NY
Namerken(Lat. Malleoluageb. in 1380 te
Kempen
(Campen) bij
P 13^ vertrok op
J Keulen,
PePe
jarigen
leeftijd naar de school van het Frater^
huis te Deventer,
^ 7 later naar het St.-Agnesb
klooster der Augustijnen te Zwolle. Hij
J werd
en stierf 25 Juli 1471.
daar later sub-prior
P
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Van zijn
) werken is wereldberoemd de herhaaldeliJ k vertaalde„Navolging
g van Christus" (z.a.),
waarvan het auteurschap
P hem echter betwist

wordt.

Thomas-christenen. Zie Thomas en Nestorianen.
rootste
grootste der MiddelThomas van Aquino,
q
geb. in 1225 of 1227
eeuwsche scholastieken
,g
op
in het land
lan van
P Rocca Sicea bijJ Aquino
q
Napels, was vangrafelijk eslacht
geslacht werd DomiNaels
monnik, leerling
^ van Al bertus Magnus,
9 ,
onderwees te Keulen,^ Parijs,
Bologn
gna en
J> Rome,> Bolo
•
^st. 7 Mrt. 1274 te Fossa Nuova bijJ
Terracing doctor an9elieus of universalisg everklaard. Zijn aannaamd
} • in 1323 heilig
^
hangers, de Thomisten, die inz. bestonden uit
een wiJg
Dominicanen, volgden
s eert
Y
^
g systeem,
dat zich ten nauwste aansluit bij
J de wiJ sbe^ in tegenstelling
b met de
g
g eerte van Aristoteles,
Scotisten Franciscanen die zich aan de leer
hielden.
van Plato en den N. Augustinus
q

Thomas van Bradwardine. Zie Bradwardine.
Thomas van Canterbury.
Y Zie Thomas a
Thomisten. Zie Thomas van Aquino.
q
Thomson, L. W. J. K. Ned. officier, geb.

11 Juni 1869, bezocht de Mil. Academie te
Breda en werd in 1888 tweede luitenant, verwierf
Atjeh de Mil. Willemsorde,
in Atjeh
^ bezocht daarna
i in den Boerende Hoogere Krijgsschool,ging
oorlog als mil. attaché naar Z.- Afrika(1899),
werd daarna bij
g
J de Gren. en Jagers
^ ingedeeld.
hij
Tijdens
Tijdens de staking
J voor de
^
^ in 1903 zorgde
en werd
organisatie
der middelen van tegenweer
g
g
daarvoor beloond met de Oranje-Nassau-orde.
J
In 1905 werd hij
J lid van de Tweede Kamer
de Balkan-oorlogen
voor Leeuwarden. Tijdens
g
zijn verzoek als attaché naar
op
werd hij
J F
zij
ging
en Epirus gezonden.
In 1913gg
g
hi' met den rang van majoor in Albaneeschen
te helpen
dienst over, om daar dendarmerie
Pe
^
or^ aniseeren. Hij
J sneuvelde in den ochtend
'van 6 Juli 1914 bij
J het afslaan van een aanval
van opstandelingen op
o Durazzo.
Thor, Hoogd. Donar, in het Noordsche volkshoo godheid,
ste odheid die inz. in Noorggeloof de hoogste
d; in
de Noordsche
mythologie
wer ^
vereerd
wegen
b
de zoon van Odin en J6rd (Aarde), bgewater keerenden hamer
P end met den steedsterugkeerende
bestrijderder Reuzen.
^ zegevierend
g
Thora(Hebr., „leer"),het Wetboek van
Mozes, de Pentateuch z.a.. — Sefer-T., Boek
eschreven
geschreven rol (wetsrol), waaruit in
der Wet,
de synagogen
s n oen de stukken uit den Pentateuch
worden voorgelezen.
g
Thorbecke Johan Rudolf, Ned. rechtsgeleerde en staatsman, eb. 14 Jan. 1798 te Zwolle,
promoveerde in 1820 te Leiden in de beide rechten en in de letteren; werd in 1825 hoogleeraar
te Gent, na den Belg.
in de staatswetenschappen
^
PPe^
oPstand van 1830 te Leiden;^ werd onder de reeert ^ van koning
g Willem 11 de leider der
g
liberalen in de Tweede Kamer^• ijverde inz. voor
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Grondwetsherziening
g^ • werd 17 Mrt. 1848 voorzitter eener commissie tot het samenstellen van
een volledig ontwerp
van Grondwetsherziening
P
g
met T.: Donker Curtius, Luzac, De Kempenaer
en Storm), wierp
P ontwerp
P reeds 3 Nov. 1848
1849-19 Apr.
werd afgekondigd; van 1 Nov.
P
1853 min. van binnenl. zaken en min.--resident
P
(le ministerie-T.);
behangJ
rijke orbracht
g anieke wetten tot
stand : de kieswet,
derovinciale
wet,
1
deemeentewet
enz.,
g
maar viel door de
zg. „April-beweging"
zie Po Nederland,
Geschiedenis);
30
Jan. 1862—Mrt. 1866
andermaal min. van
binnenl. zaken en
min.-President
(2e ministerie-T.),
bracht o.a. wetten
tot stand tot af1237. Thorbecke.
schaffing, van de s'averni'
J in W.-Indië
van den accijns
op
P de brandstoffen
, en van de
J
gemeente-accijnzen,
^ op
P het middelbaar onderwijs
J
a
en opP de doorgraving
g van den Hoek-van-Holg
de eneesland en van Holland-op-zijn-Smalst,
g
kundige
g wetten en de Ind. comptabiliteitswet;
later nopmaals min. van 1871-72 3e ministerieest. 5 Juni 1872 in Den Haag. T. is de
T.
behanri kstep
figuur uit onze
parlementaire
belangrijkste
P
peschiedenis in de 19e eeuw en de vader van de
liberalearti•
P J in Nederland.
eb.
geb12 Juli
schrijver,
Thoreau, Henry,
y^
te Concord Massachusetts est. ald. 6
Mei 1862; voorn. werk: Walden or life in
the woods" (1854).
Thorenburg
p Torda hoofdst. van het
9 (Hong.
comitaat Torda-Aranyos
in Zevenbergen,
aan
Y
p
de Aran Y^
os • 13 000 inw.
Thorium(scheik. teeken Th), met. element,
tin 1828 door Berzelius ontdekt in thoriet, komt
met andere zeldz. metalen voor, gebonden
aan
g
zilverachtigglanzend
a
kiezel- enhos
horzuur ^•zilverachtig
P P
kristalpoeder,
S. G. 111>>• atoom agew. 232^ 5. BijJ
P
d dat tot
verhitting
^ verbrandt het tot T .-oxyJ^
het vervaardigen
vangloeikousjes
dient. Het
p
a
g
T. heeft radio-actieve eigenschappen.
Z.W. van Roergem. in Limburg,
Thorn,
p^
^ g
,
Belg.grens,
a
mond aan
de Itterbeek,
bij de Belg.
^
J
1657 inw.
Thorn, stad in het reg.-distr. Mariënwerder,
in de Pruis.rov.
P W.-Pruisen, aan de Russ.
yens
gop
P den r.-oever van den Weichsel,,
^ vesting
In
46 000 inw. ^• geboortepl.
p
gP van Copernicus.
1411 en in 1466 werd te T. vredeesloten
g
tusschen de D. Orde en Polen.
Thorshavn. Zie op
P Faroër.
t. godheid,
Egypt.
Thot (Thoth), E
p
^ die voor^e-

steld wordt met een Ibis-kop; vereerd als de
openbaarder
der oer-wijsheid
oer-wijshei • door de Grieken
P
vereenzelvigd met Hermes.
in de Belg.gP
.prov. W.-VlaanThourout, gem.
g
deren, ten Z. van Brugge,
inw. >• velerlei
ga > 11
industrie.
Thorwaidsen Bertel, Deensch beeldhouwer,
geb. 19 Nov. 1770 te Kopenhagen,
geb.
a ^ woonde te
P
Rome en KoPenhagen
a , ald. est.
g 24 Mrt. 1844;
voerde deneest
der antieke plastiek
weer in
g
P
biJ de moderne beeldhouwkunst;^ het populairst
PP
door zijn
J reliefs (Triomftocht van Alexander
den Groote, Jaargetijden,
g J
^ enz.). Vele zijner,
J
meest motieven der klassieke m ythologie
a behandelende werken zij
zijn in het T.-museum te
ge
grafmonument voor paus
bPlaatst •rg
P
Pius VII, in de St. Pieterskerk te Rome; borstbeelden. Zeer bekend is ook zijn
) Christusfiguur.
de
Thracië(Gr. Thrake
> Lat. Tracia), bij
Ouden een gedeelt
gedeelte van het N.O. van het
koning Philippus
II ingeBalkanschiereil., door koning
p^
liJ fd bijJ Macedonië;
^ in 46 n. Chr. Rom. prov.,
P
sedert de 15e eeuw onder den naam Rumili
zie Roemelië) in het bezit der Turken.
Thras
Y bulus Atheensch veldheer en leider
der democr.arti
P J,een der helden uit den
Peloponnesischen
oorlog,
zich krachtigg
g^
tegen
bewind der 400, betegen het oligarchisch
g
vrij
J dde Athene in 403 v. Chr. van de z. bg. 30
tirannen; werd in 389 bevelh. der Ath. vloot;
in 388 te Aspendus
in PamPY
h lië gedood
door de
P
^
zijn knevelarij.
bevolki ^^ uit woede over zijn
J
Zie Drontheim.
j
Trondhem.
geb
geb. omstr.
Thucydides, Gr. geschiedschrijver,
g
J
v. Chr. te Halimus in Attica, van oudadellijk
geslacht; voerde in 424 bevel over een
J ^
Ath. eskader bijJ Thasos ^• wegens
te late komst
p
tot ontzet van Amf hi
—
ver Polis van 423-403
bannen^ gest.
kort na 400 •^ schreef een eschiep
p
denis van den Peloponnesischen
oorlog
431
P
p
411),hetrootste
geschiedk.
werk der Oudheid.
p
p
(van een Sanskr. woord dat
Thu9 s of Thags
q
verber en" beteekent naam van een Eng.Ind.odsd.
genootschap,
leden leefden
p
p
P^
van wat zij verkre
verkregen
gen door de moorden,^ die
zij
begingen in dienst van de godin Kali, de
Jp
beroepsmoordeemalin van iwa. Het waren beroe
smoordegemalin
die in troepen
P van 10 tot 100 personen
P
het land onveilig
plachten zich
p maakten. ZijJP
als kooplieden
te verkleeden en dan de personen,
P
P
met wie zijJ in aanrakingp kwamen,^ te wurgen
p
of te vergiftigen. Zi•
Zij werden tusschen 1828 en
1835 uitgeroeid.
gem. in de Belg.
Belg. prov.
P
Henegouwen,
Thuin,
^g
^
ten Z.W. van Charleroi, aan de Sambre, 6555
inw.; metaal-industrie.
Thule,
^ bij
J de Ouden een eil. op
P het N.-ste
punt
der aarde (vandaar bij
Ultima
J Vergilius:
P
IJsland of een der
T hule • waarschijnlijk
OorkneyY of der Shetlands-eil.
Th u n stad in het Zwits. kanton Bern, waar
Y

^
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Thuner meer(54 K.M 2 .) komt;s
7900 inw.> militaire academie; grootste
mil.
g
inrichtin en van Zwitserland, inz. voor artillerie (schietterrein) • tuighuizen, munitiefabriek.
Thurg^
au kanton in het N.O. van Zwitserland,
aan het Meer van Constanz en den Rij
n, 1029
J^
K.M 2 .
4Protest.) inw. • ^ heuvel^ 134 000(voor 3/4
land besproeid
door de Thur(1. zijriv.
van
P
J
den Rijn);
hoofdst. Frauenfeld.
Thurin
en het land tusschen de Werra, de
9^
Saaie den Harz en het Thuringer Woud bestaande uit de 4 Saks. hertogdommen
en de
g
vorstendommen Reuss en Schwarzburg.
g
Thuringer
9 Woud
,geb. in Midden-Duitschland
van de Werra bijJ Eisenach naar het Z.O. tot
het Frankenwoud; 110 K.M. lang,10-35 K.M.
breed, 400-500
M. hoog; naar het N.O. steil,3
^)
naar het Z.W. langzaam
hellend;^^grootste hoogte
hoogt
g
Grosser Beerberg 933 M.); weelderige
bosschee en schoon dalen met levendige nijver
heilorseleinfabrieken
glasblazerijen hout^ glasblazerijen,
A
en speelwarenindustrie,
aardewerk).
P
osterijen.
Posterijen
Thurn and Taxis. Zie op
P P
Zieo
P Arminius.
Zie op
Thyetes.
Y
^
P A treus en Aegisthus.
met
Thyrsus,
^ de in een denappel
PP eindigende
^
Y
klimoP - en wijngaarddranken
omwonden staf
Jg
Thyrsussta der Mainaden en Bacchanten.
Tiara, hoofdbedekking der oud-Perz. koning en; tebgenw. de driedubbele kroon (zie de af b.
bij
Men geeft
er den
J Kroon) van den paus.
P
g
nitleg van dat ze herinnert aan de drievoudige
drievoudig
waardigheid van priester,
P
P
J ke waardigheid
^ koning en
leeraar, of ook wel van de lijdende,
^ de stri'J
J
dende en de triomfeerende kerk.
Tiber(It. Tevere, Lat. Tiberis), grootste riv.
in Midden-Italië; ontspringt op
o de Etrurische
APnni
e Jnee op
^ Pden Monte Fumajolo
J (1100 M.),
stroomt door de Rom.Campagn
Cam na en door
en mondt ruim 34 K.M. beneden die stad
in de Tyrrh.
Zee uit;^ 390 K.M. lang;
vroege
Y
g^ vroeger
Rome, tegenw. slechts tot Fiumicino bevaarbaar.
stad in Galilea,
Tiberias(Ar. Tabari e
in het wila'et
Beiroet, ten W. van het Meer
J
van Genezareth (z.a.) of Zee van T. 7400 inw.
omstr. 25 n. Chr. door Herodes Antipas
as^ ep
sticht ; 6 Juli 1187 zeevierde
Saladin hier
g
over de Christenen.
Tiberius T. Claudius Nero), Rom. keizer
(14-37 n. Chr.), geb.
16 Nov. 42 v. Chr.,
g
stiefzoon van keizer Augustus
gemaal van diens
9
,^
dochter Julia; onderdrukte van 6-9 den opP
stand in Pannonië; in 14 door den Senaat tot
keizer benoemd; voor het rijk
J een bekwaam
regent
r ent in Rome despotisch
en wreed ; door
P
Macro denrefect
der Praetorianen 16 Mrt.
P
37 vermoord.
der aarde, in Centr.Tibet,ggrootste hoogland
g
Azië tusschen den Himalaja, den Karakoroem,
het diep
Kwenloengeb.
en
^
P in T. indringende
g
de Aare uit het
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de Chin.rov.
• ong.
P Sz'-ts'wan
J ^
^ 2 mill. K.M 2 .
(inbegrepen het Koekoe-noor- ^gebied • meest
hoogvlakten
van 3500-5000 M.^ ; in het W. rijk
^
J
aan zoutmeren, in het 0. door Chin. en AchterInd. riv. in het Z. door den Indus en de
Brahmapoetra
besproeid; met ber
bergketen
ketens van
P
M. hoogte
en TanglaP
$' (Dupleixa
eb. sneeuwgrens
4900-5670
M. Bevolking,
^
^g,
ruim 2 mill., meest Mongolen en in het N.
Tangoeten; godsdienst, zie Lama. Staatkundig
behoort T. in het uiterste W. tot Britsch-Indië
,in het 0. tot de Chin.rov.
voor
J
P Sz'-tsjwan,
het overige
g Chin. nevenland met 2 109 000
K.M 2 ., 2 mill. inw. ; hoofdplaats
K.M2.
met Chin.
resident Lhasa (z.a.). Zie ook op
^` sP O ntdekkin
reizen.

Tibur. Zie Tivoli.
geb. omstr. 1642 te OudTichelaar, Willem,g
Beierland st. omstr. 1714 te 's Ra ge woonde
te Geervliet en te Piershil als chirur g ijn en
barbier • beruchtebleven
om de valsche aang
klacht die hijJ in 1672 indiende tegen
Corn.
g
de Witt, ruwaard van Putten. HijJ kreeg
g van
Willem JIJ tot diens dood een jaargeld van
f 450 en werd omstr. 1675 benoemd tot stadhouder van Geervliet, doch in 1681 ontslagen.
HijJ stierf in rooie
grootearmoede.
Zie Tessino.
Tidore, een der Molukken, ten Z. van Ternate, 108 K.M 2 ., 8000 inw. — Het rijk T.,
zonder Ned. Nw.-Guinea 10 272 K.M 2 . 28 000
inw. met inbegrip daarvan 405 061 K.M2.,
268 000 inw., behoort tot de resid. Ternate. —
T. werd in 1521 door de S P
an'aarden
in bezit
J
genomen, in 1527 door de Portugeezen ver'íoverd 5 Mei 1605 door de Nederlanders, later
door de Spanjaarde
S an'aarden
heroverd, sinds 1654 in
J
het ongestoord bezit van Nederland.
Gelderland,
Tiel,
gem. in het Z.W. der prov.
^ ^
P
pPden r. Waal-oever; de hoofd
1. van. den
hoofdpl
(tusschen de Waal en de Lin ge,
van T. tot bijJ Gorinchem 11
inw.> a.d.
spoorlijn
P
J Dordrecht—Kesteren en de stoomtram
Tiel—Culemborg. In de Middeleeuwen bloeiende
handelsst. en hoofdst. derouw
Teisterbant.
g
de korte strijd
strij der
Tiendas9 schen Veldtocht,
^
troepen
in 1831 tegen
het leger
P
g
g der in
oPstand gekomenAug
gekomen Belgen; 2 Au g . 1831 trok een
leger van 50 000 man onder aanvoering
^ van
denrins van
Oranje,prins Frederik, hertogg
P
Bernard van Saksen-Weimar en bgeneraal Van
Geen derenzen
over. Het Maasleger
^
g der
Be gen onder Daine werd 8 Aug.
g bijJ Hasselt
bijna
zonder strijd
het Scheldeuiteengedreven,
J uiteen
^ed
)
leer
van Saksen-Coburg-Gotha
^
9
g onder Leopold
en de T iecken de T echo ve leed bijJ Bautersum
en Leuven (12 Aug.)
de nederlaag
stellig
^ eng
ware Brussel veroverd, indien niet een Fransch
leger van 40 000 man onder maarschalk Gérard
de Belgen te hulpP ware gekomen.
Daar een aang
val op
oorlog met Frankrijk
Frankrij en
P dit leger tot een oorlog
eland zou kunnen leiden,
Engeland
^bgaf Willem I
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koningen.
— T. I regeerde
den Kroonprins
last terug
g
g
P
^ te trekken en een van eenige
Y
g Assyrische
te sluiten.
wapenstilstand
omstr. 1100 v. Chr,1 veroverde een deel van
P
o een goed,
Tienden verplichting,rustend op
Tienden,
Armenië en voerde strijd met Babel. — T. Ill
g
of vrucht- (745-727 v. Chr.) bestreed de Aramaeërs1 de
tengevolge waarvan de eigenaar
^
gebruiker een deel van de vruchten of andere Chaldaeërs,
, Armenië,
7 Syrië,
Y 1 Juda en de Philisvoortbrenp selen moest afstaan. Onze staatsre- ti'nen;
hij Babylon.
Y
J
^ in 731 veroverde hij
gelin
Tig ris, riv. in Voor-Azië,
^ g van van 1798 verklaarde alle T., uit het
1 ontspringt ten W.
leenstelsel of leenrecht afkomstig
b7 vervallen,1 doch van het Wan-meer
1 nabij
J de EuPhraat stroomt
handhaafde die1 welke hun oorsprong
Assyrië
van MesoPotamië
P ^ hadden in Z.O. richting,
Y
^^
wettig verdrag.
in een wederzi'dsch
tot de
J vrijwillig
J en
g
g en vereenigt
^ zich met de Euphraat
P
Het Burg. Wetboek van 1838 verklaarde de S/ it el-Arab1 ; 1870 K.M. lang;
^ vanaf Diarbekr
T. afkoopbaar
den wil van den bevaarbaar.
1 ook teen
g
P
keffer, echter niet, die vóór 1838 waren ontColchicum
Tijdeloos
Tijdeloos of Tijloos(Herfst-T.,
^
staan. Deze T. werden in 1872 ook afkoopP autumnale in de herfst met bleekP aarse blocschadelij men bloeiendelant
baar gesteld.
gesteld. Als voor den landbouw schadelijk
van de fam. der LelieP
en de g ewassen
ze 16 Juli 1907 opgeheven
P^
,ggroeit op
g weilanden de bouw
P vochtige
vesti in van nieuwe tiendplichtigheid
verbo- der bloem komt overeen met dien van de tulp.
vestiging
P
a
P
den. De tiendheffers werden door het Rijk
plant,
De T. is een overblijvende
J
1 ze bloeit in
P
J
schadeloos gesteld en dit heft van de tiend- het najaar,
J
^ de vrucht rijpt
JP in het volgend Jjaar
plichtige
een tiendrecht
ten bedrage Juni1 zoodat het schijnt
plant eerst
alsof deP
P
^
g eroeelen
e
J
van 5,55 0/0 van de schadeloosstelling gedurende vrucht draagt en dan bloeit(vandaar de naam!).
30 jaar.
of konings-T.
(Felis gti ris
Tijger
J
, roofdier
9
Jg
Tienen(Fr. Tirlemont 1 stad in de Belg. Ivan de familie der Katten,
geelbruin tot rood,g
inw. achti
prov. Brabant,1 ten Z.O. van Leuven,1 18 822
en witachtige
witachtig
1
p
P
g met zwarte dwarsstrepen
g g eslacht, staart met
machine- en wol-ind. 1 branderijen.
bij
mannelijk
J
J het mannelijk
Tien9gemeten, eil. in Z.-Holland, ten Z.W. van zwarte ri^en1zonder luim
wijfj kleiner dan
P wijfje
de Hoeksche Waard1 in het Haringvliet,
b
1 behoort
J tot
ggedeeltelijk
J tot Z.-Beierland enggedeeltelijk
Goudswaard; in 1743 had de eerste bedijkingg
plaats.
Te T. bevindt zich hetquarantaineq
P
station voor de havens in het Z. van ons land.
in Z.-Holland, aan de Lek,
Tienhoven,
^ gem.
g
tusschen Vianen en Schoonhoven, 401 inw.
Tienhoven,gem. in Utrecht, ten 0. van Breukelen1 544 inw.
Tsjili,
Tientsin, stad in de Chin.rov.
J1 aan
P
de Peiho en aan het N. einde van het Keizerskan.,
800 000 inw. ; haven van Peking,aanzienlijke
O
handelsstad ; sinds 1860 voor den vreemden
handeleo
nd ^
; 25 Oct. 1860 werd hier de
^ Pe
vredeesloten
tusschen China^ En geland en
^
Frankrijk
J1 9 Juni 1885 tusschen China en
Frankrijk.
J
Tietjerksteradeel,
Tiet'erksteradeelgem. in Friesland, ten 0.
Koningstijger.
van Leeuwarden, 15 175 inw.; gemeentehuis te
Bergum.
je leeft in Azië van het Stanowoigeb.
g
Tiepolo,
^ It. schilder,
1ggeb. in het mannet J1
p ^ Giov. Battista,
1696 te Venetië1 gest.
27 Mrt. 1770 te Madrid. tot aan Sumatra en Java, van den Kaukasus
g
en Borneo).
schilderde inz. fresco's te Venetië, Würzburg tot den Gr. Oceaan(niet op
PCeylon
Y
en Madrid. — Een bom, door een Oostenr. Bengaalsche
J
g met breede stre9 T , oranjekleurig
en, in Voor- en Achter-Indië,
1 enz.
1 Perzië,
vliegtuig 24 Oct. 1915 op
g P
^
P Venetiëgeworpen,
van
den
held
van
een
n
aam
Tip
Uilenspiegel,
verwoestte een door T. ^ schilderti Pplafond in
.
l
volksboek,
de li Scalzi.
de kerk degl
^ in 1515 te ' Straatsburgg verschenen.
e lis 1gouvern. in het Russ. stad- T. U. is een nar, van wien tal van streken
lis Tf
houderschaP Kaukasië, ten Z. van den Kaukasus verhaald worden.
prov. N.-Brabant,
in het Z. derp
Tilburg,
I 9^ gem.
'n het gebied der Koera1 40 860 K.M 2,1 1164 000
g
inw.(Georgiërs, Armeniërs, Tartaren,
1 Russen,1 aan de spoorwegen Breda-Bostel en Den Bosch
fabrieksenz.); minerale bronnen. De hoofdst. T. aan de —Turnhout;; 56 789 inw.;• belangrijke
"b
Koera, 188 000 inw.;
1 zetel van den stadhouder, stad (inz. laken en wollen stoffen).
prov. Luik,1 ten W.
Tilleur,
ill ,$gem. in de Belg.
denouverneur
en den aartsbisschop;
^P
P warme
g
van de stad Luik,^ aan de Maas; 1 6800 inw. s
zwavelbronnen.
lat
Ti ^ lath-Pilezer(Ass. Te9'
phalasar, naam industrie.

TILLY—TIROL.
Tilly, Johan T serclaes graaf van, veldheer,
geb. in Febr. 1559 op
geb.
P het kasteel T. in Brabant eerst in SP. en Oostenr. later in Beierschen dienst; in 1610 opperveldmaarschalk,
na
PPe
het begin van
den 70-Jarigen
Oorlog
gopperPP
van
bevelh.
het leer
0g der
R.-Kath. Lia; na den
g^
dood van W allenstein van
de vereenigde
n
legers van den
keizer en vang
de Liga; tot
aan den slag
bijJ Breitenfeld
1239. Tilly.
altijJ d
bijna
Y
overwinnend;
15 Apr.
P 1632 bij
J Rain aan de Lech zwaargewond;
7bgest. 30 Apr.
P 1632 te Ingolstadt.
g
Gumbinnen in
Tilsit, stad in het reg.-distr.
Tilsit
g
het N.O. van Pruisen, aan de uitmonding
g der
Tilse in den Memel; 39 000 inw. • 7 Juli 1807
werd hier vredeesloten
tusschen Rusland en
g
Frankrijk, 9 Juli tusschen
Pruisen en Frankrijk,
J:
6 Juli 1807 ontmoeting
g van koningin
g Louise met
Napoleon.
Tlmboektoe oude, beroemde handelsstad in
Fr. Soedan, 16 K.X. ten N. van den Niger;
5100 inw. in den tijdvan het handelsverkeer
(jaarl.
. 4 0,0karavanen) daarenboven nog
J aoong.
4000 vreemdelingen,
b
^ ^ zetel van Mohammed geleerdheid. — T .. in de 11e eeuw door de
Toeare s gesticht, werd in 1894 door de Franschen bezet.
Tamerlan
"),gewoonlijk
d.i. „ijzer
Timoer C
J
genoemd, Aziat. veroveraar,g eb. 9 Apr.
P 1336
g
te Sebz in derov.
in 1370
J,
P Kets' veroverde
Tsjagatai en later geheel Centr.-Azië, Perzië
en Voor-Indië; nam in 1402 sultan Bajazet I
est.
bij
g 18 Febr. 1405.
g
J Angoragevangen;
Zie Jermak.
Timofeew.
j
, r.-ziJ riv. van den Donau in Servië
Timok
ontspr.
op den Balkan,^ vormt de grens
tusschen
g
P P
Servië en Bulgarije, is 171
K.M. lang en mondt
g
uit bijJ Radoejewats.
— Naar deze riv. heet het
J
Serv. distr. T. 3196 K.M2., 151 000 inw.
hoofdst. Za'ecar.
J
der Kl. Soedda-eil.
, hetgrootste
Timor
g
32 617 met de omliggende eil. 34 907 K.M2.,
verder
ong.
P
g 500 000 inw. (meest Papoea's,
Maleiers Chineezen en eerai^ Europeanen);
bergachtig
^;
g (in den Ermera tot 2620 M. hoog)
g
het Z.W. deel behoort aan Nederland(Ned. T.,
16 511 K.M2. 200 000 inw. en vormt met
Rotti, Sawoe, Soemba en O.-Flores de resid. T.
(46 056 K.M2.> 950 067 inw. • hoofdP1. Koepang;
3773 inw., w.o. 106 EuroPeanen en 468 Chineeug (Port.
zen. Het N.O. deel behoort aan Portugal
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T, 16 106 K.M2., met Kambing 16 248 K.M2.
300 000 inw.; hoofdt.
P Deli).
Timor-Iaoet-eil. Zie Tenimber-eil.
Thimotheus^ metgezel van den aPostel Paulus
uit Lystra y
in Lycaonië, ^ volgens
de overleveringg
g
de eerste bisschop
en ald. onder
P
P van Ephese
Domitianus den marteldood bgestorven. De beide
Brieven van Paulus aan T. in het N. T.z.g.
iJ
pastorale of herderlijke
brieven),
>
P
volgens
de Protest. bijbelcritici
bijbelcritic eerst uit de
g
eeuw; de R.-Kath. Kerk erkent ze als canoiek en door Paulus zelf geschreven.
b
Ts •iTing -hai
J
^ stad in de 0.-Chin. prov.
P
in de 0. ho ofdst. van het eil. Ts'kia ^ ^Tsjoe-san
J
Chin. Zee, 30 000 inw.
Tinos. Zie Tenos.
Tintoretto, El It. Het Ververt'e" eigenl.
Giacomo Iobusti It. schilder, leerling van
Titiaan,geb. in 1518 te Venetië, ald. est.
31 Mei 1594 t
; opmerkelijk
zijngeweldige
^
P
J door zijn
moeilijk
fantasie zijnkolossale composities,
^zijn
zijnmoeilijke
P
schil•
perspectieven
en zijn
zijn theatrale figuren;
P
P
g uren
derdeodsd.
tafreelen voor de kerken van
g
Venetië, historische wand- enlafondschildeP
ringen
in het Dogen-paleis, enz. ; ook portretten.
^P
graafschap
Tipperary,
Ti
P in de Iersche prov.
P
pp
Y^ g
Munster 4296 K.M2. 152 000 inw. ; in het Z.
bergachtig; verdeeld
in North en South Riding;
g^
hoofdst. Clomnel, ten N.O. van Cork. De stad
T. heeft 6300 inw.
Tippo
p^ eigenlijk Hamid bin Mohammed
pp Tip,
eheeten was een Ar. groothandelaar
en machtgeheeten,
g
hebber in het binnenland van Aequatoriaal
q
Afrika, geb.
omstr. 1887 ; T. T. was de beg
schermer o. m. van Stanley,
y van 1884-1890
^ ouv. voor den Kongo-staat aan den bovenloop van den Kongo; est. 7 Juni 1905 te
Zanzibar.
Cherson, in het
Tiras
g
^ stad in het ouv.
p ól
Z, van Rusland, aan den Dnjestr;
37 000 inw.
J
Tiresias in de Gr. sage een beroemde blinde
ziener uit Thebe, werd bijJ de veroveringg dezer
stad door de Epigonen z. a. als gevangene
g
onderwegg te Haliartus;
weggevoerd
en stierf onderwe
we
gg
werd in de Onderwereld door Odysseus
^
ge raadPleed.
g
Tirlemont. Zie Tienen.
Tirnau Tyrnau , stad in het comitaat Press,bur
g J ten N.O.
g in het N.W. van Hongarije,
van de stad Pressburg5
g, 000 inw.
Tirnova, hoofdst. van het distr. T.(7776
2 ., 448 000 inw. ; in het mild. van BulgaK.M
K.M2.
rijJ e), 13 000 inw.> ; van 1186-1393 hoofdst. van
Bulgarije.
— De kroonprins
van Bulgarije
^ J
P
g J
van T.
draagt den titel :rins
p
Tirol,^ graafschap
g
P en kroonland van het CisleiOostenr.-Hong Monarchie
thaanschedeelte
der Oostenr.-Hong.
g
1782 met Vorarlberg(z.
a.) een pro-g
vincie 26 683 K.M 2. 947 000 inw. met VorarlK.M2., 109 200 inw. ; hoogste
berg
P
^ Alpenb 29 285 K.M2.
J wijnbou
wijnbouw in Z.-T.,
land van het rijk.Belangrijke

in Trente, Bozen, Meran, in het Etsch-

J
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en Inndal. Hoofdst. Innsbruck. — Grondwet
van 26 Febr. 1861; Landdag van 68 leden;
in het Oostenr. Huis van Afgevaardigden
21
b
g
leden. Aan het hoofd der regeering
re Berin staat de
stadhouder. Er zijn
J 4 steden met eigen
^ bestuur
en 21 hoofddistricten. -- T. kwam in 1363 aan
Oostenrijk en bleef,
de hertogen
van Oostenrijk
e
g
^ uit ggezonderd de Beiersche heerscha
i' van 1805—
PPJ
14evol
daarvan
de volksopstand
van 1809
1809),
g
g
P
aan Oostenrijk.
J
Zie Erinyes.
Tisiphone.
y
P
Tisza Stephan, graaf von, Hong. staatsman,
geb. 22 Apr.
^ werd in
P 1861 te Boeda-Pest,
^
1886 lid van den Rijksdag,
26 Oct. 1903
J ^^
tot aan eind Jan. 1905 min.-president,
werd
P
in 1912 voorz. van het Huis van Afgev.; is
sinds Juni 1913 weder min-president.
P
het oude,
Titanen,
^ volgens de Gr. mythe
Y
voor-Olympischegodengeslacht,
oden eslacht, 6 zonen en 6
dichters(Titaniden) van Uranus en Gaca. Een
der T.
J vader van den troon
> Cronos, stiet zin
en ontmande hem ; daarom werd het heele
geslacht^
door Uranus vervloekt
en na langen,
5
verbitterdenstrij
strijd(Titanomachie) door Zeus
• deze sli p gerde de T. in den Tartarus waar zij
J door de iecatoncheiren(de 3
honderdarmee
reuzenzonen van Uranus en
g
Gaea) bewaakt werden.
Titania. Zie Oberon.
stoomschip
Titanic heette een zeerroot
g
P van
de White Star Line, dat 15 Apr.
P 1912 tengebij
bi' kaap
vole van het
stooten op een ijsberg
P
P
Race Z.-0.unt van Nw.,
Foundland) zonk,
waarbij
omkwamen.
P
J 1490 personen
Titiaan eigenlijk Tiziano Vecellio, de grootste
schilder der Venet. school, ggeb. in 1477 te
Pieve di Cadore in Friaul,^ est.
27 Aug. 1576
g^
bijn
te Venetië aan deest
P • beroemd colorist, bijna
deelen der schilderkunst even voortreffelijk
J
in zijn
zijn
portretten
P
beoefenend; het meesterlijkst
,en in het weergeven
van het naakte lichaam.
g
groot meer tusschen Peru en
Titicacameer
,g
Bolivia, 160 K.M. lang,tot 60 K.M. breed,
M. boven
8400 K.M 2 .y tot 272 M. diep,
A^
de zee; talr. eel. met oud-Peruaansche bouwvallen.
Titus T. Flavius Ves asianus Rom. keizer
(79-81),zoon van keizer V es asianus geb.
in 41 n. Chr. veroverde en verwoestte in 70
Jeruzalem, regeerde
voorbeeldig
g
^ (hijJ verwierf
den eerenaam van Lust en liefde van het
g est. 13 Sept. 81.
^ gest.
menscheli'k
geslacht");
P
J
g
stad in de Prov.
Tivoli het Tibur der Ouden,
Tivoli,
^
Rome in Midd.-Italia aan de Teverone (Anio),
15 000 inw.; ruïnes: Vesta-tem
p el e.a., villa
d'Este, watervallen. T. was deeliefde
ontg
spanningsplaats der Romeinen, vandaar dat ook
gebouwen voor openbare
vermakelijkheden
vaak
^
P
J
dezen naam dragen.
een der grootste
meren van
Tjeukemeer,
g
1
^
Friesland ten N.O. van De Lemmer, behoort
tot deem.
degemLemsterland, Doniawerstal en Scho-

Het T. is zeer vischrï kJ^
• het ontstond
na een la veenbrand.
in de resid. Banjoemas,
aan
Tjilatjap,
J
1 J p^
de Z.-kust van Java, bezit een door forten ver, met hetgarnizoen
sterkte reede
11556 inw.
g
309 Europeanen),voornaamste stad aan de
Z.-kust, uitvoer van tabak.
Tlaxcala Tlascala staat in het midd. der
republiek
Mexico,
2. 184 000 inw.
K.M2.,
P
> 4132 K.M
(meest Indianen); de hoofdst. T. ten 0. van
de hoofdst. Mexico,> 2800 inw. • ten tijde
Jjde der veroveri ^groot
door Spanje rooie hoofdstad eener
e republiek.
P
g
Alg. prov.
P
Tlemsen Tlemcen), stad in de Alg.
Oran aan de riv. T. ten Z.W. van de stad
Oran, 40 000 inw.; in de 13e eeuw hoofdst.
van het rijk der Zijaniden.
^
Toba9 o. Zie Tabago.
9'
in N.-W.-Siberië
Tobolsk
a Russ. ouvern.
g
in hetebied
der beneden-Ob 1
310 K.M2.
K.M2.,
g
1 818 000 inw. — De hoofdst. T. aan de
Irtysj,
de monding
monding der Tobol,
Y J^ tegenover
g
, 21000 inw.
bisschopszetel
P
Tocatins, riv. in Brazilië, ontstaat uit de
Arag a a en
den Boven-T.,
is 2640 K.M. langg
Y
^
(over 1800 bevaarbaar),mondt in een 222
K.M. lang,tot 64 K.M. breed aestuarium
(Rio Para) uit in den Atl. Oceaan; stroomeb. 979 000 K.M2.
geb.
Toeamotoe- of Poeamotoe-eil. de meest 0.
eil.-groep
gelegen
eil.-roe in Polynesië,
Y
^ ten Z. van
^
g
de Markiezen-eil., ong . 80 koraal-atollen. De
eil. Pitcairn en Ducie (samen 7 K.M 2., 170
ge Fr. bezit; samen
inw. zijn
Eng.,
Eng., de overi
overig
J
de M g arewa- of Gambier-eil. 930 K.M2.
met 5400 inw. (meerend. Christenen); bestuurszetel Fakarawa.
Toeare
g s(mrv. van Targi
9 of T. er
q,i de
bewoners van het midden der Sahara, be-

1240. Toearega.
hoorende tot de Berbers, Mohammedanen, ong.
'ek ).
300 000 man sterk, met eigen
taal T auras 7.
g
groep
Toeát
, g
P van oasen in de Sahara door
Alg.
g. prov.
P
Oran
de woestijn
El-Erg
^ van de Al
J
gescheiden ; 400 K.M. lang,tot 60 K.M. breed.
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^op
ontspringt o de
Toerkestan. 1) T. of Tslg
a atai in ruimeren
Toegela,
9 ^ riv. in Z.-Afrika,
e door den Tiensjan
in 0.-T.
o zin Aziat. TatarïJ^
op
Drakenbergen
(Mont-aux-Sources),^
J
^
290 Z.Br. in den Ind. Oceaan uit; bekend door z. a.) en W.-T. verdeeld. Het laatste, meestal
verscheidene nederlagen
der Engelschen
onder kortweg
g T. genoemd, ligt
a tusschen Perzië in het
g
g
Zee in het W. voor het
P
g de Boeren (in 1899 en Z. en de Kaspische
g eneraal Buller teen
laagvlakte
1900).
^motste deel steppe
PP en woestijn
^
J' n (de lag
hoofdpl1. van het van T. of van Toeran), slechts in het 0. en
(Fr. Tou
Toegoert
^9ourt^ hoofd
9
T., ook naam van een
T.,T.(165 000 inw.
.• Z.-territorium
J en van Z.U. bergachtig. — 2 T.
in Russ. Centr.-Azië zetel van
de oase
roe in den Wadi Righ,
oasengroep
g
g^90 000 inw. g en.-gouvern.
gouv.-gen. Tas'ken
. Het omvat Syr-darja,
den gouv.-gen.
meest Berbers).
J,
J
Y
en (sinds 1898) Semir'etsToekoe Omar, Atjeesch hoofd, geb. omstr. Samarkand, Fergana
J
g
en Transkas
1860 in Melaboeh, bood, na vanaf 1878 als jensk
J
P .
zij
bendehoofd te zijn
Toerkestan of Asrei stad in het Russ.
Pg^ in 1883 zijn
J opgetreden,
i.
nw.
blijk van
Centr.-Aziat.ebied
Syr-darja,
in aan, gaf
blijk
onderwerping
J^
g
Y 11
^g echter weldra
vogelvrij ververraderlijke
gezindheid,
Toerkmenen Turkmanen Turkomannen tot
g
^ werd vogelvrij
J
klaard en maakte een deel van Atjeh onveilig
g; de Z. Turken behoorende volksstammen aan de
Zee, inz. in
bood in 1888, 1891 en 1892 vergeefs aan, zich 0.-, W.- en Z.-kust der Kaspische
P
van Toeran (zie Toerkestan).
opnieuw
te onderwerpen.
In 1893 werd dit de steppen
PP
Pe
P
eindelijk
en werd hij
hij benoemd tot
Toermalijn edelgesteente, een rhomboëdrisch
g
J aangenomen
hij mineraal een zeer samengesteld silicaat, zelden
hoofd van het Atjeesch
legioen,
waarmee hij
^
J
in eenroot
Atje de rust herstelde. kleurloos, meest blauw, rood, groen, geel, bruin
g deel van Atjeh
als glas,
doorschijnen tot
1896 werd hijJ benoemd tot hoeloebalang
g
g van of zwartlanzend
g 1doorschijnend
wordt o.m. benut in P°laripleegde
, 2 maanden later opnieuw
ver- ondoorschijnend,
Lepong,
Pg
Leo
P
^
J
satie-instrumenten.
raad wat hetouvernement
in rooie
moeilijkg
J
g
dische steen), een
ly
diet^ Lydische
heden bracht. In 1898-99 werd hij scherp
Toetssteen
P
geheel zwarte soort kiezellei,^ wordt gebruikt
vervolgd door de Nederl. troepen
g
Pe en 10 Febr. g
1899 sneuvelde hij
P^
J g Kala,
^ in een omoud
g te onderkennen (door de streep,
J te Oedjong
aan het strand,^ toen hij
hij was het maakt).
nachtelijkgevecht
g
rotectoraat
protectoraat (kolonie) in W.overvallen door een detachement onder VerTogo,
was Afrika aan de Slavenkust, 87 200 K.M2.
brug h. Toekoe
Oemar,
^ die moet hangen"
^,
g
orlo. Groote,
Oorlog,
1 000 000 inw. (Zie ook op
20 jaar
geleden
een geliefde
volksdeun.
, en
P O
J
g
g
Toela gouvern. in Midd.Rusland, in dit ge- in het Supplement).
graaf,^ Jap.
geb.
bied van den Don en de Oka, 30 960 K.M2.,
Togo,
P admiraal,^g
9^ Heihachiro
^ ^
Engelan
Engeland
1 774 000 inw. meest Gr.-Russen. De hoofdst. in 1847 in derov.
P Satsoema, ^ kreeg^in
T.,
T. ten Z. van Moskou,^ aan de Oe pa,
P
P^ met zijn
J opleiding,vice-admiraal in de Chin.-Jap.
oorlo
der Jap.
1894;opper-bevelh.
PP
Kreml,
oorlog van 1894;
P vloot
> 134 000 inw. ; keizerl. geweerfabriek.
g
Toelcea Toelts'a
7 , hoofdst. van het Roem. in de Russ.-Jap.
P oorlog van 1904-05 • vernielde
distr. T.(8626 K.M2. 127 000 inw. in de de Russ.-Aziat. vloot bij
J Port-Arthur en in den
sedert 1905 chef van den
Dobroedsja),
het begin van de Donaudelta,> zeeslag
>
gbijTsoeshima;
J
staf der marine, in 1907 tot g raaf verheven.
21 000 inw.
in het Hong.
Tokaj
Toendra's(van het Finsche tuntur, moerasy,
g comitaat
1 (Tokay),
monding der Bodrog
stePP
e" , grooie met mes bedekte vlakte ten ZemP lin aan de monding
a in de
N. der boomgrens, inz. in N.-Rusland en Siberië, Theiss,
> 5100 inw.; op
bY J
P den bergrug
g ^ Hegyalja
teelt van den beroemden Tokajer of Tokayer
maar ook in N.-Amerika voorkomend.
Toengoezen,
g
^ volksstam van Mongoolsch ras wijn.
in Siberië, ten 0. van de Jenissei tot de zeeTokio Tok y n^ vroe
^ er Jedo, hoofdst. van
sinds 1869 keizerl. residentie,
kust^ ong.
> op
P de
g 60 000 man sterk, nomaden ; S'J a Japan,
P
T.,
0.-kust van Nippon, aan de baai van T.
manisten.
PP
^
Toeran, land in het N. van Iran het tegenw. 2 186 000 inw.; keizerl.aleis
J Boeddh.
P
^ talrijke
(1868),
Toerkestan (z. a.). -- Toeranische volken en en Shintoïstische tempels; universiteit 1868
universiteit voor vrouwen (1806).
talen, zie Oeral-Altaische volken en talen.
de grootste
stad op
Tokoesjima,
gebied in Russ.-Centr.-Azië voor
Toergaj,
P het Jap.
P eil.
^ gebie
1
^
^
stroomgebie
gebied van Sjikokoe
S'ikokoe a aan den Z. oever van het Linschotendeel steppenland,
^ in het stroom
PP
66 000 inw.
Oeral en den Tobol, 456 397 K.M 2. 617 000
•
inw. (meest Kirgiezen)
; • zetel van den ^ouverToledo, hoofdst. der P. prov. T.(15 334
g
K.M2., 414 000 inw. ; Nieuw-Castilië aan den
neur: Orenburg.
g
000 inw.; zetel van den SP. kardinaalToergenjew,
J
g>
^, Russ. novel- Taag,
9 1 ^ Iwan Ser9e'ew'its'
primaat;
Alcazar (kasteel uit
list geb. 9 Nov. 1818 te Orel, woonde meestal aartsbisschopn
P
P
Bougiva de 13e eeuw, in 1887 afgebrand),oud-Moorsche
in het buitenland,^^
est. 3 Sept.
P 1889 te Bougival
T oleAanteeke- bouwwerkenZonneo ort^ wapenfabriek
Parijs. Veel bijval
bijval vonden zijn:
zijn:»
P
P
J Parijs.
do-klingen). — T. werd in de 6e eeuw de
ningen van een jager"
1846 hierop
a
Jg
^
Pvolgden
hoofdst. van het W.-Goth. rijk
romans „Vaders en zonen") en novellen.
J^ later van de Ar.
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emirs, na 1036 van de Moorsche koningen
en
g
werd in 1085 door den Cid veroverd.
Toledo,
^ stad in den N.-Am. staat Ohio,^ bi'J
het Erie-meer, 168 000 inw.
Zeeland,
Tolen,
Tolera eil. in het N.O. der prov.
P
door het Keeten en het Mast gat van Duiveland,
door de Krabbe- en Mosselkreek van St. PhiliPstand door de Eendracht van N.-Brabant en
door de 0.-Schelde van N.- en Z.-Beveland
gescheiden. T. ontstond in 1560 uit de bieeng
J
voeging
eilandjes (Scherpenisse,
g ^ van versch. eilandjes
P
Westkerke Poortvliet, St. Maartensdijk, enz.)
en is nadien door inpolderingen
aanmerkelij
P
^ aanmerkelijk
vergroot,
root terwijl,
ook
J^ vooral aan de Z.-zijde,
J
wel land verloren ging. — De stad T.,^ als gem.
g
3268 inw. aan het eindpunt
v. d. stoomtram
P
T.—Beren-o
g P-Zoom.
Macerata in
, stad in de rov.
Tolentino
P
Midd.-Italië ten Z. van Ancona, 12 000 inw.
-- Paus Pius VI sloot hier 19 Febr. vrede met
Bonaparte.
geb. 24 Sept.
Tollens,^ Hendrik, Ned. dichter,^g
P
1780 te Rotterdam,gest. 21 Oct. 1856 te RijsJ
wijk;
J schreef romances, balladen en le genden
(2 dln, 1818-19),het gedicht: De overwintering
g op Nova-Zembla"(1819),het volkslied Wien Neerlandsch bloed", enz.
op
o den
Tolna. 1) Comitaat in Hongarije,
r. Donauoever, 3546 K.M 2. 267 000 inw.; hoofdst.
Sze zárd. >
— 2) Vlek ald. aan>
den Donau,
8500 inw.
Lew (Leo) Nikola'ewits'
graaf,
Tolstoj,
7^ g
^
1^
Russ. schrijver, geb.
eb. 9 • Sept.
1828 in het
P
8 ouvern. Toela, studeerde te Kazan,> van 1851-56 officier, woonde later meestal op
Pzijn
Jj land(gouv.
Toela),in 1862
J Pol'ana
J
goed Jasnaja
^
gehuwd met Sofia Andrejewna Behr ; schreef
een reeks vertellingen, krijgsherinneringen, enz.
groote romans Oorloga en
waarop
de groote
A volgden
g
Vrede" (1865) en Anna Karenina" (1874).
Hierna schreef T. theolog.
g studiën,a vertaalde
de Evangeliën,
schreef legendarische vertel^
lingen, zijn Biecht" > later echter ook weer nogodsd. soc.-polivellen„Opstanding" (roman),^g
P
tieke en andere vlugschriften; est.
g 20 Febr.
1910 te Astapova
(gouv.
Riazan na kort tee
g
voren den Nobel-prijs
PJ te hebben geweigerd.
^
^
24 Febr. 1901 was T. door de Russ. H. Synode
Y
Ain den banedaan
gedaan en deze wei gerde hem een
Daa
Daags
gs na zijn
g
^ hief
^godsd. begrafenis.
J sterfdag
de Doema haar zitting
opP
als teeken van rouw.
^
den Alexie. staat Mexico,
Toluca, hoofdst. van
7
ten Z. van de stad Mexico, aan den 4623 M.
anden vulkaan),
hooera
g
Nevado
de T.(uitgebr
•,
a
31 000 inw.
Tomsk, Russ. ouvern.
in W.-Siberië 857 682
g
Ostjaken,
K.M 2 . 3 170 OOG inw. Russen (91 0/ 0 ),
J
mijne en
Ost'ak-Samo'eden
Tartaren, enz.; mijnen
J
J
zilver, koper,
gieterijen (voor goud,
P> lood, ijzer,
J
g>
steenkolen enz.) — De hoofdst. T. aan de
1888),
universiteit (sinds 1888
Tom,
^ bisschopszetel,
P
106 000 inw. ^• doorvoerhandel op
P Siberië.

of Vriendscha
Tonga-eilanden
p seil.
g
^ Pol Y ne sische eil.-roe
g P^ ten Z.-W. der Samao-eil.,
32rootere
en on .g150 kleinere eil., 1043
g
K.M2 .,> 23 000 inw. ; rijke
rijke
plantengroei en zacht
P
klimaat> ; de inw. lichamelijk
lichamelijk en geestelijk
^
J beg aafd3 meest Protestanten,a doen aan landbouw
en zeevaart; hoofdst. en residentie van den
inlandschen koning
g (sinds 1893 George II),
Noekoealofa. — De T. in 1634 door T a snaa;b
ontdekt, werden in 1899 door een D.-Eng.
overeenkomst onder Eng.
P
g
g protectoraatgesteld.
Tonga-land,^ landstr. in het 0. van Z.-Afrika,>
ongezond
onge
zon
aan den Ind. Oceaan1 3320 K.M 2 .7
•
; bewoond door Zoeloe-kaffers; werd in
in 1897 met Zoeloe
1895 een Eng.. rotetoraat
P
land ingelijfd
bij
g J
J de kolonie Natal.
Ton ere gem. in N.-Brabant, ten N.O. van
Eindhoven; 2686 inw.
(Nieuwe),
gem. in Z.-Holland,^ op
Tone
^g
P het
9
oil. Overflakkee, ten Z.O. van Middelharnis
aan de stoomtram Middelharnis—Oolt^ens
Plaat
1696 inw.
in Z.-Holland, op
Tone
g
l gem.
g (Oude),
P het
eil. Overflakkee, ten W. van Oolt ens laat
aan de stoomtram Middelharnis—Oolt^ens
Plaat;.
3037 inw.
(Fr. T on
Tongeren
g res
g
9
^ stad in de Belg.
inw.
g^
Prov. Limburg,
Tonijn. Zie op
P Makreelvissehen.
Tonkin 9 (Tonkin), Fr. kolonie in het N.
van Achter-Indië
het N. ged
gedeelte van Fr.
eelt
7
119 200 K.M 2. 6 188 000
z.a.
1 rij
inw.; door de Songka
rijk aan
g besproeid,
P
vooral

steenkool, i'ijzer
zer, koper,

enoud.
Zetel van den opper-president
•
PP P
g
van T. en (sinds 1903) van den gouv.-gen. van
Fr. Indochina is Hanoi ; handelshaven Haide Alon gbaai. — T. in
g
Pho^; oorlogshaven
1802 door Annam onderworP en werd in 1882-gen op
overwinningen
P de
84 door de Fransehen, na overwinnin
met de Annamieten verbonden Zwartvlaggen,
Frankrij werd
veroverd. Hetrotectoraat
van Frankrijk
P
1885 ook door China erkand. In 1887 werd
T. met Cochinchina, Cambods'a
J en Annam veree^
' d tot het gebied
Fr.-Indochina en gesteld
^
g
onder eenouv.eneraal.
g
^
gedeeltelijke
afTonsuur of kruinscherin y ^ ^
J
scherm
g der hoofdharen,^ een onderscheidt^steeken der R.-Kath.eesteli'ken
g
J
1 waardoor z^
zich voor de wijdingen
voorbereiden en den
geestelijken
staat aanvaarden.
g
J
Tooverij. Zie op
Tooverij.
P Heksen.
Topaas, rhombisch, uit kiezelzuur, leemaarde,
fluor en waterstof bestaand, glashelder mineraal, meestal wijnJ tot honinggeel; men vindt
het ing. in tinerts houdende ranietenErtszandgron Bragebergte), als rotsblokken in zandgrond
Ceylon),en in de T.-rots in Siberië, Bra•
zilië en Saksen.
To p eka, hoofdst. van den staat Kansas, in
het midd. der Ver. Staten, aan de riv. Kansas,

ten W. van de stad Kansas, 44 000 inw.

,
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Rudol
Tó
e
p he
^ Zwits. schilder en novelpp fen
^
lenschriJ ver,g
geb. 31 Jan. 1799 te Genève, hoo gl.
aan de Academie ald.
,gest. 8 Juni 1846 ;, bekend door zijn
genevoises."
J Nouvelles genevoises.
(„bovenlanders"),na
welke de
Boegineezen
gegeven hebben aan de minder beg
gb
beschaafde bergvolken
van Celebes;
g
, bij
J de Mong is het = heiden. De T. wonen
hamm. bevolking
o
in dorpen
P van 2-20 huizen, , meestal opp berggtoppen
dPP ngebouwd;
, hun hoofdvoedsel isJrijst,
, aar
naast sago,
Zij
^, djajong,
JJ g,
J doen ook aan
zij verdeeld
Jjacht,^ veeteelt en vischvangst
^ en zijn
vrijen
J slaven en pandeJ en slaven (erfelijke
P delingen .
Torda-Aranyos, comitaat in Zevenburgen,
3497 K.M
2. 174 000 inw.
K.M2.,
roman
, ; een
J,rijk, woest-tisch bergland,
door de Aranyo
Aran os en de
^ , besproeid
P
Maros, goud-, zilver-, >J
ijzer- en zoutmijnbouw
J
hoofdst. Thorenburg
000 inw.
g (Hong.
g Torda),,
Tor 9^
au stad in het Pruis. reg.-distr.
Mierseg
bur g, op
P den 1. Elbe-oever,, 13 000 inw.
3 Nov. 1760 overwon Frederik II hier de
Oostenrijkers.
Torgaue
Tor aver Artikelen, aan keurvorst Johan van
in Mrt. 1530 te Tor au door
Luther,
>
Jonas, Bu^enha9 en en Melanchthon overhandigc
overhands d
geschrift over de tegenstrijdigheid
van geloof
sg
J^
g
kerkelijke gebruiken,
belijdenis
en kerkelijke
J
, een der drie
g
grondslagena.
der Au sbur
sche
Confessie (z. a.).
g
g
Tornado,^ (Sp.),windvlaag
g van korten duur
en overweldigende
kracht. De T. langs
^
gs de W. kust van Afrika zijn slechts hevige
^ onweersbuien die in N.-Amerika daarentegen
zijn
g
windhozen, die een smal,
, maar lang
g vernielin8sg spoor
achterlaten.
P
Tornea Finsch Tornio, stad in het Finsche
15,n Uleaborg,
de monding
g,
g der Tornea-Elf
(420 K.M. lang)
in de Botnische Golf, ,tegen^
en
g
over HaParanda, 1700 inw.
Torontal,
comic. in Hongarije
g J (10 042 K.M 2.,
^
614 000 inw.), aan den Donau en den benedenlooP der Theiss ; ,hoofdst. Nagybecskerek.
gY
Toronto
, vroeger
York hoofdst. der Canad.
g
prov. Ontario,, aan het Meer van Ontario; 382
000
,
P
inw.; hoogeschool.
Torpedo
(Lat. sidderro
" onderzeesch ont„
p
g,
Plofbaar lichaam tot vernietiging
^ g van vi JandeliJ ke schepen,
in 1776 door den Amerikaan
A
David Bushnell tevergeefs
beproefd,
g
, later door
P
Fulton(1801) aangewend; zij is of stevig ver-

> / '^ /i ^.

.-•..inc

tegen
gschepen
de vijandelijkescheen aangebracht
werd,
g
en de Harwe - of sleep-T., welke aan een
kabel ter zijde
van het schipgesleept
P werd en
J
Pg
oPb
geringen
vijan door het
^ afstand van den vijand
van het sleeptouw
onderdook en den
P
bodem van het vijandelijke
vijandelijke schip
P raakte. De
visch-T., een uitvinding
g van den Oostenr. zeeofficier Luis
p^ naar den verbeteraar van het
W hitehead-T .genaamd,
wapen
P
g
^ heeft bijnaden
vorm van een visch of van een aan beide
einden spitse
sigaar.
Het voorste gedeelte,
P
^
g
, de
het ontploffingstoestel, de uit schietkop,
P,
katoen bestaande springlading,dan
volg
vol gt het
dat door middel van een horizontaal roer aan den staart den diepgang
Pg ^bepaalt,
P
>
de met samengeperste lucht ^vu
gevulde ketel, waar door de machine bewogen
wordt en die twee
g
schroeven aan den staart ronddraait , waardoor
de T. een snelheid van tot 30 zeemijlen
kan
J
bereiken. Aan den staart bevindt zich ook nog
een vertikaal roer. De machine begint
g pas
P te
werken als de T. uit de lanceerbuis is. T.
uit metad r luchtdruk ofo kwikgassen
wordeno0
g sen
len buizen(lanceerbuizen) uitgestooten ; deze
laatste zijn P
op en in schepen
P vaststaand gebouwd,
,
g
op
draaibaar om een spil op het
P
P torpedobooten
aangebracht.
In
bovendek (torpedokanonnen)
p
g
die in vaarwaters neergelegd
de T.-batterijen,
^
worden, bevinden de T. zich in buizen. Warden
vanaf
zij,
PP
J^door middel van een electr. apparaat,
het land losgelaten,
dan begint de machine van^
zelf te werken. — Beveiliging
g gteen
g T. hebben
de oorlogsschepen in hun T.-afweernetten Bullivant-netten die om het schipP heen uitgezet
g
worden. — In lateren tijd bleek het, dat de
gewon
gewone T. niet voldoende kracht had, om de
bepantserde
oorlogsschepen te doen
P
zinken, tenzij
g
g
J ze deze onder buitengewoongungedeelt
gedeelte
igheden raakte. Een groot
omstandigheden
stige omstand
g
ging
haar explosieve
kracht b
^ op
P de buitenP
bedekkingan
het vaartuiggverloren. Door
g
den zeeofficier Davis werd een T. uitgevonden,
g
(zie g.
fi 1241),welke die kracht onverminderd
midden in het schipP
brengt.
^ Ze is voorzien van
een kanon (e) van, 8 inch (20.32 c.M., dat in
staat is eengranaat (c) af te vuren, welke
een snelheid van ruim 300 M. in de seconde
heeft. Wanneer de T.elanceerd
is,, begint
de
g
g
kleine schroef (f) bij
J den neus g van de T.
te draaien en laat ten slotte de stang
g (d) vrij.
I'

,

y

1241. Davis-torpedo.
(Voor de verklaring der letters
, zie den tekst .
Pe^
T.).
T.
ankerd (zeemijn) f bewegelijk
ff
gJ (offensieve
Den overgang
g ^ van de zeemijn
J tot de T. vormt
de spar-T., bijzonder
welke door bijzondere stoombooten
eenover den g
boeg uitstekende stangg

Wanneer deze stang
iets stoot,, dringt
g tegen
g
g ze
in de T. en brengt den haan (b) in werking,
waardoor deranaat
een oogenblik
daarna afg
g
g evuurd wordt. a = de schroef van de T.
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Torpedobobt, slank,1 laag,
^1 zeer snel, ) meestal
zwart geverfd vaartuig,met tot 700 ton waterverplaatsing
snelheid,1 van
P
g en tot 34 zeemijlen
J
verscheidene T.-kanonnen (zie Torpedo)
voorp
zien) teneinde grootere
schepen
g
A door middel
P
van torpedo's
te vernielen. De T. zijn
zij voorzien
P
lichte snelvuurkanonnen.
Torpedojager En
g . Destroyer), zeer snel
lichtgebouwd,
en forPeg
^
) met snelvuurgeschut
dolanceerbuizen uitgeruste
torpedoboot,
g
) met
P
verhooti den voorsteven, met tot 1000 ton waterverplaatsing
en 35 zeemijlen
snelheid die ten
P
^)
doel heeft de torpedobooten
te bestoken en de
P
linieschepeen tegen de aanvallen daarvan te beliniesche
Devon,1 in
Torquay,
q Y^ st ad in het graafsch.
g
pneland7 aan de Torbaai in het
het Z.W. van En
Enge
Kanaal, 39 000 inw.;1 haven, zeebaden )• terracottafabricage.
Torquemada, Thomas de,geb. in 1420 te
Valladolid;
1498 te Avila,
Di1 DomiJ b est. 16 Sept.
P
in Spanje
1generaal-inquisiteur
^
^.
P J van
1483-98 (zie In 4uisitie .
Torre Annunziata stadP
in de prov. Napels,
A)
aan de Golf van Naels
P 131000 inw.
Torre del Greco,
stad in de prov.
Naels,
Napels,
^
P
aan den voet van den Vesuvius, 37 000 inw.
stad in
de prov. Foggia
Torre Maggiore,
P
Aga
ten W. van de Golf van Manfredonia )13 000
inw.
Torres Novas,^ stad in de Port-prov.
EstraP
madura ten N.O. van Lissabon
1 niet ver ten
N. van den Taag, 11 000 inw.
Torresstraat, zeeëngte
^ tusschen Australië en
Nieuw-Guinea, 185 K.M. breed, gevaarlijk
g
J voor
de scheepvaart;
^ in 1606 door den SSp.
p
P zee vaarder Torres ontdekt.
Torres Vedras,^ stad in de Port. prov.
EstraP
madura) ten N. van Lissabon,) 6900 inw. ;) van
hier tot aan den Taag
g de l inies van T . V . , ver schansing en der Engelsche
troepen
Pe uit de jaren
a
J
1809-11.
wijsgeer
wijsge
Torricelli, Evangelista,
er en natuur.
kundige
15 Oct. 1608 te Piancaldoli1gest.
p
`a ) geb.
b
25 Oct. 1647 te Florence1 uitvinder van den
barometer (z. a.).
graaf van Ortala
Torstenson, Lennart,g
Zweedsch veldheer in den 30-Jar. Oorlog,
"a1 geb.
Aug. 1603 te Torstena1 was van 1641-44
17 Aug.
opperbevelh.
der Zweedsche troepen
en DuitschPin
PP
land;
est. 7 Apr.
)g
P 1651 te Stockholm.
Tortona stad in het N.W. van Italië) in
Tortona,
derov.
Alessandria, ten 0. van de stad AlesP
sandria 20 000 inw.
Tortona,
. prov.
P
^ versterkte stad in de S P
Tara ona aan den Ebro 24
) 000 inw.; sterrenwacht.
Tortuga.
Haïti behoorend
9 1) Tot de republiek
P
eil.f 220 K.M2.,) groot. — 2)Een der Eil. onder
den Wind1 60 K.M2.1 tot Venezuela behoorend.
der twee politieke
Tory
Y e n Whig,
P
9 ^ar
P tijen
in Engeland,
1 die sinds Karel II streden
^
J

om de heerschappij
P scheldnamen die
APJ)•o orspr.
vanaf 1680 de aristocratische hofpartij
P J (Tories)
en de liberale volkspartij
Whi
9 s elkander
P J
gaven. Sinds 1867
bestaat een nieuwere
partij^
P
J
roe eerie
g : conservatieven en liberalen.
in Midd. Toskane,
^ tot 1860 groothertogd.
g
^
Italië1 22 338 K.M2.) in 1861: 1826 000 inw.;. ;
sindsdien een deelcomPartimento van het
koninkr. Italië,
de prov.
G1
P Arezzo,
) )Florence,
ros
seto Livorno, Lucca, Pisa, Siena en het vroeger
bi'J Modena behoorende Massa e Carrara omvattend;J 24105 K.M 2.) 2 694 000 inw. ;) hoofdst.
Florence. — Geschiedenis. T.) in de Oudheid
T h rhenië, Etrurië en Tuscië, kwam na de veroveri
van het Longobardische
Longobardische
rij
rijk door Karel
Groote in 774 onder Frankische heerscha
ppi'
en werd tot aan de 12e eeuw door hertogen en
markgraven
geregeerd;
g
^
b eer 1 later verkreeg
^ Florence
door de familie der 111 edit i
) geregeerd
g a
(z. a.),na Pisa (1509) en Siena (1559) onderworpen
te hebben
P
1 de heerschappij
PPJ in T. Na
het uitsterven der Medici in 1737 kwam overeenkomst' den Vrede van Weenen (1735) T.
alsrootherto
ers
^dom aan de Habsbur ^
g
7 • in
den Fr. tijd(1 Oct. 1800) als koninkr. Etrurië
aan hertog Lodewijk van Parma toegewezen,
24 Mei 1808 bij
J ingelijfd, van 1814-) Frankrijk
59 wederom aan de Habsbur
y ers
1 waarna1 na
de volksstemming van 11 en 12 Mrt. 1860, T.
met Sardinië vereenigd werd.
Totem, stams
y mbool der Indianen in .N.Amerika; meestal dieren, minder vaaklanten
1
P
welker afbeeldingen in den vorm van tatoueeri^
en op
Phet lichaam gedragen
g n worden.
Totila,
542-552,
^ Rolling
g der 0.-Gothen van 542-552
veroverde bijna
ome
ggeheel Italië1 en 546 ook Rome;
sneuvelde in 552 bï
tege
Harses.
a
bn
J Taginae
Totleben (ook Todleben 1 Frans Eduard
raaf1 Russ. generaal,
geb.
20 Mei 1818 te
g
g
Mitau beroemd door zijn
g en verversterking
J versterkin
dedig in
g van Sebastopol
P in 1855 ;1 leidde in
1877-78 de bele erin swerken voor Plewna,
was in 1878-79 oPP
erbevelh. van het Russ.
g in Bul b
gariJ)
leer
e • ge st.
st 1 Juli 1884 te Bad
Totonicapan,
p ) hoofdst. van een dep.
P in de
rePubl. Guatemala1 28 000 inw. (Indianen).
Tottenham, N. voorstad van Lissabon, 137 000
inw.
Toul stad en vesting van den eersten rang
in het Fr. dep.1 Meurthe-et-Moselle, ) 16 000 inw. ,
de versterken en hebben een omtrek van 46
K.M. — T. caAituleerde 20 Sept. 1870 voor
de Duitschers.
Toulon, stad en vesting van den eersten
rang in het Fr. dep.
P Var,) aan de baai van T.
der Middell. Zee,) 105 000 law. ); naast Brest
de belangrijkste
oorlogshaven;
g J
^
) handelshaven en
hoofdstation der Fr. Middell.-Zee vloot; arsenaal) machine-werkplaatsen,
1 enz.
P
Toulouse,
.
^ hoofdst. van het Fr. dep.
PHautevroeger van Languedoc,
Garonne en vroeger
g
) aan de
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Garonne en het Canal du Midi, 150 000 inw. ;
universiteit,, in 1253 gesticht,
g
, sterrenwacht;r indestrie. -- 10 Apr.
A 1814 behaalde Wellington er
een overwinning
P de Franschen.
g op
Touracne
Touraine, o ud Fr. landschap,
g
P^ het te enwoordie
de .P Indre-et-Loire;; van 1356-1584 onder
g
eigen
herto ^g en; hoofdst. Tours.
g
in het Fr. dep.
Tourcoing,
9^
PNord.
83 000 inw.; textiel-nijverheid.
J
Tournay.
Y Zie Doornik.
gem. in de Belg.
prov. Brabant,
Tourne
gA
pp ^ eg
ten Z. van Brussel, 5677 inw.
Tours, hoofdst. van het Fr. dep.. Indre-et-Loire en vroeger
Touraine, aan
g
g van het graafsch.
de Loire, 73 000 inw. ; Goth. kathedraal (12e15e eeuw); industrie. — 13 Set.
P tot 3 Dec. 1870
zetel der Fr. regeering.
g
b
Toussaint. Zie Bosboom-Toussaint.
op Haiti,
Toussaint
I'Ouverture
T
g P
r e en Neger
geb. in 1734,^ klom in 1797 op
P tot PPer bevelh.
g
go ; liet zich in
over alle troepen
P op
P San Domin a^
1799 totresident
uitroepen' werd in 1301 door
P
g daarna naar
den Fr. g eneraal Leclerc verslaen
a^
de vesting
eest.
^^
g
g Joux bijJ Bordeaux gebracht;
ald. 27 Apr.
P 1803.
em
ouds beroemde, door Willem
er de van,
gestichte citadel,, aan den 0.den
e Veroveraarg
kant der CityY van Londen, aan den oever van de
Theems
later
b
^ oorspr.
P residentie der koningen,
staatsgevangenis; tegenw
te enw. historisch museum, wan en kazerne.
Townsville, havenstad in den Austr. staat
Queensland, aan de Cleveland-baai van den
Gr. Oceaan, 13 000 inw.
Toyohashi,
J
Y
^ stad op
P het Jap.P eil. Honsjioe,
44 000 inw.
de inwaardoor
Tracheeën, de dunne buisjes,
J , waaroor
gewoonlijkloo en twee hoofdeecten ademhalen •^loope
in de len
lengt
g te door het lichaam,^ die zich
b
Zij stellen het
in alle ledematen vertakken. Zij
bloed in de gelegenheid
zuurstof op
P te nemen en
^ g
koolzuur af te scheiden.
Sevilla,
v ooreb. in de S .pprov.
ar voorgeb
Tra fal^^
P
den All. Oceaan1 tusschen de Straat van
•
Gibraltar en Cadix; hier zeevierde
21 Oct.
g
1805 Nelson(die sneuvelde, waarna Collingwoocl
het bevel overnam) over de Fr.-SP. vloot.
Rom.kei
R.
keizer 98-T ra 1'anus Marcus Ulpius,
^
in 52 te Italics (bijJ Sebilla
117 n. Chr.),, b
een der
in Spanje),door Nervageadopteerd,
g P
Rom. keizers, ^ breidde de grenvoortreffelijkste
oorlogen
gen
7en van het rijk uit door de Dacische oorlo
herinnering
en 104-107),^
g waarForum Trajani
aan op
g
P het door hem gebouwde
2 9> 5 M.
de T ra? 'anuszuil (Columna Trajana,
?
werd,
hoog.
g reliefs) opgericht
Pg
g . met 200 M. lange
en door den Parthen-oorlog
g (114-116),
^gest.
Cicilië.
Selinus opP Cicilië
tnA
.117 teSel
Aug.
Traanus
oort. Zie Roode-Toren-pas.
Trajanuspoort
j
wal een door de Romeinen in Moesië
januswal
en die in de Dolinie verschansin g^
aangelegde^
ig is.
aanwezig
broeds'a
J nog
^ voor een deel aanwez
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ad Mosarn Lat. naam voor MaasTraectum
j
tricht; T. ad Rhenum, id. voor Utrecht.
Trakehnen
, dor P in het Pruis reg .-distr.
Gumbinnenrov.
0.-Pruisen,
P
^ bij
J de Russ.
grens),2200 inw. •s koninkl. paardenstoeterij
P
J
(sinds 1782).
Trani,
Bari delle
a stad in de Z.-It. prov.
P
Puglie
Pu lie aan de Adriat. Zee ten N. van de stad
Belle Puglie, 31 000 inw.
Trankebar havenstad in het
Tranquebar
q
Eng.-Ind.
En
.-Ind.
pres.-schapP Madras, ten N. van Carial >
P
13 000 inw.; tot 1845 Deensch, sinds 1706 centrum van de Luth. missie in Eng.-Indië.
b
Transandische Spoorweg, de Argentinië
Bug
enos Aires) met Chili(Valparaiso)verbindende
P
lijn,die inP
den Us atalla as
P (3202 M. over
de Andesaat
g ; in 1911 geopend.
gP
Transbaikalië,ggebied in het Z.W. van 0.Siberië behoorende tot het Russ.en.-ouvern.
g g
Irkoetsk, ten 0. van het Baikalmeer, 613 475
K.M2. 833
000 inw. ; rijk aan goud,
zilver,>
rijk
g
koper
P enz. ^; hoofdst. Tsjita.
J
Transhimalaja
1 of Hedin-g eb, het in 1906-08 door Sven von Hedin bereisde bergstelsel,
g
dat in het hoo
hoogland
g land van Tibet evenwijdig
P
J g loopt
met den Himalaja; de hoo g ste top is de Nients'en-tan
J
g -la (7300 IL .
in het Z.W. van Centr.Transkaspië,
p gebied
g
Azië behoorende tot het Russ.en.-ouvern.
g g
Toerkestan, ten W. begrensd
door de Kaspische
g
P
Zee, 554 861 K.M2., 441 000 inw. meest Toerkmenen ; agroote steppen;
hoofdst. Asjabad.
PP
J
Trans-Kaukasië. Zie Kaukasie.
Transkei-distr. distr. in het 0. van de Z.Afr.rov.
KaapPde Goede Hoop,
N. van
P
P^
de Kei-riv., 47 086 K.M 2 . 908 000 inw. (meest
Kaffers).
Transkei-territorium, vroeger Kaffraria deel
van derov.
P Kaap Pde Goede Hoop,
P^ lang de
van de Kei-riv. tot aan derens
van Natal
g
en landwaarts in tot aan de Drakenberen.
g
Transleithanië(de helft van het rijk
g
J aan gene
zijde
van de Leitha),^
te genstellin g tot Cistegenstelling
J
leithanië (z.a.) de niet off iciëele, maar al
g emeen
alge
mee
gebruikelijkeg
naam voor de landen der Hong.
kroon : Hongarije (z.a.) met Zevenburgen,
a ? Fiume
en gebied, Kroatië en Slavonië z.a. alsmede
de Militaire Grenzen, tezamen 324 851 K.M2.,
(in 1900) 19 255 000 inw.
Transpadaansche
Republiek
p
p
^ de d oor Bonastaat aan gene
zijde
p arte in 1796 gestichte
g
g
der Po Padus Lombardi eJ omvattend; in 1797
met de Cispadaansche
Republiek
z ..
a vereeP
P
n'^d tot de Cisalpijnsche
z..
a.
PJ'nsche Republiek
P
TranssYIvanische Alpen.
Zie op
P Karpaten
Kar aten.
p
prov. aan de Unie van Z.-Afrika
,P
staat(zie Z .-Af rik. Republiek),
vroeger vrije
p
,
J
285 991 K.M 2. 1 677 000 inw. 421000 Blauken); in het binnenland hoog land (1500-2000
M.),in het 0. de Drakenbergen
g MauchsPits
2658 M. in het midden de Witwatersranden Magaliesbergen
• voorn. riv.: Vaal,
> Lim-b

J
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^ola
popo, Komati met Krokodillenriv. en Pongola.
Voorn. middel van bestaan runder- en
schaPenteelt buitengewone rijkdom aan mineralen, inz.
goud
(vooral aan den Witwatersrand en bijJ
g
Barberton;
^Pproductie in 1915: ruim 9 mill.
onsen,
aantal ar
eiders ruim 2 00 000). De bearbeiders
os
volking bestaat uit Boeren, Engelschen, Chineezen, inboorlingen
en inboorlin g en (Kaffers en Beets'oeanen
. T. is verdeeld in 16 distr. • hoofdst.
J
en zetel van den Eng. bogen Commissaris van
Z.-Afrika, Pretoria.
der Ouden, versterkte
Trap
Tra ani,
ani het Drepanum
p
hoofd- en havenplaats
der It.pprov. T.(2457
P
K.M 2 . 376 000 inw.; Sicilië),aan de W.kust, 60 000 inw.
(Trabezon,
Trapezunt
, Trebisonde),,
p
van het T. Kl.-Aziat. wilajet
T.(32 400 K.M2. s
1
948 500 inw.),aan de Zwarte Zee en de mon60 000 inw. na Smyrna
di^ der Moetsjka,
J
Y
de voorn. handelsstad van TurkiJ^
e handel inz.
op
P Perzië en Kl.-Azië. — T. werd in 1204
de hoofdst. van het door Alexius Comnenus
gestichte
keizerrijk
keizerrij
T., dat in 1462 door de
g
veroverd werd.
Groote Trap (Utis tarda voel
Trapgans ofp
g
van de fam. der
Trapp
en (Otididae)
van de orde der
Steltloop ers Grallatores , herinnert
door bouw en levenswi
J ze aan een
kalkoen leeft in
schraal
bevolkte
streken,
vliegt
g
slecht,
maarP
loopt
^
snel • tot 75 c.M.
hoog.
Tra
pp isten Orde der Cisterciënsers van onze Lieve Vrouwe van La
Tra
pp e, afgekort
g
1242. Trapgans.
gesticht
0. L. T. ,g
Pg
in 1633 door den
denriester
CisRaneé
P
^ in de 1140 gestichte
g
terciënser-abdi
Trappe in Frankrijk
Frankrijk (dep.
J La Tra
P
strengg ascetische regels:
Orne •s met stren
geen
weteng
^
schappelijke,
scha
PP J > maar harde veldarbeid, ve ^getariache voeding,
van spreken;
dracht: wit
^^
P
gewaad met zwarten scapulier.
Tegenw.
in het
^
P
^
geheel ong. 60 kloosters.
Trasimenische meer(Trasimenus lacus),
tegenw.
Lago
ia meer in de Midd. q di Peru9,
g
It.rov.
Peru ia
P
gr115 K.M 2 ; in 217 v. Chr.
overwon Hannibal hier den Rom. consul Flaminius.
Trau,
> stad in Dalmatië, opP een schiereil.
ten W. van Spalato,
Pa> 19000 inw.> meest Kroaten.
Travancore Eng.-Ind. vazalstaat, behoorende tot hetresidentscha
Madras,
18
K.M2.,
P
> 365 K.M2.
P
3 429 000 inw.; aan de kust vlak, in het binnen-

land, bergachtig,waterrijk en vruchtbaar;
(Eng.
Trivanhoofdst. Tiroewanatapoeram
p
^.
dur ten W. van kaapPKomorin, 58 000 inw.
g. P
Belg.
prov.
rov Henegem.
in de Bel
Trazegnies,
a
9
g
gouwen, ten N.W. van Charleroi, 4772 inw.
leerlooierijen en stoelenfabrieken.
leerlooierije
gebied
vrij
ebied der vrije
^ s tad in het g
Liibeck aan de mondin g der Trave in de
Oostzee, 2200 inw.; vuurtoren, loodsenstation, reddi^
sstation v. schipbreukelingen,
>
b haven, zeebad.
P
Traz oz Montes,
, N.-O.-ste Pprov. van PortuK.M.
000 inw. • meest hoogK.M2.,427
>
gg al 11
vlakten eneber
ten
Braganza
g
g • ^hoofdst. Braganza.
r. zijriv.
Trebbia, de Trebia der Ouden,
^
J
der Po in Boven-Italië 93 K.M. langmondt
g,
uit bij Piacenza; in 218 v. Chr. overwinning
van Hannibal op
P de Romeinen.
Trebisonde. Zie Trapezunt.
Trede ar stad in het Eng. graafsch. Monmouth (aan Walesrenzend
24 000 inw.
g
Tredici communi 13 gem. in het N. van de
It.rov.
g tijd D. zeden en
P Verona, ^ die langen
geromaniseerd;
geheel
taal hadden,
ag eromaniseer •^
g
^ nu bijna
J
hoofd 1. Badia.
hoofdpl
door eenaardg
getrokken schuit,>
oudt. een alg.
g gebruikelijk
g
J vervoermiddel in

1243. Trekschuit.
ons land; in de laatste tientallen jaren
vrijJ
wel verdwenen.
Tremiti-ell, in de Oudh. Diomedeae Insulae
drie kalk-eil. in de Adriat. Zee, aan de kust
der It.rov.
F
ia ^ • strafkolonie op
P
P San
Nicola 500 inw.
Trenok, Franz,, baron von der,, Oostenr. Pandoeren-overste
^^geh. 1 Jan. 1711 te Reggio
g in
Calabrië maakte zich in den Oostenr. Successie-oorlog
berucht door zijnwreedheid; est.
g^g
14 Oct. 1749 alseva
ene P
op de vestinggSpielg ^
P
be ^ bij
J Briinn.
riv. van EngeTrent, op
P 2 na de grootste
g
g
land ontspringt in het graafsch.
Stafford, wordt
g
biJ Burton-upon-Trent
bevaarbaar,^ vereenigt
^ zich
P
bi'
J Burton-on-Strather met de Ouse tot het
aestuarium van de Humber; 240 K.M. lang;
b^
stroomgebied 10 296 K.M2.
Trente. Zie Triënte.
Trenton, hoofdst. van den N.-Am. staat NewYerseY^
opPden 1.-oever der Delaware, ^97 000
inw.; aardewerk- enorseleinfabrieken
ijzerP
^J
mijnen;^• 25 Dec. 1776 overwon Washington
hier de Engelschen.

TREPTOW—TRIDENTIJNSCH CONCILIE.
of Berlin-T.,
gem. in het Pruis.
Treptow
^
p
^
reg.-distr. Potsdam opP den 1.-oever der Spree;
P
24 000 inw.; sterrenwacht.
Treslong.
9 Zie Blois van Treslon9.
Treviglo,
stad in de N.-It. prov.
9
P Bergamo,
^
Berg
aan de Adda, ten Z. van Beramo
18
^ '000
inw.
Treviso, Trevigi,
T.
g , hoofdst. der It.prov.
p
2475 K.M 2., 492 000 inw.1 N.-O.-Italië ten
N. van Venetië, 41 000 inw.; veel industrie. —
Hertog
9 van T. Zie Mortier.
Treub, Mr. Marie Willem Frederik, Ned,
staathuishoudkundige
geb. 30 Nov.
^ en staatsman,^g
1858 te Voorschoten, deed in 1880 examen voor
cand.-notaris, werd in dat jaar
bijJde posterijen.
P
J
J
geplaatst
gePlaatst ? slaagde in 1881 voor het staatsexapromov. in 1885 te Utrecht tot doctor in
,P
de beide rechten, vestigde
zich als advocaat
g
enrivaat-docent,
voor notariaat te Amsterdam;
werd lid van denemeenteraad
van 1893-96
g
wethouder van
Amsterdam
eerst voor finantiën daarna
voorubl.
werp
ken),was tevens
dir. van het door
gerichte
hem oP^
Bureau voor Soc.
Adviezen, van
1896-1905 hoogleeraar in de
staathuishoudkunde en de statistiek te Amsterdam, in 1904
1244. Mr. Treub.
lid van • de
Tweede Kamer,
trad 29 Aug. 1913 in het kabinet-Cort van der
landb., Ni verh.
en
Linden op
P als min. van landb.
J
Handel en vanaf 24 Oct. 1914 als min. van
hi' als zoodaFinanciën. Midd. Febr. 1916 trad hij
nig af tengevolge van een conflict met de
vrij
Tweede Kamer. Zijn
Zijn aftreden werd vrij
algemeen
betreurd, daar inz. na het uitbreken
g
van den oorlog T. zich een uitnemend minister
hi' een reeks
had betoond. In Oct. 1915 diende hij
wetsontw. in, een geheele reorganisatie van ons
belastingwezen omvattend. T. werd 29 Febr.
1916 benoemd tot Kon. Commissaris van de
Ned. Bank.
van VerTrianon,^ twee kasteelen in het park
P
sailles Groot-T., door Lodewijk XIV voor Madame de Maintenon, Klein-T., door Lodewijk
Dubarry
XV voor gravin
9
^ gebouwd.
g
Triasformatie Trias vrnl. uit zandsteen,
lage welke bokalksteen en mergel
g bestaande lagen
de Permsche formatie vol gen en door het
zijn (zie ook fig.
^ 8).
Jjura overdekt zijn
Tribonian Us Rom. rechtsgeleerde, consul onder
Justinianus, voorzitter der commissie tot bewerking der van 528-534 n. Chr. voltooide
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Justiniaansche wetboeken (zie Corpus
7'uris ,
p
g est. in 545.
Tribus. Zie opP Comitiën.
Tribuun(Lat. Tribunus in het oude Rome
de voorzitter van een tribus. Militaire T. (T.
militum aanvoerder der leioenen
• het meest
g
invloedrijk
waren de sedert 494 v. Chr. i ^e J
stelde volks-T. (T. lebis inz. door hun veto
de besluiten van elken magistraat;
;
tegenover
b
^
hun macht verdween in den keizertijd.
keizertijd In 1347
door Cola Riënzi de titel tijdelijk
tijdelijk hernieuwel; de Fr. wetgeving
g g van 1799 stelde een
Tribunaat in tot beraadsl ging over wetspen,
19 Aug.
ontwerpen,
Aug. 1807 werd ontPe
bonden.
Trichine of Ilaarworm (Trichina spiralis), f en
zeer kleine en dunne worm (het mannetje
J 1,5
wijfje
lot 2 m.M. lang,
^^
J J 3 tot 3,5 m.M.),
zeerevaarli
ke
opPmenschen,^ varken
varkenss
g
P
J parasiet
honden,
t ratten en enkele andere warmbloedige
^
leven in den
dieren. Deeslachtsri'
JPe wijfjes
g
ong.
dunnen darm (darm-T.), brengen
g 1500
g
levende Jjongen ter wereld, die den darmwand
van het woondier"
doorboren,> in de lichaams1>
holten of in de bloed- of 1 YP
m hevaten terecht
komen en vandaar uit voorn. in het bindweefsel
komen, zich daar
zij in de spieren
dringen
tot zij
P
^
voeden met bestanddeelen van het vleesch en

1245. Trichine.
tenslotte een kalkcaP sule afscheiden, waarin
Als zij
zij
p
J later, al is
J zich hullen(spier-T.).
het na jaren,
met het vleesch van het woon»
)
dier" in de maag van een ander dier komen,
ontwikkelen zij zich verder tot volwassen dieren,f
die zich weer voort kunnenlanten.
Het leven
P
der T. in de spieren
veroorzaakt bijJ de menP
schen eeniPJ
nli'ke
J ^soms doodeli'ke
J ziekte, de
Trichinose(wanneer de T. zich echter in haar
capsules
^ggaat de ziekte over);
^gehuld hebben,
P
het verdient daarom de voorkeur varkensvleesch
zij
steeds door en dooraar
te eten,^ dan toch zijn
^
T. door de hitteedood.
De varkens krijgen
g
J^
de T. weer door de ratten.
Trichinopoly
^ p alli distr.-hoofdst, in
p Y Trits'ina
het Eng.-Ind.
presidentsch. Madras, ten W. van
^ P
Nega Patnam 122 000 inw. ; sterke vesting,
g^ arse naal en mil. magazijnen
; beroemde
;
tempels.
P
In de onmiddell. nabijheid
de bedevaartplaats
P
J
met 23 000 inw.
Srirangam
9
tot
Tridenti'nsch Concilie, de kerkvergadering
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g
van hervorming
aanbrengen
het aanbrenen
g in de Kath.
Kerk
te Triënte
(Lat. Tridentum
) geopend
g
P)
13 Dec. 1545;) na drie zittingsperioden: van
1545-47,
) van 1551-52 en van 1562-63) gesloten 4 Dec. 1563. De resultaten van het
Concilie waren : duidelijker
omschri Jving der
J
Kath. leer) afschaffing
schaffg
i o van eenige
eenige misbruiken
en vaststelling
P
g der pauselijke
J hiërarchie.
Triënte, Trente of Trient Lat. Tridentum stad
met e igen bestuur in Z.-Tirol, vesting,80 000 inw.;
;netel van een vorst-bisschop;
Jn
g Jjke wi'P) belangrijke
bouw,
) transitohandel;
) hier zetelde 1545-63 het
Concilie van T. of Tridenti'nsch Concilie.
Trier, Fr. Trèves, hoofdst. van het Pruis.
op
K.M2.,
)P
reg.-distr.
T.(7184 K.M2. 1 000 inw.
bisschopsden r. Moezeloever,) 49 000 inw. •) bisscho
sRom. bouwwerken : (Amphitheater,
zetel,
P
)
Porta Ni ra thermen,paleis),Dom (6e eeuw,
Heiligok).
R --Oude
met reliry^1 uieën) w.o. de Heilige
der Kelt. Treviren, in den Rom. tijd
J
—
resiTreverorum,^ ong.
als Augusta
9
g van 286-400
dentie der Rom. keizers van het Westen.
Triest It. Trieste,, stad in het Oostenr. Kustland) voorn. zeehandelsstad der monarchie,) ten
N.O. van de Adriat. Zee(Golf van T.); vormt
K.M2.,
metebied
een eigen
g kroonland (75 K.M2.
g
229 000 inw. ;• dat 5 leden zendt naar het Oostenr.
Huis van Af gev. •) als stad 158 000,) de voorsteden 58 000 inw.) • zetel van den stadhouder
van
en van de Oostenr. Lloyd ;• overblijfselen
Rom.ebouwen
• ;observatorium, )scheepswerven,
)
P
g
grootsche nieuwe haven met reusachtige
g
^ Ppieren
en vuurtoren. — T. het T er este der Romeinen,
kwam in 1382 aan Oostenrijk
J ) was 1797-1805
door de Franschen bezet) 1809-14 behoorde
het tot de Fr. Ill rische
Prov.
Y
Trikala Tirkala , hoofdst. van den Gr. nomos T.(3059 K.M 2., 91 000 inw. ; in Thessalië),
18 000 inw. )• wol- en katoenindustrie.
Trimoerti,) in het Hindoeïsme
de samenvatting
g
g der drie goden
Brahma
, Ciwa en Wisjnoe.
Eng Kl.
Trinidad
f een der Eng.
) vóór de delta der.
2. 333 000
K.M2.,
Orinoco,
) 4544 K.M
inw.: in het N. bergachtig
g ^
goed be(tot 945 M.),verder goe
roeid en zeer
vruchtbaar,
)
oofhst.
d
143 K.M. spoorwegen,
Port of Spain.
A
Trinidad, havensi. op
P de
Zuid-kust van Cuba ;• 11 000 1246. Trimoerti.
inw.
van het
g naam van het Z. gedeelte
Trip hYli ^
g
oude landschap
P Elis) sedert 1899 naam van
een Gr. nomos,) in den W. Pelo onnesus
•) 1593
P
inw.) ; hoofdst. Kyparissia.
K.M2.,) 91
YP
Triple
Alliantie het verbond tusschen Engege
p
land) Nederland en Zweden,) 23 Jan. 1668 door
Dohnag
gesloten om
Tem
p le, De Witt en graaf
g
Lodewijk XI V in
de veroveringsplannen van Lodewij

Sp.
te gaan.
(Zie ook
P Nederlanden tegen
g
g
Drievoudig Verbond).
Drievoudi
t^ aan de N.-kust van
Tripolis,
^ v oorm. wilaje
p
Afrika ten 0. van Tunis, 1 051 000 K.M2.,
1 mill. inw. •)g
grootendeels zandwoestijn en zonder
plantengroei, in het W. hoogvlakte
met vrucht g
bare dalen en oases. De bevolking
g doet aan
veeteelt en karavaanhandel. — T. werd in 46
v. Chr. Rom., van 644-1510 onder verschillende Ar. heerschers,
) van 1510-51 SP). werd
in 1551 T. en berucht door zijn
J zeeroovers,) van
1714-1835 onder dei's, in 1835 T.rov.
) in
P
1911 door Italië bezet (Zie It.-Turksche Oorlog).
— D e h oofdst T.,
9
^ aan de Kleine Syrte,
Y)
30 100 inw. (3000 Christ.) 6000 Israëlieten).
Tristan,
g) minnaar van
^ held eener Kelt. sage,
van koningg
Isolde, deemalin
van
^
Cornwallis.
Tristan Tristan da Cunha, Eng.
nb eil. in het
Z. van den Atl. Oceaan,) 116 K.M2.,) 95 inw. ;
uitgedoofde
vulkaan.
g
, in de Gr. m Yth. zoon van Poseidon
Triton
en Am^ hitrite;)bij
P
J latere dichters de trompetter
paarden of zeemonsters
van Poseidon, die opPP
rijdend
of opP een kinkhoorn blazend,) de golven
golve
J
Vaak is er sprake
van meerdere T.;
P
men stelt ze voor: van boven als mensch,
van onderen als visch.
Triumviraat. Zie op
P Driemannen.
P Vrije
Vrij Kunsten.
Trivium. Zie op
oudt. landsch. in het N.W. van Kl.Troj (z. a.)
Azië) met de hoofdst. Troje
: fort bij JCadix in Z.-Spanje, 31
Aug.
g
^ 1823 door de Franschen ingenomen;
) daarhoogt aan den r. Seinenaarenaamd
een hoogte
g
te Parijs(tentoonstellingsgebouw
1878;
J
museum).
tegenw.
b
Troehu Louis Jules, Fr. generaal, geb. 12
Mei 1815 te PalaisMorbihan ) onderscheidde zich
in 1845 in het Oosten en in 1859 in Italië ;• werd
in 1870ouv.
van Parijs
van de
AP
^
J en 4 Sept.pres.
• leidde de vereer i der Nat. Vereenigi
Regeering
Reg
a tea)
overgav
legde
gde voor de overgave
dedigingvan Parijs,
J) maar le
gest. 7 Oct. 1896 te Tours.
J commando neer;)g
Troelstra Mr. Pieter Jelles, Ned. staatsman
en soc.-dem. volksleider )
geb. 20
g
Apr.
P 1860 te LeeuwardenromoveerP
'de 7 Juli 1888 ald.
tot doctor in de
rechtswetenschap,
vestigde
zich als
g
advocaat te Groning)
en sloot zich
in 1890 aan bijJ den
Soc.-Dem. Bond,
vestigde
zich in
g
1893 te Utrecht,
redig eerde daar
1247. Troelstra.
)) de Baanbreker"
die zich verzette tegen het beleid van Domela

^

TROELSTRA—TROONOPVOLGING.
Nieuwenhuis, richtte in 1894 met Van Kol de
vrijwe onafS. D. A. P. op;
P1 is sinds 1897 vrijwel
kamerlid en de bekwame politieke
P
^
leider zijner
partij.
P
J T. is tevens dir. van de
J
Onderl. Brandwaarborg-Mij.
Neerlandia."
^ J »
Troje, ook Ilios of Ilion, Lat. Ilium hoof dst.
van het landschap
aan den
P Troas (z. a.
Hellespont,
gesticht door koning
Po ^ volgens de sage
^ g
Tros
, beroemd door den onder koning
ag Priamus
uitgebroken Trojaanschen
de
oorlog,
9^
!
Grieksche vorsten 9 amemnon Odysseus,
y sseus
les e.a. ondernamen om de schaking
g van Helena
z. a.) door Paris te wreken en die na een
10-Jari
^ in 1184 v. Chr. met de verwoeg beleg
sti ^ van T. eindigde.
Deze oorlo g werd beg
zongen door Homerus in den Ilias". — Aan
den Troj.
J oorlog
^ is ontleend het beeld van het
Tijdens het beleg
Tijdens
Troj
Trojaansehe
paard.
p
I; van Troje
!
de Grieken een reusachtig
g houten
paard, waarin tal van krijgslieden
' slieden zich ver F
Jg
borgen.
De Grieken trokken nu schijnbaar af
^
Trojanen haalden hetP
en de Trojanen
paard als een
kr"gstroP
hee binnen hun muren wat den val
^
der stad tengevolge had. Vandaar fig.: het
Trojaansch
paard
binnenhalen."
J
P
Trollhatta. Zie op
f
P Gota-el.
, Zie Ao Concordantie.
Trommius
een der grootste
grootst
Tromp,
p
p ^ Ma rten Harpertsz.,
vlootvoogden
7 geb. in Den Briel in 1597.
b
voer vanaf zijn
ar ter zee en maakte reeds
J 9e Jja
iJ Gibralgat den slag
toen op
vaders fre
fregat
slagbij
P zijns
^
tar mee, was van zijn
lle tot zijn
J
J
J 13e jaar
slaaf van een zeeroover, werd in 1673 luit.-adm.
van Holland en W.-Friesland, was 21 Oct. 1639
overwinnaar in den slag bi'
bij Duins (z. a.).
In den Tweeden Eng. Oorlog speelde T. een
groote rol. Hij
was hevig gekant
tegen den.
g
tegen
b
Eng.
J
g
eisch van het strijken
van de vlag voor hun
oorlogsschepen in de
E wateren." Hij
zou dit doen, verklaarde hij als de Engelschen de sterksten
waren". Zijn aarzelen
om aan dien eisch te
voldoen had den eersten zeeslag in den
ten bgevolge
oorlog
a
6
(tegen Blake bijJ' Do ver, bleef onbeslist).
Aanvankelijk van zijn
zij
Aanvankelijk
P ontheven werd hijJ daarin
1248. M. H. Tromp.
weldra hersteld. 10
P
Dec. 1652 bracht hijJ
nederlaag toe bij
Blake een zware nederlaag
g
J Dungeness;
bleef door gebrek
gebrek aan kruit in den Driedas g schen zeeslag bij
J Portland (28 Febr. 1653) in
het nadeel, maar redde door zijn zeemanschap
P
de vloot. 15 Juni streed hij
g van
J op
P de hoogte
tegen
Nieuw P
Nieuwpoort
tegen de Eng.
g vloot, maar moest
u
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terug trekken(alle Hell. adteru
14 Juni opnieuw
A
,miraals klaagden bitter over den slechten toestand hunner schepen). Voor de laatste maal
nam T. het tegen de
Eng. overmacht op
P (slagg
g
hijzelf
bij
sneuvelde
^^
J Ter Heide,
^ 10 Aug.),
en Evertsen, De With en De Ruyter
leden
y
een zware nederlaag. Echter moest ook de Eng.
g
vloot onder Monk naar haar havens terug.
g T.
praalgraf in de Oude Kerk te Delft.
kree
I; eenP
Trom Cornelis, Ned. vlootvoogd, zoon van
den vori1;
e , ^b. 6 Set.
P 1629 te Rotterdam,
'was reeds in 1650 kapitein
van een oorlogsschip,
P
^ P,
werd in 1653 schout-bij-nacht, in 1665 viceadmiraal nam deel aan den ongelukkigen sla g
hij een
bi'
J Lowestoff (3 Juni 1665^ waaruit hij
60-tal schepen
Pe naar het Vlie redde, werd daarna
pperbevelhebber der vloot,^ hoewel zijn
ooPP
J n OranjeJe
gezindheid
hem minder gewenscht
scheen te
g
^
uit de Anti llen
maken. Toen echter De Ruyter
y
terugkwam werd
deze als ouder
vice-adm. benoemd en T. op
zij
zi gesteld.
met
moeite kon De
Witt hem beweg en te blijven
dienen. Als luit.adm. streed hijJ
mee in den
Vierdaagschen
b
Zeeslagg (z.a.),
was onvoorzich1249. C. Tromp.
ti^ in den slag
g
bij' Noord-voorland, wat een lievigen
^ twist tusschen De 1tuy1 ter
en hem ten gevolge had • T. werd afgezet.
HijJ
g
bleef nu 6 jaar
buiten den zeedienst. Stadh.
J
Willem III herstelde hem in zijn
g en ver J rang
zoende hem met De Ruyter; samen streden zijJ
bij
J Kijkdui
Kijkduin
J Schooneveld (7 Juni 1673) en bij
Aug.
hij de Deen^ 1673). In 1676 hervormde hij
sche vloot en voerde er een tijdlang
J ^ het bevel
over. Hij
J stierf 29 Mei 1691 te Amsterdam als
opperbevelhebber
der vloot, en werd te Delft
PP
bi'
graftombe van zijn
bijgezet
in de graftombe
zij vader.
Jg
hoofdsi. van het Zweedsch ambt T.
(26 246 K.M2. 82 000 inw.; in het N.W. des
lande op
P het e ll. T. i n de T.-sont,^ 7600 inw.
haven, ethnogr.
g museum.
gJ
in de Belg.
Tronchiennes Vi. DroniJ en ^gem.
prov. 0.-Vlaanderen, ten W. van Gent, 5482
inw.
Troonopvolging. De T. voor ons land is
geregeld
in de le afd. van Hoofdst. II van
og
g
de Grondwet. Art. 10 zet
g : De Kroon der
Nederlanden is en blijft opgedragen aan Zijne
Zijn
Majesteit
Majesteit Willem Frederik, Prins van OranjeJ
Nassau d.i. dus koning Willem I), om door
Hem en zijnewettige
^ nakomelin gen te warden
bezeten erfelijk, overeenkomstig de navolgende
41
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beP
ali en." Deze bepalingen
vormen een stelsel, interventie-politiek
der Heilige
Po
g Alliantie (zie
^^
dat het midden houdt tusschen het Salische, Alliantie beoogde.
dat alle vrouwen uitsluit, en het Castiliaansche,
Troubadours, de Proven aalsche dichters,
welke voor hun genoegen, in 't bijzonder lyrische
dat mannen en vrouweneli'kstelt
en bijJ g
g J
beoefenden;
zij leefden, van den adel
liJ kheid van graad
den man doet voorgaan.
(Het poëzie
J
PO^
g
g
eerste stelsel geldt in Pruisen, Italië en België, afhankelijk
J^ meestal aan een of ander hof.
d rk viel tusschen 1100 en 1300.
het tweede in Spanje
De Kroon Hun bloeitiJPe
P J en Engeland.)
b
Troy,
o zonen en verdere
gaat
gat over bijJ erfopvolging op
Y^ stad in den N.-Am. staat New-York,
polytechn. instimannelijke
nakomelingen aan den Hudson;> 77 000 inw.>PY
J^ uit mannengekomen
g
bi) recht van eerstgeboorte.
Sterft een kroon- tuut; industrie.
g
Troyes,
rins dan wordt diens oudste zoon kroonprins;
P Aube en
Y ^ hoofdst. van het Fr. dep.
P
vroeg er van Champagne,
aan de Seine, >55 000
zij
heeft de kroonprins
geen
kinderen,
P^
P
^ dan zijn
g
broeder of bijJdiens ontstentenis, diens inw.
prov. Caceres in
oudste zoon, enz. De Kroonaat
nooit in eene
Trujillo,
)
^ stad in de S P P
g
Estramadura ten N.U. van Bajadoz,
13 000
' o ere lijn of een jongere
J
J g tak over, ^zoolangg Estramadura,
zoodanig inw.; Moorsch kasteel.
er in de oudere lijnof ouderen tak, ^zoodanige
vertrouwen" crediet"> een
wordt gevonden.
Zijn
geen manTrust E ng> „vertrouwen",
nakomeling
g
J n er g
soort van kartelt (z. a. een combineliJ ke nakomelingen,
g^ dan ggaat de Kroon over bijzondere
b
zijnd dochters van den laatst- natie van industriëele ondernemingen, welke
opde in leven zijnde
weliswaar formeel hun eigen
koning
g zelfstandigheid
>^bij
J recht van eerstgeboorte.
g
Bi' ontstentenis ook van dochters gaat
de Kroon behouden maar deze inderdaad volkomen verBij
g
over op
PP J
g
e de dochters van de neder gaande manne- liezen, daar het bedrijfJ voor gemeenschappelijke
uitgeoefend (Zie ook onder Pool,
rekening
uit den laatstoverleden
koning,
lïJg^
ke lijnen
I; wordt uitgeoefend.
bij
gebreke
van deze en van hare nakomelin
nakomelingen,
9 en Syndicaat).
g,
^
gaat
zij over in de nedergaande
vrouwelijke
Tsaad, root meer in het midden van den
zij
g
J
lijnen.
Is er volgens
het voorafgaande
geen
o P - Soedan in N.-Afrika, ong.
g 21 000 K.M 2.; in
g
g
g
J
van
volger
of opvolgster, dan wordt koning
g
g
g of de 0. helft vele bewoonde eil. Hetebied
geboorte tot het het T.-meer is door verdragen van 1893-1894
koningin
de prinses,
P
^ door geboort
g
Oranje-Nassau
behoorend,
g,
)
^ die den laatst- en 1899 zoo verdeeld, dat het W. tot de Eng.,
tot de D. en het overige
overleden koning
in de lijn der afstamming het Z. (tot de Sari
J
^
^g
van Willem I het naast bestaat. Is er ook tot de Fr. invloedssfeer behoort. (Zie ook op
gaanwezig,
zóóeen
opvolger aanwezi g dan komen de Ontdekkingsreizen).
rov
oc
prov.
Hnakomelingen van wijlen
wijlen
prinses Caroline van
Tsang-sja,
9 )^ hoofdst. der Z.-Chin. P
P
,^250 000 inw.; in 1904
Oranje zuster van stadhouder Willem V aan nar aan de Sian -kian
g
de beurt. Zijn ook die niet aanwezig,dan voor den vreemden handeleo
g Pend.
soort vliegen
vliege
wordt een troonopvolger aan
Tsetse-vlieg
9 (Glossina),^
^wezen bij
J de
trop.
niet P
plaats gehad
wet; heeft zulk een aanwijzing
P Afrika,
g
waarvan enkele de
bij
) 's konings dood, dan kiezen de Statenoverbrengers
zijn
Generaal een nieuwen koning.
^
g Voor de T. in
van kiemen van
ons land komen dus in aanmerking:
g 1 0. de
voor mensehen en
Wilhelmina
(prinses
kinderen van Koningin
^
P
dieren gevaarliep-e
Juliana 20. de nakomelingen
vangrootherg
g
1249a. Tsetse-vlieg.
ziekten, inz. van
van Saksen-Weimar,
g in Sophia
, dochter van
^
de vaak doodeliJke
Marianne van
Willem II . 30. die vanrinses
P
paarden, ezels,> enz.
Pruisen, dochter van Willem I; 40 . die van Tsetse-ziekte bij
J runderen,rP
ingan der Baai
Tsingtao,
koningin
Louise van Zweden,^ dochter van prins
9 ^ s tad aan den 0. ingang
P
g
Kiautsjeoe,
Sjantoeng;
Frederik zoon van Willem I; 50. die van
J
^;
^ in de Chin. prov.
P
van het D. pachtgebied
prinses Maria von Wied, eveneens dochter van zetel van denouvern.
P
g
- Kiauts'eoe 34 000 inw. ; sinds 1899 verdragsprins
Frederik;^ 60. M aria Adelheid, groother
p
g
van Luxemburg,
togin
n
b als hoofd der Walran?- haven; 7 Oct. 1914 door de Ja Panners veroverd.
sche linie van het Huis Nassau. -- Naprinses
Ts atalds'a hoofdst. van het T.-Thrac. moe-Juliana komt als troonopvolger dus in de eerste tessariflik T. (1900 K.M2. 60 000 inw. in
plaats in aanmerking
^roother Eur.-TurkiJ e. Daarnaar genoemd de, KonstantiP
^ Wi llem Ernst,T.-linie^ van de Zwarte Zee
Saksen-Weimar-Eisnach geb. in 1876 noPel verdedigende
tog
^
b van Saksen-Weimar-Eisnack
gehuwd met Carola van Saksen-Meinin9 en. Een 'naar de Zee van Marmora; waar in den Balkanin bloea.) de Turken de Bulgaren
regeerend
vorst van een ander land kan in ons oorlog(z.
g
g
g
g gevechten
te enhielden.
gevechten
land slechts opvolgen,na te voren
afstand g - die
g
e
daan te hebben van zijn
Ts) emoe)
p o , voorn. verdragshags
p a Chemul
^
J vorige
'g waardigheid..
hoofdst. van Oostenr. Silezië, dicht ven van Korea, aan de W.-kust, 29 000 belasTroppau,
pp
lichti
bi'J de 0. grens,
31 000 inw. ; hier werd 20 Oct. sti ^P
g e law. ; handel. Voor T. werd 9
g
Febr. 1904 een zeeslag
geleverd tusschen Russen
--20 Dec. 1820 het Vorstencongres
(Congres
^g
0
g
van T.) gehouden,
^ dat de doorvoering
^ van de en Japanners, waarin 2 Russ. kruisers tanken.
g
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Tsengtoe,
9 ^ hoofdst. der Z.-Chin. prov.
P
Sz'ts'wan
J
^ 400 000 inw. •^ zijdeweverij.
J
J
gouv. Kiew,,
in het Z.-Russ. gouv.
Tsjerkassy,
y,
aan den Dn JAS
e r 30 000 inw.
T8'erkessen Circassiërs, volksstam, die vroegroo
er de 0.-kust van de Zwarte Zee, een groot
Ig^
der hellingen van den Kaukasus, hei
Koeba eb. enz. bewoonde; van 1839-59 door
de Russen onderworpen,
Pe verhuisden ze in 1864
voor eenroot
deel naar Turkije,zoodat in
^
Russ. Kaukasië nog maar 217 000 T. wonen.
De T. zijn
zij Mohammedanen.
Tsj
9oW
^ g ouvern. in het Z.O. van Rusland aan den middenloop
JAS
P van den Dnjepr,
52 402 K.M2. 2 975 500 inw. — De hoofdst. T.,
ten N.O. van Kiew, 32 000 inw.
(Eng.
Tsjifoe
P handelsstad in
1
^ Chef oo Europ.
den ingang
de Chin.rov.
J
^^
^ g van
P Sjantoeng,
de Golf van Petsjili
J der Gele Zee; 54 OQO inw. •>
verdragshaven.
Kiangsoe,
Tsjinkiang,
9^ stad in de Chin. prov.
P
g
1
aan het Keizerskanaal en den Jan tsekian
•
^
g^
184 000 inw.; verdragshaven.
Ts' itta g
o n 9 (Eng.
g Chita9on9^ hoofdst. der
div. T. 31348 K.M 2 . 5 396 000 inw. van het
^luit.-gouvernementschap
luit.- ouvernementscha 0.-BenEng.
0.-Ind.
s
^ aan de Golf van Bengalen,
^
g alen en Assam,
22 000 inw.; haven.
Tsjoengking,
9 9^ handelsst. in de Chin. prov.
P
1
Sz'ts'wan
Sz'tsjwan, aan den Jan gtsekian^^598 000 inw.
Tsoeshima,^ Jap.
P eil. in de Straat van Korea,
690 K.M2. 39 000 inw. Hier werd 27-28 Mei
1905 een zeeslag
^ geleverd,
^ ^ waarin de Jap.
P vloot
onder Togo
g de Russ. onder Roshestwenskij^ • en
Nebog stow volkomen vernietigde.
^
Tubal-Kain. Zie op
A Lamech.
ten N.O. van
Tubber engem. in Overijsel,
Tubbergen,
J
Almelo aan het riviertje de Aa, 7133 inw.
T. Albergen,
omvat de dorpen T.,
g Geesteren,
> >
Langeveen, Reutum en Vasse.
Tuberculose. Zie Longtering.
Tubingen,
9 ^ stad in h t^Wurttemb. Schwarzwaldistrict aan de Neckar, 19 000 inw.; slot
Hohen-T .
hocgeschool (1477).
gem. in de Belg.
prov. Brabant, aan
Tubize,
^ g
gP
de spoorlijn
^ en aan de Senne;
P J Brussel—Bergen
4722 inw.; industrie.
in het N.W. van ArgenTucuman,
^ prov.
P
g en
tinië 23 124 K.M2. 303 000 inw.; vruchtbaar
^n rijk
rijk aan wouden en weidegronden.
— De
g
hoofdst. T. of San Miguel
q del T. heeft 66 000 inw.
(1485-1603). De
Tudor
: Eng.
^ koningshuis
g
stamvader een edelman uit Wales, Owen T.,
huwde in 1422 met Catharina van Frankrijk,
de weduwe van Hendrik V;
^ zijn
J zoon Edmund
T. graaf van Richmond, huwde met Margarete
Beaufort, de erfdochter van het Huis Lencaster; de zoon uit dit huwelijk, Hendrik T.,
besteeg,nadat Richard 111(uit het Huis York)
gesneuveld
was in den slag
^ bij
J Bosworth, 22
g
Aug. 1485 als Hendrik VII den Eng.
b troon
(zie Groot-Brittannië en Ierland, Geschiedenis).
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Met zijn
J kleindochter Elisabeth(z. a.) stierf
n 1603 het Huis T. uit en g ing de Eng.
g kroon
over op
P de Stuarts.
Tuilerieën,
^ voorm. kasteel te Parijs,
J^ in 1564
ePde plaats
van vroegere
tuiP
g tegelbakkerijen
g
J'
leries door Philibert Delorme(z. a.) gebouwd;
g
sinds Lodewijk X V 1 residentie der Fr. koningen
g
en keizers; bijJ den opstand
der Commune 24
P
Mei 1871 in brandestoken
og
^• er is alleen nog
maar een paviljoen van over.
Tulle,
^ hoofdst. van het dep.
P Corréze in het
Z. van Frankrijk(in de voorm. prov.
LimouP
sin
16 000 inw.; wapenfabriek.
P
gem. in Utrecht, aan de
Tull-en-'t Waal,
^ g
Lek tusschen Kuilenburg
k 519
g en VreeswiJ^
inw.

Tullus Hostilius, 3e koning van Rome 672—
640 v. Chr.),verwoestte Alba Lo a.
raafsch. Kent,
Tunbridge,
9 ^ stad in het Eng.
^ g
ten Z.W. van Londen 15 000 inw. — In de
nabijheid T.-Wells met 33 000 inw.
Tunis, Tunesië, Ar. I riki a sinds 1881 Fr.
protectoraat in N.-Afrika, aan de Middell.
Zee, 167 000 K.M 2. (47 Oio vruchtbaar land),
1,88 mill. inw.a 651 K.M. lange
g kust, in het
ijk
0 . vlak,
e N
rrijk
aan golven
^ in hetbergachtig,
g
en baaien; in het N. meest hoogvlakte met
uitloopers
van het Atlas
Atlasgeb
eb. (tot 1600 M.
PeM.),
het Z. steppe; geen bevaarbare
riv. • gunstigg
^g
klimaat, rijke
Spoorw.
1532 K.M.;
J plantengroei.
P ^
P^
tel r.-lijnen 4630 K.M. Be rootin g ong. 53
mill.ld.
g ; Bestuur: Bei >onder toezicht van
een Fr. min-resident. Vlag:
aa blauw-rood-groeng
rood-blauw. — De hoofdst. T. 45 K.M. van de
Golf van T.^ 200 000 inw. 69 000 Europeanen);
polytechn.
school, talrijke
talrijke
moskeeën • industrie;
>
^
nieuwe haven (T.-La Goulette, sinds 1893).
-- T. is het Tunes der Ouden • in de nabijheid
rumnen van het oude Carthago. — De oudste
van T. valt met die vano
Carthago
T.,
geschiedenis
b
samen. Van 429-533 n. Chr. heerschten er de
Vandalen, omstr. 670 werd het door de Arabieren, in 1575 door Turkije onderworpen,
P^ en
sinds door bei'sere
Door den ferman
g
g eerd.
van 25 Oct. 1871 werd het zelfbestuur van T.
en de erfelijkheid
der waardigheid
van bei
J
^
geregeld. Onder Mohammed es-Sadok 1859—
82 werd T. bijJ verdrag van 12 Mei 1881
volgd
onder Fr.rotectoraat
gesteld. Toch volgde
gesteld.
P
in 1882 een hevige
^ opstand; sinds 1897 is
heteheel
in de macht der Franschen. Tegen^
g
woor ' e bei : Sidi Mohammed En-Nasr.
ne vicomte
Turenne,
^ Henri de Latour d'Auver9,
geb. 11 Set.
de, Fr. veldheer
,^
P 1611 te Sedan

2e zoon van hertog
a Henri de Bouillon; in 1644
en 1672 oPP
erbevelh. der Fr. troepen
in
P
Duitschland • sneuvelde 27 Juli 1675 bijJ Sasbach
(nabij
g
J Offenburg).
Tur9ot
, Anne Rob. Jaq ues baron de d'Aulne,
10 Mei 1727 te Parijs,
Fr. staatsman, geb.
e
van 1774-76 min. van financiën, trachtte
Frankrijks
J economische toestand te verbeteren;
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gest. 20 Mrt. 7181 te Paris;
g
J^ T. was een
ijveraar
ijveraar voor het hY
P siocratische stelsel.
Turijn
1 (It. Torina hoofdst. der Boven-It.
000 inw.> ; in
pprov. T.(10 236 K.M2. 1
Piëmont tot 1860 residentie van het koninkr.
Sardinië tot 1865 van het koninkrijk
koninkrij Italië,
de uitmonding
in
g van de Dora Riparia
P
de Po; 427 000 inw.; hoogeschool; tal van
beroemde kerken, paleizen
en musea ; belangP
r ijke industrie.
rijk
de zeer verbreide W. tak van de
Tataarsche volken
^ roe
P ^• bakermat het N. en
W. van China, tegenw.
woonplaats
het gebied
g
g
P
van 0.-Siberië tot het Balkanschiereil. Inz.
worden de Osmanen (z. a. en Turicsche Rijk)
als T. aangeduid.
uit de inboorlingen
Turko's,
^
g
g gerecruteerde
infanterie der Franschen in Algiers, die in
de Fr.-D. oorlog
g van 1870-71 streden.
Turksche rijk(Turkije of Osmaansche rijk,
.Memalik i Osmanije),
9a g root-sultanaat keizerrik
J?omvat een deel van Balkan-schiereil.
(z. a.),Kl.-Azië
a^gedeelten van Armenië en
Koerdistan, Mesopotamië,
Syrië en de W.-kustPo
strook van Arabië in heteheel
on
ongg . 1 786 800
g
met ong.
^ 19 mill. inw. — Europ.
P
Turkije beslaat na den Balkan-oorlogg slechts
Turkije
. 11/2
19 000 K.M 2 meer met o^
2mill. inw.
vóór 1913: 169 300 K.M 2. met 6 131 000 inw.).
ge bePawillekeurige
De landbouw lijdtonder de willekeuri
eigendom (de eigenl.
eigenl
li'b
en betreffende den eigendom
van denrond
is de sultan, de e eg
naars zijn
zij slechts vruchtgebruikers),verder
de misbruiken bij de belastingheffing,
g}
^
belanr ijke graan-,
belangrijke
g
groenten-,ooftenz.;
a oo
^
en vijgen)en wijnbouw;
zeer belang(olijven
g
.l
rijke
tabakscultuur, rozen- en zijderupsenteelt,
P
J
J
sponsen arelvisscheri'.
P
J Industrie : zijdespinJ P
P
nerfJ en tapijtweverij,
PJ
P beJ te Konstantinopel
langrijke
kunstnijverheid.
kunstnijverheid
binnenslands
Handel
J
door Grieken en Armeniërs, naar het
buitenland door buitenl. kooplieden
en LevanP
tiJ nen gedreven.
Spoorwegen in 1911 6660
g
K.M. waarvan in Europa
P 1994, in Kl.-Azië
2372 en in Syrië 2094 K.M. Tele9raaflijnen
1
(in 1910) 45 466 K.M. Bevolkin
9 : overheerschende stam de Osmanen (Osmanli of Turken
Grieken,> Albaneein en ageren zin),>
zen Nalachen Serviërs, Bulgaren, Armeniërs,
Joden, enz. Het T. R; is vol gens de g rondwet
van 23 Dec. 1876, in 1877 ingetrokken, maar
24 Juli 1908 hernieuwd, een constitut. monarchic. De Sultan Padis ^`ah b ezit de hoogste
g
macht zoowel wereldlijk
als ggeestelijk
(het
J
J
Kalifaat); de oudsterins
uit het Huis Osman
P
(tegenw.
te enw.prins
rins Wahidedis steeds opvolger
P
de Islam. Naast den
Dijn). Staatsgodsdienst
g
Sultan een ministerraad(divan) met eenrootg
gelijken rang
vizier aan het hoofd; van gelijken
g het
hoofd dereesteli'kheid
^ de s'eic/z-oel-Islam.
^
J
g
{
Hetarlement,
bestaande uit een Senaat(leden
P
door den Sultan voor het leven benoemd) en

een Kamer van Afgevaardigden 280 leden ^
; oop
elke 50 000 Osmanen één lid, dooreheime
g
stemming voor 4 jaren gekozen), werd na 2
zittingen (in 1877) ontbonden en eerst in 1908
weder bijeengeroepen. Hoofdst. Konstantinopel.
Pe
Staatsschuld(in 1912)
FFinanciën.
ii nanc
} 118.7 mill.
T.onden
1912-13 : 30,5 mi ll.
^
P
n;• o tvangsten
(1 T.P
pond.
pond —
Po
P ond uitgaven 34
> 6 mill.
Algem. dienstplicht
met
o ^ fl. 11 . Leger.
9
P
3-'ar' en dienst, bij de cavallerie en de artillerie 4-jarige,echter kan elke soldaat na 3
maanden dienst bij
nisanl )
J het staande leger
g
zich voor 50 T.nden
van den verderen actiepo
ven dienst vrijkoopen.
Oorlogssterkte
tesamen
g
J P
14 mill. man. De vloot telt 38 verouderde en
Zie fig.
42 nieuwe re schepen.
Wapen.
Pe
^ 1250
I'
dvla9 : witte maansikkel opP een roodveld,aar
Jupiter.
vóór delaneet
Ridderorden. Zie oop
P
P
dat art. Geschiedenis. De Osmanen zijn
J een
Oghoesisch-T. stam, welke in
1224 voor de Mong olen uit
het Perz. landschapP Chorassan
naar Kl.-Azië vluchtte en onder Osman(1288-1326) in
1299 het T. R. tusschen Ang ora en Broessa stichtte. Zijn
zoon Orchan(1326-59) veroverde Broessa, dat hij
zij
J tot zijn
verhief en kreeg
a in
1356 door de verovering
na van
1250. Wapen
F
Galli li vasten voet in Eurovan Turkije.
J
pa.
a. Diens zoon Moerad I
(1359-89) verlegde
zijn
g
Jj residentie in 1362 naar Adrianopel, onderwierp
P
Thracië en sneuvelde in 1389 bij)' een over de Serviërs op
het Lijsterveld.
winning
P Lijsterveld.
^ op
Bajazet I(1389-1403) overwon de Christenen
onder Sigismund
Si g ismund van Hongarije
g J in 1396 bi'J
golen onder
Nikopolis
en werd door de Mon
Mongole
P
in 1402 verslagen
bij
en g e ^^
J Angora
^
langdurig
gdurige twisten tusschen
vangen
genomen. Na lan
a ^
med I(1413-21)
zijn
g Mohammed
J zonen verkreeg
de alleenheerschappij
PPJ. ; diens zoon JIoerad II
(1421-51) versloeg de Hongaren 16 Nov. 1444
bij
J Varna en 17-20 Oct. 1448 bij JKossowa.
Mohammed II(1451-81) veroverde 29 Mei
1453 Konstantino
P el (sindsdien residentie),in
1461 Trebizonile in 1463 Bosnië en onderwierp
'n 1475 den khan der Tataren in de Krim. De
regeering van zijn zoon Bajazet II 1481—
vermeldenswaardigge daden.
1512 verliepP zonder vermeldenswaardi
1 (1512-20) veroverde S yrië en Egypte;
gYP
Soliman II, de machtigste
T. sultan 1520-66 .,
g
veroverde in 1521 Belgrado, in 1522 Rhodus,
in 1526, na de overwinning bij Mohács (29 Aug.),
^,
Hongarije, drong
drong in 1529 tot Weenen
half Hongarije
de
Perzen
het
land
door, veroverde in 1534 op
P
om het Wanmeer, Tebris en Bagdad.
Onder
g
,S'elinn II(1566-74) verloren de Turken den
Le auto (7 Oct. 1571); sindsdien
zeeslag
^ bij
J Lepant
het verval van het T.R. Onder Moeral Ill
(1574 - 95), Mohammed III (tot 1603), Acinned I

J
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(tot 1617), 131oestapi4 1 (tot 1618), Osman 71 Vrede van Koetahia (4 Mei 1833). Syrië echter
(tot 1622), Moerad IV (tot 1640) en Ibralaiiir I kreeg Abd oe?-Medsjirl (1833-61) door bemid(tot 1648) werd de verweekeliJ kin^1. de invloed deling der Gr. Mogendheden in 1840 terug;

van gunstelingen en van den harem steeds onder hem begonnen
de hervormingen
in het
^
g
rijk met de afkondiging der Hatt-i-s'eri.f
i' aan zich. Onder Mohammed I V(1648 van Gulhaneh" (3 Nov. 1837),welke aan alle
PPJ
gezindheden gelijke
i ke
odsdiensti
—87) herstelde Mehemed Ii ' pril i met bloe- naties en
g e gezindheden
gJ
de orde in het rijk;
dige
g (z. a.) verJ 1 diens rechten beloofde. De Krimoorlog
g
^ ^gestrengheid
Parij (30 Mrt.
zoon Achmed, die in 1661 bgrootvizier werd, schafte bij
J den Vrede van Parijs
aan T. eenige
bi' St.-Gotthard
verloor weliswaar den slag
^ vergrooting
^
g vangebied
g
^bij
(aan de Raab 1doch veroverde in 1669 Kreta aan de Proeth. Met moeite werd onder
op
(e n in 1676 Podolië en een deel der Oekraine; Abd oel-Asis(1861-76) een opstand
P
P Kreta
op
in 1681 moesten de Turken hetebied
P den (1866-67) onderdrukt; in 1875 brak in de
g
en in 1876 in Bulgarije
1.-oever van den Dnjestr
afstaan aan de Russen; Herzegowina
g
a Jje een o P J
in 1683 werden zij
1 MoeradV.V die 29 Mei 1876 den
J onder Kara Moestap ha voor stand uit
Weenen verslagen
en door de overwinning
^ 1 werd
g van onttroonden Abd oel-Asis was oPogevolgd
^
krankzinnig
ig verklaard en door Abd eelA l; krankzinn
den hertog
^ van .Lotharin9 en bij
J Mohács (12 31 Aug.
Intusschen hadden Montezij Hongarije. Noch Sol i- Namid II vervangen.
Aug.
b
^ 1687) verloren zij
man III (1687-91),noch Achmed II (1691 negro en Servië aan de Porte den oorlog
g ver--95 1konden het verlorene herwinnen; na klaard1 wat aanleiding
ag gaf tot een conferentie
1 welke
de nederlagen bij
^ 1691) der Gr. Mogendheden te KonstantinoPel
J Slankamen (19 Aug.
20 Jan. 1877 zonder eenig resultaat uiteenging,
en bij Zenta (11 Sept.
b1
P 1697^ moest Moestapha
^
Midhat-Pas? 'a 23 Dec. 1876
II (1695-1703) bij
g
J den Vrede van Karlowitz daar derootvizier
uitvaardigde.
Toen deze
(26 Jan. 1699) Zevenburgen
en Hongarije
g
g
g J aan een liberalerondwet
g
en 13 Apr.
Oostenrijk
g
P
J 1 Azow aan Rusland, Morea en Dal- 5 Febr. 1877 ten val werdebracht
Montenegro opnieuw
uitbrak,1
matië aan Venetië en de Oekraine en Podolië de oorlog tegeng
P
Turkij
aan Polen afstaan. Achmed III (1703-30) verklaarde Rusland 24 Apr.
P 1877 aan Turkije
moest bi'
bij den Vrede
oorlog
heroverde maar
Morea,
^ (zie Russ.-T. oorlog
9 van 1877-met den Vrede van San
van Passarowitz (21 Juli 1718) het Banaat, 78 fwelke eindigde
b
Conen Kl.-Walachije
aan Oostenrijk af - Stefan (3 Mrt. 1878). BijJhet Berli nsch
Belgrado
J
J
g
onafhankelijkheid van R(z. a.) werd de onafhankelijkheid
staan. Mahmoed I(1730-54) kreeg
g bij
J den gres
g
Vrede van Belgrado (1 Set.
P 1739) Belgrado menië Servië en Montenegro erkend, Engeland
om C rus Oostenrijk
Oostenrij om Bosnië
terug.
en Kl .-Walachi'e
^ Osmar III 1754— gemachtigdCyprus,
)
III (1756
de Herzegowina 1
te bezetten, Kars,7 Ardahan,7
56 werd opgevolgd
door Moestapha
p
Pg
74 1 die na 1769 zoo ongelukkig
1 Bulgarije
g
g streed tegen en Batoem aan Rusland afgestaan,
i7
oemen
zijn opvolger Abd oel-Namid I als schatplichtig
Rusland
1 dat zijn
P ^ vorstendom en 9.-Roemenië
,^
georganiseerd.
De defini(1774-89) in 1774 den nadeeligen Vrede van als autonomerov.
g g
P
Kainardza moest sluiten, waarbij
J Rusland het tieve vrede met Rusland werd 8 Febr. 1879
volgd
geteekend. In 1881 volgde
protectoraat over Moldavië en Walachije
P g
J en te Konstantinopel
P
afstand van Z.-Thessalië aan Griekenland.
plaatsen om de Zwarte Zee verrijke
belg^J
P
tege
der Bulgaren
in 0.-Roemenië (18
oorlog
te
gen Rusland en De opstana
kree
v^g . Een nieuwe oorlog
P
g
Set. 1885) leidde tot de vereen'
vereeniging
in dezer prov.
Oostenrijk in 1787 werd door Selim III(1789 Sept.
P
met Bulgarije.
—1807) met den Vrede van Sistowa (4 Apr.
P
J In 1897 ontstond een nieuwe oP1791) met Oostenrijk
^ met
J1 en van Jassy
Y (9 Jan. stand op
P Kreta1 welke tot een oorlog
g gb 1waarin dit land
aanleidinaf
1792) met Rusland beëindi g
b 1 waardoor alleen Griekenland aanleiding
leed. Aan Kreta werd zelfbestuur
Otsjakow aan de Russen verloren gin g. Een de nederlaag
uitgebroken oorlog
uitgebroken
in 1806 opnieuw
9 e van Grieken^ onder Pprins George
g
g met Rus- toegestaan,
P
hooe
g commissaris
land werd na de afzetting van Moesta ha I P landt(in 1906 Zaimis) als hoog
T. aangewezen). Herhaalde opstanden
(1807-08) onder Mahmoed II (1808-39) door
P
de Gr.
den Vrede van Boekarest (28 Mei 1812) be- in Macedonië (in 1902 en 1903) gaven
g
g
M^
ogendheden aanleiding
met M
eindigd
b
g bestuurshervormingen
1 waardoor de Proeth degrens
oPstan- en in Dec. 1905 de instellingg eener intern.
Rusland werd. Intusschen bedreigden
g
den in Egypte
1 Servië en financiëele commissie voor Macedonië af te
gYP 1 Syrië,
Y 1 Kl.-Azië,
Griekenland het bestaan van het T. R. Wel dwingen. De ontevredenheid over het willebestuur
en de^
unstelin
n-re eerin
gelukte het Mahmoed II de Janitsaren uit te keur'
^
g
g
g
roeien(in 1826),
f maar na een nieuwen oorlog van den sultan veroorzaakte 24 Juli 1908 een
der Jong-T.
partij,
met Rusland (1628-29) moest hij
^
P
P J1 waarna
J bijJ den militairen opstand
grondwet
Vrede van Adrian
1 (14 Sept. 1829) de de sultan de sedert 1877eschorste
g
g
PeP
volkomen onafhankelijkhei
onafhankelijkheid van Griekenland en veer instelde. Op
l^ 5 Oct. 1908 verklaarde Bulen drie dagen later
bijna
J zich onafhankelijk
J
J volkomene der Donauvorstendommon garre
Oostenr.-Hongarije
Mehemed Ali lijfde
erkennen,
^ J Bosnië en de Herze^ tegen
g
^ en na een oorlog
rijk in. Tegen
Syrië aan dezen afstaan bij
van Egypte,
P
^ een afkoopsom
J het rijk
J den g owina bij
g3P 1 Y

en trokken de Janitsaren
Janitsjare
de heererger
g
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berustte Turkije
van een aartsbisschop,P^54 000
Turkije hierin; ^ daarentegen
g verzette de Wolga, zetel
^
van Kreta inw. a• belangrijkehandel.
het zich krachtig
g tegen
tegen de inlijving
Jjvi
stad in het Eng.ggraafsch.
bij
Twickenham
^
g
J Griekenland. Een militaire opstand, die
afschaffing
g der Middlesex aan de Theems, boven Londen,
13 Apr.
P 1909 uitbrak en de afschaffin
P
g ^ ggaf den stoot tot den val 30 000 inw.1 zetel van een aartsbisschop.
g rondwet beoogde
Twisk,gem. in N.-Holland, ten Z.W. v. Mevan Abd oel-Hamill wien men de schuld van
gadering sprak
277 demblik aan de lijnJ Medemblik—Hoorn • 804 inw.
Vergadering
P
alles gaf.
gaf. De Nation. Ver
Mr. Meinard, Ned. staatsman,
Apr.
P zijn
zijn afzetting
Tydeman, J r.a
J broeder
^ uit en wees zijn
promov. in 1880 te
aan, die als geb. 6 Mrt. 1854 te Tiel ,P
zijnopvolger
P
es^ 'ad Effendi tot zijn
Mohammed V den troon besteeg.
g Nu volgden Utrecht in de rechten, vesti gde zich als advoonophoudelijke
binnenl. partij-strijd,
P
J
J^ kabinets- caat te Breda, werd in 1883 schooloP z. in het
P
J
wisselingen
en volksvertegen- distr. Zevenber gen (tot 1894),in 1891 tot aan
gder
^ en ontbindingen
woord'
J dood Kamerlid voor Tiel • T. was voorz. van
^ing . Hiervan maakte Italië bgebruik om zijn
je Liberalen
en van de vrij-TriPolis te veroveren. (Zie I t.-T urksche oór- den Bond van Vrije
J
l0q 1911-12 . Nog
g niet be- lib. kamerclub, voorz. der Ned. Heide-maatschi'.
J
^ was deze oorlog
eind' d of T. werd in een nieuwen oorlog en voorz. en lid van tal van andere college's;
g
gewikkeld (Zie Balkan-oorla
^ en Macedonische gest. 4 Nov. 1916 te Hilvarenbeek.
g
Tyler,
Tijdens de vredesonderhandelin ^gen te
Oorlog). Tijdens
^ 10e Ppres. der Ver. St. van
Y , John
Londen werd het kabinet-Kiamil-Pasja 23 Jan. Amerika, geb. 29 Mrt. 1790 in Virginië werd
1913 door een mil. staatsgreep
^ P van Enver-bei 'in 1841 eerst vice-pres.; kort daarna door den
• est.
omvergeworpen en vervan gen door een Jong-T. lood van Harrison tot 4 Mrt. 1845res.
P
1g
onder S 'ewket-Pas 'a. Met Griekenland sloot T. 18 Jan. 1862 te Richmond.
. graafsch.
raa
stad in het Eng.
Nor13 Nov. 1913 vrede. In het art. Macedonische
Tynemouth,
^
gg
Y
der Tyne
in
Oorlog is verzuimd dit te vermelden). Zie thumberland aan de uitmonding
g
Y
de Noordzee, 59 000 inw. ; haven van Newg (Groote).
verder op
G
P Oorlog
1.
zeebadpl
eenroe der Bahama-eis. met castle-upon-Tyne; kolenuitvoer; zeebad
Turks-eis.. eengroep
(Taifoen), w ervelstorm^ ' welke g e de Caïcos-eil. 400 K.M2., 5600 inw. ; behooren
durende de maanden Juli-Nov. in den Ind.
tot Jamaica.
Oceaan en inz. in de Chin. wateren oPtreedt.
23 Apr.
Turner, William, Eng.
g
P
g schilder,1 geb.
Gr. naam van den Egypt.
Seth
Typhon,
1775 te Londen, hoogs.
GYP god
g
Yp ^
b aan de Academie ald. ;
van den Zonnegod, het
g
PP met of Set, den tegenstander
g sst. 19 Dec. 1851 te Chelsa;^ landschappen
booze en de duisternis belichamend; in de Gr.
hist. of myth.
^ en zeestukken.
Y stoffeering
prov. Antwerpen,
Turnhout,
: stad in de Belg.
gP
P, myth. een monster, dat men zich als een stormin de Cam ins
1 920 inw. ;1 hier overwon wind of als een vulkanische heete wind dacht.
P 23
bi'
bij de oude Grieken een alleenheerTyran,
Maurits in 1579 de Spanjaarden.
Y
PJ
ing der staatsschee die zich door omverwerPb
Tussen en Tuscia. Zie Etrurië.
orde van de heerschappij
meester
Twaalf Tafelen, Wet der, Zie Rom. Recht.
y
PPJ (tyrannis)
maakte. De z.g. Dertig
T. werden na den
Twain, Mark. Zie Clemens.
9
PesoP onnes.-oorl
Tweede Kamer. Zie op
^ in 404 v. Chr. door de SparPar
P Staten-Generaal.
Tweelingen, derde teeleen van den Dieren- tanen aan het hoofd van den Ath. staat gesteld,
riem (z. a.); sterrenbeeld(Gemini) aan den maar in 403 door T hrasyb inns ten val gebracht.
^
graafsch. der Iersche prov.
Ulster,
N. hemel, met de sterren Castor(van de tweede
Tyrone,
^
g
Y
P
grootte) en Pollux(van de eerste grootte.)
g
^ (ten
g
. 3264 K.M 2.> 142 000 inw. • hoof dP1. Omagh
Tweezaadlobbi
^ leeën, klasse W. van Belfast).
9 epplanten Dicotg
of Tyrrseners,
groep
van hetlantenriJ^^
k groots g
Gr. naam der
Tyrrheners
P der An 9 iosY
Y
permen, wier kiem in den re gel 2 of meer Etruriërs. TY rrheensche Zee(Tuscische, Toscotyleilonen of zaadlobben heeft; van de een- caansche Zee), deel der Middell. Zee tusschen
Italië Sicilië, Sardinië en Corsica; ten N.
zaadlobbigelanten
(z.a.) of monocotyledonen
y
P
inz. onderscheiden door deeveerde
bladeren, van Elba Li9'urische Zeegeheeten.
g
g
de 4- of 5-tallige
TYr u s oude Phoenicische stad, op
g bloemdeelen en de anatomische
P een rots
bouw van den stengel
g of stam. Afdeelin gen in de Middelt Zee voor de Syr.
Y kust; reeds in
kroonmet vrije
k- de 10e eeuw v. Chr. bloeiend in handel en induChoripetalen
(d.z.planten
p
P
J
m etalen (d.z.P
planten met strie, wetenschap
blaadjes
en SJ^
J
P en kunst ; haar kolonies waren
lover de kusten en eil. der Middell. Zee en tot
vergroeide
kroonblaadjes).
J
g
prov.
rov Over- het W. van Spanje
Twente,
9 o was
^ landsch. in het 0. d er P
P J verspreid; Cartha
ï sel omvat de steden Almelo, Ootmarsum, de voornaamste ervan. Haar hoogsten bloei beOldenzaal, Enschede Delden en Hengelo; mid- reikte T. onder Hiram' I(696-936); in 575
werd het, na een 15-'ari
15-jarig beleg,
delPpunt der Ned. textiel-industrie; katoenspinb door NebuP
cadnezar, in 532 door Alexander den Groote
nerf'J en -weverij,J7 enz. ;1 bloeiende handel.
Twee gouvern. in Midd.-Rusland, 65 331 veroverd. Tegenw. het onbeduidende vlek Sur,
K.M2. 2 177 000 inw. — De hoofdst. T. aan 6000 inw.

Utrecht.
U, de 21e letter en de 5e klinker van ons
alphabet;
in het D. en het It. waarschijnlijk
P
ook in het Lat. uit g
es Proken als oe; in het
Ned. in verbinding met q en Iv; als scheikundig teeken aanduiding voor
Ubach over Worms,gem. in Limburg,ten
N.O. van Heerlen, bij
de D.grens, 2620
J
inw.
Ubbergen,
9 ^ ^ em. in Gelderland, ten Z.O. van
Nijmegen
g aan de electr. tram
J a > 4896 inw.> • T. lit
Nijmegen—Beek.
J ^
. prov. Jaén (Andalusië),
Ubeda,: stad in de S PP
tusschen de Guadalquivir en de
Guadalimar,
s
ten Z.O. van Linares; 20 000 inw.
gem. in de Belg.
Brabant, Z.
Uccle
^ prov.
P
^ g
voorstad van Brussel, 28 127 inw.
in de gem.
Apeldoorn,
Uddelermeer, waterplas
P
g
dorp
ten N.W. van de stad Apeldoorn,
P
^bij
J het dor
waarvan de Hiei'densche
Uddel, in de nabijheid
beek ontspringt. Aan het N. sluit zich een
14 M. hooge aarden wal aan,^
de Hunenschans,
t
die een ruimte van 100 M. in doorsnede insluit.
ra
Volgens
P^gg
^ die er vele o
Pprof. Holwerda
vingen
deed,
^
^ hebben oudt. op
J
P den wal 2 rijen
P aissaden ^gestaan en la g er een 7 M. breede
werd door water uit
g
g yacht voor^ die gevoed
het U. Het was in de 8e eeuw een Saks.
nederzette ^^ die in de 10e eeuw noggbewoond
werd. Op
hebben oak in vóórP
P dezelfde plek
•

uranium.

historische tijJ den reeds menschen gewoond.
d
g
Uddevalla,a stad in het Ian Gc eborgen Bohus
het Z.W. van Zweden, W. van de Z.-punt
van het Wenermeer, aan een fjord
van het
J
Katteg^
at 13 000 inw.
Uden,gem. in N.-Brabant, aan de lijn BoxtelGoch, ten N.W. van Veghel
en met die P1.
g
en met Osch door een stoomtram verbonden,
6452 inw.
Udenhouf
,g'em. in Brabant ten N.W. van
Tilburg,
aan de lijnTilburg—'s Bosch, 3179
^^g
inw.
Udine,
, hoofdst. van de Boven-It.pprov. T.
6582 K.M 2. 628 000 inw. en van het voorm.
Venet. gebied Friaul, ten N.O. van Venetië,
48 000 inw.; Rom. dom; aartsbissch. paleis;
zijde-industrie.
J
Zie Auds'ila.
Udsjila.
1
^
Udvarhel Hong. comitaat in Zevenbergen,
2937 K.Mr.> 122 000 inw.; hoofdsi. Székel y udvarhel
Y (ten N. van Kronstadt).
ontwikkelingstrap
Uebermensch,
^
g P van
^ hoogere
den mensch; de uitdrukking komt reeds in de
16e eeuw voor (in Goethe's Faust),doch is
inz. bekend geworden doordat Nietzsche (z.a.)
sbegeerbe invoerde.
ze in dewiJ
Uffizi
paleis
te
Uffiziën(Palazzo deli
9
P
Florence, van 1560-74 door V asare g ebouwd
bevat een der bevoorroothertog
^
g
Cosimo 1,
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roemdste schilderijenverz.
der wereld Galleria
J
de9 li U
ffizi
, de nat. bibliotheek en het Centr.
archief van Toskane.
Ugocza, comitaat in het N.O. van Hongarije,
aan de Theiss, 1208 K.M 2. 92 000 inw.; hoofdst.
Na^Y
szóllós.
D. dichter en geleerde,^geb.
Uhland
g
9^g
, Ludwig,
26 Apr. 1787 te
Tilbi n aanv. advocaat,
>
1829-33 hoo 1. in de D. taal ald. • gest. 13 Nov.
1862 te Tubi^en^• muntte uit als lyrisch
en
Y
balladendichter en als litteratuurkenner.
Het
Uilen Stri q idae , fam. der Roofvogels.
^
t e ervan is de Kerk-U. Stri f larnmea die
typ
uitsluiten van
nachts op
P roof uitgaat en bijna
Jjna uitsluitend
muizen leeft. Overdag zit
hij
Pe in een of anJ te slapen
hoekj of
der verborgen
hoekje
g
Peen dak. De Kerk-U.
is dofevederd
van boven
g
onderen
grijsachtig,
dJ
g^
meer roodachtig en bezaaid
met witte en bruine vlekis uiterst
Jjes. Het gehoor
g
fijnen daar de U. uiterst
licht en geruischloos vliegen, ontgaat
hun geen
gee
g
De gro
grootste
otst
g
is de Oehoe (Bubo maximus), die in ons land niet
voorkomt; de Steen-U. Carine noctua , de U. van 1251. Kerkuil.
Athene, leeft ook wel in
boomgaarden.
gbreng
Het volksbijgeloof bren t de U.
verband met allerlei booze voorteekens, voor(al den Steen-U. die met zijn
J fluitend ,kom
mee" de zieken hun dood heet aan te kondigen.
Uilenspiegel. Zie TV
^ Uilenspiegel.
Uitenha
9,e distr. in het Z.O. van de Z.-Afr.
K.M2.,
K.M2.
prov. Kaap
P de Goede Hoop,
P>
P
32 000 inw.; de hoofdst. U. bij de Algoabaai •
door eens Prw. verbonden met Port Elizabeth,
12 000 inw.
Uitgeest, gem. in N.-Holland, ten N. van
Beverwijk,
Pe U. en
J^ 8082 inw.
^ omvat de dorpen
Marken-Binnen en eenige
gehuchten; U. is een
^ g
aanzienlijke
U.—AmsterPplaats aan de lijnen
J
dam en U.—Haarlem.
Uithoorn,ggem. in N.-Holland ten Z.O. van
den Haarl.-meerpolder,
2940 inw.
> omvat de
P
dorpen
U. (door buurtspoorw.
verbonden met
P
P
Amsterdam en Haarlem) en Kwakel.
Uithuizen,gem. in Groningen, ten N. van
de stad Groningen,
P U. is
^ > 2940 inw. • het dorp
een station aan de lijn
J Gronin gen— Roodeschool.
Uithuizermeedengem. in Groningen, ten 0.
van Uithuizen,
, 4396 inw.^ omvat de dorpen
Pe U.Binnendijks,
U.-Buitendijks
J^Oldenzi Jl en OosterJ
nieland benevens eenige
^ buurten en gehuchten.
g
ng—
U. is een station van de lijn Groningen—
en
Roodeschool.
Uitlanders heetten in de voorm. Z.-Afr. Re u-

bliek z.a. geëmigreerde
blanken,^ die no
nogg niet
g
^
het volledige
hadden verworven.
^ burgerrecht
g
beg
Uitvaart
In de R.-Kath.
, eigenl.
^
g
gewoonlijk gebruikt voor de Requiem-mis,
welke bijJ
gelegenheid
(of kort daarna)
g
^
plaats heeft.
Uleabor
9, In in het N. van Finland ten
N.O. van de Botnische Golf, 165 641 K.M2.,
328 000 inw. w.o. 1000 Lappen.
PPe — De hoofdst.
U. aan de uitmonding der Ulea-elf(104 K.M.
lang), 16 000 inw. • zeehaven.
geb. in 311,^apostel
Ulfilas(Goth. iV ful ila
^g
P
en na 341 bisschop der Ariaansche
W.-Gothen,
r
in Moesië,
^ bgest. in 383 te Konstantinopel,
Pe J bewerker der Goth. Bijbelvertaling,
a, het voorn.
J
monument der Goth. taal, waarvoor hijJ
het Gr.
en runenalphabet
een eigen
P
g schrift schiep.
P Zie
ook op
.
J
P Codex ar enteus
Ulm, hoofdst. van het Wiirttemb. Donaug
distr.
rijksvestin
oPden 1. Donau-oever
J
o,
tegenover de uitmonding van de Iller in den
Donau, 56 000 inw. • industrie.
prov.
van Ierland, 22 189
Ulster,rov.
K.M2. 141 000 inw. • hoofdst. Belfast. U. heeft
in de recente geschiedenis van Engeland een
groote rol gespeeld.
Zie op
g P^
g
P Groot-Brittanniii
en 1 erland, Geschiedenis.
Zie Odysseus.
Ulysses.
^
Y
Umballa. Zie Amballa.
Umberto. Zie Humbert.
Umbriërs Umbri oud-Ital. aan de Sammieten naverwant volk, de oudste nederzetting
in het N. van Midd.-Italië omstr. 400 door
de Galliërs van de kust verdron
g en, in 295
v. Chr. door Rome onderworpen.
— Umbria
Pe
omvatte sindsdien slechts den kam en de 0.hellinger
Apennijnen
tusschen den Rubico
^
Pe J
Umbrië omvat de
en de Ansis • het tegenw.
g
Ital.rov. Perugia
a.
^ (z. a.).

Umderman. Zie Omdoerman.
der N. ger
Uncle Sam,
, schertsende benaming

Amerikanen ontstaan uit de
afkorting S. Am. = United
States of America (Ver. Staten van Amerika).
U 9,
n c omitaat in Hongarije,
tusschen de Theiss en de KarK.M2.,
2. 162 000
P aten 3229 K.M
inw.; hoofdst. Un9 vár
, aan de
U 9,n 16 000 inw.
Uniep arlement of Erfurter
parlement.Zie Erfurt.
Unie van Atrecht, in Jan.
1579 gesloten verdrabg tusschen
Benige Z.-Ned.-gewesten en ste1252.
den (Henegouwen, Artois, RijsUncle-Sam.
sel, Doay
Y en Orehies waarbij
^ dat zij,
J d eze verklaarden,
ter handhaving
g der Pacificatie van Gent, ter
der toenemende
verwarring,
bestrijding
g,
handhaving
en van de
g
na van het Kath. geloof
zich weer met den koning wilden
privilegiëng

UNIE VAN UTRECHT—URGA.
verzoenen, wanneer de Staten-Generaal niet
binnen een maand met hen wilden medewerken
tot behoud der Pacificatie en tot den vrede met
den landsheer. In Meiin
g zij Jeen definitieve
^ en
reconciliatie" met Phili p s II aan. In den
nog
J de bovenloop
sloten zich no
g bij
1
P van het jaar
en steden aan : Mechelen
^ noemde gewesten
g
en Nivelles in Brabant, Aalst,
)Geeraertsbergen,
a )
enz.
Unie van Utrecht, overeenkomst tusschen de
7 N.-Ned.rov.: Holland,
1 Zeeland,
) Utrecht,
)
Groningen, Gelderland, Friesland en OveriJsel
ge algemee
re elen ^werden
) waarin Beni bne
gelebg d voor het voeren van den oorlo
vastD^
oorlogg en
de verdediging
lands, het opbrengen der
g g des lande
bondgenootoorlogslasten den godsdienst,
oorlogslasten
^ dsdienst ) het ond
a enoot
schappelijk overl^g en de vereffening
g der ^e 23 Jan. 1579 te Utrecht
schillen. ZijJ
gesloten (29P
Jan. van het stadhuis ald. plechtigg
afgekondigd),o
op aanstichtin
aanstichting van Jan den
Oude van Nassau stadhouder van Gelderland
en broeder van denrins
van Oran^ 'e. ZijJ
P
beoogde
geen verbreking
^ ^
g van de Pacificatie
z. a.) van Gent) maar trok na de Unie van
Atrecht (z. a.) toch voorgoed een
scheiding
g
tusschen de N. en de Z.ewesten.
In de
g
later zoo machtige
der Zeven Ver^ Republiek
P
cenigde Nederlanden werd de U. als hoeksteen
enrondwet
beschouwd,) al was zij
zij oorspr.
g
P niet
als zoodanig
^ bedoeld. Art. 1 luidde : Degewesten verbinden zich, ten eeuwigen
dage
dage zóó
b
vereenigd
te blijven
blijven alsof zij
^
J maar één landschaP waren,J evenwel in dier voege,
g) dat elk
privilegiën
gewest
en iedere stad de bijzondere
g
^P
zal behouden. -- ZijJ zouden elkander bijstaan
J
t^
en alle geweld,
) mits men eenparig
P ^ daartoe
g
besloot (art. 2 en 3) en geen bestand of vrede
sluiten, geen oorlog aanvangen en geen belasti en ) de Generaliteit betreffende, instelten dan met eenstemmi ge bewilliging (art. 9).
Unigenitus
Dei filius(Lat. de
b
g
)^ eenigeboren
Clemens XI in
Zoon Gods"
1 de door paus
P
Set.
1713 tegen de Jansenisten (zie Jansen
P)
aanvangswoorden
uitgevaard' en bul, naar
de aanvangswoorden
)
g
Murcia,) bijJ
Union,
a La, stad in S .Pprov.
P
Cartageng) 30 000 inw.
Uniondale,
P
^ P1. in het Z. van de Z.-Afr. prov.
N. van de PlettenKaa
Kaapde Goede Hoop,
P)
burgbaai.
Unionisten, in Engeland die liberalen, welke
zich in 1886 naar aanleiding van Gladstone's
Homerulebill afscheidden en zich met de conservatieven tot instandhouding
g van de eenheid
van het rijk
J verbonden.
o ulaire naam voor de kleine
Union Jack PP
Unie-vlag
^ in de Ver. Staten en voor de rijksvlag van Groot-Brittannië en Ierland.
secten,
Unitariërs, aanduiding der Protest.
1
welke de leer der Drieëenheid verwer
n inz.
Pe)
de Antitrinitariërs (z. a.) en Socinianen .a.
In den lateren tijd ontstond een Unitarische
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Kerk in En geland en N.-Amerika onder invloed
van Channing
) ong.
^ (z. a.) en Theod. Parker;
g
mill. lidmaten.
United States o f America). Zie Vereend . de
Staten van Amerika.
Unna, stad in het Pruis. re g .-distr. Arnsberg,
ten 0. van Dortmund ); 17000 inw.
Unterwalden, een der vier Zwits. Waldkantons, 765 K.M 2 ., 31 000 inw.; aan het Vierwoudstedenneer) • verdeeld in het halve kanton
U. ob dem Wald Obwalden) 475 K.M 2 .) 17 000
inw.1 met de hoofdP 1. Samen
) en U. nid dem
Wald (Nidwalden),290 K.M 2 . 14 000 inw.,
met de hoofd
hoofdpl
1. Stans.
Alsó
f ehér comi9Hong.
^
taat in Zevenburen 1 3575 K.M 2 .) 221 000
inw.1 ; deels bergachtig,
rijk
) rij
^
^) deels vruchtbaar;
metalen (goud en zilver); hoofdstad
Nag Yen Yed.
hoofdsi. van het Zweedsche Ian U.,
Upsala,
p
129 000 inw.),ten N. van Stockholm, aan
de Fris
27 000 inw. • hoogeschool
(in 1477
1 ^
Y)
g esticht ; bibliotheek met 316 000 banden en
14 000 handschriften(Codex ar9 enteus van
Ul ilas botanische tuin, sterrenwacht; in de
het tegenw.
dorp
nabijheid
g
P Gangla- U. OudU. eenmaal
de hoofdzetel van den Asendienst
1
en van den opperpriester.
Ur(Ur der Chaldeeën), in de Oudh. stad
in het Z. van Mesopotamië,
Po aan den r.-oever
van den EuP hraat
) niet ver van de Perz.
Golf;1 het was de geboortepl.
P van Terah, den
g
vader van Abraham(Gen. 11 : 28).
Urania(Gr.)1 hemelsche" ) bijnaam van
Aphrodite(z. a.); ook de mum der sterrenkunde
(voorgesteld
met een hemelbol).
g
Brake met
Uraniënbor g 1 slot van Tycho
y
sterrenwacht
o het Zweedsche eil. Hven.
) P
Uraniumstralen. Zie Bee uerelstralen.
Uranos(Gr. „hemel"),) in de Gr. mythologie
deod
g des hemels, de vader der Titanen, door
Cronos(z. a.) ten valebracht.
g
planeet, in 1781 door Herschel ontUranus,
)P
dekt ; middellijn 50 000 K.M. • gemidd. afstand
van de zon 2868 mill. K.M.
omloo
• PJ
sta d 84
jaar en 5n 1• dichtheid 0,22 van de dichtheid der aarde. De 4 manen van U. zijn:
J
Ariël, Umbriël, Titania en Oberon ; hun banen
van die van andere nevenstaan (in afwijking
planeten)
bijna
loodrechtop
o de baan der hoofdP
J
planeet.
Zie op
Urbanus,) naam van 8 pausen.
P
P Pausen.
in de prov. Pesaro e Urbino,1
Urbino, stad
P
in het N.W. van Italië aan de Adriat.
Zee,
)
ten Z.W. van de stad Pesaro; 18
1 000 inw. ;)
hoogeschool
(sinds 1671),) geboortehuis
van
g
^
Ra f leël.
ga,
a hoofdsi. van N.-Mongolië
Urg ga of Oer J,
1
^
aan de Tola en denostwe
P
gvan Kiachta naar
KaanChina 30
) 000 inw. ; ) zetel van den
opperpriester der Boeddh. Mongolen.
(10 000
g
Lama's .
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K.M2.,
Uri^ een der Zwits. Woudkantons,^ 1076 K.M2.
22 000 inw.; hoog alpenland
(Urner Alpen),
2^ ,
Pe
doorstroomd door de Reuss en doorsneden door
den St. Gothardspoorweg;
hoof d 1.
P ^^
P Altdorf.
Uria, echtgenoot van Bathseba(z. a.),veldheer van David, die hem in een door U. zelf
aan den opperbevelhebber
Joab overgebrachten
nac
PP
^
brief ten doode doemde (2 Sam. 11). Vandaar
Uria-brie
waarvan de voor hem
f een schrijven
J
ger onbekend is.
noodlottige
overbrenge
^ inhoud den overbren
(Hebr., licht Gods"),in de Joodsche
mYthologie een der vier aartsengelen,
ter linkerg
zijdevan Gods troon.
Urim en T h ummim(Hebr., volg.
g .Luther
als de
»licht en recht"), op Exod. 28genoemd
g
de riesters Jahwe raidvoorwet
n, priesters
Pe
Plee
g den. De aard ervan ligt in het duiséer •
mogelijk
beeldjes Anderen meenes
gJ waren het beeldjes.
de woorden tusschen de 12 edel bgesteenten
van het borstschild ingeschreven stonden, of
dat die 12 steenen (als helderlichtende en
volmaakte" steenen) er door aangeduid
werden.
g
Zuiderzee; verdeeld
Urk
r N.-Holl. eil. in de Zuiderzee;
0.edeelte
(4/5 van het eil.)
in een laag
g
dat als weiland gebruikt wordt en een W. deel,
een diluviale grintheuvel
tot 8 M. hoog,P
waarop
^^
het dorpPligt
iJ 4 buurten : Bovenbuurt,
^ met zijn,
Binnenbuurt, Achterbuurt en Havenbuurt;
visscherf'
J ^ • veeteelt. Het eil. vormt één gem.
met 2820 inw.
gem. in Limburg,
de Maas,>
Urmond,
g>
g
tusschen Roermond en Maastricht ; 1665 inw.
gem. in N.-Holland ten 0. van
Ursem
,g
Alkmaar; 1150 inw.
Ursula, Heilige, volgens de le gende een Eng.
huwelij met
koningsdochter,
die, om aan het huwelijk
g
heidenschenrins
P te ontkomen, met 11 000
jonkvrouwen een bedevaart naar Rome ondernam en opP de terugreis
met dezen bijJ Keulen
^
door de Hunnen vermoord werd; vooral te
Keulen vereerd. Gedenkdag 21 Oct.
Ursulinen, door de heilige Angela 111erici
(gest.
in 1540) te Brescia in 1535 gestichte,
g
g
orde
naar de heilige Ursula(z. a.) genoemde
g
van vrouwelijke kloosterlingen, naar den regel
aan ziekenverpleging
van Augustinus
9
P b b en onderwijs
meisjesgewijd.
g J
J aan meisjes
Uruguay
9 Y, een der beide stamriv. der La
Plata, ontspringtop
o den Serra Geral in den
Brazil. staat Santa Catharina, grensriv. tusschen
Brazilië en Argentinië verder tusschen Argentinië en UrugaY?mondt ten N. van Buenos
Aires in de La Plata uit; 1600 K.M. lang;
stroomgebied 358 000 K.M2.
re Oriental del U., repuUruguay,R e p ublica
u
in Z.-Amerika ten 0. van den benedenloop
der Ur a 178 700 K.M 2 . 1 178 000 inw.; heuvelland met smalle betg ketens van 600 M.
besproeid
rijkelijk
(Cerro A
^ua 621 M. ^P
lagunes
gunes langs
La Plata, Uruguay,Rio Nero
la
g
g
de kust, subtrop.
g
P klimaat. Inlandsche bevolking,
een mengsel
van Spanja
^
P Jarden, Portugeezen en

Indianen; buitenlanders in 1908: 181000. Hoofdmiddel van bestaan runder-, schapenen aarPeP
tienteelt; sedert de vestiging
g ^ der Europeanen
Pe
worden ook mais en boekweit verbouwd, verder
tabak, wijn
en
olijven.
Spoorwegen 2488 K.M. •
J
telegraaflijnen
7804 K.M. ^• budget
g
J
g (in 1912/13),
uitgaven:
uit
35,1
ionales. — Gronddg
^ mill. pesos
P
wet van 10 Sept.
P 1829. President voor 4 jaar.
J
Senaat met 19 voor 9 jaar
indirect, Kamer vary
J
Af
Afgevaardigden
met 90
g
voor 3 jaar
direct g e J
kozen leden; verdeelingb in 19 de artaP
mento's • hoofdst. Montevideo, met hoogeschool. Leger: vredessuerkte 689 officieren,
9725 man, olitietroeP
pen 5000, nationale
garde ong. 100 000
^b
man. Vloot: 12 vaartuigen.
Wapen,
^
P zie fig.
1253.
1253. — U. vormde
Wapen
van Uruguay. vroe er onder den
Pevroege
Banda Oriental
een deel van het Sp. onder-koninkr. Buenos
Ayres, maakte zich in 1811 los van Spanje,
Ares
P J.
kwam in 1821 als
prov.. aan Bra-Platinische P
zilië kwam echter in opstand
en werd bijJ den
P
Vrede van Montivideo 27 Aug.
g 1828 als zelfsi.
rePubliek erkend. Sedert dien tiJ d heeft het land
door burgeroorlogen
weinig
weinig rust gekend.
Presib
g
dent is sinds 3 'Mrt.
1915 Br. F. Viera.
c
Uskup,
p ia of Sko
p ^l ,e stad aan den
p^
bovenloop
van den Vardar, in het voorm.
P
T. wilajet
J Kossovo, 20 000 inw.; in 1913 aan
Serviëekomen.
g
ten W. van
Usquert,
g
^ gem. in Groningen,
q
Uithuizen> • 1743 inw. ; U. ligt
aan de lijn Gronin gen—Roodeschool.
Utah,
^ een der WestelijkeVer. St. van
Amerika, 220 115 K.M2. 373 000 inw. doorsneden door het Wahsatchgeb.,
in het W. ong
vruchtbare hoogvlakte
(12-1500 M. met het
g
Zoutmeer in het 0. besproeid
door de Colorado;
P
belan rijke mijnbouw
Salt
belangrijke
mijnbouw
;• handelsmiddelpunten
P
Lake City
--U., door
g
Y (hoofdst.) en Ogden.
Bri^ ham Young
9 (z. a.) in 1847 met Mormonenekoloniseerd
werd in 1848 door Mexico
g
aan de Ver. Staten afgestaan
;• sinds 1896 staat
g
der Unie met vrouwenstemrecht.
Utica, in de Oudheid een Phoenicische stad
in N.-Afrika, ten W. van Carthago.
o
Utica, stad in den N.-Am. staat New-York,
aan de Mohawk en het Eriekan., 74 000 inw.
em. in Friesland, in het kanton
Utingeradeel,
g gem.
te OldenHeerenveen, 5461 inw.;• gemeentehuis
g
hoorn.
Zie Hussieten.
Utraquisten.
q
van ons
Utrecht middelste en kleinsterov.
P
land, 1385,5 K.M2. 307 547 inw. In het N.
het 0. heuvelachtig:
laag
g
^ en vlak (weiden),^

UTRECHT.
Pyramide van
Austerlitz (65 M. Soesterbergg
^
bosch en
(55 M.),Darthuizerberg
g (49 M.
heide. De rivieren behooren bijnaalle tot
het stroomgebied
van den Rijn,n.l. de Lek
^
Kromme Rijn, de
Z,rens
der prov.),
^
g
P
Vecht en de Gekanaliseerde Ho11. IJsel;, de
V
Eem mondt uit in de Zuiderzee. Kanalen:
Vaartsche Rijn
J en Merwede-kan. of Keulsche
belangrijke kanalen
Vaart; verder eenige
g minder belangrijke
en beekjes
J van de Neder-Veluwe. Hoofdmiddel
van bestaan : veeteeltaarden
en runderen)
P
en zuivelbereiding; weinig landbouw, voorn.
producten: granen,
aardappelen,
boekweit,> suiPP
g
^
P
kerbieten en boonen. NiJ verheid bijna
uitsluiJ
tend in de hoofdsi. en Amersfoort. Visscheri'J
te Bunschoten en SPakenbur
g . — Het dageli'ksch
bestuur derprov.
bestaat uit den ComP
J
missaris der Koningin
^ en 6 leden van Gede pu1
teerde Staten; de Prov. Staten tellen 41 leden.
Derov.
zendt 2 leden naar de Eerste en 3
P
naar de Tweede Kamer. Voor de rechtspraak
I
ressorteert U. onder het Hof te Amsterdam;
arrondissements-rechtbank te Utrecht; 5 kantongerechten te Utrecht, Breukelen-Nyenrode,
Amersfoort, Wik-bi'-Duurstede
en Woerden).
J
J
— Geschiedenis. U. ten tijde
J der Romeinen
ad Rhenum
of Ultra'eetum
Ulterius tra'ectum
^
1
verdere overtocht over den Rijn") geheeten,
werd eerst door de Batavieren daarna door de
Friezen bewoond. Onder Da9 obert werd er in
630 een kapelgebouwd,
in 696 door Willebrord
Pe
een bisdom gesticht. Het bezit van de Utr.
St. Maartenskerk breidde zich door schenkingen
e.a. steeds uit(Karel de Groote bijv.schonk
in 777 de villa Lusiduna, het tegenw.
Leusden,
g
aan de Utr. Kerk) tot een aanzienlijk
J gebied.
g
Bisschop
P Balderik(918-976) wist dit in den
tijd
gebied
gb
J der Noormannen verloren gegane
weer in handen te krïJgen en werd de grondventer van de wereldlijke
J macht van het bisdom,
dat van toen af zeer in macht toenam. Het had
tegenw
bezittingen
ver over de grenzen
der tegenw.
g
^
met name in het N. en 0. des lands. In
P
de lie eeuw was de Utr. bisschop
P een zeer
machtig
^ landsheer. Bisscho
P Will em van U.
(gest.
1076) was een groot
vijand van paus
P
g
^
Gregorius
V II en stookte keizer Hendrik I V
9
. het voorn den paus
op.
onophoudelijk te ^
PIn
P
J dood, vervloekte
a'aar van 1076,^ kort vóór zijn
hij
en het schrikte
P
J hem in een vastenpreek
hem niet af dat o Pdenzelfden dag een blikremstraal zijn
J Domkerk vernielde. Breidde de
macht van U. zich in het N. des lands steeds
uit, aan deraven
van Holland had het kwade
g
buren en in het 0. werden deraven
van
g
Gelre steeds machtiger.
In het begin
g der 12e
^
eeuw omvatte U.: de landen rondom de latere
Zuiderzee, ten Z. daarvan tot aan de Maas,
ten W. tot aan delassen bij
Zwammerdam,
J
,
ten 0. tot en met Drente en Twente, ten N.
tusschen Flie en Lauwers. Van de 3 feodale
nog de
staten : Holland, U. en Gelder, was het nog
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macht'^ste. Teen
g het einde der 12e eeuw echter
geraakte het bisdom onder den invloed van
Holland (van 1178-1196 was Boudewijn van
Holland, broeder van Floris III bisschop)
P en
dit bleef zoo ookedurende
de 13e eeuw:
g
tijdlangg feitelijk
Floris V was zelfs een tijdlan
J heer
en meester van U. (onder den zwakken elect
Jan van Nassau, die in 1291 af moest treden
en door denaus
eigen
P ten slotte opP
^ g
ggezag
vervangen
van de 13e
werd.). In het begin
b
a
eeuw raakte U. of Het Sticht hoe laner
ag hoe
meer in wanorde en onafhankelijkheid.
In 1341
J
weigerde deaus
P ^ wegens
wegens den jammerlijken
jammerlijken toestand van het bisdom, den door de kapittels
P
gekozen bisschop te erkennen A
gekozen
en benoemde
op
o
eigen
gezag
van
^ een ander. Het waren tijden
g g
J
anarchic in het Sticht en de gilden heerschoten
ten slotte in de stad zelf oppermachtig,
PP
^ wat
zoo bleef tot aan het eind van het bisscho I^ P e ger was de regeering
lik
Krachtiger
regeering van
J bestuur. Krachti
Jan van Arkel (1343-64),maar ook hijJ moest
onophoudelijk
P
J oorlog
^ voeren tegen
^ opstandige
leenmannen en moest de stedelinen
ag steeds
duurder betalen voor hun hulp.
P Zijn
J opvolgers
Jan van VirnenburgJ (1364-1371),weer door
denaus
was een zwak vorst;> diens
P aangewezen,
g
opvolger Arnold van Hoorn leek meer op
P Jan
van Arkel. In 1378 werd hijJopgevolgd
Pg b door
Floris van Wevelikhoven, wiens geheel
geheele rege.eeveneens verliepPin veeten met de rumoe^
van een sterk landsheerlijk gezag.
r'^J
e vijanden
g ^
Frederik van Blankenheim(1393-1423) toonde
zich een krachtig vorst, die Drente en Coevorden
meer aan het Sticht bracht en zich voor Drente
zeer verdienstelijk
maakte.
Hij moestg
oorlog
J
J
voeren met Gelre en zelfs met een deel van
zijn eigen Utr. onderdanen; slaagde er in de
bezittingen
van het Sticht in Overijsel
af te
^
J
ronden tot aan de Vecht(1418),bracht Groning en totgehoorzaamheid
(1419) en stierf
g
in 1423. Na zijn
J dood ontbrandde in het Sticht
over de keuze van een opvolger een felle
burgerkrijg
(het Utr. Schisma)) en deze eindigde
g
J g^
eerst in 1432 met de alg.
g erkenning
ag van Zweder
van Kuilenburg.
9 In dezen tijd
J van anarchie
traden voor het eerst (in 1427) op
P ^?de drie
Staten 's lands van Utrecht, so aen deze als
, aenene
J der Yselen". David van Bourg si de
ondië, in 1456 door zijn vader Philips met
9^
—
geweld
van wapenen
tot bisschopP gemaakt
^
Pe
g
de Paus had den onechten zoon van den
machtigen Filips van Bourgondië gekozen, met
voorbijgaan
van den door de kapittels
aanP
J^
van Brederode — regeerde
gewezen Gi'sbrecht
^
I
^
tot 1496. Zoolang
hij den steun had van Phili^s
^ hij
bn van Karel den Stoute, had hij
g
J zichgemakhij hard
kelïJ k kunnen handhaven,
^ daarna had hij
moeten vechten teen
g de stad U. en Hoeksche
edelenen zich opPzijn
zijn kasteel te Wijk
J moeten
Eens had. hij
terugtrekken.
J zich van Utrecht
^
meesteremaakt
^ doch werd overvallen en oop
^
een mestkar naar Amersfoort gevoerd (Mei
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1483). Eerst in 1492 kwam het Sticht weer
tot rust. Na hem regeerde Frederik van Baden,
een trouw bondgenoot
der Bourgondiërs,
^ terwijl
^
g
J
de Staten van het Nedersticht U. meer op
de zijde
zijd van Gelre stonden. U. werd dan ook
betrokken in den strijd tusschen Gelre
van
en Bourgondië
en met de onafhankelijkheid
^
hertog
hetewest
was het weldra gedaan:
de hertog
^
g
meer dan de bisschop,
van Gelre regeerde erP,
die zich, met hulp
op het kasteel
^F
P van Holland,
te Wijk
in U. oop
J handhaafde. In 1516 volgde
g
de adm. Philips van Bourgondië, een bastaardbroeder van David; Frederik van Baden verliet
het land. Philips
p leidde een vroolijk
J leven oop
het slot te Wij
en bekommerde
J
J -bi'-Duurstede
zich noch om delitieke
Po^noch om de kerkelijke
zaken in zijn
J stierf in 1524. De
J bisdom. Hij
kapittels
kozen toen Hendrik van Beieren. In
P
1526 ontstonden te U. hevige onlusten : de
geestelijkheid
en de adel, onder invloed van
Karel van Gelre, stonden tegenover de gemeente en deilden.
De bisschop
^
P kon zich
alleen te Wijk en te Amersfoort
handhaven;
a
hij
en sloot
P zoeken bij
J Bourgondië
g
J moest hulp
15 Nov. 1527 een verdrag
^ met de landvoogdes,
g
g
waarbij
wereldlijke
macht aan
J hij
J zijn geheele
J
Karel V afstond. De bisschop
P van U. was nu
weer,
voorheen,
^ uitsluitend kerkvoogd.
^ ggelijk
J
^
Paulus IV de kerk te
In 1559 verhiefaus
P
U. tot een metro Politaankerk en droeg
g den
aartsbisschop
P het toezicht op
A de bisdommen
Haarlem, Middelburg, Leeuwarden, Deventer en
Groningen op.
P (Zie verder voor het bisdom U.
op
P Roomsch-Katte. Kerk, Gesch. der). Tijdens
g
do Republiek
droeg
^
P
^ de Statenvergadering
nog het kenmerk van de oude toestanden.
Oorspr.
kapittelen
der 5 katheP hadden de gez.
^
P
drale kerken de eerste stem in de Staten, de
ridderschap
en steden" (d.i.
F de 2e en de stad
»
Utrecht en de kleine steden) de 3e. Na de
Hervorming
zich natuur^ hadden de kapittelen
P
lij
lik niet kunnen handhaven. Het democratisch
te U. zeer sterk, had zelfs belet dat
uit de R.-Kath. Kerktreden
kanunniken
8^
hun staatk. rechten bleven uitoefenen. In 1582
werd toen de regeling uitgedacht, dat de ridder-

scha
^ van U. uit de
P en de stadsregeering
^
gereform. kanunniken ieder 4 personen
kozen,
^
P
die als geëligeerden" voortaan het le lid der
Staten verbeeldden." Daar de kleine steden
niet veel invloed uitoefenden, vele edelen in de
stad zelf woonden,
7 is het te begrijpen
b JPe dat het
College
(3 leden uit ieder
9 van Gedeputeerden
^
der 3 Statenleden) aanv. uitsluitend uit inwoners van de stad U. bestond. Na de troebelen
van 1610 werd dit in dier voeg
voee
g veranderd,
U. 2, Amersfoort 1 en de andere steden
•
samen 1 lid aanwezen. De secretaris der Staten
van U. had dezelfde positie als elders de raadU. deelde na de Unie
P ensionaris. Hetgewest
^
van Utrecht het lot der overige
gewesten.
^ Ned.g
Utrecht,
Utrecht versterkte hoofdst. der Pprov. U.,
aan de splitsing
P ^ van den Krommen Rijn
J in den
en de Vecht.
Vecht, middelpunt
van
Ouden Rijn
P
J
spoorwegen naar Amsterdam, Rotterdam,
> Den
Bosch, Arnhem en Zwolle; 127 086 inw. ; Goth.
domkerk (13e eeuw),hoogeschool(in 1.636
instituut, veeartsenijschool,
gesticht),
J
g
militairgerechtshof,
zetel van een R.hoog
h
g
Kath. en een Jansenistischen aartsbisschopen
van de Balije (z. a.) van
U. ; laken-, wollen-,
>
zijde stoffen industrie,
katoenen-, linnen- en zijden
porselein- en machinefabrieken. Voor
^ aren^Po
de geschiedenis, zie het vor ige art. De Vrede
1713 tusschen Frankrijk
van U. van 11 Apr.
P
Engeland en de Nederlanden maakte een einde
aan den Sp.
P Successie-oorlog . Over de Unie
U., zie op Unie.
•
P
Natal, ten
Utrecht,
^ pl.
P
P in de Z.-Afr.prov.
Z. van Wakkerstroom, in Transvaal.
Sevilla, ten Z.O.
Utrera, stad in de SP .prov.
P
van de stad Sevilla a 15 000 inw.
U tenbo aert Johannes, Ned. godgeleerde,
eb. 11 Febr. 1557 te Utrecht, werd in 1592
geb.
van
in Den Haag
P
^ en hofprediker
P
sloot zich later aan bij
rins Maurits;
^
J de
P
Arminianen (z. a.); moest daarom in 1618 ontwijk naar Antwerpen,
slag
Pe
^ nemen en nam de wijk
werd in
vanwaar hij
in 1626 terugkeerde;
^
J
1631 Remonstr.redikant
in Den Haag;
P
^ aid.
der RemonP
P 1644^ ; was de opsteller
bBest. 4 Sept.
strantie van 1610.

Venetië.
V als voor hun(vergeven)oodzonden
en ddagelijkgeli'kalphabet;
V.^ de 22e letter van ons al
Aha
^
= 5; als seheik. teeken = vana- sche zonden. Zij
Rom. cijfer
Ae worden door
J kunnen geholpen
^
J
deebeden (aflaten,
zielemissen) der levenden,
dium ; v. = vide(zie) of verte(keer om).
>
die plaats
Vaal, bronriv. der Oranje-riv. scheidt de en daardoor des te spoediger, uit
P
verlost den Hemel binnen gaan. --- De Gr.OranjeZ.-A.fr.e
J
A
P rov. Transvaal van de prov.
en vereeni^gt zich met de Noe Garib Kath. Kerk heeft de leer van het V. verVrijstaat
J
worpen.
tot de Oranje-riv.
J
Vaganten,
in de Middeleeuwengeestelijken,
Limburg
gem. in het Z.O. der prov.
Limburg,
Vaals,
^
9
,^
P
Aker 8299 inw. ; V. is een der hoogst die een zwervend leven leidden, later ook
studenten, die een origineele, de liefde en den
gemeenten van ons land (hoogtepunt
gelegengemeenten
^P
lyriek
schiepen.
322 M.). De gem. omvat het stadje
J V., de wijn
^
J bezingende
Y
Pe
doren
en een aantal buurten.
Vahman. Zie Bakman.
J
P Holset en Vijlen
Het stadje
Vakverbond, Nederl.(afgekort IV. V. V.),in
J V. is door een electr. tram met
1906 in ons land opgerichte
centrale or gaAken verbonden.
P€;
ga
nisatie van vakbonden, de z.g.
Vaam of vadem, leng temaat = 1,6988 M.
b „moderne" vaking omvattend en sindsdien snel in beVaartsehe RiJ n, kanaal van Utrecht naar de bewe
ga
gelijkJ
moge
moge
bli'ke
uit
kheid toegenomen
Lek, onderdeel van de vroegere
Keulsche Vaart lang
^
^ g
J
bJ
b
Het N.V.V. telde :
en van het te genes. Merwede-kanaal, gegraven onderstaand staatje.
J
in 1148, ter vervanging
g g van den verslibden 1 Jan. 1906 11 organisaties met 18960 leden.
26227
1907 18
11 800 M.
Krommen Rijn;lengte
^
32270
1908 24
Vaccinatie. Zie Inenting.
9
1909 27
36623
of Louterin^.svuur(Lat. ignis
Vagevuur
)
)7
f)
9
1 er
g
^
40628
1910
27
kerkleer
r a torium.
is volgens de R.-Kath.
»
»
»
44150
1911
28
,
van hen,
gaan
delaats
heengaa
plaats,waar de zielen heen
1912 32
52235
sterven in staat van ngenade (d.i. zonder
71
11
)7
,
1913 33
, 61535
doodzonde, die nog niet vergeven is),maar I
)1
11
„
„ 84434 ,
1914 35
(tijdens hun leven) voldaan
geheel
nog
^ niet geheel
J
in Gelderland in de Overvan afValburg,
hebben (door boetedoening,
g
laten en verrichten van andereoede
werken) Betuwe 6013 inw.; omvat de dorpen V. (stag

p-

11

1

b
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VALBURG—VALLENDE ZIEKTE.

lij Arnhem—Tiel Oosterhout,
Lion van de lijn
Slijk-Ewijk, Her veld,Andelst 1 Zetten Heldring-gestichten!)en Homoet.
Válcea distr. in Roemenië Kl. Walachije),
J )1
4239 K.M2., 191
inw.;f hoofdst. RimnicuVálcea.
Valckenier, Adriaan, 25e gouvern.-generaal
Ned.-Indië, 3 Mei 1737 als zoodani
van Ned.-Indië
g benoemd • onderdrukte op
bloedige
wijz den bege wijze
A bloedi
Chineezenopstand
Batavia in 1740
A te
1740;
deed 3 leden van den Raad van Indië Van
Imhoff, De Haaze en Van Sehinne als oproerlinen en samenzweerders gevangennemen en
naar ons land overbrengen; verliet in Nov.
1741 Batavia1 maar werd aan de KaapP de Goede
Hoop
P gevangengenomen
b g enomen en naar Batavia terug^
gebracht; ald. in 1743 in de gevangenis
geg
g
storven.
Valdivia, hoof,lst. de.' Z.-Chit. p rov. V.(21 637
K.M2., in 119 000 inw.), 16 000 inw.; voorhaven Corral.
Valdivia-expeditie,
de door Chun(z. a.) ^ep
legde Duitsche diepzee-expeditie van het schi
schip
Valdivia.
Valencia, voorm. Moorsch ikoninkr. in Spanje,
van 1233-53 door de Aragoniërs veroverd1 in
1319 met Aragon
vereeni
^
g^d aan de Middell.
Zee1 23 015 K.M
2. 1657 000 sterk met Moorsch
K.M2.,
vermengde inw.^ • bestaat uit de tegenw.
bloed vermengde
tegenw
(10 751 K.M2. 853 000 inw.),Alicante
prov. V. 1
en Castellon. — De hoofdst. V. V . del Cid),
aan de Guadalaviar, 3 K.M. van de Middell.
233 000 inw. ; hooa
geschool (in
1500 gesticht);
g
;
reede bij
J Villanueva del Grao (5700 inw.).
Valencia, hoofdst. van den staat Carabobo in
Venezuela, 15 K.M. van het meer van V.
(Tacarigua,
9 ^ 4 40 K.M2.,1 tot 70 M. diep,
P^ nabij de
Caribische Zee1 40 000 inw.; hoogeschool.
hoogeschool
stad en voorm. vesting in het
Fr. dep. Nord, aan de Schelde, nabij
nabij de Belg.
steenkolenmijnen,
grens;
35 000 inw.; belangrijke
g
g r J steenkolenmijnen,
vroger
g fabricage
^ van beroemde kanten.
keizer; in 364 mederegent
Valens Rom. keizer;
van
Valens,
ag
zijt n broeder Valentinianus I voor het 0.,1 over won in 366 den tegenkeizer Procopius
!' 1• sneude W.-Gothen in den
telde 9 Aug. 378 tegen
a
slag
^ bij
J Adrian Pel.
Valentinianus, 3 Rom. keizers. V. I.,
Flavius 364-375 geb. in 321
in Pannonië,
1
wees het 0. toe aan zijn broeder Valens • overwon de Alemannen
1gest. 17 Nov. 375 opP een
veldtocht tegen de Quaden. — V. II zoon van
den vorige, in 375 mederegent van zijn broeder
Gratianus, in 392 door Arbo9 astas vermoord.
— V. III, kreeg van Theodosius II in 425 het
keizerrijk
van het W., in 455 door Petroniu6
J
Maximus vermoord.
Valentinus Heilige, bisschop van Interamna
in Umbrië, martelaar in de 3e eeuw ;gedenkdag 14 Febr.; als St. V elten de heilige tegen
vallende ziekte.
Valerianus, Publius Licinius Rom. keizer

253---260
1 werd door de legioenen in Gallië
op
J zoon
P den troon verheven;^ nam in 254 zijn
aan;
Gallienus als mederegent
r in den oorlog
g
tegen
de Perzen in 260 gevangen
á agenomen ;
g
g
Best. in 266 in Perzië.
Wal
j
Valev0
, hoofdst. van het Serv.
^ 'ewo
inw.
distr. V. (2458 K.M2. 611
1 in het
N.W. van Servië1 7600 inw.
Valken Falconidae familie der Roo'i'orela.
met korten1 aan
den top
Pgelijk^ J
matig gebogen
snavel, nietdoorbroken neustusschenschot erg
beveerden kop
en hals 1• in alle
streken voorkomend;
7 voeden
zich meestal met
levend gevangec.

buit,1 waarop
Pzij
J
overdag
J'acht
maken. De Edel-

4'.

V . F. pere,rgrinus , van boven

donkerbruin, in
de gematigde
en
ge
^
koude
lucht1254. Giervalk.
streek 1
werd
vroeger
voor de
g
valkenjacht
op
afgericht
J
P reigers en faisanten afgericht.
behooren tot de V.: de Muizenbuizerd1 de
West'endief 1 de Torenvalk, de Havik, de Giervalk de Sperwer,
de Vischarend,
P
1de Steenarend,
>
enz.
de Lammergier
b
Valkenberg
9 of Valkenb ui 9 (Fr. I' a uquemont ),
gem.
in het Z. van Limburg,
g 1553 inw., oud
g
stadje
J1 reeds in 1041 vermeld; station aan de
lijn
J Maastricht—Aken • ruïne van het oude
kasteel V. opP de Dwingelrots.
^
Valkenswaard
1 ggem. in N.-Brabant, ten Z.
van Eindhoven;
1 4050 inw.7 • het dor P1 reeds
het verin de 7e eeuw bekend, was vroeger
g
een'^ingunt
W. s P van de valkeniers van geheel
^
is er een valkenier, die voor een
Europa; nnog
Eng.
g club geregeld
g ^ valken africht;1 station aan
de lijn
J Eindhoven—Hasselt.
Valkhof
een burcht in het N.O. van
ivroeger
^
o den
op
Hunnenberg, vermoedelijk
Nijmegen,
b1 vermoedelij
door Karel den Groote, die er vaak
woonden, evenals na hem Lodewijk de Vrome
en keizer Frederik Barbarossa. Het V. werd
in 1795esloa
met ruïne.
P
Pt. Thans park
g
Valadolid. 1) Hoofdst. der Sp.
prov. V.
P p
7569 K.M2.1 285 000 inw.
1 4 K.M. van de
Duero, 71 000 inw.; universiteit (sinds 1346);
industrie, laken, zijde, gouden zilverwerken;
g
V. de Michoacan
vroe er kon. residentie. - - V
vroege
in Mexico zie Morelia.
E •let' tig ^
zenuwziekte,1
Vallende ziekte
openbaart
zich in aanvallen van stuiptrekkingen,
b1
P
Pe

VALLENDE ZIEKTE—VAPORIMETER.
gepaard met bewusteloosheid;
^P
^ de lijderstort
meestal plotselingneer, valt vervol gens in een
diepen
slaap
P
P en herinnert zich daarna niets
meer van het ongeval. Men doet het best den
de kleeren los te maken en met het
lijder
hoofd hoog te leggen; na den aanval zooveel
mogelijk rust geven.
^
ValIs stad in Spanje, in Catalonië, nabij
Tarragona, niet ver van de Middell. Zee verwi•J clerd • 13 000 inw.> • 25 Febr. 1807 behaalden
de Franschen er een overwinning
g op
P de SpanP
aarden
J'.
Valois^ Fr. landschaP^nu het dep.P Oise, eerst
graafschap,later hertogdom, waaraan een zijlijn der Ca . etin ers het koninkl. Huis V.
(1328-1589),den naam ontleende. Stichter
daarvan was Karel van V. geb. in 1270,^g
gest.
in 1325),jongste zoon van Philips III die
hem het in 1215 aan de kroon vervallen hertogg
dom als apanage schonk. Diens oudste zoon,
Philips
p VI^ was de eerste koning
g uit het Huis
V., welke laatste wettige
^ afstammeling
g in 1589
stierf met Hendrik III(zie Frankrijk Geschiedenis).
Valparaiso,
^ hoofdst. der Chil.pprov. V.(5059
p
K.M2. 282 000 inw.),aan een baai van den
Gr. Oceaan, 162 000 mw.S an'aarden
Engel^
^
PJ
schen en Duitschers • uitgangspunt van een
Trans-Andes-spoorweg;
P
^^ ggoede haven ^; belangg
rijkste
zee- en handelsplaats
op
ust
J
P
P de W.-kust
van Z.-Amerika; 16 Aug. 1906 door
aardbeving
g
en brand voor de helft verwoest.
Valsche Baai, baai aan de Z.-kust van Z.Afrika, ten 0. van KaapPde Goede Hoop.
P
Valsche Rivier, riv. in Oranje-Vrijstaat,
mondt bij
J Botha uit in de Vaal-riv.
Vancouver, havenst. aan de kust van BritschColumbia, aan de Georgiastraat, 124 000 inw.
eindstation van de Canad. Pacificbaan.
George,
Eng.
Eng . zeevaarder,^ geb.
Vancouver,
9
^
^
in 1758, vergezelde
Cook op
g
P zijn
J 2e en 3e reis;
verkreeg
eener ex ditie
gexpeditie
g in 1790 de leiding
naar de N.-W.-kust van N.-Amerika tot rechtvaardiging der Eng.g aanspraken
tegenover
P
^
Spanje;
'est. 10 Mei 1798 te Petersham.
gest. eil. in den Gr. Oceaan,
behoorende tot Britsch-Columbia, 33 100 K.M2.,
10 000 inw. (meest Indianen); bergachtig (tot
2280 M.),talrijke
fjorden
Nutkasond meren
J
J
en rivieren, belangrijke
aan bosschee
g J rijkdom
J
visschen en mineralenijzeren koperertsen,
J
kolen); hoofdst. Victoria. In 1774 ontdekt door
den Spanjaard
Quadra(vandaar ook Q ua dra PJ
eil.
in 1792 door Vancouver omgevaren.
g
Vandalen Jjuister Wandalen), 0.-Germ. volk,
kwamen ten tijde van den g
Markomannen-oorlog
van 166-180 ten deele van Silezië naar Dacië;
verhuisden in het beg in der 5e eeuw naar
Gallië en Spanje; in 429 onder Genserik naar
Afrika, waar zij
zij het rijk
der Vandalen sticht1
ten ; ondernamen rooftochten teen
Italië en
g
plunderden en verwoestten Rome in 455 (van-
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daar de uitdrukking vandalisme voor ruwe
vernielzucht); werden in 533 onder hun laatsten koning
Gelimer
onderworpen
door de0.
^
Pen
Romeinen onder Belisarius, waarna hun naam
niet meer voorkomt.
Vanderbilt, Cornelius, Am. industriëel, eb.
27 Mei 1794 op Staten Island
(New-York),
s
gest.
est. 4 Jan. 1877 •^g
geraakte door schee P
p vaartenspoorwegondernemingen(„Spoorwegkoning")
tot g rooten rijkdom
100 mill. dollars),dien
J
zijn
J zoon Willem V. geb. in 1821,
^gest. in
1885) verdubbelde.
Emile
Van der Velde,
^geb.
^
^ Belg.
g socialist,
25 Jan. 1866 te Ixelles sinds 1886 advocaat
te Brussel, in 1894 afgev., eerst voor Charleroi,
later voor Brussel; leeraar aan de social. hoegeschool te Brussel>
; schreef
: De ontwikkelt
ontwikkeling
»
naar het socialisme" e.a. In Jan. 1916 werd
hij
g kabinet.
J lid van het Belg.
Van-Diemens
g olf inham der Arafoera-zee in
de kust van N.-Australië tusschen het schiereil.
Cobur g en het Melville-eil.
Van-Diemensland. Zie Tasmania.
Vanen (Wanen), een Noordsch godengeslacht,
Fre r
waarvan de vertegenwoordigers N'6rdhr,
Freyr
?
met de Asen onder
en Frey? 'a zijn;
j ^ strijden
Odin V .-oorlo
9^• daarna verzoening
g en vereen'
Y
^ingder beide dynastieën.
der
Vanille (Vanilla), trop.
P plantengeslacht
P ^
Orchideeën, leeft opP boomstammen, doch is
geen woekerplant. De Mexic. V. planifolia
p f
levert in haar tot 30 c.M. lanegdoosvruchten

1255. Vanille. b. vrucht.
(Sp. vainillas) de bekende,^ inz. als toevoegsel
g

bijJ chocolade dienende specerij
P
J^• bgekweekt in

Mexico, op
P Réunion, Mauritius,
> Java en de
Sechellen.
Vannes,
^ hoofdst. van het dep.
P Morbihan, in
het W. van FrankriJ^
k aan de Z.-kust van
Bretagne; 24 000 inw.
Vannucchi, It. schilder. Zie Sarto.
Vannuccj,
1 ^ I t. schilder. Zie Perugino.
^
Fidsji-eil.
Vanoea Levoe. Zie op
P
?
Vap orimeter, toestel, waar men het alcoholdoor de spanA
g ehalte van vloeistoffen bepaalt
Pkracht der dampen,
P het kookpunt
P
Pe i die er zich op
uit ontwikkelen.
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Var, It. Varo, kustriv. in Z.-Frankrijk, mondt
bij
Zee uit; 120 K.M.
J Nizza in de Li urische
^
lang;
-- Naar haar genoemd
g
^
g ^ tot 1865 grensriv.
de . V. 6023 K.M2., 331 000 inw. ; hoofdst.
Dr^uignan.
f jord aan de Noorw. W.-kust,i
Varangerfjord,
! + fjord
110 K.M. lang3
K.M. breed.
g,
Varasdina hoofdst. van het comitaat V.(2421
K.M2.a 307 000 inw. in Kroatië-Slavonië,
^o
op
den r.-oever der Drau, 13 000 inw.
Varazze, havenst. in de It.rov. Genua,
a
aan de Golf van Genua 10 000 inw.
Vardar (Wardar), in de Oudh. Axios, de
voornaamste rev. van Macedonië, ontspr.
o
P op
den Sjar-dagh,
g en mondt
^} is 336 K.M. lang
J
in de Golf van Saloniki uit.
groep
Varen gewassen of Vaatcc
y^to amen,g
P
to ^a nen
ore
der Bloemlooze of S^
1planten Cr -y^
z.a. omvatten de Varens de Paardestaarten
en de Wolfsklauwen.
Varennes-en-Ar
P
g onne s tad in het Fr. dep.
Meuse aan de Aire, 1100 inw.; hier werd
P zij
zijn vlucht 22 Juni aanLodewijk
XVI op
^
gehoude
n
Varese, stad in de It. prov.
P Como, aan het
Meer van V. Lao
9 di V . ten N.W. van
Milaan1 nabij
b 22 000 inw.
J de Zwits. grens;
Juan de, Sp. licentiaat in de rechtsVargas,
g
tijde van Alva lid van den
g eieerdheid
^ ten tijd
van Beroerten en beruchtebleven
om
g
zijn
na het vertrek van
^
J wreedheid. Daags
Alva in 1573 nam hijJ de vlucht.
gem. in Gelderland,^ op
Varik,
^ ^
P den r.-oever
van de Waal, tusschen Tiel en Zalt-Bommel;
1094 inw.
Varna, Warna, het Odessos der Ouden, hoofdst.
van het Bu . distr. V.(9031 K.M2. 328 000
inw.),aan de Zwarte Zee, 41 000 inw.; haven
(1906).
Varus, Publlus Quinctilius, Rom. veldheer,
werd in 6 n. Chr. stadhouder in Germanië,
in 9 n. Chr. door Arminius met zijn
J leger
^
in het Teutoburger Woud totaal verslagen
hij zelfmoord pleegde.
Varusslaq
. , waarna hij
P ^
Varzin,gemeente en ridder goed in het Pruis.
reg.-distr. Cpslin in Pommeren, 1800 inw.
slot metark
van Bismarck.
P
Vasco da Gama. Zie Game.
Vasten. Hieronder verstaat men in de R.Kath. Kerk : slechts eenmaal daags een vollen.
maaltijden 's avonds een kleine versterkingg
(collatie) gebruiken. De R.-Kath. Kerk le bgt
opP
aan allen (van 21-60 jaar),
die verplichting
J
P
^
die niet door een wettige
zwakte,
b reden (ziekte,7
zwaren arbeid,> armoede, dispensatie,
^ enz.) daarPe
zijn.
van ontslagen
zijn. Tevens is men op
^
P die
dagen
(van zijn
zijn Ten Jjaar af)} verPlicht om
^
zich van sommige
te onthouden voor
pij
g sijzen
zoover men daarin nietedis
g Penseerd is. De
voornaamste V.-dagen zijn de 40-daagsche V.,
sommige
^
de Quatertemperdagen, sommige
dagen
in den
Advent en sommige Vigilie-dagen nl. de dagen

vóór Kerstmis, Pinksteren, Maria's-ten-hemelopneming,hetP
feest der apostelen Petrus en
Paulus en Allerheiligen). -- Ook bij
^ de
Israëlieten komen meerdere V.-dagen voor.
Vatikaan, het aan de N.O. zijde
de
zijde tegen
^
^
St. Pieterskerk aangebouwdepauselijk
^
Paleis
te Rome,> in de Be eeuw begonnen, door bijna
bijn
uitgebreid en verfraaid, met 20
P
tuiinen en 11 000 kamers; van de afz. gebouwen zijn
Kapel
J beroemd de Sixti nsche
J
Pe
z. a.), de stanzen en log^
ia's met schilderijen
van
Ra
f
f
aël
•
a verder bevat het V. een
J
beroemde bibliotheek, archief en belangrijke
oJ
kunstverzamelingen.
a
Vatikaansch do9 ma of dogma der Onfeilbaarheid. Zie Vatikaansch concilie en Onfeilbaarheid.

Vatikaansch Concilie het laatste Oecumeensche Concilie der Kath. Kerk, dat van 8 Dec.
1869 tot 20 Oct. 1870 te Rome in het Vatikaan
zitting
g hield,r en toen tengevolge
g
^ van de tijdsJ
omstandigheden geschorst werd, en tot nu toe
nog
non steeds geschorst
bleef ; door Pius /X door
^
de bul Aeternai Patris" van 29 Juni 1868
bijeengeroepen.
Het meest belangrijke
gJ onderwerP ervan was de onfeilbaarheid van den
paus (zie Onfeilbaarheid),
in spijt
P
PJ van
de oppositie
van talrijke, inz. ook der D. bisPFoJ
scho en, doorgezet en 18 Juli, nadat de minfierheid den vorsen dag Rome verlaten had,
met 533 tegen
en door
^ 2 stemmen aangenomen
g
de bul Pastor
aeternus" als dogma
^ af gekon»
b
digd
a werd.
Vauban, Sébastien le Prêtre de, Fr. maarschalk en vestingbouwkundige, geb,. 1 Mei 1633
te St.-L6ger-de-Foucherets Bour
i; ondië werd
in 1669 inspecteur-generaal der vestin
en in
g,
1703 maarschalk, gest. 30 Mrt. 1707 te Parijs;
bouwde 33 vestingen,
verbeterde 300 oude,> leidde
g
53 belegeringen, zonder ooit gelegenheid te
vinden om een vesting
Zijn
Zijn wijze
wijz
g te verdedigen.
^
vestingbouwen
werd in Frankrijk
Frankrijk tot 1870
g
Vaucluse, Fr. dep.
P in de Provence, bestaande
uit de voorm,raaf
en Venaissin
^ sch. Avignon
g
en het vorstendom Orange, 3578 K.M 2. 239 000
inw. ^; hoofdst. Avignon.
Avign
on Genoemd naar het dorp
van Petrarca
bij
JP
^
J Avignon,
^ verblijfplaats
de Zwaan van V.") van 1337-53.
Vaud, Pays de, Fr. naam van het Zwits.
kanton Waadt.
Vauxhall, vroeger een dorp
P ten Z.W. van
Londen met speeltuin, tegenw. een gedeelte
van Londen.
Vecht. 1) Oorspr.
P een der mondingsarmen
^
van den Krommen Rijn,
geheel
ekanag
J ^tegen.
a
^
liseerd. hoofdwater
van den V.-boezem, waarop
P
eengebied
van ong.
g
^ 32 000 H.A. afwatert;
looft van Utrecht langs Muiden in de Zuiderzee; vroeger stonden langs de V. zeer veel
buitens. — 2) Rivier, ontspringt in het Pruis.
reg.-distr.
Munster,^ vereeni
vereenigt
gt zich bijJ Zwolle
^
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met het Zwartewater en mondt als Zwolsche
g (95 K.M.
lang
Diep
P in de Zuiderzee,^ 183 K.M. lan
; stroom op
g
e D. en 87 ^5 K.M. opP Ned. gebied);
• zijriv.
1. bijJ Koevorden
J
^ eb. ong.
^ 84 200 H.A. ^
de Kl. Vecht; r. de Dinkel en de Reg^ge.
Veda »weten" >naam der oudste literatuurmonumenten der Indiërs waarvan er 11 bestaan:
Ria- Sama- Ya 'ur- en Atharvaveda; in en eren
zin verstaat men dikwijls
J onder V. alleen de
Ri veda z. a.).
de oudste phase
der
Vedischeodsdienst
g
P
a
Indischeodsdiensten
(z. a. ^ zooals zij
^
J inz.
in de R' ^
veda voorkomt. De goden
worden in
g
4 klassen verdeeld: 1) deersonificaties
van
P
natuurkrachten, als Dyaoes, de god des hemels,
enz.; 2) de Adityas,
Oeshas, het morgenrood,
y
g
met aan het hoofd Varoena; 3) de Devas,
het heerschendeoden
g ^eslacht, met Indra, den
nationalerod
P
g aan het hoofd; 4) depriestergoden: Agni, Soma, enz.
veine
(van het oud-Hoogd.
Veemgericht
9
^
ook vrijgericht, W est f aalsch of ge,straf"
rechtshtsheim gericht,
de opP de Karolin sche
.^
g
bedeeling berustende rechtbanken der Middeleeuwen in Westfalen. — De vrije
J^ d.i. alleen
van den keizer afhankelijke,
graafschappen
PP
J a g
bi' het opkomen
der kleine landsdaalden, bij
P
heeren zeer in aanzien. Hun recht van justitie
J
bleef echter bestaan alsrafeli
^
J k recht en de
bezitters ervan bleven het uitoefenen. Zoo ontstonden de vrijstoelen" rechtbanken, bestaande uit den door den stoelheer"
aan gea^
wezen „vrijgraaf",
vrij raaf"
g door den
^wiens aanstelling
keizer moest bevestigd worden en de „vrijschepenen",
door den vrijgraaf aangewezen. Een
^^
P
zoodani e rechtbank, heette een V. Deze V.
zoodanig
in de 14e eeuw zich wëer te verheffen en breidden hun gebied van Westfalen
over eengoed
deel van het D. rijk,ook over
g
het 0. van 'ons land uit. ZijJgenoten
een,
^
re repuwaarsch.
nietu
geheel gerechtvaardigde
van onpartijdigheid en ssprake
raken recht onder
gebruiken van overoude plechtige formules,
„veemdie men,? evenals den schepen-eed,
> den veem
P
geen onbevoegde
eed"eheim
hield,^opdat
P
g
^
kon
zich voor een wetende"
een vrijschepen,
»
uitgeven. De vele misbruiken, die allengs
g insloPen in deze rechtspleging,leidden langzamerg
hand tot alg.
g verzet. Haar werkzaamheid hield
oPmet de afkondiging
g g van den Eeuwigen
Landsvrede in 1495 en de verbeterin bg der
landsheerlijkerechtspraak.
P
Veen,gem. in N.-Brabant, aan de Maas, ten
N.W. van Heusden, 897 inw.
Veendam,gem. in het Z.W. van Groningen,
een der Veenkoloniën (z. a.),12 479 inw.; in—
dustrie; V. ^
l' t aan de liJn PP
Sa emeerStadskanaal en aan de stoomtram StadskanaalWinschoten.
gem. in Utrecht,
Veenendaal
,g
? ten N. van
Rhenen
• station van de
, aan de Geld.grens
g
Arnhem—Utrecht (station V.—De Klomp)
lijnen
P
II
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en Amersfoort—Kesteren; oudste bijenmarkt
van
J
ons land.
Hoogezand,
Veenkoloniën,
^
^ d e gem.
g
^ SappeFP
meer, Oude- en Nieuwe-Pekela, Veendam en
Wildervank, alle in den Z.-O.-hoek derrov.
P
Groningen
en in het midden der 17e eeuw
g
biJ het afgraven
afgraven der hooge
ontg veengronden
g
staan.
gem. in Zeeland,^op
Veere,
^ ^
P het eil. Walcheren,
ten N. van Middelbun
Middelburg
aan het kanaal
Vlissingen—V.; 1007 inw.
— V. was vroeger
g
een bloeiendelaats.
P
Veerkracht of elasticiteit, de eigenschap
P van
g
een lichaam om zijn
) door een trekkende, drukbuigend of draaiende kracht veranderden
kende, buigende
vanzelf weder aan te nemen, wanneer
die kracht niet meer werkt en de vormveranderingen
bij verschillende
stoffen verschil^
J
lende tigrens,
^ de z.g.
g elasticiteits 9 rees , niet overschreden heeft.
Veg a-exp editie de van 1878-79 door A. E.
von Yordensk^ iild met het stoomschip
F Vega
g
ondernomen omvaring
a der N.-kust van Azië
(N.-O.-Passage).
Ve9 etariër noemt men iemand, die zich onthoudt van dierenvleesch of zelfs ook wel van
alles wat van dieren afkomstig is (eieren,
geheel
zuivel, honing).
g Deze onthouding
g wordt gehee
g
J toegepast door de vegetariërs,
ook in sommige kloosterorden Dominikaneh
Trappisten,
^ enz.).
PP
Veghel,gem. in N.-Brabant, ten Z.O. van
's Hertogenbosch,
de lijn Boxtel-Gennep,
^ aan
lijn
P,
kruispunt
der stoomtrams Den Bosch—Helmond
P
en Eindhoven—Oss.
Veile (Vele), hoofdsi. van het Deensche
amt V.(2328 K.M2. 132 000 inw.),aan de
in het Z.O.
monding
g der V .-Aa i n de V.-fjord,
1
van Jutland; 17 000 inw.
Vejér
de la Frontera,^ s tad in Z.-Spanje, aan
1
de Straat van Gibraltar, ten Z. van Cadix;
11 000 inw.
Diego
Rodriguez
Silva, SP.
Velasquez,
9
9 de^
q ^
schilder, geb. 6 Juni 1599 te Sevilla, gest.
7 Aug. 1660 te Madrid; voorn. meester der
school van Sevilla; behalveodsdiensti
ge onderg
Christus aan het Kruis") inz. Porweren
P
tretten ennre-acht'
e
^
^groepen.
g F
Velde, van de, Ned. schildersfamilie. Esa'as
schilder van veldslagen,
^ ggeb. omstr. 1590 te
Amsterdam gest. in 1630 in Den Haag. Zijn
broeder, Jan landschapschilder,
P
^ggeb. in 1599
te Leiden,g
gest. omstr. 1650 te Haarlem beiden
ook etsers. Willem, zeeschilder
,ggeb. in 1610
Zij zoon:
te Leiden,^^
gest. in 1693 te Londen. Zijn
geb. in 1633 te Amsterdam, gest. in
1707 te Greenwich, zeeschilder en Adriaan,
1672,
geb. in 1635 te Amsterdam,
^ ald bnest. in 1672
landschapschilder
en etser.
P
Veldhoven en Meerveldhovengem. in N.Brabant ten Z.W. van Eindhoven; 1929 inw.
aan de stoomtram Eindhoven—Turnhout.
42
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Veldhuizen
verslagen,
Veldhuizengem. in Utrecht, ten W. van de aarde door Marlborough
9
^ ^ overwon
Utrecht; 542 inw.

10 Dec. 1710 bij
gest. 11 Juni
J Villa-Viciosa
^g

priesteres der oude Bructeren ten tijde
tijd 1712.
Veleda,
^ P
den opstand
van Claudius Civilis • oefende
plein te Parijs,
Vendome-leis
p
^ P
P
J^ waaropP zich

door haar voorspellingen groote
grooten invloed uit.
Malaga,
9 ^ s tad in het Z. van Spanje, aan
de Middell. Zee, ten 0. van Malaga ;• 24 000 inw.
Velletri,
Rome, ten
^ stad in de It. prov.
P
Z.O. van de stad Rome; 22 000 inw.
in N.-Brabant, aan de Maas,> ten
Vel
g
p ^ gem.
W. van Grave; 662 inw.
Rheden.
Yelp,
p ^ villadorp in de Geld. gem.
g
Veltlin It. Val Tellino), It. landstreek aan
den bovenloop
P van de Adda,
^ in de It. prov.
P
Sondrio met deassen
over den SP^
lu en en
P
Joch;vruchtbaar; beroemde wijnhet Stilfser Joch;
J
bouw.
ten N. van den Rijn
Veluwe, Geld.ebied
g
J
en den IJssel in het W. begrensd
door de
g
Zuiderzee in het 0. door het Apeldoornsch
en
P
het Grif tkanaal; verdeeld in een 0. heuvelachtige helft (Over-V.) en een W. lagere
helft (Neder-V.).
Velzen,ggem. in N.-Holland, ten W. van
Haarlem aan het Noordzee-kanaal; 22 690 inw.
tot deem.
V.
V.,Sant poort
g behooren de dorpen
P
P
en Driehuizen, de havenplaats
IJmuiden en
P
eenig e buurten. Het dorp
P V. ligt
g aan de lijnen
J
Haarlem—Uit
eest en V.—IJmuiden.
Haarlem—Uitgeest
Vendée, dep.
P in het N. van Frankrijk,
J,
genoemd naar het riviertje
V.(mondt uit in
g
1
de Sèvre-Niortaise, 75 K.M. lang),
oude
g}
Neder-Poitou, 7016 K.M 2. 138 000 inw.; hoofdst.
La Roche-sur-Yon.
door de koningsgezinde
Vendée-oorlog,
gs
ga
bewoners der Vendée (zie ook Chouannerie)
tegen
de republikeinen
gevoerde
gevoerde burgeroorP
geroor
^
bijn de
logen,
g ^ waarvan tusschen 1789 en 95 bijna
N.-W.-kust van Frankrijk het toonel
g
was en die met de onderwerping
skoningsP g der konin
eindigden.
Ook in 1812, 1815 en
g
g
1830 kwamen de Vendeeërs voor de Bourbons
in oPstand.
wiJnoo
stmaand" de eerste
Vendémiaire
^
maand van den Fr. revolutionnairen kalender
(22 Set.
Gedenkwaardig is de 13e
P ;21 Oct.). Gedenkwaardig
V. van het jaar
IV (4 Oct. 1795) door den
J
oPstand der Pari sche
secties tegen
g de Conventie.
J
Vendome
^ stad in het Fr. dep.PLoir-en-Cher
Orléannais aan de Loir, 9700 inw. — Het
graafsch. V. werd in 1515 door Frans V ten
Karel van Bourbon tot een hertoggunste van g
dom verheven. Diens zoon, Anton van Bourbon,
zij
hertog
V., geb. 22 Apr.
P 1518,^ door zijn
g van V.
gemalin Johanna van Albret vanaf 1555 ook
koning
g van Navarra, was vanaf 1557 een der
aanvoerders der Hugenooten,
ging
a echter in
^
^ g
1562 tot dearti'
P J der Guises over. Hij
J stierf
17 Nov. 1562. — Louis Joseph,
g van V.,
p ^ hertog
geb. 1 Juli 1654, in den ^
S . Successie-oorlog
g
P
in 1701 opperbevelhebber
in Italië veroverde
PP
later Gent en Brugge,
Ju ni 1708 bijJ Ouden^^^

de beroemde zuil verheft, ter eere van het
Groote Leger
opgericht
g
Pg, 44 M. hoog,bekleed
met brons van 1200 kanonnen in 1805 door
het Fr. leer
g veroverd.
Venetië, It. Venezia, zeer versterkte hoofdst.
der p rov. V.,
^ in Boven-Italië (2420 K.M2. >
466 000 inw.),op
der
P 122 eil. in de lagunen
g
Adriat. Zeerootendeels
op P
paalfundeeringen
g
P
b
^ door een 3601 M. lange
^gebouwd,
g spoorbrug
P
g
met het vasteland verbonden, 161 000 inw.
door 175 kan. doorsnedenrootste
het Canale
g
Grande, 3650 M. lang,75 M. breed); 350
bruggen; voorn. plein
het San Marco-plein,
Plei
P
175 M. lang,62 M. breed, door paleizen om. 100 R.-Kath. kerken inz. de San
g even. 0^
Marco (in 830 begonnen, in 976 hernieuwd,
in de lie eeuw in Byzant.
stijl
stijverbouwd);
Y
tegenover
de kerk staat de vierkante klokkeD
toren 14 Juli 1902 ingestort; de herbouwing
g
werd in 1912 voltooid. Van de wereldlijke eg
bouwen noemen wij
J : het Doge-paleis naast de
San Marco-kerk (omstr. 800 gesticht, de buitenbouw, metekleurd
marmer bekleed, uit de
g
14e en 15e eeuw (de beroemde Marcusbibliotheek, met 407 800 deelera 12 100 handschriften, is in 1904 elders ondergebracht;
ag
^ de
gevangenissen
onder het boden dak van het
b
g
zijn in 1797 verwoest),^
paleis
zijn
de Brug der
P
Zuchten verbonden met de misdad'^
ersgevan; verder de Procuratiën woningen
der
g enis;
g
procuratoren van San Marco),
paleizen_
P
)^
P
uit de 14e en 15e eeuw; sterrenwacht; staatsarchief (14 mill. oorkonden, tot 883
terugg
gaande); ; volkspark
863 H.A.oorlog
e- en han
g
P
^ oorlogsarsenaal, scheepswerven, dokken en
maritiem museum. Belan
Belangrijke
r ijke industrie bglaswaren scheepsbouw; handel (in de 15e eeuw
wereldhandel met 3300 scheen
P en 36 000
matrozen, sinds de ontdekking
g van Amerika
achteruitgegaan, in den laatsten
tijd
J weer o P
komende). — Geschiedenis. V. in 452 door
vluchtende bewoners(Veneti, vandaar de naam
V. uit het verwoeste Aquileja
werd
qJ gesticht,
een streng
g aristocratische reP ubliek aan het
hoofd waarvan in 697 voor hun levenekozen
g
dogen
kwamen,
g
^ na 1172 in hun macht beperkt
P
door instelling
g Grooten Raad (na
g van den z..
1297 slechts uit de families der Nobili wier
namen in het Gouden Boek voorkwamen). Door
haar handel rijk
V. reeds in
^^
J en machtig,
de 9e eeuw de heerscheres der Adriat. Zee ; ten
tijde
der Kruistochten breidden zich haar hanJ
delsbetrekki
0. uit. De
g
^ en over het geheele
doge Enrico Dandolo(z. a.) verkreeg
doe
g in 1204
een deel van het Byzant.
rijk
en Candia; na
Y
J
een langdurigen
oorlog
g met Genua (1257-1381)
g a
werden. in 1404 en 1405 Vicenza, Verona, Bas-

sano, Feltre, Belluno en Pad

in 1421 Friaul
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P

in 1428 Brescia en Bergamo, in>
1448 Crema,
verder de Jonische Bil. en in 1489 Cyprus
YP
onderworpen.
Haar macht begon te dalen, toen
Peg
zij denP
handel op 0.-Indië na de ontdekkingg
van den zeeweg
g naar Indië (1498) verloor ;
door de Osmanen werd in 1571 Cyprus,
in 1669
YP
Candia in 1.718 het in 1687 heroverde Morea
aan V. ontrukt. 16 Mei 1797 bezetten de Franschen de stad, nadat reeds 12 Mei de laatste
doge
doge Luigi
9 Manin en de Groote Raad waren
afgetreden; bi
bijden Vrede van Campo
P Formio
17 Oct.) kwam V. aan Oostenrijk
J^ dat het in
1805 weer aan het koninkr. Italië moest afstaar),
maar het 7 Apr. 1815 met Lombardije
Jj Lombardi'e—V enet. Koninkrijk) terugkreeg. In 1848
uitwerd na een opstand
de Venet. republiek
^
P
geroe en met Manin als dictator, die 15 Febr.
geroepen
1849 als min.-pres.
aan het hoofd kwam;i na
P
dappere
verdediging
g 1849
g g moest V. 22 Aug.
PP
BijJ den Vrede van
zich aan Oostenrijkovergeven.
g
Weenen (3 Oct. 1866) kwameheel
V. aan Italië.
g
Venezuela, Ver. Staten van V. federatieve
republiek
in het N.O. van Z.-Amerika, 942 300
P
K.M2 . 2 744 000 inw. (1 0/0
I Creolen, verder
kleurlingen, inz. Mulatten en Zambo's); in het
berglandY
van Guayana
(tot 2600 M.).
Z.O.
het
.
in het N.W. de Sierra de PeriJá (tot 2800 M.)
en de Cordillera's van Mérida (in de Sierra
Nevada de Mérida 4700 M.),ten N. van de
Orinoco (hier de llano's z. a.) en aan de
kusten vlak; heet klimaat; veel aardbevingen,
trop.
Landbouwproducten: kof fie
g
P plantengroei.
P
mijnenrijk
J aan
suiker,
> cacao, mais en tabak • mijnen
Industrie van
oud zilver, koper
en ijzer.
goud,
P
weinig
g^ handel sinds 1893 steeds Alter^ belang;
uitgaande
spoorlijnen
1020 K.M.^ telegraaf^
J
^
^; P
linen
7598 K.M. •^ begrooting
g 1912--13 : 52,5
g
J
mill. bolivares (1 Bolivar = fl. 0.50). Staand
leger: 8000 man infanterie en 1600 man artillerie ; vloot : 2 kanonneerbooten en 1 sleepboot,
P
Indeelin
g in 21 staten (districten) en 2 territoria • aan het hoofd een voor 4 jaren
gekozen
J
g
president,
een Senaat met 40 en een Kamer
P
van Afgevaardigden met 52 leden. Hoofdst.
Caracas. 4 Universiteiten. — Geschiedenis. V.,
P zijn
zij derde reis in 1498 ontdekt,
door Columbus op
van 1528-45 alsand
in het bezit der
P
Welser, werd in
A^
sbur sche
koopmansfamilie
P
g
1546 het Sp.
Caracas en
P
g
Pgeneraal-kapitanaat
verklaarde zich in 1811 onafhankelijk;van 1821
—31 een deel der federatieve republ.
Columbia.
P
Na betrekkelijke rust, had het sinds 1858 onder
de twisten der Unitariërs en Federalisten te
waarin in 1863 de laatsten overwinnaars
lijden,
bleven; later volgden meer burgeroorlogen en
Engelan
geland werd
revoluties. Eengrensgeschil met En
tusschenkomst der Ver. Staten 9 Nov. 1896
Castro brak herOnder president
bijgelegd.
P
haaldelï
g geneg uit (inz. tegen
g
J k de burgeroorlog
raal Matos en in het laatst van 1902 ontstondeneschillen
met Duitschland,^ Engeland
^
g
en Italië en werd de kust door D. oorlo$s-
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Scheidsschepen geblokkeerd; het Haa sche
g
gerecht Hof van Arbitrage)
b erkende Febr.
1904 de aanspraken
der drie staten. In 1904
P
werd een nieuwe grondwet ingevoerd. In 1905
en 1906 kwam het tot
conflicten met Frankrijk,
in 1908 met Nederland,
doordat een extra-hoog
invoerrechteheven
werd
g
van waren uit Ned.W.-Indië wat een ernstignadeel was voor den
handel van Curaçao.
Deze maatregel was te
meer onbillijk,
Jjl on J^ wijl
zerzi'ds
was
g
J alles gedaan
om alle revolutionnaire
1256.
actie,wa
Peninvoer enz.
Wapen
P van Venezuela. in Venezuela, vanuit onze koloniën te voorkomen. De Ned.ezant
ontving^zijn
zijnpaspoort,
PP
g
waarop
^ring een eskader naar V.
P onze re
^zond en eenpoos
P langgeen vreedzame blokkade
volksder Venezolaansche kust onderhield. Een yolksbeweging
beweging
naar aanleiding hiervan, leidde tot
den val van Castro,
> die, op
P reis naar Europa
P
zinde
zijnde,
door den vice-president
d
werd
Gomez
P
verva gen. Gomez nam aanv. een verzoenende
houding aan te genover de vreemde mogendheden, zoodat onze schs
P en in Jan. 1909 de
Venezolaansche wateren verlieten. Echter liepen
P
de onderhandelingen tusschen V. en ons land.
op
P niets uit en de invoer uit Ned. W.-Indië
naar V. bleef met 30 0/0 extra belast. In Mei
voor 6 Jjaar tot
1910 werd Gomez opnieuw
P
gekozen.
ekozen
P resident g
gem. in N.-Holland, aan de ZuiderVenhuizen,
zee-kust, tusschen Hoorn en Enkhuizen • 2170 inw.
gem. in het W. van Limburg,
Venlo,g
^ aan
de Maas, kruispunt
van spoorwegen,
^ 20 074
P
P
inw. ; constructie-werk
• grootgarniP 1. der S.S.^g
zoen. V. werd het eerst vermeld in een oorkonde van 1170 en ontving
stedelijk
^ in. 1343 stedelijke
in 1481 trad V. toe tot het Hanzeverbond; van 1830-39 was het in handen
der Belgen; in 1868 is de vestinggontmanteld.
Ve n n Hohes, Rohe Veen (Fenn), kale, moerassige hoogvlakte, deel van den Eifel, met veen
rovincie
bedekt,> 1800 K.M2. in de Pruis. Ri n
JP
ten Z. van Aken en in België, in den Botrange
g
692 M. hoog.
g
(van koophand,
, vereeniVennootschap
p
P
ging
i
personen,
van Pe
P
^ die arbeid en (of) kapitaal
bïJ eenbren
g^en om door het verrichten van
daden van koopmanschap
P
P winst te behalen.
Er zijn drie soorten V.: 1) De V. onder firma,
,
f
die daden van koopmanschap
P
P verricht onder
den regel
rege
eenemeensch.
naam (defirma),^
g
naam van een of meer der firmanten. Regel
is, dat de handteekening van één der firmanten
de geheele firma verbindt en dat iedere vennoot
^
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vermogen aansprakelijk
met zijn
J is voor
P
J volle vermogen
de schulden der firma. — 2). De Commanditaire V., waarbij
J een of neer vennooten met
en aansprakelijk
vermogen
huneheele
vermog
J zijn
J voor
P
g
de schulden der V. en een of meer andere
de stille of commanditaire v ennooten in
tot de behecrende alleen maar voor
tegenst.
b
een bepaalde
som in de zaak deelnemen en voor
P
zijn --3). De
niet meer dan dat aansprakelijk zijn.
bi'V. waarbij
P
J
J het bedrijfskapitaal
J
is door het uitgeven
van aandeelen;
eengebracht
g
g
de houders ervan zijn
J voor niet méér aans Pra.keli
J k dan voor het bedrag
^ ervan. Deze V.
heeten naamloos" omdat zij niet genoemd
worden naar de vennooten; in den naam wordt
het bedrijf
soms met den naam van
Jaangeduid,
^
iJ zaak in een
eigenaar
den vroegenen
b
^
^ die zijn
N. V. omzettte.
N.W. van
in Limburg,
Venraay,
g^
Y: gem.
g
Venlo,
V. (aan de
> 8867 inw.; omvat de dorpen
P
liJ n Nijmegen—Venlo),Merseloo, Oorloo, Leunen Kastenram Oostrum en Smakt ; Minnebroedersklooster met daaraan verbonden g mnam
sium> ; Ursulinenklooster Jeruzalem" met gymnasium voor meisjes.
J
It. havenstad, aan de Ligurische
Ventimiglia,
9
Zee nabijJ de Fr. grens,
14 000 inw.
g
Venttise(Fr. „Windmaand"),de 6e maand
v. d. Fr. revel. kalender (19 Febr.-20 Mrt.).
later met
Ven u
s,
g
^ It. natuur- en tuingodin,
(z. a.) vereenzelvigd.
Bij
de Gr. Aphrodite
g
p
J de
alchimisten aanduiding
P
ng van het koper.
van ons zonneVenus de tweedelaneet
P
stelsel • middellijn
12 700 K.M.
^bgemidd. afJ
stand van de zon 108,1
> mill. K.M. ,omloopstijd
PJ
79 van die der aarde. Van
224, 7 dagen
ag , massa 0,79
allelaneten
komt V. het dicht bijJ de aarde
P
en schijnt
schijn het helderst (vaak als avond- of
bij
J tijden
morgenster
met sterken glans),
g
g
opklaarlichten daggzichtbaar. V. heeft, evenals
de aarde, een atmosfeer.
ripedium.
Venusschoen. Zie Cyp
Veracruz. 1) 0. staat van Mexico, aan de
Golf van Mexico, 75 863 K.M2. 1 124 000 inw.
aan de kust heet,e stePPen in het binnenland
hoogland
met zeer hooge
Citlalte etl
PPeP
g
g toppen
of Pic van Orizaba,,
5550 M.
; hoofdst.
Jalapa.
^
P
— 2) Versterkte voorn. handelsstad in den
staat V. aan de Golf van Mexico, 45 000 inw.
Ver
ce! l'
i h et Vercellae der Ouden,, stad in de
It.rov.
P Novarra aan de Sesia, ten N. van
nabijhei de Raudische
Turijn
J^ 32 000 inw. In de nabijheid
waar Marius in 101 v. Chr. de Kimbren
vernietigde.
dapper aanvoerder der ArverVercingetorix,
9
goed
gevolgg
Iers bood Caesar langen tijd met goed
g
tegenstand,
^ werd eindelijk in 51 v. Chr. te
g
Alesia ingesloten
en tot overgave
gedwongen;
in
^ b
8
g
46 te Rome terechtgesteld.
g
str Stade in
reg.-di
Verdun, stad in het Pruis. reg.-distr.
aan de ,
Aller, ten Z.O. van Bremen,r
10 000 inw.

Guiseppr
p e It. componist,
Verdi,
^ ^geb. 9 Oct.
^
P
1813 te Rencols vestigde zich in 1839 te
zijnlandgoed bijJBusseto,^^
Milaan, later opP zijn
Best.
27 Jan. 1901 te Milaan. Met de oera's
P
„ Ernani " , „Rigoletto" , ,^ Trovat0re", ,. 1TaVlata" verwierf hijJ een wereldbekendheid; later
naderde hij meer
de Wa gnersche richting,
b
gf
zooals in „Aida", Otello" en „Falstaff"; ook
schreef hij
J een Req uiem" voor Manzoni.
Verdun,
stad en sterke vesting
^
g in het Fr.
dep. Meuse aan de Maas, 22 000 inw. ; omtrek
der vestingwerken 48 K.I. In den Fr.-D.
oorloggaf
^ g V. zich 8 Nov. 1870 over. — In
den Groeten Oorlog
de D. troepen
gbegonnen
g
P
onder bevel van den D. kroonprins,
23-27
P
Febr. 1916 een aanval op
P V. die > in weerwil
van aanv. succes, niet leidde tot vermeestering
der vesting.
slag
J V.
g bij
g woedde de sla
^ Maandenlang
In het laatst van Oct. 1916 wonnen de
Franschen in één dag
^ het in den loopP van vele
maanden verloren terrein, ten 0. van V. terug.
ug
Bij
J het Verdrag
9 van V. 1 1 Aug.
g 843, werd het
Frankische rij
rijk (z.a.) verdeeld.

9

Provincies van Agra
9 en Qudh

(afgekort V ereeni
Eng. United
^Eng
9 de Provincies,
sinds 1901 naam der voorn. NW.
Prov. en derrov.
Audh of Oudh,
in
P
^ gebied
g
het N. van Eng.-Indië,
g
^ onder een luit.-g
a ouver neur,
oer Garhwal)
(Rampoer
^ met de vazalstaten Ram
697 K.M2. 48 014 000 inw. Grootste stad
in Agra is Benares, in Oudh Lakhnau, zetel
regeering
der re
eerij
Allahabad ^• Agra
Agra is gesplitst
in
bP
7, Oudh in 2 divisies (zie ook de afz. art.).
Vereenigde Staten van Amerika N.-Am.
Unie, United States of America, rePubl. statenbond, geheele breedte van N.-Amerika beslaande • behalve het aandeel aan de watervlakte
der Canadeesche meren en het territorium Hawaii
(Sandwich-eil.), 9 370 074 K.M 2. 92 219 000
inw. met Hawaï en de koloniën(Portorico,
Philippijnen,
Guam, Samoa-eil. de Sporaden
in
PP J
P
den Gr. Oceaan en de Panamazone); 9 693 658
K.M2. 101 737 000 inw. De V. St. omvatten 49 staten, 3 territoriën (Alaska, Hawaii, Portorico) en 4 buitenbezittin
g en Panama-zone Philipp
PPJ
^ Guam1 Toetoeila-eil.).
het algemeen van weinigg
Kustontwikkeling o ver
g
beteekenis, slechts aan de N. Atlant. kust talrijkehavens. Naar den bodem is het land in
drieën te verdeelen : 1) het Atlant. kustland,
met in het N. het Acadische
of g haN.-Alle
nischeb.
han
eb. of de
g f in het Z. het Alleg
^g
Appalachen
en door de Connecticut,
Hudson,
^
3
Delaware, Susquehannah, Saint-James, e.a. riv.
besproeid; 2 het middengedeelte,
^ het bekken
nb
van den Mississippi,
han Y PP ^ tusschen het Alleg
geb. en de Rocky Mountains, meest vlak, in
het 0. rijk
J aan wouden,
^ in het W.prairiën;
P
3) het W. meest bergachtig
g
g, aan den Gr.
Oceaan de Sierra Nevada en het Cascade eb.
in het 0. de RockyYMountains,^ g
gemidd.
760—
em
2070 M. (Colorado), in Californië tot 4419 M.
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hoog. Riv.: de Columbia, de Colorado, de
veranderlij en
Sacramento,
) e.a. Klimaat zeer veranderlijk
derootste
tegenstellingen; in het N. van
g
Michigan
tot Montana strenge
g winterkoude, in
^
de Z. staten bijna
sneeuwvrije winters,) aan
J sneeuwvrije
den Gr. Oceaan zacht eneli'kmati
^ J
^g klimaat.
Bevolking. In 1910: 81,73 mill. blanken, 9,83 mill.
Negers en Mulatten(„kleurlingen"),74 000
Chineezen, 72 000 Japanneezen en 266 000 Indianen ; 56 steden hadden meer dan 100 000
inw. w.o. 3 méér dan 1 mill. (New-York,
Chicago
en Philadelphia). Landbouw doorn.
aa
middel van bestaan; mais, tarwe )
en haver,
verder in de Z. staten katoen,) tabak,) suikerriet suikerbieten en wijn.
wijn Mijnwezen. Van
is deezamenli'ke
g
J opbrengst van
metalen en mineralen: bijna
bijn 2000 mill. dollar;
kolengebieden: Penns Ylvanië) Illinois )
W.-Virginië, Ohio en Alabama ; ijzer vooral in
petroleum in
Michigan,
Minnesota,
gan, Alabama;
) Michi
^P
Ohio W.-Virg inië
) PennsYlvanië met NewYork en Indiana; zwavel in Louisiana, kwikzilver inz. in Californië. De industrie is buitengewoon ontwikkeld;
g
) voorn. takken van bedrijfJ :
en staal-industrie (ruim 1800 mill. doll.),
ijzervoedingsmiddelen
(inz. vleesch en meel,) 2845
g
mill. doll.), textiel-ind. (2147 mill. doll.),houtind. (1223 mill. doll.),enz.; voorn. industriestaten: New-York, Pennsylvanië,
Massachusetts,)
Y
Connecticut, Rhode Island New-Yerse in den
laatsten tijdook de Z. staten. Uiterst levendige
^
buitens. handel sinds 1875 tengevolge
a ^ van den
snellen aanwas van den ka Pitaal-riJ kdom de
immigratie,
de hooge beschermende rechten en
^
van
de overvloedige,
P
^^ natuurlijke hulpbronnen
het land actief geworden; voorn. handelssteden:
New-York,
^o) New-Orleans, San Fran) Chicago,
cisco verder Saint Paul, Memphis, Galveston en
Charleston ); de handel wordt bevorderd door een
zeer uitgebreid bankwezen, goed geregelde infermatiebureaux en credietbanken uitgebreide advertentie- en reclame-bureaux. Spoorlijnen,
P
J
388 173 K.M. telegraaflijnen
g
J nen van de Postal
Telegraph Cable Company: 95 595 K.M., van
Company
de Western Union Telegraph Com
an 352 792
herhaaldelij
K.M. Grondwet van 17 Sept.
P 1787,^ herhaaldelijk
aangevuld en veranderd (het laatst in 1870);
de uitvoerende macht berust bij
P
J een resident
indirecte verkie(50 000 dollar salaris),)
zinggekozen
voor 4 jaren
; hijJ is tevens opperPPer
^ g
J
bevelh. van het leer
g en benoemt ook alle
overige hoogere ambtenaren • naast hem een
vice-president,
^ die hem rechtens opvolgt, als
P
hij
binnen
4 jaar ophoudt
te zijn
J
Jde P
P president
zijn,
wetgevende
macht wordtguit gd door het
g
Congres, bestaande uit het Huis van Afgevaarnaar
het zielental der
digden (391 voor 2 J'aar
)
afz. statenekozen
leden, met 5000 dollar
g
salaris) en den Senaat96;
) 2 voor 6 jaar
J
gekozen senatoren uit elken staat, met den
vice-P res. der Ver. St. als voorzitter),tevens
het opperste
gerechtshof
voor staatsambtenaren;
^
PP
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13 ministeriesdePartments . De rechtspraak
p
Court te Washington,
berust bij
p
^
J 1) het Supreme
met 9 rechters, gerechtshof in eerste instantie
voorprocessen, waarin een staat of een vertegenwoordiger van een buitenl. staat P
partij
J is;
2) bijJ
9 Circuit Courts, revisie-vechtbanken
voor de distr.-rechtbanken en deerechtshoven
g
der afz. staten) • 3) bij
J de 55 District Courts
inz. in zaken van volkenrecht en zeerecht).
De afz. staten hebben een ei bgen bgrondwet,
maarevormd
naar die der Unie, met een
g
gouverneur
aan het hoofd,^ een Huis van Af gege
g
vaardigden en een Senaat. In 9 staten hebben
rechten als de
de vrouwen gelijkepolitieke
P
mannen (stemrecht). Financiën. Directe belasti^
en eerst sinds den burgeroorlog; van de
afz. staten hebben bijnaalleen de Z. schuld;
inkomsten der Unie (1910/11) 997,6 mill. dollar, uitgaven 964,1 mill. dollar; voorn. bron
van inkomsten invoerrechten314))
5 mill. doll.
en belastingen
322 )5 mill. doll.),)
g
(1912) 2906,7 mill. -- Onderwijs.
Van de (in
1
1910) 494 universiteiten en colleges
zijn
g
J de
meest bekende : de Havard-universiteit te Cambridge,) die van Yale te New-Haven,) van Cornell
te Ithaka en de staats-universiteit van PennsYlvanië te Philadelphia; bovendien 108 univerDe aansiteiten alleen voor vrouwen. Le
geschiedt
vullin
door
a
bg van het staande leger
Og eschiedt
behooren alle
wervinag voor 3 jaa
1r; bovendien
)
geschikteaar
burgers
van het 18e tot het 45e jaar
^
3
tot de militie der afz. staten. Vredesterkte (in
1910) 4430 officieren en 65 806 man ;) militie
(in 1906) 110 995 man. Vloot(in 1910) 31 linieschepen,
P ) 5 kustpantserschepen, 15 Pantserkruisera 17antserdekkruisers
en 12 gewone
krui^
P
sera) 57 torpedovernielers,
P
^ 17 torpedobooten,
Pe
25 onderzeebooten, enz. Bemannin g
a : 60 500 koppen. Zoowel leger als vloot worden in de
laatste ^jaren zeer uitgebreid.
Vlag
^
9 : 7 roode en
6 witte, horizontale
stroPe
n; in den bovenhoek, in een blauw
vierkant, zilveren sterhet der
ren ) getal
bondsstaten )• de bovenhoek ook als afz. vlag.
aa
(Union Jack). — Geschiedenis.(Zie ook

op
P N ieuw-Xederliand .).
Het agebied der Ver.
St., oorsPr. door Indi 1257.
apen bewoond werd
van de
WaPen der Ver. Staten. in
1607
0.-kust uit door de
Engelschen voorgoed bezet; voor N.- en Z.2 kolonisatie-maatschappijen
Virginië
ontvingen
^
a
te P1
Plymout
mouth en Londen in 1606 van Jacobus 1
vrijbrieven; in 1620 stichtten de Puriteinen
New-Plymouth
in Massachusetts en van daar
Y
uit de koloniën Connecticut, Rhode Island,
enz. welke in 1643 tot de Unie der koloniën
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van Nieuw-Engeland"
vereen
g
g d werden. In
1632 ontstond onder lord Baltimore Maryland,
Y
in 1664 werd Nieuw-Amsterdam aan de Hollanders ontnomen (New-York) en in 1681 PennsYlvanië door William Penng
gekoloniseerd, zoo dat de democratisch-puriteinsche
staten van
P
Nieuw-E^
eland
met de aristocratisch-kerkelijke
^
Z, staten waarbij
CCaroJ in 1663 nog
g de beide
lina's kwamen, werden vereend. Na de oor Frankrijk (in 1690, 1701-13, 174.4
logen
met Frankrijk
8
>
48 en Spanje (1755-63) werden bijJ den Vrede
van Parijs
Parij (10 Febr. 1763) Canada en Florida
Engeland
afgestaan
en daarmede was de
•
g
g
overwinning van het Germ.-Protest. ras over
het Rom.-Kath. in N.-Amerika verzekerd. Het
absolutisme van het Huis Stuart maakte inbreuk
op
g
g rechten
P de aan de koloniën gewaarborgde
III trachtte de
en vrijheden,
en onder George
g
En . regeering
Eng.
^
g van alle koloniën koloniën der
kroon te maken en ze voor den Eng.
g handel
uit te buiten. Om de door den oorlog
b uitgeputte
financiën te herstellen, lede
^ zijJ hun in 1764
invoertollen en de z.g.
o P^ nam
g stempelwet
P
stand terugg
g den
tegen
deze echter wegens
alg. tegenstand
en liet alleen de belasting
^ op
P de thee bestaan.
Ook deze werd geweigerd, en toen Engeland
meteweld
optrad,
den 13 staten zich
P
^ vereen g
^
te Philadelphia
tot een congres
(5 Sept.
P
g
F tot
26 Oct. 1774) en braken alle verkeer met het
moederland af. Tengevolge
g a hiervan brak met
hetevecht
bij JLexington,
^ ^ 19 Apr.
g
P 1775, de
Am. Vrijheidsoorlog
krisVrijheidsoorlog uit. Na afwisselendkrijgsgeluk verklaarden zich de 13 Ver. Staten
New-Ham 'shire Massachusetts, Rhode-Island,
Connecticut, New-York; New-JerseY, Delaware,
Pennsylvanië,
N.-Carolina,>
rY
^ Virginië,
g
^ Maryland,
Z.-Carolina en Georgië)
4 Juli 1776 onafhang
keliJ k en verkregen
door Franklin de hulp
P van
g
Frankrijk en Spanje.
Frankrijk
P J Hun opperbevelhebber
PP
Washington overwon intusschen 25 Dec. 1776
bi'
J Trenton,^ 3 Jan. 1777 bijJ Princeton, maar
werd 11 Sept.
en 4 Oct. bijJ
Y
P bijJ Brandywine
Germantown verslagen;
g
^ 19 Oct. werd het Eng.
tibijJ Saratoga
Saratoga door^ ene
leger
onder Bourgoyne
g
9o y
gedwongen.
Met de
raal Gates tot overgave
g
g
g
hulp
^ Washington 17 Oct.
P der Franschen dwong
bij Yorktown tot overgave,
1781 het E g . legerJ
^ ,
waarop
eland bijJ den Vrede
P 3 Sept.
P 1783E^
onafhankelijkhei der 13
van Versailles de onafhankelijkheid
erkende. De Unie nam in 1787 een
•
tot eersten
grondwet
aan en koos Washington
g
9
hijJwerd opgevolgd
a door
Pg
P resident 1789--97 ;^
John Adams en deze in 1801 door Jefferson.
In 1791 werd Vermont als 14e staat opgenomen,
Pg
1796 Tennessee,
in 1792 Kentucky,
Y>
> in 1802
Ohio, in 1803 werd Louisiana van Frankrijk
J
verkregen.
Onder den Oen Ppres. Madison(1809
g
—17 brak een, voor de Ver. Stat. weinig
succesvolle oorlog
uit (dat in
g
© met Engeland
1812 bezit hadenomen
van 0.-Florida),welke
g
met den Vrede van Gent (24 Dec. 1814)
eindigde. In 1812 en 1816 werden Louisiana en

Indiana als 18e en 19e staat opgenomen.
Onder
Pg
Monroe(1817-25) werden Mis
den Senres.
P
sissippi,
PP > Illinois, Alabama, >Maine en Missouri als
staat in de Unie opgenomen
en Florida van
Pg
Spanje
Sane gekocht;
der
g
^ hijJ was de opsteller
P
Monroe-leer(z. a.). De volgende
pres.
waren
g
P
Quincy
Quinc Adams en Jackson 1 829-37 ^ onder
wie dearti'stri`d
.
P plantersP
P J Jtusschen de op de
staten steunende democraten en de rePubliekeinen (Wighs) der N. industriestaten begon.
Als nieuwe staten werden in 1836 Arkansas, in
1837 Michigan, in 1845 Florida en Texas, in
1846 Jowa, in 1847 Wisconsin, in 1850 Californië in 1858 Minnesota, in 1859 Oregon, in
1861 Kansas opgenomen.
Als pres. vol
gden
volgde
PgP
op:
P in 1837 Van Buren, in 1841
Harrison, later Tyler,
in 1849
,
y ^ in 1845 Polk
Taylor,
in 1850 Fillmore, in 1853 Pierce,
, in
y
1857 Buchanan. De annexatie van Texas was
in 1846 aanleiding
^ tot een oorlogg met Mexico;
deze eindigde 2 Febr. met den Vrede van
Guadeloupe-Hidalgo,waarbij
waarbij de Unie OpperPPer
Californië en Nieuw-Mexico verkreeg.
g Het
gevolg
evol van deze uitbreiding
van
gebied
was
g
^
het aan de orde komen van het vraagstuk
b
der slavernij
slavernij • de spanning
P
^ tusschen de N. en
Z. staten leidde eindelijk tot den burgeroorlog.
g
Tegenover het overwicht der N. staten onder
pres. Lincoln constitueerden zich (18 Febr.
1861) de Z.-staten alaeconfedereerde
St.
»g
Davis tot
van N.-Amerika" en kozen Jefferson
ff
Fresident. Dit en de verovering
^ van het aan
de Unie behoorende fort Sumter (14 Apr.)
P^
deed den oorlog ontbranden, welke door de N.
staten(unionisten) tegen de Z. staten(secesgevoerd
werd,
sionisten) met afwisselendeluk
g
g
Grant N. 9 Apr.
gener
toteneraal
P 1864 ener.
^
Z. in een 5-daagsche
5-daaschen
g
slag volkomen
•
waaropP zich 17 Apr.
Johnson aan
^^
P
generaal Sherman en voor 26 Mei alle Z. troeLincoln, die 22 Sept.
^
P 1862 de
P en overgaven.
emancipatie
der slaven geproclameerd
had en
emanci
P
gP
in 1864 herkozen was, werd 14 Apr.
P 1865
vermoord • na hem werd Johnson P res. en na
dezen in 1869 Grant, onder wien de Negers
het volleenot
der burgerlijke
F
g J en politieke
g
rechten verkregen. Verder traden in 1863 W.Virginië> in 1864 Nevada,> in 1867 Nebraska als
nieuwe staten toe. In 1867 verwierven de Ver.
St. Alaska van Rusland; de Alabama-kwestie
(z. a.) werd in 1872 ten gunste der Ver. St.
oPg
elost evenzoo het San-Juan-vraagstuk. 4 Mrt.
pres.; hem volgde in 1881
1877 werd Hayes
y P
in hetzelfde jaar
vermoord
op,
Garfield
f
J
P^
Arthur optrad.
In
werd waarna de vice-pres.
P
P
o wien in 1889
res., P
1885 werd Cleveland P
Harrison volgde, tot in 1893 Cleveland weder
pres. werd. Als nieuwe staten werden in 1889
Montana, Washin
g ton, N.- en Z.-Dakota, in
1890 Idaho en Wyoming,inPg
1896 Utah o enomen. Nadat reeds onder Harrison het stelsel
van beschermende rechten onder leiding
g van

^

P
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Mac Kinle
y was doorgezet, werd het verder
doA
r evoerd
onder hetpresidentschap
g
P van Mac
P
Kinley
y (1897-1901). Na zijn
J herkiezing
^ stierf
gevolgen van een
deze 14 Sept.
P 1901 aan deg
aansla
opvolger was de vice-pres.
g . Zijn
JP
Roosevelt die in 1904 herkozen werd. Onder
Mae Kinley
^ w erden de Sandwich-eilanden geannexeerd(1897),en namen ook de imP eriade
listische neigingen toe. In 1898geraakten
g
Ver. St. door een opstand op
g
P Cuba in oorlog
met Spanje
J den Vrede van
P J en overwonnen. Bij
Portorico
C
Parijs
J (10 Dec.) moest Spanje
PJ Cuba,
en de PhiliPPJ
i nen afstaan. Op
P deze laatste
verzetten de inboorlingen zich echter tegen
durfg en strijd
het Am. bestuur, wat een lang
veroorzaakte. Bij
J de verdeeling
^ der Samoade Ver. St. Toetoeila.
eil. (1899) verkregen
g
Ook hadden zij
J het verwerven van
J succes bij
de zone van het Panamakan. en bij
J een
grensgeschil
(1903) met Canada. In het
ren^
g
land zelf werden in 1906 pogingen aangroot trusts en der
g der rooie
P
^gewend tot beperking
immigratie van Europ.
P en 0.-Aziat. arbeiders,
wat in 1907 een conflict met JaPan deed ontstaan dat in 1908 door een schikking
g werd
van Roosevelt werd
In de plaats
bijgelegd.
P
4 Mrt. 1909 T a t P resident. De ontevredenheid
met het houge invoertarief en met de overheerbezorgd de demoschendesitie
der trusts,
po
^ bezorgde
in Nov. 1910 de
bij
g
J de verkiezingen
meerderheid in het Huis der Afgev. en veroorzaakte de verkiezing van den democraat
(5 Mei
Woodrow Wilson(z. a.) totresident
P
1912). 4 Mrt. 1913 aanvaardde hij
J het bewind.
9 Set.
P 1913 werd de douanewet- Underwood
aangenomen, die tal van artikelen(suiker, koren,
vee enz. vrijJ
meel,
> wol,
> vleesch,
> houtpulp, vee,
van invoerrecht stelde. Als comP ensatie werd
In
g
een nieuwee inkomsten-belasting
a ingevoerd.
Febr. 1916 keurde de Senaat een verdrag met
Haïti g
oed^ volgens hetwelk de Ver. Staten
toezicht op de finant. en
Polit. aangelegenheden
op
dier republiek
P zich namen, de onschendP
baarheid van het land en de ontwikkeling
g zijner
In Nov. 1916 werd
hulpbronnen
waarborgden.
P
g
Wilson herkozen.
Verg if t. Zie Gif.
Maro, Rom. dichter,
Vergilius, P ublius V. Maro
g eb. 5 Oct. 70 v. Chr. te Andes bij
J Mantua,
gest. 21 Sept. 19 v. Chr. te Brundusium; hoofdId^lwerk het epos
» Eclogae"
a
P » Aeneïs"> • verder
landb.).
1n„
en Geor ^giea" leerdicht over den landb.
Vergilius de Toovenaar, de in de Middeleeuwen mythisch
verheerlijkte
verheerlijkte figuur
^
van den
Y
hetisch
d-Rom.
dichter V. dien men als prophetisch
PP
getuige van den Messias voorstelde,^ zoomede zijn
werken tot ondervraging van het noodlot
eg
uig'e
der legenden
st ichomantie . Verzamelingen
verschenen sedert de 16e eeuw in het Fransch,,
het Engelsch en het Nederlandsch.
21 Mei
Verhaeren ^ E mile Belg. dichter,, geb.
g
-Amand
bij ^Antwerpen;
1855 ttet S
.
Pe , schreef vele
p

dichtwerken >
te Rouaan.
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's> enz. e>
•g
8^ st. 27 Nov. 1916

Ver Huell, Carel Hendrik graaf, geb. te
Doetinchen 4 Febr. 1764, trad in 1775 als cadet
in dienst, ging 4
Jjaar later in zeedienst over,,
maakte als luit. - titulair den slag
aabijJ Doggersag
bank mee, waar hij
J moed onderJ zich door zijn
scheidde nam bij
J het vertrek van Willem V
in 1795 als kap itein ontslag; werd in 1802 burg emeester van Doetinchem nam in 1803 een
voor de
betrekking
g
^ aan als comm.-generaal
zaken der marine bij
J den Eersten Consul, met
won het vertrouwen
van schout-bij-nacht,
rang
Napoleon,
van
,
p
werd in 1805 min.`
van marine in den
Haag,later buigezant
te^gewoong
van koning Lodewijk te Parijs,
werd door Napoleon tot graaf verheven voerde in

/

1813 het bevel over
de stelling den
Helder, en, zich
door zijn eed aan
den Keizer gebon den achtend, wei-

hij
gerde
h^
a
J die stellingn
de vloot
g
•^hij
aan het nieuwe bestuur over teeven
g
J deed
"k
koningg Lodew ^
edit eerst in Apr.
op bevel van konin
P P
XV111 ; zag zijn verzoek om in Ned. dienst te
zich metterwoon in
esl^en
tredenafg
g
^• vestigde
Frankri
J totPair verheven werd en
J}k waar hij
stierf daar, 25 Oct. 1845.
Verhuist, Rumbout Ned. beeldhouwer,geb. in
1630 te Breda, gest. in 1696 in Den Haag; verpraalgraven,
vaard'
^ o.a. voor
a
^de inz. vele fraaieP
te Amsterdam,
voor M. H. Tromp
De Ruyter
^
y
te Delfta voor de Evertsen te Middelburg,
ag s voor
burgemeester Van der Werf
f te Leiden,
^ voor
Van Gent te Utrecht e.a.
Veritas(Bureau V .. Zie op
y
P Lloyd.
Verlaine Paul, Fr. dichter ,g eb. 30 Mrt.
1844 te Metz, 'leidde na 1871 een ongedurig,
1896 te Parijs;
zwervend leven, gest. 8 Jan.
J;
1250. Ver Huell.

hool
hoofdvertegenwoordiger
der dichterlijke
school
J
g
b
der Décadence.
heet de
Verlengde
merg
9
^
9 (Medulla oblongata)
en het ruggemerg;
verbinding
^ tusschen de hersenen
longe en hart.
de werkzaamheid van longen
het regelt
g

Johannes, ook Jan van der Meer

geheeten, Ned, nreschilder, b. in 1632 te
MelkDelft,
gest. in 1675 ^ • het bekendst zijn
J »
^ g
Gezicht o Delft"
Jop
en
(Rijksmuseum)
meisje"
(Mauritshuis).

Vermont,
de N.-W.-ste der Nw.-En geland^
staten in het N.O. der Ver. Staten v. Amerika
24 770 K.M2. 356 000 inw. doorsneden door de
Green Mountains, besproeid door de Connecticut
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en het ChamAlainmeer )
• de veeteelt is er belangdan de landbouw; de
rijker
) industrie omvat
houtzagerijen, marmer, meel, wollen goederen en
papier; hoofdst. Montpelier
• )T. werd in 1609 door
P
Europ.
P ontdekt en trad in 1791 tot de Unie toe.
geb. 8 Febr. 1828
schrijver 8`
Verne Jules, Fr. schrijver
te Nantes, woonde te Parijs, est. 24 Mrt. 1905
te Amiens;) schepper
PP van den wetenschappelijkdidactischen roman
roman; • publiceerde een reeks van
geschriften, die in den vorm van phantastische
P
vertelli
en natuurwetensch.
^en aardri ksk.
J
kennis verbreiden. Zijn
J meest bekende werk is:
De reis om de wereld in 80 dagen."
Vernet, Fr. schildersfamilie. Claude Jos. V.,
landschapgeb. 14 Aug.
P en zeeschilder,
)g
^ 1714
te Avignon,
est. ald!k 3 Dec. 1789. -- Zijn
)l;
J zoon
^
genaamd Carle V.
V.,
Antoine Charles Horace V.,
) g
geb. 14 Aug.
)gest. 17 Nov.
^ 1758 te Bordeaux,
g
1835 te Parijs;
P
) honden
J) schilderde inz. paarden,
en Napoleontische
veldslagen
(Slag
bij Marengo).
J
Po^
geb. 30 Juni 1789 te
Diens zoon Horace V.
,g
schilderije uit
Parijs,
ald. 17 Jan. 1863 • schilderijen
J) est.
g^
uss ur
Napoleontische
oorlogen,
den Russ.-TurkP°
a ) en
oorlo
oorlog, ^genreschilschen en den Algierschen
g
deri'en
uit het 0. portretten
en lithografieën.
)P
J
Verona, hoofdst. der Boven-It. p rov. V.(3071
de Etsch,)
inw. in Venetië),)
K.M2., 475 000
)
82 000 inw.
talrijkepaleizen,
P
) musea en
) met talrijke
overblijfselen
uit den Rom. tijd.
tijd --V. was in
Middeleeuwen de residentie van den 0.Goth. koning
g Theoderik den Groote(vandaar
in de sae
g : Diederik van Bern, d. i. Verona),
van 1260-1387 residentie van heteslacht
der
g
Della Scala, van 1387-1406 aan Milaan) daarna
aan Venetië,) van 1814-66 aan Oostenrijk. Van
gehouden
Oct. tot Dec. 1822 Congres
van V.,
9
)^
door de leden der Heilige Alliantie, tot onderdrukkinger
S .Prevolutie.
^
vera icon, d.i.: ware beeld"),
Veronica
)
de Middeleeuwsche legenDe II., reikte,) volgens
g
g
de) haar doek aan den kruisdr aa
Benden Christus,
waarop
P zich bijJ het afwissschen diens gezicht
^
afdrukte)• op
aanwezige
P verschillende plaatsen
P
^
reiiquie (zweetdoek), ook in de schilderkunst
afgebeeld.
Gedenkdag
^ 4 Febr.
g
geb.
geb
Verriest,
^ Hugo
g Nestor, Vl. schrijver,
Nov. 1840 te Deerlijk
Deerlijk(W.-Vlaanderen),)
1864 totriester
gewijd,
in
P
P
g J) werd professor
St.-Louis te Brug
a^e ) later in het seminarie te
Roeselare
waar hi'
)
J o.m. Albr. Rodenback
tot leerling
van Vl.
P
^ had en een middelpunt
leven schlep;
o hem
P) thans is hij
J P pastoor te^I Yg
)
V. is een leerling
g van Guido Gezelle. HijJ schreef
liederen,
) enz. en is een der
) studies,
) schetsen,
meesteo
ulaire Vl. sprekers.
P
PP
Versailles stad in het Fr. dep. Seine-et-Oise,
)
ten W. van Parijs;
prachtig
b slot
J)60 000 inw. •)P
metark
door Lodewijk XI V van
g
P (gebouwd
1672-1789 residentie der Fr. koningen,
g ) van
1871-79 zetel der republ.
reg
eerinag )• hier 18
P
Jan. 1871roclamatie
van het Duitsche KeizerP
rijk
J) 26 Febr. onderteekening
g der vredes Prelimi•

(Gr.

nairen tusschen Frankrijk
Frankrij en Duitsehiand.
en Petref acten of Fossilen,
a ver9^
steende organismen
uit vroe
geregeologische
vroegere
geologische
g
perioden,
(phytomorphosen)
en dieren
p .!
P
) P planten
Nobmor
is
^ hosen) • het versteeningsmateriaal
g
kiezelzuur kalk, erts, meestal ijzerkies. Soms
ook bleven na het uitloo agen der organische
a
deelen de kalkschalen enz. over calcinaten ,
soms ook werd) nadat zelfs deze harde deelen
opgelost
waren de holte door steenmassa gevuld
Pg)
zoodat een soort afgietsel van het betreffende
organisme
ontstond.
g
prov. Luik,) aan de
Verviers,
Verviers stad in de Belg.
^P
aan de Vesdre,) 46 485 inw. )• laken- en ka.s'mirJ
fabricage,
J) looierij.
^) wolweverij,
feestdag,
Verzoendag,
^) op den Wen
g)
dag
^ der 7e maand (Tischri),) oorsprr. (Lev. 16 en
: 26 v., Deut. 29 : 7 v.) ter ontzondi i g
van het heiligdom ;• bij
J heet latere Jodendom
een godsdienstige boetedag,welke door gestreng
vasten en onafgebroken
sY
nago
9
^
a^ edienst(lange
gevierd wordt.
dary gevier
Vespasianus
asianus Titus Flavius, Rom. keizer (69
)bgeb. 9 n. Chr. bijJ Reate •) werd in 51
consul;
) daarna stadhouder in Afrika;) onder;drukte in 66 den opstand
der Joden;) herstelde
P
als keizer de rust en orde in het rijk
rijk•; gest.
Juni 79.
Vesp ucci
.4meri
9^o SP. ontdekkingsreiziger,
^
eb. 9 Mrt. 1451 te Florence,) kwam als koopgeb.
Pman naar S P
an^)
e nam in 1499-1500 deel
aan de ontdekkingg van Venezuela. (onder
Ho 'eda , van 1501-04 aan verdere reizen tot
aan Brazilië (1503-04 onder G. Coelhogest.
22 Febr. 1512 te Sevilla. Naar hem werd de
Nieuwe Wereld" Amerika genoemd.
gem. in N.-Brabant,
Vessem,
) ten W. van
) g
Eindhoven,
V.,
) aan de Kl. Beerzel,) omvat : V.
Wintelre en Knegsel, 1168 inw.
Vesta, de Gr. Hestia z.a. de It. godin van
het haardvuur, had in ieder
huis haar altaar) in Rome
een ronden tempel
A het
Pe op
Forum, waarin de Vestaaische maagden z.a.) het
eeuwige vuur onderhielden.
Haar voorn. feest, de Vestalia viel op
A 9 Juni.
Vestaalsche maagden,
^
)P riesteressen van Veste(z.a.)
te Rome, oorspr. door den
door denponkoning,
P
g)
tifex maximus benoemd )• na
igen dienst konden zijJ
30-jarigen
30-jar
en huwen;)
zich terugtrekken
g
tot zoolang
na waren zij
J tot
kuischheid en tot t.)
g
kloosterlik
f samenleven verP licht;) schendingder kuisch- 1259. Vestaalsche
maagd.
held werd met levend be ragestraft.
ven
de eenig e nogwerkende vulkaaaa
Vesuvius
a
strenge

VESUVIUS—VICTORIA.
op
P vasteland, 12 K.M. ten 0. van
P het Europ.
Naels
as ^ met een basis van 16
P ^ 1223 M. hoog,
.M. door een kloof van een vroegeren
krater,
K.M.,
g
;
den Monte Somma (1137 M. gescheiden;
,g
observatorium; hevige uitbarstin ggen vooral in
ob
779 n. Chr. 1631, 1822, Apr.
P 1906.
P 1872 en Apr.
h oofdst. van het Hong.
Veszprém,
g comitaat
^
p
dicht bij
3 955 K.M2., 229 000 inw. ^
Y.
J de
N,unt
P van het Platten-meer ; 15 000 inw.
Zie op
Vetkoopers.
P Friezen.
p
Lat. a a> ik verbied" > in het oude
Veto
Rome de formule, waarmede de volkstribunen
verklaarklde
d besluiten van den Senaat ongeldig
ng'
den ; vandaar: iemands bevoegdheid, om door
zijn
J tegenspraak een besluit krachteloos te
koning
maken;
, in constitut. staten bezit de koning
tegenover
de volksvertegenwoordiging 6f een
g
V. bf een beperkt
onvoorwaardelijk
P
J (absoluut)V.,
(suspensief)
V. — Sommige
^ R.-Kath. landen
p
(Frankrijk,
J^ Spanje)hadden zich
J^ Oostenrijk,
het recht van V.emati d
P
g bijJ depausverkiezing
tegen
gen de verkiezing
keuze; • waardoor.zij
zij zich te
van dezen ofenen
kardinaal verzetten (Zie
g
Pius X
op
p Ramp olla . Hieraan is door paus
P
definitief een eindeemaakt.
g
Vetter, Jacobus Augustinus,
9Ned.generaal,
bij het
eb. 2 Dec. 1837
1837, nam in 1853 dienst bi'
geb.
instructie-bataillon te Kampen,
werd in 1859
pe
2e luit. in het Ned. leger,
J het
g ^ in 1860 bij
Ind. leger,
tot luit.-generaal,
hijopklom
P
g
gei waarin hij
commandant van het leger en chef van het
dep.
J
g 1895-97 . Gedurende zijn
P van oorlog
loopbaan
nam hij
hij deel aan tal van expedities
P
P
V. is vooral
en was ook vele ájaren in Atjeh.
a
bekendworden
door zijn
zijnsuccesvolle ex Pe^
ditie tot bestraffing van het verraad van Lomhij opP verzoek
bok (1894). In 1897 werd hij
e
gepensionneerd
en keerde naar ons land terug..
b
r g em. in Z.-Holland,
Veur,
, ten 0. van den
1780
inw. V. ligt aaan de stoomtram
Haag;
ag
^;
Leiden—Den Haag.
Via Aemilia. Zie op
P Emilia.
Zie op
Ap^ische Weg.
Via Appia.
P
pp
bergpas
Via mala » Kwade weg"),nauwe
gP
van den Achter-Rijn
J^ in het Zwits. kanton
g^^ die zich verderGrauwbunderland, metostwe
P
oPbij
l en splitst
in den S lugenPn
PS P^
P
J het dorp
en den Bernhardin-weg.
prov.
rov Z. gem. in het Z.O. der P
Vianen,
^
g
Holland aan de Lek en het Merwede-kan., 3288
geslacht
inw.; voorm. zetel van het adelliJ geslacht
raaf
der Van Krederode's P
g raf in de Herv.
kerk); in de 17e eeuw, evenals Kuilenburg,
een vrijplaats, waar schuldeischers niet konden
ee
vervolgen.
g
Lucca, aan
Viare
P
g 9 i0
^ stad in de It. prov.
de Li gurische Zee, ten N. v. Livorno, 21 000 inw.
geb. 14 Jan.
Viaud, Julien, Fr. schrijver
, g
J
1850 te Rochefort Charente-Inférieure was
van 1867-1909 in dienst bijJ de marine, werd in
1891 lid der Académie,P
publiceerde onder den
novellen en
pseudoniem Pierre Loti talrijke
J
P

665

romans ; meest bekend:
Pêcheur d'Islande''.
Vicenza, hoofdst. der Boven-It. pprov. V.
2735 K.M 2. 496 000 inw. ; in Venetië), aan
de Bacch' glione 55 000 inw.
Vichy,
P Allier, aan de
Y^ st ad in het Fr. dep.
Allier, ten N. van Lyon; 17 000 inw. drukst
bezochte Fr. bad
,J•aarl. 80 000 badgasten.
P laats
Vicksburg,
9 tad in den N.-Am. staat MississiPPi > ten N. van Nw.-Orleans, aan den MississiFP
i 16 000 inw.
van Sardinië en
Victor Emanuel
s koningen
^
Italië. V. E. I, koning van Sardinië 1802-21
geb. 24 Juli 1759,^ 2e zoon van koningg Victor
geb.
Amadeus III; opvolger vanzijn
zn broeder Karel
EmanuelII ; legde
legde in 1821 de kroon neer,r die
est.
overging
^ gest
b g op
P zijn
J broeder Karel Felix;
Jan. 1824. -- V. E. II koning van Italië
(1861-78), eerst koning
koning van Sardinië 1849--geb.
14 Mrt. 1820,^ zoon en opvolger
61
g
van koning Karel Albert van Sardinië, streed
in 1848 en 49 teen
k ; na het aftreden
g Oostenri J^
g ; werd
van zijn
J vader 23 Mrt. 1849 konin n^
17 Mrt. 1861 koning
^gest. 9 Jan.
g van Italië;
1878 te Rome. — V. E. III,
g van Italië,
^ 3e koning
geb.
11 Nov. 1869 te Napels, 24 Oct. 1896
g
Helena van Montenegro
gehuwd
gehuwd met prinses
P
. ro
(geb.
8 Jan. 1873 ^volgde
g 29 Juli 1900 zijn
a
vader Humbert 1 op.
P Kinderen: 3 dochters
geb. 15 Sept.
en een zoon,
> Humbert,
^
P 1904.
Victoria,
der overwinning.
^
g
a Rom. godin
Zie Nike.
Groot-Brittannië en
Victoria I, koninginvan
g
Ierland (sinds 1837) en keizerin van Indië
(sinds 1 Jan. 1877), ageb. 24 Mei 1819, eeneg
a
kind van den in 1820estorven
herto g van
g
Kent(den 4en zoon van koning
g G eor ,^g e III en
Louise Victoria van Saksen-Cob^w.rf
vanrinses
P
20 Juni 1837
^gast. 16 Mrt. 1861 ^ volgde
g
; Febr.
haar kinderloozen oom Willem IV aP^10
1840 gehuwd
gehuwd met haar neef, Pprins Albeit (z.a.)
van Saksen-Coburg-Gotha, werd 14 Dec. 1861
est.
regeerde streng
weduwe; regeerde
g constitutioneel; gest
Jan. 1901 ; opgevolgd door haar zoon Eduard
VII (z. a.).
Victoria, Eng. kolonie(staat),in het Z.O.
van Australië, 227 610 K.M2. 1 316 000 inw.
in het midden door de Dividing Range ( 500—
1000 M. doorsneden, in het N. steppenland,
PP
s^ n het Z. vruchtbaar en rijk aan oud
g • hoofdst.
Melbourne. — V. is gekoloniseerd sedert 1835,
sinds 1851 zelf st. kolonie, sinds 1 Jan. 1901
!lid van den Austr. Statenbond.
Victoria. 1) Hoofdst. van den Braz. staat
EsP irito Santo, ten N. van Rio de Janeiro,
aan den Atlant. Oceaan ; 12 000 inw. — 2)
Hoofd
P 1. van het eil. Vancouver en van de
Canad.rov.
Britsch-Columbia, aan de JuanP
de-Fucastr, die uitmondt in den Grooten
Oceaan;
van den Canad. Pacific, eindpunt
P
spoorweg;
van hout,^
steenkool
en geP uitvoer
^^
a
rookte zalm. — 3) Zie Ciudad-V. — 4) La V.,
hoofdst. van den Venez. staat Argun aan de
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VICTORIA—VILLARS.

Rio Ar ua • 12 000 inw. — 5) Hoofdst. van
het eil. Hongkong. — 6 Hoofdst. van het
eil. Laboean.
Victorialand. 1) Z.O. gedeelte van een eil.
in het Arctisch N.-Amerika ^• het Z.O. agedeelte heet W ollastonla nd het N.W. PrinsAlbertland, 1• in 1838 door Simpson
Simpso ontdekt. —
V., Z.-Victoria,
V.
^ agedeelte der Zuidpoollanden,
P
>
bergachtig
bergachtig tot 4500 M. 1 met de vulkanen
Erebus (4056 M, en Terror opPhet Erebuseil. 1
in het binnenland van V. bevindt zich de
ma gnetische zuidpool; in 1841 door J. C. Ross
ontdekt1)
door Amundsen(1911) en Scott 1912
tot aan de Zuidpool
P doorreisd ^• zie verder oop
Ontdekkingsreizen.
9
Victoria-N
Y anza Oekerewemeer, meer in 0.Afrika, de Z. helft behoorende tot D.-0.Afrika 1180 M. boven den zeesPal
ieel
g 68 480
K.M2.; toestrooming
era (AlexandraKager
ra
^ der Ka
uitvloeiing
(hier Kivira,
Somer
g der Nijl
J
set- of Victoria-NiJp t genaamd);
in 1858 door
g
Speke
ontdekt. (Zie ook op
^
P O ndekkinc^.lsrei zen. .
Victoria-West,Ppl. in het midd. van de Z.
Afr.rov.
KaapAde Goede Hoop,
ten N.
P
P1
van de spoorlijn Kaa
stad—de Aar.
Kaapstad—d
Widdin versterkte hoofdst. van het,
Bu . distr. V.(4405 K.M2
K.M2 .,. 238 000 inw. )
aan den Donau1 16 000 inw.
Viebi 9, Clara. Zie Cohn.
der Loire,1 ontspringt in het
Vienne,^ 1. zijriv.
J
dep.
M.),
1 op
P den Mont-Odouze (954 M.
P Corrèze,
mondt uit boven Saumur ;• 174
74:
K.M. 1
á`a1
K.M. bevaarbaar;1 — Daarnaargenaamd:
1)
g
het dep. 1
V., in W.-Frankrijk
J) deel van Poitou,1
7044 K.M2.1 332 000 inw.; hoofdst. Poitiers.
— 2) het dep.
P Haute-V.,
^ in W.-Frankrijk
J1 bestaande uit Opper-Limousin
en Neder-Marche,
1
5555 K.M2.1 385 000 inw. 1 hoofdst. Limoes.
Limoges.
a
Vienne het Vienna der Ouden
1 stad in het
Fr. dep.
uitmonding der Gère in
P Isère1 aan de uitmonding
de Rhóne1 24 000 inw.
Vierdaagsche Zeesla
^! zeeslag,
a 1 11 Juni 1666
op
begonnen
P de hoogte
g van Duins, waarin
a
De Ruyter, met als onderbevelh. Corn. Evertsen,
Tjerk
Hiddes de Vries, Corn. Tromp
^
p e.a. de
Eng.
Robert een
^ vloot onder Monk en prins
A
zware nederlaag
^ toebracht,
1 6 Eng.
P en
g schepen
3000 gevangenen, o.w. de En g. adm. Ascue,
brachten de overwinnaars mee naar de
Wielingen.
in N.-Brabant, aan de
Vierli p beekgem.
g
Maas en aan de lijnJNijmegen—Venlo,
1 ten
J g
Z. van Boksmeer;1 482 inw.
gem. in Z.-Holland,
Vierpolders,
p
^g
1 op
P het eil.
Voorne
.-huis
gem
te
g
1 bij
J Brielle;1• 864 inw. •f
Brielsch Nieuwland.
Viersen,
^ fabriekst. in het Pruis. reg.-distr.
g
Dusseldorf, ten W. van de stad Düsseldorf;
30 000 inw.;; textielindustrie.
Vierwoudstedenmeer, Alpenmeer in Zwitserland1geheeten
naar de het omringende
vier
a
g
17 woudsteden", de kantons Uri, Schwyz, Unter-

walden en Luzern;
7 38 K.M. lap g1 tot 5 K.M.
ie el.
breed, 113 K.M 2.1 437 M. boven den zeesPg

Vi ée Elisabeth Louise. Zie Lebrun.
Pavia 1 aan de
Vi9 evano^ stad in de It. rov.
P

Tessino1 28 000 inw. ;1 zi Jdehandel.
Vi9 li us. Zie Po Zwichem.
Vin
9 Y ^ A lf red Victorg raaf de Fr. dichter
g eb. 27 Mrt. 1797 oP het kasteel Loches Tougaine1 werd in 1845 lid der Académie
1 est.
17 Set.
; schreef : Poêmes"
P 1863 te Parijs J>
»
1882f hilt. romans 1) Cin-Mars"
1 1826 en
q
tooneelstukken.
Vi9^
0 havensi. in de Prov.
Pontevedra in het N.W.
van SP
an Je 1 ten Z. van de
stad Pontevedra
1 aan de
Baai van V. J; 41000 inw.
Vi'
19 eboom Ficus boom
, tot de fam. der Netelewassen
Í

U rticaceeën
)

behoorend t in tal van soorten voorkomend 1 deels reusacht'^ g roote 1 troPische
boomen 1 die caoutchouchoudend melksaP bevatten.
Het meest bekend is de
Gewone V . (Ficus carica),

in Z.-EuroPa 1 N.-Afrika en
het Oosten • ook elders
wordt hiJ vaak ekweekt
;1
g
de vrucht vi'
is een
99)
zeereschatte
s PJ
i s.
g
Vikin9 ers. Zie o
P Noor-

1260. Vijgen.

mannen.

Villa de Punta offic. naam van de Chil. stad
Punta Arenas.

Villafranca di Varona^ s tad in dePray . Verona in N.-Italië f11000 inw. ;1 hier werd 11 Juli
1859 de voorloo
e vrede esloten tusschen
P igg
Nap oleon III en Frans Jozef I.
Villalba
"a 1 in het N.W.
^ stad in de rov.
P L^^^ro
van SPan'e
J1 ten 0. van La Coruna ;1 14 000 inw.
Villanueva de la Serena
^ stad in de rov.
P
Ba'adoz
anJ1
e ten Z.O. van
1 in het W. van S P
J
de stad Ba'adoz
1 13 000 inw.
J
VillanuevaGeltru
^ stad in de Prov . BarceY
lona in het N.O. van SanJe
1dichtbijJ de
P
Middell. Zee ^
• 12 000 inw. 1• haven.
Villa Rica del Spiritu Santo stad in Par^ua
11000 inw.
Y^
Villarosa stad oP Sicilië1 aan de Imes 1
11000 inw. • zwavelmiJnen.
Castellon de la
, stad in de rov.
Villareal
P
Plana
1 in 0,-Sane
P J1ten N. van Valencia,,
16 000 inw.
Villara Claude Louis Rector hertog vaan
Fr. maarschalk, eb. 8 Mei 1653 te Moulins
overwon 14 Oct. 1702 bi'J Friedlin^a•en
1 1703
bi'
1 werd 12 Set.
J Hochstadt
P 1709 bi'J MalPla^ uet versl
2^n door Prins Euq enius voerde
in 1713 weder het bevel in Duitschland 7• agest.
19 Juni 1734.

VILLAVICIOSA DE OVIEDO—VISSCHEN.
stad in de prov.
Villaviciosa de Oviedo,
^
P
Oviedo in het N.W. van SanJe
^ aan de
P
Golf v. Biskaje • 22 000 inw.; steenkolenmijnen.
Villefrance-sur-Saáne
} stad in het Fr. dep.
P
Rhone ten N. van LY
on,oPden r.-oever der
Saone 16 000 inw.
Villeneuve d'Agen,
9^ stad in het de P . Lot-etGaronne in het Z. van Frankrijk
J^ ten N. van
Agen, 13 000 inw.
Villeurbanne,
^ stad in het Fr. dep.P Rhone
0. voorstad van L Y^
on 43 000 inw.
Geor9^
e
vader
Villiers,
Zie
en
zoon.
Buckingham.
9
gem. in de Belg.
Vilvoorde(Fr. Vilvorde),
^g
g
prov.
,rov. Brabant,> tusschen Brussel en Mechelen >
16 642 inw.; industrieassementwerk
geweven
^g
P
goederen en scheik. producten).
goederen
P
Vina del Mar,
P
^ stad in Chili,^ bijJ Valparaiso;
26 000 inw.
39 000
Vincennes 0. voorstad van Parijs
J^
inw.; beroemd kasteel enark
(921 H.A.
P
manoeuvre-terrein).
Vincennes, stad in den N.-Ain. staat Indiana,
ten Z. van Indianapolis; 14 000 inw.
Heilige,
geb. 24 Apr.
Vineentius de Paulo,
a
a 9 geb.
P
1576 te Ranquines
Gascogne
q
^ werd priester;
P
wijdde
zich geheel
aan de inwendige
wi
g zending;
g
J
g^
trok zich inz. het lot deraleislaven
en vondeg
linen aan; stichtte de orde der Lazaristen
(z. a.) en der Barmhartige
est. 2 7
^g
g Zusters;
Sept.
J^
heilig
^
Set. 1660 te Parijs;
in 1737
heili g verklaard;
19 Juli.
gedenkdag
Vinci. Zie Leonardo da Vinci.
Vindelicia. Zie Rhaetië.
Vineta(Urbs Venetorum, stad der Wenden"),
Julia of Jumne, oude handelsstad aan de Oostzeekust op
van het tegenw.
Wollin,
P de plaats
P
g
latere
^'n 1184 door de Denen verwoest;^ volgens
g
verzwolgen; in de nabijsage door deolven
g
held te Jomsbu .
(Digitalis
ururea
Vingerhoedskruid
, zeer
^
p
p
9
Leeuwenbek 9
vergiftige, tot de Leeuwenbekgewassen
oo
behrendelant
^trossen groote,
^ purperP ^met lange
g
P P er
roode bloemen; komt in ons land alleen in het
Z. van Limburgg voor.
in Utrecht,,
Vinkeveen-en-Waverveengem.
g
ten Z. van Amsterdam, 3964 inw.; tot 1841
waren het twee afz.em.
— Het dorp
g
P V. ligt
^
aan de lijnUithoorn—Nieuwersluis.
Rudolf,^
patholoog,
g
Virchow,
P
^
P
a? anthropoloog
enoliticus
a geb.
g 13 Oct. te Schivelbein (PornP
meren werd in 1849 hoogl. te Würzburg,
in 1856 te Berlijn,
aid. 5 Sept. 1902;
Ji est.
gP
stichter der cellulairPathol^^
ie zeer ver dienzijn zorg
steliJ k om zijn
g voor de openbaregezondP
g
heid schreef werken over rassen, schedelmeting,enz.; werd in 1862 lid van het Pruis.
Huis van Afgevaardigde
Af evaardigden
en van 1880-93
a
van den D. Rijksdag.
Zie Vergilius.
Virgilius.
g
9
Virginia,
Vir
9
^ e en der 0. staten der N.-Am. Unie >
aan den Atl. Oceaan 110 399 K.M2. 2 062 000
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inw.1 kleurlingen);
3
^
gde kust vlak in het
^ •lans
binnenland bergachtig
g ^ Alle^hames ^besproeid
P
door de Potomac en de James River; hoofdst.
Richmond. — V. werd in 1607 Eng.g kolonie,,
in den Burger-oorlog
á
a aan de zijdeder Geconfedereerde Staten, in 1861 scheidde zich WestV. (z. a.) van V. af.
Vir9 inische eilanden(Virgin
9 Islands),^ong .
slechts voor 1 bewoonde
eil. in W.-Indië,
^
,
ten 0. van Portorico, 679 K.M 2 . 39 000 inw.
Zie verder Antillen.
geslacht, dat van 1277—
Visconti,
^ L ombard. g
1450 heerschte over Milaan.
Vischarend(Pandion haliaëtus roofvogel
van de fam. der Valken Falconidae voedt
zich uitsluitend met visch en komt voor over
deeheele
aarde,^ in waterrijkestreken. De V.
g

1261. Vischarend.
ris van boven bruin; kop,
en buik zijn
P^
J wit
zijn vet. Met zijn
zin
zij ruwe teenen kam,
J veeren zijn
visschen beet houden.
J ook gladde
l;
Vishnoe of Wishnoe.
Zie Hindoeisme en big.
Ja
afbeelding.
Vissche p (Pisces) zijn.
waterdieren met veranderli
ke lichaamswarmte,
meest met schubben bedekt, ademen door kieuwen; hun ledematen voor
zoover aanwezig,
g^
iJg
vinnen
vermeni vul^ zij
d' en door eieren. Een
tegenw.gebruikelijke
ing
deeling onderscheidt 6
orden : 1. Beenvisschen
T eleostei , 2. V isschen
met émailschubben (Ga1262. Vishnoe.
noidei), 3. Longvisschen
Dip not , 4. .Haaien en
Roggen (Selachii), 5. Rondbekken(Cyclostomi),
6. Buisharten (Leptocardii).
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Visschee het 12e teeken van den Dierenriem
(z. a.) en heteli'knami
e sterrenbeeld aan
gelijknamige
g
den N. hemelon g. 40 sterren).
Visscher, Roemer, Ned. letterkundige, geb.
in 1547 te Amsterdam
, avest. 11 Febr. 1620 te
Alkmaar; om zijn kernachtige taal wel de Holl.
Martialis"eheeten.
Zijn
Zij dichtwerken werden
g
uitgegeven onder den naam Brabbelin gh" (de
zij
meest volledige uitgave
in 1669). Vooral zijn
g
zijn
bijzonder
geestig.
Zijn
geestig.Zij
zijn soms bijzonder
P
Anna Roemers V. g eb. in 1548 te
Amsterdam, gest. 6 Dec. 1651 te Leiden ; zij
maakte o.m. de onderschriften bij de uit cultuurhist. oogpunt
zoo belangrijkeZinne P
oPP
en"
gP»
(plaatjes) van haar vader) en Maria Tessel1594 te Amsterdam,
schade V. geb. 6 Dec.,
ald. gest. 10 Juni 1649; zij vertaalde gedeeldoch het
telijk Tasso's Verlost Jeruzalem",
>
handschrift is verloren ^a
eaan
waren eveng
eens verdienstelijke
dichteressen. Vader en
J
dochters, vooral Tesselschade, waren gevierde
leden van gen Muiderkring
g (z. a.).
Visscherij.
Visscherij. Welk een belangr.
g bestaansmiddel
g blijke
in ons land de zee-V. is1 moe
blijken uit n.s.
waaruit men tevens ziet, dat de zeevisscheri
J zich steeds uitbreidt.
Van de 21600ersonen
P
1 die in 1914 hun

brood verdienden in de V. waren 12 146 aan
boord van zee-schepen.
De gezamenlijke
o 1p
P
g
J
brengst der zee-V. bedroeg in 1913 ruim 213
mill.ld.
J
^ ^die der kust-V. in hetzelfde jaar
ruim 5,16 mill. gld.
De zoetwater-V. is van
a
veel minder beteekenis; toch werd in 1913 nog
geva
nagen : voor ruim 960 000 agld. zalm en
voor ruim 1400 agld. elft (in 1906 no
nog
^ voor
Onze afb. geeft
enkele typen
112 000 gld..
g
d
YP
van de meestebruikeli'ke
g
J zeevisehvaartui gen.
^
OVERZICHT

der gezamenlijke Zee- en Knistvisscherijvloot.
Te zamen.
Jaren.

1914
1913
1912
1911
1910
1909
1908
1907
1906
1905

277
262
230
189
144
143
122
123
120
114

5 483
5 415
5 297
5 091
5 227
5 223
5 234
5 330
5 264
5 219

5 760 425 635
5 677 416 672
5 527 399147
5280 375 177
5 371
248 687
5 366 j 241 389
5 356 239 638
5 453 241 527
5 384 i 241 104
5 333 1234 723

21 600
21 269
20 844
20 508
20 467
20 378
20 502
20 692
20 522
20 133

: 1. Logger;
1263. Visschersvaartuigen
^b ^ 2. Bom (beide voor de zeevisscheri'J ^• 3. Schokker
a
Hoogaar Z.-Hollandsche en Zeeuwsche stroomen); 5. IJmuider Stoomtrawler.
Zuiderzee; • 4. Hoogaars
rev. in het Z. van Macedonië ontVisschers-eil. Pescadores, Poiig-line, Jap.
P ei l.roe in de Straat van Formosa, 221>
K.M2 . staat uit 2 bronriv., ten Z. van het Presba-meer,
groep
55 000 inw. ; haven Makoeng, op
P het hoofdeil. loopt eerst naar het Z. dan naar het 0. en
Hokoto; de V. zijn
zij in 1895 met Formosa mondt uit in de Golf van Saloniki; 207 K.M.
China aan Japan
Vitellius, .lulus Rom. keizer, geb. in 15 n.
P afgestaan.
g
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kunstkenners(Max
Chr. in 68 door Galba tot stadhouder over' ggeleerden Vercouillie
Benoit,
Beneden-Germanië benoemd, liet zich in 69 I Rooses, Pol de Mont), componisten
P
tot keizer uitroepen,
overwon na Galba's dood Blocks op,
allen mede getuigenis
afle
aflegde
gden
P^
g
P
g
het krachtige
Otho, werd echter door de troepen
P^ van Ves7uasiag Vlaamsche leven. De V. B.
nus overwonnen; J de inneming
^ van Rome 24 telde zoowel liberale, als clericale aanhangers;
g }
Dec. 69edood.
haar invloed nam steeds toe ; in 1873 werd de
g
Viterbo, stad in de It. rov.
P Rome, aan den eerste Vl. taalwet (de wet-Coremans aanvoet van den Cimino ten N.W. van de stad g enomen; later gevold
g door tal van andere
a
wetten, die in 1908 eindelijk
eindelij de officieele
Rome; 24 000 inw.
gelijkstelling
Viti-archipel.
^J
^ der beide talen brachten. In 1886
pel. Zie Fids'i-eilanden.
^
Vittoria. 1) Stad op
P Sicilië, met de 10 K.M. werd de Kon. Vlaamsche Academie opgericht,
Pb
32 000 án 1887 hield koning Leopold in den nieuwen
ten Z.W. ervan gelegen haven Scoglitti,
^
inw. — 2) Hoofdst. derrov.
g de eerste Vl. redevoering.
P Alava, in de Bask. Ned. Schouwburg
^ . -ProvinciënN.-Sane
ten Bilbao;
Z.O. van Bilbao; Met dat al had bijJ
P J
uitbreken van
33 000 inw. ; hier 21 Juli 1813 overwinnin g van den Groeten Oorlog
nogg steeds
g de V. B. no
op de Franschen.
haar einddoel niet bereikt;
lV ellinr
nog eg
J ton ^o
^ er werd nog
kla d dat er b.v. in Vlaanderen landsambteZie Huitzilopochtli.
Vitzliputzli.
p
rov. naren waren^ die een
stad in het N.W. van Spanje (prov
Vivero,
ag Vlaamsch verstonden tenz.
^
aan de Golf van Bisca e ten N.O. van De D. regeering
gebied heeft —
b g in het bezette gebie
bedoelingen
La Coruna; 13 000 inw.
P
J met politieke
g -- aanstonds
jd tegen
tega de toe- de belangen der
strijd
Vlaamsch sprekende bevolkingg
Vlaamsche beweging, deJ
A
nemende verfransching
het Waalsche element zooveel mogelijk
^ van het VlaamschP sre- tegenover
^
Deze verfransching
kende deel van België.
g is bevorderd en hoewel de groote meerderheid der
a
sterk in de hand gewerkt door twee historische V. B. voor alles trouw blijft
gemeen-Jjft aan het g
vaderland
België,
is er een kleine
ne
J
^
ogebeurtenissen : de» Fransche tijd"
J ^ toen alles schappelijke
wat Vlaamsch was zooveel mo
mogelijk
gelijk onderdrukt fractie die een splitsing,waardoor geenfzonderVl. staat zou ontstaan, niet on gaarne
werd, en de Belg. revolutie, die voorn. van de li'ke
J
zou zien.
Walen en Franschgezinden
uitgegaan
uitgegaan
J
zijnde,
^
dezen tot de feitelijke
meesters van het land
Vlaanderen, voorm. Ned. landstreek, omJ
Belg.
maakte. Wat onder deregeering
re eerie van Willem 1 vatte de tegenw.
g
gPprov. 0.- en W.-V. het
Zeeland en de W. helft der
ter bevordering
der Vl. taal en beschaving
beschaving Z. deel derrov.
P
na
Tegen Fr. dep.
gen
gedaan
was, werd opeens
te niet gedaan.
gedaan.
P Nord en Pas-de-Calais; bewoners deels
P
^
de hand over hand toenemende verfransching
a Germanen(Vlamingen),deels Romanen (Walen).
ontwaakte echter verzet en wel het eerst uit
Vlaanderen, graaf van, titel van den Zen
de kringen
der Vl. letterkundigen.
Jan Frans zoon van den koning
g
g van België.
^
g
Willems werd de vader der V. B. ; in 1836
Vlaanderen, Oost-,prov. van België, in het
richtte hij
PP J ter N. aan Zeeland, in het 0. aan Antwerpen
J met David de „Maatschappij
Pe en
bevordering der Nederduitsche taal en letter- Brabant in het Z. aan Henegouwen, in het
kunde" op.
J eerste W. aan W.-Vlaanderen grenzend; 3000 K.M2.,
P In 1837 ^gaf Conscience zijn
boek („In 't wonderjaar 1566") en „hijJ leerde 1 125 814 inw. 0.-V. is in het Z. heuvelachtig,
volgden:
zijnvolk lezen." Andere schrijvers
verder vlak, deels klei, deels zand, geen bosschen;
J
^
Theodoor van Ri'sw^i'ck,
Prudens van Duys
Du se en 'iv.: de Schelde, de Dender en de Leye, kanalen
^ ^
e anck. In 1849 werd het eerste Taal- en Gent-Brugge, Gent-Terneuzen • hoofdstad Gent,
is der Belg.
Letterkundig Congres” te Gent gehouden, waar welke stad tevens het middelpunt
A
g
N.- en Z.-Nederl. schrijvers
en geleerden
geleerden
' katoenspinnerij;
biP
J
J
J ^• veel nijverheid, inz. textieleenkwamen; deze congressen bestaan nog.
het land van Waesf vroeger
een
1
a Jan industrie;
bg
van Beers en Heremans oefenden in Vlaamschen dorre heide, is nu een bloeiende landbouwstreek
zinrooten
invloed op Phet opkomend
geslacht.
(veel vlas). Derov.
is verdeeld in 6 districten:
P
g
g
P
Het in 1851 te Gent gestichte Willemsfouds Aalst, Oudenaarde, Eecloo, Gent, Sint-Nicolaas,
bezorgde
de uitgave
van een groot
aantal en Dendermonde.
^
g
^
boeken het stichtte bibliotheken,^ organiseerde
prov. van België,
boeken,
Vlaanderen,
r West-,
^ P
g ^ grenst
^
g
lezi gen enz. Een heele reeks schrijvers
lezingen,
schrijver en in het N. en N.W. aan de Noordzee, in het 0.
schrijfsters
brachten
de
Vl.
taal
tot
nieuw
aanaan
Zeeland
en
0.-Vlaanderen,
in
het
Z.O.
aan
J
zien: Van Kerckhoven, De Ge ter, Rosalie en Henegouwen, in het Z. Z.W. en W. aan
Virginie
Loveling, V9 u lsteke,
Hugo9'V erriest, Frankrijk;
3234 K.M 2., 878 417 inw. De bodem
y
J
Albrecht Rodenbach, Pol de Mont, Renier en is vlak en bestaat meerendeels uit vette klei;
August
Snieders, Tony
Stij langs de zee duinen (1300 à 2000 M. breed,
y Bergman,
^ Teirlinck, Stijn
9'
9
Cyriel Buysse, Maurits Sabbe, Lode 10 à 20 M. hoog)gmet veel badplaatsen
P
Baekelmans, Gustaa f V ermeersch, enz. Als Oostende Nieuwpoort,
^ Blankenberghe,
P
g ^ HeY st .
dichters blonken uit Guido Gezelle, Prosper Veel landbouwraan
en vlas),veeteelt boterg
van Langendonck,
9
^ Au 9gust V ermey lee René de uitvoer),langs de kust visscherf'; veel handel
is
aast hen stonden in Vlaanderen taal- en industrie. Hoofdstad Brugge.
Clercq.
4
g^ De prov.
P
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verdeeld in 8 districten : Brugge, Kortrijk Dixmuiden, Veurne, Oostende, Roeselaere Thielt
en Y Peren .
gem. in het Z. van Z.-Holland,7
Vlaardingen,
^ g
aan de Nieuwe Maas, 23 737 inw.; haringvisscheri
• veel buitenl. handel
P
J^ • scheepsbouw
in visch, kuit, kurk, teer, traan, wijn, enz.).
Vlaardinger
Ambacht
,ggem. in Z.-Holland
9
1638 inw.
Vlachtwedde, gem. in Groningen, aan de Pruis.
grens • 9651 iaw. • omvat de dorpen
V. (aan
g
P
TerBourtan g ^ Sellingen,
de Ruiten-A.),e
g
APel en Ter-Apelerkanaal.
P
Vlas Linum usitavan
tissimum ,lant
P
de fam. der Vlasgewassen Linaceeën uiterst nuttige
a
vezelplant,
waarvan
P
de stengels
na eerst
g
gerepeld
en geroot
ere P
g
g
g , gete zijn,gedroogd,
brakeld gezwengeld
en gehekeld worden.
Door deze reeks bezij
werkingen
zijn de
g
om
g
totaren
gesponnen
gP
g
te worden, waarvan
linnen wordteweg
ven. De zaaddoosjes
J
bevatten 10latte,
P
bruine zaadkorrels,
waaruit
het lijnzaad
J
wordt bereid.
lijnolie
1264. Vlas.
gem.
in
Vledder,
I
g
^
het W. van Drente,
ten W. van de SteenwiJker-A., 2719 inw. In
te
dezeem.
ten W. van het dorpPV. de kolonie
g
Frederiksoord z.a..
of Bandvóeu
Vleermuizeng eldieren Chiro ^
terg orde der Zoogdieren,
g
g
^ bezitten een vlieghuid tusschen. de zeer verlengde
voorste en de
g
zij fladdekorte achterste ledematen, waardoor zij
ren kunnen. De V. kunnen, hoewel zeer onbe-

1265. Vleermuizen (links een slapend).
holen
Van den grond
opspringen
g
P
P ^ kruipen.
kunnen zij niet,
tegenop
g
b P
^ zoodat zijJ eerst ergens
moeten kruipen
en zich dan laten vallen. ZijJ
P
zijn
insectenetende
nachtdieren.
Hungezicht
is
J

zwak hun tastzin zbó sterk ontwikkeld, dat zij
de bewegingen van een vlie
vliegend
gend insect gevoelen.
g
Den winter brengen de V. P
door in winterslaap
zijJ
hangen dan in^
een of anderen schuilhoek
^n
^^ teren op
P hun vet". Boven 6000N. Br. komen zijJ
niet voor, wijl
insecten zijn.
zijn In de
g
J daar geen
tropen leven vruchtenetende V. o.a. de Kal;^
oe
of Viegende
g ende Bond (Pteropus
p edulis). DeV asirpier (Vampyrus spectrum) in Z.-Amerika, zuigt,
als zeeen
g insecten genoeg
^ kan krijJbgen andere
g
dieren bloed af.
Zie Insectenetende
Vleeschetendelanten.
p
planten.

gem. in Utrecht,^ ten W. van de stad
Vleuten
,g
Utrecht aan de lijnUtrecht—Gouda; 1937 inw.
Brachy terg onderorde van de TweeVliegen
9
vleu
geli
g e Insecten Diptera , omvat o.a. da
Kamervlieg,
lastige huisgenoot,
^ gevaar-9 een zeer lastige
^
lik
vangevaarlijke
gg
J tevens door overbrenging

1266. Doorsnede van den kop
P van een vlieg.
g
h. hersenen.
ziektekiemen en smetstoffen. De V. legt haar
eieren in rottende stoffen, de maden ontwikkelen zich daarin en verpoppen zich na 14 dagen.
^
volgens de sage
Vlie9 ende Hollander,
g een
^
zij zonden
Ned. zeeman, die tot straf voor zijn
op
blijve rondzwalken,
•
A zee moet blijven
ooit den oever te kunnen bereiken • hem
•
schepelingen
elin en een noodte ontmoeten is voor scha
lott'rgvoorteeken. Onderwerp
van
P eener opera
P
Wagner.
Vliegend
hert. Zie Hertkever.
9
Vlie9 machines zijn werktuigen,
^^ welke zwaarder
zijn
J dan de lucht en waarmede men zich daarin
in willekeurige
gen In beg kan bewegen.
^ richting
^ ^ waarbijJ
g insel zijn
J zijJ niets anders dan vliegers,
het vliegerkoord
vervangen
is door een motor
g
g
en een schroef, die hem minstens dezelfde
snelheideven
als de wind zou moeten hebben
g
om den vlieger
g te houden. Vooral de
g omhoog
z.g.
inderdaad wel wat opP een
g doosvlinder lijkt
J
(Lilienthal, Chanute,
V. Na talrijke
J glijproeven
g JP
Wright),
ging
Herring,
9^
g , g
g men er toe over
motoren toe teassen
opPV. De eerste vluchten
P
met behulp
P van een motor werden in 1903
gedaan
door de gKitty
gebr. Wright z. a.) te Kitty
g
met een tweedekker
Hawk N.-Carolina
biPlans }d.i. een V. met twee boven elkaar
monoplane'
dras vlakken. (De mono
lape's hebben
gelegeng
één draagvlak). In 1894 had Maxim
•
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1267. Vliegmachines.q
1. Zweeftoestal van Lilienthal 1896 . — 2. Zweeftoestel van Herring

van de Gebrs.
(1897). — 3. Stoomvliegmachine
van Maxim 1894 . — 4. Motorvliegmachine
g
^

Blériot.
Wri
6. Moderne tweedekker: Biplan
A
9 ht 1908 . -- 5. Moderne eendekker: Monocoque
q
Voisin. — 7. Schematische voorstelling
g
a ter verklaring
^ van de vlucht eener Vliegmachine
Zie tekst).

reeds beproefd
met een stoom-V. te vliegen.
-A
^
25 Juli 1909 slaagde Blériot erin over het kanaal
te vlieg en, van Calais naar Dover (40 K.M.
in 271/33minuut). In hetzelfde Jjaar lede
g Brid eeen tocht af
^'onc de Moulinais in 8 dagen
g
van Parijs,over Weenen, St. Petersburg,
5
g^
Stockholm Kopenhagen, Hamburg,den Haag
4820 K.M. — Door
naar Villacoublay,
Y^
in zijn
motor aan te brengen,
zijn
een kleine wijziging
g ,
buitelinge
Pé9oud erin,^ zijn
zijn fameuze buitelingen
slaagde
^
hoogte
de lucht uit te voeren. Er zijnJ met V. hoogten
van 6000 M. snelheden van 170 K.M.
per uur en tochten gemaakt
van 13 uur aan één
g
P
stuk. In den Gr. Oorlog^zijn
J V. opP ruime schaal
gebruikt, zoowel voor verkenningen en vuurleidingls
g, voor bommen-aanvallen uit de lucht.
De mil. V. zijn
beg
J veelal met machinegeweren
Een V. zal zich eerst
waPend. — Het Vliegen.
9
'n de lucht kunnen verheffen, wanneer de kracht
van de schroef in staat is, haar een vliegsnelheid te geven en te doen . houden. Een tweede
voorwaarde is, dat het toestel stabiel moet
zijn
J > d.w.z. dat het, na het verlaten van den
bodem, noch in horizontale, noch in verticale

richting
of sterk slingerende bewePP
^ omwippen,
i en aannemen kan. De kracht welke een
g^
toestel, dat aan bovenstaande voorwaarden voldoet, in de lucht brengt,
g ^moet een opwaartsche
A
zin.
kracht (zie fig.
A
J De opwaartsche
^ 1267 : 7)
t v) van den
is de verticaal ontbondene i 1
druk(i k
t u), welke de in schuine richting
e laatste vlakken(a b eng h) bijJ horizontale
^A
door de lucht ondervoorwaartsche beweging
a
vinden. Deze beweging
eschiedt door de kracht
g a bgeschiedt
n o) van de schreef f e . Begint de schroef
te werken, dan krijgt
J^ het toestel een snelheid
in horizontaler zin, waardoor de druk op
P de
vlakken(i k
t u) ontstaat. Deze druk is te
g
ontbinden in een horizontale teruwaartsche
a
t w en een verticaleo waartsche
im
A
v).
—
Vermeerdering
der
snelheid
(dus
i1 t
van de kracht n o) heeft toename van den
druk tengevolge, dus ook van de twee onttw
bondene. De teregwaartsche kracht i m
wordteneutraliseerd
door de voorwaartsche
g
kracht n o. Er zal echter een oo genblik komen
t v gelijk
waarop
kracht i l
P de opwaartsche
P
is aan de zwaartekracht r s. Ons schema stelt
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voor. Het toestel rust
de V. in dat oogenblik
b
dan niet meer opA den bodem, doch verheft zich
ook nog niet in de lucht. Eerst door toename
tvv,
dus van den druk il
van de kracht n o,1
zij dan de zwaartekracht
welke agrooter moet zijn
s) verlaat de V. den bodem en verheft zijJ
zich in de lucht.
in N.-Brabant, ten Z.O. van
Vierden,gem.
g
Helmond • 1i49 inw.
—Orde
Vlies, Gouden. Zie op
PArgonauten.
J
van het Gulden Vlies. Zie op
P Gulden Vlies.
Vliesvieu
g eten H rtmenop terg , zeer talrijke
orde der Insecten in den regel
g met 2 paar
P
(voor- en achtere
vliezige,
g e vleugels
5^
^
zijn bijtend,
vleugels
gelsgelijk),de monddeelen zijn
vle
J
zuigend.
igend. De wijfjes
wijfje hebben aan het
likkend of zu
angel;
een angel ; de gedaanteverwisseling
g
^
is volkomen. Bijen,
P^ boschJ3 hommels,^ wespen,
galwes en bladwespen
mieren^ sluipwespen, galwespen,
P en
houtwelen
P behooren er toe.
Vlijmen
1
, gg em. in N.-Brabant ten W. van
's Hertogenbosch,
g
^ aan de liJ n 's Hertogenbosch —
Lage
^ 3667 inw. — Het dorp
1 V.
g Zwaluwe;
dateert reeds van 962.
talrijke (ong.
Vlinders Le Pido
^terg , zeer talrijke
^
Insecten, met zul I;ende
20 000 soorten!) orde der Insecten
fijn kleumonddeelen, tweeaar
P vliezige,
^} met fijne
eugels
e schubjes
schubjes bedekte vleugels;
b J volkomengedaanteverwisselin
zijn
verdeeldin 2 hoofdJ zjdeeld
g .JZij
groepen: de Groote V. Macroiepido^ter g : fam.:
Houtru
sen St.-Jans-V.,>
Ka llen
Houtrupsen,
^Pijlstaarten,
Beeruilen, Spinnenuilen,
P Spanners) en de Kleine
idopterg waartoe o.m. de KleerenV. Microlep
mot behoort en de A eibladroller
(waarvan
PP
de rups
wormstekig maakt).
PP wormstekig
P de appels
Vlissingen,
P
g s havenstad in het Z. der prov.
Zeeland op
P de Z.-kust van Walcheren, aan
den mond der W.-Schelde, 21 973 inw. ; vroeger
een der sterkste Ned. vestingen;
^ stoomvaartdienst op
groote havenwerken (8
P Engeland;
g
^^
Sept.
P
P 1873 ;^ Alg. De Pót van Discipline.
Vlist gem. in Z.-Holland, ten Z.O. van
Gouda; 490 inw.
in Z.-Holland, ten Z.O. van
Vlodrop,
p a gem.
g
Roermond aan de lijn
J Roermond—Dalheien aan
de D. grens; 1506 inw.
voorm. T. wilajet Saloniki;;
Vodena, s tad in `hetJ
14 000 inw. • tabaks- en textielind. • sinds 1913 Gr.
Voerendaal-en-Ubachsber
q ^ gem.
g em in Z.-Limde lijn
lijn
N.O. van Valkenburg,
burg,
^^
g^
; 2598 inw.
Voetius, Gisbertus, Ned. godgeleerde, geb. 3
Mrt. 1588 te Heusden, werd in 1617redikant
P
ald., in 1634 hoogleeraar te Utrecht; gest.
11 Nov. 1676; strijdlustig verdediger der steile
rechtzinnigheid,
heftig
van de
^ a
g tegenstander
g
Remonstranten en bestrijder van Coccejus
^ (z. aa.)..
genoemd
Zijn aanhangers
werden Voetianen genoemd.
Zijn
g
q
9 eibekdier. Zie Cloaquedieren.
Vogel els(Ayes), een klasse der Gewervelde
VO
altoos even warmewarmbloedig,
e
7 door longen
^ ademende,^ hardschalige
agevederde,

eieren leggende
"b g
dieren,
gen
hoornachtige
^ met hoornachti
tweeooien
als achterste en twee
P
vleugels
als voorste ledematen. De beenderen
g
I zijn hol en en de holten erin staangedeeltelijk
J
met de lonen
b Het hart bestaat
g in verbinding.
uit twee voor- en twee hartkamers; de bloedlichaampjes
PJ zijn
PJ
J ovaal. Het spijsverteringskanaal
b
heeft bij
(krop),
A^
J vele V. een aanhangsel
g
het voedsel eenigszins
verteerd wordt ; de maag
g
is of een kauwmaa
d.w.z. een sterk gespierde
9^gP
wand met ruwe oppervlakte
(voor de V. die
PP
een groote,
zak,
grootti dunwandige
harde kost eten),^
^ zak,
met veel maagsapklieren (voor de V. die zachte
kost eten). De hersenen zijn veel minder ontwikkeld dan bij de zoogdieren; van de zintuigen
zijn
en gehoor
het meest ontwikkeld.
g
^
J gezicht
De excretie-organen
monden uit in de cloaque;
q
g
een urineblaas beziteen
enkele V. — De
g
mannetjes
onderscheiden zich van de wijfjes
J
tooi
doorgrootte,
bijzonderen
enz..
r kleur, ^tooi,
g
gebruikelijkeg
verdeeling onderscheidt
Een veel
14 klassen : 1. Roofvogels
Ra tatores
, 2.
p
Spechten Pici 3. Koekoekvo els C'uculdidae ,
Ma4. Papegaaien (Psittaci),
9
. ? 5. Grootvleugels
Oscines
7.
croP
tery9idae ^ 6. Zangvogels
Duiven (Columbidae), 8. hoenders (Gallinacae),
Gral9. Loopvogels (Cursores), 1 0. Steltloopers
p
latores , 11. Zeefbekken Lamellirostres , 12.
Roeip ootvo
^ odes^ 1 3. Langvleugels
J els Ste9ano
Lon- i ennes , 14. Duikervogels (Urinatores).
Vosges),
es
grens^geb. tusschen
(Fr. Vos
Vogezen
g
g
Elzas-Lotharingen
en 0.-Frankrijk Franche
^
verdeeld in de Boven (Z.)-V.
Comté),^
I
en de Beneden (N.)-V. De eerste strekken zich
vanaf de Poort van Belfort 100 K.M. ver
naar het N. uit tot aan de bronnen van de Saar
op
zij 50 K.M. breed; naar het
P den Donon en zijn
en 0. (naar de Doubs en den Rijn)
J hellen
zij steil af, naar het W. is de helling flauwer;
hoogste
top
P de Sulzer Belchen (1423 M.);
g
eg
a
dalen; de mooiste weg
l an de 0.-zijde fraaie
^
over de V. lootP van Colmar over Munster
naar GérardmerP
c over den Schlucht- as, Col
r
indude la Schlucht t• in de dalen belangrijke
gJ
strie. De N.-V. nemen vanaf denas
P van Zabern
^ af;
langzaam in hoogte
af
naar Lotharingen
toe langzaam
^
M.).
hoogste
^ (581 M.
Ppunt: Groote Winterberg
g
wereldhut
taal samengesteld
door
wereldhulptaal,
uk
Vol g p
g
^
te Lizzelstetten bijJ Constanz;
y
P astoor Schleyer
maakte tusschen 1885 en 1890 veel opgang,
Pg g,
a.
spoedig
door het Esperanto z. a.).
^
^ verdrongen
, visschersdor
Volendam
P in N.-Holland tot
deem.
l; Edam behoorend en daarmee door een
lokaalspoor
verbonden; de bewoners hebben een
P
eigenaardige
ei^
a kleederdracht; dit en de schilderachtig heid van het Plaats J^
e maken het tot een
g eliefkoosd studie-terrein voor teekenaars en
schilders. — Het had in Jan. 1916 van den
watersnood te lijden.
J
Zie Wolhynië.
Volhynië.
Y
Volkenkunde. Zie Ethno^raphie.
de opschuiving
Volksverhuizing,
^ inz.
g>
P
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der Germ. en eenige andere volken naar W.en Z.-Europa,
g van het
P^ welke de ineenstorting
Rom. wereldrijk
J tengevolge had en den overangvan de Oudheid tot de Middeleeuwen
g
g sluit zich
voorbereidde;^J
tijdrekenkundi
tijdrekenkundig
daarbij
daarbij
de V. der Slaven naar het W. en Z.O. aan.
De V. begon in 375 met den inval der Hunnen
en schonk de wereld een volkomen ander aanzien. Aan de tochten der Magyaren
naar het W.
VY
stelden de Saks. koningen eerst in de 10e eeuw
paal
en perk.
P
P
Volos Volo 1 hoofdst. van den Gr. nomos
Magnesia, aan de Golf van V. der Aegeïsche
Zee, voornaamste haven van Thessalië • in de
nabijheid
het oude Joleos.
J
gem. in het N.W. van
VollenhoveAmbt,g
Overi
J sel • 2395 inw. ; omsluit de ggem. Stad
Vollenhove(aan de Zuiderzee,1 1673 inw. )e
g deeltelijk
en Blokzijl
Blokzijl ggeheel. In het Z. deel
J
havezaten" land ogoederen :
groote
derem.
g
b
Old-Ruitenbon De Oldenhof, Rollecate enz.
Volt. Zie Electrische eenheden.
Volta. Alessandro, graaf, It. natuurkundige,
17 79--1804
bgeb. 18 Febr. 1745 te Como van
^
hoogleeraar te Pavia, geest. 5 Mrt. 1827 te Como;
z ..a den elecuitvinder van den eleetrophoor
P
z.a,
troscoo P
den condensator z.a. > den
V.-schen endiometer en inz. de V.-sche zuil,
waardoor hij
g van Galvani van
J de ontdekking
practisch nut maakte (zie Galvanisme).
Voltaire,
^ eigenlijk
Francois Marie Arouet, Fr. dichter,
^ bgeschiedkenner en wi'sJ
g
21 Nov.
^
g eer, eb.
1694 te Parijs
J^ leefde
van 1750-52 aan
het Hof van Frederik den Groote, na
1758 op
e zijn
Jj landoed te Ferney
Ybi'
J
g
Genève;^g
gest. 30 Mei
1778 te Parijs; droeg
het meest ertoe bijJ
om de overeleverde
ag
autoriteit olp kerke1268. Voltaire.
lijk, staatk. en letterk.ebied
aan het
g
wankelen te brengen en bereidde daardoor mede
de Fr. revolutie voor; schreef talrijke
talrijk treurspelen,
romans, heldendichten, wijsgeerige
P
Jb
g en
geschiedk. werken.
Pisa, in de
Volterra,
^ stad in de It. prov.
P
cle Toskaansche Sub-Apenijnen,
ten Z.O. vare
P J
Livorno; 16 000 inw.
fig.. 224
het Jonische kapiteel
kapiteel (Zie fig
Volute,
zijden
b"
^ het art. Bouwkunst) het naar beide zijden
spiraalvormig
opgerolde
^ Pg
gedeelte ; later ieder
P
meer of minder opgerold
gedeelte in den
Pgg
Renaissance- en vooral in den Barokstijl.
J
Volvox of Boldiertje Volvox globator behoorende tot de klasse der Zweepdiertjes
weep diertjes Fla1!
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protozoën. Het zijn
y ellata van de^
J groene
g
1 m.M. middellijn
bolletjes,
es
J^
J leJ hebben. Zij
ven in koloniën van duizenden, welke te gen den
binnenwand van in het water zwevende kristalheldere bolletjes
J zitten. (Zie ook opP Aggregatie).
geb. 17
Vondel,
^ Ned. dichter,
1g
^ J oost van den,
Nov. 1587 te Keulen; 31 Jan. 1658 werd hij
J
J schri'ver aan de Bank v. Leening gte Amsterdam; 10
'hij met behoud van zijn
J Jjaartjaar later werd hij
wedde (f 650.—) ontslagen.
Hij
^
J stierf 4 Febr.
1679. Terwijl zijn ouders Doopsgezind
waren
P^
ging
geweert, g
bhij
J in 1641 f ot de R.-Kath. Kerk
over. Na Roemer Visschers dood (1620) verkeerde hij
J veel op
P het Muiderslot. In 1625
verscheen zijn
J hekelend drama ^,Palamedes of de
vermoorde onnowaarin
zelheid"
hij
J het voor Oldenbarnevelt opP
nam en tengevolge
waarvan hijJ g e noodzaakt
was,
gen tijd
zich een
eenigen
tij
te houden.
Het aantal zijner
J
lyrische
gedichten
Y
is legio. Zeer bekend is de „Vertroostinge :yen
Geeraerd Vossius"
en Het Stoekske
van Johan van
Vondel.
Oldenbarne velt".
Van zijn hekeldichten zijn
» Roskam"
J de meest vermaarde De
n „RommelpotJ
van 't Hanekot". Zijn
j dictactischeoëzie
strekt vrnl. tot verheerlijking
P
J g der
R.-Kath. Kerk. Maar vooral als dramatisch dichter munt hijJ uit. Behalve den Palamedes"
noe »
men we van zijn
iJ
van
J 32 drama's: „ 'sbrecht
Remstel"(1637),Jozef in Dothan"(1640),De
Leeuwendalers"1618 >» Lucifer" 1654>»
JePhta" (1659) en Adam
in Ballingschap" 1662
».
Voorburg,
9^ ggem. in Z.-Holland aan de stoomtram Leiden—'s Gravenha
g e ten 0. van 's Gravanh^g
e en onmiddellijkdaaraan grenzend, 6623
inw. — T. is zeer oud, misschien het Forum
Hadriani der Romeinen.
gem. in Z.-Holland, ten N. van
Voorhout,g
Leiden 2412 inw. — V. ligt aan de lijn
Jj Haarlem—eiden.
Voorne-en-Putten, Z.-Holl. eil. door de Maas
van Rozenburg
en IJselmonde,
door het
Spui
g
^
P
van de Hoeksche Waard of Beierland en
door het Haringvliet en het Goereesche Gat
van Goeree- en Overflakkeeescheiden;
doorg
sneden door het Voornsch kanaal, dat Ataas en
Haringvliet
verbindt. — V. en P. waren langen
g
g
tijd
gescheiden door een broeden en
J twee eil. ,g
drukken waterweg,de Bornisse of Bernisse,
tegenw. een boezemwater. Het Voornsch kanaal
werd in 1829egraven,
om Rotterdam langs
lang
^t^
43
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Vos es Fr. naam der Vogezen. -- Het Fr.
dep.
p (Les) V. bestaat uit het Z. deel van Lotharingen, 5903 K.M
ringen
2. 434 000 inw.;; hoofdst. Epinal.
K.M2.,
P
Vosmaer Carel Ned. letterkundige
g en kunstgeleerde,
eleerde geb. 20 Mrt. 1826 te 's Gravenha
Gravenhage
-e^.
Hij pP romoveerde te Leiden in de rechten, bekleedde verschillende rechterlijke
^s
J betrekkingen,
doch trok zich in 1873 uit het ambtelijk
J leven
terug om zich
geheel aan kunst P
en wetenschap
g
te kunnen wijden. Van 186073 was hijJ een
der redacteure n
van den Nederlandschen
Spectator",
gaf
P
^^
na 1864 onder
hetseudoniem
P
Flanor
zijn
J
Vl maren"
uit )• van zijn
J
werken
zijn
J
vooral bekend:
„Vogels
Vo els van diverseluimap
ge" (1872-76),
1271. Vosmaer.
een
verzameg P
lt^
opsteller)
van deels kunsthistorischen, deels belletristischen aard7 de romans Amazone"
(1881) en
))
Inwijding"
(onvoltooid,
in 1889 door zijn
zij zoon
)
Londinias"(1873),een humoristische reisbeschrijving
) de idylle
J ^ in hexameters
Y
)) Nanno" (1883) en vooral de metrische vertali en van de Ilias" (1878-80) en van de
Od ssee" (1888). Hij
„Odyssee"
J stierf 12 Juni 1888
te Territet (Zwitserland).
Vossemeer(Oud-). Zie Oud-Vosseneer.
ei geul. Gerh. Joh. Voss,
Vossius,^ eigenl.
^ taalkundige,
gs
geb.
in 1577 te Heidelberg,
17 Mrt. 1649
g) gest.
g
^
geleerde Lat.
;als hocg 1. te Amsterdam;) schreef geleerd
— Zijn
geb. in 1618
J zoon Izaak V.
)g
st. 21 Febr. 1689 als kanunnik
te Leiden,
te Windsor, maakte zich verdienstelijk
J door
aardrijkskund
zijn
^ aardrijkskunde
J studies over de geschiedenis,
^
chronologie der Oudheid.
Vraca Wratsa 1 stad in het Bu g. distr. V.
inw. ten N.O. van Sofia,)
(6916 K.M 2. 312 000
)
op
P de hellingen
^ van den Balkan, )15 000
inwoners.
Vranja Wran'a hoofdsi. van het
Serv. distr. V.(4342 K.M2 ., 257 000
aan de Morava, ten
Nis j,
inw.
,Z. van
^,
10 000 inw.
Vredesconferentie, Haa sche een van
18 Mei tot 29 Juli 1899 in Den
Haag
op
P initiatief van
1270. Vos.
^ gehouden,
g
Nicolaas II van Rusland bijeenhazen,
en fazanten; wordteroe
Pen) door de vertegenwoordigers der re
^ ee)
) konijnen,patrijzen
J
g
' van bijnaalle beschaafde staten bie
daarom door deers
J^ fel vervolgd
^J^
g en is in ringen
woonde conferentie
ons land zoooed
) welker resultaat bestond
g als uitgeroeid.
g
in overeenkomsten over de rechten en gebruiken
Vos. Reintje de. Zie Reinaert de Vos.

de haven Hellevoetsluis een betere verbinding
met de zee teeven
10.6
K.M. lang .
)
g
gem. in Z.-Holland 3715 inw.
Voorschoten
,g
Het dorp
W.-zijd van den Vliet
P V. ligt
^ aan de W.-zijde
aan denroeten
we g van Leiden naar Delft.
g
Het heeft een station aan de spooren tramlijn
tramlij
P
Gravenh^e—Leiden) • bekendegroot
rooie fabriek
gouden en zilveren werken van de fa.
van Kempen.
Voorst,gem. in Gelderland, ten N.W. van
i^^w. ) • omvat de dorpen
Zutphen;
P V.,
P
) 11
^ Nijbroe
Ni broek en Gietel
Wil P) Twelloo,
) Terwolde,
een aantal buurten en landgoederen. Het
dorp
^ aan den straatweg
P V. ligt
g en aan den
spoorweg
g Apeldoorn—Zutphen.
F
Vorarlber
g kleinste kroonland van het Cisleithaansche deel der Oostenr.-Hong. Monarchie,
2602 K.M 2 . 145 000 inw. ; tusschen het meer
van Constant den Rijn
; admiJ en den Arlberg)
nistratief met Tirol vereen' d • Landdag van
24 leden;) in het Oostenr. Huis van Af gevaarg
d' den 4 leden. Stadhouder te Innsbruck.
Hoofdst. Bregenz.
g
Vorden,gem. in Gelderland, ten Z.O. van
Zutphen,
V. en
P
P
) 3578 inw.^ • omvat de dorpen
Mossel en een aantal landgoederen (Vorden,
de Wildenborgh,
g ) Hackfort,
P V.
) enz.). Het dorp
ligt
naar het
^ aan den straatweg
^ van Zutphen
P
Pruisische; er is een station v. d. lijn Zutphen—
P
Winterswi'
9 die op
P den
J k. De dichter Staring
Wildenborch woonde, is er begraven.
Vorstenbond, de op
P initiatief van Frederik 11
van Pruisen in 1785 te Berlijn
J tusschen Pruisen,
Saksen en Hannoveresteten
^tegen de machtsg
overschrijding
J ^ van Jozef II in Duitschland
gerichte bond) bi'J welken zich later andere D.
vorsten aansloten.
en
Vorstenlanden, naam der res. D'ok'akarta
1 1
Soerakarta op Java, welke no g door eigen
sultans (in naam) bestuurd warden; ook naam
van die daar verbouwde tabak. Vóór 1820 heetten
de V. Bovenlanden of Javasche Bovenlanden.
Vos Canis viel
> van de fam.
p es roofdier,
der Honden Canidae • kleur vaal, in grijs
overgaand
rood, zoodat de sluipende V. nauwe^
li'ks
te onderscheiden is; heeft
J van den grond
^
gebit als van den hond; leeft
schenP e zintu ^
igen
)g
ook oop
hoofdzakelijk
J
J van muizen ); doch jaagt
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van den oorlog
g der
^ te land,^ over de uitbreiding
g
grondbeginselen
van de Conventie van Genève
g
z. a.) tot den zeeoorlog
g en over de scheidsrechterlijkebijlegging
geschille
J gg gvan intern. geschillen
ook Arbitra
9,e Internation. Hof van).
— Een tweede V.
! die van 15 Juni-18 Oct.
1907 in Den Haag gehouden
werd behandelde
g
vrnl. de rechten enlichten
der neutrale staten
P
en vraagstukken
van het zee-oorlogsrecht.
^
g
Vredes
Vredespaleis,
p
! zetel van het Hof van Arbitrage
^
te 's Gravenhage,
naar de plannen van
^^ gebouwd
gP
Cordonnier en A. van der Steur Jr. Het er
voor benoodigde
ver kapitaal
werd grootendeels
^
P
g
schaft door Carnegie,
terwijl verscheidene staten
^
schenkingen
deden. Het V. werd in 1913 in
g
enomen
gebruik
ebruik
ggenomen.
Vreeland,gem. in Utrecht, aan de Vecht;
874 inw. V. kreeg
der 13e eeuw
a in het mi
stedelijke
rechten; na 1637 wordt het niet meer
J
als stad vermeld.
gem. in Utrecht, aan de Lek,
Vreeswijk,
tegenover
Vianen
oop
^
^ • tram- en bargedienst
g
Utrecht; 2801 inw. V. ontstond in de 12e eeuw
aan de vaart, die door de Utrechtenaren naar
de Lek aangelegd was.
in Drente, ten N. van Assen;
Vries,gem.
g
4.515 inw.^g
• gemeensch. station met Zuidlaren.
geb. 9
eb
Vries! Matthias de, Ned. taalkundige,
b^g
1820 te Haarlem, van 1853-91 hoogleeraar
g
Aug 1892; voorn. werk
te Leiden; aid.st.
go 9 Aug.
der Nederlandsche Taal" (met
_L. A. te Winkel,
1864-90). Met te
Winkel g af hij
J de
regels aan voor de
tegenw. nog
^ vrij
J
alg.gevolgde
Pe l^^
ling der Ned. taal.
Vries,! Hugo
g de,
Ned.lantkund'
P
^e,
geb. 16 Febr. 1848
te Haarlem, sinds
1878 hoogleeraar te
Amsterdam, in
1896 dir. van den
1272. H. de Vries.
Hortus Botanicus,
wereldberoemd als
de oPsteller der mutatie-theorie (z.a.) en van
de leer der variabiliteit derlanten
• schreef
P
o.a.: Leerboek
der Planten PY
h Biolo bgie" (2e dr.
»
1883 De Mutatie-theorie" (2 din. 1900-03),
Soorten en Variëteiten"(1905),Naar Californië" (2 din. 1906).
gem. in Overi'sel
en of Friezenveen,, g
Vrieze nve
J ,
ten N. van Almelo aan de lijn Almelo—
Mariënber
op
g
P een
g ^ • 5701 inw. V. is gesticht
stuk veen, dat Hou. en Friesche kolonisten in
de 14e eeuw van den heer van Almelo kregen.
De bewoners van F. legden zich
reeds vroeg
g
toe op
en
^
P handel (inz. tuinzaden en linnengoed)
bereisden daartoe Zwitserland, Spanje
P J en de
Oostzeelanden.
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Vrije kunsten(Lat. artes liberates in de
Oudheid die kennis en vaardigheid, welke een
vrijJ man waardig
^ in tegenstelg^geacht werden,
g
1i g tot het mechanische werk der slaven. In
de Middeleeuwen telde menewoonli'k
g
J zeven
V. K.:rammatica
rekenkunde en meetkunde
g
het trivium), muziek, sterrenkunde, dialectiek
en rhetoriek(het q uadrivium welke
kunsten
^
o.m. op
P de kloosterscholen (z. a.) onderwezen
werden.
Vrije Liberalen,
! Ned. staatspartij,
P
J^ meest conservatieveroe
g Pder liberale concentratie,^ ge or aniseerd in den Bond van V. L.". Volgens
hunro
ramma wenschen zijJo.m. de volgende
g
P^
beginselen
in toepassing
1. De
be
g te zien gebracht:
P
g
g
Staat heeft allerrsoonl.
vrijheid
vrijhei te
Peeer
en en te verzekeren; 2. Inrichtin g en
werking van het Staatsbestuur behooren onafhanfhankeli'k
te zijn
zij van eiken invloed van
J
kerkelijke
leerstellingen; 3. Kiesrecht ook voor
J
vrouwen, mits dezen aan bepaalde
vereischten
P
voldoen> • kiesrecht voor mannen, die stoffelijk
stoffelij
b
betalen;
J k zijn
J en hun belastingen
g
zij vertakkin gen
4. Deugdelijk
onderwijs in al zijn
^ J onderwijs
bg•^ 5. Vereenvoudiging
^ g van het ur
erliJprocesrecht.
.
g
P
gem. in Z.-Holland aan Delft
Vri'enban
!g
J
grenzend;• 8500 inw.
Vrije Universiteit, hoogeschool, 20 Oct. 1880
te Amsterdam opgericht
door de »Ver. voor
P^
$ ^op
er onderwijs o gereformeerden grondslag."
g ^
Alsrondsl
Jjs in de g oe ^ voor het onderwijs
g
leerdheid neemt zij
J aan de 3 Formulieren van
z.a. gelijk
Ee^
' gheid (z.a.),
g J die in 1619 door de
Dordtsche Synode
zijn
De V. U.
Y
J vastgesteld.
g
heeft het recht vanromotie.
P
Vrijhandel(Eng. ree-trade econom. stelsel,
dat in volkomen bedri Jfs- en verkeersvrijheid
J
n t tot de beperkingen,
welk gilden
(in Lees,
o dwelke
monopolies,
privilegies,
g > beschermende rechten,>
^ P
woeker- en weeldewetten en in het algemeen
Kelk CJP
ingrijpen van den staat in het bedrijfsleven
hetrootste
brengt)
g voordeel voor de staatsburgers van een land, zoowel als voor de volken
onderlingziet; in en ren zin de theorie van
het door geen beschermende rechten gehinderde
intern. handelsverkeer. (Zie Manchester-partij).
p 1 .
Zie Jacob"nenmuts.
Vrijheidsmuts.
^
1
gem. in N.-Brabant aan de
Vrijhoeve-Capelle
!g
p
1
Bosch, 536 inw.
lijnLage-Zwaluwe--den
^
Ned. Po liVrijzinni
!
9 -Democratische Bond,
tiekearti'
P de
J, meest vooruitstrevende fractie der
liberale concentratie. Deze Bond stelt zich ten
doel eeneo
optreden
te bevorderen
P
g aniseerd
^
van alle democratischezinde
vereen gg
in en
^
enrsonen
die zich met de onderstaande bePe
ginselen vereen' en: 1. De V.-D. B. streeft naar
ontwikkeling
ng van onzen constitutioneel-Parlementairen regeeringsvorm in democratischen zin
en te dien einde naar algemeen kiesrecht voor
de vertegenwoordigende lichamen en naargeli'kstelli
J
^^ ook wat de verkiesbaarheid tot lid

VRIJZINNIG-DEMOCRATISCHL+' BOND—VUURLAND.

676

dier lichamen betreft, van mannen en vrouwen.
beginse uit, dat door
2. De V.-D. B. spreekt
als beginsel
P
krachtige sociale wetgeving moet worden
wegneme van de maataangestuurd
op
^
P het wegnemen
schappelijke
oor welke tusschen de leden
PP Jzaken,
scha
n of versterken
van het volk ongelijkheid
scheppe
ontwikkelingsvoorwaarden.
aanzien van hun ontwikkelingsvoorwaarden.
HijJ is van oordeel,> dat, >ter verkrijging
Ja $' van
ring niet
maatschappelijken
vooruitgang,
b g^ tempering,
PP J
verscherping
klassenstrijd noodzakelijk
J
P^ van den klassenstrijd
is. Eenerzi
J af het streven naar
J ds keurt hij

afschaffing
na van het persoonlijk
Pe
J eigendomsrecht
g
(oP de productiemiddelen:
verwer t hij
PPanderzijds
hij
de meeni
dat de staat in het economisch
leven zijner
burgers
a
^
^ slechts noodgedrongen
schoorvoetend behoort in terij
g JPen.
in Zeeland, ^P
op Walcheren,
Vrouwe polder,
^ gem.
p
g
ten N.W. van Veere; 1038 inw.
vruchtVrucht,
^ roe
? in de botanie het volgroeide
i , der
beginsel
.er Phanerogamen, bestaat uit het zaad
en het vruchtomhulsel. Voor de verschillende
Isoorten V. zie men fi g. 1273.

,‘

y^:i; J

6

1

7

1273. Vrucht. 1. Noot (van een eik) -- 2. Do vrucht.
— 3. Gevleugelde
g dopvrucht.
P
A
-- 4. Kokervrucht. --- 5. Peul. -- 6. Echte doosvrucht. — 7. -- Hauwtje.
J — 8. Hauw.
,°uis- engemengde
kegels. Van boven bevindt zich meestal een
trechtervormige
inzinking
P den
^
^ (krater) op
bodem waarvan zich weer kleinere slakkenkegels
verheffen; soms met lava gevul
gevuld(lavakrater),
J uitgedoofde V. (d.i. niet meer werkende V.)
dikwijls met water(kratermeer).
dikwijl
+ Christian Aug., D. romanschrijver,
a
J
ear gest. aid. 1827; schreef
geb. 1762 teWeimar,
den rooverroman „Rinaldo Rinaldino" (1797). —
Zijn zuster, Christiane V., was de vrouw van
Goethe(z. a.).
Vuren, gem. in Gelderland,, aan den 1.-oever
van de Waal, ten 0. van Gorinchem, 1664 inw.
Vuurland, Sp.
^ eilandengroep
g P
P Tierra del Fuego,
bij
van
P
J de Z.-punt
Amerika, daarvan gescheiden door de Straat
van Magelhaens,
aa
^ 73 140
K.M9 . 3000 inw. welke in drie stammen
(Ona, J g han en A
lakaloef)/ verdeeld zijn;
J-D
hoogsteunt
P : Monte
Danoin (2100 M.),
weiden en eeuwiggroen
g ag
kreuPelhout. GemidBelde temperatuur
5,40
Pe
C. Sedert 1881 behoort het W. deel
aan Chili (territorium Maallanes
het
ag
0. deel als territoristnn V. 21499 K.M5. a
tot Ar1600 inw.

Vuélta Abaja, distr. van Cuba, nabij Havanna; scheidt men: lava-, tuf-,
f
om zintabak.
zijn
J
e
gem. in N.-Brabant,, ten Z. van 's HerVught,
Vu
9 ^^
togenbosch 7126 inw. -- V. is een oude plaats,
reeds in 1096 als Fuchte vermeld.
V ul anus de Rom. god van het verterend
vuur, later met den Gr. He7phestus^(z. a.) vereenzelvigd.
(Lat.,, ,,
, de algemeen
algemee verbreide"),de
Vulgata
Vu
9
geldende Lat.
de Kath. Kerk als authentiek gelden
d
overzettingvan den Bijbel.
J
bergen, door een
Vulkanen
Vulkanen, vuurspuwende
P
kanaal met het binnenste edeei e der aarde in
n of heuvels. Naarverbinding staande, berge
zij bestaan, onderlanag de stoffen, waaruit zi
gelang

gentinië.

1274. Krater van een vulkaan opP Nw. Zeeland.

Weenen.
W de 23e letter van ons alphabet,
P ontbreekt
in het Latijn
g talen.
J en de daarvan afkomstige
aangeduid
De
e Germ. W. werd door de Romeinen aanga
door 9 u; bijv. Walther: Gualterus.
Waadt,
, W aadtland(Fr. Pays
y de Vaud),
kanton in W.-Zwitserland, tusschen het Meer
van Genève en dat van Neuchatel 3252 K.M2.,
315 000 meest Fr. sprekende
Prdt. inw. •; belangP
rijke
nijverheid
(uurwerken,^Hooge
sigaren).
J
J
school te Lausanne. Nieuwegrondwe
Nieuwerondwet van 1
1885 ; wetgevend lichaam is de Groote
Raad; uitvoerend lichaam de RegeeringBraad;
hoofdstad Lausanne. — W. behoorde tot 1798
tot Bern, scheidde zich daarvan af, constitueerde
zich tot Rép ubliq ue Leman,^ trad echter nog
g in
1798 als kanton Leman toe tot de Helvetische
RePubliek en in 1803 als zelfsi. kanton tot het
Zwits. Eedgenootschap.
Waag, 1. zi riv. van den Donau, ontstaat uit
de Witte W. (van de Hohe Tatra) en de
Zwarte W. (van de Kleine Tatra),is 398 K.M.
lang en mondt bij Gutta uit in den W .-Donau
den Pressburgschen Donau-arm.
Waai
P de W.-kust van
b at Hazen-eil.^ eil. op
toegang tot de
Groenland,
> 3 K.M2.> in den toean
W.-straat, die het schiereil. Nagsuah scheidt
van het eil. Disko, vooral bekend door de slingerbg
waarneming,
g van
g ^ er verricht ter berekenin
de afplatting
P ^ der aarde. Zie ook W a i9 atsj .

Waal. Zie op
P Rijn.
9
Waa;re g em. in N.-Brabant, ten Z. van Eindhoven en aan de lijn
J Eindhoven—Valkenswaard
1186 inw.
Waals,
, Dr. Johannes Diederik van der, Ned.
natuurkundige,
g , ggeb. 23 Nov. 1837 tee Leiden,
werd in 1877 hoog
g
o leeraar aan de gemeentelijke
J
hoogeschool
te Amsterdam, in 1907 moest hijJ
g
wegens het bereiken van den 70-jari
wegens
gen leeftijd
70-jarigen
J
ontslag vragen • ontving in 1910 den Nobelprijs
J
voor natuurkunde.
Waalsche Kerken Elises Wallonnes), die
Prot.emeenten
ons land,
waar in het Fransch
e inF
ansch
gepreekt wordt; in 1688 waren er 56, thans
nog maar 15 met 25 predikanten
Amsterdam
(Amsterdam,
P
3red.;
:
P Arnhem • Breda; Delft ; Dordrecht
>
's Hage, 3 prod.; Groningen; Haarlem ; 's Bosch
Leiden, 3red.
• Nijmegen
p • Middelburg
te
g,
^
J g • Rotterdam
Utrecht en Zwolle.) Zij
^ 4 red.;
p
staan
J sta
onder een afz.s
be u
t ur. de Commissie tot de
zaken der Waalsche Kerken. Zij
Zi' zijn vooral
ontstaan na de herroeping
Pg van het Edict van
Nantes (6185).
Waalwijk,
gem. in N.-Brabant, ten W. vvan
J,g
den Bosch • 4965 inw.; omvat het stadje W.
de voornaamstelaats
in de Langstraat,
g
P
, met
belangrijke industrie, inz. leer en schoenen),
de kerk van Bezooien en hetehucht
Tent.
g
Waarde,
gem. in Zeeland, in het 0. van
^
g
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Z.-Beveland, aan de W.-Schelde;
) 940 inw.
lij
gem. in Gelderland,s aan de lijn
Waardenburg,
^^ g
) 1510 inw.
Waarder,gem. in Z.-Holland, aan de lijn
Woerden—Leiden ; 857 inw.
Waardgelders, gehuurde rustbewaarders ; werden in 1617 in verschillende Holl. en Utr. steden
in dienstenomen
doch in 1618 door Maurits
g
te Utrecht en later opPlast der Staten-Generaal
afgedankt.
g
rov 0. Belg. Pprov.
in de Belg.
Wachtebeke,
^ gem.
g
Vlaanderen ten Z.O. van Sas v. Gent ; 5623 inw.
machtig rijk in 0.-Soedan,
Wada'i vroeger
g eenrijk
>
tusschen Darfoer en Bagirmi, behoort sinds 1899
Tsaad-territorium ong. 440 000
tot Fr.-Kongo
Abes'e;
K.M2 .) 2 1/22mill. inw.; hoofdst.
)
J)meest
steppen.
PP
gem.
em in Z. (Waddinxveen),
Waddingsveen
^g
9
Holland
) ten N.W. van Gouda;) 6258 inw. )
in 1870 ontstaan door de vereeniging
^ g van de
gemeenten
N.-W. Z.-W. en een gedeelte
van
N.-W.,
g
g
deem.
PP
g Broek c.a. ; )veel industrie (papier,
meubelen) enz.).
gem. in Gelderland, ten W. van
Wadenoyen,
Y^ g
Tiel en aan de lijn
lij Tiel—Utrecht; 1808 inw.
vazalstaat in de div. Ds'halawar,
J
)
dpres.-schapPBombayY
behoort tot het E g.-In.
P
W. in het
611 K.M2.) 42 000 inw. ) ; de hoofdst. W.,
N. van het schiereil. KathiawarGoeds'raat
)
J
27 000 inw.
a hoofdP 1. van deprov.
Wádihalfa o f Half^
p
W. van den Egypt.
J 2e
^ aan den Nijl
gYP Soedan,
waterval ) 2700,) met de militairen 20 000 inw.
rov W. prov.
gem. in de Belg.
Waereghem,
g P
^ gem.
^
Vlaanderen) nabij
ten N.O. van
g
J de Brab. grens,
Kortrijk; 9126 inw.
. prov.
0. Belg.
P
Waerschoot
^ gem. in de Belg
Vlaanderen
) ten Z.O. van Eecloo; 6199 inw.
Waes, Land van, landstr. in de Belg.
P
g prov.
0.-Vlaanderen tusschen Antwerpen
en Gent,
0.-Vlaanderen,
P
met de steden St. Nicolaas en Lokeren.
prov.
rov 0.Belg. P
gem. in de Belg.
Waesmunster,
^ g
Vlaanderen ) tusschen St. Nikolaas en Dendermonde;) 5950 inw.
geb. 28
s geb
Wagenaar,
g
> Jan,
g
> Ned. geschiedschr.,
1709 te Amsterdam,) schreef : Tegenwoor)) a
dien Staat der Nederlanden", , Vaderlandsche
Historie" (3 dln. 1749, 3e dl. 1759),waarop
later door anderen vervolgen
^
g werden geschreven
) verder een werk over Amsterdam
Best. 1 Mrt. 1773 te Amsterdam.
Wageningen, gem. in de prov. Gelderland,
) Rijks
Hoogere
)
inw. ; Rijks
Hoo gere Land-,
denRin10196
tuin- en boschbouwschool; Ri'kslandb.ProefJ
station voor zaadcontrole; fraaie omstreken.
en dichter,
Wagner,
P
9 , Richard,
^ D. componist
geb.
22 Mei 1813 te Leipzig, in 1842 tweede hofg
kapelmeester
te Dresden, vluchtte in 1849 weP
g ens deelname aan den Mei-oP stand werd in
1864 door Lodewijk II van Beieren naar München ontboden,) woonde na 1872 te Bayreuth
(Villa
Y
Wahnfried) waar hij
hij in een naar zijn
Jj kunst-

opvattingen gebouwd
ebouwd theater de groote
trilogie
^
g
„Ring
Ri
der Nibelungen"
Nibelungen (1876) en het feest(1882) liet opvoeren;
13
))
Pel Parsifal"
P
)gest.
g
Febr. 1883 te Venetië. Voorn. werken behalve
hij zelf den tekst
deenoemde
opera's
(waarvan hij
g
Pe
schreef): )) Rienzi" (1842), „Der flie gende Hollander" 1843 Tannhauser"(1845),„Lohengrin”(1847),Tristan und Isolde" (1849)
Di Meistersinger
,
„Die
eiste si na
erg
von Nurnber " (1868);bovendien eene Faustouverture ) Kaisermarsch enz. W. zag
in het harmonische
samenwerken aller
kunsten de voorn.
taak van het kunstwerk der toekomst,.
W.'s wiJ ze van karakteriseeren steunt
op
P het later conseq cent door hem doorgevoerde
principe
P P
e
van de Leitmotive".
W. was voor de
1275. Wagner.
a
tweede maal gehuwd
a
met Cosima geb.
? ggescheiden
a eb 26 Dec. 1837
enoote van Hans von Billove dochter van
geb. 6
Franz Liszt. Hun zoon Siegfried
W.,
^ g
9
Juni 1869 te Triebschen bij
J Luzern, is eerst als
dirigent
bekend geworden,
) schreef ook enkele
g
g
opera's.
Pe
Neder-Oostenrij
in het
Wagram,
, dorp
9
P in Neder-Oostenrijk
eld 3100 inw. ; 5 en 6 `Juli 1809 versloeg
onder aartsherNapoleon
I er de Oostenrijkers
J
e
tog0 Karel. Vorst van W. Zie Berthier.
godsel. richaanhangers eener godsd
Wahhábietent de aanhangers
in het midden
der 18e eeuw van HoogogArabiëNeds'ed
onder leiding
J
^ van Mohammed
en waarvan het
ibn Abd el-Wahhab uitgegaan
a
(doel was den Islam teraga te voeren tot zijn
J
oorspr.
P zuiverheid en eenvoud. ZijJ leidde in haar
verdere ontwikkeling
omwentelingen
P
^
^ tot politieke
in Arabië,) om welke te onderdrukken,) de sultan
in 1811-18 de Egypt.
P naar Arabië
gYP troepen
zond. Nadien zijn
igen terrein
P hun eeige
J de W. op
waar
zi met een Emir aan
J)
hun hoofd een onafhankelijken
onafhankelijken staat vormen,)
gebied van
000 zielen op
ongev.
1
^
P een gebie
tege
genes.
098 K.M2. Hun hoofdst. is Riad) hun te
nw
I bn Saoed.

Wahnfried ville van
Bayreuth.
Y

Rich.

Wa
y ner te

Waiblingen ) stad in het Wiirttemb. Neckardistr. ) 7000 inw.; hier het stamslot der Hohenbijnaa W aiblin
stau
f en(vandaar hun bijnaam
9 er(It.
z. a.).
Waigatsj,
9 la (eigenlijk
^ J Waai-gat), eil. in de N.
Archange beIJszee) tot het Russ. gouvern.
Archangel
g
K.M2.,
2. rijk
P
) 3703 K.M
J aan pelsdieren,
vo els enz.
Waigatsj-straat.
Zie Joegorstraat.
g
Waitzen Ho ^. Vácz) s tad in het Hong.
g

WAITZLN—WALES.
comitaat Pest-eilis-Solt aan den 1.-oever van
den Donau, ten N. van Boeda-Pest.
Wakajama,
P ken W.
^ hoofdst. van het Jap.
1
(op
o Nippon
Honsjio
e)aan de Linschoten
PP of Hons'ioe
ten Z. van Kioto • 77 000 inw.
Wakamatsoe, stad in Japan, op Hondsjioe,
ten N. van Tokio; 39 000 inw.
York
Wakefield, stad in het Eng.ggraafsch.
g
West-Riding ten Z.W. van de stad York,
52 000 inw.; wol-industrie.
Wakkerstroom, distr. in het Z.O. van Transvaal, 10 832 K.M2. 54 000 inw. (8600 blanken);
meteli'kn.
^J hoofdst.
Wakoefs heeten in Turkije de goederen,
g
waarvan de opbrengst
P
b bestemd is voor godsd.
^
of liefdadige doeleinden; ze komen overeen met
decederen
in» de doode hand", ,in het Westen.
g
Walachi
1^ e het Z.W. deel van Roemenië,
n het N. door de Kar aten
van Zevenburgen,
P
^,
in het 0. Z. en W. door den Donau van de
Dobroedsja,
J^ Bulgarije
^ J en Servië gescheiden;
g
door de Aloeta verdeeld in Groot- en Klein-W.,
77 595 K.M2. 4 581 000 inw.; 17 distr.; hoofdst.
Boekarest.
Walcheren(Oudt. TValacra Zeeuwsche eil.
tusschen Westerschelde, Oosterschelde en Noordzee, van Z.-Bevelandescheiden
door het ten
g
behoeve van den spoorweg
Sloe,
P
gafgedamde
g
209 K.M2. met ruim 50 000 inw.
Waldaï
g eber
^ heuvelland aan de Z.-grens
9 te
g
van het gRuss,watersc
ouvern. Nowgorod,
heigoro
din^ tusschen het Ilmenmeer en de Wolga,
g,
tot 321 M. hoog.
Waldeck, vorstendom en bondsstaat van het
D. Rijk,
J^ tusschen de Pruis. Pprov. Hessen 0.
en Westfalen(W.),1121 K.M2. bestaat uit
het eigenlijke vorstend. W.(1055 K.M2.),en
het meer N. liggende
vorstendom Pyrmont
gg
Y
66 K.M2.),samen 62 000, meest Prot. inw.
constitut. monarchic (grondwet
van 17 Aug.
g
g
1852 Landdag
van 15 leden; 1 stem in den
Bondsraad, 1 af v. in den Rijksdag; door verdrag
a van 18 Juli 1867 ging
g g het binnenl. bestuur
over W. aan Pruisen over, dat, met voorkennis
van den vorst, een Landesdirektor" benoemt:
hoofdst. Arolsen • tegenw. vorst Friedrich(sinds
12 Mei 1893.
Waldeck-Rousseau
, Pierre Marie,
, Fr. staatsman geb. 2 Dec. 1846 te Rennes, werd ald.
advocaat, in 1879 lid van de Kamer van Afgev.
min. van binnenl. zaken van 1881-82 en 1883
—85; in 1899 lid van den Senaat, in 1899 min.z.a. tot een bepres.,
y
^ bracht de zaak-Dreyfus
e
vred'^ende oplossing,bracht de wet opP de con^regaties in 1901 tot stand, nam in 1902 ontslag
en trok zich omezondheidsredenen
uit de actieve
g
politiek
terug; est. 10 Aug.^ 1904 te Parijs.
Pog
J
hervormingsgezinde ods. sekte
Waldenzen
a^
est. omstr. 1177 door Petrus W aldus Valdez
g)
te Lyon als
gods. vereeniging
P
g
g^ tot prediking
8
van het Evangelie
en tot hervorming
g der Kath.
g
Kerk door terugkeer
tot apostolische
armoede
P
^
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en een- oud ook Prut eeres de .Lurrrluno Armen
van Lyon"),Lbo ;ti .,r' (d.w.z. ,.;gif, I:vvua") of
S'abotat;Sab q iers ^ 79c ^ k1o^^ p^e
p rz 1 ,^,elr,"
1'
genoemd. Ofschoon de \V. de door hen gegoedkeuring
goedkeuring nie s e^ eau :den
vraagde
^
Ppauseljke
J
doch in 1184wijl
zich te
J ze weigerden
^
schikken in het verbod om als leeken tereep
ken in den ban werden gedaan,
^ breidden zijJ
^
zich snel uit in W.-Europa; zij
zij verwierpen
P
meerdere Kath. leerstukken (vagevuur, aflaat, voorbede voor de afgestorvenen),weierden
den eed, krij gsdienst erkenningg van
^ krijgsdienst,
de doodstraf, enz. >• meermalen bloedi
bloedigg verzij
vo d 1655! vereenigden
zij zich in Italië
g
mét de Humiliaten, in Bohemen met de Hussieten en Boh. Broeders, in Frankrijk
Frankrij met de
Hugenooten en werden ten laatste tot de dalen
van Piëmont beperkt.
Onder den invloed der
P
Hervormin namen zijJ het Calvanistische ProteHervorming
stantisme aan. Hun moedertaal is Fransch.
De Kerk der W. bestaat uit 18 oude gem. in
Piëmont met ong.
g 20 000 zielen, bovendien 44
evan eliesatie- em. in het overige Italië van
Turin
g
J tot Palermo, ^ verder een theologische
hoofdos
»
school te Florence
: g aan: Rivista
cristiana". Er bestaan Waldenzische koloniën in
Uruguay en Argentinië, en een zendingspost
aan de Zambesi. De Snode
der W. heet
3
o.m. door de
g
» Table". Zij
J worden gesteund
Comm. tot de zaken der Waalsche Kerken.
ten Z.O. van Lei P
pWaldheim, stad in Saksen,
zi
12 000 inw.
Wald im Rheinland,
^ stad in het Pruis. reg.g.
distr. Düsseldorf, ten 0. van de stad Düsseldorf,
nabij
J Solingen; 25 000 -inw.
Waldstátt de 4 Zwits. oerkantons (zie Vierwoudstedenmeer).
Walen Wallons de Romaansche bevolking
van de Belg. prov.
Henegouwen,
Namen,> Luik
b
P
en een deel van Luxemburg en Brabant, verder
in een deel der Fr. dePart. Ardennes, Aisne
en Nord en de D. Rijnprov.
(Malmedy),
Y 2á
JP
3 mill. zielen. Naast het Fr. spreken
zij
zij het
P
Waalsch(Walton), een taal van Romaanschen
oorsprong,welke tot J
in de 15e eeuw als schrijftaal tegenw.
uitsluitend als omgangstaal ten
g
platten
lande wordt "g ebruikt.
P
tegenw met
Wales (Wallis) , vroebg er zelfsi.^ tegenw.
Engeland vereenigd vorstendom, aan de W.-kust
van het eil., 19 341 K.M2 . 2 442 000 inw.
met het Cambrisch Geb. (in den Snowdon 1085
M, in het N.W. de Black Mountains en het
Glamor a eb. in het Z.; door de dalen der
Dyri
Y en Severn verdeeld in N.-W. en Z.-W.,^ elk
met 6raafscha
n • ong.
ong . 19 0/0 bouwland;
PPe
g
45 0/0 weiden, 35 0/00 onon inbaar • belangr. veeteelt en, inz. in hetraafsch.
Glamorgan, steeng
zijKelten
De oerbewoners zijn
kool- en ijzermijnen.
wel Kymren,
voor
^
Y
^ die met de uit Engeland
de Angelsaksen
gevluchte
Britten samensmolten
^
I;
tot het volk der Wallisers' aanv. onder onafhankeli
J ke vorsten, na Willem den Veroveraar
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onder Eng.
g suzereiniteit; het land werd in 1283
na langen
strijd
l;
J veroverd,in 1301 aan den
erfprins
Eduard in leen gegeven,
^
^ in 1536 geheel
P
^a
met Engeland
vereenigd
vereent d. — Prins van W. is
g
1284 de titel van den En og. troonopvolger.
Walhalla(oud-Noorsch
Walhalla eigenlijk
g J
Valhal), in de Noordsche fabelleer de verblijf
helden.
g
J Plaats der in den krijgJggevallen
in de Noordsche
WalkurenWalk, yriën
of half- oddeli'ke
myth.goddelijke
^
Jjonkvrouwen,
Y
die naar Odins bevelen de veldslagen leiden
wie zullen sneuvelen en de gevallen
aanwijzen
g
helden naar Walhallaeleiden.
g
Wallace, Alfred Russel, Eng.
ag natuuronderzoeker, geb. 8 Jan. 1823 te Usk (Monmouth),
bereisde van 1848-52 Brazilië van 1851-62
den Mal. Arch. ontwierp,nafhankelijk
P
J van
Darwin, een evolutietheorie en maakte zich
ger te groepeeren
nauwkeuriger
verdienstelijk
a P
J door nauwkeuri
op
der dierengeographie.
Ook trachtte
^ a P
^
P het gebied
hij
grondslag
g
^ te geven
g
PP J
J een wetenschappelijken
aan het spiritisme
» On miracles and modern
P
spiritualism",
1875). IV. stierf 7 Nov. 1913
P
op
Old Orchard, in Dorsetshire.
zijn landgoed
g
Pzijn
en schrijver,
Wallace Lewis, Am.eneraal
g
J
g eb. 10 A Pr. 1827 te Brookville in Indiana
in den Burgeroorlog gen.-maj., van 1878-81
gouv.
van Utah,
bijJ de
, van 1881-85 gezant
^
g
Porte, in 1885 advocaat te Crawfordsville, add.
; vooral beroemd als schrijver
J
aBest. 17 Febr. 1905;,
van den hilt. roman Ben Hur" (1880).
vrijheidsheld
vrijheidsheld, geb.
Wallace,
> William, Schotsch
onistr. 1276, bracht de vogelvrijverklaarden
g
J
samen en versloeg
in 1297 bijJ
^ na
g de Engelschen
bij Falkirk de nederStirling,eed
echter zelf bij
g
laag(in
C 1298 )^vluchtte naar Frankrijk, keerde
in 1303 terug,erd
door verraad aan Engeland
g
g
23 Aug.
uitgeleverd,
P Towerhill terechtag 1305 op
^
d;
gestel
b leeft^ voort i. d. Schotsche volksliederen.
Walase stad in het graafsch. Cheshire, in
het N. van Engeland,
Y^ N. voorg
^ aan de Mersa
stad van Birkenhead, 79 000 inw.
Wallenstein, Albrecht Wenzel Eusebins von,
hertog
a van Friedland en Mecklenburg, vorst
geb. 24 Sept.
van Sagan,
^ ^ g
P 1583 opP Hermanic
edellieden in Bohe(Bohemen),een der rijkste
J
men en Moravië, ondersteunde den keizer in
1618 bij
J de onlusten in Bohemen, in 1625 met
30 000 man tegen den Neder-Saksischen. Bond,
werd veldmaarschalk in den 30-Jarigen Oorloga
in Sept.
der Kath. rijksP aandringen
g
J
P 1630 op
nam W., op
stengen ontslagen,
P sterk aan^
dringen
van den keizer, in 1632 weder het
g
ger o
opperbevel
over een
zelf geworven le
IIJ g
leger
op
zich, werd 16 Nov. 1632 door Gustaa f Adolf
bi'J Liftzen verslagen; 24 Jan. 1634 van het
opperbevel
ontheven 25 ;
Febr. 1634
te Eger
PP
g
vermoord.
W al l i a koning
g der W.-Gothen trok in 415
tegen de volken op
als Rom. veldheer op
P het
Ptegen
Iberisch schiereil. en stichtte er het W.-Goth.
rijk
J i; gest. in 419.

Wallis,
}
Cornelia.

A. S. C. Zi e 0^ zoorner^ Adèle Sophia
C

Wallis. Zie

Wales.

Wallis(Fr. Le Valais), kanton in het Z.
van Zwitserland, 5247 K.M 2. 126 000 inw.
hoog
Alpenland met
het dal van denP
bovenloop
^
P
der Rhóne; democratische bestuursregeling ; weteventie macht de Groote Raad; uitvoerende de
Staatsraad; W. is verdeeld in 13 distr. ; hoofdst.
Sion of Sitten, in het Rhóne-dal. — In 1802
werd W. door Napoleon
p oleon van Zwitserland ^ e scheiden en in 1810 bijJ Frankrijk
J ingedeeld;
in 1815 kwam het als één kanton (in 1798
bestond het nog uit 2 helften) bij
J het Eedgenootschap.
P.
Walistreet
, het centrum van den geldhandel
g
te New-York.
haar
Wal
9 is , Heilige,
^ , volgde
p ur
p a WaiIrur°
g
broeders Willibald en Wunnibald uit Engeland
naar Duitschland,agest. omstr. 780 als abdis van
het klooster Heidenheim bi'
J Eichstatt wordt
vereerd als beschermheilige
á tegen
a tooverkunsten;
herinneringsdag
P een der
g ^ 1 Mei. Daar deze op
belangrijkste
Heidensche feestdagen
feestdagen viel,, kreeg..
gJ
voorafgaande Wa
de eraan voorafgaande
Walpurgisnacht
ur isnaeil: een be p^
ruchte reputatie
(Heksendans op
P den BlocksP
berg enz.).
.
Walrus(Trichechus rosrnarus de een' e soort
van de fam. der W. van de orde der Robben of
VindierenPinni
geelachtig
^ g
, 6-7
P edia
^ bruin,
M. lang
a, tot 1500
K.G. zwaarlom:i.
e ineen g e Irongen gestalte. De
W. heeft hoektanden tot 60 c.M.
lang en is 7 5 K.G.
1
<<.^.e
zwaar de huid is
,
•+t'rr^$:^
•`zeer dik en draagt
korte haren. De
W. leeft in de N.
z van schelpIJsLee
,.I
'
die,r eYi
en wordt
vaak in agroote
scharen aangetroffen ; J weid vroeger gevangen om
1276. Kop
P van een walrus. de tanden alleen,
nu ook om huid
en spek;
er o pP. is niet zonder gevaar.
F ^ de jacht
J
g
Walschot. Zie op
P Potvisch.
Waltham, stad in den staat Massachusetts, in
het N.O. der Ver. Staten, ten W. van Boston,
28 000 inw.
Walther von der Vogelweide, D. minnezanger
enolitiek
dichter, geb.
P
g tusschen 1165 en
1170, waarsch. in Oostenrijk
J^ vertoefde aan
versch. vorstelijke
hoven
Best. omstr. 1230
J
, a
waarsch. te Wiirzbur
^ . Hij
J was de agrootste
lyrische
dichter der Middeleeuwen.
Y
Walvisschee(Cetacea) of Walvisch-achtiyJe
dieren, in zee levende zoogdieren ; de voorste
,^
,,fit

f

^

Y^,{

. ^^, , ,`^;^',
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I W. ; er werd een soort dorp
voor de
Popgericht
Pg
traankokerij enz. (Smeerenburg).
traankokerij,
a . In de 17e
en 18e eeuw waren het vooral Hollanders! die
ter walvischvangst uitvoeren (soms 200 a 250
schepener
per'aar
jaar,die ieder 2 à 4 vissc,hen buitging
maakten). In de 2e helft der 18e eeuw a
a
de W. achteruit, in 1864 werd de laatste walgen
Harlinge
vischvaarder,
Dirkje Adama" van Harlin
^ de„Dirkje
Teenw.
wordt
een ander doel bestemd. Tegenw
g
W. met stoomscheen
P beoefend voorn. door
wordt
rdt o P wal Ook in de Z. Poolzeeëno
visscheee'aagd.
gJ
Warnelgem. in Gelderland, aan de Waal,
omvat de dorpen
Tiel,^ eindp.
P van
P W. (tegenover
^
de stoomtr. Nijmegen-W.)
en Leeuwen; ^5434 inw.
J a
Wa y hoofdst. van het T.-Arm. wilajet W.,
1277. Groenlandsche Walvisch.
(39 300 K.M 2 . 379 800 inw.), aan het zoutdwarsloc ende hoornachti
hoornachtigge vormin gen van de houdende W.-meer(3660 K.M2.),30 000 inw.;
dwarsloopende,
erhuid ,tengetale
van 300-1000;; sluit het best. u. d. T. stad met citadel en een Arm. tuinstad.
g
PP
dier den , mond
Wandalen. Zie Vandalen.
! dan wordt de mondholte er
geheel door gesloten. De gewone IV. GroenlandWandluis. Zie Wee9luis.
van alle levende
prov. Luik aan
W. fig.
Wandre
^ 1277) is het grootste
g
^ P
! bgem. in de Belg.
dieren
dieren, meest 16-20, soms tot 24 M. lang
g en de spoorlijn
P
J Luik—Maastricht, 5960 inw.
lang
str
reg.-di
tot 150 000 K.G. zwaar;^; de bek is 5-6 M. lan
Wandsbeck
a
! stad in het Pruis. reg.-distr.
en 3-4 M. breed, !de middelste baarden 5 M. ; ! Sleeswijk, aan Hamburg
Hamburg grenzend,
a
! 35 000 inw.;
do speklaag
het nauwe Matthias Claudius g af er 1771-75 den!^ Wands^
P ^ 20-40 c.M. Wegens
keelg at! verslindt hij
hijuitsluitend kleine visschen becker Boten",
volksboek uit.
^ een gods.
ag
Wanfercée-Baulet, gem. in de
Henegouwen,
ten N.O.
Belg. prov.
Belg.
P
b
grens van Henevan Charleroi, opde grens
gouwen en Namen; 6356 inw.
Wan9ero p 9!het meest. 0. der D.
Oostfriesche Wadden-eii. 7 K.M.Ian
de kust, 8 K.M2., 560 inw. ; vuurto1278. Geraambe en omtrek van eenotviscl^.
ren • zeebad ; versterkingen.
P
gem. in Overijsel,
Wanneperveen,
! ^
J
p
en weekdieren en spuit
het te
tegelij
gelijk in den bek ten W. van MePl
pel
P
1 1471 inw.
gestroomde water door blaas
blaasgate
gaten weer uit.
Wanro Y! bgem. in N.-Brabant ten 0. van
W. komt voor in den N. Ml. en in den Uden aan de Raam; 1193 inw.
Gr. Oceaan,^ somwijlen
somwijlen in agroote scholen,^ zwemt
Limburg, ten 0. van
Wanssum, gem. in Limburg,
snel en kan een kwartier lang onder water Venrav, aan de Molenbeek; 834 inw.
blijven.
De Zuidelijke
Zuidelijke W;. is iets kleiner,!bima
j
Wanstead stad in Engeland, N.O. voorst. van
J
geheel zwart,
^ van lichde
aams Londen, 14 000 inw.
^
^ de kop
P is 1/4
hij
lengte;
hij leeft in de Z. IJszee tot aan KaapP
Zie op
Wapiti.
P Herten.
p
de Goede Hoop.
gst (om traan en
W.-vangs
Warae9 ers noemden de Russen de NoormanP De W.-van
neemt in den laatsten tijd
vestigden (zie oop
J zeer af, nee die zich in hun land vestigden
mee door heteleideli'k
Rusland, Geschiedenis).
g
J uitsterven der W.
Walvischbaai
golf van den Atl. Oceaan in
enli'k
Warti Hum
Mary
Ward,
!g
y ^ e:
^hre
9
g
Y Augusta
J
Danlaraland D. Z.-W.-Afrika ag
gevormd door W, geb. Arnold, Eng. romanschrijfster, geb.
een schiereiland evenwijdig
J^ aan de kust, met 11 Juni 1851 te Hobart in Tasmanië, kwam in
een smallen toean
huwde in 1872 met den
g g . Het distr. W. behoort 1855 naar Engeland,
g
tot de Kaap-prov.
(sinds 1878
1114 K.M2. > schrijver
groot succes
H. Ward, had vooral groo
PP
J
g. 1200 inw. ; Sandwichhaven.
on
den roman Robert Elsmere" (3 dln., 1888).
vroeger
vroeger voor ons
Walvischvaart, De,
Wardar. Zie Vardar.
land vanrooie
beteekenis. In 1612 werd door
Warder, gem. in N.-Holland, aan de Zuiderg
Hoornsche en Amsterd. burgers
de Groenl. of zee tusschen Hoorn en Edam ; 568 inw.
g
Noordsche Comp.
opgericht, die van de Staten
Warfum gem. in Groningen, aan de lijn
P P^
een octrooi kreeg
g van 10 'aar
kree
! om
)! alleen te Groninen—Roodeschool;
J
ag
7 2165 inw. W. omvat
mogen handelen van Nova-Zembla af tot Straat de doren
P W. en Breede benevens een aantal
Davis toe." Dit monoP olie werd eerst in 1641 gehuchten.
gebouwd; in de
gehuchten. W. is op
P een terpPg
opgeheven
en de Comp.
P^
P in 1645 ontbonden. Middeleeuwen was er een commanderie v. St. Jan.
SPpitsbergen
is zeer gunstig
ge
S
Warla Ouar
b
g
b
l b
^ belang-^ la , oase in Algiers,
a
g e en voor de
achterste ontbreledematen zijn vinvormig,
^^
ken latte ! horizontale staartvin. De W. worden
ken
onderscheiden in Tand- W. dolfJi'nen zwaardvisschee narwals potvisschen, enz.) en .Baardmet in plaats
van
W. (de eigenlijke
W.
P
g J
tanden! in de bovenkaak baarden van balein d.z.
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rijk
in de Sahara; hoofdst. W.
P
J verkeerspunt
10 000 inw.).
Warin
9in, oPJava voorkomende ficus-soort;
boom met luchtwortels, die in den bodem wortel
schieten en soms met den hoofdstam een heel
woud vormen.
gem. in N.-Holland ten N.
Warmenhuizen
,g
van Alkmaar; 1877 inw.
gem. in Z.-Holland ten N. van
Warmond
,g
lij Leiden—Haarlem ; 2092 inw.
Leiden, aan de lijn
Warmte, de natuurkundige
g oorzaak van die
verschijnselen
in de lichamen, welke,> behalve
J
door de eigenaardige
^
g reactie opP de huidzenuwen
(gevoel van W. ^waarneembaar zijn
Jj door veranderingvan volume (uitzetting),
den aree
g^
gtigatie-toestand (smelten,^ verdampen),door lichtverschijnselen
of door opwekking
J (verbranding)
^
P
g
van electr. stoomes (thermostroomen). Om tot
eenzelfden graad verhit te worden, behoeven
versch. lichamen versch. hoeveelheden W.soorom de W. te
gelijJ ke warmte). Het vermogen
g
g
geleiden
is bi'
bij versch. stoffen zeer verschilg
lendoede
g en slechte W.-geleiders). De W.
bestaat in trillingen van de moleculen der
lichamen of, gelijk het licht, in aether-trillingen.
De moleculaire beweging
g g der W. k an omgezet
g
worden in mechanischen arbeid stoommachines of in electriciteit (thermostroomen) en
door deze laatste in magnetisme, scheikundige
werkingen en licht. — Dierlijke
W. is de W.,
l
die in het levende dierlijkeen menseheli'ke
J
bi de z.g.
.
lichaam wordt opgewekt; bij
gkoudbloedi^
ge dierenJ
is zij afhankelijk
afhankelijk
van de temperaPera
tuur der omgeving
^ g (slechts 1-2° C. hooger
g dan
deze); bijJ de z.g.
warmbloedige
ige constant: bijJ de
^ warmbloed
zoogdieren
37, 5-40°., bij
vogels 20-42° C.
C.;
g
J de vogels
bij
ziekelijk
J de menschen agemidd. 37 3° C. ; ziekelijke
temperatuursverhooging
ratuursverhoogi ^ heet koorts.
Warna. Zie Varna.
Warnsdorf, stad in Bohemen, ten W. van het
D. Zittau; 23 000 inw. textielindustrie.
gem.
in Gelderland, ten 0. van
Warnsveld,
^
g
enrenzende
aan Zutphen; 3669 inw.; omvat
^
de dorpen
W. Wichmond en Vierakker,> eeni
eenigge
Pe W.,
en landgoederen. Het dorp
P W. reeds
in een oorkonde van 1131 vermeld, ligt
g aan
G .
de stoomtram Zut hen—Hen
geloo (G.).
in het raafsch.
graafsch. LanWarris
ton
Warrington,
aan de
7 in het N.W. van Engeland,
ag
Mersey
Y en het Manchester-kanaal, 72 000 inw.
Warschau,gouvern. in W.-Rusland, behoorend tot het 9
en.-gouvern. W.(dat de 10
gouvern. in Russ.-Polen omvat); 17 520 K.M2.,
2 482 000 inw. (73 0/0
I Polen,^ 16 °I o Isr. meer
industrie dan landbouw. — De hoofdst. W.,
^rootend. op
F den 1. Weichseloever,, telt 856 000
inw., zetel van hetouv.-generaal,
van den
a
g
erechtshof voor Polen,
uverneur, van het hoog
hooggerechtshof
Kath. aartsvan een Russ. aartsbisschop,
P,
Aan het hoofd van het stedelijk
stedelij
bisschop,
P^
stond een Russ. generaal; ook het hoofd
der stedelijke
linie
was een Russ. generaal. -^
J Po

W. is naast Lodz de belangrijkste
fabriekst.
^J
van Polen, het middelpunt
van den Poolschen
P
handel en van het verkeer tusschen het binnenland van Rusland en het buitenland. — W.
was van 1480 af residentie der Poolsche
koningen; werd 5 Nov.
1794 en 7 Sept.
P
1831 stormenderhand door de Russenenomen.
g
In den Grooten Oorlog
Augg . 1915
g werd W. 5 Au
de Duitschers verorverd. Van 1807-1812
was W. de hoofdst. van het 9 rootherto9 dom
W.(zie op
A Polen).
Wartburg9, erg slot biJ Eisenach omstr. 1070
gebouwd,
^ tot 1440 residentie der landgraven
n raven
vernieuwd;; inz. bekend
van Thiiringen,
1847-70 vernieuwd
g
als woon
P laats van de H. Elisabeth van Thiirisen
f 1. van Luther(4 Mei
g en als verbliJP
1521-6 Mrt. 1522); 18 Mrt. 1817 had het
waar een alg. D.
W.-feest op
P den W. plaats,
P
werd.
^^ Burschenschaf t" (z.a.) opgericht
Pg
grootste
Warthe Poolsch Warta), de grootste
zi riv.
J
van de Oder, ontspr.
P in Russ.-Polen, stroomt
door de Pruis.rov.
P Posen en Brandenburg^ en
mondt beneden Kustrin uit; stroomeb.
g 52 710
K.M2.; lengte 756 K.M. w.v. 405 bevaarbaar.
Warwick. — 1) Graafsch, in het midd. van
Engeland, 2337 K.M2. 1 024 000 inw. — De
hoofdst. W. aan de Avon, ten Z.O. van Birmingham, 12 000 inw. — 2) Stad in de Ver.
Staten, in den staat Rhode Island ten N.O. van
New-York; 27 000 inw.
Wasa, lis aan de W.-kust van Finland,
41 711 K.M2 ., 515 000 inw.; hoofdst. W.(zie
Nikolaistad).
Wasa,
ggeslacht, dat met
^ Z weedsch adellijk
J
Gustaaf W.(zie Gustaaf 1) in 1523 den Zw.
troon beklom en met Gustaaf1
Adolf
f
f en diens
dochter Christina in 1689 uitstierf. De volgende
g
Zw. koningen
tot 1818 stamden uit zijlinies.
^
Van 1857-1668 bezette heteslacht
W.
mede
g
den Poolschen troon.
Waschbeer. Zie op
P Beer en fig.
g 163 : 6.
Washbaai inham der Noordzee, in de Eng.
kust, tusschen deraafsch.
Lincoln en Norfolk.
g
staat in het N.W. der Ver.
Washington,
g
Staten 179 031 K.M 2 ; 1 142 000 inw. ; van het
Z. naar het N. loopt
P het Cascaden- ageb.; voorn.
rivier de Columbia; hoofdst. Olympia. Er is
Ore an-territorium; in 1889 werd dit territorium W. gevormd, uit het N.-deel van het
0 an-territorium • in 1889 werd dit territorium als staat tot de Unie toegelaten.
Washington
9 , bondshoofdst. der Ver. St. van
Am. in het distr. Columbia, aan de Potamac,
met Georgetown,
inw. ; KaPitool , ge> 331
^
g van het Con
Congre
gres
zittinen
s) , Exebouw voor de zittingen
Mansion of White House (Witte Huis)
(ambtswoning van denresident)
; ColumbiaP
universiteit, Kath. hoo geschool Georgetown-universiteit, Howard-universiteit (ook voor kleurlingen), sterrenwacht. W. werd in 1791 geng
sticht^ is sinds 1800 zetel der bondsre
g eeri.
onager van de on
George,
e grondlegger
Washington, Geor
g

WASHINGTON—WATERHOENTJE.
der Ver. St. van Amerika en
afhankelijkheid
daarvan de eersteresident
P
^g eb. 22 Febr.
1732 in hetraafsch.
Westmoreland Vir ^inië
g
rijk
o
J planter
P op
Mount Vernon, 15
Juni 1775 tot opP
tegen
•rbevelh.
gen
de Engelschen gekozen, zette door
zijn taaie volharding ook in de
moeilijkste
moeilijkst omstangheden de bevriJ'
ding
zij Jand
na van zijn
•
hielp als afgev. ter alg . vergadering van 1787
de Bondsacte ont1279. Washington.
werpen,
^
P ^ werd 4
Mrt. 1789resiP
dent> in 1793 herkozen, in 1798 weder opperPP
bevelti.^^
• Best. 14 Dec. 1799 op
P Mount Vernon.
Wasmes,gem. in de Belg. prov. Henegouwen,
ten Z.W. van Bergen; 15 671 inw.
then WaalWaspik,
p ^gem.
gem in N.-Brabant,ussc
wijk
lijn's-Bosch—Lage
J en Raamsdonh aan de lijn
^
Zwaluwe; 3243 inw.
Wassenaer,gem. in Z.-Holland, ten N.O. van
den Haag
a ; 5608 inw.
(volg.
Wassenaar, oud-adellijk
g
g
J Ned. geslacht
het bekende rijmpje
P Arkel het oudste),
J PJ (Zie op
nog
van krijgslieden en staatslieden,
^ dat nu nog
bestaat. Van 1339-1523 voerden de Heeren
V. W. den titel van Bur^graaf van Leiden.
Bekend is inz. Jacob, baron van W. heer van
gedeputeerde
der Staten
Obdam,
,g eb. in 1653,^^
P
o P de door Marten Har^ertsz. Tromp
a
?^ geeommandeerde vloot, na diens sneuvelen in zijn
plaats luit.-admiraal, behaalde in 1658 in de
Sond een schitterende overwinning
op den
^ P
i 1665
1
Zweedschen admiraal bron 9e1, , stak in
bij
g met En geland
J het uitbreken van den oorlog
in zee; leverde 13 Juni den En gelschen slaggbij
J
Lowestoff, waarbij
schip
P »De
J
Jhij met zijn
J
Eendracht" in de lucht vloog
a.
Water,^ de vloeistof,^ welke 3/5 van de opperPP
vlakte der aarde bedekt, komt voor als ijs,
vroege voor
vloeibaar W. en waterdamp,
vroeger
P^
elementehouden
in 1781-83 door Caven•
g
disti Watt en Priestly erkend als een verbinding
l ) en zuurstof
a van waterstof (11,13 0/0
(88,87 0/0 ); 2 volumes waterstof verbinden zich
met 1 volume zuurstofas
g tot W. • datzelfde
mengsel
(knalgas, z. a.) ontstaat door electrog
1Y se van het W. Zuiver W ,. wordt uit het
natuurlijk
W. bereid door destillatie ; het is
J
reuk- en smaakloos, lagen
in dunne lagen kleurloos,,
in lagen
van 6-8 M. blauw; ^ het geleidt
slecht
g
g
warmte en electriciteit, versti''ft bij
J,
J 0° C. tot ijs,
en zet zich daarbijJzij
bijna1 11 van zijn volume
• • vandaar dat ijs,soortelijk lichter zijnde,
J
bPhet W. drijft.
J W. van 4° is het dichtst en
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dient als eenheid van S. G. en soortelijke
warmte. Bij
temperatuur neemt het
J stijgende
J gP
volume van W. toe (van 0-100° 43/1000 van
het volume),eveneens de spankracht
van den
P
bijJ 1000 gelijk
waterdamp,
P^
g J is aan die van
de atmospheer.
Bij
gehalte aan kalk
J een gering
a
gg
P
J groote
grooter
en magnesia
heet het W. zacht,
^
^bij
groot
g
gehalte hard. Zee-W. bevriest door zijn
J a
gehalte aan keukenzout, magnesium, enz. eerst
beneden 00 het afgezette ijs is vrij van zouten.
Het menschelï
J k lichaam bevat 60 °'o
^ W. en
heeft een dagelijkschen
toevoer van 2,5 L. W.
^J
in spijs
g
PJ en drank noodig.
raaf sch. in het Z.O. van de
Waterford
lerscherov.
P Munster, 1868 K.M 2 .> 84 000 inw.
— De hoofdst. W.7 aan de Suir,^ ten N.O. van
uitmonding in de W.Cork, 8 K.M. van de uitmondin
haven 27 000 inw.; havenstad.
Watergeuzen, lieden van allerlei slag, die in
het begin
van den opstand
tegen
Spanje
a
P J op
P
^
^
schepen
hun toevlucht zochten en aanv. niet
Pe
veel beter waren dan zeeroovers. In 1569 stelde
prins
Willem I,
nadat hij
hij aan verscheidene
P
^
hunner kaperbrieven
had uitgereikt, Adriaan
P
van Bergen,
heer van Dolhain, tot admiraal
9
over hen aan,1 was echter wegens
wegens hun gedrag
^
^.
genoodzaakt
in 1570 alle kapbrieven
in te
P
^
trekken en Van Beren
te vervangen
door
^
ag
der vloot bracht niet
Lumey.
y Een reorganisatie
g
veel verbeterinag. Enthes van Mentheda en Blois
van Treslong
9 onderscheidden zich door hun
woestheid. Uit de haven van Dover verwezen,
zochten in 1572 24 schepen
onder Lumey
y elders
P
een wijkplaats,
kwamen voor den Maasmond en
bezetten 1 Apr.
P Den Briel. ZijJ hielden die stad
gen
bezet,
hinge
> richtten er een beeldenstorm aan,> hin
een aantal R.-Kath,eesteli'ken
oP1 die zijJ
g
J
te Gorcum en Woudrichemevan
en
g
^
ggenomen
hadden (de Martelaren van Gorcum" tot
groot misnoegen der burgers, diae „een grooten

schrick hadden van soodanighe
g wreetheyt."
Y Ook
de Prins van Oranje was niet zeer tevreden
daar hijJ vreesde dat de innemingg van den Briel
plannen zou verstoren. Toch was dit
^ P
zijn eigen
feit het begin
^ van Neerlands bevrijding.
J g In
Willem 1, op
1572 trokrins
P verzoek der
P
steden van Holland en Zeeland, opnieuw
alle
P
kaperbrieven
in en hielden de W. op
ka
P te beP
staan. De eigenlijke zeelieden onder hen vormden de eerste kern van de zeemacht der Ver.
Provinciën.
gem. in N.-Holland ten Z.
Water9 graafsmeer
,g
'van Amsterdam, aan de stoomtram Amsterdam—
Hilversum' 9531 inw. W. bestaat uit het vroe^ in 1629 op
^re Diemermeer,
P kosten van de
stad Amsterdam drooggelegd;
g veel
gá b f ^veer
buitenverblijven van Amsterdammers.
buitenverblijve
tot de
(Gallinula chloro us
orde der Steltloop ers (Grallatores) behoorende
vogel, komt in en bij allerlei wateren voor,
heeft lange toeenen waarmee het over de breede
bladeren der waterplanten
kan loopen.(fig.1280
.
Pe
P

G8#
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Wateringen, gem. in Z.-Holland, ten Z. van wortel kunnen schieten en voortag roeien. Deze
W. vermenigvuldigde zich aanv. zóó sterk, dat
's Gravenh e ; 2864 inw.
zij
Waterkers
F
J een beletsel werd voor de scheepvaart
(Nasturtium),
tegenw.
g
ggroeit ze niet zóó dicht meer.
Planten
eslacht
Waterrat Arvicola amphibius) behoort tot
g
op
de fam. der Woelmuizen, lijkt
behoorende tot
P de bruine
J
rat en wordt daarmede wel verward; kanoed
de fam. der
g
zwemmen en duiken, vermijdt
Kruisbloemen
J de menschelijke
J
woningen;
door het afschillen van
woni
Cruci f eerera .
^ ^ schadelijk
J
wilgen
en ondermijnen
ondermijnen van dijken.
Men onderg
J
Waterstaat is de naam van een Ned. deParscheidt de Wit^
tement verdeeld in 6 afd.: 1. Kabinet en
te W. N. of^^..^,^
Al •. Zaken, 2. Generaal Secretariaat, 3. Waterf icinale , waarts
^rYfrl ^y+
,
^^^^+
staat, 4. Spoorwegen,
en TeleJ
^ ^ 5. Posterijen
P
ra hie 6. Comptabiliteit.
— De Rijks-W.
ontv.
1280.
Waterhoentje.
van
jes
de
voor
geneesgP
g F ^
1
J
^
a
evens
den dienst van 1 0 . het verzamelen vane
krachtinag
g ehougg
, de voor de nauwkeuri
den worden,
1
^ de Gele W. N. a7nphibirrm,
g e kennis van den waterMoeraskers
N.alustre
en de Akkerkers staatstoestand des landsal
» ag emeen dienst" ;
p
en onderhoud van en toezicht
2 0 . aanlegeheer
N. Silvestro).
g,
Waterkevers D y tiscidae , fans, van de orde over waterstaatswerken; 3 0 . het oppertoezicht
PP
der KeversColeo7' tern , waarvan het type
YP over alles wat den Waterstaat betreft • 4 V . de
nalevingg der wetten en veris de Gerande W.D Jy tiscus mar
, van zorg
g inalis
g voor de nalevin
g unnin gen bevergunningen
concessiën en ver
boven donker olijfgroen,
van
onderen lichter ordeningen,
g ^
J g
>
een gele rand om het halsschild en de dekvleu- treffende den Waterstaat, 5°. in het algemeen
g
alle waterstaatsaangelegenheden
v. Rijksbelang.
stijve haartjes
g
^ a
J
a> breeds met stijve
J
J heeft lange,
g els. Hij
d,iog enium scheik. teeken H.),
bezette achterpooten,
Waterstof H y
P
^ echte zwemFooten.'s Nachts
komt hij
y ontJ uit het water en vlie g t. De W. eet scheik. element, in 1781 door Priestley
dekt door Cavendish nauwkeuriger
alle dieren, die hijJ kan bemachti
bemachtigen.
g en. Degroeng onderzocht,
g
oor
grijze
larve is n °g erger
roover. Voor
het in- bevindt zich in vrijen
J toestand in zeer geringe
g g
g er roover
g
J
poppen^
gaat zijJ uit het water en maakt zich een hoeveelheid in vulkanische gassen, in enkele
petroleumbronnen, in steenzout,
aatje in den grond.
— Andere W. zijn
gaatje
> in reusachtige
^e
g
J : de F
hoeveelheden in dehotosf
eer van de zon en
Draaikevertjes en de SpinnenSpinnende
W ^. de Draaikevertjes
P
p
?^
van vele vaste sterren, wordt naast zuurstof
de Watertorren.
door de electrolyse van water. Daar
in Zeeland, in het W. verkregen
Waterlandskerk le i gem.
g
g
van Zeeuwsch-Vlaanderen, ten 0. van Oost- W. het lichtste g
b as is, wordt het als eenheid
van het volumegebruikt
g ebruikt voor het bepalen
bung ; 559 inw.
P
der gassen
en voor het atoomgewicht
Brabant
Belg.
Brabant, gewicht
g . prov.
Waterloo,
dorp
g
g
g
P in de Bel
P
^
15 K.M. ten Z.O. van Brussel, 4400 inw.; hier der elementenatoomg ewicht = 1). W. is een
Juni 1815 verslaen
verslagen door kleur-, reuk- en smakeloos gas van 0,0692 S.G.,
I
werd Napoleon
^
lage tem
Wellington en Blucher, die 30 000 man D. s 1 L. weegt 0,0896 G. Het kan bij
PeJlage
ratuur onder sterken drukecondenseerd
worden
24 000 man Eng.
g
g en 15 000 man Ned. troepen
P
onder hun bevel hadden;
prins van Oranje
1 de F
1 tot een kleurlooze vloeistof S.G. 0,16; kooktuben als sterk
(de latere Willem II) voerde het centrum P unt —234° en is in ijzeren
J
gas in den handel. W. verbrandt
aan. Op
a F erst^
P de vakte van W. verheft zich een samenge
monument
^ og eeft
^ zeer heete vlam,
P^rramide van 60 M. met zuil, met een zwak blauwe,
met 1 volume zuurstof of 1 vol. chloor een
waarop
P
P een leeuw) ter care van den prins
mengsel, dat door aansteken, het laatste ook
van Oranje
^ en het Ned. leger.
ag
knak
Waterloo, stad in het midden der Ver. Staten, door sterk belichten,
J as en
a ontploft
in den staat Jowa, ten N.O. van de stad Des chloorknal
^ as, wordt 5g ebruikt tot het vullen
van luchtballons, wordt, met lucht of zuurstof
Moines, 27 000 inw.
Waterloo-with-Seaford!
haverast. in het ^graaf- aangeblazen,
Waterloo-with-Seaford,
b
ggebruikt tot het voortbren g en van
,
knalgasvlam .
sch aPLancaster,^ in het N.W. van Engeland, hoo g e temperaturen
F
Watertown, stad in den N.-Am. staat Newten N. van Liverpool;
26 000 inw.
P
Yorks aan de Black River •; 27 000 inw.
Watermael-Doitsf ord
r prov.
, agem. in de Belg.
P
Watervilla stad in den N.-Am. staat Maine,
Brabant even ten Z.O. van Brussel ; 8854 inw.
Waterman, het lie teeken van den Dieren- in het N.O. der Ver. Staten; 11 000 inw.
Watford! stad in het En g . graafsch. Hertriem (z. a.) ; sterrenbeeld met 146 met het
ford, ten N. van Londen ; 41 000 inw.
bloote oog
g zichtbare kleine sterren.
Wath-upon-Dearne, stad in het graafsch. York,
Bloc'ea canarlens^s ,P
plant uit
Waterpest
^
Amerika afkomstiag , in 1842 voor 't eerst in Schot- in het N. van Engeland; 12 000 inw.
Eng.
werktuigkundige,
land> omstr. 1860 in Nederland plant
Watt,
> James,
a
a^ bekend
>
g
>P zich snel
voort, doordat afgebroken
stengeldeeltjes
g aan de stoommachine,
J weer door zijn
g
J verbeteringen
g

WATT—WEENEN.
geb. 19 Jan. te Greenock (Schotland), werd
te
1757 werktuigkundige
a
a
o aan de hoogeschool
Glasgow, stichtte in 1774 met Boulton een
machinefabriek te Soho bijJ Birmingham;
gest.
Jg
^
25 Aug.
g 1819 te Geathfield.
Watteau, Ant., Fr. genreschilder, geb. 10 Oct.
1684 te Valenciennes
)ggest. 18 Juli 1721 te
schilderde agalante feesten der hoveRogent;
n
lip^en in rococostijl.
J
Wattrelos,^ s tad in het Fr. dep.
P Nerd )voorst.
van Roubaix;) 29 000 inw.
tí^
d.i. „Walter
de Pa^a;ze^^aba,k^ker )
Wat Tyler
Y
was de aanvoerder van den door te zwaren
belastin druk veroorzaakten boerenopstand
belastingdruk
in
1
Engeland, in 1381 onder Richard 11 ; hij werd
met dien
15 Juni 1381 tijdens
een mondgesprek
g
doodvorst te Smithfield, door diens begeleiders
b
gestoken.
Wausau, stad in den staat Wisconsin) in het
T . der Ver. Staten,
4
N.W.l
van Milwaukee;
ten IV
17 000 inw.
Wavertree, stad in het Eng . gra.afsch. Lancaster, voorst. van Liverpool
P ) 40 000 inw.
Wavre,
Brabant,J aan
^ stad in de Belg. prov.
P
de Dyle,
Y 8555 inw.; hier versloe gen 18 Juni
1815 de Pruisen onder Tielemann de Franschen
onder Grouchy,
niet
y waardoor deze Napoleon
7
tijdig
^ g te hulpP kon komen bijJ Waterloo.
Wavre-Sainte-Catharine, stad in de Belg.
prov.
Antwerpen,
tusschen Mechelen en AntP
P
weren
P J; 6627 inw.
Weber, Karl Maria, baron von, D. componist,
P
geb. 18 Dec. 1786 te Eutin,) werd in 1816 kapel
^
P el :meester der D. opera
te Dresden,
Pe)
gest.:^ Juni
1826 te Londen ); schepper
PP der romantische richti1^)
• als klavier- en liederen-componist
van
P
^ rooie beteekenis,) doch inz. als operacomponist:
Freischutz"(1820),Oberon"(1828),enz.
Wedde, gem. in Groningen, ten Z. van Win-

in

g

schoten; 3317 inw.

Wederdon
p ers of Anababtisten, een in den
aanvang
g der 16e eeuw in Zwitserland en Saksen
ontstaneodsd.
secce, welke den doopP zonder
^
bewust geloof voor nietig
nietig hielden, den kinddonP dus verwierpen
P en een herdoopPeischten.
Zijfj streefden verder naar de onmiddellijke
ver J
wezenli'ki
op aarde. Dit
J ^ van het Godsrijk
J P
streven voerde tot communisme en vaak tot
revolutionnaire gedragingen wat aanleidin g gaf
tot de gewelddadige
onderdrukkingg der W. Zoo
a onderdrukkin
de Zwickauer
Profeten",) onder Tho;nas 31^unzer
)J
in Sakksen1521 )
wier tegelijk
beweging in 1525 te gelijk
met den Boerenoorlog onderdrukt werd ); in Z.Duitschland en Zwitserland. In Nederland
namen de W. (of Bond
enooten"'
zij
))
^ zooals
J J
zichzelven noemden) snel toe. Hun leider was
omstr. 1530 Melchior Hoffman, eenelswerker,
P
)
die moest vluchten en in 1533 te Straatsburgb
eva
Ook David Jorisz.
^en werd enomen.
g
^g
z. a.) moest ten slotte vluchten) waarna Jacob
van Kampen het hoofd der vele duizenden leden
tellende secce werd. Twee Hol.. \V. 7 de Haarl.
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broodbakker Jan Jiatthi . z. en de Leidsche
kleermaker Jan Beukelsz. waren in den winter
van 1533 op
P 34 naar Munster gegaan,
g^ ) waar een
sterke ag emeente ontstond
J die weldra meester
s en in de stad een
was van de regeering
re eerin
„Koninkrijk
Koninkrijk Sion" stichtte. Weldra sloeg
sloeg de
bisschop
geholpen
zelfs door Prot.
P van Munster,)g
P
vorstenJ het beleg voor de stad en dit was het
sein van een groote agitatie onder de in
Holland en Friesland achtergebleven W.J die
aanslagen
deden op
in ons
^
P versch. plaatsen
P
land, o.a. herhaaldelijk
J opP Amsterdam,J die alle
verijdeld
werden. Honderden W. werden ^evangen
genomen en in Apr.
na g
P en Mei 1534 werden
ier in Holland alleen meer dan 100 terechtgesteld. 24 Juni 1535 werd Munster veroverd;1 hier
te lande bleef de vrees voor anabaptistische
P
woelingen nog bestaan en nog jaren lang
hielden derotessen
teen
g de W. aan. Naast
P
hun kerkelijke
ketterij was het vooral hun
ketterij
J
communistische gezindheid ) die hun felle vervolI;^
i en opP den hals haalde. --In ons land
bestaan nog
^ steeds „Doopsgezinde Gemeenten"
z. a. , die echter een uitsluitendodsd.
^
agenootscha
P Menno Simonsz.
P vormen. Zie ook op
in graafschap
het En g. graafscha
Wednesbury,
Y ^Eng.
Stafford, ten N.W. van Birmin
Birmingham;
gham; 2800 inw.
Cimex lect•ularius ^ een parasiet
Weegluis
9
P
van de menschen) behoorend tot de Orde der
Gesnavelde insectenRhynchota) onderorde der
plat,
WantsenHetero ?p tera ,P
J dun,) vleugelloos,
a
verschuilt zich overdag in voe gen en reten en
komt naar 's nachts uit om den mensch bloed
af te tappen.
De W. geeft een vieze lucht af.
PPe^
Wee
g schaal het 7e teeken van den Dierenriem (z. a. )tevens een sterrenbeeld aan den
Z. hemel) met 53 voor het bloote oog zichtbare
sterren, w.o. 2 van de 2e grootte.
b
Weekdieren(Mollusca), ald. van het dierenrijk,
jde s- meJ omvat dieren met een tweeziJgY
trisch) ongeleed,
week lichaam,
J met een huidi^
„mantel",welke de ademhalin swerktuig
P looi mantel"
den (kieuwen of longen) bedekt en een door
dezen mantel af gescheiden kaakschaal; het zenuwstelsel bestaat uit eenaar
e boven de mondgelegen zenuwknop P en hersenen) met
P ^ gelegen
opening
een daarvan uitgaande
zenuw yin^)van waar
g
uit zenuwdradenaars
ewi's
P
g
J uitstralen. ZijJ
ademen door longen
of kieuwen en planten
P
^
zicheslachteli
deel
Jk voort. Voor het grootste
g
g
zijn
J het zeedieren, voor een kleiner deel leven
zij
^land. De W.
J in zoetwater en opP (vochtig)
,Jijn verdeeld in 3 klassen: de Slakken Gastropoda), de Mossels Lamelli branchia en de
InktvisschenChe phalo 1' oda .

Weenen, hoofd- en residentiestad der Oo3tenr.Hon . Monarchie en hoofdst. van het aartshertodom
Neder-Oostenrijk
^
J^ op
P den r.-never van
den Donau,) kruispunt
van het Oostenr. spoorP oor
P
w gilet (7 hoofdstations),2 031 000 voor het
ggrootste deel Kath. inw.J vele pleinen,gedenkP
^^
teekenen
) kerk. en wereldl. gebouwen Keizerl.
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Hofburg,
387 M. lang
langgebouwencomplex;
^^
g
P
stadhuis; enz.); over de grachten en het glacis
der voorm. vesting is de Rinstrasse
g
g b aangelegd,
b
,
'die 5 K.M. lang
a en 57 M. breed is; het Prater
is een wandelpark
van 719 H.A. grootte.
Er
P
g
zijn
a
^ die in 1365 gesticht
J te W. een hoogeschool,
^
is (in 1912: 8780 hoorders en nog
g tal van
andere instellingen
voor hoo
hooger
ger onderwijs.
onderwijs. De
g
bibliotheek telt 900 000 deelen 1• de Universiteits-bibi. 576 000. — Van bijzonder
belang
belang
J
is de industrie, afz. vermelding verdienen de
bierbrouwerijen
meer dan 2 mill.
J , die Jjaarlijks
J
H.L,roduceeren.
De belan
grijkste handel is
belangrijkst
P
in koren en vee. — Het bestuur bestaat uit
eengemeenteraad
(138 voor 6 jaar
g
J gekozen
g
leden waaruit de burgemeester en de viceburgemeester
gekozen
worden). — Geschiedenis.
^
g
W. is voortgekomen
uit de Rom. le er
1.
g
gP
Vindobona, werd in 1556 een D. keizerstad. In
1529 en in 1683 werd W. door de Turken belegerd; in 1805
1805 en 1809 door de Franschen
ingenomen.
18 Nov. 1738 werd de Vrede .van
g
W,
, waarbij
g esloten
J Karel I V Sicilië afstond
in ruil voor Parma en Piacenza; 14 Oct. 1809
(te Schënbrunn een tweede Vrede van W.
(met Napoleon
I^ waarbij
waarbij Oostenrijk
Oostenrij 110 000
p
met 3 mill. inw. verloor ; 1814—
8
15 Weener Congres(z. a.); de Vrede van W,
van 30 Oct. 1864 maakte een einde aan den
D.-Deenscren Oorlog van 1864; die van 3 Oct.
1866 bracht Venetië aan Italië. In 1873 werd
te W. een wereldtentoonstellin
wereldtentoonstelling
g gehouden.
g
plaats in Natal Z.-Afr. aan den
Weenen
,P
spoorweg
aldus
P
g van Durban naar Ladysmith,
Y
bgenoemd naar den moord aid. 4 Febr. 1838
door den Kaffervorst Dingaan
gepleegd
9
^P
g oop
Retief
f (z. a.)
) en diens makkers.
Weener Congres,
9 ^ de van Sept.
P 1814 tot Juni
1815 te Weenenehouden
conferentie der Europ.
g
P
Napoleon
1
die aan den oorlo a
g tegen
rijken,
p
a
hadden deelgenomen
en waarop
^
g
P de staatkundige
P geregeld
geregeld werden ^; het
verhoudi
^ en in Europa
werd besloten door de Weener Slotacte van
9 Juni 1815, onderteekend door de 5roote
g
mogendheden
en door Portugal
Portugal en Zweden. 0
Op
g
het W. C. werd deeheele
toestand van Europa
P
g
oPnieuwgeregeld; Pruisen Oostenrijk,
J^ Rusland
en Engeland
kregen
^
g belangrijke
g J compensaties
Pe
inrond
ebied
•^ de Duitsche Bond werd geg
g
sticht^ België
a^ enz.
g met ons land vereenigd,
Weener Woud. Zie Kahlenber9.
Weerselo,gem. in Overï sel ten N.W. van
Oldenzaal; 5067 inw. ; omvat de dorpen W.,
Ni) stad Rossum, Deuringen
^en en Saasveld, beneyens een aantal buurten.
Weert,gem. in Limburg,aan de ZuidRoermond—AntWillemsvaart en aan de lijnen
J
werpen en W.—Eindhoven, 11538 inw.; tot 1816
graf van
de St. Maartenskerk bevat het gra
vesting;
^^
graaf van Hoorn,
Philipss van Montmorency,
y g
heer van W.
Wees- en Boedelkamers, gouvernementsinstel-

lingen in N.-O.-Indië welker werkzaamheden
omvatten: waarneming der voogdij wanneer een
voogd
^ ontbreekt of zijn
Jj taak niet vervult, waarneming der toeziende voogdij,
uitoefening van
b J^ uitoefening
curateele, beheer vanoederen
van 'afwezigen,
g,
g
registratie,
opening
Pe g van testamenten, beheer
g
van onbeheerde nalatenschappen.
PPe
gem. in N.-Holland,
Weesp,
Wees
g
^ op
P de beide
oevers van de Vecht en van het Smalwees P,
aan de lijn
J Amsterdam—Hilversum ; 7520 inw. >
beroemde cacaofabriek der firma Van Houten.
gem. in N.-Holland ten Z.O.
Wees
,g
p erkars
p el
van Amsterdam, 2634 inw.
; omvat het dorp
P
Amstelveen de buurt Geinbr het fort en
gehucht
Uitermeer en een aantal verstrooide
g
woningen.
Welli, ggem. in Gelderland, ten W. van Doetinchem> 2622 inw. ; het dorp
P W. lig
^ aan den
weg van Z Zutphen
hen
mweg
P naar Emmerik;;
station van de lijn JZevenaar—Doetinchem.
Weichsel, Poolsch [Visla Lat. Vistula, de
grootste der in de Oostzee uitmondende riv.
ontstaat in het Jablunkageb.
Jablunkageb in Oostenr.-Silezië
den Witten, den Kleinen en den Zwarten W.,
vormtedeelteli
van Oostenr. en
g
g
J k de grens
Pruis. Silezië stroomt langs Krakau, scheidt
Galicië van Rusland, stroomt door Polen W.Gouvernementen), langs Warschau, komt bij
Thorn over de 0.-grens van Duitschiand en
van
stroomt met een delta in de Danzigerbocht
a
de Oostzee. De W', is 1076 K.M. lang
•
lag stroom198 510 K.M2. a • de scheepvaart
begint
begin
P
g
eregelde stoomvaartvcrkeer
J Auchwitz^ • het geregelde
te Warschau.
Weichselmunde. Zie op
P Neufahrwasser.
Weiden, stad in Beieren, in de Boven-Paltz,
aan de Waldnaab,1 ten N.O. van Neurenberg;
g
15 000 inw.
Weihaiwei
, haven
P de N.-kust van de
P 1. o
de Gele Zee, 2000
Chin.rov.
Sjantoeng,
J
P
^^
inw.; oorlogshaven; 14 Febr. 1895 door de
Japanners
veroverd;
P
^ door verdrag
^ van 1 Juli
1898 door China aan Engeland
als achtP
g
^ met het ertoe behoorende
a
gebied afgestaan,
gebied 738 K.M 2. 147 000 inw.
Weimar, hoofd- en residentiestad van het
dom Saksen-W.-Eisenach, aan de
groothertogdom
Ilm 35 000 inw. • residentieslot • Goethe-huis
met Goethe-National-Museum, Goethe- en Schiller-archief, Schillers huis • standbeelden van
Goethe en Schiller, van Wieland, enz.; industrie.
Weinheim, stad in den Badenschen kreits
Mannheim; 14 000 inw.
Weinsberg,
g
9 ^ stadje in het Wurtember sche
Neckar-distr. nabij
J de Neckar, ten N. van
Stuttgart;> 3271 inw.>P
puinhoopen
van het slot
P
bij
Weibertreu waaruit, volgens de sage,
J de
aa
inname ervan door keizer Koenraad III in 1140

de vrouwen, aan wie de keizer had toegestaan
haar kostbaarste bezit mee te voeren, haar
mannen droegen.
, stad in Bohemen in het Saksisch
WeÍ
p ert

VPEINSBERG—WERRA.

^

^

Ertsgeb., ten N. van Karlsbad;a 12 000 inw.
Weissenbruch, Jan, Ned. schilder, eb. 11
Mrt. 1822 te 's Rage; est.
gest14 Febr. 1880,
inz. stadsezichten
bg
^ behoorde tevens
tot onze beste aquarellisten
en maakte ook
q
een aantal fraaie etsen. Zijn
J neef Johannes
Hendrik W.,
W.geb. te 's Hage
gest.
^ ald. gest
g in 1825,
Maart 9113, leerling van Schelhout en Bart
Schelfhou
Hove, behoort tot derootste
Ned. landg
schaAschilders uit de vori age eeuw.
, stad in het Pruis. re
reg.-di
str
g .-distr.
Weissenfels
g>aan de Saaie ten Z.W. van Leipzig,
P ^,
34 000 inw.
Weisskirchen,f stad in Hongarije,
a J ^ in het com itwat Temes,
nabij den Donau;a 12 000 inw.
r nabij
Welfen Guelf en D. vorstenhuis, dat in de
lle eeuw zijn
J macht ook uitbreidde in Italië
(Verona),waar hun naam identiek werd met
pauselijke,
in het alg.
anti-keizerlijke partij
A
J
g anti-keizerlijke
P J
(zie ook op
. Afstammelingen
der
^
^
P G hibelli'nen
W. waren het Eng. en het Hannov. koningshuis,
dat echter uitstierf met konin agin Victoria. Ook
over Brunswi
met korte onder^ k (z.a.) regeerden
g
brekingot
voor korten tijd vorsten uit het
^
geslacht der W. — Nadat Pruisen in 1866
Hannovereannexeerd
had, ontstond daar de
g
z.g.
ter harer bestrijding
^ Welfische Partij'
1^
J ng
werden de renten 4gebruikt van het van 1868 -92ese
uestreerde vermogen
g q
g van 48 mill. mark
van den vroegeren koning
9 e (het Welfeng George

fonds).
Witebsk,
Welish, stad in het W.-Russ.ouv.
g

aan de Duna, ten N.O. van de stad Witebsk;
15 000 inw.
Willin9 boron
9^h stad in het Eng.
ggraafsch.
g
Northham ton; 20 000 inw.
Northhampton
hertog van W.
Wellington,
ton Arthur Wellesley,
y^hertog
vorst van Waterloo, Eng . veldheer en staatsman, geqb^
1
h. Mei 1769 te Dangan
Danga Castle Ierwerd in 1808 bevelh. tegen de Franschen
in Portugal
versloeg
g hen 27 en 28
^ en Spanje, versloe
bi' TaJuli 1809 bij
lavers 22 Juli
1812 bij
bi' Salamanca, behaalde 21
Juni 1813 eon beslissende overwinni^
bijJVittoria
en drong
in Frankversloeg
Jdoor,
^
g
rijk
18 Juni 1815 tezamen met Blucher
Napoleon
p 1 bi'J
Waterloo ; werd in
1827 oPP
erbe velh.
van de Eng. land1281. Wellington.
macht was van
1828-30 eerste lord
van de schatkist en voorz. van een TorY-kabinet
van 1834-35 min. van buitenl. zaken, van 1841
—46 onder Peel min. zonderortef
euille
^gest.
P
14 Sept.
P 1852 op
P Walmar-Castle bijJ Dover.
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hoofdgit. van Nw.-Zeeland, aan de
Wellington,
g
Z.-sits
P van het Noorder-eil. • 73 000 inw.
Wells,
9^ Eng.
^ Herbert George,
^ schrijver,
J
^ geb.
21 Sept.
A 1866 te Bromley,
Y^schreef tal van fantastische romans, die alle ook in onze taal uitven zijn.
g c^
J
er-Oostenr. ten Z.W. van
Wels, stad in 0 AP
Linz; 15 000 inw.
gem. in Zeeland,
Wemeldinge,
9a gem.
^ op
P het eil.
Z.-Beveland (in het 0.-deel
, 4grenst o.m. aan
Ierseke;
> 2282 inw. omvat het dorp
P W. en een
aantalehuchten;
^
^ het dorp
P W. ligt
g aan het
N. uiteinde van het Kanaal van Z.-Beveland.
Wenceslaus of Wenzel,
g^ hertog
= de Heilige,
van Bohemen(928-935),verbreidde het Christendom in zijn
J land,^ 28 Sept.
P 935 vermoord;
gedenkdag
Zijn kroon(Wenzelskroon)
^ 28 Sept.
^
P J
diende om de Boh. koningen te kronen.
Wenden was in ouden tijd bijJde Duitschers
de algemeene naam voor hun Slavische naburen r
nu is het de naam voor de Slaven in Opporeren Neder-Lausitz Sorben ong.. 120 000 zielen Evang . (10 0/0 R.-Kath.).
grootstemeer van SkandiWenermeer,rootste
nasvië in het Z. van Zweden, 5568 K.M2.,
zonder 240 K.M2. eil. • door de Gëta-elf
watert het af naar het Skagerrak.
g
verdragshaven
in de Chin. prov.
Wentsjeoe,
g
^
P
1
Ts'ekian aan de 0.-Chin. Zee ; 100 000 inw.
Werchne-oedinsk stad in het Russ.-Sib.
Tran
ïkal- eb .aan de Selenga, 15 000 inw.
sba
Orenburg,
Werchne-oeralsk,^ stad in het gouv.
g
g,
in het Z.O. van Rusland, opPden 1.-oever van
de Oeralriv. • 17 000 inw.
Werdau, stad in Saksen, ten W. van Zwickau;
21 000 inw. ; textiel-industrie; machines en
spoorwegwagons.
Werden, stad in het Pruis. reg.-distr. Düsseldorf, op
P den 1.-oever van de Ruhr;^ kruispunt
P
van spoorwegen; 21 000 inw. — In de voorm.
Benedictijner-abdiJj
te
W.
werd
in
de
16e
eeuw
J
de Bijbelvertaling
J
^ van Ulfilas(z. a. gevonden.
g
Pieter Adriaansz. van der,
Werf,
^ g eb. 14
^
Juni 1529 te Leiden, was herhaaldelijk
bur eJ burgedier stad, ook tijdens
de beide bele
ebelegeJ
ringen,
en waarbij JhijJzich door zijn
Jj moed onsterfellJ ken roem verwierf;
^gest. te Leiden 15 Jan.
1604.

gem. in N.-Brabant aan de
Werkendam
,g
Nieuwe Merwede ten W. van Gorinchem;
3615 inw.
Werken-en-Sleeuwijk, Dégem. in N.-Brabant,
aan de Merwede,
tegenover Gorinchem^ omvat
a tegenover
de doren
F SleeuwiJ k en De Werken en de
buurten Kille en Werkensche dijk;3358 inw.
gem. in Utrecht ten Z.O. van
Werkhoven
,g
de stad Utrecht; 895 inw.
Wermland of Karlstad In in het midd. van
Zweden, 19 324 K.M2., 261 000 inw. ; hoofdsi.
Karistad.
Werner
a Elisabeth. Zie Biirstenbinder.
Werra,
> r. broeirivier van den Wezer, ontspr.
P
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op
P de Z.-W. helling
^ van het Thiirin ^ger Woud,

is 292 K.M. lang
^ en vereeni ag t zich bi'J Minden
met de Fulda tot den Wezer.
Werst, Russ. miJ l = 1067 M.
Wervelkolom of ruggegraat, dient tot steun
van het benedeneinde van den rom
P, draagt het
hoofd, steunt op
P het bekken en bestaat uit
24 wervels(vertebrae: 7 hals-, 12 borst- en
5 lendenwervels),het heiligbeen en het staartbeen. De wervels bestaan ieder uit een stevig
cylindrisch
wervellichaam en een achterstuk of
Y
boog . ZijJ omsluiten het wervelkanaal, dat het
ruggemerg
9 (z.a.) bevat. Al naarmate de dieren
^9
zij9 eweral of niet een W. bezitten worden zij
dieren genoemd.
velde of ongewervelde
^
g
Wervershoof gem. in N.-Holland, aan de kust
tusschen Enkhuizen en Medemblik • 2514 . inw.
omvat het dorpP W. (zeer oud : in 690 werd er oop
gesticht
last van Willebrord eenriesterhuis
g
P
Hoogendijk,1
door Weren
^ ried , de buurten Hoogendi'k
Lagendijk
benevens een deel van
^ J en Zwaagdi'ke
^J
het dorp
P Hauwert.
- aan
v. W.Belg.
prov.
in de Bel
g. P
Wervicq,
q , gem.
g
;
deren ten Z.O.
van Yperen,^ aan de Fr. grens;
^
P
10 000 inw.
stichter van het kerkgenootWesley,
y,
g
schaP der Methodisten,
geb. 17 Juni 1703 te
^g
in 1729 . met zijn
zijn
EPworth (Lincoln),^
gest.
Charles W. ^b. 18 Oct. 1708 •^g
29 Mrt. 1788) te Oxford eenodsd.
genootschap,
a
P,
dat,,P
aanvankelijk uit 'sspotternij,
J^ lethodirten
(z.a.) werd genoemd, arbeidde van 1735-38
in Amerika, daarna weer in En8elandscheidde
zich in 1740 af van de Hernhutters, in 1741
van zijn aan de raedestinatie-leer
vasthoudenP
den medestander Whitefielld; est. 2 Mrt. 1791.
Zijn
heeten ook Ti ester^ aren.
Zijn aanhangers
^
(Vespida), insectenfam. uit de orde
Wespen
p
der Vliesvleu elir en, verwant aan die der Bijen,
doch slanker,
1 zwart en ggeel of wit eviekt
J
g
el; zij
zij voeden zich met zoete
de wijfjes
JJ met
sappen,
voeden de larven met kleine insecten.
PP
en
De Gewone TV. (V. vul
^ aria is citroengeel
g
bouwt haar nest in holle boomen, onder daken.,
enz. Verder komt in ons land nog
noavoor de Hoori'nli'ker
is.
naar V. crabro wier steek no g PJ
J
Wessel Gansfort. Zie Gansfort.
f
Z.W. van
, gem.
gem. in Limburg,
Wessem,
g^
Roermond aan de Maas ; 984 inw.
Wessex (= „West-Saksen"),een der zeven
rijken
der Angelsaksen
(z.a.) in het Z. van
J
rb
Engeland,
koning
^
^ onderwierPin 828—S29 onder koning
de andere koninkrijken.
koninkrijken
Egbert
9
, staat in het W. van Australi6
2 527 530 K.M2. 288 000 inw., deels bergachtig;
in het binnenland meest waterarme stePPen
veeteelt en tarweverbouw;ouden i Jzermi^
J'
nen; parelvisscherij, zijdeteelt. Hoofdst. Perth.
W.-A. is sinds 1826 door kolonisten bewoond,
aanvankelijk (tot 1868) was het een strafkolonie; sinds 1901 maakt het deel uit van
den Austr. statenbond..

West-Bay-City, stad in den N.-Am. staat
Michigan, aan het Huron-meer, ten N.O. van
Grand-Raids
P ; 13 000 inw.
Westbroek,gem. in Utrecht, ten W. van
Maartensdijk;
J^ 1051 inw.
West-Bromwich, stad in het agraafsch. Stafford in het W. van E geland ; ten N.W. van
Birmingham;
nb
^ 68 000 inw.
gem. in Friesland, ,ten N.W.
Westdongeradeel,
9
^ g
van Dokkien>
• 7915 inw. •Pe
omvat de dorpen
Ternaard Betterwird, Bornwerd, Brant um
Foutgum, Hautum, Hautumer-Uitburen I-lautumhuizen Hiaure, Holwerd, Nes, Baard Waaksens en Wierum.
gem. in Zeeland, in ZeeuwschWestdor
p , eg
Vlaanderen ten N.O. v. Sas-van-Gent; 1862 inw.
Westeras Vesteras t hoofdst. van het Zweedsche Ian W: of Westrnanland z.a. s aan de
uitmonding van de Svarta in het Maiarmeer,
20 000 inw.; dom(1271),slot.
Westerafdeelin 9, re sid. op
P Borneo,
, die de
ageheele W.-kust beslaat^ 145190 K.M 2 ., 467158
inw., w.o. 345 Europeanen
en 52 957 Chineezen;
Pe
hoofdplaats
Pontianak. De resid. omvat het^e P
heele stroomgebied van de beide takken der
Kapoeas-riv.
tot aan hun waterscheidingen.
waterscheidingen
P
gem. in Drente, ten 0. van
Beilen; 3453 inw.
in het
Westerbotten Vesterbotten , prov.
p
N. van Zweden, aan de Botn. Golf, behoort
nu tot de lans W. (in het Z. en Norrbotten
(in het N.). Het Ian W. of Umea beslaat
163 000 inw. ; hoofdst. Umea.
58 993
goo,
Wester ^
^ landschap
P in het N.W. vaal Friesland, begrensd door de Zuiderzee, de Wadden
en Zevenwolden. De naam komt reeds voor in
Kronieken van 734 en 736.
prov. in het Z.W. van Zweden,
Wester
9 ëtland
,P
tusschen het Wener- en het Wettermeer, verdeeld over de lans Göteborg,Elfsbor en
Skaraborg.
Westerhoven
f ga em. in N.-Brabant,^ ten Z.O.
van Valkenswaard, aan de Keerschop;
P 638 inw.
Westernorriand of Hernsósand Ian in het
N.O. van Zweden, aan de Botnische Golf, 25 532
KMI 2. 253 000 inw. ; hoofdst. Hernosand aan
de Botn. Golf.
Westervoort,g em. in Gelderland, ten Z.O.
van Arnhem aan den IJsel en aan de lijn
Arnhem—Zevenaar ; 1901 inw.
in het Z.O. van
Westerwolde, landschap
P
Groningen,
welke
^^ oorsP. r. een afz. heerlijkheid,
J
in 1619 door Groningen
gekocht werd. Het
^ g
werd niet bijJ Stad-en-Lande ingelijfd,
gJ^maar bleef
tot 1795 eenneraliteitsland
^
^• omvat de dorpen
P
tellin gen > Onstwedde, Vlachtwedde, Wedde, VrieSellingen
Ter-Apel, Bourtange, De Horsten, enz.
Westfaalsche Poort (Lat. Porta estphalica).
Zie op
P Wezer.
Westfaalsche Vrede, de 24 Oct. 1648 te
Munster en te Osnabruck in Westfaleneg
sloten vrede, waardoor een einde bgemaakt werd
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Noordzee en aan de stoomtram Middelbun
aan den 30-Jarigen
en aan den 80-Jarigen
g
^
in Domburg
Oorlog en de staatkundige
Oorl
g> 2078 inw.
> omvat o.m. het vlek
g
^ verhoudingen
W. opP den uitersten W.-hoek van het eil.
den .
werden.
geheel nieuw geregeld
a geheel
g a
P
West phalen
Koninkrijk,
Westfalen
l^ door aan den voet van den Westkap elschen Dijk,
1^ een
zware Napoleon
zeewering,
M. lang,
te
I in 1807 gesticht koninkrijk,dat
p
^^
g^ kruinhoogte
a 51/4
hoofdz. bestond uit Keurhessen,a BrunswiJ k en
4 M. boven water. Deze dijk
J wordt
de door Pruisen afgestane
streken links van reeds in 1504 vermeld.
g
Westland, Het het W. deel van Deifland
de Elbe 38100 K.M 2. 1946 000 inw. met
de hoofdsi. Cassel waarbij
^ een tusschen 's Gravenhage en Hoek-van-Holland,
,
J in 1810 nog
Jéróme omvat 5 gemeenten : Loosduinen, Monster,
deel van Hannover kwam. Koning
Nadat deze 26 Oct. 1813 voor de 's Gravenzande, Naaldwi
Napoleon.
J k en Wateringen; bep
Verbondenenevlucht was,
werden Keurhessen, kend door zijn groente-, ooft- en druiventeelt.
>
Westmaas,gem. in Z.-Holland, in het midden
Lippe weer als staten hersteld en
Brunswï
J k en Li
hetrootste
deel van het voorm. hertogdom der Hoeksche Waard; 862 inw.
g
prov. in het midd. van Zweden
Westmanland
W. kwam als p rov. W. aan Pruisen.
,P
Westfalen, Pruis. prov., 20 214 K.M2., ten N.W. van het Malarmeer, nu behoorend
4 125 000 inw.' meerendeels beng land Wezer- tot de lans W. (in het 0.) en Orebrii (in het
'
2
6470 K.M .
geb.,Teutoburger Woud, Sauerland, enz.), W, . Het ian
W. of Westeras,
157 000 inw.' hoofdst. Westeras.
voorn. riv. Wezen
e;^rijk
> Ems, Ruhr, Li
PP
rij
Westminster, W. stadsdeel van Londen, ten
steenkolenRuhr-steenkolenbekken , Jïzerzink-,
^ koperPe en andere ertsen'^ zeer belanga - N. van de Theems 160 000 inw. bevat het
de Westminster-abdij,
Munster, Minden Parlementsgebouw en
rijkeindustrie 3; reg.-distr.:
l,
b
kroningsen beg
raaf
en Arnsbergg ; hoofdst. Munster.
P1. der Eng.g koningen,
g
g
degrave van beroemde Britten.
Westfield, stad in den staat Massachusetts, in tevens met deraven
graafsch. in het N.W. van
het N.O. der Ver. Staten ; 12 000 inw.
,g
West-Ghats,geb. in Voor-Indië. Zie op
,g
P Ghat. Engeland, 2027 K.M 2. 64 000 inw.; hoofdst.
Appleby.
West-Gothen. Zie op
P Gothen.
Quebec '
Westmount,^ stad in de Canad. prov.
West-Gothland. Zie Wester9ótland.
P
15 000 inw.
Zie op
West-Hartlepool.
P Hartlepool.
p
Weston-suer-Mare
Weston-super-Mare, stad in het Eng.
Westhougton,
g
g
g ^ stad in het Eng.ggraafsch.
aan het Kan. van Bristol,
Lancaster ten N.W. v. Manchester ; 15 000 inw. raafsch. Somerset,
>
1.;
West-Indië
^
P
r de eilandenwereld der Antillen ten Z.W. van de stad Bristol, zeebad
z.a. ; de naam komt hiervandaan, dat Columbus 23 000 inw.
in den N.-Am. staat NewWest-Point,plaats
meende in deze eil. een deel der 0.-Aziatische
P
1200 i.nw
; milieil. gevonden te hebben. Voor Ned.-W.-Indië, York> aan den Hudson,>ong.
^.
zie op
P Antillen, Suriname en de afz. art. taire academie.
West-Pruisen,
Curarao, enz.
^ P ruis. Pprov. in het 0. des
West-Ind. Maildienst, Koninklijke, stoomv.- lands 25 550 K.M2. 1 703 000 inw. (waarvan
landbouw; handel
ong.
ong. 1/44Polen),
maatschi'
met een kapitaal
)^ belangrijke
aJ
P
Pg
J ^ in 1882 opgericht
te Danzig
van 7 mill.gld.; onderhoudt een 14-d schen en nijverheid
g en Elbing;
J
g^hoofdst.
Danzig
Danzig en
en eenge- Danzig ; 2 reg.-distr.:
dienst op
a
P Paramaribo en Curaçao
^
West-Riding.
reelden
dienst tusschen de W.-Ind. kol.^ Haïti
9 Zie York.
ag
West-Romeinsche Rijk.
Zie Rome en Rom.
en Nw.-York. In 1913 bezat zijJ
8 passagiers1
P ^
bootee van 1960 tot 3192 reg.-tons,
en 2 Rijk.
g
Weststellingwerf,gem. in Friesland, ed.
terwij 2
vrachtscheen
ieder van 3721 ton; terwijl
P
door de Tjonger
of Kuinder en de
Ja
g
P in aanbouw waren. De directie begrensd
is dezelfde als die der Kon. Ned. Stoomboot Linde; omvat de dorpen Wolvega,
g >Noordwolde,>
Steggerda,
MaatschiJ .
^ BlesdiJ ke Boil, > Munnekeburen,> Vingg
ke a Idzard Scherpenzeel, Oldelamer, OldeWestinghouse,
^ geb.
g
9, Am. ingenieur,
g
^ George,
9
Oldeholtwolde Nijeholtwolde
in den staat New- trine
6.Oct. 1846 te Central Bridge
J
P a^>
J ^ Pe er
a verder een deel van het T'eukeYork, nam deel aan den Burgeroorlog
J
g en was en NiJeholtP^
g
werktuigkundige
igkundige in dienst meer; 17 842 inw.
van 1864-65 als werktu
West-Vin
der marine; vond in 1866 de naar hem ge9 inia staat in het 0. der Ver. Staten,
inw.; bergachtig
2 1
noemde W .-rem uit (werkt met luchtdruk, 63 463
g
g ^' gr.
g
waartoe de lucht samengedrukt wordt door een steenkolenvelden, petroleum en steenzout' maïs,
Hoofdst. Chartarwe ijzerindustrie.
zich aan de locomotief bevindendeom
P P . HijJ tabak en tarwe;
staatsuniversiteit te Morgantown.
W.
werd door deze en andere uitvindingen
(o.a. oop
g
g
was vroeger
vereenigd;
hetebied
van het veiligheidswezen
der spoorg
^^ het vormt
g met Virginië
g
^
P
ween
die tal van fa- sinds 1863 een afz. staat.
g
g een groot-industrieel,
West- Vlaanderen. Zie op
TV. stierf
brieken stichtte, ook in Europa.
P Vlaanderen West .
P
Westwoud,gem. in N.-Holland, aan de lijn
12 Mrt. 1914 te New-York.
gem. op
Westkapelle,
g
P Walcheren, aan de Hoorn—Enkhuizen; 1067 inw.
p
Marienwerder.

K.M

it

.,
>

44
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gem. in N.-Holland,r ten N.W. van
Westzaan,
^ g
Zaandam; 2467 inw.
Christiaan R. de
Wet,
^
^ Boerengeneraal,
g
^5geb.
7 Oct. 1854 op
P in den OranjeP de hoeve Leeuwkop
J
Vrijstaat
distr. Smithfield),woonde van 1880
J
—85 in de Z.-Afr. Republiek en streed als veldcornet in den Transv. Onafhankelijkheidsoorlog
og
(o.a. bij
was van 1889-97 lid
J
J Ma'uba-hill
van den Volksraad in den Oranje-Vrijstaat,
J
J
behoorde tot de conservatievearti'
P J en drong
^
aan opP nauwere aaneensluiting
^ tusschen de beide
republieken.
In den laatsten oorlo
tegen
oorlog
g een
a EngeP
g
land werd hij
2 Oct. 1899
J „opgecommandeerd",
werd aanstonds tot wn.-commandant gekozen,
'
trad al dadelijk
J in Natal als commandant oop,
werd 9 Dec. tot vecht-generaal
vecht-generaal
op de W.
P
z .a.i,,
g yens benoemd onder agen. Piet Cron 7
dien hijJbij
J Paardenberg^ tevergeefs trachtte te
ontzetten. In Juni
1900 werd hij
hi' hoofdo ercommandantPP
bevelh. der VrijJ'
staatsche
troepen,
P
deed tot tweemaal
toe een inval in de
KaaPkolonie dwong
de heele wereld bewonderingf
door
g
de wijze,
J ^ waarop
Phij
J
stand wist te houden
tege
g de Eng. over- 1282. Chr..de Wet.
teen
in een stoutmoedigen
^ gguerilla-oorlog,
a^ en verzette zich zoo
lang
te gen het sluiten van den vrede.
g mogelijk
g J tege
Hij schreef De strijd
J tusschen Boer en Brit"
(1902). Na den vrede kwam hij
J met Botha en
,De la Rey naar Europa
P om steun te zoeken
voor de verarmde Boerengezinnen. Toen in 1907
de Oranje-Vrijstaat
Oranje-Vrijstaat weer een eeige
igen bestuur
werd hijJ
van landbouw. Na het tot
stand komen der Unie ging
g het
nhijJ in tegen
g
Eng.-gezinde
streven van Botha. Toen in het
ag
najaar
van 1914 de Unie-reg Berin
had
J
g het plan
P
gevormd D. Z.-W.-Afrika aan te vallen, kwam
gen. Beers
in gewapend
verzet
hijJ 28 Oct. met ^
y
^ P
tegen de Unie-reg
eeri ^^ werd echter 1 Dec.
gevangen
en tot ^
gevangenisstraf
veroor ^
^ genomen
g
g en
deeld waaruit hijJ 22 Dec. 1915 werd ontslagen.
^
Wetteren
gem. in de Belg. prov.
0.-Vlaan} g
P
deren • aan de Schelde, ten Z.O. van Gent;
16 623 inw.
Wetterhorn,
^top
P in de Finsteraarhorngroep
^ P
in de Berner Alpen,
hoog
Pe ^ 3708 M. hoog.
op een na het grootste
meer van
,P
g
Zweden 132 K.M. lang,tot 31 K.M. breed,
1898 K.M2 ,g
on erekend 40 K.M 2 . eilanden),
tot 126 M. diep,
P? merkwaardig door hetplotseP
ling
rijzen en dalen van zijn
rijzen
^a
J water en de zeer
veranderlijke
stroomen; door het Gëtakanaal
J
verbonden met de Oostzee en het Kattegat.
Wettin, stad in het Pruis. reg.-distr. Morseburg,aan de Saale, 2800 inw.; stamslot van

raven /ran W., van wie alle Saks. vorstende grave
afstammen.
Wetzlar, stad in het reg.-distr. Koblenz, in
de Pruis. RiJP
n rov. aan de Lahn, 3000 inw.; van
1693-1806 zetel van het Rijkskamergericht.
^
J
rov
prov.
- W.Wevel
hem
9
^ gem. in de Belg.
g P
deren ten Z.W. van Kortrijk
J^ nabij
J de Fr.
grens; 8690 inw.
Wevervogels Ploceidae tot de Zangvogels
behoorende fam. met sterken, kegelvormigen
snavel; meestal fraaiekleurd
• zij bouwen zeer
g
^J

1283. Wevervogels.
g
kunstige, uit gras gevlochten nesten, leven in
troepjes
bij
PJ
J elkaar. ZijJ komen voor in Afrika,
enkele soorten ook in Z.-Azië en Australië.
g
in de Iersche P
Wexford^ ggraafsch.
prov.. Lei nster 2333 K.M2. 102 000 inw. — De hoofdst.
W.
na der Slane
W., aan de monding
Y^ 11000 inw.
Weymouth.
1) Havenst. in het Eng.
Y
ng^graafsch.
Dorset aan het Kanaal, even ten N. van Portland; 22 000 inw. — 2) Stad in den staat Massachusetts (in het N.O. der Ver. Staten),aan
de haven van Boston; 11 000 inw.
Wezel (Wesel), stad en vesting
ng in het Pruis.
reg.-distr.
Düsseldorf,
^ aan de uitmonding
g van
g
de Li
in den Rijn; 24
inw.ug'
18 Aug.
Lippe
J000
^
1629 werd de sterke vesting Wezel, het steunpunt,
en tuighuis
van het Sp.-D.
P
^magazijn
^ J
^
P
leger dat ons land binnengedrongen was, bij
verrassing
genomen door den Staatschen officier
^g
Otto van Gent, heer van Dieden ; tengevolge
hiervan moest het invalsleger
^ terug
g en kon
'5 Hertogenbosch
door Fred. Hendrikg
genomen
g
worden.
Wezel. Zie op
P Marters.
(Weser), een derrootste
Wezer
riv. van
g
Duitschland ontstaat bij
bi' Minden uit de vereeniin van Fulda en Werra stroomt door het
gl;
W.-gebergte van Minden tot Minden), breekt
in de Westfaalsche Poort door den N. rand
daarvan, en mondt beneden Bremerhaven in de
uit; lengte
ng 432 K.M.
^ Noordzeeuit;

WHEELING—WIGAN.
in
Wheelie
Wheeling, stad in den staat W.-Virginia,
^
het 0. der Ver. Staten aan den 1.-oever van
de Ohio,a 42 000 inw. ^
; hoogovens,
ijzer- en
^
^J
staalfabrieken; de omstreken zijn
J rijk aan steenkool aardgas enetroleum.
P
stad in het graafsch.
Durham;,
Whickham,
g
^
in het N.O. van Engeland; 18 000 inw.
Whig.
y
9 Zie Tory.
Whistler James, Am.-E portretschilder en
etser, geb. in 1834 te Lowell (Massachusetts),
te Parijs;
leerling
y
Jigest. 17 Juli
^ van Gleyre
1903 te Londen.
aan de Noordzee in het Eng.
Whitby,
^
Y^
graafsch. York;j 11 000 inw.
een der armste stadswijken
stadswijke van
Whitechapel,
P^
in het East End, 67 000 inw.
Whitehaven,
, haverast. aan de Iersche Zee,1 in
het Eng. graafsch. Cumberland; 19 000 inw.
Whitman, Walt, Am. dichter, geb. 31 Mei
1819 op
^gest. 26
PLong
^ Island (New-York),
; bekend
Mrt. 1892 te CamdenNew-Jersey);
Y^
zijn Leaves of Grass" 1885 .
zijn
stad in het Eng.
Whittington
and Newbold,
g
9
^
Z. van Sheffield;> 17 000
graafsch.
Derby,
Y>
g raaf
inw.
Wiatka. Zie W 'atka.
Wibor In in Z.-O.-Finland, aan het Ladogameer en aan de Finsche Golf, 43 056 K.M2.
521 000 inw. — De hoofdst. W. aan de Baai
van W. van de Finsche Golf, 49 000 inw. ; 12
versterkt;
K.M. meer Z. de mede Tangsund,
>
9
zomerstation van de Russ. Oostzeevloot.
Wichita, stad in
den N.-Am. staat
Kansas, aan de
Arkansas-rivier;
52 000 inw.
Wiclef l^' icli f,
Wycliffe),John,
Eng. Hervormer,
geb. omstr. 1324
in het graafsch.
York, werd in 1374
pastoor te Lutterworth in Leicester, trad het eerst
op
Ptegen
^ de P au selïJ ke aanspraken
P
oFschatting
^ van
Engeland en het
1284. Wiclef.
verderf van den
clerus, later tegen de inrichting en het dogma
van het P ausel. »antichristendom" in het algemeen en eischte de wederherstellin g der zuivere Christ. leer op
grond van de Heilige
Pg
Schrift,welke hij
J in het Eng.
^ vertaalde, evenzoo de vorming eener van
Rome onafhankelijke,
Ja
democratisch ingerichte landskerk; in 1382 door
de synode
te Londen veroordeeld,^ werd hijJ door
Y
st. 31 Dec.
Hof en Parlement beschermd
1384; het Concilie van Constanz verklaarde hem
ngebeente werd in
in 1415 voor een ketter, J

691

1428 verbrand, zijn aanhangers, de W icli iaen
uitgeroeid.
Widnes, stad in het Eng. graafsch. Lancaster,
Z.O. van Liverpool; 32 000
aan de Mersey,
Y^
inwoners.
Widukind Wittekind Westfaalsche hoofdman, aanvoerder der Saksers in hun oorlogen
tegen Karel den Groote, onderwierp
P zich in
n^
• volgens
des
sage werd
785 en liet zich dogPe
g
J door Karel tot hertogg van Saksen benoemd
en is hijJ in 807 tegen de Zwaben gevallen.
g
Wie erfrukken. Zie Incunabelen.
Wiegedrukken
oud-Noorsch V iilundr Angelsaksisch
smid uit de oudVeland,
, een kunstvaardig
g sm
Germ. sage, een zoon van den zeereus Wate.
Christo
geb.
Wieland,
p h Martin, D. dichter,^g
^
1733 te Oberholzheim bijJ Biberach
5 Sept.
P
woonde van 1753-60 te Zürich en als onderwijzer,
te BiJ
J ^ later als kanselarij-directeur,
berach in 1772 opvoeder
der prinsen
te Weimar,
P
P
ald.sst.
^ 20 Jan. 1813 ;^ zijn werken munten
uit door sierlijkheid
en welluidendheid, doch
J
vervallen deels in het frivoleenre.
g
stad in Achter-Indië aan den
Wieng-tsjan
Wie g -tsan
j
grens vair
middenloop
^^ op de grens
P van de Me-kong,
en Fr.-Indo-China; 20 000 inw.
Wierden,gem. in Overi sel ten W. van
Almelo—Deventer en
Almelo, aan de lijnen
Almelo—Zwolle; 7988 inw.
Wieren. Zie Algen.
Wierikerschans, oud fort ten Z. van den
Bodegraven
Woerden en Bode raven
Ouden Rijn,tusschen
Oorlog interneeringskamp
den Gr. Oorlog
tijdens
^
P voor
J
buitenl. officieren.
gem.)
em in de Zuidereil. (tevens ^
Wieringen,
9^
5 K.M2.> 3075 inw.
zeerov.
P N.-Holland),
Van de 5 dorpen
op W. Hi PPo
1 tushoef
Y
PeP
Westerland, Oosterland Den Oever en Stroe)
is HYPP olitushoef het voornaamste.
Wieringerwaard,
^gem. in N.-Holland, ten
9
Z.W. van het eiland Wieri en; 1120 inw.
vanslikgronde
slik ronden in
ontstaan door bedijking
Het dorpP W. heet ook wel Groote
Buurt.

Wierook is hars uit de stammen van versch.
soorten W.-boomen in Azië; komt ook in bleekgele korrels of in onregelmatige
^ stukken in
^
g
den handel.
Wiertz, Anton, Belg. historieschilder, geb.
22 Febr. 1806 te Dinant;^g
gest. 18 Juni 1865 te
J zij
Brussel. Te Rome werkte hij
zijn eerste stuk
: De
strijdom het lijk van Patroclus" dat
»J
groot opzien verwekte.
Na 1848 schilderde
hij
^
P
J
fantastische stukken van somberen aard : De
in de hel", enz.
zelfmoordenaar", „Napoleon
Al zijn
J werken worden bewaard in het Musée
W. te Brussel.
reg.-distr.
W.
Wiesbaden, hoofdst. van het
9
(5617 K.M2. 1 213 0€ O inw. ; in de Pruis. P rov.
Nassau), aan den Taunus, 75 K.M. van den
Rijn
J ; 109 000 inw. >; beroemde b adPlaats.
Wigan, stad in hetgraafsch. Lancaster in
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het N.W. van Engeland, aan het Leeds-Liverpoolkanaal,
Dolkanaal 89 000 inw.
Wi
ht eil. in het Kanaal, behoort tot het
9^
Eng. graafsch. Hampshire, door de reede van
van pit
a
^; 378
P ea van Portsmouth gescheiden
K.M2., 88 00'0 inw. ; krijtheuvels tot 235 M.);
hoofdst. Newport; zeebad
P1.
Wijbisschop,
P J g
p ^ iemand, die de bisschopswijding
1
, doch een
ontvangen
heeft
bisdom bezit;• in
g
g
grootere bisdommen, of in die, waar de functionnaris te oud of te ziekelijkis, ^
zijn
J gewoong van het
lik
J een of twee W. om de wijdingen
priesterschap, enz. en het Vormsel toe te dienen,1
kerken en altaren te consacreeren, enz. ZijJ
Pbisschop
bisscho van
helpen
derhalve den eigenlijken
het diocees in zijn
zij ambt, niet in het bestuur
zijn bisdom.
Wi1 then Wichen ,gem. in Gelderland, aan
4791 inw. >
de Maas, ten Z.W. van Nijmegen,
omvat de dorpen
W. (aan de lijn Nijmegen—
PJ
den Bosch) en Nifterik.
gem. in N.-Holland, ten 0. van
Wijdenes,
g
1
Hoorn ; aan de stoomtram Hoorn—BovenkarnPel •a
809 inw.
gem. in OverijJ sel aan den r.-oever
gem.
Wi'he
1 ,
van den IJsel aan de lijnDeventer—Zwolle;
4470 inw.; omvat de dorpen
P W. en Hen geveld,
g
benevens een aantalrooie
landgoederen.
g
Wijk, Jhr. C. B. A. van der, Ned. staatsman,
geb. 29 Mrt. 1840 te Amboina studeerde in
Nederland, werd in 1863 Ind. ambtenaar, werd
in 1874 ass.-res. van Soerakarta, in 1876 ass.res. van Buitenzorg,in 1880 res. van Tegal,
in 1884 van Soerabaja,
J> in 1888 lid,> van 1889
1891 vice-ras.
van den Raad van Indië. Van
P
1893-99 was v. d. W. gouv.-g en. van Ned.
0.-Indië daarna nog tot 1904 lid der Eerste
Kamer;
^^est. 9 Juli 1914. — Onder zijn
J bestuur had in 1894 de rampPop
PLombok (z.a.)
plaats, in 1896 de afval van Toekoe Deurar
z.a. echter werd het rechtstr. gezagin den
Archipel
uitgebreid,
P
^
^ het bestuur opP N.-Guinea
georganiseerd, een postspaarbank
in bgesteld en
P
P
verdere doeltreffende bestuursmaatregelen doorgevoerd.
gem. in Drente,^ ten 0. v. Meppel;
Wijk, De,
^ l;
APe;
1^
omvat de dorpen
W. en Koekan tevens tal
Pe^1
van groote landgoederen.
Wijk aan Zee en Duin,gem. in N.-Holland
langs de Noordzeekust ten N. van IJmuiden;
3402 inw.; tot deem.
^ behooren de dorpen
P
Wik aan Zee bad 1.P^
• tramverbinding
Wijk
^ met
Beverwijk)
en de buurt Wijk
J aan Duin.
J
Wijk
Wijk bij
! Duurstede,
^ oude stad in de prov.
P
Utrecht aan den Rijn,bij
bi de vroeg
vroegere
a uitstroomi ^ van den Krommen Rijn,
3151nw.
i.
J^
waarschijnlijk het Batavodurum van
W. b. D. is waarschijnlijk
T acitus; in de Middeleeuwen stond nabij
J de
stad een kasteel: Dorestaduni. In de 9e eeuw
werd W. b.
herhaaldelijk
D. ) door de Noormannen verwoest.
Wijk
Wijk en Aalbus 9, g em. in N.-Brabant aan

de Maas, tusschen Heusden en Gorinchem
2306 inw.
Wipre of Wi'lrégem. in het Z. van Limburg,
aan de Geul, 1912 inw. ; omvat de doren
A W.
en Schulder • W. behoorde vroeger
als een afz.
g
rijk
heerlijkheid
heerli
tot het D. rijk.
J
gem. in Friesland, in de
buurt van Sneek • 12 162 inw.; omvat de dorpen:
Abbega, Fo are Gaastmeer, Gauw, Goënga,
Hees Hommerst,
Jutrijp, Loënga,
g^ Idsega,
J^ Indijk,
JP^
g,
Nijhuizen, Nijland Offingawier, Oosthem, Optinhuizen Oudega,
penhuizen,
g j
ga > >Scharnegoutum,
Smallebrugge, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Westhem, Wolsum, WVoudsend IJ ecola a
en IJsbrechtum; gemeentehuis te Woudsend.
in Limburg,
0. van
Wijnandsrade,
^ gem.
g
1
g^
Heerlen ; 502 inw.
Wijn91 aarden,ggem. in Z.-Holland, ten 0. van
Alblasserdamr • 406 inw.
Wijnkoopsbaai
Winkoo
j
sbaai baai van den Ind. Oceaan,
de Z.-kust van Java, in het W. der Prean.
^er-Regentschappen.
PPen
^
era behoort tot
Wijnstok, De,(Vitis vini
f,
de fam. der Win9erd
^^lanten Vitaceeën komt
werkelijk
wild alleen nog
g in W.-Azië voor
J
(als klimplant),thans in vele streken der
wereldecultiveerd
•^ levert tafeldruiven of wijng
druiven; sommige
leve^ soorten zonder pitten
P
en de krenten.
ren de rozijnen
Wizen
Wijzen De Zeven
^ van Griekenland waren:
Solon, wetgever te Athene, Pittacus van Mitylene, Bias van Priene, Chilon, ephoor van
Sparta,
, tiran van Lindus,
^ Cleobulus,
^ Periander
P
van Corinthe en Thales van Milete.
Turkij de naam voor
of vilajet, in Turkije
Wilajet
i
rij
en ^waarin het rijk
PP
g
•
is en aan het hoofd waarvan een
wals staat.
William, Eng. philantroop,
P
Wilberforce,
P^ geb
>
Aug. 1759
te Hull arbeidde >vanaf 1780 als
>
ng
lid van het Lagerhuis,
^ voor de onderdrukking
van den slavenhandel en de afschaffing
g der
slavernij;
J^ gest
Best. 29 Juli 1833 te Chelsea.
Oscar O'Flahertie Wills
^ Eng.
ag dichter,,
geb. 15 Oct. 1856 te Dublin,
geb.
wegens
1895 wegens
een vergrijp
de zedelijkheid
tot 2 jaar
a JP tegen
J
g
J
gevangenisstraf veroordeeld, est. 30 Nov. 1900
te Parijs;
g»The
J^ schreef de satirieke vertelling
happy P
prince and other tales",^ den roman:
ha
of Dorian Gray"(1898),het
»The picture
P
Y
tooneelstuk : Salomé"(1893),enz.
Wildenbruch, Ernst von, D. dram. dichter,
geb. 3 Febr. 1845 te Beiroet, was een kleingeb
Louis Ferd. van Pruisen, was
•
vanrins
P
tot 1865 Pruis. officier, werkte 1877-1900 in
het min. van Buitenl. Zaken te Berlijn;
J^ ald.
gest. 11 Jan. 1909 ; vooral bekend als dichter
van het Hexenlied".
gem. in Groningen, ten Z.W. van
Wildervank,
Winschoten, aan de lijnDelfzi l—Zuidbroek—
J
Stadskanaal; 9434 inw.
W. stad en badP1. in WalWildu p 9^
en Bad W.,
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deck,
ijzer- en
7 aan de Wilde,
) 4000 inw.)J
koolzuurhoudende bronnen (inz. tege
tegen nier- en
.
Wilfried of Win
f ried bisschop
P van York
665
b. 634 in Northumberland; est. in
709 te York ); hij
preekte met verlof van koning
koning
J P
.4d9 illus het Christendom in Friesland.
Wilhelm 1, D'. keizer en koning van Pruisen,
geb. 22 Mrt. 1797, nam in 1814 en 15 deel aan
den intocht in Parijs,
J) ontving
^ bij
J de troonsbestijgingin 1840) van zijn
zij broeder Friedrich
IV als vermoedelijke
troonsoP
volger
J
den titelrins
van Pruisen". Om zijn reacti))P
onnairen zin verdacht, ging hij van Mrt. tot
Juni 1848 naar Londen,) onderdrukte als opper-bevelh. in 1849 den opstand
in de Palts en in
P
Baden 7^
; gedurende de ziekte des konings
g vanaf
23 Oct. 1857 dienslaatsvervan
P
^)r nam hi'J
7 Oct. 1858 het regentschap
Pop
P zich en besteeg
^
2 Jan. 1861 troon. Hij
J volgde) door Bismarck
ondersteund,
Nadat hijJ
Po
) eerie beslist D. politiek.
in 1864 de Sleeswijk-Holsteinsche
J'k-Holsteinsche kwestie o P gelost eng
den D. oorlog van 1866 gelukkig
^
^
ten einde hadebracht
)nam hijJ2 Aug.
^ 1870
g
in den Fr.-D. oorlog
over het
^ het opperbevel
PPe
geheele
eheele
leger op
leger
F zich,) werd 18 Jan. 1871 te
Versailles tot erfelijk D. keizer uitgeroepen.
Aanslagen
werden door Rodel 11 Mei,) door
g
Nobelin
hemgepleegd. W.
9 2 Juni 1878 op
P
stierf 9 Mrt. 1888 te Berlijn.
J
Pruisen,
Wilhelm H, D. keizer en koning van7
Dgeb. 27 Jan. 1859 te Berlin
J)oudste zoon van
keizer Friedrich 111 volgde dezen 15 Juni
1888 op,
P)
de vanaf 1891
ijverig naar het
invoeren van sociale hervormingen, vanaf 1891
naar versterking
der D. vloot;; is
sinds 27 Febr.
1881 gehuwd met
Augusta Viktoria
van SleesujkHolstein-Sonderbur9
-Au
9ustenburg,
heeft 5
q
zoons en 1 dochiPt
ter7 zijn
znJ oudste
zoon is kroonprins
rips
1285. Wilhelm II.
Wilhelm
(geb.
1882;
g 2 Mei 1882
6 Juni 1905huwd
met P
rinses Cecilia, doch^
ter vanroother
Friedrich Franz III. van
g
Mecklenburg-Schwerin).
groothertog
Wilhelm,
van Luxemburg,
^ g
a7bgeb. 22
APr. 1852,^ zoon van groothertog
f7
g
g Adolf,
dezen 4 Apr. 1902 met het regentschap
belast,
g
P
)
volgde
hem 17 Nov. 1905 aP7; 21. Juni 1893
^
gehuwd
met prinses Maria van Braganza,
8'eP
9
) die
hem 6 dochters schonk. Hij
J stierf 25 Febr.
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1912 op
Colmarbergg en werd opgevolgd
P het slot Colmarber
door zijn
J dochter Maria-Adelheid.
Wilhelmina Helena Paulina Maria, koningin
der Nederlanden,
b. 31 Aug. 1880, dochter
van koning
^ Willem III(z. a.) en koningin
g
Adelheid Emma Wilhelmina Theresia,
geb.
7 geb
van Waldeck-^^ rmont
volgd haar
P
^volgde
23 Nov. 1890 opP onder regentschap
g
P van
haar moeder,
) werd 6 Sept.
P 1898 ingehuldigd,
huwde 7 Febr. 1901 met Hendrik Wladimir
Albrecht Ernst, hertog van Mecklenburg, sinds
dien verheven tot prins der Nederlanden. 30
Apr.
1909 werd uit dit huwelijk geboren de
Pg
kroonprinse
kroon rinses Juliana Louisa Emma Maria
Wilhelmshaven, stad en rijksoorlogshaven
g
J
(sterke vestingwerken) in het Pruis. reg.-distr.
a
Aurich,
) enclave in Oldenburg,
g7 aan den Jadeboezem
) 35 000 inw.) ; marinestation voor de
Noordzee;
marine-inrichtingen
7 grooie marine-inrichtingen.
koninkl. slot) 4 K.M. ten W.
van Cassel,) met groot
park
en waterwerken,) van
^
P
5 Sept.
P 1870 tot 19 Mrt. 1871 verblijfplaats
van den krijgsgevangen keizer Napoleon
III.
p
Wilhelmstrasse naam der straat te Berlijn,
waar het D. min. van buitenl. zaken gevestigd
is 7 ; ook ^gebruikt om dit min. aan te duiden.
Wilkesbarre stad in den N.-Am. staat PennsYlvanië) ten W. van New-York; 767 000 inw. >
anthracietgroeven.
g
Antwergem. in de Belg.
Belg. prov.
P
Willebroeck,
^ ^
inw. 7
Pen) ten N.W. van Mechelen ); 11
velerlei industrie.
v.
Willebrurd W illibrord> De H. de apostel
P
Nederland
eb. in 658)
in Northumberland,
Angelsaksisch
Benedictijner monnik,
predikte
Benedictijner
^
7P
in alle deelen van ons land. werkte in Friesland samen met Bonif acius, stichtte in Utrecht
de Sint-Maartenskerk (de Dom) en was daar
aartsbissschoP; gest.
st. 6 of 7 Nov. 739, )begraven
^
in de abdijJ van Echternach bijJ Trier.
Willem, Duitsche keizers. Zie Wilhelm.
Willem, koningen van Engeland. -- W. I, de
Veroveraar, 1066-87 ) ag
geb. in 1027 of 1028
1028,
onechte zoon van hertog Robert II van Normandië volgde dezen op in 1035,
)veroverde,,
na 14 Oct. 1066raaf
Harald bij
g
^
J Hastings
te hebben verslagen, Engeland, liet zich 25 Dec.
d. a. v. te Londen kronen als koning
a van
Engeland en g
werd de stamvader der Eng..Normand. dynastie,
P 1087 te
Y
7 ^ st. 7 Sept.
Roouaan. HijJ' werd in Normandië opgevolgd
^ o
PPa
Engelan
agevolgd door zijn
J zoon Robert,
^ in Engeland
zijn
,) Zen zoon W. II,
^ den Roods 1087—
1100),7 g^
1056'; ges 2 Aug.
^ 1100. -- W. III ^
Zie Stadhouder W. Ill,
^ -- W. IV,
^ koning
g van
Gr.-Brittannië en Ierland en van Hannover
1830-37 geb. 21 Aug. 7165 te Windsor, 3e
'zoon van George
III werd in 1827 root.9'
g
admiraal van het rij,
zijn broeder
zij
a
J^
P); gest
Georgee I V 26 Juni 1830 0
gest. 20 Juni 1837.
Willem, graven van Holland. Zie op
P Holland,
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en Beiersche Huis.
Graafschap,enouwsehe
9
Willem, stadhouders van Holland en Zeeland
en der Ver.
Nederlanden.
prins
— W. I^P
Oranje,
van
graaf van Nassau
bijgen.
de Zw'i'er,
J9 de
grondlegger
gg er
der Ned. onafhankeli'kheid
J
geb. 16 Apr.
Pr
^
1533 te Dillenburg
0 in
Nassau, oudste
zoon v. g raaf

Willem den
Rijke,
^^ in zijn
J

J

^

1286. Willem van Oranje.
page van
e dP^
J
J^
Karel V, door
diens zuster Maria in den R. -Katte. ^ odsd. oPageneef René van
voed erfde in 1544 van zijn
J
Chalons, hetrinsdom
Oranje,
J^ werd door den
P
keizer tot stadhouder van Holland, Zeeland en
Utrecht benoemd. Bi'J , ,het begin van den opstand
P
tegen
Spanje plaatste W. die inmiddels tot de
gP
Hervorming
was overgeaan
a ag
^zich aan het hoofd
der Nederlanders, werd door de Staten zijner
J
zijn waard ^
igheid bevestigd. In
gewesten
in zijn
g
Jean
Jaurequ
za
..
een senFebr. 1582 deed
y
zijn leven;
^ op zijn
slag
J te
^ 10 Juli 1584 werd hij
Delft doodgeschoten door Balthasar Gerards.
W. was achtereenvolgens gehuwd met Anna
gravin van huren, met Anna van
van Egmond,
9
$
Saksen, de moeder van P rins Maurits, met Charlotte de Bourbon, die hem; 6 dochters schonk,
en met Louise de Colin
9 y^ d e moeder van prins
P
Frederik Hendrik. -- W. Ii zoon van Frederik
Hendrik,
b. 27 Mei 1626 te 's Gravenhage,
, de
volgde
zijn
o kwam wegen:
^
J vader in 1649 P^
a
vermindering van het leg r na den Vrede van
Munster in botsing
S met d4 Staten van Holland,
inz. met Amsterdam,^ deed t en mislukten aanslag
aa
op
P die stad,
^^gevolg gd door een
vergelijk
gest.
^ J
in hetzelfde Jjaar
6 Nov. 1650. HijJ
was gehuwd met
prinses
HenrietP

te Maria Stuart
dochter van Karel I van Enge-

J

land. -- W. III,
zoon van den
vorige, geb.. 8
dagen na het
overlijden
van
J
zijn vader, 14
Nov. 1650, te

's Gravenhage en

1287. Willem III.

Pgevoe door
J moeder opgevoed
i^ den dood van zijn
zijn
grootmoeder Amalia van Solms werd in
J ^
van de ambten en bediezijn jeugd
^ uitgesloten
^
zijner
voorvaderen(zie Seclusie, Acte
ningen
J
^
van), werd echter in 1672 stadhouder van Zeeland
> Holland,
> in 1673 erfelijk
J stadhouder van
in 1672 werd
Utrecht, Gelderland en Overi'sel;
J
hij
J tevens door de Staten-Generaal benoemd
tot kapitein-generaal der Unie;^ hi
hij dwong de
Franschen het land te ontruimen, in 1674 wist
hij
^ bij
J Senef?Ie
J zich na den onbeslisten slag
staande te houden en voerde verder den oorlog
in de Z. Nederlanden. In 1677 huwde hijJ meL
11 van Engeland;,
Maria, doc
dochter
e v vanJJacobus
co
5 Nov. 1688 landde hij,
P verzoek van bijna
.1
J^ op
allearti'en
in Engeland
bij
Y? waarop de
P J
J Torbay,
^
R.-Kath. Jacobus naar Frankrijk
J vluchtte en
W. 18 Dec. 1688 zijn
J intocht hield te Londen.
12 Febr. 1689 werd hem en zijn
J ggemalin de
bepaling,
alin g dat na
Eng.
^ kroon opgedragen, met be
beider kinderloos overlijden, Pprinses Anna, Maria's zuster, zou opvolgen. 11 Mei 1683 werd
hem ook de kroon van Schotland opgedragen.
Pg
(z.a.)
10 Juli 1690 versloeghij
hij aan de Boyne
Y
schoongelande
elanden
hhet leger
^ van zijn
J n in Ierland
Bij
P 1697)
J J (Sept.
J den Vrede van Rijswijk
Se
XIV W . als koning.
erkende Lodewijk
1
gIn P
1701 sloot W. met den keizer en de StatenGeneraal een verbond tegen Lod e wi 'k X I V(zie
Hij
Sp. Successieoorlog).
g
J stierf kinderloos 19
van een val van zijn
zijn paard.
P
Mrt. 1702 tengevolge
g ^
— W. iY Karel Hendrik Friso, zoon van Johan
Willem Friso z.a. , ^b. 1 Sept. 1711 te Leeuwarden werd in 1711 stadhouder van Friesland
onderregentschapijner
moeder Maria Louisa
P J
van Hessen-Kassei in 1718 van Gronin gen, in
1722 van Drente en Gelderland, huwde in 1733
II van
Anna,
metrinses
9
^ dochter van George
P
Engeland
^
^ werd in Apr.
P 1747 stadhouder van
Zeeland, in Mei van Holland, Utrecht en Overdus van^
alle 8 gewesten, en
ijsel,
^ tevens ka piPi
tein ^eneraal en admiraal der Unie. Zijn
Jj stadhouderscha
J verklaard. In 1750
P vdéid erfelijk
benoemde hij Lodewijk Ernst, hertog van Brunswi jk-W of
f enbiittel (z.a.) tot veldheer in Ned.
dienst. Hij
geb. 4
J stierf 22 Oct. 1751. -- W. V,+^
,Mrt. 1748, volgde Jzijn vader P^
o met zijn
J moeder, prinses Anna, als gouvernante en voogdes.
Brunswijk
^ werd benoemd tot vertegenwoordiger
a
bij het over bi
van den kapitein-generaal; in 1759
J
Anna werd Brunswijk
van prinses
lijden
a
.1 voogd.
P
In 1766 aanvaardde W. het bewind, hijJ was de
hij zich
minste der Oran^ 'e's. Later bleek,^ .dat hij
door de Acte van Consulentschap
P aan B runs iei'k
^
verbonden had, waardoor deze in alle oPzichen
zijn raadsman zou zijn,
doch zonder verJ
antwoordeli'kheid. Hij
J huwde met Wilhelmina
van Pruisen een zuster van Friedrich Wilhelm,
kroonP rins van Pruisen. In 1784 moest Brunswijk
P braken
P g daarop
^ het land verlaten. Spoedig
er binnenl. onlusten uit (zie op
P Patriottentijd).
Toen de Fransohen in 1795 Amsterdam bezet
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hadden,
W. 18 . Jan. uit Scheveningen
van Willem den
naar Engeland enin
g eb. 13
Zwijger,.
geb
gg vandaar naar zijn
^g
J n bezittingen
in Duitschland (zie op
1560, nam
^
P Fulda). HijJ
stierf 6 Apr.
vanaf 1580 deel
P 1806 te BrunswiJ k.
Willem, koningen der Nederlanden(Zie ook
' gaan de krisver
Ja
op
gen
richtin a
te gen de
tegen
P Nederland, Geschiedenis). — W;, I zoon van
stadhouder Willem V
V, geb.
eb. 24 Aug.
Spanjaarden, ont^ 1772 te
's Gravenhage,
1791gehuwd met Fredey^ika
zette o.m. Lochem,
^
Louisa Wilhelmina van Pruisen streed in 1793
werd in 1584 staden 1794 te gen de Franschen, werd door keizer
houder van FriesFrans van Oostenrijk
aan het hoofdgesteld
land, veroverde in
rJ
g
van een leager van 50 000 man in de Z.-Neder1594 met Maurits
, moest ter
landen
Groningen en werd
^ trekken;
a woonde later te
Berlij
Berlijn en in Silezië, nam in 1799 deel aan
ook van ditgelanding der Engelschen en Russen, keerde
west stadh. In de
daarna naar Duitschland terug,
ua , ontving
g daar
burgertwisten van
den titel van Vorst van Fulda, verloor zijn
het 12-Jarig Beging naar Posen, trad in 1809 in
bezittin
eng^
1288. Willem Lodewijk.
stand,^ hield hij
g^
J de
Oostenri'kschen
dienst, vestigde zich na den
zijdevan Maurits,
J
slag
in Engeland,
kwam vandaar in was echter ^mat'
^ bij
JWagram
^
g
^der en deed een vergeefsche
g
1813 naar ons land, werd tot souvereinen vorst poging
i om Oldenbarneveldtt te redden ; hij
J stierf
uitgeroepen, in 1814 gouv.-gen.
der Oostenrijk31 Mei 1620.
g
g
J
sche Nederlanden, in 1815 koning van N.- en
marine- etablissement bij
Willemsoord,
^
J Den
Z.-Nederland, verloor in 1830 Z.-Nederland, Helder toet Kon. Instituut voor de Marine.
erkende eerst in 1839 België's onafhankelijkheid,
Willemstad. 1) Gem. in het N.W. v. Brabant,
J
g anatisch 2188 inw.; door een stoomtram met Roosendaal
deed 7 Oct. 1840 afstand, huwde mor
morga
natisc
de Belg.
g ravin .Henriëtte verbonden. De vesting
g en R.-Kath. gravi
^ W. werd in 1583 ge vestiagde zich te Berlijn;
'e
J^ aid. sticht op
P kosten van Pprins Willem van Oran 1,
b. 6 Dec. 1792 in 1793 dapper
tegen
verdedigd
gest. 12 Dee. 1843. — Wi II,
^^
PP
$^ de Franschen verdedig
in 1809 Pruis. officier, later luitte 's H
baron van Boetselaar(z. a.) ,zoodat de
kolonel in het Eng.
streed in 1811 vijand
na een bele
beleg
g van 14 dagen
^en moest afa
na leger,
J
onder Wellington als diens adjudant
in Spanje, trekken. — 2) Hoofdst. van het eil. Curaçao
J
onderscheidde zich in 1813 bij
z.a. 15000 inw. De haven van W. is een der
J Vittoria, werd
belang
22 Dec. 1813 generaal-en-chef van het Nederl. mooiste van de wereld, vanroot
^ in
g
leger,
^^ onderscheidde zich bij
J Quatre-Bras en verband met het Panama -kan. ^; aan de ver ag roog en verbetering
gewerkt.
Waterloo, waar hij gewond werd, huwde 21 ti na
^ ervan wordtg
MidFebr. 1816 metrootvorstin
Anna Paulowna van
Willesden
^ stad in het Eng.
^ graafsch.
g
g
Rusland. In 1830 versloeg
hij J
de Belgen
g bij
J dlesex voorstad van Londen; 154 000 inw.
^
Hasselt en Leuven en was daarop
Willeskop, gem. in Utrecht,
> aan don IJsel,>
Pf 8 1jaar lang
als opperbevelh.
van het leger
g ten Z. van Montfoort; 758 inw.
te Tilbur
Tilburg
^
PP
stad in den N.-Am. staat
woonachtig.
7 Oct. 1840 aanvaardde hij
Williamsport,
p
^
J als
32 000.
Best. 7 Mrt. 1849 te Til- Pennsylvanië,
koning het bewind; a
Y
^ aan de W.-Susquehanna,
q
burg. -- W. III, zoon van den vorige, geb. 19 inw.
•
eerins 17 Mrt.
Febr. 1817,
regeering
Williamstown. 1) Stad in den Austr. staat
^ aanvaardde de re
Victoria, voorstad van Melbourne, aan de Hob1849, huwde 18 Juni 1839 met Sophia
p
Frederika Mathilda g est. 3 Juni 1877) (z.a.). son-baai, 14 000 inw. 2) Plaats in het Z.O.
Kaap
Uit dit huwelijk
werdeng
geboren Pprins Willem van de Z.-Afr.rov.
P
P de Goede Hoop,
P,
J
4 Sept.
te Parijs
in 1879) en door een spoorweg
P
g verbonden met de havenst.
^
P 1840, gest.
J
East
London.
Alexander
Juni
(25
Aug.
1851,
^
gest
21
st.
P rins
^
7 Jan. 1879 hertrouwde W. metrinses
gem. in Utrecht,
Willi g g e-Lang Brak
^ aan de
^ a
P
aan Schoonhoven;
Emma van Waldeck-P
y rmont z.a.^ uit welk Lek, ten 0. van enrenzende
g
koningin
huwelijk
31 Aug.
1007 inw.
^
g
J
^ 1880 onze tegenw.
W. overleed 23 Nov. 1890 0op
werdboren.
Willioama. Zie Broken Hill.
8^
pl. in het Z. der Z.-Afr. prov.
Het Loo.
Willowmore,
P
^ F
de Zwarte Bergen;
Kaa de Goede Hoop,
graaf van Nassau zoon van Kaap
Willem Frederik
g
P^
f ^
stadh. Ernst Casimir van Friesland
,bg eb. 7 spoorwegverbindingmet de havensi. Port EliAug. 1618 te Arnhem werd in 1641 stadh. van zabethAl goa -baai .
Friesland, in 1651 ook van Groningen en Drente.
Wilmington. 1) Stad in den staat Delaware, in
dat het N.O. der Ver. Staten, aan de DelawareHijJ way ir 1650 de aanvoerder van het leger
g
op Amsterdam
deed. Hij
een aanslag
P
J stierf 24 baai; 87 000 inw. — 2) Stad in den N.-Am.
staat N.Carolina,
Oct. 1663.
P
^ aan de monding
ma van de Cape
Willem Lodewijk graaf van Nassau, broeder Fear River in den Atl. Oceaan; 26 000 inw.
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Ontario, aan de
Wilna,
! gouvern. in het N.W. van Europ.
P — 2) Stad in de Canad.rov.
P
Rusland tusschen Nemen en Duna, golvend Detroit-riv. tegenover
Detroit; 18 000 inw.
g
land, boschri k 42 530 K.M 2. 1 927 000 inw.
Windward Passa
9!e zeestraat in W.-Indië,
— Het g eneraal-ouvern.
W. omvat de gouvern. tusschen Jamaïca Cuba en Haïti.
g
W. Grodno en Kowno. -- De hoofdst. W.,
Windward Islands. Zie Antillen.
zetel van een Russ. aartsbisschop
Winkel, Dr. Lammerd Allard te,/ taalkundige,
a9
P en een Kath.
geb. 13 Sept. 1809 te Arnhem, aanv. onderbisschopeeft
186 000 inw.
g
P,
en huisonderwijzer,
van 1851-1863
W i l n i s gem. in Utrecht, ten N. v. Woerden; wijzer
J
J
2193 inw. ; aan de lijn
lij Uithoorn—Nieuwersluis. leeraar in de Ned. taal en letterkunde aan het
gymnasium
te Leiden,^ wijdde
wijdd zich daarna met
in de Belg.gprov.
Antwerpen,
gY
g
P
P
1 ! gem.
de Vries aan het Groote
Woordenboek
even ten Z. van de stad Antwerpen; 8078 inw. P
»
aan den IJsel,> ten der Nederl. taal", is inz. bekend . door het
Wilsurn
! gem. in Overijsel,
J
vaststellen van een nieuwesspelling,
Z.O. van Kamen
Pe b7 die »van
P • 630 inw.
Wilson, Dr. Woodrow,P res. der Ver. Sta- De Vries en te Winkel",^ welke de Sie enbeekg
sche verdrong;
ten,g
geb. 28 Dec.
a^ gest. 24 Apr.
P 1868.
gem. in N.-Holland ten Z.O. van
1856 te Staunton in
Winkel
!g
Schagen ; 1557 inw.; aan de stoomtram Schagen
Virginia, was ho 1.
—W num.
in de staatswetenWinkelried
schappen
aan versa.
! Arnold een Zwitser uit Stans
PF
in Unterwalden besliste volgens
des
sag e in
universiteiten, werd
g
slag
Sempac
ach (9 Juli 1386) door
in 1902resident
J Sem
^ bij
P
dood de overwinning
van de universiteit
P
g der
J zelfopofferenden
van Oostenrijk.
Oostenrijk
Zwitsers over Leopold
te Princeton, in 1910
p
Manitoba en
Winnipeg, hoofdst. van de prov.
gouv. van New-JerP
g
het Z. van Canada, aan de monding
seY,werd in 1912
ag van de
Assiboine in de Red Riv. of the North;
als candidaat der
136 000 inw.
democr,arti'
P J tot
K.M2.,
Winnep e9 meer! meer in Canada, 22 000 K.M2.
President gekozen,
,
in het N. de riv. Winnitot 20 M. diep,
aanvaardde dit ambt
P
1289. Wilson.
watert door de Nelsonriv. af in
4 Mrt. 1913, werd
pe
P
9 uitloopt;
de Hudsonbaai.
in Nov. 1916 herkozen.
Winona, stad in den N.-Am. staat MinneWiltshire, verkort Wilts, graafsch. in het Z.
van Engeland, 3562 K.M2. 279 000 inw.; scha- sots aan den Mississi
PPi ! ten Z. van Minelis ; 19 000 inw.
n- en runderteelt;
^ hoofdst. SalisburyY ten aPo
gem. in het 0. van de prov.
Winschoten
N.W. van Southampton.
P
!^
P
Gronin en aan het Winschoterdiep
Oranje-VrijWinburg,
P en aan de
9! Ppl. in de Z.-Afr. prov.
]
P
J Groningen,
staat> ten N.W. van Bloemfontein
Bloemfontein genoemd naar lijn
aSchans; 11 817 inw.
J Harlingen—Nieuwe
Winsum,gem. in Groningen, ten N. van de
overwinning door Potgieter in 1837 behaald
^nRoode
—e n aan deJ lijn Gronin
Groningen,
stad Groning
op
P het Matabelenhoofd Moselikatse.
school;
W. en
Hampshire
Winchester,^ stad in het graafsch.
> 2376 inw. • omvat de dorpen
rP
g
P
Ober um benevens gehuchten
en
in het Z. van Engeland,
g
, buurten. Het
^
^ ten N. van Southam P - Obergum,
ton;> 13 000 inw. • oude bisschopszetel
(sinds dorp
ag aan de Hunze^ die later
^ vroeg
P W. lag
P
verlegd
652 .
g werd.
Winter Jan Willem de, Ned. admiraal,geb.
horizontale g
beweging der lucht,,
Wind, dea
g waaruit in 1761 te Kampen,
verschillend benoemd naar de richtina,
Pe > week in 1787,> luitenant
ter
zee
zijnde,
naar
Frankrijk
Frankrij uit, kwam in
en
naar
bijz.
bijz.
omstandigheden.
De
hij
waait
J
^
^
J
als brigade-generaal
met Piche9,r. 0 terug,
W.-sterkte wordt agemeten door de snelheid
$
a
^
en den druk (zie Anemometer). De druk van werd in Juni als vice-admiraal bevelhebber
Kamperdui
der vloot,! raakte 11 Oct. 1797 bij
den W. bedraagt voor een W. van 1 M.er
J Kamerduin
P
met
de
Eng.
vloot
en
moest
zich overslaags
en
neemt
toe
M
2
.
seconde on
.012
K.G.
er
^
g ,
P
zijnschip Pontredderd geschoten
geven toen zijn
in verhouding
g
g van het vierkant der snelheden. geven,
plantengeslacht
uit de was. Hij
Winde Convolvulus
J was de eerste Hall. admiraal, die
,P
na
emaakt werd. In 1799 kwam
fam. der Convolvulaceeén waarvan in ons land krijgsgevangengemaak
voorkomen: de 9 ewone of akker-W.,^ de haag-W. hij weer aan het hoofd der zeemacht. Na de inest. 2
ging
en de duin-W . De beide eerste zijn
J in Fr. dienst over ^ gest
J^ g
ghi'
a P l- lijve
J slingerplan1812 te Parijs.
ten de laatste heeft een kruipenden
stengel.
J
Peg
van Frederik V van
Winterkonin
De W. hebben een fraaievormden
witten of
9! spotnaam
P
g
de Palts ^geb.
wit en rooden bloemkelk.
b^ kwam
a
^ 1596 te Augsburg,
g 26 Aug.
in 1615 aan het hoofd van de Protestantsche
Windsor. 1) New W., stad in het graafsch.
a
, aan de Unie, werd in Aug.
Berkshire in het Z. van En ageland
g van Bo^ 1619 tot koning
gekroond verloor
en 4 Nov. gekroond
Theems, 34 K.M. ten W. van Londen a15 000 hemenekozen
g
inw.;s met koninkl. slot,^P
park en begraafplaats. zijn
J kroon echter weer in den slag
^ aan den
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^

bij Praag(8 Nov. 1620) en
Weissen Berg
^ J
werd wegens
zijn
kortstondige
ige regeering
^
^ g W.
J kortstond
genoemd. Hij
J vond een wijkplaats in ons land,
^
woonde te Rhenen, werd in 1621 in den Ri'ksJ
bangedaan, later door Maximiliaan van
Beieren van, zijn landen beroofd, in 1623 van
zijn
digheid vervallen ver waardigheid
J
^ keurvorstelijke
klaardgest. 19 Nov. 1632 te Mainz.
in Gelderland,
bijJ
Wintersws
!, kgem.
g
^ die
de D.rens;
14 713 inw. ;> omvat het vlek
g
W. met veel industrie, kruispunt
W.,
van
spoorsP
wegen,
het dorpP Meddehoo of Meddoo, be^n ^
nevens eenige buurten.
Winterthur, stad in het Zwits. kanton Zurich,
ten N.O. van de stad Zurich; 25 000 inw.
belangr. industrie.
. graafsch. CamWisbeach,
, stad in het Eng.
g^
bridge, dicht bij
J de Wash-baai; 11 000 inw.
Wisb
^ stad op
P het eil. Gottland
Y, de eenige
en in het Zweedsche Ian W. of Gottland (z.a.),
op
P de W.-kust • 10 000 inw.> ; tal van ruïnen
uit de Middeleeuwen; eenmaal een machtige
handelsstad, in 1361 door de Denen verwoest.
Wisch,gem. in Gelderland, ten 0. van
Doetinchem;
stadje Ter> 9054 inw. • omvat het stadj
Pe Varsseveld en Silvolde en een
^^ de dorpen
aantal buurten. Het Huis Wisch staat ten
Z.O. van Terbo • de bezitters der vroegere
heerlijkheid W. namen als bannerheeren een
heerlijkhei
eerstelaatsen
in onder den Geld. adel.
P
Wisconsin
, staat in het N. der Ver. Staten
van den
genoemd naar de riv. W.(1. zijriv.
^
J
144 845 K.M2.
Mississippi; 960 K.M.
l
>
grenzend
aan het Bovenmeer en het Michiga an
ó
meer ; 2 334 000 inw. ; landbouw, veeteelt en
indumijnwezen
(inz. ijzererts);
ibelangrijke
jzererts •
^
strie ; hoofdsi. Madison, ten W. van Milwaukee. — W. werd in 1836 een territorium, in
1848 een , staat der Unie.
rootWismar,
^ zee- en handelsstad in het g
her d. Mecklenburg-Schwerin,
aan de baai
g
van W. van de Oostzee; 24 000 inw.
gem. in Zeeland,
Wissekerke,
,^
^ op
P het W. deel
van N.-Beveland; 4381 inw.
gouvern. in het N.W. van Rusland,
Witebsk,
grootendeels in het stroomgebied
stroomgebie van de Duna,
$
K.M2.
K.M2., 1
000 inw. — De hoofdst. W.
W.,
aan de Duna en de Witba, 86 000 inw.
vlootvoogd,
vlootvoogd,
Witti, Witte Cornelisz de,
29 Mrt. 1599 nabij
nabij den Briel,
ging
geb.
o in
^^
ge
1616 als kajuitsjongen naar Indië trad bij zijn
terugkomst in 's lands dienst, was o.a. Piet
Reins vlagkapitein, woonde een poos te Brielle,
werd in 1637 vice-adm. van Holland en WestFriesland, ging als bevelh. van een eskader
naar Brazilië, dat hij
g
J eigendunkelijk
J weer verliet, wat hem bi'J na het hoofd kostte. In den
in Mei 1652 uitgebarsten oorlog
g met Engeland
g
streed hijJ mee doch, verontwaardi gd omdat een
onbeslist gevecht met Blake niet voortgezet
was, verliet hij
J den dienst. In Apr.
P 1653 nam
hiJopnieuw
een commando op
P
P zich, hield na het
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sneuvelen van
Tromp
den
p
vijand
nog
nog in
J
ontzag, doch
meest met ziJ n
vloot Tessel
binnenvallen.
Hij
Hi' voerde bevel over de
voorhoede der
vloot, waarmee Wassenaar 8 Nov.
1638 de Zwe- T; `;
den in de Sont
versloeg.
n Met
1290. Witte de With.
schipP
zijn
Brederode"
afgedreven, streed hij uren lang tegen de overmacht en sneuvelde op
P Hij
J
P het zinkende schip.
is te Rotterdam in de Groote Kerk begraven.
g
g. 0.-Afrika 12 000
Witoe
, kustlandsch. in
K.M2., in 1890 in ruil voor He goland aan
Engeland
afgestaan.
g
^
Witrussen
, Russ. volksstam in W.-Rusland
inedeelteng
der goevern. Grodno,
Wilna,
>
Witebsk, Smolensk, Tsjernigow en verspreid
in het overige Rusland; 5 886 000 zielen, d.i.
7 0/0
1 van alle Russen.
Witt, De, naam van twee broeders, Ned. staatslieden die ons land onschatbare diensten bewezen en ten slotte vermoord werden door het
in den Haag. Beiden waren zoons
gepeupel^
b. te Dordrecht 7 Febr.
van Jacob de W. ,
1589; gest. 10 Jan. 1674, herhaaldelijk burgeP^
meester van zijn
pl.,tegenstande
tegenstander van
J geboorte
^
11, die hem 30 Juni 1650 liet geb
2
va nnemen en op
P sl
P Loevestein opsluiten;
zijn
dagen na 's Prinsen dood werd hij)j in zij
J waargeb. 25
d'^heid hersteld. — Cornelis de W.
a
g
Juni 1623 te
Dordrecht,
werd burgemeesier dier
stad, haar vertegenwoordiger in de Staten, ruwaard
van Putten,
baljuw van
Beierland en
der
curator
hoogeschool te
Leiden.
HijJ
behoorde tot
de anti-stadhouderlïJ ke
arti'
P
J en was
1291. Cornelis de Wit.
na de afschaffing van het
stadhouderlijk
Jjk bewind metzijn
Jzj bbroeder Jan de
hoofdleider der Staat gezinden. Als^
gedeputeerde
P
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der Staten-Generaal maakte hij
J in 1667 den
tocht naar Chathaan mede, waar hijJ.veel
l kloekmoed'
^ beid en beleid toonde. In 1672 opnieuw
P
alsder
^ede
P uteerde ter zee o P• de vloot, onder-scheidde hij
zich
door
zijn
zijn
moedig
$'
gedrag
gedrag in
J
den slag
tezijn eboortestad
^
^ bij
J Solebay.
Y In zijn
r gekeerd was daar de ommekeer ten gunste
der Oran^ ',e's reeds in gang
hij reeds
g a en stond hij
dadelijk
bloot. HijJ werd gedwongen
g
a
J aan gevaar
^
Eeuwig
het Eeuw
ig Edict te herroePen en werd nadat
Willem Ill tot stadhouder was verheven, door
zekeren Tichelaar (z.a.) beschuld igd een aanslag
Prins
hebben
te ebben
beraamd. Hij werd
opP last
Pden rins
J
der Staten van Hollandevan^
en genomen,
a s
naar den Haag
vervoerd, verhoord en gepijnigd
fen hoewel hij
zijn onschuld
J ook in de pijniging
PJ ^ ^ zij
volhouden, veroordeeld tot ontzettingit
g
zijnambten en waardigheden
en verbanning
g uit
^
Holland en Zeeland. Het
Haagschegrau
H scharauw brak
de gevangenis
open (de Gevangenpoort),
^ ^ Pe
vermoordde hem en zijn
J broeder en verminkte
hun lijken
opP de schandelijkste
wijze,20 Aug.
J
J
^
].672. — Johan de W.
jonere broeder van den
f jongere
voorgaande, werd te Dordrecht geb. 25 Dec.
1625; werd in
1650nsionaris
Pe
van Dordrecht,
in 1653 raadpensionaris
nsionaris van
Holland, eerst
voorloopig,
P g,
daarna
voor
g oed^ en stond
dus op
]
P 28-'ari^en leeftijd aan
het hoofd van
's lands zaken;
hijJ bewerkte den
vrede met En^land 15 Apr.
Pr
1654, nadat te
voren de Acte
1292. Johan de Wit.
van
Seclusie
was tot stand
gekomen, wat zeer veel verbitterin g tegen hem
verwekt had bij
der Oranje's.
l
J de aanhangers
^
hij de plannen
hij
van
groot talent verijdelde
Met groot
P
J
Engelan
Lodewijk
XIV om een verbond met Engeland
.Í
sluiten. Na het ongelukkige
^ ^a uiteinde van
W assenaer (z.a.) ^^
ging hij
J zelf naar Tessel om
de schade aan de vloot te doen herstellen en
loodste daarna zelf, wat alle deskund igen onmogelijk
J achtten,
^ de vloot bijJ een Z.Z.W.-wind
door het S P
an'aards
^ at (sindsdien: Jan de
]
hij
Witt's die p
naar zee. In Juli 1667 deed hij
de Staten van Holland het besluit nemen, dat
het kapitein-generaalschapder Unie
voor altijd
J
van het stadhouderafgescheiden
zou blijven
^
scha
g Edict),wat de
P van Holland (Eeuwig
nog deed
woede der Oranje-gezinden
tegen
b"u hem nog
] á^
toenemen. In 1667 bracht hij
P
J verder de Triple
Alliantie (z.a.) tot stand. Toen het rampjaar
P]

1672 aanbrak, gaf het volk hem de schuld der
onheilen, die ons land troffen. Reeds 22 Juli
werd hij
J aa rand door 4 gewapende
a
Pie mannen
bij
J het Groene Zoodje,
J ^ op
P de Plaats,^ toen hij.^
omstreeks middernacht uit de vergadering der
Staten huiswaarts keerde. Een der sluePmoordepaars werd gevat, een zoon van den raadsheer
de Graaf . Door zijn
J wonden kon hijJ de zaken
niet weer leiden en tijdens
zijn
zij ziekte werd het
J
Eeuwig Edict afgeschaft en Willem III tol;
stadhouder en kapitein-generaal verheven. 4
Aug.
legde hij
^ legde
Jij
z
zijn ambt neder. 20 Aug. werd
opP verraderlijke
verraderlijkePe
wijzede boodschap bg bracht dat zijn
J broeder Cornelis vrijgesproken
'was en hem wilde spreken.
In weerwil van de
P
smeekingen van zijn
dochter g
ging
J
^ hij
J naar de
Gevangenpoort en deelde daar in het lot van
zijn
lijke der broeders werden aan
J broeder. De lijken
galg
op
^
P het Groene Zoodje] opgehangen,
echter in den nacht van 21 op
g .we
Aug.
weggeP 22 Au
^^e
nomen en in de Nieuwe Kerk begraven. Dadelijkna den moord werden zijn
zijnpapieren
PP
in beslag genomen waaruit echter niets te halen
viel, wat in het minst de verdenking van verraad of omkoopbaarheid
kon rechtvaardigen.
P
g
Witte Sere' Juljewitsj, graaf, Russ. staatsman, geb. 29 Juli 1849 te Tiflis, werd in 1892
min. van het verkeerswezen, was 1893-1903
min. van financiën, herstelde het evenwicht
in de Russ. staathuishouding,
den gouden
^^
g
standaard in, werd in 1903 voorz. van den
min.-raad; sloot 5 Sept.
P den
P 1905 met Japan
Vrede van Portsmouth; vergrootte
het aantal
g
kiezers voor de Rijksdoema,
was van Nov.
J
1905-30 Apr.
P 1906 voorz. van een constit.
est. 13 Mrt. 1915.
ministerie
Witte en Roode Roos. Zie op
P Roos.
Wittekind. Zie Widukind.
D. vorstenhuis,^g
genoemd naar
Witteisbaeh
^
den (in 1209 verwoesten) stamburcht W. bijJ
Aibach in Opper-Beieren; uit het huis W.
stammen de leden der tegenw.
koninkl. familie
g
in Beieren.
gem. in Limburg,ten 0. van GulWitteen
en aan de lijn
lijnMaastricht--Aken omvat de
P^
dorpen
Mechelen,
Eis en Epen
en o.m. het
P
P
^
ehuchtWittem,
Witteen en is samengesteld
uit het
gehucht
^
voorm. ggraafsch. W. 4085 inw.
Witten stad in het Pruis. reg.-distr. Arnsbe aan de Ruhr, ten 0. van Essen, 37 000
inw.; ijzergieterijen en mach.-fabrieken.
Wittenber stad in het reg.-distr. Merseburg
in de Pruis.rov.
P Saksen aan de Elbe, ten 0.
van Dessau; 220 000 inw.; slotkerk met de
graven van Luther en Melanchthon. Van 1502
—1815 was er een hoogeschool, later vereenigd
g
met die te Halle.
Wittenber
9 e, stad in het Pruis. reg.-distr.
Potsdam, aan de Elbe; 21 000 inw.
Witte Vrouw. Zie Agnes,
9 9gravin v. Orlamunde.
Witte Zee, De, gedeelte van de N. IJszee,
ten Z. van het schiereil. Kola, 84 000 K.M2.
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Witwatersrand
eber
t ook kortweg
9
9 er
^ de Rand
geheeten, heuvelreeks in het Z. deel van de
prov.?
Transvaal1800
der Unie van Z.-Afrika,
M. hoog,
goudmijnen
der
rijkste
a^ bevat de rijkste
J
g
wereld.
Wasma stad in het gouv. Smolensk, in
het W. van Rusland ?tusschen Moskou en
Smolensk 21 000 inw.
gouvern. in het 0.
van Europ.
Wjatka,
J ^ ^
P
Rusland in het gebied der Kama en der W,
153 658 K.M2. 3 747 000 inw. — De hoofdst.
W. aan de W. recht ten N. van Kazan, zetel
van een bisschop5
P? 000 inw. ; rivierhaven.
Wladikawkas (d.i. Beheerscheres van den
Kaukasus"? Russ. stad aan de Terek en den
voet van den berg Kasbek,>
ten N. van Tiflis;
72 000 inw.
Wiadimir,
^ 1;gouvern. in het midd. van Europ.
P
Rusland? 48 857 K.M 2.? 1896 000 inw. — De
hoofdst. W. ten 0. van Moskou; 33 000 inw.
zetel van een aartsbisscho P^• van 1157-1328
hoofdst. en dan nog
a tot 1432 kroningsstad
g
der Russ. ag rootvorsten.
980-1015
Wiadimira I Russ.grootvorst
^
werd heerscher over het b
geheele Russ. rijk,
J
werd in 988oo e
t de??
Heilige")
en
dg grondventer der Gr.-Kath. Kerk in Rusland, verzij 12 zoons.
deelde in 1015 het rijk
J onder zijn
(d. i.: Beheerscheres van het
Oosten"),hoofdst. van het Russ.-Siberisch
Kustgebied, vesting en oorlogshaven van den
eersten rang
en handelshaven aan de Jap. Zee,
?
Egan het Z. uiteinde van het schiereil. Moerawew
J'Amoerski'
van den
P
J> ; 90 000 inw.; eindpunt
ssPo
poorweg
J Ja-Charbin—W.
^ Mants'oeri
Wlozlawsk,
stad in het Poolsch-Russ. gouvern.
^
g
Warschau
nabij de D. gg rens ten N.W. van de
? nabij
stad Warschau; 32 000 inw.
Woburn, stad in den staat Massachusetts, in
het N.O. der Ver. Staten; 16 000 inw.
Wodan. Zie Odin.
Nganhwei,
Woehoe,^ stad in de 0.-Chin. prov.
g
P
aan den Jan tsekian
g? ten Z. van Nanking,
g,
122 000 inw.
in N.-Brabant, ten Z. van
Woensdrecht,^ gem.
g?
Bergen-op-Zoom, station
lij
van de lijn Rozendeal
en omvat de dorpen
Hoogerger—Vlissingen,
P W. en Hoo
(aan de stoomtram Bergen-op-.Zoom—
P
s
Antwerpen).
gem. in N.-Brabant, ten
Woensel en Eckart,
Eindhoven; 10 891 inw.?• ligt
N. van Eindhoven;
g aan de
stoomtram Eindhoven—den Bosch.
gem.
in Z.-Holland, aan de grens
Woerden,
^ g
g
?
van Utrecht,
J n en aan den
? aan den Ouden Rijn
spoorweg
P
^ Utrecht—Gouda, 6034 inw.
Woerin
en dorpje
JP
9 ^
PJ in de Pruis. Rijnprov.,
tusschen Keulen en Neuss • in onzeeschiedenis
g
bekend door den slag
9 bij
bij W.(5 Juni 1288),
waar hertog
g P door
^ Jan van Brabant (geholpen
legerbenden
van Floris V , Siegfried, aartsg
bisschopan
Keulen, ?versloeg,
^? die door de GelP
. Dienderschen onder Reinoud werdehol
g Pen
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tengevolge
kwam Limburg
^
g aan Brabant.
Hoepei
in de 0.-Chin. prov. Hoe
ei
Woetsjang,
1 9 ^P
tegenover Hankëoe, aan den Ja tsekia ; 4 a
500 000 inw.
stad in het Z.O. van China, in
Woetsjëoe,
1
derov.
P Kwang-Si,
^ ? aan den Sikiang,
^^ ten W.
van Kanton;? 59 000 inw.
Wo
mggem. in N.-Holland
9 n u^
? ten N. van
Hoorn;
W. en
? 1767 inw.^ ; omvat de dorpen
P
Wadwaai; beroemd zangkoor Jacob Kwast",
gew. de Wo nummers" genoemd. W. ligt aan
de lijn
J Hoorn—Medemblik en aan de stoomtram
Hoorn—Schagen.
Wolf(Canis lupus), roofdier uit de fam. der
spitsen
rij eel en zwartachtig,
Honden ^J^
P
g^
snuit rechtopstaande,
ooren,?
P
? breede en spitse
ten hangenden staart, vroeger in
hooge
nog
geheel
Europa,
g
Y
? de
Pay
^ in de Pyreneeën,

Grauwbunderalpen,
Kar aten en in
? Karpate
P e ? Ardennen,
• P . Turkije
J inz. echter in de wouden van
Rusland, Polen, Hongarije en Galicië levert
grof bontwerk.
Wol
Wolfaartsdijk
^ ^gem.
^ em in ZeeJ
p haarsdi'k
land op
P Z.-Beveland
? ten W. van Goes;
2399 inw. ; bestaat uit tal vanolders.
P
k
Wolfenbuttels stad in het hertoagd. BrunswiJ,
aan de Oker, ten Z. van de stad Brunswi J;
k
19 000 inw.
gehucht en bosch in de gem.
Wolfheze,
^
^ 1;
Doorwerth
Doorwerth, om zijn
zij natuurschoon veel bezocht.
a de voorn. riv. van Rusland en de
g^
Europa,
langste
van Euro
a ? ontspringt oPhet Waldaï$
Plateau? in het N.W. van Rusland stroomt naar
het 0. tot Kazan, ?daarna Z.-waarts,^P
splitst zich
.in vele armen en mondt beneden Astrakan
met een delta (twee hoofdarmen : Gr. en KI.
Tsoelpan)
i n de Kap.
g 3689
P Zee uit; ^ lengte
p
K.M. waarvan 3567 K.M. bevaarbaar; kanaalverbindingen
langs de Newa naar de Oostzee
^ g
en langs de Dwina naar de Witte Zee; stroomagebied 1 459 000 K.M2.
in het Russ.
Wol
g
pp ^ het gezamenl.
9 a-steen
gelegen
ste
en gebied? door
PP
g
goevern. Astrakan g
de Wolga verdeeld in de Kalmukkenste en
r. en de Kir9iezenste
ppen 1.
gouvern. in W.-RusWolh
y nië
^ o
Y nië Volk
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land,J in het Z. met uitloopers
P
!
Pe der Karpathen,
71 852 K.M2. 3 846 500 inw.f meest KleinRussen; hoofdst. Shitomir.
fijne waterdruppels
Woken! massa's fijne
PP of -blaasJ'es of wel ijsnaaldjes,
JJ die in de lucht of om
J
bergtoppen zweven en aan de oppervlakte
der
PPe
aarde nevelsnoemd
worden. Zij
^
J worden gevormd door condensatie van oeg
eloste waterdamPbijJ de vermengingvan warme aan waterdamPrijke,
J luchtlagen met koude. Men onderscheidt naar den vorm : veder-W . (cirrus),
sta el-W . (cumulus), lag -W . stratus , re enW.(nimbus), met tusschenvormen wier namen
samenstellingen
^ zijn
zijn van bovenst. aanduidingen.
^
g zij
hoogste W. (gemidd.
9000 M. hoog)
zijn
De hoogste
g
of cirro-stratus. De laagste is stratus.
Wolmaransstad,
J Ppl. in het Z.W. van de prov.
P
Transvaal
7 ten W. van de Vaal-riv.
Wolo9da
! ^gouvern. in het N.O. deel van
EuroP . RuslandJ in het stroomgebied
van de
^
Dwing
Dwina, de Mesen en de Petsjora,
J J402 733
K.M2. 1 625 000 inw. -- De hoofdst. W.
! ten
N. van Jaroslaw
J aan de riv. W.
! zetel van
van een bisschop1000
inw.
P,
Walsela t'! Garnet, viscount, Eng. veldmaarschalk geb. 4 Juni 1833 bij Dublin, leidde
in 1873-74 de expeditie tegen de
Asjanti's,
J
J
werd in 1875 gouv. van Natal, maakte in 1879
g kommandeerde
een einde aan den Zoeloeoorlo a,
in 1882 de expeditie naarte
YP en onderdrukte 13 Sept.
P
P bijJ Tel el-Kebir den opstand
van Arabi-Pasja z.a. 7 slaa
slaagg
d de er echter in
niet in Khartoem tijdig
te ontzetten (zie
in 1882 tot peer,
o
P^ J in 1885
P Gordon),!
tot viscount verheven, in 1890 opperbevelh.
in
PPe
Ierland 1 in 1894 veldmaarschalk, van 1895—
gest
1900 opperbevelh.
van het Eng. leger; gest.
PPe^
Mrt. 1913 te Mentone.
Wolsla
P van
Y! T homas kardinaal, aartsbisschop
York en kanselier (1515) van Hendrik VIII
Jregeerde
regeerd
van Engeland,
in 1471 te Ipswich,
J geb.
g
P
g
onbeperkte
macht,J werd in 1529 plotseling
P
^a
P
hoogverraad
gevangen
ontslagen en wegens
ontslagen
g
^
g
^ ^enomen7 est.
nog
nog voor het proces
P
g 29 Nov. 1530,J
beëind' d was.
gem. in de Belg.
Woluwe-Saint-Lambert,
! g
^
P rov. Brabant, ten 0. van Brussel,> 9284 inw.
gem. in de Belg. prov.
Woluwe-Saint-Pierre,
!R
P
Brabant, ten 0. van Brussel, J 5734 inw.
StafWolverhampton,
! s tad in het graafsch.
g
p
fordJ in het W. van Engeland,
J ten N.W. van
^
Birminagham) 95 000 inw. ;J voornaam centrum
van ijzerindustrie.
Wolverlei. Zie Arnica.
buidelWombat,ggeslacht van plantenetende
P
dieren J van plompen
P Pe lichaamsbouw en een
uiterlijk als van een varken,^ zijJj leven in Z. Australië en Tasmanië in onderaardsche holen
en zijn nachtdieren. Gewone W . (Phascolomys
wombat, fig.
^ 245 : 4 donkergrijsbruin,
J
J van
bJ
onder wit; eetbaar vleesch; het vel wordt voor
pelswerk
gebruikt.
Peg

graafsch. York
--a graaf
sch
Wombwell
! stad in het Eng.
Riding);
ng'} 18 000 inw.
gem. in Friesland,
Wonseradeel
! g
J ten Z. van
Harlingen,J 13 058 inw.J • telt 29 dorpen:
Aram f
P
,
Allingawier,
Bur werd Kornwerd,7 Dedgum
) Burgwerd,
b J
Engwierd, Exmorra, Ferwoude, Gaast J Groenterp,
J Hichtum, Hieslum 7 Idseg ahuiPJ
zenJ Kruiswerd,7 Lollum,J Longerhouw,
J Makkum ,
ag
Oldeklooster, Parrega, Piaam, Pingjum,
' Schettens Schraard, Tjerkwerd, Gg oklooster J Witgemeenteraad
marsurn
raa
i Wons en Zurich. De gemeente
te Bolsward.
Woolwich, Z.O. voorstad van Londen, in het
inw. f
agraafsch. Kent,1 aan de Theems,J 121
centrum van de Eng.
^ artillerie, J met reusachtige
g
werkplaatsen; mil. academie.
Worcester. 1) Graafsch. in het W. van
Eneland
Eng
7 1945 K.M2.J 562 000 inw.
J in het
a
vruchtbare dal van de Severn. -- 2) Hoofdst.
van hetraafsch.
W. aan de Severn, 48
g
J 000
inw.J ; handschoen- en orceleinfabrieken;
hier
P
versloeg
3 Sept. 1651 Cromwell Karel 11. -^
3) Stad in den staat Massachusetts
J in het
N.O. der Ver. Staten, aan de Blackstone-riv.,
7
ten W. van Boston;; 146 000 inw., Clarkuniversiteit. — 4) Stad in de Z.-Afr.rov.
P
N.O. van Kaapstad;
Kaap
P
P de Goede Hoop,
P^
8000 inw. ; in de nabijheid
nabijhei warme bronnen.
Eng.
geb.
g
7
Eng. dichter,
Jb
! William,
^
Apr.
e 1770 te Cockermouth,
J werd in 1842 be, ges
est. 23 Apr.
noemd tot Poet laureate
P 1850
te Rydal Mount (Westmoreland),
Workington ! stad in het Eng. graafsch. Cumberland aan de Iersche Zee; 25 000 inw..
in het graafsch.
Nottingham,
Worksop,
^
g
p!
in het midden van Engeland; 20 000 inw.
stadje in het Z.W. van Friesland,,
Workum, stadje
gem. 4211 inw. Jigt
aan de ZuiderzeeJ als gem.
; W. l t
aan de lijn
lij Sneek—Stavoren.
V ermes , agroote groep
g P van on$'ewervelde dierenJ die zeer uiteenloopende,
J voor
Pe
een deel min of meer willekeurig
^ bij
J elkaar
gebrachte vormen omvat,
^
J zoodat er bijna
J geen
g
algemeene karakteristiek van te geve
geven is ; 3
: Ring-TV
. Rond- of Draad-W . en
9
Plat-W .

gem. in N.-Holland ten N. van
Wormer
!g
Zaandam; 2872 inw. omvat de doren
W. en
Zaandam;
P
Oost-Knollendam.
gem. in N.-Holland, ten N.
Wormerveer,g
p en
dorpen
e W.
van Zaandam; 7336 inw.;J omvat de dor
en W.-Knollendom
veel
industrie.
W.
ligt
aan
J
de lijnAlkmaar—Zaandam.
prov.Rijnhessen,
Worms,
! s tad in de Hess. rov.
J
1 K.11I. van den Rijn, 47 000 inw. ; industrie;
wijnbouw.
-- Door het Wormser Concordaat
J
werd in 1122 de strijd
J tusschen Hendrik V en
gelegd. — 0 p
bijgeleg
denaus
d.
P over de investituur bij
wige
den Rijksdag
9 te W. in 1495 werd de Eeuwige
; op dien in 1521 verscheel
Landsvrede ^
ingesteld;^P
Luther voor Karel V .
Woronesh, gouvern. in het Z.O. van midd.-

^

WORONESH—WYNGHENE.
Rusland aan beide zijden
zijden van den Don, t65 895
Rusland,
K.M 2 .,t 3 356 000 inw. — De hoofdst. W.,
W. aan
inw. •t
de riv. W.zi Jriv. van den Don),t
netel van een bisschop.
P
Worsborough,
g
g ^ stad in het Eng.^graafsch.
YorkW.-Ridi ^t ten N. v. Leeds, 13
t 000 inw.
Wortelp ooti9 en Rhizo
p oda, orde v. zeer laag
bewerktuigde diertjes,
tot de Voordieren Proto]
zoën behoorend
t wier lichaam bestaat uit een
protoplasma
gelijkvormig
P A (sarcode) zonder been geen
organen
laat
g
g
^
P aald omhullingsvlies
onderscheiden. De geleiachtige zelfstandigheid,
bewegelijk en vormt
waaruit zij
t is bewegelijk
J bestaan,
die ze ook weer in kunnen trekschijnvoetjes,
geen aars.
ken;t ^
geen mond en gee
aan de Sauer, vlek in het distr. Beneden-Elzast ten N. van Straatsburgag•; 1066 inw. t
hier versloegen
^ 1870 de Duitschers onder
g 6 Aug.
kroon rins Friedrich van Pruisen de Franschen
kroonprin
Mac-Mahon.

in het graafsch. Sussex, aan
Worthing,
9^g

de Z.-kust van Engeland,
t
^
t ten N. van Brighton;
30 000 inw.; bad P1.
Woubrugge,
99^ ^gem. in Z.-Holland,
t ten 0. van
Leiden;
J
P
t 2216 inw. t • omvat mede de plaatsjes
Ofwegen
^
g en Hoogmade.
Woudenber
g, bgem. in Utrecht ten Z. van
lijn
Amersfoort,
s dicht bijJ de lij
J Amersfoort—
Rhenens • 2968 inw.s • omvat het dorp
P W. en een
verder het
deel van het dorpP Scherpenzeel,
P
huis en de buurt Gerestein.
stadje in het N. van de prov.
Woudrichem,
P
^ stadje
N.-Brabant
s in het Land van Altena aan de
Merwede en de Maas
t maakt deel uit van de
em. W. en Oudendi Jk s• 2142 inw.;• rivierggem.
visscherï
J . W. werd in 1590 door de Staten
van Hollandekocht.
In 1815 is het bijJ N.g
Brabant gevoegd.
Wouw,
,ggem. in N.-Brabant,s 4646 inw.t omvat
de doren
P W. (aan den straat en spoorweg
Roozendaal—Bergen-op-Zoom),
)tHeerie en ,WouwP
a
sche Plantage.
Zie Erinyes.
Wraakgodinnen.
y
9
Wran ell-land oil. bij
Wrangell-land,
J N.-O.-Siberië 4680
K.M 2 .s in 1867 door de Long
9 ontdekt,t in 1881
voor de Ver. Stat. in bezit g
door Hooper
a e^
enoemd
nomen als New Columbia ; nu Russ. en agenoemd
naar den Russ. zeevaarder F. P. Baron von
st. 6 Juni 1870).
eb. in 1795,
Wrangell
Wright, Orville en Wilbur, twee broeders,
N.-Amerikanen, die in 1900 begonnen te oefenen
met een door hen uitgedachte^
vliegmachine,t
waarop
zij in 1903 den motor toepasten
(Zie
P zij
P
ig. bij
de f ^,
g
J Vliegmachines); aanvankeliJ k vlogen
zij
A 1904 begonnen
^
J in rechte banen,t in Sept.
zij
e kilometers
J bochten te maken en een' ^
Zi' hielden hun verrichachtereen te vliegen. Zij
tingen
^ ggeheim
s totdat W. W. midden 1908
naar Frankrijk
Frankrij trok en te Avours aanstonds
bestaande records sloeg. TV. W., geb. 10
10 r.
P1867
Dayton
te Da ton(Ohio),stierf 30 Mei
1912 in dezelfde stad.
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stad aan den Jantsekiang,
Wu-hu, Chin.
nat
ten Z.W. van Nankin;
Nankin; 122 000 inw.
Rij in DuitschWu
pp er^ r. ziJ riv. van den Rijn
t ontspr.
P in het Sauerland, ^stroomt door
het aan industrie rijke
J W.-dal(Barmen,t E:berfeld ,
enz.), ie 105 K.M. lang^ en mondt uit bijJ Rheindorf.
bondsstaat in het
Wurttember
9 t koninkrijken
J
Z.W. van het D. rijk,
K.M2.,
2 . 2 438 000
Jt 19 507 K.M
inw.;• grootendeels heuvelland (46 00/0)
inw.
í en berg-land (29 0
I ot in het N. vruchtbaarplateauA
land met dalen met rijkewijnJ en ooftteelt;t in
het Z. ruwer en hooger
emidd.
tg
g plateauland,
P
600 M. boven de zeet bes A
roeid door den
Neckar en den Donau. Bloeiende landbouw en
groenteteelt belangrijke
gJ veeteelt; tboschbouw,t
wijnen ooftbouw ;• levendige
J
g industrie. De
handel is meest doorvoerhandel; van belang
is vooral de boekhandelt waarvan Stuttgart na
Leipzig
is voor
P^ en Berlijn
J het middelpunt
P
Duitschland tP
• belangrijk schee
scheepsverkeer op
A den
Neckar en het Meer van Constanz. — Volgens
g
derondwet
van 25 Sept.
g
P 1819,t het laatst ge
wiz
'' d in 1912,tisW
W.een constitutioneele
oneele mo
J^
narchietmannelijke
erfelijk in de mannelijke lijn,
Jt na het
uitsterven daarvan in de vrouwelijke;de volksvertegenwoordigingbestaat uit een Eerste
Kamer van 48 (deels erfelijke)
leden en een
Tweede Kamer van 92 leden. In den Bondsraad
brengt
g W. 4 stemmen uit en het zendt 17 leden
naar den Rijksdag.
l; Aan het hoofd van het
J
bestuur staat een staatsministerie en de Geheime
Raad. W. is verdeeld in 4 distr.: Neckar-,
Zwarte Woud-t Donau- en Jagstdistr.
— Er is
+a
een hoogeschool
te Ti bingen. De meest ver ^
breide kerk is de Evangelische; de R.-Kath.
staat onder het bisschoppelijk ordinariaat te
Rottenbu^. — De troepen
Ps van W. vormen het
15e legerkorps van het D. leger.
leger. (zie ook oop
Duitschland Leer).
— Geschiedenis. W. was
9
tot de 13e eeuw een deel van het hertogdom
Zwaben,
t daarna van 1241 tot 1495 een graafg
1806 een hertogdom. Frederik 1
schap,
Pt
(1797-1816) kreeg
in 1803 de keurvorstelijke
waardigheid, nam 1 Jan. 1806 den koningstitel
aan en maakte zich eerst 2 Nov. 1813 van
Napoleon
1 los, nadat hem behoud van land
^
sn titelzegd was. In 1866 koos W. aanvankelï
partij
J tegen Pruisen, sloot echter
J kP
spoedig
^^ in 1867
P ^ vrede en een alliantie-verdrag,
trad het toe tot het vernieuwde Tolverbondt in
1870 tot het D. Rijk. Sinds 6 Oct. 1891 regeert
koning Wilhelm 11.
van het Beiersche re g.Wurzbur h oofdsi. .g
distr. Unter-Franken
t aan de Main, t84 000
inw.t • hoogeschool
(in 1402 g
gesticht;t 1450 stu^
aartshertog
denten . — Sept.
P 1796 versloegg aartshertog
Karel bij
J W. de Franschen onder Jourdan.
Wycombe,
t in
^
^ stad in het Z. van Engeland,
Y
het graafsch. Buckin g
a ham, ten N.W. van Londen;t 25 000 inw.
in de Belg. prov.
W.-VlaanWY ng hen g : gem.
P
g
derent ten N.O. van Thielt,, 8332 inw.
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Staten van Amerika, hoofdsi. Cheyenne;
Wyoming, een der Ver.
teara
L,
Y ^ staatshoogeschool
^
in het N.W. der Unie, 253 587 K.M2. 146 000 mie. — W.. werd in 1868 een territorium, in
inw. het Rotsgeb. loot
P er door heen; in het 1890 een staat der Unie.
het N.W.
het Yellowstone National-Park;

lie

x
behoort
X
^ de 24e letter van het alphabet,
P
eigenlijk niet thuis in onze taal en komt in
Ned. woorden niet voor. In het Sp.
P wisselt de
x met de j.
J af ; beide letters worden als eh
uitgesproken; als Rom.
cijfer is X = 10; in
J
de wiskunde duidt de x een onbekende grootheid aan.
Xalisco, staat in Mexico. Zie Jalisco.
Xanten, stad in het reg.-distr. Diisseldorf
van de Pruis. Rijnprov.,
JP
^ dicht bijJ den Rijn,
J,
4300 inw., dicht bij
J X. was het Rom. Vetera
Casts, waar in 70 n. Chr. Cerialis de Romeinen
versloeg.
Xanthi of Eskids e voorm. T. stad in het
wila'et
AdrianoPe1 g aan den mond van de
J
Karasoe in de Ae eïsche Zee, 100 000 inw.
tabakshandel; sinds 1913 Bulg.
en twistziek afgeXanthippe,
P
ge
pp ^ de als plaagschilderde vrouw van. Socrates;
, vandaar fig.
ia
naam voor zulk een vrouw.
Xanthos, een der voorn. steden van het oude
Lycië,
X. op
P de Z.-O.-kust van
Y ^ aan de riv. X.,
Kl.-Azië. Sedert 1843 bevinden zich de daar
opgegraven marmeren ^
gedenkteekenen(Xanthian
Marbles in het Britsch Museum.
, de apostel der
Xaverius, Franciscus, Heilige

de 25e letter van ons alphabet,
behoort
Y,
^
P
evenmin als de vorige
in onze taal thuis; wordt
uitgesproken
.als i en aan het begin
aP
^ van een
woord alsJ j. In de algebra
duidt
y een tweede
g
onbekende grootheid aan.
Yak, wilde rundersoort, zwart, met lange, van
an
de zijde
van het lijf tot op den agrond
neerhron
J
gende haren, met kroesachtige haren op het
voorhoofd en achter op
P met een staart,
P den kop,
welke op dienP
van een paard gelijkt,
^J ronde,>
naar buiten, voren en boven gekromde horens en
kleine ooren, op
van Tibet en
^
F de hooglanden
naburige landen, ook getemd en als last- en rijdierhouden
Se^ook als melk- en slachtvee.

Indiërs
geb. in 1506 opP het kasteel Xeviero
,g
(Navarra),ontwierp
tot
P met Loyola het plan
P
het stichten der Jezuieten-orde, werd in 1541
41
missionaris in Voor-Indië
,gest. 27 Nov. 1552
te Goa; in 1622 heilig verklaard; herdenkingsdag 3 Dec.
wijsgeer, de stichter der
, Gr. wi
Xenop hanen
Schoolz.a.
P zijn
zij 90e
g est. op
jaar, omstr. 470 v. Chr. te Elea.
schrijver en veldheer,^geb.
Gr. schrijver
Xenophon,
^
g
p
omstr. 430 v. Chr. te Athene, leidde na den
slag bij
terugtoch der
J Cunaxa (401) den terugtocht
zijn Anabasis" >
dien hijJbeschreef in zijn
Corinthe; schreef nog
g est. na 355 v. Chr. te Corinthe;
» Hellenica" (een vervolg op
P het werk van
T huc
y dides, ee n verdediging
^ g en karakteristiek
van zijn
zijn leermeester Socrates, enz.
de Ia Frontera. Zie Jerez.
Xerxes, Perz. koningsnaam. Bekend is alleen
P b van
o volger
X. I. (485-465 v. Chr.),zoon en
Darius Hystaspis, ondernam in 480 een groeten
veldtocht tegen de Grieken,
werdbij
bi' Salamis
overwonnen, in 465 door Artabanus vermoord
(Zie ook op
P Esther.).
Ximenes. Zie Jimenes.
X-stralen. Zie Rónt9enstralen.
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aan de Hudson voorst. van New-York; 80 000 inw.
Indischegod van den dood.
Yama,
Yonne,
Yamagata,
P het
^ Jap.
^ antsP r. op
9 ^ Aritomo, vorst,
^ 1. z iJ riv. der Seine,
P officier en

staatsman geb. in 1838, nam in 1868 deel aan
den strijd tegen
en in 1877 aan
J^
^ den Sjogoen
de onderdrukking
rb van den Satsoema-opstand,
P
van 1886-90 min. van binnenl. zaken, van 1892
—94 van justitie,
in
J
^ in 1894 opperbevelhebber
PPe
den oorlog
China,^ overwon bij
' ang
^ tegen
b
a
J Pin gJ
(16 Sept.)
en aan den Jaloekiang
^ (25 Oct.),
P
in 1895 min. van oorlo
er van Nov. 1898-99
b1
min.-president
en 1904-06 chef van den ^eneP
valen staf.
Yan9 -tse-Kian
9 . Zie Jaagtsekian
^
^.
Yap.
^
p 'e Jap.
Yard, Eng. en N.-Am. ellemaat = 0,9144 M.
Yarmouth. Zie Great Yarmouth.
Yass-Camberra Plaats in Nw.-Z.-Wales
(Australië),tusschen Melbourne en Sydney,75
Eng.
van de Jervis Baai. In 1909 bood
^ mijlen
N.-Z.-Wales aan het Bondsparlement,
dat nu
P
zitting
zitting houdt te Melbourne,^ een oppervlakte
PP
van 2680 K.M2 te Y.-C. aan, teneinde daar een
nieuwe residentiestad te stichten. Hetlan
P
hiervoor werd ontworpen
Pe door den' Am. architect
Walter Burley
ff
y Griffin.
prov. Murcia, ten N. van
Yecla, stad in de Sp.PP
de stad Murcia; 19 000 inw.
Yellowstone, r. ziJ riv. van den Missouri,^ ontspr.
P
uit het Y.-meer, in het Y.-Nationalpar
Y.-National ark (z.a.),
tweerooie
watervallen, is 1600 K.M.
g
lang (1200 K.M. bevaarbaar) en mondt bijJ Fort
Union uit.
gebied in het hooaa Yellowstone-National
ark gebied
Yellowstone-Nationalpark,
^eb.
^ in den N.-Am. staat Wyoming,ingesloten door het Rotseb.
2400 M. boven de
g
zee, ong. 1300 K.M2. met tal van heete bronnen (Mammoth Hot Springs)en geysers
(Great
aY
Fountain
Fountain, enz. ; sinds 1872 openbaar
park
P
Pa
onder de hoede der regeering.
a
g
Yemen. Zie Jemen.
Yen. Zie Jen.
raafseh. Somerset,
Yeovril, stad in het Eng.
in Z.W. Engeland • 14 000 inw.
Yerkes-sterrenwacht^ in 1897 door eenParticulier, Yerkes, opgericht
aan het Lake Geneve
Pg
in Wisconsin (Ver. St.).
Yggdrasil
(d.i. esch van het Ppaard van Ygg,
gq,
g9
van Odin), in do Noordsche fabelleer de reusachtig e wereldboom
, waarvan de takken zich
over deeheele
wereld uitstrekken. Onder den
g
eersten wortel wonen de Nornen, onder den
tweeden is de Mimisbron.
Yildis-kiosk. Zie Jildis.
afkomstig soort zure
uit het Oosten afkomstige
Yoghurt,
9
Ze wordt door koken verdikt en met de
giststof
maya
van 450
P
^
Y onder een temperatuur
10 tot 14 uur ge
gegist.
g ist. Y. is zuurachtig-geurig,
^,
gg
licht verteerbaar en bijzonder
voedzaam.
J
Yokahama. Zie Jokahama.
Yonkers, stad in den W.-Am. staat New-York,

Morva
na geb. in het deP. Nièvre^ is 242 K.M.
lang
^ en mondt bijJ Montereau uit. Naar deze
K.M2. 304 000 inw. a
riv. heet het dep.
Y. 7461 K.M2.,
pY.,
hoofdst. Auxerra.
York. 1) Y. (Yorkshire),grootstegraafach.
van Engeland
in het N.O. des lands,a met den
^
titel van hertogdom,
K.M2.,
2. 3 969 000
> 15 713 K.M
g
inw. steenkool- en ijzerbeddingen, staalwarenen katoen-industrie. — 2) Hoofdst. van het
graafsch.Y.,
Y. aan de monding
g
^ der Foss in de
N. of Yorker) Ouse 82 000 inw. zetel van een
A^
licaansch aartsbisschop.
P
York. 1) Schiereil. in het Z. van het Austr.
vasteland, tot Z.-Australië behoorend, tusschen
de Spenceren Saint-Vincen olf^; rij
rijk aan
P
P — 2) Schiereil. in het N.O. van het
Austr. vasteland, tot Queensland behoorend,
door de Straat van Torres van Nieuw-Guinea
gescheiden, vruchtbaar en rijk aan goud.
in het
York,^ stad in den staat Pennsylvanië,
Y
0. der Ver. Staten, aan de Codorus-Creek, 45 000
inwoners.
Eng. koningen
York,^ hertogstitel,
^ door de Eng.
g
g ^ewoonliJ k aan hun tweeden zoon verleend.
Yosemite Valley,
Y^ dal in Californië, in de
Sierra Nevada, met reuzen-watervallen (Bridal
Veil-val,
> 270 M. ; sedert 1890 Nationaal-park
P
3920 K.312.).
Miya, keizer van Japan;
Yoshihito, Baru no Mia
P
geb.
eb. 31 Aug.
30 Juli
^ 1879 te Tokio,^ volgde
g
1912 zijn
vader Moetsoehito oP. Zijn
J
J oudste
zoon de kroonprins,
P ^ ggeb. 29 Apr.
P 1901 te
Tokio heet Hirohito.
rov W.-Vlaanprov.
Yperen,
^ P
p
a stad in de Belg.
deren; 17 560 inw.; fraaie lakenhal (13e eeuw)
met wachttoren (70 M. deed dienst als stadhuis, Goth. domkerk. Zoowel de kerk als de
zijn in den winter van 1914 op
hallen zijn
P '15 stukgeschoten.
Yucatan, schiereil. in Z. Mexico, tusschen de
Golven van Mexico en van Honduras, van het
eiland Cuba gescheiden door de Straat van
Yucatan, 220 000 K.M2. omvat behalve Britsch
Honduras, voornamelijk
J de Mexic. staten CamPe the en Y. zoomede het territorium Quintana
Roo. De staat Y. heeft na de afscheidingg van het
territorium Quintana Roo 42 751 K.M 2 . 337 000
inw. (meest MaYa-Indianen .
Yukon. Zie Jukon.
Yverdon,
> stad in het Zw. kanton Waadt bi'J
de Z.-punt
van het Meer van Neuchatel 8800
P
inw.; in het slot aid. had Pestalozzi (z.a.) van
1805-25 zijn
bibliotheek
J onderwijsinrichting,
J
^^
en museum.
Yvetot,
^ stad in het Fr. dep.P Seine-Inférieure,
vroeger hoofdst. van een klein, tot 1681 souverein vorstendom (het g
z.. Koninkrijk van Y.),
7000 inw.

Zurich.

Z^ laatste letter van het al habet
• het is de
P
6e letter van het Gr. alphabet;
de Romeinen
P
namen haar daaruit oversP
plaatsten haar aan
het einde van het alphabet
en gebruikten haar
.P
alleen in vreemde woorden. In de wiskunde is
Z het teeken voor de derde onbekenderootheid.
g
(Pristis),
Zaagvisch
> behoorend tot
9
de Ro9 visschen,gJ
gelijkt in vorm op
P een haai.
Wat de zaag
is een verlen bgsel
9 wordt genoemd
g

Zaan, gekanaliseerde riv. in N.-Holland,
stroomt langs
^ Wormerveer, ZaandiJ k en de Koog
g
en mondt te Zaandam door sluizen in het IJ.
Zaandam, stad in N.-Holland aan het IJ en
de Zaan,> 26 576 inw. aan de spoorlijn Amsterdam—Den Helder. Belangrijkebinnen- en buitenl. handel, veel scheeP vaart ook veel industrie : houtzaagmolens,
oliemolens, pelmolens,
s
^
P
stiJ f self abrieken
^ aren
P
^ sigaren^ scheepstimmerwerven,
fabr,
boekdrukkerijen,
J
enz.; bekend door het
verblijf
J van czaar Peter
in 1697, die zich daar
oefende in den
Psschee
bouw. Z. werd door den
watersnood van 1916 het was de eerste gem. waar een lid
der S.D.A.P. tot burgemeester gekozen werd.
Zaandi'k
J i gem. in N.-Holland, ten N. van
Zaandam, aan de lijnAmsterdam—Alkmaar
2853 inw.
Zabern,(Fr. Saverne stad in den BenedenElzas, aan het Marne-Ri'nkan.
ten N.W. van
J
Straatsbur
Straatsburg;• 92 000 inw. tot aan de Revolutie
resid. der bisschoppen
van Straatsbur g.
PP
in het reg.-distr.
Oppeln,
in
Zaborze,
^ gem.
^
g
AP
de Pruisischerovincie
Silezië, ten Z.O. van
A
g

teisterd •

1296. Zaagvisch.
van den koP^met aan weerskanten 20 tot 30
kegelvormig,
e scher
Pe tanden. De Z. leeft in
den Atl. Oceaan vooral op
P de kusten van
Groenland en IJsland.
gem. in Zeeuwsch-Vlaanderen, ten
Zaamsia
9^ ^
N. van Axel, 3410 inw. Z. is in de 17e eeuw
opnieuw
o ebouwd nadat het oude Z. in 1586
opgebouwd,
P
tengevolge van het doorsteken der dijken
was
J
overstroomd.

e
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g. Oude Z. zijn
zij
steenkolenmijnen.
steenkolenmijnen. ^ salar^zijn
lang.
27 000 inwoners ;
J beide kaken even lan
met blauwachtiaen weerschijn
J1 wat
Pruis.rov.
Silezië, tusschen Gleiwitz en (aan den buik overgaat in zilveri g wit. Boven de
P
zijstreep
zijn zijn
bij visschep
J
Beuthen 1• 63 000 inw.;f staaldraadfabrieken, i'zer1pas
P uit zee, 1 zwarte
J
vlekjes.
De jonge
van boven olijfkleurig,
enlashutten
steenkolenmijnen.
J
^ Z.
^ zijnzijn
g
^
J
^,
Zacatecas, een der staten in het binnenland met opPzij
J donkere vlekken. Hoewel de Z. zeevan Mexico, 63 386 K.M 2.1 476 000 inw. •1 meest visschep zijn
J1kunnen hun eieren zich alleen
— De goed ontwikkelen in snel stroomend, helder
woest hoogland; rik
rijkaan zilvermijnen.
J
hoofdsi. Z., 2450 M. boven de zee,9 26 000 inw. water. Vandaar dat de volwassen Z. elk jaar
J
riv. optrekken
en, 1 zich door
oor
waterZachariaZachar a1d.i.
Jahve vergeet
vergeetniet"),1 deroote
»
^
A
g
stroomversnellingen
werkend
na den vallen en stroomversnellinen
de elfde der Kleine Profeten1J
ij
1 naar
de bergbeken
Alleen de
terugkeer
uit de Baby'.
A
^
ggaan om te paren.
^
Y Ballingschap,
a P^
g
25 v. Chr. voor den wederopbouw
des tempels,
1) boven" gaan
P 1 Z.1 die bij Jhet naar
a
b gevangen
P
voor de consumptie.
slechts hoofdst. 1-8 van het boek Z. is van worden zijn
P Langs
^
J geschikt
^
riv. wordt druk op
hem;
jongeren oorsprong.
1 hoofdst. 9-14 is van jongeren
^
P Z. gevischt.
^
P a onzeroote
de Forel z.a.1 de
bijbelverklarin is Z. de Met de Z. verwant zijn:
Volgens de R.-Katy. bijbelverklaring
J
boek, het wordt door Spiering
9 e n de Houting.
p
9
J ver van het geheele
^
gem. in het W. van Gelderland,
de R.-Kath. kerk ook in zijn
als kanoniel^
Zalt-Bommel,
J geheel
^
in de Bommelerwaard aan de Waal,1 4220 inw. 1
erkend.
kreeg van ligt
lijnUtrecht—den Bosch 1• belangprins
van 741-52,^ kreeg
Zacharias,
g aan de lijn
^^
P
stadje
g verbond rijk
de Longobarden het Exarchaat terua,
J Z.-B. de Groote- of St.Jjk is in het stadj
ewiJ1
d in 1538 werd
bevestige Maartenskerk (in 1304 ing
g ijn de Korte aan zich door het bevestigen
Pipá.Í
g werd heiligg de spits
koning
diens verkiezing tot
P van den toren ervan door den bliksem
a1
vernield t• de restauratie van den toren is volverklaard1 • gedenkdag 15 Mrt.
in Israël onder tooid)1; verder het Maarten-van-Rossum-huis"
Zadok Sadok 1 een priester
11
P
Adonia en zalfde (thans kantongerecht). Z.-B. wordt het eerst
David
a
J tegen
1 koos Ppartij
vermeld in een oorkonde van 850 (als Bonaela 1
e riester van den tempel
Salomo werd hoo^P
P
1 Kron. 29 : 22). Voor Zadokieten zie op in 924 kwam het aan Utrecht, in 1289 aan
Gelder; 13 Dec. 1313 kreeg
Sadduceeën.
g het stedelijke
rechten (van Reinout
als belangrijke
Sagasik.
Za^azi
9
^J
9 . Zie
vertegen
gen Requesens
vesti g werd het in 1574 te
Za9
ors, t^genw. naam van den Helicon z.a. . vesting
q
dedigd in 1599 tevergeefs belegerd door Menvroeger een kleine vrijstaat
Sa9 on^ vroeger
Zagora
J
9
in het voorm. T. wilajet Janninaz.a.1 44 doza
1 22 Juli 1672 veroverd door Turenne.
met de
dorpen
met 300 000 inw.(Zagorzen)
Zama, oudt. een sterke vestin g in het hart
g
A
4 dagreizen ten Z.W. van Carhoofdst. Z. aan den voet van den Pindus. Z. van Numidië lt^
th go; Scipio versloeg er in 202 v. Chr.
is sind 1913 Gr.
24 Jan. Hannibal;
g
Zahn. Ernst, Zwits. schrijver
1 tegenw. Jama.
1 geb.
J
riv. van Afrika,1 ontspr.
1867 te Zurich, restaurateur in het stationbuffet
Zambesi, dierootste
g
P
heet in 1
haar bovenloop
te G8schenen schreef tal van novellen en ro- in het 0. van Angola,
^
P
mans1 die,1 vertaald 1 ook in ons land veel succes Liba of Lian bai en heeft door tal van watergehad hebben:1)De vrouwen van Tannë"1 enz. vallen1 waarvan de Victoria-watery. het meest
bekend zijn,
Zaïre. Zie Kongo.
9
na (in de
J 1 vormt aan de monding
Straat van Mozambique)g
een groote delta;1
Zie Zante.
Zakynthos.
Y
Zala comitaat in het W. van Hongarije, lente
g 2660 K.M.; stroomgeb.
1
b" 1430 000 K.M 2.
in SP.-Amerika 1kinderen
grens en het Platten
tusschen de Drave, grens
Zambo's
Zambo's, kleurlingen
a
en Indiaansche vrouwen.
Meer, 5974 K.M2., 466 000 inw.; zeer vrucht- van Negers
g
geb. 15 Dec. 1859 te
L. geb
baar; hoofdst. Zalaegerszeg,
aan de riv. Z.
Z.,
, Dr. L. L.,
Zamenhof
^^^
b1
^ in
oogarts
Russ. Polen, oo garts te Warschau,,
11 000 inw.
z..
a.
in OverïJ set aan den ontwerper
Zalk en Veecaten,^ gem.
2^
g
Pe der wereldhutP taal Esperanto
IJsel ten W. van
Zwolle; 948 inw. Z.
ligt
^ aan de lijn Hattem-Kampen.
Pe
Zabrze

gem. in het re ^g.-distr. 0 PPe In in de
Zabrze,
^ ^

II

1

•
1

Zalmen Salmonidae behooren tot
de orde der Beengladden
vi8schen
g

op
kop,
P de
P1
1
kaken,1 op het ploegcchaarbeen1 het bgehemelte en de tong.
gBijJ
den 9 ewouen Z. S.

ll

1297. Zalm.
45
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Z. in het
Zamora. 1) Hoofdst. van derov.
P
N.W. van Spanje 10 615 K.M 2. 273 000 inw. >
ten W. van Valladolid, aan de Douro ; 17 000
inw. — 2) Staat in W.-Venezuela, aan den
voet der Cordilleras de Mérida; 35 200 K.M2.,
63 000 inw. ; hoofdst. San Carlos. — 3) Stad
in den Mcxic. staat Michoacan, ten Z.O. van
Guadalajara;
16 000 inw.
J
gem. in Groningen,
ten N.W. van
Zand 't ^ g
g
Delfzi'i
Ji• 3314 inw.
Zander, Gustav, Zweedsch geneesheer, geb.
29 Mrt. 1835 te Stockholm, stichtte ald. in
1865 het eerste medico-meehan. instituut voor
heilgY
mnastiek en construeerde de daartoe behoorende toestellen.
zi'riv.
zijriv. van de Vaalriv. in de
Zandrivier,
Oranje
Z.-Afr.rov.
Oranje-Vrijstaat
-Vrijs
taat, mondt uit in
P
de buurt van Bloemhof.
Zandriv.-bergen, bergketen in het W. der
Z.-Afr.rov.
P Transvaal, ten
^ N.W. v. Ni'lstroom.
J
Zandstroobloem. Zie Immortelle.
gem. in N.-Holland bijJ Haarlem,
Zandvoort,
^ g
4315 inw. ; druk bezochte baad
P laats aan de
Noordzee.
zings iepiemet zing
Zangvogels(Oscines),^
^P
ren aan het tweede strottenhoofd (leeuwerikken,
vinken, enz.). Tal van
nachtegalen,
lijsters,
^>
g
vogels
met loo
loopbeene
beenes rangschikt men ook
^
de Z., ook al zingen ze volstrekt niet
musschen bijv.).
J
Zan will,
will Israël^Eng.
Zang
^bgeb. 14 Febr.
J
^ schrijver,
1864 te Londen, journalist,
ijveraar
voor de
J
J
Zionistische beweging; schreef : Children of
Kingg of Schnorthe Ghetto"1892 > » The Kin
rers" (1894) en andere romans; ook gedichten.
e
Zante ^ It. ; Gr. Zaky pathos een der Jonische
eil. en (met de Strophaden) een Gr. nomos
410 K.M2. 42 000 inw. --- De hoofdst. Z., aan
aan de 0.-kust; 14 000 inw. haven met vuurtoren.
Zanzibar, deel van het Britsch 0.-Afrika-pro1
tectoraat bestaat uit de eil. Z. (1660
114 000 inw. en Pemba, samen 2640 K.M2.,
met 197 000 inw. Het eil. Z. in het 0. ontoehet W. rijk
rijk aan baaien, is vruchtgankeli'k^
a
J
bevolking bestaat uit
baar en waterrijk;
J^ de bevolking
Negers, Arabieren(grondbezitters),Indiërs
(kooplieden)
en ong.
VoortP
P
g 200 Europeanen.
bra selen : muskaatnoten, kokosnoten, suikerriet en modeePP
er ;^in het 0. vischvan
gst. De
vischvangst
Z. ligt aan de W.-kust, ong . 35 000
inw.; wereldhaven
-handels
en P l.; wordt namens den sultan bestuurd door een Eng.
Eng consulsul-generaal.
Z. kwam in 1890 onder Eng
Eng.
g
^A tectoraat. 1 Juli 1913 werd Z. bijJ
Br.
0.-Afrika-protectoraat
ingelijfd.
P
^ J
Zara
r (Slay . Zarlar hoofdst. v. h. Oostenr.
kroonland Dalmatië, op
P een landtong
g aan het
kanaal van Z. van de Adriat. Zee, 37 000 inw.
zetel van den stadhouder, van een R.-Kath.
en een Gr.aartsbisscho P^ een metropoliet
P
Oostersch bisschop.
P

Zariz
Yan stad in het Russ. gouv. Saratow,
tusschen Saratow en Astrakan, aan de Wol ga
n;
74 000 inw.
stad in het Russ. gouv. PetersZarsko'e-Selo
)
burg,20 K.T. ten Z. van Petersburg, 22 000
keizerlij lustslot-.
inw.; keizerlijk
Hebr. mrv. van sabia,„leger"),heerscharen aardsche of hemelscha vandaar den
naam van Israëlsg
o
bonds
d Jehova Z.: Heer
der heirseharen".
Zeboe hos indicus rundersoort in Z.-Azië
en 0.-Afrika, onderscheidt zich van de andere
runderen door een vetbult tusschen de schou-

1298. Zeboe.
fiers wordt ook tam gehouden • in Hindostan een heilig dier.
in
Zebra E ^ u^us zebra^ een soort wild paard
P
Z.- en 0.-Afrika, heeft over het geheele lichaam
op
grond
ron zwarte en roodd^
P witten of geelachtigen
^ a
bruine dwarsstrepen,
over den ru g donkere
P

streP en in de lengte
t; • hem na verwant,> maar
niet zoo volkomenstreet
^ P^ is behalve de
Quagga
z.a.
9'9
^ de Dauw E quus Burciiellii )
eveneens in Z.- en 0.-Afrika.
Vi ga3as
Zebu of Cebu, een der Phiiippijnen
•PlJ
eila 4697 K.M 2.1 592 000 inw. — De hoofdst.
Z., aan de 0.-kust, 31 000 inw.
VisaYasZebu of Cebu, een der Philippijnen
PPJ
eil.),4697 K.M2. 592 000 inw. — De hoofdst.
Z. aan de 0.-kust, 31 000 inw.
Zedekia d.í. Jahwe is mijn
g
^
J gerechtigheid"),

ZEllEKIA—ZI:LLANll.
de laatste koning van Juda, zoon van Josia,
vazal
in 597 door Nebukadnezar als Babylonisch
Y
over Juda gesteld, kwam in 588 in opstand,
werdevan
gemaakt en
^ blind gemaak
b
gen genomen,
g
•
in deevan
te Babylon.
g
Y
^ enis
rov W.-Vlaanin de Belg.
Belg. Pprov.
Zedel
^ gem.
g
9 hem
deren ten Z.W. van Brugge; 5472 inw.
geheele samenhangende
watermassa,1
Zee, de
ag
^
welke het vasteland der aarde bespoelt.
Zij
PoJ
beslaat 70,8 0 `0 (361,1 mill. K.M 2.),der aardoPP ervlakte en wordt verdeeld in 5 of 3 hoofdafdeeli ^ n (oceanen; zie fig
fig.. 5 bij
J Aarde).
Grootere deelen van een oceaan, tusschen deelen van het vasteland besloten,r heeten bij-Z.,
J
(golven,
rand-Z. of binnen-Z.). Z.-boezems
bochten, baaien) worden kleinere inhammen
van de Z. genoemd; Z.-engten(Z.-straat, kanaal
of Sont die Z.-armen, welke twee Z. of deelen
van Z. verbinden. Deemiddelde
diepte
P der Z.
g
diepten
gemeten
bedra^t 3681 M. ;^ de grootste
gemeten
g
P
zijn:
in den Atl. Oceaan 8341 M.,
M. in den Gr.
J
Oceaan 9780 in den Ind. Oceaan 7000 M.,
in de N. IJszee 4000 M. in de Z.-IJszee
gelijk de opper5733 M. De Z.-bodem vertoont, ^gelijk
PP
vlakte der aarde, hoogten en dalen, de glooiing^ nergens
a
gen zijn
g
J echter meest zeer gering,
oPbergen;• de Z.-spiegel
zoo steil als in de beren
Pd
g tePe rvlak der Z. dient als basis voor hoo
metingen
op het vasteland. Het Z.-water heeftt
^ P
a
een zouten, bitteren smaak34-37i/
,^ ao zoutgehalte).
P
De kleur
water
van de Z. is in diep
blauw; in de IJszee groen
groen en groenachtig
g
a boven
ondeeP ten. Het lichten van de Z. een vaak voorkomendehos
P Phorescentie van het Z.-water,
wordt voorn. veroorzaakt door uiterst kleine
diertjes,
dieren
^
J^ doch ook andere ongewervelde
en zelfs visschen dragen ertoe bij. De bewe(eb
zijn deels golvend
ngen
golvende en
gi
a ^ van de Z. zijn
•
Z.-bevingen),deels voort gaande : Z.-stroomingen
(z.a.). De temperatuur
van de bovenste
^
Pe
waterlagen hangt af van de bestraling der zon,
het Z.-water wordt naar de diePte kouder. In de
IJszee heeft men oPden zeebodem tot --18 0 C.
gevonden; op
breedten,
g
g
Pagemiddelde en lagere
bi'J diepten
van 5000-6000 M. 0,3-2° C.; deze
P
lage temperaturen
worden verklaard door het
P
toestroomen van ijskoud
water uit de Poolstreken naar den bodem. De wetenschapelke
P,
zich met de Z. bezig houdt, heet Z.-kunde of
ocean
^raPhie.
Zie Alpen.
Zee-Alpen.
7
p
Zeehond. Zie op
P Robben.
Zeekoeien Sirenia fain. der
Plantenetende ll'alvischachtiren
met een duidelijk
J herkenbaren
koP,neus aten
aan het vooreinde
^
ervan; voeden zich met waterplanten. Twee soorten: de LaA f rik.
.Lamantijn,
manti'nen
1
1
, M. lang,p aan de W.-kust
tot 25
van troPisch Afrika; Am. La'
-nzanti'n, tot 3 M. lang en 300
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K.G. zwaar, aan de 0.-kust van Z.- en Midd.Amerika en de Du9on
9 s Halicore cetacae),
tot 3,5 M. langn
g, den Ind. Oceaan in kudden
levend; er wordt jacht
opP deze dieren gemaakt
J
g
om hun vel, hun vet en hun vleesch.
Zeeland, de meest Z.W. Arov. van ons land
bestaat uit eeni
eil. en het N. deel van het
ouderaafsch.
Vlaanderen. De eil. zijn
Jj Schou^
wen>
Duiveland,
Phili>
sland Tolen,
> St.
P
> N.
Beveland Z.-Beveland en Walcheren. De beide
laatste zijn eigenlijk
eigenlijk geen
geen eil. meer,^ daar ze
door een spoorwegdijk met elkaar en met het
vasteland verbonden zijn.
J Z. is 2729,99 K.M2.
met 242 135 inw. (d.i. ruim 88r
per K.M 2.. De
bodem is vruchtbaar, bijnauitsluitend zeeklei
(uitgezonderd: de duinen, het W. deel van
Schouwen en smalle strooken langs
g
^ de Belg.
grens), zoodat landbouw en veeteelt er bloeien;
verder handel, eenige industrie (in de steden
Vlissingen
en Middelburg)
^en visscherijJ oester^
teelt mosselen). Sedert de 6e eeuw is Z. meer
dan 650 maal door overstroomingen
o geteisterd_
g
(zie Calamiteuseolders
. De belangrijkste
ste^
^ J
den zijn
hoofdst. Middelbur g en Vlissingen,
J de
Middelburg
^ ,
verdere steden Goes, Zierikzee, Brouwershaven.
De Prov. Staten van Z. tellen 42 leden (6 GedeP uteerden, de rov.
zendt 2 leden naar de
P
Eerste, en 5 naar de Tweede Kamer (een deel
van het Z.-Holl. eil. Goeroe en Overflakkee
behoort tot het kiesdistr. Zierikzee). Voor de
rechtsplegingressorteert Z. onder het Gerechtshof te '5 Gravenhage;
er zijn arrondissementsrechtbanken te Middelburg
g en te Zierikzee;
kantongerechten
te Middelburg,
Oostburg,
Goes,
a,
g>
Terneuzen, Hulst Zierikzee en Tholen. Geschietijd een twistappel
denis. Z. was langen
^ tijd
PA tusschen
de graven van Holland en die van Vlaanderen;
in 1323 kwam het voorgoed aan de eersten en
deelde van toenaf, als graafschapen als gewest
van de Ver. Provinciën, geheel
gehee in de lotgevallen
Holland, uitgezonderd Zeeuwsch-Vlaanderen dat onder de RePubliek als Staats-Vlaanderen een der Generaliteitslanden z.a. was.
Gedurende de RePubliek bestond de Statenvergaderi^ van Z. uit 7 leden : de Eerste Edele
a
(zie vooral op
P dit art. in dl. I!) en 6 steden,
die ieder een stem uitbrachten. De vergadering
door den Raadpensionaris,
ong
g.
werd geleid
^
Pe
^ die on
zijn ambtgenoot
ambtgenoo
bevoegdheden
had als zijn
^
Holland. Naast hem had in
hetroo
g
^ ewest
a
somtijds den grootsten
grootsten invloed: de vertegenten^ somtijds
7

1300. Zeekoe (lamantijn).
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woord' er van den Eerste Edele. Het college
van Gecommitteerde Raden bestond sinds 1586
uit één afgevaardigde van elk stemhebbend
lid der Staten. Het was tevens College van
Admiraliteit, maar was dan aangevuld
door
g
één afgev. uit Amsterdam,
één van Dordrecht,
>
Delft of Rotterdambi Jbeurten),^ terwij de
enw. van den Eersten Edele niet aan de
vergadering
d
g deelnam. Met Holland had Z. de
hoogste rechterlijkecolle
college
ges (lief v. Holland,
Echter was er ten o P 9 en Raad) gemeen.
g
zichte van alle andere dingen in Z. steeds een
neiging
^ g om volkomen onafhankelijk van Holland
te zijn
J ; vaak dwarsboomde het de Hell. raadpensionarissen in hun staatkunde. De Zeeuwsche
eil. waren in twee groepen
^ Peg verdeeld met de 0.Schelde tot grens. Walcheren, N.- en Z.-Beveland vormden Z. bewester Schelde" ; de 2e
g roe P » Z. beooster Schelde") bestond uit
Schouwen en Duiveland, Tolen met Philipsland
P
en Overflakkee (Z.—Voorns). Iedereroe
g P had
zijn eigen baljuw(rentmeester; deze titel stamde
nog
g
g uit den rafeli
Jken tijd).De Rekenkamer
(7 leden, ieder 1 lid der Staten vertegenwoordia
^ nd had de controle en l^ eddeels ook het
beheer over de geldmiddelen. De steden hadden
hun eigen baljuw, die voor de justitie zorgden;
Walcheren was bovendien verdeeld voor het
rechtsgebied der steden.
Zeeland" Stoomvaart-Maatschappij, te Vlismaatschij.
si^gen in 1875 opgerichte
P^
J met een
aandeelen-ka
gld. oblie itaal van ruim 1 mill. ^
gatie-leening ruim 3 mill. gld.),onderhield
vóór den oorlog
nachtdienst
^ een geregelden
^ g
tusschen Vlissingen en Folkestone en een geb
Vlissinge en
regelden
dagdienst
tusschen Vlissingen
^
h. Zij
^
Jvervoert de Ned. post
Po tegen
perJ'aar; voor
een vergoeding
^ ^ van 40 000
ggld.
Pe
de buitenl.stPckrijgt
minstens 260 001)
Jl; zij
zij
passagiersschepen:
gld.
`^
I^ Pp.Jj. In 1913 bezat zijJ7 P
1 van 1677 bruto reg.-ton, 3 van 1970 en 4 van
2885. Gedurende de eerste maanden van den
Groeten Oorlog
^ voer zijJ voorspoedig,doch door
zij 1 Febr. 1915
op
mijnente varen, verloor zij
Pa
de Prinses Juliana", 27 Febr. 1915 de , Mecklen1916 de Koninginburg"
a
^ ' e n begin Augustus
g
Wilhelmina". De Z. moest daarop
P haar vaart
op
zeer verminderen.
PEngeland
^
Zeelandgem. in N.-Brabant, ten N.O. van
Veghel; 2218 inw.
Zeelst,gem. in N.-Brabant, ten N. van Eindhoven; 1409 inw.
Zeeman, Dr. Pieter, Ned. natuurkundige,
geb. 25 Mei 1865 te Zonnemaire, werd in
1900 ho 1. aan de Gem. Universiteit te Amsterdam. Hij verklaarde
het reeds door Faraday
y
(1862) waargenomen,
^ doch naar Z. genoemde
g
verschijnsel
van de splitsing
P
P ^ der spectrumJ
lijnen
in meerdere lijnen
door den magneet
door
^
J
J
de electronen-theorie, waarvoor hij
J in 1902
ontving.
r
^
) den Nobelprijs
C(met Lorentz)
PJ
plaats in de Z.-Afr. prov. Transvaal
Zeerust
,P

e

aan cie Westgrens, ten N.O. van Mafeki .
Zeesterren Asteroiden zeedieren, klasse van
cie Stekelhuidige
Dieren Echinodermata ; de
9
Gewone Z. of Vijfhoek,
Asterias rubens), mid^f
delli'n
woon aan de kusten
J 10-15 c.M., zeer ^
der Noordzee,geel, rood, bruin of bijna zwart,
heeft den vorm van een ster met 5 stralen; aan
het midde g,edeelbe zitten 5 armen. In de weeke

1301. Zeester.
huid zitten kalkplaatjes,
waarop
P J
P stekels staan.
De Z. kan zich met fijne
J zuigvoetjes aan rotsen
enalen
P vasthouden en daar ook mee kruipen.
P
De Z. eet vleesch (slakken en mossels nadat
zij
vergift
gedood heeft.)
g g
J die door afgescheiden
^
De voortplanting
door eieren; de
P
P
^ heeft plaats
ingewikkelde ^
larven doorloopen
Pe een ingewikkeldegedaanteverwisseling.
Naast tijdelijkestroomin gen
Zeestroomingen.
o
9
aan de oppervlakte
PPeoals gevolgen
g van stormen,
en naast stroomingen
van laatseli'ken
aard,
P J
^
en meer diep-komen min of meer blijvendeP
gaande stroomingen
als gevolg
g
g
g a van bestendige
g
winden (driftstroomen) voor : in de Passaten
gerichte(N.- e n Z.-) Aequatoriale
de W.-waarts gerichte
q
stroom in het stille gebied tusschen deze de
(in
Ae4' uatoriale tegenstroom
0.-waartserichte
9
g
den Atl. Oceaan Guinea-stroom g enaamd ^
; oop
de breedten omtrent 40-50 0 overwegend
W.a
wind 0.-waarts gerichte driftstroomen. Tusschen
de Passaatdriftstroomen en den W.-wind-driftstroom sluiten aan de W.-zijden
der Oceanen
poolwaarts-,aequatorwaart
oolwaarts- aan de 0.-zijdeae uatorwaarts
stroomen
den kring. — De eerste zijn
J
g
warm: Golfstroom
, Koero-Siwo of Zwarte of
f
Ja tinstroom, Brazil. stroom, 0.-Austr. stroomra
Japanstroom,

en A9ulhasstroom ^• de laatste zijn
Jj koud: Canarieru
Bengoeëlla-,
scheg , Californische,
en oeëlla-,
Peru- en W. Austr. stroom. Door dit temperatuursverschil
P
beïnvloeden deze Z. het weer boven haar en
op
Jg gen vaste landen; boven warme
P de nabijgelegen
z. komen er vele onweders en stormen voor;
boven koude Z. vaak nevels. De merkwaardi agste
Z. is de Golfstroom in den Atl. Oceaan, die als
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J

warmwaterstroom met ee ri e snelheid van 1-3
M. in de seconde uit de Golf van Mexico door de
parallel aan de kust
Straat van Florida,
> N.O.
>P
van N.-Amerika, loopt, en verder in den W.overaat.
g
Tusschen hem en de
winddriftstroom overgaat
kust schuift zich een strook koud water
in, de z.g. Coldwall"(koude muur). Bij de
Newfoundlandbank stoot de koude, ijsbergen
g
medevoerende, Labradorstroom op
P den Golfstroom evenals ten N.O. van JaPan de Kams'atkastroom
op
P den Koero-Siwo.
J
Willem Jacobus van, Ned. volksZe
99 elen
1811 teab
's Gravenhage,
dichtereb.
18 Sept.
^
P
ald. est, 16 Febr. 1879; schreef humorist. gedichten: Pieter Spa
P naar Londen"(1838),enz.
in Utrecht ten N.W. van
Ze
veldgem.
Zegveld
^
Woerden • 1015 inw.
Ze waardgem. in Z.-Holland, ten W. van de
lijn
n Den Haag—Gouda; 2200 inw.
Potsdam,
in het reg.-distr.
Zehiendorf,
g
^ plaats
P
Brandenburg,
van de Pruis.rov.
Z.W.
^^
P
van Berlijn; 17 000 inw.
Utrecht ten 0. van
Zeist
P
,^gem. in de prov.
Utrecht 484 inw. ; fraai villadorp; sedert 1746
is er de Moravische Broederggem. Hernhutters
g d.
g evesti
Zeitz, stad in het reg.-distr. Mersebur in
het W. van de Pruis.rov.
Saksen
P
^ op
P den
r. oever der Witte Elster, 33 000 inw. ; industrie.
Zele,
a ^gem. in de Belg.
^ Pprov. 0.-Vlaanderen
ten N.W. van Dendermonde; 14 375 inw.
Ze l h e mgem. in Gelderland ten N.O. van
lij
Doetinchem; 4491 inw. Z. ligt
^ aan de lijn

Zeloten(Gr. d.i.„ijveraars") uiterste natioPP
naleJ
P J arti' der Joden onder de Rom. heerscha i' } veroorzaakten den opstand van 66-gen
tege
der
dergenen,
enen die te
70 n. Chr.; thans aanduiding
dweepandersdenkenden, inz. in
Ps
ziek onverdraagzaam
g ijveren.
Zemp
li p , Horibg. comitaat aan den r.-oever
van de Theiss; 6269 K.M 2 . 342 000 inw.;
beroemde mijnbouw
Toka'er
• hoofdP 1. U'hel
J
J Y.
J
Zemstwo Russ. „landschap"), naam der
in en
districts- en g ouvernementsverte bg enwoordigg
van
in Rusland, bestaande uit afgevaardigden
g
^
den adel eenerzi
J ds en van alle kiezers(behalve
de boeren) anderzijds.
Zend of Oud-Bactrisch, de taal der Zendavesta( za.),eigenlijk zooveel als de Pehlevijuister Avestauitle
in der Avesta, juister
uitlegging
taal de oudste der Iranische talen.
Zendavesta, d.i. oorkonde(avesta), met de
bi'behoorende
commentaren (zend), de aan
J
Zoroaster toegeschreven heilige schriften van
den Oud-Perzisch&n thans Parsischenodsg
dienst verdeeld in Yasna (gebeden en h Ymen litanieën),
rie p t V is
p ereel(aanroepingen
Pb
(hymnen).
V endidd d(wet) en Jasjts
^
— 1) Leerling
Zeno, Gr. wijsgeeren.
g van
J^
Parmenides, uit Elea in Z.-Italië leefde omstr.

490-430 v. Chr., uitvinder der dialectiek. —
2) Grondlegger van het Stoïcisme z.a. uit
Citium op
omstr. 350-264 v. Chr.
P Cyprus,
YP
geb. in
Zeno 0.-Rom. keizer 474-491
Isaurië z.a. streed vanaf 478 met de toen
in Moesië wonende 0.-Gothen, tot hij
J in 487
hun koning
^ Theodora bewoog
g Italië binnen
te vallen; deed eenpaging
P^^ om de eenheid in de
kerk te herstellen; est. in 491.
Zenobia, konin bg in van Palmra
Y (z.a.) na den
dood van haar gemaal Odenathus II in 267 n.
Chr., veroverde Syrië,
TYP
Y ^ Kl.-Azië en Egypte,
werd in 271 door den Rom. keizer Aurelianus
g ev engenomen
en sleet haar verder leven
g
g oed bij
op
landgoed
J Tibur(Tivoli) in Italië.
P een land
Zenta, stad in het Hong. comitaat BacsBedr
ten Z. van Szegedin, aan de Theiss;
30 000 inw. ; hier overwon 11 Sept.
P
P 1697prins
Eu9enius van Savoy e de Turken.
Zenuwen, organen in het dierlijk lichaam,
welke hetvoelen
^denken en bewegen
^
^ mogelijk
gJ
maken. Bij
J de hoogere dieren kan het Z.-stelsel
verdeeld worden in een animaal Z.-stelsel(hersenen en ruggemerg als centrale organen en
de daaruit ontspringende Z. en een vegetatief
f
9
of sympathisch Z.-stelsel(met de9
gangliën
^
z.a. als centrum en de Z.-vezels van den
s^m^hathicus als peripherisch
deel). Het aniPP
male Z.-stelsel is het orgaan
van de met het
g
bewustzijn
samengaande
gewaarwordingen
en
g
J
^
^
bewegingen; het ve g etatieve regelt de werking
van klieren, darmen, hart, enz. buiten het
bewustzijn om. De beide stelsels zijn
zij niet stren g
elkaarescheiden
doch hebben vaak vezels
g
gemeen.
De Z. bestaan uit grootere
en kleinere
g
g
bundels Z.-buisjes,
door eenpeesachtige
J^
P
^ e Z. scheede omgeven.
In fijne
vertakkingen
ver^
g
J ne vertakkin
zij zich door het geheele
sPreiden zij
lichaam en
^
dringen overal tolt in de huid door, waar dus
huneri
herinch uiteinde is. Men onderscheidt
PP
sensitieve of 9 evoels-Z.
, die indrukken naar het
centraalorgaan
overbrengen,
g , en motorische of
g
bewe
, die den wil van uit het centraal9 in
9' s-Z.
orgaan
naar de spieren
overbrengen.
Een
g
P
^
gewaargP de eerste veroorzaakt een
Prikkel op
wording
P de tweede een
^an pijn, eenPprikkel op
samentrekkingan
spieren,
g
y die niet met pijn
P
Pil
ge bewegingen
gepaard
e aard gaat.
Bij
onwillekeurige
^
b
J onwillekeuri
worden de gewaarwordingen slechts tot in het
ruggemerg
overgebracht
en worden reeds daar
^
g
^g
Bij
oP de bew
i s-Z. overgebracht.
^^
^
J de hoogere diersoortenggaan vanuit de hersenen 12
^o g
P aar hersen-Z. uit en vanuit het ruggemerg
31-32aar
ru9'9
emer 9s-Z., waarvan elke ontP
springt met een voorsten motorischen en een
achtersten sensitieven wortel. Van de gangliën
ob
en de
gaan de Z. inz. naar de ingewanden
uit ^
g
zelf weer door
bloedvaten terwijl de gangliën
^ rib
andere draden in verband staan met het r^^q^ge"Q^ b
rikkel door de
merg.
^ De snelheid,^ waarmee eenprikke
per
wordt overgebracht,
^ bedraagt
^ 33 M.
g
Pe
seconde. Iedererikkel
verwekt een met de
P
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natuur der Z. overeenkomende voorstelling
^ (bijJ
de gezicht-Z. licht, bij de gehoor-Z. geluid,
de door den
enz.),de ogevoels-Z. verplaatsen
P
prikkel veroorzaakte PJ
pijn naar de era
lierische
PA
P
uiteinden der Z. — De leer der Z. de neuuroloJie,
is een onderdeel der anatomie. — XeeralrJie
noemt men een ziekte der Z., waarbij
J aanvallen vani'n
gebied van
PJ voorkomen in het gebie
voels-Z. zonder dat eenige anatobepaalde
mische veranderin ag daarin kan worden aantoond • gevolg van overerving ; overwerken ; been genotmiddelen
genotmiddelen. — Ne:trP galde vergiften
^
is de geneesti. term voor Z.-zwakte.
r.
G Sophovias),
Zep han
1 a Hebr. ,Jahwe reet''
de 9e der z.g.
z.g. Kleine .Profeten, voorsP lde onder
tijd van den inval der
Josia(639-608) ten tijde
ondergang van Ninivé.
Scythen
den ondergang
3
Frankrij de batailZépY
h rs noemt men in Frankrijk
lichte Afr. infanterie.
Zeppelin, Ferd. graaf von, geb. 8 Juli 1838
te Constant werd in
1858 D. off., streed in
1870 in Frankrijk,
J was
van 1887-90 gezant
a
van Wiirttember ag te
Berlijn
J^ sedert 1901
ePensionneerd abouwde
sedert 1892 door motoren gedreven luchtschepen
van het stijve
A
J
systeem
waarvan de
J
laatste typen
YP volkomen
bestuurbaar zijn; voor
zijn doel en als scha1302. Zeppelin.
deloosstelling werden
hem in 1908 door het
zij best
toegestaan
000 M. toegestaan
Rijk
Rijk 2
; • nadat zijn
luchtscha in Aug. 1908 door een
geslaagdP
stormvl g verwoest was, werden door het
nschrijvingen
D. volk ruim 6 mill. mark door inschrijvingen
waarvan de helft werd gebruikt
bijeengebracht,
J g
Peouw
tot het stichten van de» Z.-luchtscha
nbiJ
ma-its;;l:
J ". Naar hem heeten de D. sr've
Zij
J zijn
zijn de
luchtschepen
kortweg
^^
g Zeppelins.
P
eenige, die in den Gr. Oorlog voor oorlogsdoeleinden door de Duitschersebezigd
werden.
g
Graaf von Z. schreef : Die Eroberun g der
Luft" (1908).
Zerbst, stad in het hertogd.
o Anhalt, ten
Z.O. van Maagdenburg ; 19 000 inw.; doof— Z. was
stommeninstituut; bierbrouwerijen.
J
van 1603-1793 hoofdst. van het vorstend.
Anhalt-Z.
Zesgehuchten
,g em. in N.-Brabant ten Z. van
g
Helmond; 1193 inw.
Zetmachines heeten de machines, die het werk
van de letterzetters verrichten. Zij' worden
gietmachines en
onderscheiden in reelzet--enag
in losse-letter-zet-en- gietmachines. De regelzeten-netmachines
berusten alle o 1p dit stelsel : De
g
zetter heeft een toetsenbord voor zich, niet
drukt
ongelijk
ong elijk aan dat van een schrijfmachine,
J

hij
J^ waarin
P een toets,^ dan valt een staafje,
J op
de matrijs
matrij van een letter is uitgesneden, in een
•
Is de regel vol, dan worden de staafjes
door een handgreep
^ P aan de machine vast tegen
elkaare rst
matrijze wordt voor
Peen
, de regelagmatrijzen
g ^gebracht waaruit een gesmolten
oeni
•
P
metaalmengsel
spuit.
Er ontstaat zoodoende een
^
A
gelijk
gietvormpje, waarvan de hoogte
^ ^
J is aan
de letterhoogte en dat aan den bovenkant de
letters draagt — een ,aaneen gegoten re gel drukletters — waarvan de oneffenheden door de
giet
d worden. Is het gieten
e
machine weeschaaf
bgg
den regel
•
regelafgeloo
d
P en dan laat de zetter
staafje met
door een enkele handbeweging
^ ^ de staafjes
matrijzen
erin weer opP hun oorspr.
plaats
P A
J
terugvallen. Een nadeel der overigens zeer volgietmachines is dat voor
maakte reelzet-enag
een aan te bren gen correctie de geheele regel
overgezet
moet worden. In de praktijk
P
J levert
^
dit l^
een
echterbezwaar
o . De meest
P
ege
bruikte machines van deze soort heeten : linotype,
t^ppg
o ra rph en intertype. Met de nieuwste kan
men meer dan één soort letters te
gelijk zetten:
tegelij
letters en hoofdletters, vet, cursief, enz.
Daarenboven kunnen de verzamelingen staafjes
door andere vervangen worden, zoodat met
dezelfde machine lettersoorten van verseh. snit
enrootte
gezet
^
^ kunnen worden. — Ingewik
g
kelder is de losse-letter-zet-en- gietmachine, de
monotype. Deze bestaat uit 2 geheel van elkaar
onafhankelijkedealen: 1 0. het toetsenbord keyop
schrijfmachine
schrijfmachine
o
board), dat oPeen groote
a
t
ijzeren
voetstuk lijk
lijkt.
De zetter slaat de toetsen
J
aanslag wordt in een baan
bijJ
o een rol,^ niet ongelijk
^ J k aan een rol
P aPier CF
(door luchtgaatje geslagen
a
a ier een gaatje
closet PA
druk . De alduse^ erforeerde
rol papier
PP wordt
A
nu op
gezet
en deze doet het
P de gietmachine
g
^
werk geheel automatisch. Iedler gaatje correspondeert
met een bepaalde
letter, waarvan de
F
F
matrijs
en vernuftig
^
J door een zeer ingewikkeld
n vóór den
e gietmond komt. De
mechanisme dan
en schuift letters
giet ook de spaties
machine a
F
op een galei,
volgorde
gorde
en spaties
in de goede
vol
^
P
g
P
juist oogenbli
behoorlijk
op
oo genblik een nieuwen
P het juist
J
gewoo
beginnend. Het zetsel kan als gewoon
• abeginnend.
gecorrigeerd worden. — Deze laatste
Z. is uitgevonden door een Am. horlogemaker,
Tolbert Lanston. — De eerste regelzet-en-giet^.
a
gebouwd door 0. Mer,
machine is gebouwd
9enthaler, een
in 1854 geboren Wurttember ger, naar een
model, door hem veel verbeterd, van den
Amerikaan Charles F. Moore(1876). — De
Z. verdri g en na de laatste verbeterin gen steeds
meer de handzetters. — Vel 1-9 van dit deel
is gezet
gezet met de Lanston-monotype,
^P^ de rest
met de DuPlex-TYP^
o raPh.
Zeulenroda, stad in het vorstend. Reuss Oudere
Linie; 10 000 inw.
bi'
Zeus, de Gr. naamRom.
J de Rom. Jupiter)
van den door alle volken van den Indo-Germ.
stam vereerdenod
g des hemels, van het hemel-
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de beschrijvin
gen uit de Oud1303. De zeven Wonderen der WereId volgens
^
J
held. 1. Het Mausoleum te lialicarnassus^ ; 2. De Pyramide
van Cheops:
Y
1
3. De Pharos (vuurtoren) van Alexandrië; 4. De Colossus van Rhodus;
Q,
6.
BabylonBeeld
5. De Hangende
Tuinen van Semiramis te Bulb
.^van1
den Ol ^ rrr
^
Y ion;./
b
schen Zeus te Olympia; 7. Tempel
^ van Diama te Ephese.
P
sche vuur (bliksem) en het licht oorspr.
P als
ia heilige
P berg ^ bosschee (te Dodona) en op
toppen
(op
of de
^P
A den Thessalischen Olympus
PA
Trojaanschen
Ida) wonend g
gedacht en verf
Berd. De mythe
maakte hem later tot zoon
Y
van (i onos(vandaar Crosaide . Op
P Creta zou
geboren
geb.
geboren en
van het IdaIda-geb.
^
J in een grot
Nauwelijks volwassen,
^ stiet hijJ
P^gevoed zijn.
J Nauwelijks
slingerde
hem met
zijn
Jjn vader van den troon, slip
^er
de Titanen in den Tatarus en grondvestt
grondvestte daarzijn
APJ over de Olympische
J heerschappij
Zijngemalin
g
is I1era. Andere vrouwen
g oden. Zijn
baarden hem heroën, als heracres Gliereules)
en Perseus. Z. gold
tenslotte als de stamvader
a
van bijna
De poging
P^^
g:^
J alle Gr. koningsgeslachten.
der Giganten, om de nieuwe wereldorde der
Z
Olympische^oden omver te werpen,
A^ sloe g Z.
zegevierend af. Langzamerhand ontwikkelt zich
figuur tot die van den ernstigen, almachzijn figuur
en alzienden wereldbeheerscher, den oorsprong
P ^ van alle recht en orde. Beroemd was in
de Oudheid een zittend beeld van Phirlias in
den tempel
e te Olympia, hetwelk in de rechterfig
overwinning droeg.
droeg. Zie fig.
hand deodin
der overwinning
g
: 6.
Zevenaar,
stadje in de prov.
Gelderland,
P
: stadje
21/2 uur gaans ten Z.O. van Arnhem, grensstation aan de lijn Arnhem—Emmerik, 5153 inw.
Z. is eerst in 1808 bijJ het koninkrijk
koninkrij Holland
ingelijfd,
en behoorde van 1813 tot 1 Juni
^ J
1816 opnieuw
tot Pruisen.
A
Zevenberen stadje in N.-Brabant aan de
lijn
8053
g
J Dordrecht--Roozendaal^ als gemeente
inw.; industrie (suikerfabrieken).
Zevenberen.
Zie Siebes^bur9en.
3
Zevengebergte. Zie Sieben9'ebirgJ e.

hij

Zevengesternte.
Zie Plejaden.
^
7
Zevenhoven gem. in Z.-Holland, ten Z.O.
van de Haarlemmermeer; 1145 inw.
Zevenhuizen, gem. in Z.-Holland ten W. van
Gouda; 2568 inw.
Zevenjarige Oor'o
(3e Silezi s che Oorlog),
oorlog
g door Frederik 1 1 v an Pruisen,agesteund
door Engeland
Engeland (Hannover),
1756-63 ge)J
b
voerel tegen Oostenrijk, Rusland, Frankrijk,
Saksen(Polen),Zweden en het Rijksleger.
J
Teneinde de hem ter oore gekome
gekomen aanvalszijner
tegenstanders te verijdelen,
zijner tegenstanders
P
Jjdelen be zette Frederik in 1756 Saksen, drong Bohemen
binnen en versloeg de Oostenrijkers.
Om te
J
voorkomen dat zijn vijanden zich zouden vereenuren, viel hij in 1757
opnieuw in Bohemen,
P
y
overwon 6 Mei bij
J Praag,
^^ werd 18 Juni bijJ
folie verslaen
verslagen
g en trok terugOg naar de Lausitz.
hij bij' Rossbach een over5 Nov. 1757 behaalde hij
winning , oAde verbonden Fr. en rijkstroepen,
P
J
bevrijdde
Silezië van de Oostenrijkers
Oostenrijker door
J
sla g bij Leuthen (5 Dee. leed in 1759
2 nederlagenbi'J H ochkirch ea bijJ Kunersdorf)
tegen de aanv. door hem verslagen Russen,
zoo!lat hij
Saksen en Silezië
verloor. Toen hij
J
hij
in grooten nood verkeerde door de vereeniging
g
der Russen en Oostenrijkers,
redde hem de
J
dood van zijn vijandin
vija ndi Elisabeth van Rusland
Jan. 1762) haar opvolger
Peter ill koos
P
zijn
zijde. Frederik versloeg nu zijn
zijnvijanden
vijande
J zijde.
malen en sloot 15 Febr. 1763 vrede
te Hubertusbur^^ waarbij hij
hij Silezië behield.
Zeven Wonderen der Weréid. Zie fig. 1303.
Wijzen van Griekenland. Zie op
Zeven Wijzen
PWijzen,.
^
Zierikzee
r stad oPhet ,eil. Schouwen in de
prov. Zeeland, als gem. 6793 inw. ; omvat het
•
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spoedig
wijfje le
legt
gt
P^^ na het paren;
P
^ het wijfje
200-600 eieren op
F den stam van den
moerbezieboom.
of Z. en Haze ^older ^gem.
Zijpe
lp
gem in N.-Holland 4398 inw. ; bestaat uit de in 1597 het laatst
ingedijkte
Zijpe
; omvat
^ J
JA en den Haze older
P
kleine dorpen
en buurten : Schagerbrug,
Pe^
a^ Mennonietenbuurt Het Buurtje, Stolpen, enz. Het
gemeentehuis is te Schagerbrug.
Zilver(Lat. argentum,
9
^ scheik. teeken A g,
edel metaal, komtede
en en in verbindingen
g g
^
voor gedegen meest in le eerin en met goud;
verder in tal van ertsen, waaruit het door zeer
verschillenderocédés
gewonnen
wordt, al naar
^
P
de metalen, waarmee het voorkomt en het gehalte. Z. is zuiver wit, sterklanzend
en PJ
oli'sg
baar het is weeker dan koer,
P^ harder dan
goud,
oud zeer smeedbaar;> S.G. 10,5;atoomgewicht
atoomgewich
93. Het oxydeert
ook in gesmolten
toestand
Y
^
niet doch absorbeert tot 22 maal zijn
zij volume
zuurstof ; het smelt bijJ 9540,is de beste
geleider
geleide voor warmte en electriciteit. Daar
alléén te week is om er munten enebruiksg
voorwerpen
van te maken, wordt het met
Pe
koper
versmolten tot legeerin
P
a
^en
^ • het Z. van
tafelgereedschap
P beval meestal 750 duizendsten
fijnZ.; munten van 900 tot 925 duizendsten.
Zinco
9 ra
p hie een methode tot het vervaard' en van boekdrukcliché's van zink. Van 1430
tot 1870 was de houtsnede de eenig
een' mogelijke
^ J
boek-illustratie. De houtenlaten
daartoe beP
noodig d waren zeer kostbaar en weinig duurzaam. Daarom werd een methode gezoch
gezocht en
insnijden der plaat
in hout
gevonden om het insnijden
P
overbod' te maken en metaal t e gebruiken
overbodig
g
als materiaal. Dit iselukt
met behulp
^
P der
hot^raP
hie en der scheikunde (photo-Z.).
Het
P
^
te clicheeren model wordte
g Photo ^rafeerd oop
een jodzilver
collodium plaat,
teneinde een
J
P
negatief te verkrijgen,
g
Ja ^ bestaande uitglasheldere
en zwartedekte
partije
^
P Jn. Dit negatief wordt
op
van 13 m.M.
P13/4
A een zinken plaat(gewoonlijk
dik),die met een ammonium-bichromaat-eiwitoplossing
is ^gemaakt, in een
^
g
P ^ lichtgevoelig
coP
neer
aan electr. booglicht 21/22a 3 min.
Pers
g
blootgesteld, overdekt met vette verf en in
gewoon schoon water ontwikkeld, zoodat het
verschijnt Deze
beeld in zwarte verflijnen
verschijnt.
J
verflijnen
worden met zeer fijn
fijn ashaltP
Poeder
J
geprepareerd om de etsinsaP
in salpeterzuur te
kunnen doorstaan. Na deze eerste etsing wordt
delaat
met een bepaalde
verf^e
iP
P opnieuw
P
hoogstaand
zwart^ waardoor deze verf om de hoogstaande
1304. J
loopt
P en de kanten ervan voor de inJ
P
werkingan
het zuur bij Jverdere etsing
d.
c.
b.pop.
^
na beschut
J
Na deze
zijn.
ee tweede etsingg worden de grootere
g
J nN
der plaat
met een fraismachine
partJ
zijn bruin,^zij
- oen
de eieren gekropen
P
P P
s
Pe larven zijn
J vervolgen
Nu
volgen
nog
2
à
3
etsinge
etsingen
om
verder verdiept.
vellen voor de verpopping
P
AoPP ^ 4 maal en spinnen
P
lijnen
scherp
stijl voor den druk te krizich in een cocon, waarin zijJ zich verpoppen.
rP en stijl
J'
J
overtollige
ige metaal wegwordt het overtoll
De zijden
draad van den cocoa is ong.
g
^ 1000 M. en. Tenslotte
J
en het cliché op een houten voetemonlang^waarvan slechts 13 bruaar
ikb is. Na 2-3 gezaagdP
^
letterhoogte
Jg
letterhoo
gte krijgt.
weken ontpopt
mannetj teerti zoodat het dewone
^
PoP zich de vlinder,^ het mannetje

stadje
Poortambacht; Z.
P
] Z. en het platteland
is een oude stad, in de Middeleeuwen stapelPe
wijnen. Het werd van 28 Sept.
P
Plaats van Fr. wijnen.
1574 tot 29 Mei 1575 door de Spanjaarden
PJ
onder Mondragon belegerd en genomen, na
een dappere
verdediging
^
^ a onder Arend van Dorp,
PF
sloegen
de S
P.
J inneming
onmiddellijk
na de innemin g sloegen
soldaten aan het muiten en verlieten de stad
weer.
bijn
eigenaardig
Zigeuners,
y
^ nomadenvolk,^ dat bijna
^
9
Europa
P en in enkele doelen van Azië,
^
Afrika en Amerika wordt aangetroffen. Hun
bakermat is in N.-W.-Indië in de landen van
het Hindokoh-geb., vanwaar zij door Perzië,
Koerdistan, Armenë en Kl.-Azië naar de Gr.
eil. en den Pelo Fo
nnesus
trokken. In Europa
P
worden zij
J het eerst vermeld in 1322 0op
zij
Kreta, in 1417 verschijnen
zij voor het eerst
J
in Duitschland. Hun taal is volgens haar gronda
vermengd
slag
^ van Ind. oorsprong
P a^ echter sterk vermen
bestanddeelen der talen van de landen,
nog leven,^ bijJ
waarin zij
J geleefd hebben en nog
name met Grieksche.
der Z.-rups z a. waarZijde
Zijde is het spinsel
P
mede deze zich bijJ haar verpopping omgeeft.
De ovale cocon is bedekt met een ruwen vezel,
spinsel
ligt.
de vlos-Z. waaronder het fijnere
P
J
Het bereiden der Z. bestaat uit het dooden der
hitte in een bakoven of door
door droge
poppen^
sorteeren der cocons,
waterdamp,
P>
> het afwinden ervan7 waardoor de ruwe Z. verkregen
Dg
nog verscheidene kunstbewordt, waard
waarop dan nog
werkingen volgen om de Z. zacht en glanzend
te maken.
Zijderups Bombi
^ x mori), de larve van een
vli
40-50 m.M. lanen
langen,geelachtigg witten vlinder,
met bleekbruine dwarsstroPen en een halvemaanvormi
^ e vlek opP de voorvleugels; uit China
afkomstig.
6 c.M. lang,
g^glad
g
g
g De Z. is emidcL
en witachtig,heeft van achteren een korten
hoorn, leeft opPmoerbezieboomen^ • de Ppas uit

Zijderups.

mannetjes-,
^

wijfies-vlinder;
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^

metaal-element,
Zink(scheik. teeken Zn
komt slechts voor in verbindingen,
n ^ hoofdzakegalmei, kiezel Z.-erts >zwavelhoudend
alsg
lijk
J
Z.-erts en rood Z.-erts. Ter verkrijging
J g g van het
Z. moeten de ertsen in een Z.-zuurstofverbinworden en door kool gereding overgebracht
a
L)
duceerd. Het werk-Z. is meest cadmium- en
loodhoudend. Chemisch zuiver Z. verkrij
verkrijg
gt men
herhaalde distillatie(afscheiding van caden smelting
mium
^ met salpeter
> lood, ijzer)
J
P
en soda ter afscheiding van arsenicum en
antimonium). Z. is blauw-wit, kristallijn
J^ heeft
een S. G. van 7-7,2, atoomgewicht 65 ,4, is bi
gewone
temperatuur
bros,^ werd bij
pletbaar
Pe
J 100° P
g
blik,
tot fijn
^ smelt bijJ
J 2300 weder bros,
J
1 bij
4330 kookt bij
P en verbrandt
J 1040(Z.-damp)
in de lucht met blauwwitte vlam tot een
de bedekt zich
dikken, witten rook van Z.-oxY^
in de lucht met een dunne vastzittende laag van
hoofdzakelijk
koolzuur-Z. die het voor verdere
J
aantasting bewaart.
Broeder eeZinzendorf, Graaf von. Zie op
P Broederg
Evangelische.
g
Zion Sion de 0. heuvel te Jeruzalem,? waarde Stad
Davids"
oPde Jebuzietenvesting,
»
^>
en de Tempel
^^ later naam voor
P van Salomo lag;
geheel Jeruzalem.
Zionisten, Joodsche vereen'^inag tot bevordering
o g van Joden in Palestina, in
^ der vestiging
te Basel op
1897 op
P oP aans
^
P het le Z.-congres
gisticht.
ring
a van Theodoor Herzlg
a uira, stad in de re Publiek Columbia Z.Zi pq
Am.),ten N. van B gota ; 12 000 inw.
Zips (Hong. Sze es comitaat in Hongarije,
aan den r. oever der Theiss, 3668 K.M 2. 172 000
inw. ; zeer bergachtig, hoofdst. Leutschau.
Zirknitz, stad in het Oostenr. kroonland Kram
ten N.W. van Triëst; 5200 inw. Het Zirknitzer
trechtervorMeer, 8 K.M. van Adelsberg,
g^
en onderaardsche afvoerverdiepingen
mige
P
^
kanalen
ela^g van den waterstand
a is naar g
21-45 K.M2.root
^tot 5 M. diep.
P
g
Ziska Johann, geb. in 1360 te Frosnow, van
zijn
^g was naast "Vie. van
J Jjeugd
^ af aan éénoogig,
Russinecz het hoofd der Hussieten .a. verbij
sloegn
1420 keizer Sigismund
g
9
J Pankratz,
veroverde de vesting W schehrad bij
JPraag,
^
Y
j n eenig
zijn
i j lschot zi
verloor bijJ
Y door eenPJ
bij Deutschg
(goede) oog;
a overwon in 1422 bi'
brod.^g
• gest. 11 Oct. 1424 vóór Przibislaw.
koninkrijk
Zittau, stad in het 0. van het koninkrijk
I
Saksen, ten Z.W. van Górlitz • mi'nbouwschocrematorium, ijzergieterijen en machinelen
>
industrie.
prov. in het N.W. van Mants'oerie;
Zizichar,
J
,p
J
525 500 K.M 2. 1 562 000 inw. — De hoofdst. Z.,
aan de Nonni, ten Z.W. van Aigoen
b
^• 20 000
inw. ^J
; jaarmarkten^ Chin. verbanningsoord.
na
g.
Zloezow stad in GaliciëOostenr.-Ho^s
ten 0. van Lember ; 13 000 inw.
Znaim, stad in Moravië (Oostenr.-Hong.),
ten Z.W. van Briinn, 19 000 inw.J ; hier werd
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12 Juli 1809 een waPenstilstand tusschen Oostengesloten.
rijk
Frankrijk g
J en Frankrijk
Zobeltitz Banns von, D. schrijver,
J
^ Sgeb. 9
Set. 1853 opPhet goed
Sept.
Ab
^ Spiegelberg
^bij
J Topper
PP
in de Neumark, was van 1872-91 off. daarna
litterator (redacteur van )fDaheim" en van
Velh gen uncl Klasins Monatsheften" te
Berlijn. — Zijn
Berlijn.
geb. 5
a ^
J broeder Fedor von Z.
Oct. 1857 op
P Spiegelberg,was eveneens eerst
Beiden schreven
off., later redacteur te Berlijn.
J
gelezen romans en novellen.
tal vanreti
g ^g
Zodiak. Zie Dierenriem.
Zodiakaallicht, kegelvormige, in de richting
iggende lichtschijn,
van den Dierenriem lliggende
aan
J
den hemel, in de lente 's avonds in het W. in
0.,omstreeks den tijd
den herfst vroeg
^ in het 0.
g
der nachteveni n •^ waarschijnlijk
een ring
waarschijnlijk
van nevelachtige materie, tusschen de Venusen de Marsbaan.
Zoetengem. in Gelderland, ten N.W. van en
grenzende aan Tiel; 2346 inw.
Zoeloekaffers, de voornaamste Kafferstam in
het N. der Z.-Afr.rov.
P Natal tot de Deel goabaai onder koning Cetewayo z.a. in 1879
door de E elschen
onderworpen.
Omdat hun
P
^
vijandelijkheden
vijandelijkheden voortduurden, rukten de Boeren
in 1884 hun land binnen en vestigden
in het
g
gebied
de Nieuwe
hun door Dinizoeloe afgestaan
g
^
Republiek
, die echter sspoedig
Re
Foedig bi'J de Z.-Afr.
P
(distr. Vrijheid),terRepubliek
werd ingelijfd
^ J
e
wijl
het overige deel in 1887 bij het E ng
JJ
d. (Zie Zoeloeland.
ingelijf
gebied werd ingelijfd.
Zoeloeland, met Tongaland tezamen deel van
de Z.-Afr.rov.
P Natal in Z.-O.-Afrika 27 093
K.M2. 219 000 inw. ; bergachtig, vruchtbaar en
gezond; 29 Dec. 1897 bij
J Natal ingelijfd.
in Z.-Holland ten N. van
Zoetermeer
a gem.
g
de lijn den Haag—Gouda; 1552 inw.
Zoeterwoude,gem. in Z.-Holland, ten Z. van
Leiden, 4509 inw.; omvat de dorpen Z. (station
van de lijn Leiden—Woerden),Z.-aan-denRi'ndi'k
J J en Zuidbuurt.
geb. 2 Apr.
Zola, Emile, Fr. romanschr.,
^ g
P
29 Sept.
1840 te Parijs,
g
P 1902, voorn.
J^ ald. gest.
van het modern-Fr. naturavertegenwoordiger
g
a
vrij is van
lisme hetwelk echter bij
J hem niet vrij
Zijn voorn. werk is de
Phantastische romantiek. Zij
romancyclus
» Les Rougon-Macq nart" welke in
Y
20 deelen de zedengeschiedenis eener familie
beschrijf 1871—
onder het tweede keizerrijk beschrijft
verder de stedenromans Lourdes" Rome"
romans
P
» Paris" 1894-9fi de zeer utopische
Fécondité'(1898),Travail (1900 en Verité"
(1902). Alle werken van Z. zijn door de R.-K.
Kerk op
In 1898 had
gP
P den Index geplaatst.
f uszijn
ingrijpen
in het Drey
^roces
^ ^
JP
J krachtig
hetgeen
de revisie ervan tengevolge; hetgee
z.a,
medebracht dat hijJveroordeeld werd
La
wegens beleediging van den krijgsraad
vérité en marche; L'affaire DreY fus" 1901).
Zoliverein 'Deutsche, D. Tolverbond, vanaf
aansluiting met
1819 langzamerhand ontstaan in aansluiting
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Pruisen' de ertoe behoorende landen schaften
hun grens-tollen
grens-tollen af en verdeelden de opbrengst
P
der aan de grenzen der Z. geheven invoerrechten naar evenredigheid van leun aantal inwoners. In 1833 traden Beieren, ti^^
^ urttember<ag
en Saksen tot den D. Z. toe, in 1812 Luxemburg,in 1872 Elzas-Lotharingen, in 1888 Hamburgn
uitzonderingg van een vrijJ
^ Bremen (met uitzonderin
havengebied).
hoofdst. van het Hong.
Zombor,
g comitaat
^
Bács-Badrog , ten Z.W. van Maria-Theresiopol,
P,
niet ver van het Franzens-kan. • 31 000 inw.
Zon, De, is het voornaamste en centrale lichaam van ons zonnestelsel .a. zijJ doet
zich voor als een cirkelronde, schitterende schijf,
J.f.
met zonnevlekken (z.a.) en zonnefakkels (sterk
zij is de bron van licht en
verlichtelekken
; zij
P
warmte. ,Zij
in 25-28 dagen
J draait
^ om haar
as van het W.. naar het O. en heeft een voorti de seconde.
n g van 57 K.M.in
8gaande beweging
Haar gemidd. afstand van de aarde bedraagt
ong
a . 149 mill. K.M., haar middellijn
J is 1,89
mill. K.M. Haar volume is 1297000 maal zoo
groot als dat van de aarde; haar dichtheid
bedraagt echter slechts één kwart van die der
aarde. Het Z.-licht is 619 000 maal zoo sterk
als dat van de volle maan. De temperatuur
der
P
Z. bedraagt in ag . 5-6000 0. De Z. bestaat uit een
gloeiend-vloeibare kern, die omgeven
omgeve is door
^
z.g. p hoflosp heer' deze vormt het licht en
warmte uitstralende deel en vormt met haar
uitersterens
den zonnerand'^zij
g
Jj bestaat waar schijnlijk
schijnlijk uit een mengsel
^ van vloeibare stoffen
en gassen.
gassen. Over de photospheer
li gt ecg alP
P
Z.-verduisteringen als een smalle
leen bijJ
rooie zoom zichtbare, cromospheer,
waarvan
p
het bovensteedeelte
uit waterstof, het onderg
ste uit metaaldampen
magnesium, enz.)
P (ijzer,
J
bestaat en derotuberanzen
uitzendt (d. z.
P
bi'J Z.-verduisteringen tegen den zwarten maanrand zichtbare rooie
waarschi`n?i
J Jk
i^, gassen
uit veranderlijke
J
g
bestaand, die zich met
Ï^°
ontzaglijke
snelheid be^J
wegen). Het buitenste
omhulsel der Z. is de
corona, die eveneens bij
verduisteringen zichtbaar
wordt.
Zonnebaan. Zie Ecli 1^tica.
Zonnedauw Ro ga(ib'cdige, (Drosera rot, -ndiplant van de fam.
f olia ,P
der Zonnedauw-9ewassea
Droseraceeën , mocrasgesteelde
plant met lan ^^
P
1305. Zonnedauw.
ronde blaad J`es, welke be(a. een blad, een
^- et zijn
J met roode haren;
stukje vleesch
elke haar eindigt in een
verteerend).
knopje,
PJ dat een druppel
PP
steel^ els,

g

helder kleverig vocht afscheidt. De door de
roode haren en glinsterende druPP
els aangelokte insecten zetten zich op
A het blad, ^ blijven
J
vastkleven, de dichtstbijstaande
haartjes
J
J buigen
zich overdeprooi
dero i heen,
e , die verdrinkt. De
I zachte deelen worden door het vocht, dat de
'g
eigenschappen
van onsmaagsap
maa sa
e.c}st
^
Plm
P heeft, oopgelost
P^
en de eiwitstoffen ervan door deA^^
P lant o getogen
togen. Z. is dus een vleeschetende of insectenP
Zonnekoning
bijnaam
in
^ (Fr. Rol-Soleil
iJ
Frankrijkgegeven
Frankrijk
gegeven aan Lo-Zewjk
XIV z.a..
)
^
Zonneniaire
:^gem. in Zeeland opP }eet eiland
Schouwen, aan de lijn Zierikzee—Brouwershaven,
r
ten Z.O. van Brouwershaven; 1024 inw.
Zonnestelsel de uit de zon en de kringvorI mise banen om haar beschrijvende
planeten
J
P
met haar wachters),kometen en meteoc rzwermen bestaande groep
b
P van hemellichamen,r wier
samenhang
wordt door de al
gemeene
algemeen
^ bepaald
P
WaarschijnliJjk
bestaan er ontelJ
bare Z.1 waarvan de vaste sterren de centrale
lichamen zijn.
J
Zonnevlekken,^ zich oopp de zonneschi.`i
J afteekenende vlekken, van binnen zwart, aan den rand
met wit-grijze
om
^a Jjze halfschaduw (1p eau ibrageven, die vaak in groote vlekken zonder kern
vervloeien. De Z. zijn
j volgens
volgens Kerkhoff
wolkff wo
)
vormin gen, volgens Zëllner slakkenvormingen,
ontstaan doorlaatseli'ke
afkoeling
P
J
^ aan de
gloeiend-vloeibare Z.-oppervlakte.
gloeiend-vloeibare
PP
v erschijnsel dat -ontstaat,
Zonsverduisterin
t,
J
wanneer de maan ten tijde
J de van 'Voile maan
tusschen de aarde en de zon komt te staan,
zoodat de zon daardooreheel
^ totale Z.)
g
) of
k (partiëele
gedeeltelijk
Z. bedekt schijnt.
schijnt.Wezenp
lij
lijk verduisterd wordt alleen dat deel der
dat door de kern- of de halfschaduw der
maanaat.
P 1912 had een voor ons land
^ 17 Apr.
g oed waarneembare Z.Plaats zoodat het midden
op
ging
P den dag
^'^
g schemeren en zeer merkbaar
koeler werd.
Zoogdieren Atammalia klasse der gewervelde dieren,
longen adereend, die
door longen
levende Jjongen baren en deze zogen; nicest
met haar, doch ook wel met schubben (schubbendieren) of met hoornplaten
(gordeldier)
beP
.^
dekt. In de kaken meestal tanden, die in de
jeugd
jeugd wisselen;
^ deze ontbreken alleen bij
J de
walvisschee het schubbendier, den mierenbeer
en den miereneter. Het hart bestaat steeds uit
twee gescheiden kamers en twee gescheiden
boezems. De jongen worden gevoed door melk,
een afscheiding
huidklieren melkg uit bepaalde
P
klieren . De duur der drachtigheid
is gemeeng
J
J
lijk
is. Groote
J lag g er,^ naarmate het dier grooter
ag
Z. hebben, 1 of 2, kleinere meer jongen
(tot 24).
J
zij moor dan 2500 soorten Z. bekend.
Er zijn
de ,nobg lovende Z. bevinden zich de grout^
ste dieren (walvisschee). Een eigenaardigeP laats
nemen onder de Z. de vogelbekdieren
en
de
g
buideldieren (z.a.) in.
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in
Zoölogie
Pe
9 (Gr.),dierkunde, de kennis van de ageschiedt door het te smelten en den pekel
dieren. Zij
Pe
J onderzoekt den uit- en inwendigen te dampen.
bouw der dierenJ de processen
in het lichaam
Zoutelande,gem. in Zeeland, aan de Z.-W.P
zij
van het dier, de betrekkingen
kust van Walcheren • 735 inw.
^ tusschen zijn
ige verbindinge
en zijn
verrichtingen, zoomede die tusschen
n,Jdie uit
Zouten
, scheikund ^
J
a
de dieren onderling
bi' hei, ‘ ervangen
a en tusschen hen en de zuren ontstaan bij
J der waterstofatog
verdere wereld. De zuivere (theoretische) Z. men door metalen of door samengesteld
samenestelde
radiwordt verdeeld in: morp holo
9 ie
, de leer van de
J ammonium).
uit- en inwendige
Zoutman,7 Johan Arnold, Ned. vlootvoogd
7 zodtomie
a vormen
, die van
b ^ bgeb.
weefselleer,
10 Mei 1724 bij
den inwendi gen
bi' Reeuwijk, werd in 1779 be^
,
J bouw,J de histologie,
of ontwikkelin 9^ e - noemd tot schout-bij-nacht;
de embryologie, ontologie
Augg. 1781. een
9 s
^ 5 Au
J
begeleidend,
begeleidend ontmoette hij
hij op
o
schiedenis
A
F de koopvaardijvloot
i J^ waarop
, de leer van de wijze,
J
heeft,
ontwikkeling der dierenplaats
h sio- de hoogte van Doggersbank een Eng. eskader,
P
^ depY
van de dieren,
levensverhoudingen
J ong.
De slag
slag bleef
lo ie
b even sterk als het zijne.
, die der levensverhoudingen
J
de zodchemie die zich met de scheikundige tje onbeslist; echter was II de Parket de Eng.
Z. keerde
e eigeneis- vice-admiraal de eersteJ die terugtrok.
zodahY siek, die zich met de natuurkundige
E^
D
bezigg houdt,
terug
schappen
van het dier bezi
g en ontving^ vele
J de zoopa- eveneens met zijn
J schepen
Pe teru
PP
In 1791 werd hij
hijbuitengewoon,
tholo ie, de leer der dierenziekten de bes chri'J
1 eerbewijzen.
g
eo ra- in 1792gewoon-luit-admiraal van de admiZ.),
Z. de zo d 99
vende Z.(en systematische
Y
verbreiding der dieren,J raliteit van Amsterdam ; Best. 7 Mei 1793 te
hie
, de leer van de verbreiding
dé p alaeo-Z. de leer der fossiele dieren en in 's Gravenhage.
b
toelegt
gt op
P de kennis der
Zoutmeer, Het Groote, of(Great) Salt LakF
de p h Y lo9eni g , die zich toele
afstammingan
de dieren. — De toegepaste het grootste meer in den Am. staat Utah, 1282
^
(practische) Z. onderzoekt het nut en de scha- M. boven de zee, 44 K.M. lang, tot 56 K.M.
delfJ kheid der dieren voor den mensch in den breed, tot 12 M. diep,bevat 22 0,o keukenzout
zoutwinning
landbouw en het boschwezen en hun aanwen- (jaarlijksche
talrijk
J
g 42 000 ton);J talrijke
J
dingot
pharmaceutische
en technische doelJ in het meer stroomt de Jordaan-riv. uit.
^
P
einden. Zie ook op
Zoutmeerstad. Zie Salt Lake City.
P Dierenrijk.
^
Zou ansber 5 bergketen in het N. van TransZoroaster,, in de Avesta Zarathoestra, bijJ de
Parsen Zerdoesjt, stichter. van een Oostersch vaal, uitlogPer van de Drakenbergen.
g
godsd. stelsel. Het s steem van Z., die lang
Zout ansber distr. in het N. van Transvaal
hoofdst.
voor de 6e eeuw v. Chr. leefde in 0.-Iran, 65 071 K.M2 . 7 317 000 inw., goudvelden;;
^
tegenstellingtusschen
den lichtgod Pietersburg.
leert
de
lichtgod
en
J engelen
Oraeoezd met zijn
engelen ^Irnsjaspands
Zuffenhausen,
, stad in het koninkr. Wiirttem^
Izeds) en denod
g der duisternisGihriman) berg 6 K.M. fen N. van Stuttgart; 13 000 inw.
met zijne
demonen Dêws . Als eeniga zinnebeeld
Zug kanton in het N.O. van Zwitserland,
J
vruchtbare hoogvlakte.
van Ormoezd wordt het vuur (als voornaam 239 K.M2 . > 28 000 inw.;;
a
macht is er de Kantonnale Raad;
reinigingsmiddel)
vereerd. Overbli' Jf selen van Wetgevende
a
b^
g
— De hoof pist.
uitvoerende de Regeeringsraad
Regeerinsraad.
de aanhangers
van Z. zijn
zij de Parsen (z. a.).
b
^
ensta
Kabylanaan het Zugermeer
(39
( K.M 2 8100 inw.
9
, oorspr.
P krijgshaftige
Ja
ae
men • uit derov.
Constantine (Algiers);
na
Zuid-Afrika Unie van, Eng. kolen. bondsstaat,
P
^^
de inbezitneming door Frankrijk
J een uit in- in 1910 agevormd door de voorm. koloniën (nu
provinciën)
Kaap
boorlingen
gevormde infanterie, later door Fran- P
^ gevormd
)
P Natal,
P de Goede Hoop,
Oranje-Vrijstaat en
Oranje-riv.-Kolonie (nu Oranje-Vrijstaat)
aangevuld, echter met behoud der Ooster- Oranje-riv.-Kolonie
sche kleeding;
regimente van; Transvaal; 5 958 000 inw. (w.o. 1 278 000 Blan17 er bestaan 4 regimenten
ken.). — Toen in 1906 Transvaal en daarna
van 5 bataillons. Ook vooral bekend zijn
J
Oranje-Vrijstaat
vrijwilligers de Oranje-Vrijstaat zelfbestuur hadden bgek re deauseli'ke
P
J zouaven,J welke als vrijwilligers
dienst namen in hetauseli'k
en begon
begon reeds spoedig
^ de beweging
P
o ng tot nau P
J leger, toen de gen,
Kerkel. Staat werd aan gevallen en die dezelfde were aanéénsluiting. Leiders dier beweging
van
Louis Botha,
warengeneraal
uniform droegen als de Fr. Zouaven.
P
g
, min.-pres.
gen. J. C. Smuts, koloniale secreZout, in ruimeren zin, zie Zouten, in engeren Transvaal en gen
Stein
Het toetreden van den oud-pres.
zin het keuken-Z. (chloornatrium). Dit komt in
P
^
gaf de beweging
rooien steun; ^de Eng.^ re geereusacht ige hoeveelheden voor in het zeewater g
^
^`gg
on
^ . 3 0/0),
I J verder in dikke onderaardsche ri g nam een welwillende houding aan ; conder 4 kolonies
als steen-Z.J in Z.-merenJ Z.-bronnen en ferenties van afgevaardigden
lag
b
"^
a
in regenarme streken (Z.-steppen) in den bo- leidden tot verwerping
1'^ van het federatie-sysdem. Uit zeewater wint men Z. met behulpP van teem en aanvaarding van het unie-idee. De
Conventie",
Conventi
, in begin
Nationale
z.g.
^ 1909 te KaapPJ waarin men het water laat ver- „Nationale
P
g Z.-pannen,
stad vergaderd,
dampen
(inz. in tropische
en sub-tropische
1
Pb
1;
^ stelde een ontwerp-grondwet
P
F
landen . De Z.-ziederijen
in ons land dienen op;
g te Bloemfontein
^
PJ in een nieuwe vergadering
J
om het ruwe zee- of steen-Z. te zuiveren en werd
J na bespreking
P
J van eeni ge voorstellen,
dat van den Vrijstaat tot afschaffingg
ree
voor dageliksch
gebruik ge
gereed te maken, wat waarbij Vrijstaat
oJ
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van evenredig kiesrecht voor het Lagerhuis
aangenomen werd, de grondwet met al g. stemmen aangenomen,
g
^
^ ook door vertegenwoordigers
a
van Rhodesias die niet-officieel deelnamen aan
de conferenties. In Natal was aanv. eenig verzet
tegen
toetreding
toetreding (angst
^
g voor overlieerschin g
van het Hall. element),doch het trad toe, om
nieteï^ ao eerd te blijven.
Aug.
J
^ 1909 werd de
enomen
rondwet
in het Eng.gparlement
aangenomen
a
P
en 31 Mei 1910 werd de Unie in Z.-Afrikaeg a der
P roclameerd. — Het wetgevend gezag
Z.-A. U. bestaat uit een Parlement, gevormd
door een Volksraadzitti
en
^sduur 5 jaar)
J
een Senaat (10 jaar).
De volksraadsleden worden
J
ekozen volgens de wetten,
gekozen
^ die bij
J het tot
stand komen der Unie vigeerden
in de versch.
g
koloniën; een nieuwe kieswet kan door het
Unie-parlement
gemaakt
worden. De Kaapprov.
^
PP
P
Vrijstaa 17 en
vaardi^t 51 leden af, aNatal 17, ^Vrijstaat
36. Alleenpersonen
van Europ. afP'eP
stammin
g zijn
zij verkiesbaar. De Senaat telt 40
• daarvan worden benoemd door denouv.g
gen. in rade (dus met advies en consent van
het Unie-ministerie); verder kiest iedererov.
P
8 senaatsleden. De Senaat heeft recht van amendement, behalve voor fin. wetten. Komen beide
g dan wordt in
Huizen niet tot overeenstemmin a,
vereende
zitting beslist bi'Jmeerderheid van
^ zitting
stemmen. — Het uitvoerend gezagberust in
ouv.- en. die het uitoefent
handen van deng
l;
in naam van den koning
^ doch
g
^ van Engeland,
slechts op
J ministers en niet
P advies van zijn
tegen hun inzicht; alleen als opperbevelh.
van
PPe
zelfstandig
ig handelen. Er
kan hij zelfstand
hij
de krij gsmacht
zijn
J 10 ministers, die lid van het Parlement
or^
moeten zijn.
der
Jjke organisatie
J — De rechterlijke
voorm. koloniën isehandhaafd
er is echter
g
Gerechtshof voor deeheele
Unie,
een Hoog
g
met een Hof van Aèl.
Engelsch
en Hollandsch
PP
^
zijn
zij de officieele talen en hebben, in naam
dezelfde rechten. — De ordonnantiën
der Prov. Raden behoeven de bgoedkeurin
"`bg van
het Unie-Parlement. Derovinciën
kunnen
P
alleen directe belastingen
g heffen. Aan het hoofd
staat een
van het uitv.ezag
P
^ ^ in iedere prov.
administrateur voor 5 jaar benoemd door het
Unie-ministerie. — De uitvoerende macht der
Unie zetelt te Pretoria, de wetgevende macht
vergadert
te Kaapstad,
g
^ het Hooggerechtshof
g
P
zetelt te Bloemfontein.
Zuid-Afrikaansche Republiek,
ZuI
^ tot 1884 Transp
geheeten
vaal a
^ de meest N. der beide voorm.
Z.-Afrik. Boerenrepublieken,
p
^ de tegenwoordige
^
a n.
P rov. Transvaal van de Unie van Z.-Afrika.
In 1836 had in Z.-Afrika de Groote Trek"
plaats:
ong.
P
' met het
^ 10 000 Hell. sprekende,
P
Eng. bewind ontevreden inwoners verlieten de
Kaapkolonie
en trokken de Oranje-riv.
over.
P
^
2 Dee. 1836 stichtten zij
J in het N. van de
p
tegen.
n
P•rov. Oranje-Vrijstaat een staatsgeen Maritz waren hun
meenscha P^ Potgieter
9
aanvoerders. Hun aantal werd gaandeweg ver-

meerderd door nieuwe trekkers uit de KaapP
kolonie o.w. ook Pieter Retief( za.),die
6 Juni 1837 tot commandant-generaal
gekozen
^
g
werd. Een deel der Boeren trok verder naar het
tegenw.
Natal. Nadat Dingaan verslagen
verslagen was ,
g
en
. de Boeren nieuwe versterkingen
g hadden verkre
de zich o.m. A. W. . J. Pretorius
gen,v^
z.a. bijJhen, die
tot commandant-generaal
^
g
werd gekozen
gekozen (Aug.
gouv. der
a 1838). De Eng.
gg
Kaapkolonie
deed ing
1839 een verP
eefsche o P
ging om Natal en de nieuwe bewoners onder
het Eng. gezag te brengen. De Boeren stichtten
een hoofdstad : Pieter Maritzbur ag. De komst
van een Hell. schip
P in de baai van Natal,
gevoegd
bij
a
g
J de aanhoudende bedreiging
^ g der
nieuwe republiek
vanuit de Kaapkolonie,
deed
P
P
de Boeren besluiten, konin og Willem II in 1842
hetrotectoraat
aan te bieden, wat echter niet
P
aanvaard werd. In hetzelfde jaar
nog^ werd
J
Natal met wapengeweld aan Engeland
da an onderworpen, in Aug. 1843 werd rechtstreeksch Eng.
bestuur ingevoerd,
^
^ in 1845 werd het land bijJ
de Kaapkolonie
ingelijfd.
— De toestand der
P
^
J
Boeren werd onhoudbaar,^ tever ageefsch beproefde
P
Pretorius herstel hunnerrieven
te krijgen,
g
J^
hij met 500 Boeren Natal verliet. ZijJ
waaroP
hij
trokken terug naar de Souvereiniteit van de
Oranje-riv."
zooals de tusschen Vaal- en VetJ
riv. achtergebleven
trekkers hun land genoemd
g
^
hadden. Ook dit gebied was echter in 1842
geannexeerd
geworden.
Ilendrik Potgieter,
, die
9
g
g
met een aantal Boeren in 1838 een tocht naar
Natal had ondernomen om zijn
te
g
J stamgenooten
zijd van de
helen
P en daarna weer naar deze zijde
Drakenbergen was teruggekeerd,
had tevoren,> na
g^
overwinningen
op het Kafferhoofd Moselikatse,
^ P
diensebied
aan de overzijde
overzijd der Vaal in bezit
^
genomen ,1837. Met 150 ezinnen
vestigde
^
hij
J zich in het N.W. van Transvaal, waar hi'J in
1839 Potchefstroom stichtte. Na 4 Jjaar lang
^ als
comm.-gen.
de kleine,
beP
g
^ nieuwe republiek
stuurd te hebben, moest hijJ meer noordelijk
noordelij
daar de Engelschen
al het land beneden
g
^zijn
hadden(1844/45). Na zijn
260 Z.B.eannexeerd
terugkeer uit Natal, trachtte Pretorius al de
Boeren ten N. en ten Z. van de Vaal
g
weer tot elkaar te brenen
• dit lukte niet
a
door den onwil van Potgieter,
die in de N.
9
streken van Transvaal bleef, terwij
terwijl Pretorius
het Z. ervan vertoefde. HijJ deed van daaruit
in Aug.
poging
^ 1848 een vergeefsche
Pa ^ om de
g
Engelschen
uit den lateren Oranje-Vrijstaat
Oranje-Vrijstaat te
^
verdrijven.
De Potgieter-partij
een
P J vestigde
g
J
ei^en republiek
in ZoutPansberg. 17 Jan. 1852
P
de Conventie
sloot Pretorius met de Engelschen
g
of het Tractaat van Zandrivier, waarbij
J aan
de uitgeweken
Boeren aan de overzijde
van
J
^
de Vaalriv. het recht werd toegekend
hun eig
b
`a
en
zaken te besturen en hun eigen
^ regeering
^ g te
hebben. Aldus ontstond de Z.-Af r. R. Na eenige
a
wri'vi
en Pretorius, beslo9
J ^ tusschen Potgieter
ten dezen eensgezind
te handelen en hun rePuo
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blieken: Lijdenburg en Zoutpansberg
a te verP
f
^
een'
^ en, Beiden stierven in 1853. Potgieter's
9
Pretorius'
zoon
> Pieter, werd nu resident
P
In Mrt.
zoon
> Martinus Wessel,
> comm.-generaal.
ag
zich weer af van de
1857 scheidde Li'denb
J
aldra dit
volgde
Zout ansbe
gemeenschap.P
b
voorbeeld. Beide waren gekant tegen M. W.
Pretorius' streven om den in 1854 door Eneag
jk verklaarden
Oranje-Vrijland onafhankelijk
JJ
gen. HijJ
brengen.
staat onder zijn
regeering
bren
J
^ te
^
trachtte dit zelfs met wapengeweld door te
zetten, doch gelukkig werd bloedvergieten voorkomen, De Zoutpansbergers
onder Schoeman,
P
v
Pretorius willen
hadden de Vrijstaters
tegen
b
J
bijstaan.
ZijJ moesten voor hem capituleeren
en
P
J
zich in 1858 bijJ de Z.-A.
Zoutpansberg
Zout ansbe voegde
g
R. In 1860 ging ook Lijdensburg ertoe over. In
grondwet aangenomen
aangenome
1857 had de Z.-A. R. een grondwet
in 1858 een wapen
Pe vastgesteld en een vlag
gekozen, de vierkleur" (3 horizontale banen
lans
g den
rood-wit-en-blauw en 1 verticale lang
: groen). 31. W . Pretorius was de le
staatspresident
(1857). Toen in den OranjeJe
P
zijnpresidentschap
P
Vrijstaat Boshof in 1859 zijn
P
en stelde
zijnopvolger
P
neerlegde,
^ ^ werd Pretorius zijn
aan(Grobler).
in Transvaal een waarn.resid.
P
presidentschap
Later moest hij
P over
J evenwel hetP
zich metterneerleggen en vestigde
Transvaal
g
woon te Bloemfontein. In Transvaal heerschee
nu een verwarring, die leidde tot een 3-jarigen
resiburgeroorlog. Steph. Schoeman werd tot P
dentekozen
had echter maar een klein aantal
g
te Pretoria
burgers
op
Pe
P zijn
J hand. HijJ wapende
g
sloten zich
een commando; zijn
^
J tegenstanders
aan bij
g Paul
J den comm. van Rustenburg
Kru9 er. 12 Jan. 1863 kwam men door bemiddeling van Pretorius tot een vergelijk: er zou
een nieuweresidentskeuze
plaats
hebben. Doch
P
P
vóór ditschiedde
^ trad Schoeman opnieuw
^
P
commando op.
met
een.
P Kruger nood^ewa
Pend
werd
verSchoeman
taakte hem te vluchten;
zin
goederen verbeurd verklaard; oop
J g
zijn
aandring en van Pretorius werd dit vonnis verzacht doch de Volksraad verklaarde, dat Schoeambt meer mocht bekleeden.
man ^een openbaar
P
Na Schoeman werd in Oct. 1863 W. C. Janse
Zijn
gekoze
van Rensbur
g president.
P
J niet gekozen
en diens
was Pretoriusgeweest
g
^
aanhangers verzamelden zich onder Jan W .
de
VilÍ 'oen tot een„volksleger", waartegenover
o
r geen smacht onder den inmiddels tot comstond.
gekozen Paul Kruger
mandant-generaal
g
b
^
Deze wist de tegenpartij
P J 5 Jan. 1864 bij
J Krokodilriv. (distr. Rustenburg) te verslaan. Nu
verscheen Pretorius, die het ^ewa
P end oPtreaanhangers
aanhanger afkeurde en den Volksden zijner
t
wist te bewegen een nieuweresidentsverP
schrijven Nu werd Pretorius
kiezi ^ uit te schrijven.
(10 Mei 1864-20 Nov.
1871). Hij
P
J
af en
trad alsresident
van den Vrijstaat
J
P
zijn presidentschap
moest J^
7later zijn
P over
P
Transvaal neerle
gg en omdat hiJ , zonder den
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Volksraad erin te kennen, bewilligd had in een
arbitrage over een strook land langs de Vaalriv. waarin diamantenevonden
waren, en
g
welke arbitrage ten nadeele van de Z.-Afr. R.
was afgeloopen.
Na Pretorius werd J. Erasmus,
b P
waaen.res.
en 1 Juli 1872 werd Thomas
P
Fran^ois Burgers
alsP
president ingezworen.
Hoe
9
g
men van hem had gekoesb
bgroote verwachtingen
^
terd zijn
Po
g was zeer onvoorspoedig,
J regeering
a
zij onvoldoend beleid.
vooral tengevolge van zijn
Zijn populariteit
PP
daalde snel. In 1877 ontstond
^ gouvernement.
Eng
wrijving
gouvernement. Een Eng.
wri
J ^ met het Eng.
as Transvaal
• b^ die meet de regeer
aing van
kwam confereeren, wilde zich met de inwendige
zaken des lands bemoeien, waartegen de Transv.
en Dr. Jorissen, zich
edele
geerden P. Kruger
^
g edelegeerden;
met nadruk verzetten. Het einde wang echter
dat 12 April
1877 Transvaal geannexeerd
geannexeer werd.
F
geraden
aangerade
Burgers
had de Transvalers aan
9
niet met geweld te verzetten, doch af te
wachten. Hij
J verliet Transvaal en vestigde zich
als ambteloos burger in de Kaapkolonie,
waar
P
genoot van de Eng.
hij
a
J 9 Dec. 1881 stierf. Hij
J^
nsioen van 500 E. S. De Transregeering een pensioen
vaal-prov.,
zooals het land nu heette, werd 2
P
goed
door den Engelschman
Shepstone
p
g
^
Jjaar la^
waren niet
bestuurd maar de Transv. burgers
g
(Kruger,
tevreden. Zij
9,
P
J zonden een deputatie
Jorissen en Bok) naar Londen, om hun belangen
g
Zij
gee
gaan bepleiten.
in Engeland
te gaan
P
J had geen
^
en werd het volgende Jjaar met even
•
weinig
weini succes herhaald. Shep stone werd vernog
vangen; zi
g minder in den
^n opvolger viel no
mee te vechten
smaak. De Boeren weigerden
g
tegen de Zoeloe's, wat den Engelschen de nederBijJ een
laag
g
o bijJ Isandula z.a. bezorgde.
g Commissaris,
onderhoud met den Eng. Hooen
,
Sir Bartle Frère, eischeen de woordvoerders
der Transvalers herroePii g der annexatie (12
Apr.
r. 1879). Antwoord uit En
Engela
ngeland bleef uit
bijeenkoms te Wonderfontein (12
op
P een bijeenkomst
1879) werd te kennene
•
ggeven dat men
vast besloten was, weer een eigen regeering
in te stellen). 8 1 Dec. 1880 had een volksvergategenw.
plaats te Paardenkraal(het tegenw
derf ^ P
• ^ersdor P^ waar het bestuur des lands werd
uit
opgedragen aan een driemanschap,
P^
Krug^
er Pretorius en Joubert, die 10 Dec. het
bewind aanvaardden. Nu volgde de vri'heidsJ
Cron 9'é, Joubert Smit en vele
oorlog,
og,
andere Boerenaanvoerders zich onderscheidden.
De Eng. bevelhebber, gen. Collo verloor 27
bestorming
Febr. 1881 bij
J de roemrijke
g van den
J
van
(aan de grens
Spitskop
^
J
P
P of Amajubaheuvel
Natal door de Boeren het leven, Door de bee
pres. Brand van den Oranjemiddeling
vanP
J
nb
Vrijstaat kwam' 3 Aug.
Vrijstaat,
ub 1881 de Conventie 'aan
Pretoria tot stand, waardoor Transvaal weer
een onafh. staat werd, onder Eng. suzereiniteit
deze werd later door het Londensche Verdrag9
tot een veto-recht
van 27 Febr. 1884 beperkt
Pe
ten opzichte
van door de Z.-Afr. Republiek
te
P
P
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sluiten internat. verdragen. 9 Mei 1883 werd
Paul Kruger
tot staatspresident,
wat
9 gekozen
g
P
hij
bleef tot aan zijn
zij vertrek naar
g
J onafgebroken
Europaijdens
den laatsten onafhankeli'kheidsP, J
J
oorlog(hij
^ J werd herkozen in 1888, 1893 en
1898). Zie verder ook op
Onder
P het art. Kruger.
.^
zin
zijn land zich op
J bestuur ontwikkelde zijn
P alle
gebied. De sedert 1887 in groot
aantal naar
g
^
g oudvelden van Johannesburg^
de goudvelden
g ag
de uitlanders eischten het burgerrecht,
doch
g
hun opstand
werd onderdrukt, en de raid
P
van Jameson (z.a.) 1 Jan. 1.896 teruggeslaen.
ba
ag
In 1897 werd een of- en defensief verbond met
den Oranje-Vrijstaat
gesloten.
In Oct. 1898 kwam
]
^
J
het tot een oorlog met Engeland, welke in het
begin
^ een voor de Boeren gunstig
g g verloopP had,
doch na de capitulatie
van generaal
Cron ^'é
P
g
(27 Febr. 1900) een keer nam ten gunst
gunste van
• eland. Ofschoon nu de Z.-A. R. door de
Engelschen
weder geannexeerd
werd, zetten de
^
8^
Boeren hun onafhankelijkheidsoorlog
voort totdat bijJ den Vrede van Pretoria opP 31 Mei 1902
aan hun strijdeen einde kwam en de Z.-A. R.
tot een Eng. kroonkolonie gemaakt
gemaakt werd^ die in
1906 zelfbestuur kreeg.
Zuid-Amerika, de Z. helft van Amerika, door
de landengte van Panama met Centr.-Amerika
(N.-Amerika) samenhangend; bespoeld
Pn door den
Atl. Oceaan, de Stille Zuidzee, en de Caribische
Zee, 17 752 000 K.M 2, 42 mill. inw. Vaar verdere
bijzonderheden
zie op
P A merika en op
P de afz.
J
Staten. — Z.-A. werd na de ontdekkingsreizen
z.a. door de Spanjaarden
en Portu
Portugeeze
geezen in
P ]
De drukkende SP. kolonialepoli•
^
P
tiek had in 1810 een opstand
tengevolge
P
g ^ (Zie
op
P Koloniën).
Zuid-Australië(South Australia), Eng.
ti kolonie (staat) in het Z. van Australië; 984 330
K.M2. 410 000 inw. ten deele bergachtig
(Musgrave Range, 1594 M.),met vruchtbare
dalen, doch buiten de riv. de Murray
Y arm aan
's zomers niet uitgedroogde
wateren ; zacht en
b
gezond
klimaat. Voortbren agselen hoofdzakelijk
g
J
tarwe en wijn.
hoofdzakelijk scha P en Jjn. Veeteelt, hoofdzakelijk
teelt; belangrijk
zijn de kopermijnen.
Hoofdst.
^ Jzijn
Pe J
Adelaide. — Z.-A. werd in 1834 Eng.
O en is vanaf
de stichting van den Commonwealth of Australia
(1910) staat daarvan. Het tot 1907 tot Z.-A.
behoorende territorium N.-Australië werd door
Z.-A. aan den Austr. bondsstaat afgestaan.
Zuid-Beveland,
^ een der eil. van de prov.
P
Zeeland door een spoorwegdam verbonden met
N.-Brabant en met Walcheren, begrensd door
Westerschelde, Slee, Zandkreek en de Oosterschelde, voorn.laats
Goes.
P
gem. in Groningen,
Zuidbroek,
^ gem.
a ^ ten 0. van
Sappemeer,
Sta meer aan het Winschoterdiep;
P^• 2818 inw.
Z. ligt aan het kruispunt
der lijnen
gen
lijnen Gronin
Groninge
P
en Delfzijl—Stadskanaal.
J
Zuid-Caroline(South Caroline een der Ver.
Staten van Am. in het Z.O. der Unie, 80 258
K.M2. 1 515 000 inw. (ong. de helft kleurleur-

lingen)
li en • in het N.W. de Alleghanies (tot
1220 M.);
goed besproeid;
^ goed
en
P
^ hos
P Phaatbeddin g;
voorn. middelen van bestaan ; landbouw en textielindustrie; hoofdst. Columbia ; belangrijkst
g
belanrijkste
stad
havensi. Charleston ; sinds 1788 deel der
Unie; in 1860 was Z.-C. de eerste staat, die van
de Unie afviel en de Confederatie der Zuidelijken
hielpP vormen.
J
Zuid-Chineesche Zee, randzee van den Gr.
Oceaan, langs de kust van 0.-Azië, tusschen de
prov. Kwantoe^bg, Formosa,
i' Jnen
P
^ de PhiliPP
Borneo en Achter-Indië.
Zuid-Dakota(South Dakota een der Ver.
St. van Am., 201 014 K.M 2.1 584 000 inw.
wordt besproeid
door den Missouri ;^ hoofd
1.
hoofdpl
P
(2300 inw. aan den M'issouri • Indianenreservaties. — Z.-D. werd in 1889 als
staat (met N.-Dakota) gevormd
uit het Dakotag
territorium.
gem. in Zeeland,1 in ZeeuwschZuiddorpe,
p ^g
Vlaanderen ten 0. v. Sas van Gent ; 1084 inw.
Zuid-en-Noord-Schermer,gem. in N.-Holland
ten Z.O. van Alkmaar; 987 inw.
resid.,
Zuid- en Oosterafdeeling van Borneo,
>
de geheele Z. en 0.-kust van het eil. omvattend,
408 146 K.111 2.> 782 726 inw. w.o. 1008 Europ.
P
en 7174 Chinezen; hoofdst. Band'ermasin.
]
Zuiderkruis, sterrenbeeld aan den Z. hemel,
bestaande uit 4 heldere sterren.
Zuiderzee, zeeboezem van de Noordzee in
Nederland, 3139 K.M 2 . (tot 1287 een met de
Noordzee verbonden binnenzee of meer en slechts
1375 K.M2.root
,
diep
g
P 1 tot 11 M. ; door
stormenevaarli'k.
^
J
Zuiderzee, Droogmaking van de, In de Troonrede van 1913 werd een wetsontwerp,
doel
P^
beoogend,
aangekondigd en in 1916 ook werkeíi ^ aangekondigd
lijk
De ingenieur
ingenieur Van Diggelen
g
99
J ingediend.
wierP in 1849 het eerst dit denkbeeld oP. Het
trok aanstonds zeer de aandacht en is sindsdien ons volk steeds sympathiekgebleven. Eerst
in 1875 werden echter op
rooiin g eenige
begrooting
P de be
^
gelden
gelden voor de latere verwezenlijking
ervan
Jjki
uitgetrokken, nl. f 10 000 voor boringen. Een
wetsontwerp
D. v. d. Z. in
l;
P tot gedeeltelijke
J
1877 door het min.-Heemskerk inediend
bg
^ werd
al spoedig
P ^ daarna door het m in.-Ka
^^e Jg Mae
weer ingetrokken. In 1886 werd de ZuiderzeeVer. oPg
ericht die tusschen 1887 en 1891 tal
vane vens verzamelde
betreffende de droog^
legging
legg in en tenslotte,a in verband met den aard
van den bodem, gelijk die gebleken was uit
2128 boringen,
afsluiting en droog-a ^ een Pplan tot afsluiting
^
legging
^g g maakte. In 1892 besliste een staatscommissie dat de uitvoering
in
^ van dit plan
P
's lands belang
zijn. Dit plan
omvat het
^ zou zijn.
P
maken van een ruim 29 K.M. langen
afsluitdij
g afsluitdijk
EwijJ ksluis Anna-PaulownaPolder —WierinopPden binnenberm
dijk
gen—Piaam Fr. , welke dijk
een rijJ en spoorweg
P^ ^ zal hebben. Daarna zullen
4olders
worden droog
P
g^gemaakt (zie de aart),
zullen hebben
PPe
i welke Lesamen een oppervlakte
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1306. Kaartje van de ontworpen
Pe Zuiderzee-droogmaking,.
van 194 410 H.A. d.i. bijna
12 maal de grootte
groott
J
Haarlemmermeerpolder
den Haarlemmermeer
older. Tusschen die
en den afsluitdijk zal een zoetwatermeer
Poafsluitdij
waarvan de bodem grootendeels uit
zand bestaat en dat IJaelmeer zal hceteen. Langs
g

de kusten van Gelderland en Friesland zullen
kanalen voor scheepvaart
en afwaterin
afwateringg komen.
P
De duur van het heele werk wordteraamd
oop
^
33 jaar,
waarvan alleen voor den dijk
dij 9 jaar.
^
kosten werden vóór den oorlog
^ op
P 189 mill.

1307. Doorsnede van den ontworpen
afsluitdijk
P afsluitdijk.
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op den nieuw bgegeschat.
geschat. Men berekent dat op
goed bewonnen gron 250 000 menschen een goed
zullen kunnen vinden.
prov. van ons
Zuid-Holland, de belangrijkste
^J P
land 3130,35 K.M2 . 1 566 724 inw. ; hoofdst.
's Graventi
^ e. De Pprov. is overal laag en
vlak uitgez. de duinstreek;^ het laagste
vlak,
punt
a
P
is de Prins-AlexanderP polder(4-5 M. beneden
A. P.); langs de Noordzee overal duinen, alleen
in het Westland versterkt door z..
»
g hoofden"
en een slaPerdi Jk^ ook opP Goelereede en Schouwen beveiligen hier en daar di'
dijke
ken het land .voor
Noordzee. Veelrooie rivieren
en zeearmen;
r
nog in het N. der
meren enlassen
alleen nog
P
prov. (Brasemermeer). De dichtheid van bevol(in 1910: 474.5
ki ^ is in Z.-H. het grootst
g
perr K.M2 .). Van de middelen van bestaan is het
belangrijkst
de veeteelt en (inz. op
P de eil. de
J
landbouw; industrie in de groot
groote steden; terbloeien in RotterP
J handel en scheepvaart
dam de eerste koopstad
des lands. Langs
P
^ de
kust visschersdor
n (Katwijk en ScheveninPeJ
en en badplaatsen Oost-Voorne—SeheveningP
en en Noordwijk aan Zee). De rov. is over
gP
het geheel welvarend. Het College van Ged.
Staten telt 6 leden; de Prov. Staten bestaan
uit 82 leden. Z.-H. zendt 10 leden naar de
Eerste Kamer en 20 leden naar de Tweede
Den Haag
(Rotterdam
5,
).3Er
Haag
is een geb
rechtshof te 's-Gravenha e • arr.-rechtbanken te
's Gravenhage,
g> Rotterdam en Dordrecht ;> kantongerechten te '5 Gravenhage, Delft, Leiden,
Alphen, Rotterdam
3 Schiedam Gouda,
r
Schoonhoven, Brielle Sommelsdi k Dordrecht,
Oud-Beyerland,
Ridderkerk,
Y
^ Gorinehem en Sliedrecht. — Geschiedenis. Zie op
P Holland
Graafscha
p , Holland (Departement) en Holland en 1V-Friesland.
gem. in Groningen,
ten W. van
Zuidhors
g
j g
Groningen 3049 inw.; omvat de dorpen
Z. en
Groningen,
P
Noordhorn en een deel van Enumatil; het dorp
Z. lligt
igt aan de lijn
lijnHarlingen—Nieuwe
Schans.
^
Zuidlandgem. in Z.-Holland, in het Z.O. van
Putten; 1951 inw.
Zuidlaren,gem. in het N. van Drente, het
dorp
P Z. is door een tram verbonden met Groni
n ; 8757 inw.
Zuid-Ooster-eil. arch. in N.-O.-Indië de Z.O.
grens vormend van de Banda-Zee, omvat de
gren
en de Kei-eil., te samen ong.
g 771
K.M2 . • tot de resid. Ternate behoorend.
Zie op
Zuidpool.
9
P Ontdekkingsreizen.
p
P Pool en op
Antarctis, alle eilanden en
Zuidpool-landen,
p
kuststreken in de Z.-IJszee Zuid-p oolzee
^ zie
van den Zuidpoolcirkel;
IJszee), in de nabijheid
P
J
jd ^e de kuststreken worden in den laatsten tijd
J
houden voor deelen van een vasteland; vol bgens
Bruce ong.
^ 141/22millioen K.M 2 . groot;
^ overal
b
en pak-ijs;
rijkaan gletschers
g
P J^ klimaat met lage
^
zomertemperaturen
en zeer geringen
luchtdruk.
zomerteen
P
^
Zuid - Wester - eil. arch. in N.-O.-Indië, de Z.W.
grens vormend van de Banda-Zee; het grootste

ervan is Wetter ; bevolking ong . 50 004 zielen;
de Z.-W.-E. behooren tot de resid. Ternate.
gem. in Drente, ten Z.W. van
Zuidwolde,
^ g
Hoogeveen; 4672 inw. ; het dorpP Z. heet ook wel
Kerkenbosch.
Zuidzande,gem. in Zeeuwsch-Vlaanderen, ten
ten N.W. van Oostburg; 1037 inw.
Zuidzee. De Stille. Zie Groote Oceaan.
gem. in Utrecht, aan de Vecht, ten
Zuilen,
N.W. van de stad Utrecht; 1263 inw. ; kasteel
Haarzuilen.
Zuilichem,gem. in Gelderland, aan de Waal,
ten W. van Zalt-Bommel; 1072 inw.
Zulia, staat in 0.-Venezuela; 65 500 K.M2.,
151 000 inw.; hoofdst. Maracaibo.
Zundert - en - Wernhout
, bgem. in N.-Braba^it aan
de tramlijn
Pe > 5601 inw. > om J Breda—Antwerpen,
vat de dorpen
Groot-Zundert, Klein-Zundert
Pet
en Achtmaal.
Zuren, scheik. verbindingen, welker waterbi' aanraking
stof-atomen bij
^ met metalen of metaalox3 yden en hydraten
door metalen vervanY
vormingg van zouten. Wanneer
gen worden, onder vormin
re eerera
J^ smaken en reageeren
J in water opAlosbaar zijn,
wordt er rood
PaP
J zuur (blauw lakmoespapier
in gekleurd).
Zurich, kanton in het N. van Zwitserland,
met
1725 K.M2.> 500 000 inw. ; deels bergland
g
dalen deelsolvende
hoogvlakte.
Wetgevende
Wetgevend
^
g
is de Kantonnale Raad, uitvoerende de
bi'J
Regeeringsraad.
Hoofdst. Z.(zie frontispice
P
a
de Z),aan de uitvloeiinggder Limmat uit het
buitengem
Meer van Z. ; met inbegrip
^P der elf buitengem.
;
000 inw. ; hoogeschool
(in 1833 geopend);
^P
^b
groote ledermarkt.
levendige
industrie(zijde),
g
^
J
— Z. trad in 1351 toe tot hetenootschaP,
later, tot 1450, met Oostenrijk verbonden, daarna weder in het EedgenootschapP
opgenomen.
Pg
ing in 1519 de Hervorming
Van Z. ^^
g in Zwitserz.a..
land uit door Zwingli
9
) — De Vrede
van Z. van 10 Nov. 1859 maakte een einde aan den
Oostenrijk
oorlog
Frankrijken Sardinië tegen
^ v. Frankrijk
^ Oostenrijk.
Meer van, meer in Zwitserland, gevoed
door een
landtong
door de Limmath,>88K.M2
K.M 2..,
nb
verdeeld in het Bovenmeer(Obersee) en het
eigenlijkeM. v. Z.; vruchtbare oevers. In 1854
werden in het M. v. Z. deeerstepaaldorpen
eersteaaldoren in
Zwitserland gevonden.
Zuring.. De Echte Veld-Z. Ruine; acetosa),
eelknoo
tot de f aug. der V
p9i e Planten behoorenel groeit overal tusschen het gras, het meest
gehalte
groot
op
^ „zure"
zure" gronden. Haar groot
^
P de z.g.
deplanaan„zuringzout" beschermt haar tegen
P
^
tenetende dieren.
gem. in de pre
Zutfen of Zutphen,
g
^
P y . Gelderaan den IJsel en de uitmondin g der Berkel
land fuitmonding
g
in die riv. •f
handel en industrie;o sp orwegbru
gewijd.
over den IJsel St. Waibur bgskerk^ in 1105 gewijd.
Zutphen,
^ Hendrik van, eigenlijk Muller of
p
31 óler Protest. martelaar, geb. te Zutfen, in
1488, werdrior
in een klooster te Dordt; hij^
P
klooster
prior in een Augustijner
en Jacob p
S ; en
9^ P
^ J

zij
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te Antwerpen, waren de eerste aanhangers van
Luther in ons land. Toen Spreng
p 9 te Antwerpen
Pe
gevangen was genomen,
^ ging
^
g ^ hij
J er diens werk
voortzetten, werd in 1522 eveneensevan
g gen
genomen
en te Heide verbrand (11 Dec. 1524 .
g
Zuurstof Ox y9 enium scheik. teeken 0),> het
meest verbreide element, door Scheele in 1773
Priestley in
en onafhankelijk
van hem door Priestley
J
1774 ontdekt, bevindt zich met stikstof vermengd
in de dampkringslucht; chemisch met waterstof
verbonden vormt het water; met andere elementen verbonden in alkaliën, aardsoorten, oxyden,
Y
zuren en zouten; het wordt door delanten
uitP
geademd.
Z. wordt op verschillende wijzen,
J
P
enz. chemisch zuiver
door electrolyse
Y van water, enz.,
bereid. Het is een kleurloos, reukeloos en smakeloos ^as^ ong.
^o zwaarder dan damPkringslucht • in water niet zeer oplosbaar;
P
^kan bijJ—1180
en 50 atmosferen druk tot een bleek-blauwachtigge vloeistof verdicht worden,
^ die ondergewonen druk bij
J —1840 kookt,
^ in het luchtledigg
bijJ —2250. In 1912 werd het door Dewar voor
het eerst in vasten toestand verkregen. In
verbrandingg uiterst
zuivere Z.eschiedt
iedere verbrandin
g
fel; een smeulend stukje hout ontvlamt gloeiend
staal verbrandt onder een regen van vonken,
verbindt Z. zich
enz. Bij
temperatuur
Pe
Jhoogere
^
meest
met bijna alle elementen tot oxyden,
Y
onder sterke warmteontwikkeling. Over de beteekenis der Z. voor het ademen zie op
P Ademr
halin9 . Wegens
den hoc
prijs
is de toepasP
g
^ en
PJ
si^^ van Z. in de techniek zeer beperkt.
Pe
Hoorn;
gem. in N.-Holland, ten N. v..Hoorn
Zwaa
9^ gem.
1139 inw.
tot de .TandZwaardvisch Orcaladiator
9
walvisschen behoorend zoogdier. De bovenkaak
is verlengd
o uitsteeksel,
^ tot een zwaardachtig
dat een wapen
is, waardoor de Z. zelfs de
Pe
motste walvisschen
met succes kan aanvallen;
;
zij
J zwemt zeer snel. De Gewone Z. wordt tot
3 M. lang en tot 200 K.G. zwaar.
Zwaartekracht, in ruimeren zin de algemeen
a
aantrekking, in en eren zin de aantrekking
tusschen de aarde en de zich daarop
P bevinvan
dende lichamen. Tengevolge
deze aan g
^ e
trekkin
g valt ieder lichaam op
P de aarde, of,>
wanneer het daarin verhinderd wordt, oefent
het een druk
(gewicht) uit. Hoe verder een
lichaam van de aarde verwi'
J derd is, des te
geringer is de Z.; een slinger schommelt daarom
op
groote hoogte
dan in de vlakte.
P^
^ langzamer
g
Zwaarte
p unt
a dat Ppunt in ieder lichaam
waarin men zich kan voorstellen dat zijn geheele zwaarte veree ' d is, en dat alleen maar
behoeft ondersteund te worden om heteheele
g
lichaam in evenwicht te doen blijven.
J
naar de
, oud-D. hertogd.
Zwaben
g
b enoemd
(Sueven),g
ging
g in 1268 met den val der Hohenstauf en te niet. De Zwabische Stedenbond
(1376-89) wasgericht
tegen de opkomende
tegen
g
P
macht van Wiirttemberg. De Groote Zwabische
Bond, in 1488 te Esslingen gesticht, bereidde
II
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den al meenee Landsvrede voor, die in 1495
door keizer Maximiliaan 1 tot stand werd
bgebracht.
g . in N.-Bra
Zwaluwti Hoo9 e- en Lage-), ^gem.
bant bijJ den Moerdijk;
J 4826 inw.
gem. in Z.-Holland ten N.
Zwammerdam
,g
van Gouda, aan den Ouden Rijn, 2358 inw.
Z. werd in 1672 door de FranschenP
ge lunBerd en verwoest.
in de Z.-Afr. prov.
ZwarteBergen,
Beren bergketen
^
P
Kaap
Kaa de Goede Hoop,
der
er Gr. Kar
P^ Z.-grens
^
roo-vlakte.
Zwarte Dood, in de Middeleeuwen de naam
voor versch. besmettelijkeziekten,
waarbij het
^ waarbij
lichaam zwartacht'
^ werd,
^bijv.
v
J de zwarte
ken en inz. dest.
Pe
Zwarte kunst. Zie Magie.
g
prins v. Wales.
Zwarte Prins. Zie op
P Eduard
,P
Zwartewaal,gem. in Z.-Holland, op Voorne,
ten Z.O. van Brielle • 659 inw.
Zwarte Woud. Zie Schwarzwald.
Zwarte Zee, de Pontus Euxinus der Ouden,
zee tusschen Rusland, Turkije,
en
J^ Bulgarije
J
Roemenië, 432 ^
939 K.M 2., tot 2200 M. diep,
P,
door de Straat van Kerts'
f in het N. verbonden met de Zee van Azof, door den BodPorus
in het Z. met de Zee van Marmora. Ebbe en
vloed ontbreken in de Z. Z. Tengevolge van
de verovering
Constantino
1 door
de
T^van
Pe
oor
ur
ken in 1453, was de Z. Z. tot het einde der 18e
eeuw voor de Europ
Euro zeevaart gesloten.
Zwartsluis, gem. in; het N.W. van de prov.
P
Overï
^ dat er het
J ser
^ aan het Zwarte Water,
Me
en aan de stoomtram
P opneemt,
P
PPeler Diep
Zwolle--Blokzijl
J^ 3663 inw.
Zwartvoet Indianen Blacic
f eets tot de Algonkins behoorende stam, in reservaties in het
g. 3500 zielen.
W. der Ver. Staten, nog on
Zwartvla
99 en(Pavilions noire in Tonkin
naam voor de over ebleven
Tai ing-rebellem
g
Pa
die in 1865 uit Z.-China verdreven werden en
aan den bovenloop
van
de
Roode
Riv. een
P
staat stichtten met Laokai als hoofdsi. Versterkt o.m. door gedroste
gedroste Europ.
P . en Am. matrozen, waren het beruchte zeeroovers,zij
zij verzetten zich hevig
van Tonkin
P
^ tegen de occupatie
door de Franschen, werden in Mei 1886 gehee
geheel
l
Pen.
scheik.
Zwavel(Lat. Sulfur, scheik. teeken
element, bevindt zich in vrijen
toestand in de
J
nabijheid
van vulkanen
J
^ inz. op
P Sicilië Z.groeven),verder in vele delfstoffen, in zwavelzure zouten, in het dieren- en lantenriJ>
k enz.;
>
in Z.-bronnen als Z.-waterstof. Z. wordt op
Sicilië bevrijd
ige bestanddeelen
aardachtig
J van aardacht
uitsmelten waardoor men stukken ruwe
geel, bros, kristallijn,
Z. verkrijgt.
J^ Gewone Z. isg
geleidt electriciteit niet,
g
^ in water niet oplosP los
baar, eenigszins in wijngeest en ether, vrij
licht oPlosbaar in vette en etherische oliën,
gemakkelijkin benzol en Z.-koolzuurstof;; atoom
gew. 32,06; B. G-. 2,07; smelt bij 1140, wordt
46
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bij
J 1600 taai en donkerbruin, boven 2300 weer
Z. dient voor de
vloeibaar ion kookt bijJ
De
vervaardiging van gewoon buskruit lucifers
voor het vulcaniseeren van caoutchouc, enz.
Zweden(Zweedsch Sverige),
9 ^ koninkrijk, de
Z.O. grootste helft van Skandinavië, 447 864
K.M2.;• waarvan 36 185 K.M2. door me re n ingrootste daarvan zin
J het
^ nomen Jzijn; deg
Helmar, het M^lar-, het Wener- en het
J
Wettermeer;
, 5 562 000 inw., ; met 7600 K.M.
gedaante van den
kustlijn (zie verder over de gedaant
enz. op S kandinavié
. — D e bevolking
9
is Germ.-Skandinavisch
, met uitzondering
g van
22 000 Finnen en 36 000
ong.
PP
^ 7000 Lappen,
buitenlanders • de overheerschende godsdienst is
de Luthersche, daarenboven zijn er nog ong. 41 500
BaPtisben, 7000 Methodisten 2400 Katholieken
en 3900 Israëlieten. — Landbouw voorn. middel
van bestaan van meer dan de helft der bevolking,veeteelt eerst in den laatsten tijd, de
— Boschbouw. 50 0 l0
melkerij
p
J is er in opkomst.
is Bosch vandaar dat de
van de oppervlakte
FPe
houtuitvoer
, na die van de Ver. Staten en van
Rusland de belangrijkste van de wereld is ; de
bosschen van het kroondomein beslaan 7,54 mill.
H.A. De vissdheri
J is er belangrijk.
^J — Mijnbouw
1
op ijzer, zilver,goud, lood en zinkerts. -- De
en verder
industrie omvat inz. ijzergieterijen
J ^
J
en suikerraffinaderijen,
weverijJ^
J^
fabrieken brandewijn-branderijen,
J ^ g arenaPinneJ
en houtwaren- en lucifersrijen,
en
J^
J^
fabrieken en chemisch-technische fabrieken. —
Scheepvaart:
De handel is van zeer veel belang.
P
a
35 435 schepen,
(in 1909 aangekomen)
^
P^ met 11
'stertonnen w.o. beladen 14 697 schemill.
voor het binp en met 6 mill. registertonnen;
a
nenl. verkeer zijn
J van beteekenis het WitaDalsland- en Strómsholmskanaal. Spoorwegen
in 1910: 13 982 K.M. Tel
^raafli
J nen(in 1910) :
lijnen der spoorwegen 10 468
10 273,,P'0'°
staatslijnen
K.M. — Staatsregeling. Z. is ;volgens de grond-wet van 6 Juni 1809 en volgens de regelin
a g der
1810 een beperkte
erfopvolgingvan 26 Sept.
Pe
P
mannelijke afstammeerfelijke
monarchie(de mannelijk
J
volgen op)
^en van Karel XIV Johan volgen
P met
Kerk be.
tot de Evang.
een koning,
^,
gLuth.
hooren moet. Een Staatsraad, bestaande uit
11 ministers,, leidt de zaken. Volgens
^ de RijksJ
dagverordening van 22 Juni 1866 bestaat de
Rijksdag
J ^ uit 2 Kamers, van welke de Eerste. 150
indirect, de Tweede 230 direct gekozen leden
heeft. Voor het bestuur in Z. is ingedeeld in
een opperstadhouderschap,met de hoofdstad
indeeling
Stockholm en 24 lans; kerkelijke
indeel' in 13
J
een
Luthersche bisdommen,
, waarvan Upsala
P
aartsbisscho
nderwijs is zeer uitonderwij
P heeft. Het o
trap. Zelfs de
hoogen
en staat er op
P
^ P
g
meest afgelegen, dun bevolkte streken worden
er bereikt door de reizende of vlie gende scholen. Van iedere 1000 miliciens, die in 1900
werden ingedeeld, konden slechts 8 niet lezen,
bedroeg het aanIn ons land bedroeg
25 niet schrijven.

tal de enen die lezen noch schrijven konden,
in 1895 nog 54, in 1904 nog 21). — Financiën.
inkomsten en uitgaven des lands bedroeen
bg
in 1913.^
177 mill. ld.g de staatschuld in
1912 ruim 416 mill.ld.
aang (grootendeels
g
gewend voorspoorwegbouw). — Leer.
Leger De
dienstplich
licht is algemeen en duurt van het
vredessterkte in 1912:
tot het 40ste jaar;
J
69 961 man, w.o. 2240 officieren en 2234 onderofficieren; oorlogssterkte: 350 000 man en
165 000 man landstorm. -- Vloot : 12antserP
1
toren-sche
n
Peg
, 7
pa ntserkruiser,
P antserkanonneerbonten, 3 monitorPe5
tors,
dokruisers, 31 torle
Pe dobooten
klasse, 22 dito 2e
klasse, onderzeebooten, enz. De bemanning telt 466
officieren en beambten, 666 onderofficieren en 4000
1308. Wapen v. Zweden.
matrozen. — Wapen, zie fig. 1308;
de landskleuren zijn
geel. Voor de
J blauw en geel
zie op
P Ridderorden. — Geschievan Z. is legendenis. De oudsteeschiedenis
g
darisch; uit de vele stammen treden in het Z.
de Gothen en in het N. de Zweden op
P den
voorgrond,
die hun vereen
s unt in den
^
^
g in
gP
van
tempel
hadden De koningen
Ps
^
Pe te Upsala
sala verkregen het oppergezag over de stam
U phoofden. Het Christendom trachtte reeds in
in Z. in te voeren;
830 de heilige
^ Ansgarius
9
doope
en
Ola
f Schosskiini
9' l iet zich weliswaar don
eerst onder Inge
1008),
9 den
),
Oudere tegen het einde der l ie eeuw, werd de
eeredienst (van Odin geheel verdrongen. Nadat
in 1250 de Folkun9 ers op
P den troon waren
gekomen, smolten Gothen en Zweden samen.
tegen
Na voortdurenden strijd der koningen
g
priesterschap
de P
P en den adel, zette de laatste
II, den laatsten der Folkunin 1363 Magnus
g
q ers af en rie Pden zoon van diens zuster
Albrecht ,van Mecklenbur
9 op
P den troon; deze
leed in 1389 bij
^
P in
^ de nederlaag tegen
J Falkei
Margaretha,
door
de Denen, waarop
9
a
P koningin
de Unie van Kalmar (20 Juli 1397) Z. met
vereenigde
Denemarken ten Noorwegen
vereende. Haar
g
opvolger (vanaf 1412), Erik XIII van Pormeren `werd in 1436 afgezet en Karel Knoetsson 'Ronde tot hoofd van het rijk
J verkozen;
deze moest echter in 1441 voor Christoffel
van Beieren wijken, na diens dood echter werd
hij
J in 1448 als Karel VIII tot koning
^o gekozen.
^
Tweemaal(in 1457 en 1465)
) werd hij
J verdreven en door Christiaan I van Denemarken
vervangen; hij
J handhaafde zich ten slotte van
1467tot
aan zijn
a^
J werd
J dood(in 1470). Hij
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opgevolgd doorzijn
zn neef Sten Sture, deze door
Svante Nilsson Sture(1504-12) en deze door
Sten Sture den Jon
9 ere(van 1512-20 ^waarna
Christiaan II van Denemarken als koning werd
erkend. De Zweden stonden echter tegen dezen
op
P en kozen Gustaaf 1 Nasa tot koning
(1523-60),die de macht van den adel wist te
breken en de Hervorming
Zijn zoon
^ invoerde. Zij
XIV(van 1560-68) werd door zijne
J
broeders van den troon gestooten. Johan I I 1
(1568-92) moest in 1570 Gottland aan Denemarken afstaan. Diens zoon Sigismund 15921604 was van 1587 af ook koning
na van Polen
en trachtte het Protestantisme uit te roeien;
hij werd echter van den troon gestooten, waarna Karel IX(1604-11) den troon besteeg.
a
Zijn zoon Gustaaf II Adolf
f (1611-32) streed
tegen de Polen, Russen en Denen, en mengde
zich later in den 30-Jarigen Oorla;. Diens
^_r
deed in 1654
dochter Christina(1632-54)
afstand ten gunste van haar neef, den Paltsg raaf van Zweibrueken Karel X Gustaaf
(1654-60). Karel XI bracht orde in de tijdens
J
z^j ne minderjarigheid
minderjarigheid (tot 1672) uitgeput
gea P a
raakte financiën, door de aan de kroon ontnomen bezittingen terug te nemen. Karel XII
beon
g den Noordschen oorlog7 die
(1697-1718) begon
de buitenl. macht van Z. brak. Onder zijne
J
zuster enoP
vol
^ ster Ulrike Eleonore en haar
(1720-51)
Frederik
van
Hessen-Cassel
bgemaal
gingen -de D. bezittingen
P
g^
^ en de Oostzee-prov.
verloren. Onder Adolf
f Frederik(1751-71) bestreden tweepartijen
uit den adel (de Hoeden
P J
III 1771-en die Mutsen) elkander. Gustaaf
f
92 herstelde het kon. gezag en viel als offer
eener samenzwering van den adel. Gustaaf IV
Adolf
f werd in 1809 van den troon gestooten.
Karel XIII die in 1809 Finland aan Rusland
verkreeg in
afstond en in 1814 Noorwe agen verkreeg
ruil voor Pommeren en Ruilen,
Rugen nam in 1810
Fr. maarschalk Bernadotte als zoon aan,
die hem 5 Febr. 1818 als Karel XIV Johan
opvolgde. Diens zoon Oscar I(1884-59) wilde
de grondwet in liberalen geest wijzigen, doch
kwam
de aannemingaarvan
door den Rijksdag
^
J ^
eerst tot stand endei zijn
J zoon Karel XV(1859
—72 in 1866. De laatste werd 18 Set.
P 1872
door zijn
zij broeder Oscar II. Door
opgevolgd
P^
zij
verdrag
^ van 10 Aug.
g 1877 stond Z. zijn
e koloniale bezitting,het W.-Ind. eil.
goeding in geld
vergoeding
St. Barthélem
tegen
g
g een ver
Y^
met Frankrijk
Frankrijk af. 6 Juni 1905 zei Noorwegen
^
de Unie met Zweden op
P en erkende Oscar II
niet langer als konin ag , waarna 23 Set.
P een
verovereenkomst omtrent de wederzi'dsche
J
tot stand kwam.
houden
^ tusschen beide rijken
Toen Oscar II 8 Dec. 1907 overleed, volgde
heem in de re eezijn oudste zoon als Gustaaf
f
ring op.
P In 1909 werd het kiesrecht hervormd
evenredige vertegenop den grondslag
b
a van evenredige
g
ver woord'
Pgehouden
^
^ in
^. De daaropP in Sept.
kiezingen brachten een sterke liberale meer-

dorheid, zoodat het conservatieve ministerieLii-ndman moest wijken
voor een liberaal ministerke-Stan
f f . 21 Dec. 1912 teekenden de drie
ckandinavische rijken
rijken een gezamenlijke
J'ke neu ^
traliteitsverklari .
Zweelo, gem. in Drente, ten W. van Emmen;
1542 inw.
Zweibrueken Deze-Ponts stad in het reg.distr. Pfalz van het koninkr. Beieren, aan
de Schwarzbach ten Z.W. van Kaiserlautern;
15 000 inw. — Vroeger was Z. hoofdsi. van het
hertogd. Pfalz-Z.(1410-1731).
in een nu verZwemvO
g els Natatores
ouderde indeeling een orde van vogels
a , welke
^stormvogels, meeuwen,
de eendenelikanen
P
p in^oeins omvatte.
duikers, alben en P
Zwerfblokken of erratische blokken in lage
landen hier en daar verspreid
liggende
kleine
P
ag
rotsblokken die in den ijstijd
ijstijd door letschers
g
vindplaats
geof iJj sbergen naar hun tegenw.
a
P
bracht zijn.
JViglius
van ^of Vi lius ab
Zwichem,
^ un i9le van Aytta
Ay
gewoonlijk
alleen Vi9lius
^ ^
y tta i9u'ichemius
J
genoemd, Ned. staatsman geb. in 1507, studeerde te Leuven en in Frankrijk, werd hoogl.
,
in de rechten te Pavia, later te I'n golstadt
a
teruggeroepe
werd in 1542 door Karel V teruggeroe
Y"n en
eerst tot lid van den Grooten Raad te Mechelen,
daarna tot lid van den Geheimen Raad te
Bruissel benoemd. Hoewel hij
P
J het onbepaaldste
vertrouwenenoot
van den Keizer en later
g
van Philips
^ I, w as hij
J als lid van den Raad
raadslieden der
van State een derematigste
a
Landvoogdes. Na de komst van Alva in 1567
vroeg
g^ behield echter titel
^ en kreeg
^ hij
J ontslag;
jaarwedde; hij
en jaarwedde;
J stierf in 1577 be Brussel.
Zwickau staid in den Saks. kreits Z.(2548
K.M2. 858 000 inw.),aan den voet van het
Ertsgeb.,
belangrijke industrie. Z.
> 74 000 inw.; belangrijke
ligt
g midden in een steenkolenbekken.
Zwijndrecht ^m. in Belg.
g prov.
P rov 0.-Vlaan7476 inw.
deren ten W. van Antwerpen;
P
gem.P
op het Z.-Holl. eil. IJselZwijndrecht,
^
!
monde tegenover Dordrecht, 8205 inw. station
van de lijn Rotterdam—Dorddrecht.
Zwin, voorm. zeearm in Zeeuwsch-Vlaanderen,
waaraan vroeger Aardenbur Damme en Brugge
lagen; het dichtslibben ervan was de ondergang
van Brugge als zeehandelsplaats.
P

Zwin9^
li

Ulrich

naast
de
grondlegger der
Herv. Kerk,g
geb. 1
Jan. 1484 te Wildhaus T enbur ,
in 1506astoer
te
P
Glarus 7 van 1512—
15 veldprediker
der
P
Zwets. troepen
in
Pe
Boven-Italië, in 1516

Hervormer,
Calvijn

(z.a.)

1309. Zwingli.
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prediker in het klooster Maria Einsiedin. Hier
P
begon
zijn reformatorische prediking;
a^ in
^ hij
P
Jzijn
1519 werd hij
priester te Zurich, trad beslist
JP
kreeg de overheid van
als Hervormer op
P en kreeg
Zurich op
P zijn
Ji hand, zoodat na het Zuricher
over Z.'s 67 stellingen (29
godsdienst-gesprek^
Jan. 1523) de Hervorming
o
^ officiëel werd insevoerd. In 1525 huwde Z. met Anna Meyer uit
Knonau • alsredikant
van Zurich was hijJ zooP
wel deeesteli'ke
raadsman en
P
^
J als de politieke
leider der Zuricher re ri g. Nadat Bern zich
nam Z.
bijJ de Hervorming
b
^ had aangesloten,
den strijd
op teen
J P
g de Kath. kantons (in 1529
Eerste Kappelsche
Oorlog);
P hi'J
a ^ tevens knoopte
PP
betrekkingen aan met de D. Hervormers, g
b eraakte echter in strijd
met Luther over de
J
Avondmaalsleer (in 1529 godsdienst-gesprek
godsdienst- gesP rek te
Marburg);n
OorPP
^^ den Tweeden Kappelschen
1^ viel hij
PPe
J 11 Oct. 1531 bijJKappel.
Zwitserland (Het Zwitsersche Eedgenoot9
schap),^
Aai
P ubl. bondsstaat in Midd.-Europa,
(met de meren) 41 324 K.M2. in het Z. Z.O.
en 0. voor ong.
^ 2/
33door de Alpen
Pe bedekt, met
W., N.W. en N.
over de 600letschers
• in het W.
g
Tusschen de Alpen
door de Jura i genomen.
Pe
a
(440 M.). De
en de Jura ligt een hoogvlakte
a,
de Reuss, de
voorn. riv. zijn : de Rijn, de Aar,
>
Rhone en de Tessin; talrijkemeren (het meer
van Genève, dat van Constant van Neuchatel
het Vierwoudsteden- het Briënzer- en het
Thuner-meer; het Zuricher-, het Zuger-, het
,
het L o
Walen-meer, het meer van Lugano
Maggiore, enz.) met 1383 K.M 2 . oppervlakte.
PP
-- De bevolking
9 (in 1910: 3 765 123 inw. d.i.
91er K.M2. is gemengd;
91per
^ de Duitsch sprekenden
P
bewonen mild.- N.- en 0.-Z. de Fransch
sPrekenden het W. ^; de Italiaansch sprekenP
den het stroomgebied. van de Tessin en de
Po, de Romaansche bevolking Graubunderland.
Er zijn
zijn in Z. ong.^2 600 000 D. sprekenP
den ruim 796 000 Fr. en ruim 301 000 It.
en mg. 40 000 Rom. sprekenden • naar den
godsd.; ong. 2 108 600 Protest. 1 591 000 R.Kath. en 19 000 Israëlieten. Het onderwijs
1
staat in Z. zeer hoog; het lager onderwijs is
gegeven in
verplicht
gesteld
en wordt kosteloos gegeve
P
^
openb.
scholen;^ de benoodigde
P
^ leermiddelen
wordenratis
of tegen
^
g vermind. prijs
PJ ver strekt. Naar gelang de versch. kantons duurt
leeftijd In
de leerplicht
van den 6- tot 16-jar.
leeftijd.
J
P
recruten in
konden van de 1000 ingelijfde
dit aantal
Z. 10 niet lezen • in ons land bedroeg
in hetzelfde jaar 14. -- De landbouw levert
goodie oogsten, maar slechts in de kantons
g
Schaffhausen, Solothurn en Luzern overtreffen
Wijnbou inz. in Valais
die het eigen
^ verbruik. Wijnbouw
Vaud(Waadt),Neuchatel Schaffhausen, Thurgau
en Zurich; in de bergstreken
g
i;
is de veebeelt overwegend. De industrie is er
oud en van bgroote beteekenis. De handel is er
1. zijn
eveneens van belang;
belangrijkehandels
nayP
zij
Bazel, Genève Zurich en St.-Gallen. Spoorp

in 1910: 4701 K.M. Staatstelegraafli'nen
ween
a
^
J
3575 K.M. Staatsregeling. De door de Weener
Congres in 1815 neutraal verklaarde federatieve
(Het Eedgenootschap)
republiekZ
b
P bestaat uit
22 kantons waarvan er 3 in halfkantonssplitst
zijn. De kantons
zijn : Zurich, Bern,
zijn.
zijn
>
Luzern, Schwyz,
Unterwalden ob dem Wald,
y
Unterwalden nid dem Wald, Glarus, Zug,Freiburg, Solothurn, Bazel-Stad, Bazel-Land, SchaffAPP
enzellAppenzell-Innerrhoden,
hausen,
^
PP
Ausserrhoden Sankt-Gallen, Graubunderland,
Aargau
^
b f Thur ^iau 7Tessin Wallis(Valais),Waadt
(Vaud),Neuchatel en Genève; bondshoofdst.
is Bern. De bondsgrondwet dateert van 12 Sept. 1848,
herzien 29 Mei 1874. De
Bondsver
as, bestaande
g aderin
uit den Nat. RaadoPelke
20 000 inwoners 1 lid; in
1912: 189 direct gekozen leden) en de Stonden-raad
(44 leden
vormen
de
1310. Wapen
van wetgevende
macht; de Bondsg
P
Zwitserland.
raad uit 7, door de Bondsvergadering
voor 3 jaren
^
na
J
ekozen leden bestaande, vormt de uitvoerende macht • het Bonds-hooerechtshof
gg
ab
(19 leden) zetelt te Lausanne. Financiën.
De muntvoet is sedert 1850eli'k
^J aan den
Fr., de maten en gewichten
gewichten
zijn volgen
zijn volgens het
stelsel. De inkomsten van den Bond
bedroegen in 1911: 98,044 mill. frs.; de uitzie ffig
ig . 1310
1310.
g even 98^ 296 mill. frs. Wapen
p
is
landskleuren zijn
9
J wit en rood. Het leger
ger in Europa.
volksleger
het eenige
^ volksle
Pa -- Geschiedenis. De eerste historische bewoners van Z.
Naren de Helvetiërs (z.a.). Helvetië kwam
in 534 aan het Frankische rijk en deelde onder
de opvolgers van Karel den Groote het lot
van het D. rijk, waarvan het een deel uitbestuurd,^ de
maakte. Het werd door rijksvoogden
J
a
terwijl na
belangrijkste
waren de Zdhrin9 ers, terwij
uitsterven in 1218 onder de vele hoeren
•
de graven van Savo y e in het Z. en die van
Habsbur
machtigst werden. De
9 i n het N. d e machtigste
aan wie Aargau toebehoorde, oefenden
in naam van het rijk het beschermheerschap
P
uit over de oudste kantons Uri Schwyz
Y ea
Unterwalden. Toen de Habsbur
9 ers op
P den
keizerstroon kwamen trachtten zij
zij de Woudsteden onder Oostenr. opperheerschappij te
bre en. Deze sloten echter na den dood van
Eeuwig Verbond
et Eeuwig
Rudolf van
^
tot handhaving van hun, door een vri'heids
J
brief van Frederik II g ewaarborgde rechten
en vrijheden,
welke door keizer Hendrik VII
J
en door Lodewijk van Beieren werden bevestigd.
Oostenrijkers
bij
overwinningop
Na hun overwinning
J
P de Oostenrijkers
Morgarten in 1315 vernieuwden de Woudsteden
Uri, Schwyz en Unterwalden te Brunnen het
Eeuwig Verbond, waartoe tot 1353 ook Luzern,
Zurich Glarus Zug en Bern toetraden(Bond
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van de acht oudelaatsen
of het Jonge
^ EedP
Door de slagen bij SemPach (in
genootschap).J
1386 en Nafels (in 1388) verkregen zij
J hun
Karel den
van Oostenrijk.
Oostenrijk
onafhankelijkheid
van Bourgondië, die hen
bedreigde,
_
overwonnen zij
J bij
J Granson en Murten (1476)
en Nancy
(1477). In 1481 werden
Freiburg
Y
b
en Solothurn, en in 1501
Bazel
en
Schaffhausen,
_
in 1513 APP
enzell in den Bond opgenomen
(13
P^
oorlog
g tegen het
kantons tot 1798). Na een oorlo
D. rijk
J onder Maximiliaan I werden de Eedgenooten (algemeen Zwitsers naar het toenmaals voorn. kanton Schwyz
bij
J den
5 genoemd)
g
Vrede van Bazel (22 Sept. 1499) van de deelname aan het Kamer-gerecht en later van
aan het Rijk ontslagen;
dezen
de bijdrage
a van
=
J
onafhankelijkhei van Z.
tijd
J af dateert de onafhankelijkheid
Hervorming
g kwam het tusschen
ge der Hervormin
Tengevol
Mb b
de Eedgenooten meermalen den strijd
J^ de Kath.
kantons zegevierden over de Prot. in 1531
bi'
el ^
in 1656 bi Vilmer
en;
zijJwerden
g =
J
J KaPP
echter in 1712 bijJ Vilmer g
a en weder verslagen.
^
Het in 1640 ingevoerde
neutraliteits-sYs em
^
g rondsla g der Zwits.
vormde van toen af den grondslag
terwijl de in het binnenland heerP=• terwijl
schende democratic in eerre drukkende oli ag a
chie ontaardde. Na het uitbreken van de eerste
Fr. Revolutie trachtten de Fr. machthebbers
Z. tot een afhankelijke,
aangrenzende
re
P uJ =
^
bliek te maken. Waadtland werd in 1798 bezet
en nadat Bern overweldigd was, werd Helvetia
waarbij
in 18 kantons vanelijke
verdeeld, =waarbij
^ J grootte
^
in 1799 ook Graubunderland werd gevoegd.
regeering
eerin
In 1802 werd de Helvetische
Bona
omvergeworpen;
p arte's inmenging
^ g verinstelling eener nieuwe orde
hinderde echter de instelling
van zaken. Door diens bemiddelings-acte werden
in 1803 bij
J de 13 oude kantons 6 nieuwe ge^
voe^g d. Wallis werd eene zelfsi. re Publiek= doch
in 1810 bij
rijk
ingelijfd.
^J Neuchatel,
J het Fr. rijk
dat sedert 1707 onder Pruis. heerschappij stond,
=
werd in 1809 aan vorst Berthier als leen geven. Na het binnenrukken der Geallieerden
geven.
in
in Z. in 1813 werd de staatsregeling,
g=
a
1803 onder Fr. invloed was ingesteld,
weder afna
geschaft en het oude bondsverband, echter met
van de verhouding
als onderdanen
opheffing
g
van het Rik
rondt= weder hersteld. 0P dezen g
slag kwama P7 Aug.
ua1815 een nieuw bondsverdrag tot stand ; dit voldeed echter niet en
wetswi'zivanaf 1830 werden in vele kantons
J
gingen in democratischen geest tot standebracht_ tegenover
welke de oorspr.
^
P kantons
met eenige andere een Katholiek-reactionnairen
afzonderli ken bond
stichtten. De
verdrijving
J
g
der Jezuïeten in 1847 veroorzaakte den oorlog
met den Sunderbund" welke door generaal
Daarop
Duf our spoedig
P kwam
^`
Po g werd verslagen.
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op
eli^g tot stand.
P 12 Set.
P 1848 een nieuwe reg
Een misluktei
P^^ tot herstel der Pruis.
souvereiniteit over Neuchatel maakte dat Pruisen in 1857 zijn
opgaf.
Toen in den
Pa
P
J aanspraken
Fr.-D. oorlog
generaal Bourbalci's leger
o
^ ^
g op
1 Febr. 1871 opP Zwits, gebied
gedrongen
g ^ werd,
^
ontwapenden
drie opgeroepen divisie's de over
P
de grenzen gevluchte Franschen. Het door de
bondsvergadering
A
^ bereids onderzochte ontwerp
eener herzienerondwet
werd opP 14 Mei 1872
g
aan het volk voorgelegd, met het doel om door
een referendum daarover uitspraak=
te doen,
ontPen= een nieuw
!en door 14 kantons verworpen;
werpchter
werd 19 Apr.
De
P
P 1874 aangenomen.
^
wijze
P de R.-Kath. Kerk in 1873 0 P J= waarop
trad bracht^
die afzetting van den bisschop
P
Lachat van Solothurn tewee
teweeg
g en verder de uitzetti^ van bisschop
P M ermillod =• de Bondsraad
hief oPi2 Dec. de auseli
ke
P
J nunciatuur te
Luzern op
P de Oud-Kath. Kerk bereikte door
de keuze van Herzog
9 ot bisschop
P der nationale
diocees,
In
_ de voltooiing
g
^ harer organisatie.
tot
1883 keerde Mermillod, die door denaus
p
bisschop
P van Lausanne was benoemd,
= in Z.
terug.
inP
^ In 1887 werd het alcohol-monopolie
leger
g
evoerd en van 1886-89 het le
g er gb
eorganigevoerd,
seerd. ,In 1895 werd door de aanname van het
g met
Fr. handelstractaat de tarieven-oorlo
tarieven-oorlog
Frankrijk beëindigd. In 1907 werd een nieuw
burgerlijk wetboek aangenomen.
Een volks^
stemmi ^ besliste op
A 30 Juni 1907 ten gunste
g
van de scheiding van Kerk en Staat en op
3 Nov. van een hervorming
der legerwetten, in
1908 ten gunste van een verbod van absinth en
van een wet die de eg Ploitatie van de waterkracht onder toezicht van het landsbestuur
stelde;; in 1912 werd een arbeidersziekten- en
on gevallenwet aangenomen. In den Grooten
Oorlog
zijn neutraliteit,= niet
^ handhaafde Z. zijn

zonder,
_ evenals ons land _economisch herhaaldeli'k
g te komen.
J in de verdrukking

Zwolle,^ de hoofdst. van Overijsel,
J =op
P de beide
oevers van het Zwarte Water_ 34187 inw.
Z. is een kruispunt
van spoorwegen,
P
b = door een
P
stoomtram met Dedemsvaart en door eenaarP
dentram met Katerveer verbonden. De oude
vestingwerken
uzi
singel veranderd;
J n in fraaie singels
^
levendig markten
aanzienlijke handel,= levendige
= aanzienlijke
; werkplaatsen van
scheepvaart; industrie
P
de S.S. — De stad Z. wordt het eerst vermeld
in een oorkonde van 1040: In 1346 trad zijJ toe
tot die Hanze, in 1572 koos ze de zijdevan den
Prins= in 1579 sloot zij
J zich aan bi'J de Unie
zij bezet door de
van Utrecht,
= 1672-74 was zij
Munsterschen.
in Overijsel,
Zwollerkerspel,
J= omsluit de
^
P^ gem.
gem. Zwolle,
g
= omvat het dorpP Windesheim,= een
deel v. Mastenbroek, Katerveer, enz., 6887 inw.
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A.B.C.-Staten^ korte aanduiding
P ug voor de re
blieken Argentinië
, Brazilië en Chili.
9
1916 werd Lids i Jeassoe,,
Abessinië. 30 Sept.Lidsj
aard,
hetzij
g
^ hetzijJ
J om redenen van godsd.
omdat D. en T.nten
^ zijnzijzwakheid be40-jarig
ige
afgebet
en Zeoditoes,
g
^ de 40-jar
keizerin van
van Menelik tot
Aethiopië"
gekroond.
P
g
Absolutie. Door de sacramenteele A. worden
de
alleen de eeuwige
9 straffen kwijtgescholden;
slechts ten deele. In de R.-Katte,
tijdelijke
J J
Kerk wordt dit woord nog
g in verach. andere
gebruikt.
beteekenissen
Adelaer, Deensch admiraal, bleef in Venetiaanschen dienst tot 1661, was daarna tot
1663 Ho11. vice-adm. Waarschijnlijk
heeft de
Witt hem na den slag
PPer
^ bij
J Lowestoff het opperbevel aangeboden,
afsloeg
^
^ wat A. afsloeg.
HadriaFloriszoon heette alaaus
P
nus VI.
Aerschot(niet 800, doch 8101 inw.. 18 Aug.
1914 had bi'^
gevecht plaats
l; gevecht
P
J A. een heldhaftig
van een handvol Belg. soldaten tegen een D.
overmacht(van de 280 Belg. soldaten onder
comm. Gilson bleven slechts 17 ongewond ! . A.
werd daarnaegeplunderd
lunderd en ten deele verbrand.
afschaffing der A. kwamen
Agapen. Na een afschaffing
de Christenen alleen maar bijeen
Jjeen om het ^ econ wij
sacreerde brood en deneconsacreerden
wijn
^
nuttigen.
Zie ook op
'^
P Mis.
Albanië. De regeeringvan Willem von Wied
duurde slechts kort; in Juli 1916 werd zijn
hoofdstad reeds door opstandelingen bedreigd
Sept. moest hij
(zie ook op
hij o
op
F Thomson); 3 Set.
een It. schip
P A. verlaten, waar na hem Essad-

Pasja
aan het hoofd kwam. Zie verder oop
^
Oorlog
9 (Groote) C.
Albert I, koning
g Zie ook opP Oorlog9
^ v. België.
(Groote), bl. 354.
Albert de Groote werd slechts door sommigen
als een toovenaar beschouwd. Doorpaus
Gregorius
X V werd hij
hijt integendeel
in egendee in 1622
q
zalig verklaard.
aanvankelijk een eenvoudi ge tafel
Altaar, aanvankelij
het opdragen van het H. Misoffer.
Andenne werd in Aug.
uo 1914 door de Duitschers
verbrand die tevens 110rsonen
personen fusilleerden,
wegens
tegen hen gepleegde vijandelijkheden.
tegen
viJ
^
J
de leer der R.-Kath.
Antichrist. Volens
g
Kerk zal de A. op
de leider
^
F het einde der dagen
zij
zin van een uitgebreiden afval van het Christeneen voorstander van trotsche wetteloosheid, 'die zichzelven zal doen aanbidden ,J
• hij zal
vijandig staan tegenover iederengodsdienst,
schij nbaar
wonderen verrichten, doch door
Christus overwonnen worden.
Antillen. In den zomer van 1916 waren onderhandelingen gaande tusschen Denemarken en
de Ver. Staten voor aankoop, deze
laatste,
>
van de Deensche A. Een volksstemming,
g^
Dec. 1916 daarover in Denemarken
gehouden,
gaf een meerderheid
van den verkoop.
^
.tengunste
P
vóór den Grooten Oorlo
Oorlog
g als
Antwer engold
Antwerpen
^
een zooeed
g als onneembare vesting.
^ Het was
vanaf 1859 versterkt volgens
dePplannen van
a
generaal
eneraal Brialmont. 16 Aug.
^ 1914 werd de
Belg.
eerin
^ r^
gvan Brussel naar A. overgebracht, 18 Aug. trok het veldleer zich binnen
de fortificaties terug, van waaruit het 9-12
Sept.
(tijdens
den slag
slag aan de Marne) een
J
P

*) Gelijk
J wijJ in de Voorrede van dl. I aankondigden, hebben vooral de eerste vellen
van dat deel, v.n. ten gevolge van de onderbreking door den onverwacht uitgebroken oorlog,
aanvulling
na het afdrukken,^ wenschen wij nog
g noo ' . Enkele fouten,
s die wij
J opmerkten
F
even te herstellen. Van welwillende R.-Kath. zijde
werd,
verschijne van deel I onze
J
^ na het verschijnen
gevestigd op enkele artikelen, die verbetering en (of) aanvulling behoefden,
wilde deze EncY
clo
juist
Paedie voor R-Katholieken bruikbaar zijn
J en aan Protestanten, enz. juiste
inlichting
geven
over enkele specifiek
Roomsche onderwerpen.
(In dit verband zijJ speciaal
g
P^
Pe
Pe gewezen op
ons
P een hieronder herstelde fout in het art. Maria).
) Den R.-Kath. theoloog,
g
de nood'
noodige verbeteringen
aanvullingen aan de hand deed,
hartelijke dank!
^ en aanvullingen
^ onzen hartelijken
hierna volgende
Supplement
is bestemd. om in een en ander te voorzien. Een tweede
^
PP
Su PP
Supplement,
dat na den oorlog
aan den Groeten Oorlog,
^ verschijnt, zal sspeciaal
Pe
^^ de personen
Pe
en delaatsen die
en
gebracht,
, ge^ er een rol in speelden,
^ aan de veranderingen,
Pe
^n^
g
wijd
DE SAMENSTELLER.
J zijn.
J

^

J
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uitval deed, Mechelen heroverde en tot bijJ
Leuven doordrong. 25 Aug.
P een Zeppelin
PP
g wierp
voor het eerst bommen op
P de stad; 7 Oct.
forceerden de D. den Nethe-overgang
Nethe-overgang en hoewel
op het laatste oogenblik
een Eng.
b
g hulpkorps
P Ps nog
a P
den val der stad zocht te verhinderen, werden
reeds 9 Oct. de voorsteden door den vijand
bezet. De stad moest 625 millioen francs oorTijd
en het bombardement
1^sschatting
a betalen. Tijdens
hetmotste
deel der bevolking
•
^ over
g
• het meerendeel keerde betrekde Ned.eens
g
keli'k
gterug.
^
J spoedig
landingss
Anzac heette bij
J den mislukten landingstelling der Gealli
op
een stelling
P
• ^
PGallipoli
Boernoe.
n
Het woord is een
eerden bijJ
van
afkorting
g legerg
^ den naam van een Eng.
korps dat daar streed: het Australian-NeZeeland-Arm
-Cors.
Y
P Denzelfden naam wil men
aan de nieuwe Austr. hoofdst. in wording(YassCanberra)geven.
Apokriefe boeken. Niet alleen de Christenen
der eerste tijde
tijden stelden de als A. B. van het
lijn met de overige
op
Test.enoemde
P één lijn
^
^
boeken van het 0. Test.; ook door de R.-Kath.
Kerk zijn
^e
Jjn en worden ze steeds als echt aan genomen.
Integenstel.
Apostolische
Geloofsbelijdenis.
p
1
jo gezegd
li ^
wat in
dit art.
g metg
a
^
Jis, zij
P
gemerkt, dat de R.-Katholieken wèl aannemen
dat de inhoud en de vol agorde der A. G. van
zij de woorden
is, al zijn
de Apostelen
afkomstig
^ ^
P^
J J k anders.
Arius. Het art. Arius is door een abuis
geplaatst op
buiten de alphab.
volgorde aP
P blz. 95
P
na Arkwri9ht.
President Dr. R.
Argentijnsche
Republiek.
J
p
. Daarna re stierf 15 Aug. 19 14
Saenzz Pen"astee
geerde Dr. Victorino de la Plaza, die 12 Oct.
1916 werd opgevolgd
door Hi polido I rigo
. Jen,.
P^
^
Arles. Te A. werd in 1651 een antiek Venusbeeld opgegraven,
nog in de 17e eeuw ^re P^g^ dat nog
staureerd werd en als7f Venus van A." in het
Louvrerijkt.
PJ
van
Arnauten heeten inz. de bergbewoners
a
Hoog-Albanië. Zij noemen zichzelf Skipetare
Ski eiaren
• zijn
J Mohammedanen.
of Arnul f in
Arnolfingen
g
9 ers. Zie Arn-ulf van
Metz.

Arras werd in Oct. 1914 door de Duitschers
gebombardeerd,
^ tengevolge waarvan o.m. het
8^
Gothische stadhuis (15e eeuw, van 1834-44
gerestaureerd) en de bijbehoorende
klokketoren
^
J

verwoest werden.
17 Oct. 1913 haar aanAthos,proclameerde
P
bij Griekenland.
sluiti ^ J
Atrecht. Zie Arras.
Asser, Ned. rechtsgel., stierf 29 Juli 1913
te 's H e.
Ave. Het laatste gedeelte van het Ave Maria
ia door de R-Kath. Kerk zelf toegevoegd.
o
a
Het„Wees ^agJ
gegroet" wordt ook dikwijls aftonderli'k
J door de Katholiekengebeden.
g
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Babi. Zie op
P Islam.
Baruch. Het boek B. wordt door de R.-Kath.
als echt erkend.
8 Juli 1914 te
Bange > Fr. artillerist;• gest.
o
Chesnay
Ybij
J Versailles.
Barnum werd 5 Juli 1810 geboren.
de R.-KathoBeeldendienst. De bedoeling,
g
lieken mef hun beeldendienst hebben is niet
om die beelden, of de Heiligen, die er door
voorgesteld worden, te a anbidden. De eer,
voorgesteld
> die
g van
uiting
zij
J
^ is een uitin
J aan die beelden bewijzen,
gen • die er door
Heiligen
hun eerbied voor de Heili
afgebeeld
bij
afgebeeld worden,
P
^ en wier aanspraak
J God
door hen wordt ingeroepen. Door die beelden
willen zij
J herinnerd worden aan het voorbeeld
van Christus en Zijn
n om daardoor
J Heili^^
opgewekt
tot het navolgen van hun deugden
g
Pg
te worden. Die aanschouwelijke
wekt
^
J voorstelling
hen ook des te eerder op
aan
P om die Heiligen
^
te roepen.
Pe
Beieren. De krankzinnige ex-koning
g Otto 1,
stierf 11 Oct. 1916 te Fiirstenried bijMünchen.
J
Beilin 9, Albrecht, stierf in 1425.
Zie Oorlog,
België.
> A.
9'>
g
van Aug.
werd in de eerste dagen
Belgrado
g
^
g
1914 herhaaldelijk
door de Oostenrijkers
bJ^om
bardeerd in Nov. d.a.v. bezet, 12 Dec. door
de Serviërs heroverd, 9 Oct. 1915 opnieuw
P
Oostenrijker bezet.
door de Oostenrijkers
XV, Jacob, markies della Chiesa,
geb. 21 Nov.
paus onder den naam B. XV,g
P
bij
promoveerde in 1875
1854 te Pegni
^P
^
J Genua
zij vader
burg.. recht (wat zijn
tot doctor in het burg
• voorwaarde had gesteld voor het inwilligen
a
te worden),
omgeestelijke
van zijn
g J
J verlangen
^
I woerd doctor in de wijsbegeerte en de theologie,
gewijd,
promoveerde daarop
in 1879riester
P tot
P
^ JAP
doctor in het kanoniek recht, bestudeeerde
het internationaal recht en de moderne talen,
was werkzaam onder kard. Rasn polls (o.a. als
diens secretaris te Madrid), werd door Pius X
in 1907 benoemd tot aartsbisschop van . Bologna,
a ,
werd in 1914 kardinaal en drie maanden later,
aus
gekozen. B. maakte zich
3 Sept. 1914, totpaus
o.m. verdienstelijk
J door het bevorderen van de

uitwisseli g der voor verderen militairen dienst
ongeschikte
krijgsgevangenen.
^
Biecht In aanvulling van ons artikel over
nader
^ dat bij
»Biecht" dient hier opgemerkt,
P^
J der
onderzoek blijkt,
dat deze> ofschoon ze veelal
J
aan de H. Communie (avondmaal) voorafgaat,
g r
daarmede toch niet noodzakelijk
noodzakelij verband heeft.
biecht is niet een den doopPaanvullend
sacrament, doch volgens de leer der R.-Katte.
het aangewezen
middel om
Kerk na het doopsel
P
g
In 1215 werd
vergiffenis
van zonden te verkrijgen.
J^
g
g
de jaarlijksche
biecht als strenge
na verplichting
P
J
J
des onderscheids
voor allen die tot de jaren
J
7 ajaar),voorgeschreven.
Van den
gekomen zijn
^
^
J
wordt eëischt
berouw,r belijdenis
belijdeni en
biechteli
biechteling
g
biechteling moet oprecht
P
ó'^d.w.z. de biechteling
leedwezen hebben over alle doodzonden, die hijJ
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bedreven heeft • deze oprecht
beli'áen
met getal
en
g
P
J
en den wil hebde noodzakelijkeomstandigheden,
^
ben om denitentie
of de voldoening,
^^
P^
de biechtvader hem opleg
nag
P a ^ te volbrengen.
Volgens de leer der R.-Kath. Kerk is
Bijbel.
J
de B. de verzameli ^ag van die boeken, welke
bijstand des Heibijstand
onder ingeving
^ en biJ
ligen
^ Geestes geschreven door de Kerk als het
woord Gods erkend zijn
zijn. Reeds in de eerste
van het Christendom werd de lijst
lijs
J
van de als echt erkende B.-boeken door
de Kerk vastgesteld, en sinds op
P verscheidene
en vooral door de kerkverkerkvergaderingen,
a
^
bevestigd
"bs van Trente, ^bevestigd.
g aderin
Het is den R.-Katholieken niet
l
geoorloofd
een vertaling
vertaling van den Bijbel
te
^
J
lezen welke niet kerkelijkis goedgekeurd,
en
g g
ook dan zal de voorzichtigheid
somtijds nog
no
^
vorderen eerst zijn
J biechtvader te raadplegen.
In 't algemeen wenscht de R.-Kath. Kerk Jj' uist,
vooral tegenwoordi a
g ^ dat haar kinderen den
bijzonde
Bijbel,
J ^ vooral het N. Test. en in het bijzonder
Evangeliën
en de Handelingen
^ der Apostelen
Po
^
zullen lezen. Om dit doel te bevorderen is
zelfs Bene vereen' in St. Timotheus, in het
Bisdom van Den Bosch opgericht.
De oplagen.
P^
der nieuwe Hollandsche vertalin
s van de Evang ^ door de Apologetische
F a
^ liën en Handelingen,
Vereeniging
g^ bereikten
g g Petrus Canisius bezorgd,
reeds het 99e duizendtal.
Bisschop , Ook door het Vaticaansch Concilie
werd opnieuw
de leerstelling
P
g uitgesproken, dat
zijn. — Aan
de B. de opvolgers der APostelen
J
den Paus alleen is de geheele aardbodem onderworpen;
degeestelijkemacht en het recht
Pe
van den Paus alleen strekt zich over alle
kerken tezamen en over iedere kerk in het
overigge B. daarenbijzonder
uit. De macht der overi
J
g strekt zich slechts zoover uit als de
Paus wil, d.i. tot een streng afgebakend deel
Kerk, dat men Bisdom of Diocees
dereheele
g
noemt, en 4at door den Paus aan den B. ter
en verzorging
leering
leen
g g wordt toevertrouwd.
Boekarest. 10 Aug. 1913 werd te B. vrede
gesloten tusschen Bulgarije eenerzi ds en Roe^J
menië
Montenegr
gro
> Griekenland,
> Servië en Montene
(Zie op
9' Op
P Macedonische Oorlog).
J
P 6
Dec. 1916 werd B. door de Centralen bezet.
Brand, Jan Hendrik. In dit art. is de datum
wordt,
van overlijden,
die het eerst
genoemd1
^
^`
Nov. 1888" moet dus wegvallen.
»
Jjuist. Gest.
a vallen
Brazilië. President is nu Dr. Wenceslao Braz
(vanaf 1 Mrt. 1914).
Brevier. Hoofdzaak van het B. dat het laatst
herzien werd onder Pius X, zijn
J de Psalmen.
Buskruidverraad. Volgens de nieuwste hist.
onderzoekingen is het niet zeker, dat ook
Jezuïeten er schuld aan hadden. Er is veel
duisters in dieansche
zaak. Waarschijnlijk
^
J Jk
op
o
trad de regeering
t
a
^ aldus te bgen de Jezuïeten
Garnett terecht(o.a. werd derovinciaal
P
gesteld), om met des te agrooter strengheid,
,
g

en schijnbaar
billijkerwijze,
te
tegen de KathoJ
lieken te kunnen optreden.
P
stierf 19 Apr.
Bron
Y
P 1824.
Cachou. Zie Catechu.
Canada, In 1916 werd de hertog van Devonshiregouv.-gen.
Carnatic. Zie Karnatak.
Cebu. Zie Zebu.
Celibaat. Dit werd reeds door de Synode
van Elvira
300) verplichtend
gesteld voor
P
^
priesters
en diakens, en later door Leo I(440
P
—61) ook voor de subdiakens. Voor de Oost.
Kerk werden andere bepalingen etroffen.
getroffen
pausen
^ en verschillendeP
9 orius VII vooral,
vóór hem, drongen
met alle kracht op
^
P het
onderhouden van dit gebod
aan. Het Concilie
bv
van Lateranen van 1123 en meer nog
a dat van
1139 verklaarde de huwelijken
voor ongeldig.
J
Cham. Zie op
P Ham.
Chamberlain stierf 2 Juli 1914 te Prince's
Gardens.
Chárisds'ieten. Zie op
P Islam.
Chateaubriand. Le Génie du Christianisme"
is niet op
P den Index geplaatst.
^P
Cherub. In plaats van »vorens Ezechiël
hebben zij" lees: in zijn droomgezicht zag
Ezechiël hen niet."
d dat
China. Bladz. 321 le kol. wordteze
g g^
de revolutionnaireeriode
duurde van 11 Oct.
P
1912-12 Febr. 1913, dit moet zijn
J » 11 Oct.
1911-12 Febr. 1912". De„verbetering" vóór
in deel I berust op
P een vergissing.
g
g . -- Gevervolg . Na de verovering
schiedenis
na van
Tsing-tao door de Japanners
Tsing-tao
in het najaar
najaa
P
1914 ontstond tengevolge van den eisch
van C. dat Japan
het als oorlogszone
F
^e a
bruikte land zou ontruimen, een scherp
P conflict met dit land. Japan
stelde een aantal
F
geheel ingewilligd, C.
eischen,
eischep die, waren ze geheel
tot een
emaakt zouden hebben.
P. vazalstaat egemaakt
7 Mei 1915 richtte Japan
een ultimatum tot C.
P
waarin echter de oorspr.
P eischen verzacht waren.
gaf toe,
C. gaf
wat tengevolge had dat Japan een
^P
bevoorrechtesitie
kreeg in Sjantoeng
J
Pog
^ en
en Foekien, in Z,-Mants'oeri'e
^
1 J^ in 0.-Mongolië
en de zekerheid dat C. niet meer eeni
g P
eenig
punt
van zijn
aan een vreemde mogend^
^ en
J kustgebied
heid zal afstaan. In het najaar
van 1915 was
J
er een streven om C. tot een keizerrijk
keizerrij te
en 12 Dec. 1915 verklaarde
s'ikai
de keizerlijke
keizerlijke waardigheid
te zullen aan-^
^
nemen(weshalve hij
van China"
»
J als keizer
staat vermeld). Hij
Hi' stierf echter voor dit voornemen kon worden uitgevoerd, 5 Juni 1916 te
Peking.
Zijn opvolger
was de vice-pres. Li
^
JP
toean Iloeng.
9

Christenvervolging. Naar aanleiding
g van het

begin
van dit art. opgemerkt,
^ dat volgens
g
Pg
g

de leer der R.-Kath. Kerk Jezus g een broeders
zin des woords.
had in den eigenlijken
Ciudad Victoria heeft 10 000 inw.
Communie is in de R.-Kath. Kerk een der
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bij depriester
voornaamste deelen der Mis, waarbij
P
(met de geloovigen) de geconsacreerde hostie
nuttigt,
hun leer,^ deel krijgt
^ ^ d.i. volgens
a
J^ communieeert aan het lichaam en bloed van
gedaante van brood
Christus,
} dat hij
J onder de^
ontvangt. Dezie C. kan ookplaats
en wijn) ontvangt.
P
J
hebben buiten de Mis. Door hun eerste C.
worden de Kath. opgenomen
onder het getal der
Pgg
communicanten ofschoon ze reeds door het
doopsel
tot de gemeenschap
a
P
P der geloovigen
g
g
behooren.
Concilie. Ook de eerste zeven C. werden door
de bekrachtiging
van denpaus
als oocumeni^ a
P
sche C. erkend. De z..g Westersche C. waren
eveneens voor deeheele
R.-Kath. nag
tuurli'k niet voor de losgescheurde
Gr. Kerk)
J
^
-- Ook tegenwoordig
geldig.g
a diocesale
b vinden nog
of natioprovinciale(van één kerkprovincie)
P
P
nale (als een land uit meerdere kerkprovincies
P
sYnobestaat, en deze gezamenlijk
g
J vergaderen)
(5) te Latedenen
Y
P laats. — Alleen de synoden
Op
genoemd. — 0
raan worden Lateraans^ noden genoemd.
het Vaticaansch C. werd de onfeilbaarheid des
verklaard. Dit was
g
P ausen tot eloofsleerstuk
of een
echtereen
beslissing
^
g
^ in het vraagstuk
oecumenisch C. boven denaus
stond. Het
P
tegendeel werd steeds door de R.-Kath. Kerk
aangenomen:
Conclave. De kardinalen hebben binnen het
J^ C. ieder een afz. verblijf, waar ze den tijd
J
moeten doorbrengen,
b
bv ^ die niet aan de vergadeJ mogen
mogen met elkaar,,
ringen wordt besteed. Zij
noch met anderen briefwisseling
^ of rugge^g e
spraak
hebben tijden
tijdens den duur van het C.
P
Zie Kustende.
Cate d'Ivoire. Zie ivoorkunst.
Cutch. Zie Katsj.
CYri ^ lus van A lexandrië werd niet veroordeelel doch wordt door de R.-Kath. Kerk als
heilige vereerd.
Czernowitz werd door de Russen vier achter1914,
eenvolende•
dalen veroverd : 3 Sept.
g
P
27 Nov. 1914, 12 Mei 1915 en 17 Juni 1916.
Dalmatica wordt wel door een R.-Kath.
bisschop
P in de mis (onder het kasuifel) bgepriesters,
dragen, doch niet door deewone
g
P
tenzij
g
J deze bij
J de mis of bijJ een andere godsd.
plechtigheid
de functie voor diaken verrichten.
Alechti g
De di en heeft dan n.l. een D. ttan van dezelfde kleur(en meestal van dezelfde stof)
J
als het kasuifel van den dienstdoendenriester
P
en is volkomenlijk
(althans zeker wat de
^J
hoofdzaak betreft) aan de tunica of tuniek
van den subdiaken.
het boek D.
Daniël. De R.-Kath. schrijven
J
D. zelven toe.
aan denrofeet
P
Dardanellen. Bij
J dit art. is verwezen naar
Supplement. Zie hiervoor echter Oorlog
9 (Groote)
op
P blz. 359.
Decima. De nederzetting
P D. is ontstaan
g op
in 1610 en opgeheven
in 1859.
Pg
Deuteronomium De R-Kath. Kerk neemt
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Mozes als den schrijver
vijf
aan van al de vijf
J
zijn naam dragen.
dragen
boeken, die zijn
Dat de D. de helpers
van den
Pe
zijn in het bestuur van zijn
bisscho
zij diocees
Pzijn
niet juist.
De D.-wijding
gaat aan de
J
J ^ g
priesterwijding
riesterwi'di ^ vooraf,
geeft o.a. recht tot
^ geef
(naP,
bekomen verlof van den bisschop),
enz. — D. hebben echter dit recht niet. De
aarts-C. is tegenwoordig
die den
^
^ eenpriester,
P
bisscho
en die
P bij
J depriesterwijding
P
J
J gbijstaat,
uit naam der wijdelingen
vraagt,
zij tot
g
J
a^ dat zij
de wijding
toegelate worden.
J ^ zullen toegelaten
9 aansda^ . Zie op
P Pretorius.
Het D. kiest bij
overlijden van
Domkapittel.
p
J overlijde
bisschop
P een tijdelijken
P
J J plaatvervanger
g
vicarius cap
p itularis en maakt een voordracht op,
depaus
gewoonlijk
P^
P
g
J den
nieuwen bisschop
P benoemt.
werd door Je zus tot een sacraDoop
p
p o f doopsel
me>t verheven, dat volgens de Kath. leer noodzakelijk
is ter zaligheid.
Volgens
de R-Kath.
J
^
g
is het tegenwoordige dooP sformul.ier »: N.
> ik
doop
P u in den naam des Vaders en des Zoons
en des H. Geestes". Deze woorden moeten
worden uitgesproken door de
dengene,
gene die het
doopsel
toedient,
terwijlhij
hij het water over het
P
^ terwijl
hoofd(of als dit niet mogelijk
is, over een
g J
ander lichaamsdeel)
) van den doopeling
P a uitstort. Als aan deze voorwaarden voldaan is,
wordt ook het
doof sel door niet-Kath. toeg ediend desniettemin door de R.-Kath. Kerk als
eldigbeschouwd.
g
Supplement
11.
Duitsehe Koloniën. Zie volgend
!^p
a
Duivel. De leer der Kath. Kerk is, dat de
D. deevallen
engelen
zijn,
^
g
J^ tot straf voor hun
opstand
ter helle verwezen,^ die onverpoosd
de
P
P
menschen tot kwaad trachten te verleiden. Hun
geloof
is op
ongeschokt
hetzelfde
g
P ditpunt
P
g
gebleven.
Elizabeth, keizerin van Oostenrijk, werd geb.
24 Dec. 1837.
Elizabeth, koningin van Roemenië(Carmen
Sy lva is Best. 2 Mrt. 1916 te Boekarest.
Eng el. De R.-Katholieken leeren dat de E.
zuivereesten
zijn,
vrije
^
J^met verstand en vrijen
begaafd,
gedurende hun
^ die gedeeltelijk
g
g
J ^
proeftijd^
tegen God opstonden
en daarom uit
P
den hemel naar de hel verdreven werden, waar
ze als duivels of boozeeesten
(gevallen
E.
g
g
verblijven. Zij
J onderscheiden 9 koren der E. en
Ivereeren 3 E. met name als aarts-E. Gabriel,
Michaël en Ra p'haël.
Ep heziërs Brief
f van de. De R.-Kath. Kerk
neemt dezen brief evenals die aan de Kolosoenzen met zekerheid aan als door Paulus geschreven
1 en wel den eersten aan de bewoners
van Ephesus
en den laatsten aan die van Colosse.
P
Erzeroem werd 16 Febr. 1916 doop de Russen
veroverd.
Eucharistie, t enw. ook de naam van de
geconsacreerde
hostie — ^en
de H. E. ontvangen" =-g
a^
communiceeren.

J
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Fabre,
1 Jean Henri1 Fr. entomoloo ag 1 *^-est.
11 Oct. 1915 te Serignan
(Vaucluze).
g
Fa uet Emile,
Faguet,
1 gest. 7 Juni
J Fr. schrijver,
J
1916 te Parijs.
J
geb 24
Ferdinand , I koning
^ van Roemenië,1 geb.
Aug.. 1865 te S' ^
marinagen als tweede zoon
van vorst Leopold von Iohenzollern, werd in
1889 uitgroepen tot troonopvolger,
P a 1 in 1.898
generaal 10 Juni 1893 gehu
wgehuwd met
Roem. generaal
van Saksen-Coburg-GothaJ vol Jgde 10 Oct.
1914 zijn
J oom K^are' I oP.
Frans Jozef, keizer van Oostenrijk,
J gest.
21 Nov. 1916 te Schónbrunn.
Eng. generaal,
Eng.
werd in
French, Sir John,
Dec. 1915 benoemd totoPPerbevelh. van vale
Eng. legers.
Fushimi. Zie op
P Kioto.
van deze prov.
is
Gelderland. Derootte
g
P
5089 K.M2.
Goltz,
1 D. veldmaarschalk 1
1. Kalmar von der,
gest. 19 A Pr. 1916 in het hoofdkwartier van
zijn
leger in MesoPo
tamië 1aan vlektyphus.
3'P
J T. leger
Gouden Horde. Zie Kti1^tsjak.
l
De,
had
laats
11
Juli
Gouden PS orensla
g ^P
gouden
sporen bedroe
1302; hettal
gouden
bedroegg niet
^
P
70001 maar 700.
Griekenland. Zie Tweede Supplement.
^r
van
Groot-Brittanië en Ierland. In het najaar
J
1914 werd de Home Rulewet voor Ierland aangenomen, maar de ten uitvoerlegging ervan
geschorst tot na den oorlog.
voerde het celibaat
GregoriusVII. Deze paus
P
niet in,1 doch verscherpte
de voorschriften, en
P
waakte voor de trouwe nalevin g
a daarvan.
Guesde, Jules, Fr. staatsman, werd in Aug.
g
1914 min. zonderrtefeuille.
Po
Haïti. 12 Aug. 1915 werd agen. Dartiyueaave
P resident.
Hebraeërs Brief aan de. — De R.-Kath.
schrijven
dezen brief nog
1 al
^ aan Paulus toe,
J
mogen
zij het gevoelen
van Estius volgen,
^ zij
^ die
g
met anderen van oordeel is, dat hij
J1 naar
zijn
J inhoud en leervorm van Paulus, door Lukas
vervolgen
gens door den
op
1 en vervol
ag
P schrift werd gesteld
zijnAPostoApostel
werd goedgekeurd
en voor zijn
g
P
liech schrijJ ven erkend.
Hems. Zie Emesa.
Henegouwsche
Huis. Mar9 aretha huwde met
9
keizer Lodewijk in 1324 (niet in 1354).
stak in 356 v. Chr.
Herostratus,f uit Ephesus,
P
in deneboorte-nacht
van Alexander den
g
te vereeuwigen,
Groote, met het doel zijn naam
b
1
den beroemden Artemis- (Diana-) tempel
te
P
E hesus in brand.
Ephesu
gest. 25 Oct.
Paul, Fr. schrijver; gest
t
te Parijs.
J
Hiiarchie. Onze R.-Kath. medewerker teekent
bij
) dit art. aan : H. beteekent nooit priesterheerschappij.
De clerus in te
tegenst
genst. van de
PPJ
bestond reeds onmiddellijk
J nadat Christus
had. In het midden der
ZijneKerk gesticht
g
2e eeuw trad detestas
regimini
po
^
setJ"urisdictio-

1 nis (bestuur en rechtspraak) -van den bisschop
voorgrond. De paus
van Rome was
meer op
P
P den voorgrond.
vanaf den beg inne het hoofd van allen, ofschoon dit lateras
P meer en weer tot uiting
kwam en dit niet alleen voor het Westen1 maar
ook voor het OostenJ voor zooverre zich dit
niet van Rome losscheurde. Ofschoon de bissdictionis
hadden
schoppen
juri
A
J
PPe 1 enz. ook potestas
,en nog hebben, ontleenen ze die ten slotte aan
denaus.
P — Op Phet Concilie van het Vaticaan
g verheven,
(1870) werd dan ook niet tot doma
,
dat detestars
jurisdictionis opPde eerste plaats
P
Po]
on bi'
berustte,^ doch dat de paus
P
P
J den paus
feilbaar (z.a.) was. — Ook de R.-Kath. Kerk
beschouwt de bisschoppen
PPe als de opvolgers van
de Apostelen
a
1 1Jdie door den H. Geest gesteld
P'
zijn
J om Gods Kerk te besturen", die echter —
maatschappij
wijl
PP J
g
J de Kerk een goedgeordende
^^ wijding en rechtsmacht oop
is — hun zending,
ontvangen
wettige
wijze moeten ontvangen.
^ wijze
De R.-Kath. Kerk erkend het
boek ,Judith" als echt en ziet in Judith een
god,sd. deugdzame en heldhaftige vrouw, die
volgens de zeden van haar tij
tijd en zeker te
goeder trouw handelde bijJ het voltrekken van
haar daad.
de
Hostie
é (Lat. ho stie = zoenoffer),,
8e eeuw de naam voor het offerbrood 1 bestemd
voor die H. mis .a. bi' Jde H. Communie
aan de gelooworden kleinere H. uitgedeeld
a
a
vinnen;
^ 1 een grooteren vorm bezit de mis-H. en
ook die1 welke voor de uitstalling
"b in den
Wij de R. monstransz.a, gebruikt
wordt. Wijl
^
dat onder de consecratie
g
der h. mis de H. veranderd wordt in Christus
zelven, bewijzen ze daaraan goddelijke
eer, o.a.
^ J
door aanbidding,
^f kniebuiging , enz.
Zie op
P Mexico.
Jacobus, volgens de R.-Kath. Kerk slechts
de naam van 2rsonen
personen uit het N. Test. 1)
J. de Oudere of de Meerdere en 2) J. de
Jony ere of de Mindere, den zoon van Alpheus
Clo as door Paulus den broeder (d.i. bloedverwant des Heerera genoemd (Gal. 1-19),
het hoofd der eerste Chr. gemeente te Jeruzalem, enz. — Die in het N. T. van den laatsten
algemeen zendbrief wordt door
algemeens
J. opgenomen
P^
R.-Kath. Kerk als echt erkend.
Joeansjikai. Zie hierboven op
P China.
Oostenrijk
Frans Jozef,
Karel I,
!J keizer van Oostenrijk.
^
Pertenburg,
g 1 zoon van
17 Aug. 1887 te Pertenbur
^b
den overleden aartshertog Otto en vanrinses
P
Maria Jozefa
t van Saksen 2 1 Oct. 1911 gehuwd
g
Zij
Zita van Bourbon-Patina. Zijn
metrinses
P
was een broeder van den te Serejewo
J
vermoorden troonopvolger Frans Ferdinand. 21
Nov. 1916 volgde hij
J zij
zijn oudoom, Frans Jozef,
P. Zijn
Zij oudste zoon, kroonprins Frans Jozef
is in 1912 geboren.
a
.
Kitchener of Khartoum, Eng.
P reis
na agen.} op
naar Rusland verdronken, 5 Juni 19161 bij
J het
vergaan
van den kruiser Hampshire,
1 die bi'J
P
g
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gest. 10 Dec.
Oyama,
, Jap.
P veldmaarschalk
Y
^^
1916.
hie
drukprocédé,
Steendruk,
^
p
qra
+ uitge^ Litho
P
vonden door Aloys
Senefelder (z.a.). Het komt
y
in hoofdzaak hierop
P neer: Op
P den voor vet zeer
gevoeligen
steen wordt met een zeer vette inkt
^
g
geteekend met
pen,
krijt Door
of krijt.
Pe
a penseel
Pe
^
etsing met sterk water en gom
g wordt nu
Londen.
van de heele oppervlakte
van den steen een
PPe
geleerde, gest. 17 Juli l 'e ]weggebeten,
Metsjnikow, Russ.
gg
^ behalve op
P deplaatsen,
P
waar de vette inkt een bescherming
1815 te Parijs
tegen het
J^ in het Instituut -Pasteur.
gtege
vormt. Daarna wordt de steen bedekt
Meester Cornelis,
^ h oofdP1. van de geli'kn.
aJ
van Batavia, met een dunne laag gom, die men laat drogen,
afd. der resid. Batavia, ten Z.O.
1
pe
en 2398 waarna hij
33 989 inw. w.o. 1700 Europeanen
J met water en vervolgens met terpenPen
wasschen. Bij
Chineezen> • milit. school; overblijfsele
overblijfselen van de ti'n
J wordt af ^
J het afdrukken
wordt de steen vochtig
die in 1811 door de En elschen
gehouden. Wordt nu
^ g
g
met een rol met vettien
veroverd werd.
g drukinkt over den
gegaan, clan zal deze inkt welpakken
Mono
P
p h
Y sieten in den Zen regel leze men: steenaan
plaatsen, waar de vette inkt,
op
die in Christus slechts één natuur", enz.
> waarmee
P deP
D zetter aanvankelijk geteekencl is, de steen bedekt,
Noord-Holland en Noord-Friesland.De
heeft op
oml
P blz. 316 van dl. II bij
^g vocht aanJ de laatste maar niet daar, waar de g
nomen heeft. Alleen de oorspronkelijketeekecorrectie een leeli'ke
fout^
gemaakt.
^
J
Waar staat:
diehet
k
natuurlijk
s ^^ ie
spiegelbeeld
is vanden
d
J
Pg
prov.,
afdruk, wordt zoodoende op
Noord-Holland,
over, een der belangrijkste
gJ
P
P hetpapier
PP
leze men:
gebracht.
van den Oranje-Vrijstaat
Oranje-Vrijstaat,
Noord-Friesland. in de Middeleeuwen Frisia,
Stein
P
1+ oud-pres.
en 10 regels lager inplaats van Noordst. 29 Nov. 1916 te Bloemfontein.
de Orkn
mijn of een torpedo
P
eY-eil. door een mijn
tot zinken gebracht werd.
Maria. In dit art. op
P bl. 208 leze men in den
van „ontvangen
9den1
P
^ van boven in plaats
g
had" : „ontvangen was."
Marters. Aan het slot van dit art. leze men
2e regel v. b.) na Stinkdier: Das en Otter.
Maxim, Hiram, is gestorven 24 Nov. 1916 te

Friesland: Noord.Holland.

LIJST VAN EEN1GE AFKORTINGEN.
a. — aan.
adm. — admiraal.
afd. — afdeeling.
Afr. — Afrikaansch.
Alban. — Albaneesch.
aid. — aldaar.
alg. — algemeen.
Am. — Amerikaansch.
Apr. — April.
Ar. — Arabisch.
Aram. — Arameesch.
Argent. — Argentijnsch.
Arm. — Armenisch.
Atl.
Atlantisch.
Aug. — Augustus.
Austr. — Australisch.
Aziat. — Aziatisch.
Belg. — Belgisch.
bijv. — bijvoorbeeld.
Boh.
Boheemsch.
Braz. — Braziliaansch.
Buig. — Bulgaarsch.
Byzant. — Byzantijnsch.
C. — Celsius.
Canad. — Canadeesch.
Chil. — Chileensch.
Chin. — Chineesch.
Corinth. — Corinthisch.
D. — Duitsch.
d. — die.
d. — diep.
d. a. v. — daaraan volgend.
Dec. — December.
dep. — departement.
d. i. — dat is.
'distr. — district.
div. — divisie.
dr. — druk.
d. w. z. — dat wil zeggen.
d. z. — dat zijn.
Egypt. — Egyptisch.
eil. — eiland.
Eng. — Engeisch.
enk. — enkelvoud.
enz. — enzoovoorts.
Europ. — Europeesch.
e. v. — en volgende.
ex. — exemplaar.
F. — Fahrenheit.
fain. — familie.
Febr. — Februari.
fig. — figuurlijk.
Fr. — Fransch.
geb. — gebergte.
geb. — geboren.
Geld. — Geldersch.
gem. — gemeente.
gen. — generaal.
Germ. — Germaansch.
gest. — gestorven.

gld. — gulden.
godsd. — godsdienstig.
Goth.
Gothisch.
gouv. — gouverneur.
gouvern. — gouvernement.
gouvern.-gen. — gouverneur[generaal.
Gr. — Grieksch.
Gr. — Groot.
graafsch. — graafschap.
Gr.-Kath. — GriekschKatholiek.
Hebreeuwsch.
Hebr.
Hong. — Hongaarsch.
hoofdpl. — hoofdplaats.
hoofdst. — hoofdstad.
hoogl. — hoogleeraar.
hertogd. — hertogdom.
Herv. Hervormd.
loll. — Hollandsch.
Ind. — Indisch.
inw. — inwoners.
inz. — inzonderheid.
Israël. — Israëlitisch.
It. — Italiaansch.
Jan. — Januari.
Jap. — Japansch.
Jay. Javaansch.
kan. — kanaal.
Kauk. — Kaukasisch.
Kelt. — Keltisch.
kon. — koninklijk.
Kopt. — Koptisch.
1. — linker.
Lat. — Latijn(sch).
lg. — lang.
Limb. — Limburgsch.
Luth. — Luthersch.
L. Vert. — Leidsche
Vertaling.
Mal. — Maleisch.
Mexic. — Mexicaansch.
Midd. — Midden. Middel.
mill. — millioen.
min. — minister(ie).
IVIoham. — Mohammedaanseli.
1VIong. — Mongoolsch.
Mrt. — Maart.
mrv. — meervoud.
myth. — 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. — oorspronkelijk.
Oostenr. — Oostenrijk.

oudt. — oudtijds.
Perz. — Perzisch.
pl. — plaat.
Port. — Portugeesch.
Pr. — Pruisisch.
pred. — predikant.
pres. — president.
prof. — professor.
Prot. — Protestantsch.
prov. — provincie.
r. — rechter.
reconstr. — reconstructie.
red. — redacteur.
reg.-distr. — regeeringsdistrict.
res. — resident.
resid. — residentie.
riv. — rivier.
R.-Kath. — RoomschKatholiek.
Roem. — RGemeensch.
Rom. — Romeinsch.
Rom. — Romaansch.
Russ. — Russisch.
Saks. — Saksisch.
Sob.
Schotsch.
Scheik. — Scheikundig.
Sem. — Semietisch.
Sept. — September.
Serv. — Servisch.
S. G. — soortelijk gewicht.
Skand. — Skandinavisch.
Slay . — Slavisch.
soc.-dem. — sociaaldemocratisck
Sp. — Spaansch.
spr. — spreek uit.
st. — stad.
Syr. — Syrisch.
T. — Turksch.
Tat. — Tataarseh.
tegenst. — tegenstelling.
tegenw. — tegenwoordig.
trop. — tropisch.
uitz. — uitzondering.
v. — van.
V. Chr. — vóór Christus.
verb. — verbonden.
Ver St. — Vereenigde Staten.
Vl. — Vlaamsch.
vrgl.
vergelijk.
W. — West(elijk).
Wiirtt. — Wiirttembergsch.
Z. — Zuid(elijk).
z. a. — zie aldaar.
Z. Br. — Zuider Breedte.
zelfst.
zelfstandig.
z. a. v. — zooveel als.
Zw. — Zweedsch.
Zwits. — Zwitsersch.

